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Eessõna.

Käesolev raamat on koostatud Haridusministeeriumi Kooli-

valitsuse soovil ja näpunäidete kohaselt. Ta on n. ö. ekstrakt

allakirjutanu „Väikesest õigekeelsus-sõnaraamatust”, püüdes õpi-
lastele pakkuda sõnavara alal ainult kõige olulisemat.

Raamatu süsteemi kohta oleks märkida, et käsitsemise hõl-
bustamiseks on raskemini muudetavate (peamiselt astmevahel-

duslikkude) sõnade vormid antud sõnade endi juures sõnastiku-

osas, kuna sõnatüübistikus on toodud peamiselt kergema muut-

misviisiga sõnade näidisvormid. Vastavalt sellele on sõnatüü-
bistik võrreldes ülalmainitud õigekeelsus-sõnaraamatu omaga
tublisti koomale tõmmatud. Uuendusena tuleb mainida, et eba-

soovitavad sõnad ning muutevormid ei ole raamatus mitte nurk-

sulgudes, nagu seniseis õigekeelsus-sõnaraamatuis, vaid loogelis-
tes sulgudes (vt. lk. 6); sellega on ära hoitud nurksulgude liigne
koormamine mitmesuguste erinevate ülesannetega ning võimal-

datud teha selget vahet ebasoovitavate vormide (loogelised su-

lud!) ja paralleelvormide (nurksulud!) vahel. Peale selle on raa-

matus tarbe korral antud raskemini silbitatavate sõnade (nimelt

võõrsõnade) poolitamise viis erisilbivahemärgi abil (vt. lk. 7),
et ka sellest küljest õpilaste ortograafilisi oskusi kindlustada

ning täpsustada.
Käesoleva raamatu käsikirja on lugenud koolide peains-

pektor mag. Joh. Aavik, prof. J. Mägiste, prof. A. S aa-

re st e ja mag. D. Palgi, eriti põhjalikult aga õpetajad hr.
E. Nu r m ja hr. A. Palm. Nende poolt sel puhul antud väär-

tuslikud juhatused on raamatule tulnud suureks kasuks. Raa-

matu tehnilise koostamistöö on edukalt sooritanud pr. A. Muuk.

Olgu neile kõigile öeldud autori suurim tänu!

Tartus, novembris 1937.
E. M.





Tarvitaniis juhe ja märkide seletus.

Sõna muutevormide leidmine.

Käesolevas raamatus on igast käändsõnast antud järgmised
peamuuted: ainsusest: 1) nimetav, 2) omastav,
3) osastav ja 4) sisseütlev, mitmusest:
5) omastav, 6) osastav ja 7) sisseütlev, ja igast
pöördsõnast: isikulisest tegumoest: 1) ma-te-

gevusnimi, 2) da-tegevusnimi, 3) kindla kõ-

neviisi oleviku 1. pööre, 4) sama kõneviisi
lihtmineviku 1. pööre, 5) viimase vormi 3.

pööre, 6) käskiva kõneviisi 3. pööre, 7) ole-

viku kesksõna, 8) mineviku kesksõna, 9) te-

gijanimi, ja umbisikulisest tegumoest:
10) kindla kõneviisi olevik ning 11) mine-

viku kesksõna. Võrreldavaist sõnadest on peale nende

muudete antud veel keskvõrre (lühendatult: komp., vt. «Lü-
hendid”, lk. 8) ja ülivõrre (lüh.: sup.).

Need peamuuted on antud kas sõna enda juures sõnastiku-

osas (lk. 16 jj.) või neid tuleb otsida raamatu eesotsas olevast

sõnatüübistikust (lk. 9 jj.).
Otsitava peamuute leidmiseks sõnatüübistikust tuleb sõnas-

tiku-osast vaadata vastava sõnatüübi number ning selle järgi
sõnatüübistikust üles otsida sellekohane eeskujunäide. Viimase

põhjal ongi võimalik moodustada otsitav peamuude. Toogem
mõned näited.

Esimene näide:

Sõna agent peamuuteid otsides leiame sõnastiku-osast:

a'gent, agendi, 67.

•Nr. 67 alt leiame sõnatüübistikust järgmise eeskujunäite:
'sant, sandi, 'santi, 'santi e. sandisse, 'santide

...

Nende eeskujumuudete põhjal on võimalik moodustada ka

sõnast agent:
a gent, agendi, a'genti, agenti e. agendisse, a'gentide jne.
Teine näide;

Olgu vaja leida peamuuted sõnast alpima. Sõnastiku-

osas on märgitud:
'alpima, 'al'pida, albin, 109.
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Viimase numbri alt leiame sõnatüübistikust:

'kärpima, 'kärpida, kärbin, 'kärpisin, 'kärpis, 'kärpigu . .
Nende vormide eeskujul moodustame sõnast alpima :
alpima, 'al'pida, aTbin, aTpisin, alpis, 'al'pigu jne.

Kolmas näide:

Olgu vaja leida ülivõrre sõnast nõrk. Sõnastiku-osas on

märgitud :
nõrk, nõrga, 53.

Sõnatüübistikust leiame vastava numbri alt:

'tark, targa . .
. sup. targim e. kõige targem.

Järelikult on sõna nõrk ülivõrre:

nõrgim e. kõige nõrgem.

Liitsõnadel ei ole sõnastiku-osas harilikult numbrit

antud. Seesuguste sõnade muutevormide leidmiseks tuleb üles

otsida nende viimase, sidekaarekesega eraldatud osa muute-

vormid. Näit, et osata muuta sõna andrese 'päev, peab vaatama,

kuidas muutub sõna päev.

Sulgude tähendus.

Ümmarsulgudesse () on paigutatud sõnade sele-

tused.

Nurksulgusid [] on tarvitatud mitmes tähenduses.

Kui neis sulgudes on mingi sõna osa (näit.: aami[s]'sepp,

'ahtake[ne], kaks 'teist[künunend]), siis võidakse tarvitada

seda sõna mõlematpidi: kas ilma klambreisse suletud

osata või ühes sellega. Nurksulgudes olev peenetrükiline lisand-

sõna selgitab enamasti juurdekuuluva sõna tarvitusviisi lauses

(näit.: 'alluma [kellelegi], või: pärast [lõunat]) või annab tarbe

korral käändsõna omastava kuju (näit.: 'rakmed vt. rake [rak-

me], või: hallatis = hall [-a]) või aitab juurdekuuluvat sõna

selgitada (näit.: [jõe-, tee-] tamm).

Loogelised sulud {} tähendavad, et neis oleva sõna

või muutevormi tarvitamine ei ole soovitav (näit.: {'balsam} vt.

palsam, või: 'pakk, paku... 'pakkusid {e. 'pakke}, 'pakkudesse

{e. pakesse}).
Asendusmärk [~ 1.

~
sõna või sõnaosa ees või iiksiseisvalt näitab, et mingi

sõna on jäänud osaliselt või täielikult välja kirjutamata. Otsi-

tava täisvormi leidmiseks tuleb see märk asendada sõna-

rühma esimese jämedatrükilise sõnaga. Näit,

sõnarühm:

'au, ~sse, ~sid, ~desse; ~
ahne

tuleb lugeda:
'au, 'au, 'au, 'ausse, 'aude, 'ausid, 'audesse; au ahne
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Sidekaareke [ ].
Kaareke sõnade vahel tähistab, et need sõnad tuleb

kokku kirjutada. Näit, sõnastikus esinev alatasa või
'all kiri tuleb tegelikult kirjutada: alatasa, 'allkiri.

Üksiseisva sõna järel esinev sidekaareke näitab, et see sõna

tuleb juurdekuuluvate sõnadega alati kokku kirjutada, näit.:

era .

Vältemärk ['].

Märk ' silbi ees (näit.: 'ainsus, õnnelik) osutab, et see silp
on kolmandas vältes.

Peenendusmärk ['].

Märk ' kaashääliku-märgi järel (näit.: allik, and, an'ni)

näitab, et see kaashäälik on peenendatud (palataliseeri-
tud, muljeeritud).

Silbivahemärk [:]

näitab, kuidas sõna tuleb kirjas silbitada. Näit, märkimis-

viis foto;'graaf tähendab, et see sõna tuleb silpidesse jaotada
järgmiselt: fo-to-graaf.
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Tjühendid.

e. — ehk

jne. = ja nii edasi

koh. = kohakääne (s. o. kääne, mis märgib kuhugi liikumise

kohta, nimelt kohanimede puhul; näit, nimest Tartu

on kohakääne: [sõitis] Tartu e. Tartusse, kuna nimest

Nõmme on kohakääne: [sõitis] Nõmmele)

komp. = komparatiiv, keskvõrre

lüh. == lühendatult

pl. — pluurali e. mitmuse nimetav

sg. = singulari e. ainsuse nimetav

sup. = superlatiiv, ülivõrre

v. = või

vrd. = võrdle

vt. —
vaata.



Sõnatüübistik.

1. 'kee, kee, 'keed, 'keesse,
'keede, 'keesid e. 'keid, 'kee-

desse e. 'keisse

la. Viru'maa, Viru'maa, Viru-

maad, Viru'maasse, koh. Vi-

rumaale

2. 'prii, 'prii, 'priid, 'priisse,
'priide, 'priisid, 'priidesse;
komp, 'priim, sup. kõige 'priim

3. büroo, bü'roo, bü'rood, bü-

roosse, bü'roode, bü'roosid e.

bü'roid, bü'roodesse e. bü-

'roisse

'pai, 'pai, 'paid, 'paisse, 'pai-
de, paisid, 'paidesse; komp,
'paim, sup. kõige 'paim

5. lauljatar, lauljatari, laulja-
tari, lauljatari e. lauljataris-
se, lauljataride, lauljatarisid

lauljatare, lauljataridesse
lauljataresse

6. 'taotelu, 'taotelu, 'taotelu,
'tao'tellu e. 'taotelusse, 'taote-

lude, 'taotelusid, 'taoteludesse

7. kabe, kabe, kabet, kabesse,
kabede, kabesid, kabedesse

7a. Kodavere, Kodavere, Ko-

daveret, koh. [ja sisseütlev
kääne] Koda'verre e. Koda-

veresse

8. lilla, lilla, lillat, lillasse, lil-

lade, lillasid, lilladesse; komp,
lillam, sup. kõige lillam

9. tubli, tubli, tublit, tublisse,
tublide, tublisid, tublidesse;
komp, tublim, sup. kõige tub-
lim

10. foto, foto, fotot, fotosse, fo-

tode, fotosid, fotodesse

11. hapu, hapu, haput, hapus-
se, hapude, hapusid, hapudes-
se; komp, hapum, sup. kõige
hapum

12. 'peats, 'peatsi, 'peatsit,
'peatsisse, 'peatsite, 'peatseid,
'peatsitesse e. 'peatseisse

13. 'loeng, 'loengu, 'loengut,
'loengusse, 'loengute, 'loen-

guid, 'loengutesse e. 'loen-

guisse
14. 'vahva, 'vahva, 'vahvat,

'vahvasse, 'vahvate, 'vahvaid,
'vahvatesse e. 'vahvaisse;
komp, 'vahvam, sup. 'vah-

vaim e. kõige 'vahvam

15. 'raske, 'raske, 'rasket, 'ras-

kesse, 'raskete, 'raskeid, 'ras-

ketesse e. 'raskeisse; komp,
'raskem, sup. 'raskeim e. kõi-

'raskem

16. 'väeti, 'väeti, 'väetit, 'väe-

tisse, 'väetite, 'väeteid, 'väe-

titesse e. 'väeteisse; komp,
'väetim, sup. 'väeteim e. kõi-

ge 'väetim

17. 'näotu, 'näotu, 'näotut, 'näo-

tusse, 'näotute, 'näotuid, 'näo-

tutesse e. 'näotuisse; komp,
'näotum, sup. 'näotuim e. kõi-

ge 'näotum

18. 'jõukas, 'jõuka, 'jõukat,,
'jõukasse, 'jõukate, 'jõukaid,

'jõukaisse;'jõukatesse
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komp, 'jõukam, sup. 'jõukaim
e. kõige 'jõukam

19. joobnud *), 'joobnu, 'joob-

nut, 'joobnusse, 'joobnute,
'joobnuid, 'joobnutesse e. 'joob-
nuisse; komp, 'joobnum, sup.

'joobnuim e. kõige 'joobnum
20. 'kindel, 'kindla, 'kindlat,

'kindlasse, 'kindlate, 'kind-

laid, 'kindlatesse e. 'kindlais-

se; komp. 'kindlam, sup.
'kindlaim e. kõige 'kindlam

21. kuulus, kuulsa, 'kuulsat,

'kuulsasse, 'kuulsate, 'kuul-

said, kuulsatesse e. 'kuulsais-

se; komp, 'kuulsam, sup.

'kuulsaim e. kõige 'kuulsam

22. noobel, 'noobli, 'nooblit,
'nooblisse, 'nooblite, 'noobleid,

'nooblitesse e. 'noobleisse;
komp, 'nooblim, sup. 'noob-

leim e. kõige 'nooblim

23. 'meister, 'meistri, 'meistrit,
'meistrisse, 'meistrite, 'meist-

reid, 'meistritesse e. 'meist-

reisse; komp, 'meistrim, sup.

'meistreim e. kõige 'meistrim

24. 'ankur, 'ankru, 'ankrut,
'ankrusse, 'ankrute, 'ankruid,
'ankrutesse e. 'ankruisse

25. pime, pimeda, pimedat, pi-
medasse, pimedate, pimedaid,
pimedatesse e. pimedaisse;
komp, pimedam, sup. pime-
daim e. kõige pimedam

26. ilus, ilusa, ilusat, ilusasse,

ilusate, ilusaid, ilusatesse e.

ilusaisse; komp, ilusam, sup.

ilusaim e. kõige ilusam

27. kümnes, 'kümnenda, 'küm-

nendat, 'kümnendasse, 'küm-

nendate, 'kümnendaid, 'küm-

nendatesse e. 'kümnendaisse

28. ase, aseme, aset, asemesse,

asemete, asemeid, asemetesse

asemeisse

29. vedur, veduri, vedurit, ve-

durisse, vedurite, vedureid,
veduritesse e. vedureisse

30. lapsik, lapsiku, lapsikut,
lapsikusse, lapsikute, lapsi-
kuid, lapsikutesse e. lapsi-
kuisse; komp, lapsikum, sup.

lapsikuim e. kõige lapsikum
31. minia, minia, miniat, mi-

niasse, miniate, miniaid, mi-

niatesse e. miniaisse

32. dünamo, dünamo, dünamot,
dünamosse, dünamote, düna-

moid, dünamotesse e. düna-

moisse

33. 'teos, 'teose, 'teost, 'teoses-

se, 'teoste, 'teoseid, 'teostesse

teoseisse

34. puine, puise, 'puist, 'puise
e. puisesse, puiste, puisi, puis-
tesse e. puisisse; komp, pui-
sem, sup. puisim e. kõige pui-
sem

35. 'vaene, 'vaese, 'vaest, 'vae-

sesse, 'vaeste, 'vaeseid, vaes-

tesse e.'vaeseisse; komp.'vae-
sem, sup. 'vaeseim e. kõige
'vaesem

36. raudne, 'raudse, 'raudset,
'raudsesse, 'raudsete, 'raud-

seid, 'raudsetesse e. 'raudseis-

se; komp, 'raudsem, sup.

'raudseim e. kõige 'raudsem

37. sügis, sügise, sügist, sügi-
sesse, sügiste, sügiseid, sügis-
tesse e. sügiseisse

♦) See vorm juurdekuuluva käändsõna eel (täiendina) ei

käändu, s. o. esineb alati muutumatult ainsuse nimetava kujul.
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38. alus, aluse, alust, alusesse,

aluste, aluseid, alustesse e.

aluseisse

39. 'tervis, 'tervise, 'tervist,
'tervisse e. 'tervisesse, 'tervis-

te, 'tervisi, 'tervistesse e. 'ter-

visisse

40. 'raskus, 'raskuse, 'raskust,
'raskusse e. 'raskusesse, 'ras-

kuste, 'raskusi, 'raskustesse

'raskusisse

41. punane, punase, punast,
punasesse, punaste, punaseid,

punastesse e. punaseisse;
komp, punasem, sup. puna-

seim e. kõige punasem

41a. Alutaguse, Alutaguse, Alu-

tagust, Alutagusesse
42. 'aeglane, 'aeglase, 'aeglast,

'aeglasse e. 'aeglasesse, 'aeg-
laste, 'aeglasi, 'aeglastesse e.

'aeglasisse; komp, 'aeglasem,
sup. 'aeglasim e. kõige 'aeg-
lasem

43. 'jõuline, 'jõulise, 'jõulist,
'jõulisse e. 'jõulisesse, 'jõulis-
te, 'jõulisi, 'jõulistesse e. 'jõu-
lisisse; komp, 'jõulisem, sup.

'jõulisim e. kõige 'jõulisem

44. 'ahtake[ne], 'ahtakese, 'ah-

takest, 'ahtakesse e. 'ahtake-

sesse, 'ahtakeste, 'ahtakesi,

'ahtakestesse e. 'ahtakesisse;
komp, 'ahtakesem, sup. 'ahta-

kesim e. kõige 'ahtakesem

45. 'õrn, õrna, 'õrna, 'õrna e.

õrnasse, 'õrnade, 'õrnu, 'õrna-

desse e. õrnusse; komp, õr-

nem, sup. õrnim e. kõige õr-

nem

46. 'kaer, kaera, 'kaera, 'kae-

ra e. kaerasse, 'kaerade e.

kaerte, 'kaeru, 'kaeradesse e.

kaertesse e. kaerusse

47. 'kuum, kuuma, 'kuuma,
kuuma e. kuumasse, 'kuu-

made, 'kuumi, 'kuumadesse

e. kuumisse; komp, kuumem,
sup. kuumim e. kõige kuu-

mem

48. 'suur, suure, 'suurt, 'suur-

de e. suuresse, suurte, 'suuri,
suurtesse e. suurisse; komp,
suurem, sup. suurim e. kõige
suurem

49. 'küps, küpse, 'küpse, 'küpse
e. küpsesse, 'küpsede, 'küpsi,
'küpsedesse e. küpsisse; komp,
küpsem, sup. küpsim e. kõige
küpsem

50. hall, halli, 'halli, 'halli e.

hallisse, 'hallide, 'hallisid e.

'halle, 'hallidesse e. hallesse;

komp, hallim, sup. {hallem
e.} kõige hallim

51. per'roon, perrooni, per'roo-
ni, per'rooni e. perroonisse,
perroonide, perroonisid e.

per'roone, perroonidesse e.

perroonesse

52. hull, hullu, 'hullu, 'hullu e.

hullusse, 'hullude, 'hullusid e.

'hulle, hulludesse e. hullesse;

komp, hullem, sup. hullim e.

kõige hullem

53. 'tark, targa, 'tarka, 'tarka

e. targasse, 'tarkade, 'tarku,
'tarkadesse e. targusse; komp.

targem, sup. targim e. kõige
targem

54. 'ränk, ränga, 'ränka, 'rän-

ka e. rängasse, 'ränkade,

'ränki, 'ränkadesse e. rängis-
se; komp, rängem, sup. rän-

gim e. kõige rängem
55. 'kaup, kauba, 'kaupa, 'kau-

pa e. kaubasse, 'kaupade,
'kaupu, 'kaupadesse e. kau-

busse
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56. 'keep, keeba, 'keepa, 'kee-

pa e. keebasse, 'keepade,
'keepasid e. 'keepi, 'keepades-
se e. keebisse

57. 'vart, varda, 'varta, 'varta

e. vardasse, 'vartade, 'vartu,
'vartadesse e. vardusse

58. 'sööt, sööda, 'sööta, 'sööta

e. soodasse, 'söötade, 'söötasid

e. 'sööti, 'söötadesse e. söö-

disse

59. 'vakk, vaka, 'vakka, 'vak-

ka e. vakasse, 'vakkade, 'vak-

kasid e. 'vakku, 'vakkadesse

e. vakusse

60. 'pikk, pika, 'pikka, 'pikka
e. pikasse, 'pikkade, 'pikki,
'pikkadesse e. pikisse; komp,
pikem, sup. pikim e. kõige
pikem

61. 'haak, haagi, 'haaki, 'haa-

ki e. haagisse, 'haakide, 'haa-

kisid e. 'haake, 'haakidesse

e. haagesse
62. 'toop, toobi, 'toopi, 'toopi

e. toobisse, 'toopide, 'toopisid
e. 'toope, 'toopidesse e. too-

besse
63. 'paat, paadi, 'paati, 'paati

e. paadisse, 'paatide, 'paati-
sid e. 'paate, 'paatidesse e.

paadesse
64. 'kurk, kurgi, 'kurki, 'kurki

e. kurgisse, 'kurkide, 'kurki-

sid e. 'kurke, 'kurkidesse

kurgesse
65. 'tömp, tömbi, 'tömpi, 'töm-

pi e. tömbisse, 'tömpide, 'töm-

pisid e. 'tömpe, 'tömpidesse e.

tömbesse; komp, tömbim, sup.

{tömbem e.} kõige tömbim

66. 'värss, värsi, 'värssi, 'värssi

e. värsisse, 'värsside, 'värssi-

sid e. 'värsse, 'värssidesse e.

värsesse

67. 'sant, sandi, 'santi, 'santi e.

sandisse, 'santide, 'santisid e.

'sante, 'santidesse e. sandes-

se; komp, sandim, sup. {san-
dem e.) kõige sandim

68. 'šeff, šefi, 'šeffi, 'šeffi e.

šefisse, 'šeffide, 'šeffisid e.

'šeffe, 'seifidesse e. šefesse

69. 'rekk, reki, 'rekki, 'rekki e.

rekisse, 'rekkide, 'rekkisid e.

'rekke, 'rekkidesse e. rekesse;
komp, rekim, sup. {rekeme.}
kõige rekim

70. 'napp, napi, 'nappi, 'nappi
e. napisse, 'nappide, 'näppisid
e. 'nappe, 'nappidesse e. na-

pesse; komp, napim, sup.

{napem e.} kõige napim
71. 'dušš, duši, 'dušši, 'dušši e.

dušisse, 'duššide, 'duššisid e.

'dušše, 'duššidesse e. dušesse

72. 'matt, mati, 'matti, 'matti

e. matisse, 'mattide, 'mattisid

e. 'matte, 'mattidesse e. ma-

tesse; komp, matim, sup.

{matem e.} kõige matim

73. 'erk, ergu, 'erku, 'erku e.

ergusse, 'erkude, 'erkusid e.

'erke, 'erkudesse e. ergesse;

komp, ergem, sup. ergim e.

kõige ergem

74. 'kimp, kimbu, 'kimpu, 'kim-

pu e. kimbusse, 'kimpude,
'kimpusid e. 'kimpe, 'kimpu-
desse e. kimbesse

75. 'sõit, sõidu, 'sõitu, 'sõitu e.

sõidusse, 'sõitude, 'sõitusid e.

'sõite, 'sõitudesse e. sõidesse

76. 'ropp, ropu, 'roppu, 'roppu
e. ropusse, 'roppude, 'roppu-
sid e. 'roppe, 'roppudesse e.

ropesse; komp, ropem, sup.

ropim e. kõige ropem
77. põhi, põhja, 'põhja, 'põhja
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e. põhjasse, 'põhjade, 'põhju,
'põhjadesse e. põhjusse

78. tühi, tühja, 'tühja, 'tühja
e. tühjasse, 'tühjade, 'tühje,
'tühjadesse e. tühjesse; komp,
tühjem, sup. kõige tühjem

79. vali, valju, 'valju, 'valju e.

valjusse, 'valjude, 'valjusid e.

'valje, 'valjudesse e. valjesse;
komp, valjem, sup. kõige val-

jem
80. 'maa'kond, 'maakonna,

'maakonda, 'maa'konda e.

'maakonnasse, maa'kondade,
'maa'kondi, 'maa'kondadesse

'maakonnisse

81. 'leidlik, 'leidliku, 'leidlik-

ku, 'leidlikku e. 'leidlikusse,
'leidlikkude e. 'leidlike, leid-

likke, leidlikkudesse e. 'leid-

likesse; komp. leidlikuna,
sup. leidlikeni e. kõige leid-

likuni

82. kiire, 'kiire, kiiret, 'kiires-

se, kiirete, 'kiireid, kiiretesse

e. 'kiireisse; komp, 'kiirem,
sup. 'kiireim e. kõige 'kiirem

83. kaabe, 'kaape, kaabet, 'kaa-

pesse, kaabete, 'kaapeid, kaa-

betesse e. 'kaapeisse
84. saade, 'saate, saadet, saa-

tesse, saadete, 'saateid, saade-

tesse e. 'saateisse

85. läige, 'läike, läiget, 'läikes-

se, läigete, 'läikeid, läigetesse
läikeisse

86. hüpe, 'hüppe, hüpet, 'hüp-
pesse, hüpete, 'hüppeid, hü-

petesse e. 'hüppeisse
87. võõras, 'võõra, võõrast,

'võõrasse, võõraste, 'võõraid,
võõrastesse e. 'võõraisse;
komp, 'võõram, sup. 'võõraim

kõige 'võõram

88. hoolas, 'hoolsa, hoolast e.

'hoolsat, 'hoolsasse, 'hoolsate,
'hoolsaid, 'hoolsatesse e.

'hoolsaisse; komp, hoolsam,
sup. 'hoolsaim e. kõige 'hool-

sam

89. saabas, 'saapa, saabast,

'saapasse, saabaste, 'saapaid,
saabastesse e. 'saapaisse

90. koldas, 'kolta, koldast, 'kol-

tasse, koldaste, 'koltaid, kol-

dastesse e. 'koltaisse

91. vilgas, 'vilka, vilgast, 'vil-

kasse, vilgaste, 'vilkaid, vil-

gastesse e. 'vilkaisse; komp,
'vilkam, sup. 'vilkaim e. kõi-

ge 'vilkam

92. rikas, 'rikka, rikast, 'rik-

kasse, rikaste, 'rikkaid, rikas-
tesse e. 'rikkaisse; komp,
'rikkam, sup. 'rikkaim e. kõi-

rikkam

93. küünal, 'küünla, küünalt,
küünlasse, küünalde, 'küün-

laid, küünaldesse e. 'küün-

laisse

94. sõõre, 'sõõrme, sõõret,
'sõõrmesse, 'sõõrmete, 'sõõr-

meid, 'sõõrmetesse e. 'sõõr-

meisse

95. valama, valada, valan, va-

lasin, valas, valagu, valav, va-

lanud, valaja, valatakse, va-

latud

96. põlema, põleda, põlen, põ-
lesin, põles, põlegu, põlev, põ-
lenud, põleja, põletakse, põ-
letud

97. valima, valida, valin, vali-

sin, valis, valigu, valiv, vali-

nud, valija, valitakse, valitud

98. paluma,, paluda, palun, pa-

lusin, palus, palugu, paluv,
palunud, paluja, palutakse,
palutud



[99] [llB]14

99. 'töötama, 'töötada, 'töötan,
'töötasin, 'töötas, 'töötagu,
'töötav, 'töötanud, 'töötaja,
'töötatakse, 'töötatud

100. julgema, 'julgeda, julgen,
'julgesin, 'julges, 'julgegu,
'julgev, 'julgenud, 'julgeja,
'julgetakse, 'julgetud

101. taot[e]lema, 'taotleda e.

'taotella, 'taot[e]len, 'taotle-

sin e. 'taotelin, 'taotles e.

'taoteli, 'taotlegu e. 'taotelgu,
'taot[e]lev, 'taotlenud e. 'tao-

telnud, 'taotleja e. 'taotelija,
'taotletakse e. taotellakse,
'taotletud e. 'taoteldud

102. 'jälgima, 'jälgida, 'jälgin,
'jälgisin, 'jälgis, 'jälgigu, 'jäl-

giv, 'jälginud, 'jälgija, 'jälgi-
takse, 'jälgitud

103. 'murduma, 'murduda,

'murdun, 'murdusin, 'murdus,
'murdugu, 'murduv, 'murdu-

nud, 'murduja, 'murdutakse,

'murdutud

104. kõnelema, kõnelda, kõne-

len, kõnelesin, kõneles, kõ-

nelgu, kõnelev, kõnelnud, kõ-

neleja, kõneldakse, kõneldud

105. 'küpsema, 'küpseda, küp-
sen, 'küpsesin, 'küpses, 'küp-
segu, 'küpsev, 'küpsenud,
'küpseja, küpsetakse, küpse-
tud

106. 'soovima, 'soovida, soovin,
'soovisin, 'soovis, 'soovigu,
'sooviv, 'soovinud, 'soovija,
soovitakse, soovitud

107. 'kaaluma, 'kaaluda, kaa-

lun, 'kaalusin, 'kaalus, 'kaa-

lugu, 'kaaluv, 'kaalunud,
'kaaluja, kaalutakse, kaalu-

tud

108. 'märkima, 'märkida, mär-

gin, 'märkisin, 'märkis, 'mär-

kigu, 'märkiv, märkinud,
märkija, märgitakse, märgi-
tud

109. kärpima, kärpida, kär-

bin, 'kärpisin, 'kärpis, 'kär-

pigu, 'kärpiv, 'kärpinud, 'kär-

pija, kärbitakse, kärbitud

110. marssima, 'marssida, mar-

sin, 'marssisin, 'marssis,
'marssigu, 'marssiv, 'märssi-

nud, 'marssija, marsitakse,
marsitud

111. pantima, pantida, pan-

din, pantisin, 'pantis, 'pan-
tigu, 'pantiv, pantinud, 'pan-
tija, panditakse, panditud

112. 'õppima, 'õppida, õpin,
'õppisin, 'õppis, 'õppigu, 'õp-
piv, 'õppinud, 'õppija, õpl-
takse, õpitud

113. liikuma, 'liikuda, liigun,
'liikusin, 'liikus, 'liikugu, 'lii-

kuv, liikunud, 'liikuja, liigu-
takse, liigutud

114. 'pakkuma, 'pakkuda, pa-

kun, 'pakkusin, 'pakkus, 'pak-

kugu, pakkuv, 'pakkunud,
'pakkuja, pakutakse, paku-
tud

115. 'laulma, 'laulda, laulan,

'laulsin, 'laulis, 'laulgu, 'lau-

lev, 'laulnud, 'laulja, 'lauldak-

se, 'lauldud

116. kuulma, 'kuulda, kuulen,

'kuulsin, 'kuulis, 'kuulgu,

'kuulev, 'kuulnud, 'kuulja,
'kuuldakse, 'kuuldud

117. 'tõusma, 'tõusta, tõusen,
'tõusin, 'tõusis, 'tõusku, 'tõu-

sev, 'tõusnud, 'tõusja, 'tõus-

takse, 'tõustud

118. maksma, 'maksta

'maksa, maksan, 'maksin,

'maksis, 'maksku, 'maksev,
'maksnud, 'maksja, 'maks-



[ll9] [132115

takse e. maksetakse, 'maks-

tud e. maksetud

119. 'ostma, 'osta, ostan, 'ost-

sin, 'ostis, 'ostku, 'ostev,
'ostnud, 'ostja, ostetakse, os-

tetud

120. 'saatma, 'saata, saadan,
'saatsin, 'saatis, 'saatku,
'saatev, 'saatnud, saatja,
saadetakse, saadetud

121. 'petma, 'petta, petan,
'petsin, 'pettis, 'petku, 'pet-
tev, petnud, 'petja, pete-
takse, petetud

122. 'katma, 'katta, katan,
'katsin, 'kattis, 'katku, 'kat-

tev, 'katnud, 'katja, 'kae-

takse, 'kaetud

123. 'hoidma, 'hoida, hoian,
'hoidsin, 'hoidis, 'hoidku,
'hoidev, 'hoidnud, 'hoidja,
'hoitakse, 'hoitud

124. 'keelama, keelata, 'kee-

lan, 'keelasin, 'keelas, kee-

laku, 'keelav, keelanud, 'kee-

laja, keelatakse, keelatud

125. tõukama, tõugata, 'tõu-

kan, 'tõukasin, 'tõukas, tõu-

gaku, 'tõukav, tõuganud,
'tõukaja, tõugatakse, tõuga-
tud

126. kaapama, kaabata, 'kaa-

pan, 'kaapasin, 'kaapas, kaa-

baku, kaapav, kaabanud,
'kaapaja, kaabatakse, kaaba-

tud

127. vaatama, vaadata, 'vaar

tan, 'vaatasin, 'vaatas, vaa-

daku, 'vaatav, vaadanud,

'vaataja, vaadatakse, vaada-

tud

128. hüppama, hüpata, 'hüp-
pan, 'hüppasin, 'hüppas, hü-

paku, 'hüppav, hüpanud,
‘hüppaja, hüpatakse, hüpa-
tud

129. pöörlema, pöörelda,
'pöörlen, pööriesin, 'pöör-

les, pöörelgu, pöörlev, pöö-
relnud, 'pöörleja, pööreldak-
se, pööreldud

130. liiklema, liigelda, 'liik-

len, 'liiklesin, 'liikles, liigel-
gu, 'liiklev, liigelnud, 'liikle-

ja, liigeldakse, liigeldud

131. kauplema, kaubelda,

'kauplen, 'kauplesin, 'kaup-
les, kaubelgu, 'kauplev, kau-

belnud, 'kaupleja, kaubel-

dakse, kaubeldud

132. 'võitlema, võidelda, 'võit-

len, 'võitlesin, 'võitles, või-

delgu, 'võitlev, võidelnud,
'võitleja, võideldakse, võidel-

dud



A.

a. = aasta

a (igaüks ... eest [näit, lau-

ses: „3 tükki ä 5 senti” =

3 tükki, igaüks 5 sendi eest])

aabits, xx-a, 26; ~a tõde

aade, 'aate, 84

'aadel, 'aadli, 22

'aader (soon), 'aadri, 23

'aad lik, 81; 'aadli Jseisus
'aad;'res's, 51; xx/

o
bü'roo; xxxi-

ma, 106; ~ raamat

Aadria [meri]

Aafrika, 31; aafriklane, 42

'aam, aami, 50

'aamen, 29

aami[s]'sepp; aamivits

aampalk
aare \kallisvara), 'aarde, aaret,

'aardesse, aarete, 'aardeid

aaretesse e. 'aardeisse

'aas (1. rohumaa; 2. silmus,

obadus, öös), aasa, 45

'Aasia, 31; 'aasialane, 42; 'aa-

sialik, 81

'aasta, 14; aas ta-'aastalt;
xx/ 'käik; xx-ne, 42 ; xxx

mat; xx/Sada (= sajand); xxx tl

'aateline, 43

'aatom (ülipisike aineosake), 29

Abes'siinia, 31; abes'siinlane, 42

ahiessiiv (ilmaütlev kääne), 51

abi, xv, xxx, 'appi e. abisse,
xx- de, xxxsid, xx-desse; xx/'el-

luma, 103; x-elu; xx-elu-

'paar; ~ kaasa; xx-line,
43; ~ 'nõu; ~stama [ke-

dagi] (abi andma [kellele-

gi]), 99; xx/jsõna; ~tu, 17

abituri'ent (kooli lõpetaja),
abituriendi, 67; abi tuurium

(kooli lõpetamine; lõpp-ek-
sam), 5

ablas, 'apla, ablast, 'aplasse,
ablaste, 'aplaid, ablastesse e.

'aplaisse, komp, 'aplam, sup.

'aplaim e. kõige 'aplam
abla'tiiv (alaltütlev kääne), 51

abonent (tellija; tarvitaja),
abonendi, 67

absolutism (ainuvalitsus), 51;
absoluutne (suhtumatu; pii-
ramatu, sõltumatu; tingima-
tu; päris, tõeline; täielik; üle-

poolne [enamus]), 36

abst;ra'heerima (eemaldama;
üksikuid tunnuseid eemalda-

ma, olulist juhulisest eralda-

ma, mõtteliseks muutma),
106; abst;'raktne (mõtteline),
36; abstiraktsi'oon (abstra-

heerimine), 51

abstfsiss (üks koordinaattel-

gedest), 51;

ab'surd (mõttetus), 51; xxxne

(mõttetu, võimatu), 36

'abt (kloostriülem), 50

ader, adra, 'atra, 'atra e. ad-

rasse, 'atrade, 'atru, 'atra-

desse e. adrusse

adies'siiv (alalütlev kääne), 51

adjek'tiiv (omadussõna), 51;
~ne, 36
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adjutant (käskudetäitja oh-

vitser), adjutandi, 67

administratiivne (valitsus-

lik), 36; adniinistratiivosa-

kond; administ ratsi oon, 51;
administreerima (valitse-

ma), 106

admiral, 5

adra maa

adresseerima, 106
adru (meremuda; pruunveti-

kas), 11

adventism (teatav usulahk),
51; adventist, 51

adverb (määrsõna), 51; ad-

verbiaal (määrus), 51

advokaat, advokaadi, 63

'ae!

'aed, aia, 'aeda, 'aeda e. aiasse,

'aedade, 'aedu, 'aedadesse e.

äiusse; ~ linn; ~nik, 81;
~vili

'aeg, aja, 'aega, 'aega e. ajas-
'aegade, 'aegu, 'aegades-

se {e. ajusse}; 'aeg-ajalt;
~amisi; ~a'mööda; ~ tar-

ne, 42; ~lus, 40; aeglusta-
ma, 99

{'Aegna, 14} vt. Äigna
[enne-] 'aegne, 36; 'aegu; 'ae-

gus, 'aegsa, 21

'Aegviidu, koh. 'Aeg'viitu e.

~le, 11

'aelema, 'aelda, 'aelen, 104

'aer, aeru, 52

aeroi'droom (lennuväli), 51;
aeroi plaan (lennuk), 51

aerutama, 99

'aetakse, 'aetud vt. ajama
aevastama, 99; aevastas, 40

a'fekt (tugev tundmus, meele-

ärevus, kihk), 51

Afganistan, 5

afo'rism (mõttekild, -tera), 51;
afo'rist'lik, 81

2

aga

agan, ~a, 26; ~aleib

agar, ~a, 26; ~us, 40

agent, agendi, 67; agen'tuur,
51

agitaator (kihutustöö tegija),
29; agitatsioon (kihutus),
51; agiteerima (kihutustööd

tegema), 106

agoonia (surmaheitlus), 31

agraarne (maa-asjanduslik),
36; agraar reform (— maa-

reform)
agressiivne (pealetungiv), 36

agronoom, 51; ~ia (põlluma-
jandusteadus), 31; agronoo-

miline, 43

agu (koit), 'ao, agu, 'aosse

agul, ~i, 29

ah!; ahaa!; ahah!
ahas (kitsas), 'ahta, ahast, 'ah-

tasse, ahaste, 'ahtaid, allas-

tesse e. 'ahtaisse, komp, 'ah-

tam, sup. 'ahtaim e. kõige
'ahtam; ~tarna, 99; ~tus, 40

ahe (parsil kuivatatav vili),
'ahte, ahet, 'ahtesse, ahete,

'ahteid, ahetesse e. 'ahteisse

ahel, ~a, 26; ~dama, 99;
ahe lik, 81

aher, 'ahtra, ahert e. 'ahtrat,
ahtrasse, ahtrate, 'ahtraid,

'ahtratesse e. 'ahtraisse,
komp, 'ahtram, sup. 'aht-

raim e. kõige 'ahtram

aher vare = aher 'var's

ahi, ahju, 79

ahing (kalapüügiriist), ~i, 29

ahistama (suruma, kitsikusse

ajama), 99; ahistus, 40

ahmima, 106; ahmitsema, 96

ahne, 82; ahnitsema, 96; 'ah-

nus, 40

'ahtake[ne], 44
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'ahtma (täis tuupima; parsile
kuivama tõstma), 'ahta,

ahan, 'ahtsin, 'ahtis, 'ahtku,
ahtev, 'ahtnud, 'ahtja, ahe-

takse, ahetud

'ahv, ahvi, 50

ahvatama, 99; ahvat[e]lema,
101; ahvatus, 40

ahven, ~a, 26

'ahvima, 106; ahvlik, 81

'ai!

aia vt. aed; xjmaa;
40; zxztöö

aletama, 99

'aim, aimu, ~u, ~u e. ai-

musse, zxzude, zx/usid e. zx-e,

audesse e. aimesse;

124; zx-[d]us, 40

aina (ainult; täitsa; üha)

aine, 'aine, 82; 'aineline, 43;
~s (materjal), ~se, 37;

tik, 81; ainevahetus

ainiti (üksisilmi)
'ainsus, 40; 'ainuke[ne], 44;

'ainu 'laadne; 'ainuline, 43;
ainult; 'ainus, 'ainsa, 21; ai-

nus, 'ainu, ainust, 'ainusse,

ainuste, 'ainuid, ainustesse

e. 'ainuisse; 'ainu valitsus;
ainu'õigus; ainuüksi

'ais, aisa, e. aisasse,

e. 'aiste, zxz asid

~u, e. 'aistesse e.

aisusse

'aist (tundemeel), aisti, 50;

aistiline, 43; ~ima (meelte

kaudu tundma), 106; aisting
(meelte kaudu tundmine,
tunne), 30; ~'lik (meeleli-

ne), 81

'ait, aida, 'aita, 'aita e. aidas-

se, 'aitade, 'aitu, 'aitadesse

e. aidusse

'aitama, aidata, 'aitan, 127

'aituma!; 'ai'täh!

aiva (= aina)

aja vt. aeg; zxz Jjärk; zxzkirl;
kirjandus; zxzlehe paber;

zxzlik, 81; zxz Une,
43T zx, looline, 43; ~lugu

ajama, ajada, ajan, ajasin,
ajas, ajagu, ajav, ajanud,
ajaja, 'aetakse, 'aetud

aja pikendus; ajastu (aja-
järk),, 17; ajaviide; aja-

'viitmata

aje (tõuge, midagi esilekutsuv

olu, tung), 7

aju, zxz, zxz, 'ajju e. ajusse,
zxzde, zxzsid, zxzdesse

aju 'jaht; aju 'jää
aju kelme; aju põle tik

ajuti; ~ne, 43
akaatsia (teatav taim), 31

akadeemia (ülikool; teaduste

või kunstide asutis), 31;
akadeemik (akadeemia lii-

ge), 30; akadeemiline, 43

aken, 'akna, akent, 'aknasse,

akende, 'aknaid, akendesse

e. 'aknaisse; 'aknakardin;
'aknaline, 43

a'kord (koosheli; võla korral-

damise kokkulepe), 51

akrobaat (võimlemiskunst-

nik), akrobaadi, 63

aksi'oom (põhi-, alglause), 51

'akt (toiming, toimetus; asja-
kiri, dokument; dokumenti-

dekaust; näidendi vaatus;
alasti inimkeha kujutus),
akti, 50

ak'tiiv (tegevik), 51; ~ne

(tegev), 36; ~sus, 40; aktiva

(varadekogu), 31; aktivfteet

(aktiivsus), aktiviteedi, 63

akti'sent (rõhk), aktisendi, 67

'aktsia (osatäht), 31; ~

w

'sel'ts

aktsiis (tarbeainete-maks),

51; aktsiisi maks [-u]
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aktsionär (osanik), 5

akt:si'oon (tegevus; üritus), 51

aktuaalne (päevakorral olev,
tähtis; tõsieluline), 36

'aktus, 40

aku, 11, — akumu laator, 29

akusa'tiiv (sihitav kääne), 51

akustika (kõlaõpetus; kõla-

vustingimused ettekanderuu-

mis), 31; akustiline, 43

akuutne (äge, terav), 36

akva'rell (vesivärvimaal), 51;
~ 'värv

ala, zvsse, ~sid

alu, aladesse e. äiusse

alaealine; ala'ea[li]sus, 40;
alahindama

alal [olema]; ~e [jääma];
~e 'ütlev [kääne], 26;
~Jhoid;

alaline (kestev, vältav; ühe-

suunaline [elektrivool]), 43

alalt; ~ ütlev [kääne], 26
ala 'lõpmata
alal 'ütlev [kääne], 26

alam, ~a, 26; jooks;
~ koda; ~lik, 81; määr;
alandama, 99; aland lik, 81;
alandlikkus, 40; alandus, 40

[ameti-] alane, 41

alanema, 96

alarm (häire, lärm, tegevusse
kutsumine), 51; alar'meeri-

ma, 106, = alarmima, 106;
~ sig naal

alasi, 16

Alaska, 8

alaspidi
alasti; ~olek

ala tasa

ala 'teadvus

alati; ala 'tihti; alatine (alati

esinev v. korduv), 43

alatu, 17; ~s, 40; ala vääris-

tama, 99; ala väärne = ala-

väärtuslik; alaväärsus-

tunne

Al baania, 31

'album, ~i, 29

aldilaulja, 14

ale (mullaga katmata kütis), 7

Alek sandria, 31

alev, ~i, 29; ale'vik, 81

alfa'beet (tähestik), alfabeedi,
63

'alg 'aeg; 'algama, alata, 'al-

gan, 'algasin, 'algas, alaku,
'algav, alanud, 'algaja, ala-

takse, alatud; algatama, 99;
algatus, 40; algatus võime;
alge, 'alge, 82

algebra, 31; ~line, 43

'algeline, 43; 'alg kool'; [tal-
ve] algu; alguks; [töö] 'al-

gul; 'algule; 'algult; 'alguni;
algupool; algupära; algu-
pärand, 29; algupärane;
algu päratsema, 96; 'algus,
40; algõpetus

ali'ment, alimendi, 67, pl. ali-

mendid (elatis, ülalpidami-
ne)

alistama (alla heitma), 99;
alistuma, 103

alkeemia (keskaegne kullate-

gemiskunst), 31; alkeemik,
30; alkeemiline, 43

alkohol, 5; ~ik, 30; ~i'keeld;
~ine, 41

all [olema]; ~a [jääma];
~a 'heitlik; ~apoole

alla'tiiv (alaleütlev kääne), 51

'alla tuule; alla tuult; 'alla-

Jvett
allee (puiestee), 1

alle'gooria (mõistukuju), 31;
allegooriline, 43

allegri vt. loterii-allegri
alles
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allik (= allikas), ~u, 30; al-

likas, ~a, 18; ~a vesi
alliteratsioon (algushäälikute

kokkukõla), 51

'all keha; all kiri; all maa;

allmaakaevandus; alloh-

vitser; all pool; 'all tuule;
'alluma [kellelegi], 103; al-

lutama, 99; alluvus, 40; 'all-

'vee; all vee 'laev; all üür-

nik

almus (armuand), ~e, 38

'al'p, al'bi, 65

ATpi [mäed]; ~d, 'Alpide,
'Alpisid e. Alpe, 'Alpidesse

AVpesse
'alpima, 'al'pida, albin, 109;

'al pus, 40

ATžeeria, 31
'al't (madal lapse- v. naise-

hääl), al'di, 67

'alt [tulema]
Al tai, 4

'altar, ~i, 29
alternatiiv (emb-kumb, valik

emma-kumma vahel), 51

'afthääl

'alt kulmu; 'alt 'käe; 'alt'käe-

inaks [-u]

alto (= alt [aldi]), 10

alt'poolt
altruism (ligimese-, inimese-

armastus, omakasupüüdma-
tus), 51; altruist, 51; altru-

istlik, 81

'alt tuule

alumiinium (teatav metall),

5; ~ lusikas

alumine, 43; alune, 41

alus, 38; 43; ~ene,

43; ~etu, 17; ~etus, 40;
~ 'kiht; ~'kott; 'põhk;
~ tarna, 99

Alutaguse, koh. ~sse, 41a

ama'töör (asjaarmastaja), 51

amb (vibupüss), ammu, 'am-

bu, ambu e. ammusse, 'am-

bude, 'ambusid e. ambe, 'am-

budesse

'Ambla, koh. ~[sse], 14

ambulants (käia suutvate hai-

gete vastuvõtmise koht; lii-

kuv laatsaret), 51

ambuma (vibupüssiga lask-

ma), 'ambuda, ammun, 'am-

busin, 'ambus, 'ambugu, 'am-

buv, ambunud, 'ambuja, am-

mutakse, ammutud

ameerika [raamatupidamine];
Ameerika, 31; ~lik,81; Amee-

rika Ühendriigid vt. Põhja-
Ameerika Ühendriigid; amee-

riklane, 42

amet, ~i, 29; ~iasutis; ~i-

puhkus; ~isõit; ~i-

ühing; ~'kond, 80; ~'lik,
81; ~nik, 81; ~nik'kond, 80

ame'tüst (violetne ilukivi), 51

amfiib (kahepaikne), 51; am-

fi teater (ringteater)
amm, amme, 49

ammoniaak (lämmastiku ja
vesiniku ühend), ammoniaa-

gi, 61

ammu vt. amb

ammu; ~ 'aegne;
ammuli

'ammuma, 107

ammune, 43

ammutama, 99; ammutas, 40

amnestia (iild-armuandmine),
31; amnesteerima, 106, =

amnestima, 106

amortisatsi'oon (amortiseeri-

mine), 51; amorti'seerima

([varade väärtust, võlga jne.]
osakaupa kustutama), 106

amper (elektrivoolu tugevuse
ühik), 'ampri, 23; ~Jmeeter

Amsiterdam, 5
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amulett (kaitsevahend nõidu-

se, õnnetuste jm. vastu),
amuleti, 72

analoogia (sarnasus; sarnasu-

setaotlus), 31; analoogiline
[millegagi] (samalaadne, sar-

nane), 43

ana lüüs (algosadeks lahutami-

ne, eritlus), 51; analu seeri-

ma, 106, = analüüsima

(eritlema), 106; analüütiline,
43

ananas (teatav taim ja puu-

vili), ~e, 40

a'narhia (korralagedus), 31;
anarhiline, 43; anar'hism
(riiklikku võimu ning sun-

dust eitav õpetus), 51; anar-

hist, 51; anarhist lik, 81

anastama (vägivaldselt omas-

tama, vallutama), 99

ana'toom, 51; ~ia (kehaehitus-

õpetus), 31; anatoomiline, 43

'and, an'ni, 'an'di, 'an'di e.

an'nisse, 'an'dide, 'an disid e.

'an'de, 'an'didesse

'ande vt. anne; ~kas, 18; ~ks-

andmine, 43; ~kus, 40;
ne, 43; ~starna (andeks and-

ma), 99; ~stus, 40; ~tu, 17

Andi [mäestik]; ~d, 'Andide,
'Andisid e. 'Ande, 'Andidesse

e. Andesse

'andma, 'anda, annan, 'an'dsin,
'an'dis, 'andku, 'andev, 'and-

nud, 'an'dja, 'antakse, 'antud;
'andmed vt. anne [andme]

andrese 'päev
'anduma, 103; 'andumus, 40

'andur ([laeva-]kiil), 'andru, 24

anek'doot (nalja-, kõdi jutuke),
anekdoodi, 63; ~'lik, 81

angaar (lennukikuur), 51

angeldaja, 31; angeldama, 99

angerjas, 18

anger 'vaks; anger 'var s

angiin (kurgupõletik), 51

anglikaani [kirik]; anglo 'saks

[-i]

angoora [kass, kits, vill]; An-

goora (= Ankara), 8

angroo (suurmüügil, suurel

hulgal, hulgi); ~müük

aniis (teatav taim), 51
Ankara (Türgi pealinn), 31

an'keet (ringküsimus), ankee-
di, 63

'ankur, 'ankru, 24; ankurduma,
103

Anna (kihelkond, vald), koh.

'Anna e. ~sse, 8

anne, 'ande, annet, 'andesse, an-

nete, 'andeid, annetesse e. 'an-

deisse; anne, 'andme, annet,
'andmesse, 'andmete, 'and-

meid, 'andmetesse e. 'and-

meisse; annetama, 99; ~tis

(annetatu), 39; ~tus, 40

annulleerima (tühistama), 106

annus (ose, portsjon), 38
ano'nüüm kiri; ano'nüümne

(nimetu), 36

a'nood (galvaani elemendi posi-
tiivne poolus), 51; ~ pinge

anorgaaniline (elutu), 43

an'samb[e]l (terve kogu; koos-

mäng), an'sambli, 22

Anseküla, koh. Anse'külla

~sse, 8
antarktiline (lõunanaba-lähe-

dane), 43; Antarktis (Lõuna-
nabamaad), 37

an tenn, 51

an tiik 'aeg; antiikne (vana-

aegne), 36; antik'vaar (vana-

de raamatute ja kunstiteoste

miiütaja), 51; antikvariaat

(vanade raamatute ja kunsti-

esemete kauplus), antikvari-

aadi, 63
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antiloop (loom), antiloobi, 62

antipaatia (vastumeelsus), 31;
anti'paatne, 36

antoloogia (valimik kirjan-
dust), 31

antropoloog, 51; ~ia (inimes-

teadus), 31; antropoloogiline,
43

'Antsla, koh. ~sse, 14

'Antverpen, koh. ~i[sse], 29

anum, ~a, 26

anuma ([tungivalt] paluma), 98

'ao vt. agu; ~'täht

a'paatia (osavõtmatus, ükskõik-

sus, norgus), 31; a'paatne, 36;
a'paatsus, 40

aparaat (seadis), aparaadi, 63

apellatiiv (üldnimi), 51; apel-
latsioon (edasikaebus), 51;
apelleerima (edasi kaebama;

toetuma), 106

apelsin, 5; ~i 'puu

Apenniini [mäed]; ~d, Apen-
niinide, Apen'niinisid e.

Apen'niine, Apenniinidesse e.

Apenniinesse

ape'tiit (söögi-isu), apetiidi, 63

aplaus (käteplaksutus), 51;
aplo'deerima, 106

'aplus (ahnus), 40

apositsioon (lisand; lisandus),

51

a'postel, a'postli, 22; a'post'lik,
81; a'post'lik-'oigeusu [kirik]

aposti'roof (ülakoma; kõnetlus,
üte), 51

'appi vt. abi; ~hüüe

apr. = aprill
aprfkoos (lõunamaine puuvili),

51

aprill (jürikuu), 51; aprilli-
'kuu

'ap teek, 'apteegi, 61; ~er, ~ri,

a'raabia [keel]; A'raabia, 31;
a'raablane, 42

arbuus (teatav toidutaim; sel-

le vili), 51

a'reen (või[s]tlusväli), 51

arend (arenemis- v. arendus-

saadus), ~i, 29; ~ama, 99;
zvus, 40; arenema, 96; arene-

misaste [ Jastme]; areng

(arenemisjärk; arenemine),
30; arengu kohane

a'rest, 51; ~ima (aresti alla

panema), 106; aresti maja
aretama (loomi v. taimi sihi-

kindlalt arendama), 99

'arg, ara, 'arga, 'arga e. aras-

se, 'argade, 'argu, 'argadesse,
komp, arem, sup. arim e. kõi-

ge arem

Argentiina, 8; argentiinlane, 42

argi elu; argi 'päev
arglik, 81; arg püks
argu'ment (tõendusabinõu, põh-

jend), argumendi, 67

' argus, 40

ar'hailine (vanaaegne, vana-

moeline), 43

arheoloog, 51; ~ia (muinas-

teadus), 31; arheoloogiline, 43

arhiiv (kirjakogu), 51

arhi'tekt, 51; arhitek'tuur (ehi-

tuskunst), 51; arhitektuurili-

ne, 43

aristoikraat, aristoikraadi, 63;
~ia (aadel), 31; ~'lik, 81

aritmeetika, 31; aritmeetiline,
43

arktiline (põhjanaba-lähedane),
43; Arktis (Põhjanabamaad),
37

ar ni, ar'mi, 50

'arm, armu, ~u, ~u e. armus-

se, ~ude, ~usid {e. ~e},
audesse {e. armesse}23
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armas, 'armsa, 88; ~ tarna, 99;
4O;

/xztus kiri; ~tuslik, 81; ar-

matsema, 96

arma tuur (varustis; täiendus-

osad; valgustusseadis), 51

ar'mee (sõjavägi), 1

ar'meenia [keel]; Ar'meenla,
31; ar'meenlane, 42

armetu, 17; ~s, 40

ar miline, 43

'armsus, 40; armu alime; armu-

and; armu kade; armu ka-

destama; armuke[ne], 44; ar-

mulik, 81; armuline, 43; 'ar-

muma [kellessegi], 103; ar-

mustama (armu andma), 99;
armutu, 17

arnika (teatav taim ning arsti-

rohi), 31

aro'maatne (lõhnav, healõhna-

line), 36; a'room (meeldiv

lõhn), 51

ar[r]e'teerima (vahistama), 106

ar seen (teatav metall), 51; ar-

seenik (arseeniühend, mürk),
30

arsenal (sõjariistade ladu ühes

töökodadega), 5

'ar ssin, ~a, 26

'ar'st, ar'sti, 50; ar'sti
w
abi;

~im (arstirohi), ~imi, 29;
106; ar'stijteadus;

~llk, 81

arteer (tuiksoon), 51

ar tikkel (kirjutis; erikaup; ala-

osa, paragrahv; nimisõna

mõiste määrasust v. umbmää-

rasust märkiv sõna), ar'tikli,

22

ar'tist (kunstnik), 51

aru, 'arru e. arusse, ~de,
~sld, ~desse

ani'ande 'aasta; aru anne

aru 'hein; aru heina'maa

arukas, 18; arupärimine, 43;
arujsaadav, 26;
tus, 40; arutarna, 99; arut[e]-
lema, 101; arutelu, 6, = arut-

lus, 40; arutu, 17

'arv, arvu, ~u, e. arvusse,

~ude, ~usid e. ~e,

se; ~ama, 124; ~amme (ka

arvamus), 43; ~amus, 40;
avaldus; arve, ~e,

82; ~elaud;
43; ~e raamat; arvestama

[midagi], 99; arvestus, 40;
arv suurus; ~ sõna; arvu-

kas, 18; arvuline, 43; arvu-

rikas; arvustama, 99; arvus-

'tik (arvude kogu; statistika),
81; arvustikuline, 43; arvus-

tus, 40; arvustusevõime; ar-

vutama, 99; arvut[e]lema, 101;
arvutu, 17; arvutus, 40; ar-

vutus niasin; arvutusraam

(arvelaud)
as. = asemel; asundus

a/s. e. a.-s. (pärisnime osana:

A/S) = aktsiaselts

'as'best (kivilina), 51

ase, ~me, 28; ~ aine;
folema]; ~mele Lastuma];
~melt [tulema]; ~mik, 81;
~nd, 29; ~ndama [midagi
millegagi, kedagi], 99; ~n-

dus, 40

Aseri, koh. ~[sse] e. ~le, 16

ase sõna; asetama, 99; asetse-

ma, 96; asetuma, 103; asetus,

40; ase 'täitja, 14

'as'falt (maavaik, juudapigi),
'asfaldi, 67; asfaFteerlma, 106,
— 'as'faltima, ~ida, 'asfaldin,
111; ~ tänav

asi, as'ja,
w

77; tõend; asja-
ajaja, 31; asja kohane; as-

jalik, 81; as'jaline, 43; as-

jandus, 40; asjaolu; as'ja-
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omane; as jaosaline; asja-
ta; asjatu, 17; as ja tundja,
14

askees (vali enesekasvatus; li-

hasuretus), 51; as keet (liha-

suretaja), askeedi, 63

askeldama, 99; askeldus, 40

aspar (parsahein), ~i, 29

asjpirant (kohasoovija; sõja-
kooli-kasvandik), asiphandi,
67

as:pi'riin (teatav arstirohi), 51

assistent (abiline), assistendi,

67

assonants (rõhuliste vokaalide

kokkukõla), 51

assotsiatsioon (sidestus; ühine-

mine; taimeühing), 51

Assüüria, 31; assüürlane, 42

astang (maapinna-aste), zvU,

30; ~ 'maa; ~ 'org; aste (as-

tumine), 'aste, 82; aste (näit,

trepil), 'astme, 94

astel (okas; teravik kepiotsal),
'astla, astelt, 'astlasse, astel-

de, 'astlaid, asteldesse e. 'ast-

laisse

astendama (astmeliseks tege-
ma; matemaatikas: astmesse

tõstma, [arvu] astet võtma),
99

'aster (lesesõlg —• lill), 'astri, 23

'as'tja, 14

'astma (hingelämb), 14

astmeline, 43; 'astme 'näitaja,
31; 'astmestik, 81; astmeti;
'astme vaheldus; 'ast'mik, 81

astro loog (ennustaja taevatäh-

tede abil), 51; 3l

ast;ro'noom, 51; ~ia (tähetea-

dus), 31; astronoomiline, 43

'astuma, 107

asu, ~sse; ~kas (asu-

nik), 18; ~Jkoht; ~la, 31;
~ma, 98; ~ 'maa; ~ndama,

99; zvndus, 40; ~ndus talu;
~nik, 81; ~starna, 99; zxzs-

tus, 40; asut. — asutatud;
~ tarna, 99; ~tis, 39

asuur (taevasina), 51; ~ne, 36

atakeerima (ründama), 106;
atakk (rünnak), ataki, 69

Ateena, koh. Ateena e.

8; ateenlane, 42

ateism (jumalasalgamine), 51;
ateist, 51; ateistlik, 81

ateljee (kunstniku töökoda), 1

atentaat (tapmiskatse), aten-

taadi, 63
atestaat (tunnistus), atestaadi,

63; atesteerima, 106

'Atlandi [ookean]

'Atlas (mägismaa), ~e, 40

'atlas (kaardistik), 40

'at'lass (teatav riie), 'atlassi, 51

atleet (võimleja; jõumees; ras-

kejõustiklane), atleedi, 63

atmoisfäär (õhkkond), 51; at-

mosfääriline, 43

atiribuut (tunnus; täiend), at-

ribuudi, 63

'au,
~desse; ahne

audi ents (jutulevõtt), 51

'Audru, koh. ~[sse], 17

aug. — august
'au'gust (lõikuskuu), 51; 'au-

gustikuu

au 'hind; au 'hindama; 'auhin-

na Jtöö; 'aujjärg [Järje]
'auk, augu, 73; ~lik, 81; [sil-

mad on]

'aul (teatav lind), auli, 50

aula (pidusaal), 8

aulik, 81; 'auline, 43; au-

mees; au 'märk [ märgi]
'aun (viljahunnik), auna, 45

'aunuse [keel]; 'Aimuse, koh.

'Aunu[se]sse, 41a
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'aur, auru, 52; ~ama, 124; au-

rik (aurulaev), 30; ~kiite;
auru katel; ~uma (auruks

muutuma), 103; auru masin;
aurune, 41; aurustama (au-

ruks muutma), 99; aurustu-

ma, 103; aurutama (auruga

käitlema, auru peale laskma),
99

'aus, 26; au sammas;

ina, 99

'auster (karbiline loom), 'aust-

ri, 23

'austerlane (Austria elanik), 42

Aust raalia, 31; aust raallane,
42

'Austiria, 31

'austus, 40; 'ausus, 40; au sõ-

na; autasu
autentne

~

(algallikale vastav,
ehtne; usutav), 36

auto, 10; ~bus, ~buse, 40;

~ Jjuht [Juhi]
automaat (isetöötav aparaat),

automaadi, 63; ~ne, 36;
~'püss

'autor, ~i, 29; autori'taarne

(autoriteedile toetuv, autori-

teedi abil valitsev), 36; auto-

riteet (mõjuvõim, lugupeeta-
vus), autoriteedi, 63; autori-

teetlik, 81, = autoriteetne,
36; ~i õigus

autosugestioon (isesisendus), 51

autu, 17; ~s, 40

'Auvere, 7a

ava (avaus), awa e.

avasse, ~de, ~sid e. avu,
avadesse e. avusse; (=

avali); pidama, 99;
(matemaatiline väljend), 39;
kiduma, 103; ~ldus, 40; ~li

(avatud, lahti); 81;
lükkus, 40; ~ma, 95;

meelne; ~mäng; ~ne-

ma, 96; ~ng, 30

a'vanss (ettemaks), avansi, 66

avar, ~a, 26; daina, 99

avarii ([sõiduki-]õnnetus), 2

avarus, 40; ava silmi (lahtiste

silmadega); avastama, 99;
avastus, 40; ava 'sui (lahtise

suuga)
automobiil (— auto), 51 avat[e]lema (= ahvatlema), 101

autonoomia (iseseaduslikküs,
osaline iseseisvus), 31; auto-

noomne, 36

avaus, 40

Avinurme, koh. Avi'nurme, 7

avitama (= aitama), 99

B.

'baar (joogikoht, -ruum), baari,
50

'ball (tantsupidu), balli, 50
ballaad (jutustav luuletus), 51

bal last (= pallast), 51'baas (alus; lähteala), baasi, 50

Babülon, 5; Babü loonia, 31; ba-

büloonlane, 42

bal lett (lavatants), balleti, 72

{balsani} vt. palsam; balsa'mee-

rima, 106

Balti [riigid]; {Balti meri} vt.

Läänemeri; balti-saksa [keel];

'bakter (pisik), ~i, 29; bakte-

rioloogia (pisikuteadus), 31;
bakterioloogiline, 43

balalaika (teatav keelpill), 8

bale'riin (kunsttantsija), 51

balti-'sakslane, 42; 'baltlane, 42

bambus (lõunamaine pilliroog).
'Balkan, koh. ~ile, 29 40
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banaalne (labane), 36

banaan (teatav taim ja puu-

vili), 51; banaani 'puu
bankett (pidusöök), banketi, 72

baptism (teatav usulahk), 51;
baptist, 51; bap'tist'lik, 81

ba rakk (kerge puuehitis), ba-

raki, 69

barbar (mittekreeklane; hari-

matu, metsik inimene), ~i,

29; barbaarne, 36, = 'barbar-

lik, 81

ba'rett, bareti, 72

bariton (keskmise kõrgusega
mehehääl; teatav pill), 5;
~ hääl

bar jäär (tõke, tõkepuu; takis-

tussein), 51
ba'rokk (teatav kunstistiil), ba-

roki, 69;
baro'meeter ~(õhurõhumõõtja),

baro'meetri, 23; baro'meetri-

line, 43

barri'kaad (kaitsevall, tõke,
teesulg), 51; ~ima, 106, =

barrika'deerima (barrikaadi-

ga kindlustama v. sulgema),
106

ba'saar (näitemüük; turuplats;
kauplushoone), 51

ba'salt (teatav kivim), basaldi,
67

ba'seeruma [millelgi] (rajane-
ma, põhinema), 103

bask (Püreneedes elutseva rah-

va liige), baski, 50

'bas's (madal hääl), bas'si, 50

bassein (vesistu), 51

bass'hääl

baš kiir (Venemaal elutseva

tiirgi-tatari rahva liige), 51

batist (peen riie), 51;
batsill (kepp-pisik), 51

beduiin (rändav kõrve-elanik),

beebi (lapsuke), 9

'beež (kollakashall), beeži, 50

'Belgia, 31; 'belglane, 42

Belgrad, 5

belletristika (ilukirjandus), 31

bemoll (helimadaldus-märk
muusikas), 51

bene'fiss (tuluõhtu), 51

bengaalvalgus
ben'siin, 51; bensiinimootor

ben'sool (bensiinitaoline vede-

lik), 51

Ber'liin, 51; berliini [pann-
kook] ; berliini sinine

'Bern, 50

be'see (vahtküpsis), 1

be'toon (kivisarnane ehitusma-

terjal), 51; ~ ehitis

bibliograafia (raamatuteadus;
teoste loend), 31; biblioigraa-
filine, 43; biblio'teek (raama-

tukogu), biblioteegi, 61

'biifs!'teek (veiselihaküpsis),
'biifsiteegi, 61

biisam 'rot't

bilanss (arvete seis, äriseis),
bilansi, 66

'biljon (miljon miljonit), ~1, 29

bii'nokkel (pikksilm), bii'nokli,
22

bi'noom (kaksliige), 51

bioi graaf (eluloo kirjutaja), 51;
~ia (elulugu), 31; biograafi-
line, 43; bioloog, 51; bioloo-

gia (elutegevus-teadus), 31;
bioloogiline, 43

Birma, 8

Birmingham [loe: börmingam],s
Biskaia, 8

bisk;'viit, biskviidi, 63

bituumen (mäepigi), ~i, 29

blameerima (häbistama, teo-

tarna; naeruvääristama), 10651
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{'blank} vt. plank; blankett

(= plank, täiskirjutamata
leht), blanketi, 72

blokaad (sulustus, sulgemine),
51; blokeerima (sulustama),
106

bloki raamat (= plokiraamat);
'blokk (liit), bloki, 69; blokk-
'noot (märkmik)

'blond, blondi, 50; blon'diin
(blond isik), 51; ~ Jjuukse-
line

'boa (hiigelmadu; nahkkrae), 4

bo'heemlane (vabatseva eluvii-

siga, muretu eluvaatega ini-

mene), 42

'bolkot, 'boikoti, 'boi'kotti, 'boi-
kotti e. 'boikotisse, 'boikotti-

de, 'boikotte, 'boikottidesse

e. 'boikotesse; boiko'teerima,
106, = boi kottima (ühiskond-

liku põlguse alla panema, iga-
suguse läbikäimise kellegagi
lõpetama), 'boi'kottida, 'boi-

kotin, 112

Bo'liivla, 31
'boor (teatav algaine), boori,

50; booraks (boorhapu naat-

rium), 29; ~ hape; ~ vase-

liin

Bordeaux [loe: bordoo], koh.

Bordeaux’sse, 3

Borneo, 4

botaanik, 30; ~a (taimetea-

dus), 31; ~a 'aed; botaanili-

ne, 43

botik, ~u, 30

braavo (hästi, tubli)
brahma'nism (hindude usund),

51; brahmausuline; brahmiin

(India preestriteselsuse liige),
51

Bra'siilia, 31; brasiillane, 42

brauning (liik püstoleid), ~u,

30

Breemen, koh. ~i[sse], 29

'bridž (teatav kaardimäng),
bridži, 50

brigaad (teatav sõjaväe-ühik),
51

briljant (lihvitud kalliskivi),
bril jandi, 67; ~ne (hiilgav,
silmapaistev), 36; ~ sõrmus

Briti [maailmariik]; briti [ise-
teadvus]; 'britlane, 42,

britt (Vana-Britannia ela-

nik; inglane), briti, 72

bro'deerima (broderiid õmble-

ma), 106; brode'rii (augu-ti-
kand), 2

'broom (teatav algaine), broo-

mi, 50

broš. = brošeeritud; brošüür;
bro'šeerima (raamatut ker-

gesti köitma), 106; bro'süür

(kerges köites raamat), 51

bru'taalne (toores, loomalik), 36

bruto (maha arvutamata, ko-

gu-; lüh. bto), 10; ~Jkaal
brü'netne, 36; brünett (brünet-

ne isik), brüneti, 72

'Brüssel, koh. ~i[sse], 29

bto = bruto

Budapest, 51

budha [usk]; ~ usuline; bud-

'hism (usund Ida-Aasias), 51;
budhist, 51; bud'hist'lik, 81

budu aar (daamituba), 51

Buenos Aires, Buenos Airese,
koh. Buenos Airesesse, 37

Buka'rest, 51

bu'kett (lillekimp), buketi, 72

'buldog (teatav koeratõug), zvi,
29

Bulgaaria, 31; bul gaaria [keel];
bulgaarlane, 42

'bušman (Edela-Aafrikas elut-

seva rahva liige), ~i, 29

'buur (rahva liige Lõuna-Aaf-

rikas), buuri, 50
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'börs (kauba- ning äritehingu-
te-asutis), börsi, 50; börsi-

'hind; börsi 'kurss

ajav ametnik), büroikraadi,
63; ~ia (bürokraatide valit-

sus; ametnikkond), 31; lik,
81büdžett (eelarve), büdžeti, 72

biiroikraat (kitsa silmapiiriga,
tarbetut vormitäitmist taga-

büroo (talituskoht), 3

'büst (rindkuju), büsti, 50

c.

C = Celsiuse järgi
ca = circa = umbes

Chicago [loe: šikäago], 10

cm = sentimeeter (lüh. ka sm)

C = tš.

»

mine), 51; degenereeruma,
103

'daam, daami, 50

'daatum (koha- ja ajamäär;
kuupäev), ~i, 29 dekaliiter (10 liitrit; lüh. Dl);

deka meeter (lüh. Dm)
dek:la'maator (ilulugeja),

'daktül (värsijalg: ~i, 29

Danzig, koh. 29

29; dek:lamatsi'oon (iluluge-
mine), 51; dek:la'meerima, 106

'datli 'palm; 'dattel (lõunamai-

ne puuvili), 'datli, 22

dekilaratsiOon (seletus, aval-

dus), 51; deklareerima, 106
debü tant (algaja, debüteerija),

debütandi, 67; debu teerima

(esimest korda avalikult esi-

nema), 106; de büüt, debüüdi,
63

deklinatsioon (kääne; keele

alal: käändkond; käänami-

ne), 51; dekilinatsiooni 'liik;
deklineerima (käänama;
kõrvale kallutama), 106; dek-

lineeruma, 103

deebet ([arveraamatus:] arve

sissetulekute-pool), ~i, 29;
deebitor (võlgnik), 5

dekora'tiivne (kaunistav), 36;
dekoratsi'oon, 51; dekoreeri-

ma (kaunistama, ilustama),
106

'deemon ([paha] vaim), ~i, 29;
~ 'lik, 81

de'fekt (viga, rike, puudus), 51

defileerima (mööduma [paraa-
dil v. vaatusel] ülemuse ees),
106

dek: reet (otsus, määrus, käsk-

kiri), dekreedi, 63

delegaat (saadik), delegaadi,
63; delegatsioon (saatkond;
saadikute läkitamine; üles-

andeks tegemine), 51

deffneerima (määratlema), 106;
definitiivne (lõplik), 36; defi-
nitsioon (määratlus), 51

defiti'siit (puudujääk), defitsii-

di, 63

del'fiin (pääsukala), 51

deliirium (hullus), 5

degeneratsioon (mandumine, delikaatne (maitsev; peene-

tundeline; õrn, hell), 36; de-alaväärtuslikumaks muutu-
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likatess (hõrk roog, hõrgutis;
peenetundelisus), 51

delta (suudmemaa), 8

dema goog (rahvajuht, kes rah-

va madalatele kirgedele toe-

tudes teeb ühiskonnale kah-

julikku kihutustööd), 51;
~ia, 31; demagoogiline, 43

demobiliseerima (väeteenistu-

sest koju laskma), 106

demoikraat, demoikraadi, 63;
~ia (rahvavalitsus), 31; ~'lik,
81

demonstratiivne (näitav, esi-

tav; meeleavalduslik), 36; de-

monstratsioon (näitlik selgi-
tus, esitus; tõendus; meele-

avaldus), 51; demonstreeri-

ma, 106

demoralisatsloon (kõlbluslik

laostumine), 51; demoralisee-

rima, 106; demorallseeruma,
103

denatu reerima (teatavaks ots-

tarbeks kõlbmatuks tegema),
106

depo neerima (hoiustama, hoiu-

le andma), 106; de'poo, 3; de-

posiit (hoiuleantud ese,

hoius), deposiidi, 63

deputaat (saadik, esindaja;
tarbeaineis antav tasu,

moon), deputaadi, 63; depu-
tatsloon (saatkond), 51

derivatsioon (tuletus), 51

derviš (islami munk), ~i, 29

des:ar'meerima (sõjariistust va-

bastama; sõjavarustist ja
-vägesid vähendama), 106

deserteerima (oma väeosast

omavoliliselt lahkuma), 106;
desertöör (väejooksik), 51

desinfektsioon (nakatisehävi-

tus), 51; desiinfit seerima

(nakatist hävitama), 106

des:organi'seerima (korratusse

viima), 106

despoot (vägivallavalitseja),
despoodi, 63; despootlik, 81

dessant (laevadelt jalavägede
maalesaatmine; laevadelt v.

soomusrongidelt võitlusse

saadetav jalaväe-osa), dessan-

di, 67

dessert (järelroog), desserdi, 67

destillatsioon, 51; destil'leerima

(auruks muutma ning saadud

auru uuesti vedelikuks tihen-

dama), 106

detail (üksikasi), 51; ~rnüük

(väikemüük); ~ne (üksikas-

jaline, peen), 36

de'tektor (avastusseadis), ~i, 29

dets. detsember; 'detsember

(jõulukuu), detsembri, 23;
'det' sembri 'kuu

detsi 'liiter (kümnendik-liiter;
lüh. dl); detsi maal 'arv

(kümnend-arv); detsimaalne

(kümnend-), 36; detsimeeter
(lüh. dm)

deviis (juhtlause, tunnuslause;
ka veksel v. tšekk), 51

diadeem (otsaesise-ehe), 51

dia:'gnoos (haiguse äramäära-

mine), 51

diagonaal (nurkjoon; põiksi-
de), 51; ~ne, 36

dia: gramm (arvjoonis), 51

'diakon (abivaimulik), ~i, 29;
diakoniss (haigeravitseja), 51

dialekt ([keele-]murre), 51

dialoog (kahekõne, kõnelus),
51; dialoogiline, 43

dia'meeter (läbimõõt), diameet-

ri, 23; diametraalne (vas-

tandlik, vastupidine), 36

didaktiline (õppesisuline), 43

di'ees (helikõrgendusmärk muu-

sikas, - rist), 51
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dieet (toitumiskord), dieedi, 63

diferents (vahe, erinevus), 51;
diferentseerima = diferent-

sima (eristama), 106; dife-

rentsiaalarvutus

difteeria (kurgutõbi), 31

dif tong (kaksiktäishäälik), 51

'diivan (seljatoeta sohva), 29

dik taat (etteütlus; käsk, sund),
diktaadi, 63; ~or (piiramatu
võimu kandja), 29; ~orlik,
81; dikta tuur (piiramatu va-

litsus), 51; dik teerima, 106
dilemma (valik emma-kumma

vahel; teatav loogiline järel-
dusvorm), 8

dile'tant (asjaarmastaja), dile-

tandi, 67; ~ lik, 81

dimensi'oon (mõõde), 51

'diplom (pidulik kirjalik tunnis-

tus), ~i, 29; diplomaat (rii-

gi esindaja rahvusvahelises

läbikäimises), diplomaadi, 63;
diplomaatia (riigi välispoliiti-
liste eesmärkide taotlemise

viis), 31; diplomaatiline, 43;
diplomaat lik, 81; diplo'mee-
rima = diploomima (diplomi-
ga varustama), 106

dir. = direktor; direktor

(juhataja), 29; direkt:'riss

(naisjuhataja), 51; direktisi-
'oon (juhatus), 51

dirigent ([muusika-]juht, juha-
taja), dirigendi, 67

'dis'kant (kõrge hääl), 'diskan-

di, 67

diskon'teerima (oodustama),
106; diskonto (oodus), 10

dls:kredi'teerima (halba kuul-

susse viima), 106

diskireetne (tagasihoidlik, pee-
netundeliselt hooliv), 36

dis;kvalifikatsi'oon (kõlbmatuks

tunnustamine; [spordi-] võist-

lustest osavõtu keeld), 51;
dis:kvalifit'seerima, 106

dispositsioon (kalduvus; kava;
korraldus, käsutus; teemat

arendav ja lahendav osa), 51

disso'nants (lahkheli), 51
dis'tants (kaugus, vahemaa), 51

dist:sipliin (teadusharu; tarvi-
lik kord ja alistuvus sõjeu-
väes jm., korrapidamine), 51;
distsiplinaarkaristus; dist-

siplinaarne, 36; distsiplinee-
rima — distsipliinima, 106

divi'dend (jagatav; osa; osaksu-

su), 51
di viis (sidekriips; suurem sõja-

väe-ühik), 51; diviisiülem;
divisjon (teatav sõjaväe-
ühik), 5

dl = detsiliiter; Dl = dekalii-

ter; dm = detsimeeter; Dm

= dekameeter

'Dnepr, ~i, 12

do. = dito = seesama, samuti

dogma (ilma tõenduseta tõeks

peetav õpetuslause), 8; dog-
maatika (dogmade kokkuvõ-

te), 31; dogmaatiline (dogma-
le rajanev), 43; ~line, 43

'dokk (laevaparandus-koht; sa-

damaosa), doki, 69

doktor (lüh. dr.), ~i, 29

doku'ment, dokumendi, 67; do-

kumentaalne, 36; ~ lik, 81

dollar (raha-ühik Põhja-Amee-
rikas jm.; lüh. $), ~i, 29

dolo'miit (rahkpaas), dolomiidi,
63

domineerima (valitsema, esirin-

nas v. ülekaalus olema), 106

dominfoon (Briti kuningriigi
autonoomne osa), 51

'doom (= toom), doomi, 50

doomino (mantel; teatav mäng),
32
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Doonau, 4 džungel (soine võsamets, ürg-
mets), 'džungli, 22'doos (annus), doosi, 50

'dotsent (ülikooli õpetaja),
'dotsendi, 67

džuudžitsu (jaapani enesekait-

seviis), 11

dr. = doktor džuut (india lina), džuudi, 63

draama (näidend), 8 'džäss (moodne tantsumuusi-

ka), džässi, 50; ~'bänd

(džäss-orkester), 50

drakooniline (karm, äärmiselt

vali), 43

dualism (kahesus; kahesus-

õpetus), 51; dualistlik, 81
dramaatik (näitekirjanik), 30;

(näitekirjandus), 31; dra-

maatiline, 43; dramatiseeri-

ma (näidendiks kujundama),
106

dublett (teisik), dubleti, 72

Dublin, koh. ~i[sse], 29

du'ell (kahevõitlus), 51; duel-

'leerima = duellima, 106
'drapp (teatav riie), drapi, 70
drastiline (käre, äärmuslik, tu- du'ett (kahelaul), dueti, 72

duplikaat (teisikdokument) r

duplikaadi, 63
gevasti mõjuv), 43

'drell (teatav riie), drelli, 50
dušš (vihm-, jugakümblus), du-

ši, 71
Dresden, koh. ~i[sse], 29
'dress (rõivastis), dressi, 50

'duur (= mažoor), duuri, 50
dres'seerima (välja õpetama),

106; dres'suur, 51
dünaamika (jõu-, liikumisõpe-

tus; liikumine), 31; dünaami-

line (dünaamikasse puutuv;
jõuline), 43; düna'miit (lõh-

keaine), dünamiidi, 63; düna-

mo (elektrivoolu tekitav ma-

sin), 32; dünamo masin

'drill (tegevuse mehaaniline

kätteõpetamine), drilli, 50

'droog (arstimiseks v. tehnikas

tarvitatav tooraine), droogi, 50

'džent[e]lmen (aumees; peen ja
viisakas seltskonnamees), 5 dünastia (valitsejasugu), 31

E.
= ehk edasi; ~ kaebus; ~ne, 43;

edasi-tagasi; edas pidi; edas-

pidine, 41

edel (lõunalääs), ~a, 26

'ea vt. iga [ea]; ~kas (elata-

nud, vanemas eas), 18; [ala-]

~line, 43

eba (väär, näiv; mitte-); ju-
mal; ~ 'kindel; ~ koht;
zx/lema (kahtlema, kõhele-

ma), ~lda, 104;
~ määrane, 41; ~ 'usk;
~ Jusklik

Ebavere [mägi]

edendama, 99; edenema, 96

edev, ~a, 26; ~us, 40

Edinburgh [loe: edinburg], koh.

Edinburgh’!, 51

edu, ~sse, ~de, ~sid,

~kas, 18; ~lane, 42;
43; ~ inaa; ~s (jõu-

dus), ~sa, 26; ~
'samm

edvistama, 99; edvistus, 40

eba'õige; eba õnnestuma

ebe (helbeke), ~me, 28
'ee vt. esiebel (edev), ~a, 26



eebenipuu ehtima32

eebenipuu
'eeden (paradiis), ~i, 29

eefei (luuderohi [taim]), 4

'eel [olema] (ajaliselt); r</ 'ar-

vamus; ~ arve; aas-

ta; ~dama, 99; ~dus, 40;

~e [jõudma]; eelis (pare-
mus), 37; eelistama [midagi
millelegi] (paremaks pida-
ma), 99; eelistus, 40; kõi-

ge (enne kõike, kõigepealt);
~mine, 43; ~'muu (enne

muud); [sõja-]
~ne, 36; ~nema, 100;

'nõu; /v
u
'pool; ~t [mi-

nema]; ~ teade; ~vägi
'eemal [olema]; eemaldama,

99; eemalduma, 103; ~e

[minema]; [tulema]

eepika (jutustav luule), 31;
eepiline (jutustav), 43; 'ee-

pos (pikem jutustav luule-

lugu, kangelaslugu), 40

'ees [olema] (ruumiliselt);
'Ees-'Aasia, 31

'eesel, 'eesli, 22

'Ees-'lndia, 31; 'ees kava;

'ees kiri; ees kätt; 'eesmi-

ne, 43; ees märk [ märgi];
'ees otsas; 'ees 'pool; 'ees-

riie; 'eestseisus; 'eessõna;
'eest [minema]

■eesti (= eesti keel), 9; eesti

[kirjandus, kultuur, rahvus

jne.]; Eesti, koh. 'Eesti e.

Eestisse, 9; ~line, 43; Ees-

ti'maa (kubermang), la;

~ 'maalane, 42;
~ 'meelne;

undama (eestipärasemaks
tegema; eesti keelde tõlki-

ma), 99; ~pärane;
rastama, 99; ~stama (ees-

tipäraseks tegema; eestla-

seks rahvustama), 99; as-

tuma, 103; ~stus, 40; ~tar

(= eestlanna), 5; Eesti Va-

ba'riik, Eesti Vabariigi, 61

eest koste; eestkostja;
{'eest 'kätt} vt. eeskätt

eestlane, 42; eestlanna, 8

'eest 'poolt; eest 'seisus (=

eesseisus); eestvaade; ees-

õigus; eesõigustama
eeter (maailmaruumi oletata-

vasti täitev peen ollus; tea-

tav keemiline ühend), 'eetri,

23; ~lik, 81

eetika (kõlblusõpetus), 31; ee-

tiline, 43

efekt (mõju, tagajärg, tõht;
nähtus; väärtpaber), 51;
efek'tiivne (mõjus, ■ tõhus;
tõeline), 36; efektikas, 18;
~ne (mõju avaldav), 36;
~sus, 40

ega

Egeuse [meri]

e'giptlane, 42; E'giptus, 40

ego'ism (isekus, enesearmas-

tus), 51; egoist, 51; ego-
istlik (isekas), 81

eha, ~sse; ~täht

ehe, 'ehte, ehet, 'ehtesse, ehe-

te, 'ehteid, ehetesse e. 'eh-

teisse

ehe (ühtlane, tükist, lä-

bi ja läbi ühest ainest; täis-

väärtuslik, puhas), ~da, 25;
A/dus, 40

ehis (kaunistav asi v. ehitis),
~e, 37

ehitama, 99; ehitis (ehitatu,
hoone), 39; ehitus (ehitami-

ne), 40; ehitus materjal
'ehk; ~ki

ehmatama, 99; ehmatus, 40;
'ehmuma, 103; 'ehmus, 40

'eht (võltsimatu, õige)
'ehte asi; 'ehtima, 'ehtida,

ehin, 'ehtisin, 'ehtis, 'ehtigu,
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ehtiv, 'ehtinud, 'ehtija, ehi-

takse, ehitud

'ehtis (= ehtne), 'ehtsa, 21;
'ehtne (eht), 'ehtse, 36; 'eht-

sus, 40

'ei

eile; 'eilne, 36

eine, 82; ~stama, 99

'eit, eide, 'eite, .'eite e. eidesse,

'eitede, 'eiti, 'eitedesse e.

eidisse

eitama, 99; 'eitav, 26; 'eitus,
40

Ekr. — Eesti kroon

e. Kr. —■ enne Kristust

ekraan (näitelina), 51

'eks [ole]
eks. = eksemplar

eksaktne (täpne), 36

eksam, ~i, 29; eksamineeri-

ma, 106

eksemplar, 5

eksiarvamus; eksi'kombel;
'eksima, 106; 'eksimatu, 17;
'eksimatus, 40; 'eksimus, 40;
eksi 'samm

eksisteerima (olemas olema),
106; eksis'tents (oi emasolu;
elu ülalpidamine), 51

eksitama, 99; eksi 'tee; eksitus
(eksitamine; eksimus), 40

eks;kur'sant, ekskursandi, 67;
eksikursioon (õpikäik, rän-

nak), 51

'ekslema, ekselda, 'ekslen, 129;
'eks lik, 81

eksootiline (välismaine, võõra-

pärane), 43

eksipeditsi'oon (ärasaatmine;
ärasaatmiskoht, talitus; retk,
retkkond; sõjakäik), 51

eksperiment (katse), ekspe-
rimendi, 67; eksperimentaal-
füüsika; eksperimentaalne

(katseline), 36; eksiperimen-

'teerima, 106, = eksiperi-
'mentima (katsetama),
da, eksperimendin, 111

'eksipert (asjatundja), 'eks-

perdi, 67

ekspilua'teerima (kasutama,
kurnama), 106

eksi'port (väljavedu), ekspordi,
67; ekspor'teerima, 106, —

eksiportima, ~ida, ekspor-
din, 111; ~ 'kaup; ~'või;
eksportöör, 51

'ekspi'res's, 51

eksitaas (vaimustuse kõrgeim
aste, „endast ära olek”), 51

eksitern (õppeasutises eksa-

mi sooritaja ilma selles õp-
pimata), 51

'ekstira (erakordselt, eriti; li-
saks)

ekstirakt (väljavõetis, välja-
tõmmatis, tihendatud välja-
sulatis taimeollustest), 51

ekstra maks; 'ekstira ordi-

naarne (erakorraline), 36;
'ekstira va gantne (liialemi-

nev, ebaharilik, veider), 36

eksti'reemne (äärmine), 36
ekstisellents (aunimetus), 51

eks; tsentriline (keskpunktist
väljaspool asetsev; eri kesk-

punkti[de]ga; kõrvalekalduv,
ebaharilik), 43

ek'vaator ([maakera] poolita-
ja), 29; ekvatori'aalne, 36

e. 1. = enne lõunat

elagu hüüe; elajalik, 81; ela-

jas, 18; elama, 95; elamis-

ala; elamu, 17; elamus, 40;
ela'nik, 81; elanik'kond, 80

elastiline, 43, — elastne (vet-

ruv), 36; e lastsus, 40

elatama, 99; elatanud, 19
ela'tiiv (seestütlev kääne), 51



elatis emigrant34

elatis (elatusvahend), 39; ela-

tuma, 103; elatus, 40; elatus-

miinimum

elav, ~a, 26; zviie-

ma, 96; ~us, 40

eleegia (kurvasisuline luule-

tus v. muusikapala), 31;
eleegiline, 43

elegantne (meeldiv, peen ning
maitsekas), 36; ele'gants, 51,

= elegantsus, 40

elekter, elektri, 23;
~ valgustus; elektirifitsee-

rima (tööstust v. raudteed

elektri jõule üle viima), 106;
elektri 'jaam; elektiri-

'kell; elektri lamp; elekt-

riline, 43; elektri masin;
elektrimootor; elektiri'see-

rima (elektrit tekitama,

elektriga täitma), 106; elekt-

rivool; elektiro magnet;
elektromagnetiline; elekt-

ron (aine väikseim osa, ne-

gatiivse elektri alglaeng), 5;
elektirood (galvaani ele-

mendi poolus, esineb näit,

akumulaatoris), 51; elektjro-
tehnik; elektiro tehnika;

elektrotehniline

ele'ment (alge, alg-, põhiosis;
põhiõpetus; loodusjõud; ela-

miskeskus; algaine), elemen-

di, 67; elementaarne (alge-

line, lihtne; ürg-, loodusjõu-
line), 36

elev (erk, erutatud, kõrgenda-
tud), 26

elevan'di 'luu; ele'van't, ele-

vandi, 67

elevil (millegi kantud, tõste-

tud; ärkvel; ergus, erutatud

meeleolus); [saamal;
elevus (erk, erutatud, kõr-

gendatud meeleolu), 40

e'liit (väljavalitum osa, pare-

mik), eliidi, 63

Ella maa, la

ellips (pikerik ring; väljajä-
te), 29; elliptiline (pike-
rik-ümmargune; väljajätto-
line), 43

ellu kutsumine, 43; ellu^'vii-
mine, 43

elu, 'ellu e. elusse, ~de,

z-vdesse; ~Jga [ 'ea];
~'jõud; zw 'jõuline;
detav; 18;
zvkutse; 43;

lik, 81; ~line, 43; õlisus,
40; ~nd, 29; elu-olu, elu-olu,

elu-olu, 'ellu-'ollu e. elusse-

-olusse; ~s, 26; zvS-

'kaal

99; stuina, 103; ~tsema,

96; ~tu, 17; ~tus, 40

Elva, koh. 'Elva, 8

ema, zvde, ~sid

e. emi, emadesse e. emisse;
~ armastus; ~deJpäev

e'mail (vaap), 51; /virna (vaa-

pama), 106

Emajõgi; emakas, 18; ema-

keel; emakeeleõpetus;
emake[ne], 44; ema'lik, 81;

emand, emanda, 26

'embama (sülelema, kaisuta-

ma), emmata, 'emban, 'em-

basin, 'embas, emmaku, 'em-

bav, emmanud, 'embaja, em-

matakse, emmatud

'emb-'kumb,
'emba-'kumba, 'emba-'kum-

ba e. emmasse-kummasse,

'embade-'kumbade, 'embi-

-'kumbi, 'embadesse-'kumba-

desse e. emmisse-kummisse

emb leem (märk; võrdkuju), 51

emigrant (väljarändaja; maa-

pagulane), emigrandi, 67



emis eris kummaline35

emis, —e, 37

emissi'oon ([väärtpaberite]
väljaandmine; [kiirte] heit-

mine), 51; emi'teerima, 106

Emmaste, koh. — sse, 15

empiiriline (kogemuslik, kat-

seline), 43

Emumägi
ena!

enam, —a, 26; —asti; enamik

(enamuses olev osa), 81;
—lane, 42; —lik, 81; —lus,
40; — pakkumine, 43; —-

soodustus; —us, 40; ~us-

rahvas; — vähem

'end, —a, vt. ise; —aarmas-

tus (= enesearmastus); —a-

kaitse; —amisi; —astmõis-

tetav, 26

'ende vt. enne [ende]; —line,
43

'en'di[d] vt. ise

'en dine, 43

enelas (teatav taim), enela, 18

e'nergia, 31; energiline, 43

enese vt. ise; —armastus;

— kaitse; —'tapmine, 43,
= — 'tapp —

tun-

ne

ennakult (enne, ette)

ennast vt. ise; — 'salgav, 26

ennatlik (läbematu, püsimatu,
järelemõtlematu, tõtlev), 81

enne (ettetähendus), 'ende, en-

net, 'endesse, ennete, 'en-

deid, ennetesse e. 'endeisse

'enne (varem); — 'aegne;
— 'aegu; —gi; —gu (enne

kui); ennemalt; 'enne mine-

'vik; ennem[ini]; — muiste;
~ 'muistne, 36; ennest (na-
tukese aja eest); —sõja-
'aeg; —sõja' aegne; enne-

tama [kedagi] ([kellestki]
ette jõudma), 99

ennustama (ette kuulutama),
99; ennustus, 40

ennäe!; ennäh!

'ent (aga)
ent:süklo'peedia (teaduste ja

kunstide kokkuvõtt), 31;
entsüklopeediline, 43

entusi'asm (vaimustus), 51;
entusiast (kergesti vaimus-

tuv isik), 51; entusiastlik,
81

'eo vt. idu; — s (sigirakk),
—se, 33; —seline, 43; —s-

taim

ep" (= ei)

epfdeemia (taud), 31; epidee-
miline, 43

epifgramm (mõttesalm; pilke-
salm), 51

epiloog (lõppsõna), 51

episood (vahelööke), 51

epistel (kiri; noomitus), e'pist-
li, 22

e'pohh (ajajärk; pööret sünni-

tav moment), 51

era; — isik; —k (üksikla-

ne), ~ku, 30; —'kõnd, 80;
—'kondlik, 81;
—'kordne; — korraline;
—ldama, 99; —ldane, 42;
—ldi; —ldine, 43; —ldituba;
—lduma, 103; —ldus, 40;
—nd, 29; —ndama, 99; —nd-

'lik, 81; ~
omand [us]; —-

pooletu, 17; — poolik
ere, —da, 25; —dus, 40

ergutama, 99; ergutus, 40

eri [vaateviis] (erisugune, mit-

mesugune, lahkuminev);
[ala] (eriline, spetsiaalne);
— ala; — Jar'st; ~ 'arva-

mine; — 'arvamus; — 'kaal

—Une, 43; —ne-

nia, 96; —nevus, 40;
ne; —s kummaline (iseära-



erisoojus ettur36

nis kummaline); soojus;
~starna [midagi] (vahet te-

gema millegi vahel, eri liiki-

[desse] asetama), 99; ~ta-

rna (endast välja eraldama,

näit, inimese keha eritab

higi), 99; ~t[e]lema (alg-
osadesse lahutama), 101;
7^7ti; 43; ~tis (erita-

tav aine), 39; ~tlus (alg-
osadesse lahutus), 40; ~tus,
40

'erk (1. närv; 2. ärgas, elav),
ergu, 73

'erk'kond (närvikava), 80

'erkus, 40
erootika (armastus, armuelu),

31; erootiline, 43

eru, 'erru e. erusse

eruditsioon (teaduslik hari-

tus, õpetatus), 51

erustuma (erru minema), 103

erutama, 99; erutus, 40

ese, me, 28; imeline, 43; lin-

lik, 81

esi (lõigatav tükk viljaväljal;
kaevamisel olev koht kae-

vanduses), 'ee, 'ett, 'ette e.

'eesse, ete, esi, etesse e. esis-

se; ~ ajalugu; ~'algne, 36;
~ algu; isa;

~k (eesruum;
esimene; teatav lill), ~ku,

30; ~k laps ([kellegi] esi-

mene laps); ~kjteos; ~1

[olema]; ~ldama (esile too-

ma), 99; ~le [tulema]; üle-

tulek; ~mene,

43; 3l;
viidama, 99; ~ndus, 40;

kulu; ~ndus'lik, 81;
4l; 96; ot-

sa; 7-^^'puhku; ~tama, 99;
~teks; ~t[e]lema, 101; ~ti;

4O; ~tus, 40; va-

nem; ~ 'võistlus

eskaader (laevastik, laevasti-

kuosa), es'kaadri, 23; es-

kadrili (lennukiterühm), 51;
eskadiron (teatav ratsaväe-

ühik), 5

'eskimo (Põhja-Jäämere äär-

seis maades elava rahva lii-

ge), 32

es'kort (kaitse-, ausaade), es-

kordi, 67

joones (= esijoo-
nes); kordne; es-

masp. = esmaspäev; esmas-

'päev; välteline

esperantist, 51; esperanto
(rahvusvaheline abikeel), 10

'es'siiv (olev kääne), 51

esteetika (iluteadus), 31; es-

teetiline, 43

ešelon (ühises rongis veetav

sõjaväe-osa), 5

et

e'tapp (vahemaa; peatuskohti,
etapi, 70

etendama, 99; etendus, 40

etikett (külge-, pealekir jutis,
nimesedel; kõrgema selts-

konna viisakuskombed), eti-

keti, 72

'Etna (tulemägi), 14

etno graaf, 51; ~ia (kirjeldav
rahvateadus), 31; etnoigraa-
filine, 43; etnoloog, 51; et-

noloogia (võrdlev-ajalooline
rahvateadus), 31; etnoloogi-
line, 43

'ette [jõudma]; ~kanne; ~-

kirjutus; ~ kääne; ~

nek; ~ 'poole; ~'vaatamli-

tus, 40; ~ 'vaatus;
mistus; ~

w
võte; ~ 'võt ja,

14; ~ 'ütlus; 'ettur (male-

nupp), 29



etümoloogia fenome'naalne37

etümoloogia (sõnaõpetus, sõ-

na[de] algupära e. päritolu
õpetus), 31; etümoloogiline,
43

evan'geelne, 36; evangelist
(evangeeliumi kirjutaja;
evangeeliumikuulutaja, ränd-

jutlustaja), 51

Eu roopa, 14; eu'roopa'lik, 81;
eu'rooplane, 42

Everest vt. Mount Everest

evima (omama), 97

EV = Eesti Vabariik ev.-lut. = evangeeliumi-luteri
evolutsioon ([aegamöödane]evaku'eerima (tühjendama,

välja kolima), 106 arenemine, edenemine), 51

exd. = exiclusive ([viimane]evan'geelium, 5; ~i-luteri

[usk]; 43; mitte kaasa arvatud)

F.

faabula (valm; kirjandusliku
teose tegevustiku põhika-
vand), 31

51; fantastika, 31; fantastil!-

ne (mõttekujutuslik, unistus-

lik; petlik), 43

'faas (arenemisaste; nähta- 'farm (talund), farmi, 50

vus-, esinemisjärk), faasi, 50 farmatseut (rohuteadlane),
farmatseudi, 63; farmatseu-

tiline, 43

'faasan (teatav lind), 29

fabrit:'seerima (vabritsema),
106 ’ 'farmer (talur, põllumees), ~i,

29fa'janss (poolportselan), fajan-
si, 66 'farss (jant, naljamäng), far-

si, 66fakiir (muhamediusuline ker-

jusmunk, enesevaevaja, ime-

dekunstnik), 51

fas'saad (esikülg), 51

fassong ([rõiva] lõige, vorm,

mood), 51'fakt (tõsiasi), fakti, 50; 'fak-

tiiv (saav kääne), 51; fakti-
line, 43; 'faktor (tegur; trü-

kikoja juhataja), 29

fa šism (teatav poliitiline liiku-

mus), 51; fa'šist, 51; fa šist-

lik, 81
fakulteet (teaduskond), fakul-

teedi, 63

fataalne (saatuslik), 36; fata-

'lism (usk saatuse paratama-
tusse), 51; fatalist, 51; fata-

listlik, 81

familiaarne (tuttavlik, kodu-

ne), 36

faun (metsa- ja nurmevaim),
fauni, 50; fauna (loomas-

fanaatik (isik, kel on fanatis-

mi), 30; fanaatiline, 43; fa-

natism (hullustuslik veen-

dumus ning vaimustus, usu-

märatsus), 51

tik), 8

favo'riit (lemmik, soosik, ar-

mualune), favoriidi, 63

femi'niln (naissugu), 51; ~ne,
36

fan'taasia (kujutlusvõim, mõt-

tekujutus; pettekujutus; vor-

mivaba helitöö), 31; fanta-

'seerima, 106; fan'tast (unis-

taja, mõttekujutustes elaja),

fenomen (nähtus; haruldane

nähtus), 5; fenome'naalne

(harukordne), 36



feodaalkord fotograaf38

feo'daal 'kord; feodaalne, 36;
feodalism (keskaegne lääni-

alluvuslik kord), 51; feoda-

listlik, 81
fetiš (asijumalus, kummardus-

ese), ~i, 29

fiasko (nurjaminek), 10

figureerima (tegurina v. tege-
lasena esinema), 106; figuur
(joonis, kujund; kuju), 51

fik'seerima (kinnistama), 106;
flk'seeruma, 103

fik'tilvne (näilik, kujuteldud,
teeseldud), 36

filee (võrkpits; parim liha-

sort), 1

'film, filmi, 50; 106; fil-

minäitleja
filoloog, 51; ~ia (vaimukul-

tuuri-teadus), 31; filoloogili-
ne, 43

filosofeerima, 106; filo'soof

(mõttetark), 51; filo'soofia

(mõttetarkus), 31; filosoofi-

line, 43

'filter (kurn [-a]), 'filtiri, 23;
~ 'vee'värk; filti'reerima, 106

finaal (lõpp; lõpposa), 51

finants (riigirahandus; riigi-
varandus), 51; finantseeri-

ma (rahaga varustama), 106

fFniitne [verbivorm] (pöörde-
line), 36

finiš (võistlustee lõpp-punkt),
29

firma (ärinimetus; äriasu-

tis), 8
'fjord (kitsas laht), fjordi, 50

fla'nell (teatav riie), 51

flegma (rahumeelsus, vaimu-

toidus, ükskõiksus), 8; fleg-
maatik, 30; flegmaatiline, 43

flek'teerima ([sõna] muutma),
106

'flirt (mänglev armatsemine),
flirdi, 67; ~inia, flir-

din, 111

floks (leeklill), floksi, 50

floora (taimestik),

'fluor (teatav algaine), fluori,
50

'flööt (vilepill), flöödi, 63

folkiloor (rahvaluule; rahva-

luuleteadus), 51; folklo'rist,
51; folklo rist lik, 81

'fond (põhivara), fondi, 50

foneetika (häälikuõpetus), 31;
foneetiline, 43; fonoi'graaf
(aparaat hääle ülesmärkimi-

seks ja uuesti kuuldavale

toomiseks), 51

'fookus (tulipunkt), 40

'foon (tagapõhi), fooni, 50

'foorum (turuväljak vanaaja
linnades; kohtu asupaik, ko-

hus), ~i, 29

forell (tähnik, hõrnas), 51

formaalne (vormlik), 36; for-

'maalsus, 40; formaat

(kaust), formaadi, 63; forma-

'lism (vorminõudlikkus), 51;
formalist, 51; forma'list'llk,
81; formaliteet (= formaal-

sus), formaliteedi, 63; for-

meerima (moodustama, ku-

jundama), 106; formular

(ettekirjutatud v. ettetrüki-

tud vorm), 5; formuleerima

(sõnastama), 106

fors!'seerima (sundima, võimuga
võtma; ülemäära pinguta-
ma), 106

'fort (kindlustis, kants), for-

di, 67

'fosfor (= vosvor), 29;- ha-

pe; fosfo'riit (fosforhapu lu-

bi, väetusaine), fosforiidi, 63

foto (päevapilt), 10; ~apar-

raat; (päevapilt-
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nik), 51; (päeva-
pildistus), 31;
43; graafima = ~gra'fee-
rima (üles võtma, päevapil-
distama), 106; ~Jplaat'

'fraas (lause, kõnekäänd).
fraasi, 50

frag'ment (katkend), fragmen-
di, 67

frakk (sabakuub), fraki, 69

'frank (rahaühik Prantsus-

maal jm.; endise germaani
rahva liige), frangi, 64

'friis (germaani rahvahõimu

liige; friisi tõugu veis), 50;
friisi [kari, keel]

frikadell (lihaklimbike), 51

fri'seerima (soengut tegema),
106; frisuur (soeng), 51;
fri'söör (juuksur), 51

'front (esikülg; rinne, väe-

rind), frondi, 67

fuajee (jalutussaal), 1

fundamentaalne (põhi-, põhi-
ne), 36

funktsioneerima (töötama,
„käima”), 106; funktisi'oon

(tegevus, ülesanne), 51

fu tuur, 51, — ~um (tulevik

[pöördsõna-vorm]), 29

födera'tiivne (liidus olev, liit-),
36; föderatiiv riik; föderat-

sioon (liit), 51

följeton (veste), 5; följeto'nist
(vestekirjanik), 51

Fö'niikla, 31; fö nilklane, 42

füsioloog, 51; (elundite

tegevust käsitlev teadus), 31;
füsioloogiline, 43

füüsik, 30; ~a, 31; ~aline

(füüsikasse puutuv), 43; füü-

siline (kehalik, looduslik), 43

G.

g = gramm

'gaas, gaasi, 50; gaasi kaitse;
gaasi mask; gaasitama, 99;
gaasi varjend; ~ kiite

'gaasriie
'gaid, gaidi, 50

galantne (üliviisakas, aupak-
lik [daamide vastu]), 36

galeer (suur aerulaev), 51

gale'rii (rõdu [teatris]; pikk,
kitsas käik [-ruum]; pildi-
saal), 2

'Gallia, 31; gallialane, 42

galopp, galopi, 70; galopee-
rima, 106, = galoppima
(nelja jooksma v. ratsuta-

ma), galoppida, galopin, 112

Ganges (jõgi), ~e, 37

ga'raaž (autokuur), 51

garanteerima (tagama), 106;
garantii (tagatis), 2

garde'roob (rõivakapp; rõi-

vad; rõivasteruum), 51

garneerima (varustama; kau-

nistama), 106; garnison, 5;

garnituur (ühtekuuluvate

esemete kogu), 51

'geenius (kaitsevaim; suur-

vaim), 40

geneetiline (tekkeline, tekki-

mist selgitav), 43

generatsioon (sugupõlv), 51

Genf, 50

geniaalne (vaimukas; suur-

vaimlik), 36

geni'tiiv (omastav kääne), 51;
~ne, 36

geoi graaf, 51; ~ia (maatea-

dus), 31; geoigraafiline, 43;



geoloog gümnastika40

geoloog, 51; geoloogia
(maalugu), 31; geoloogili-
ne, 43; geomeetria (õpetus
ruumikujundite omadustest),
31; geomeetriline, 43

germaani [keeled]; Ger'maa-

nia, 31; ger'maanlane, 42;
germanism (saksapärasus),
51

Gib:'raltar, 29

gigant (hiiglane), gigandi, 67;
~ne (hiiglaslik), 36

'gild (ametiühing), gildi, 50

gitarr (= kitarr), 51

gladiaator (näitevõitleja), 29

glasseekinnas
gla'suur (vaap, klaasitis), 51;

~ima (glasuuriga katma),
106

'gletšer (jääliustik), 29

'gloobus (maakerakujutis), 40

glütseriin (magusamaitseline
rasv-aine), 51

'gneiss (vareskivi), gneisi, 66

Golfi [hoovus]

'gondel (sõidupaat Veneetsias;
õhupalli ja õhulaeva sõitja-
teruum), 'gondli, 22

'gong (kumisev kõlariist), gon-

gi, 50

'goot (vanema-aegse germaani
rahva liige), goodi, 63; gooti
[stiil]

gorilla (suur inim-ahv), 8
Gotland (= Ojumaa), 51

graafik (graafiline joonis;
graafika alal teotseja), ~u,

30; ~a (joonistamis-, kirju-
tanus- või trükkimiskunst),
31; graafiline, 43

'graatsia (nõtkus, armsus,

meeldivus; armsusjumalan-

na), 31; graatsiline (meeldi-

valt nõtke, õrn), 43

grafiit (pliiatsitina), grafii-
di, 63

gramm, grammi, 50; ~ kalor

grammatika, 31; graminatili-
ne, 43

grammofon, 5; ~i 'plaat'
granaat (teatav mineraal;

lõunamaine puuvili; mürsk),
granaadi, 63; ~puu; ~-

õun

grandioosne (suurepärane), 36

gra'niit (raudkivi), graniidi,
63; ~ne, 36; ~ sammas

gratsioosne (= graatsiline), 36

gra'veerima (sisse uuristama),
106

gravitatsioon (kogumaailmne
tõmbumine), 51

gra'vüiir ([metalli-] lõige), 51

Greeniwich [loe: grinidž],
Greeniwich’i, 29

gregooriuse [kalender]

gri mass (lõust, irve, näomoo-

nutis), 51; gri'meerima (vär-

vide abil näole teist ilmet

andma), 106; 'grimm, 50

gripp, gripi, 70

gro'tesk (veider kujutis), 51;
~ne, 36

'grupp (rühm), grupi, 70; gru-

'peerima, 106, = gruppima
(rühmitama), 'gruppida, gru-

pin, 112

Gröönimaa, la

guvernant (kodüõpetajanna,

kasvatajanna), guvernandi, 67

giimn. = gümnaasium
günTnaasium, 5; ~i õpilane

= gümnasiast, 51

gümnastika (võimlemine), 31



h. hakk41

h. — hind; hommik [ui]

ha — hektaar

'haab, haava, 'haaba, 'haaba

e. haavasse, 'haabade, ha<L-

bu, haabadesse; ~jas (ro-
hekashall), 18; ~ne, 36

'Haag, 50

haak, haagi, 61; ~ima, ~ida,

haagin, 108; [uks on] ~is;
~ rist

'haamer, 'haamri, 23; haamer-

dama, 99

'Haapsalu, koh. 'Haap'sallu e.

11; haapsal[u]lane, 42

haar (haru), haara, ~a, ~a

e. haarasse, ~ade, e.

~u, e. haarusse;

haarak, 30; haarakil [ole-
ma] (haaramas); haarakile

[jääma]; ~ama, 124; haa-

rang, 30; ~d jalg (haara-

misjalg); haare (haarami-

ne), zvde, haaret,
haarete, ~deid, haaretesse

haarem (naisteruum; muha-

meedlase naised), ~i, 29

'haav, haava, 45; haava 'ar st

[üks-] haaval ([ühe-] kaupa)
haavama, 124

haava 'puu; haavaJseen

haavatu, 17; ~d, 19

'haavel, 'haavli, 22

haavik, 30

haavuma, 103

habe, ~me, 28; ~inik, 81;
zvtuma, 103

habras, 'hapra, habrast, 'hap-
rasse, habraste, 'hapraid,
habrastesse e. 'hapraisse,
komp, 'hapram, süp. 'hap-
raim e. kõige 'hapram

Hageri, koh. ~>[sse], 16

hagijas, 18

hagu, 'hao, hagu, 'haosse, ha-

gude, hägusid, hagudesse
hahk (1. teatav merelind; 2.

hall [-i]), haha, 'hahka,
hahka e. hahasse, 'hahkade,
'hahku, 'hahkadesse e. ha-

husse, komp, hahem, sup.
hahim e. kõige hahem

'hahkjas (hallikas), 18

'hai (haikala), 4

haige, 15; ~kassa; ~maja
(— haigla); haigestuma,
103; 'haigla, 14; 'haiglane,
42; haiglus, 40

haigur (teatav lind), 'haigru
r

24

haigus, 40; ~[e] kahtlane;
~ idu; lik, 81

haigutama, 99; haigutus, 40

haihtuma (lenduma; kaduma),
103

haikala
hais, haisu, 52; ~ema,

haisen, 105; 'haistma, 119;
~tmis elund; ~tmis'meel;
haisuline, 43

haja küla (laialipillatud talu-

dest koosnev küla); hajali
(laiali, hajuvil); haja'meel-
ne (mõtetega laiali); haja-
Jmeelsus; hajane (hajuvil-
olev), 41; hajuma (laiali mi-

nema), 98; hajus (hajane),
hajusa, 26; hajutama, 99;
hajuvil [olema] (laiali, üks-

teisest eemal); hajuvile [mi-

nema]

hakatama, 99; hakatus, 40

'hakk (1. teatav lind; 2. hakk-

jalg), haki, 69

'hakk (algus), haku, 'hakku,

'hakku e. hakusse, hakku-

II



'hakkama hapatama42

de, 'hakkusid {e. 'hakke},
kakkudesse {e. hakesse);
'hakkama, hakata, 'hakkan,
128

'hakkima, 'hakkida, hakin, 112

hakkjalg
hakk 'laud; hakk lilia

halama (kaebama, kurtma), 95

halastaja õde; halastama, 99;
halastus, 40; halatsema, 96

'halb, halva, 'halba, 'halba e.

halvasse, 'halbade, 'halbu,
'halbadesse e. halvusse,

komp, halvem, sup. halvim

e. kõige halvem; 'halbus, 40

‘haldama (valitsema), hallata,
'haldan, 'haldasin, 'haldas,
hallaku, 'haldav, hallanud,

'haldaja, hallatakse, halla-

tud; 'hal'djas (kaitsevaim),

18; haldus, 40

hale, ~da, 25; ~dus, 40; ot-

sema, 96; 4O; ~tsu-

s[e]'väärne

'halg, halu, 'halgu, 'halgu e.

halusse, 'halgude, 'halgusid
e. 'halge, 'halgudesse

hälin (kaebamine), ~a, 26;
halisema, 96

'Haljala, koh. 31

haljas, 'halja, 87; haljenda-
ma, 99; 'haljus, 40

'hall (külmunud kaste maas,

külm udu, öökülm), halla, 45

'hall 1. (värv; haigus: halltõ-

bi), halli, 50
hall 2. (kodasaal; suurem si-

seruum, näit. jaama-oote-
ruum, turukaubamaja jne.),
halli, 50

hallatis (= hall [-a]), 39

hallikas (hallivõitu), 18

Halliste, koh. ~sse, 15

hallitama (haihtumas olema),
99; halli tüma, 103; hallitus,
40; hallitus 'seen

hallo!; ~hüüe; ~Jmees
hal l tõbi; hallus, 40

hallutsinatsioon (viirastus), 51

halvakspanev, 26; halvaks-

panu

halvama, 124; halvatu, 17; hal-
vatus, 40

halvendama, 99; halvenema,
96; halvustama (halvaks pa-

nema), 99

hamba ar st; hamba pasta;
hamba valu; hambuline, 43

Hamburg, 51

'hambutu, 17

hame (särk), 7

hamiidi [keeled]; ha'milt (tea-

tava rahvatõu liige), hamii-

di, 63

hammas, hamba, hammast,

'hambasse, hammaste, 'ham-

baid, hammastesse e. 'ham-

baisse; uratas; hammus-

tama, 99; hammustus, 40

hanejalg
'hang, hange, 49

hang, hangu, ~u, ~u e. han-

gusse, ~ude, {e. ~e},

'hange [tuiskama]

hange, 'hanke, 85

[ h] angeldama, 99

[teed on] 'hanges
'hanguma, 103

hani, hane, hane", hanne e. ha-

nesse, hanede, hanesid, ha-

nedesse ; ~Jjalg (teatav
taim)

Hanila, koh. ~sse, 31

'hankima (muretsema, nõuta-

ma), 'hankida, hangin, 108

'hao vt. hagu; ~ kubu

hapatama (hapendama), 99



hape haug43

hape, 'happe, 86; 29;
viidama, 99; viiduma, 103;

4O; 'hapnema, 100;
hapnik, 81; happene, 43

'haprus, 40

hapu, 11; 18; ~kurgi-
Jaeg; ~ oblikas

harakas, 18; harak 'put'k
harali; ~ne, 43

'harda vt. harras; 'harduma

(hardaks muutuma), 103;
'hardumus (hardunud olek,
hardus), 40; 'hardus, 40

harevil [olema]

harf (püstkannel), harfi, 50

'Hargla, koh. ~[sse], 14

hargnema, 100

harguli (harali, harkis)

'harguma (hargnema), 103

hari, harja, 77

haridus, 40; ~'lik, 81; mi-

nisteerium [Eesti riigiasu-
tise nimena: Ilaridus minis-

teerium];
hari lik, 81

harima, 97; ~tu, 17

hari 'punkt = liari tipp
haritlane, 42; haritlaskond, 80

harjakas (harjulane), 18

'harjama, 124

harjas, 38; ~'hein

Harju-Jaani, koh. Harju-'Jaa-
ni, 9; harjulane, 42

'harjuma, 103

Harjumaa, la; Harju-Madise,
koh. Harju-Madisesse, 41a

'harjumus, 40; harjutama, 99;
harjutus, 40; harjutus pala

har'gi, 64; ~ ader; ~is

[seisma]; ~ jalg; ~ jalu

'Harku, koh. ~[sse], 17

harmoonia (kokkukõla), 31;
harmoonika (lõõtspill; kok-

kukõlaõpetus), 31; harmoo-

niline, 43; harmoonium

(teatav muusikariist), 5

harpuun (konksuga viskoda),
51

harras, 'harda, harrast, 'har-

dasse, harraste, hardaid,
harrastesse e. 'hardaisse,
komp, 'hardam, sup. 'har-
daim e. kõige 'hardam; ~ta-

ina, 99; 4O

haru, 'harru e. harus-

se, ~de, ~desse

harukordne; harukorrai;
haruldane, 42; haruldus, 40

haruline, 43; haruma, 98; ha-

rune, 41; harunema, 96; ha-

rutama (harguma panema),
99

haru tihti (väga tihti)
harv, harva, 45; ~a; harven-

dama, 99; harvendus, 40;
harvenema, 96

hasart (õnnekaup; risk; äge-
dus), hasardi, 67; ~ mäng

'haspel, 'haspli, 22; haspelda-
ma, 99

'hass!; hassetarna, 99

'hatt, hatu, 76; hatul (villale

kulunud, pinnul, lömaks tao-

tud [puu]); hatune, 41

haua kiri; haud (auk), haua,
'hauda, hauda e. hauasse,

'haudade, 'haudu,
desse {e. hauusse}

'haudjas (hautav, lämmatav),
18; 'hauduma, 'haududa,
'haun, 'haudusin, 'haudus,
'haudugu, 'hauduv, 'haudu-

nud, 'hauduja, 'hautakse,
'hautud

'haug, havi e. haugi, 'haugi,
haugi e. havisse e. haugis-

se, 'haugide, 'haugisid e.

'hauge, 'haugidesse e. haves-

haugesse



hauga [h] tarna helve44

hau ga[h ]tama, 99; hauga[h]-
tus, 40

haugas (pistrik; kanakull),
'hauka, 91

haugutama, 99; 'haukuma,
'haukuda, haugun, 113

'hautama, 99; 'hautus, 40

liavi vt. haug
'hea, ~d, ~sse, ~de,

'häid, 'headesse e. 'haisse,
komp, parem, sup. parim e.

kõige parem; ~dus, 40;
44; ~ meel; us-

tama (heaks tegema), 99;

~ tegevus; ~tegu
'heebrea [keel]; ~lane, 42

heegeldama, 99; heegel 'nõel

'heelium (teatav gaas), 5

heeringas, 18

hegemoonia (esivõim), 31

heide, 'heite, 84

heidutama (hirmutama), 99
heie (kiud), 'heide, heiet, 'hei-

desse, heiete, 'heideid, heie-

tesse e. 'heideisse; heieta-

ma, 99

'hein, heina, 46; heina 'kuu;
heinaline, 43; heinamaa;
heinane, 41; Heinaste, koh.

Heinastesse, 15; ~putk;
~taim

'heiskama (üles tõmbama [lip-
pu]), heisata, 'heiskan, 'heis-

kasin, 'heiskas, heisaku, 'heis-

kav, heisanud, 'heiskaja, hei-

satakse, heisatud

heite rekord; 'heitlema, hei-

delda, 'heitlen, 132

'heitlik (1. muutlik, tujukas;
ebaühtlane; konarlik [tee];
2. kergesti kohkuv), 81

'heitlus, 40; 'heitma, 'heita,
heidan, 120

'heituma (hlrmuma), 103; 'hei-

tumus, 40

'hekk, heki, 69
heksa'meeter (kuuejalgne

värss), heksa'meetri, 23

'hekslid (peeneks lõigatud hei-

nad, õled jne.), 'hekslite,

'heksleid, 'hekslitesse e.

'heksleisse; hekslimasin

hekt;'aar (teatava suurusega

pinnamõõt; lüh. ha), 51; hek-

to liiter (100 liitrit; lüh. hl);

hekitojmeeter (lüh. hm)

helama (helisema, kõlama), 95

'helde, 15; hekdima (hella

meeleliigutust tundma), 102;
'heldimus (tundeline meele-

liigutusi, 40; 'heldus, 40

hele, ~da, 25; ~dus, 40; ~n-

dama (heledana paistma), 99;
~ndus, 40

'helge (hele, selge; põuane), 15

helgi'heitja, 14

heli, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~'kunst;

43; 'looja, 14; ~n,

26; Xnd (heliteos),
~ndi, 29; 96; usta-

ma, 99; ~tu, 17; ~tus, 40

'hekjuma, 107; heljutama, 99

'hel'k, hel'gi, 'hel'ki, 'hel'ki e.

hekgisse, 'hel'kide, 'hekkisid

e. 'hekke, 'hekkidesse; 'hel'-

kirna, ~ida, hekgin, 108

'hell, hella, 47

helleen ([vana-]kreeklane), 51
heller'hein

hellitama, 99; 'hellus, 40

'Helme, koh. /x,[sse], 15

helmes, 'helme, helmest, 'hel-

messe, helmeste, 'helmeid,
helmestesse e. 'helmeisse

'hel'pima, 'hekpida, hel'bin, 109

Helsingi, koh. ~[sse], 16

helve, 'helbe, helvet, 'helbesse,
helvete, 'helbeid, helvetesse

e. 'helbeisse



Helveetsia hingeteadus45

Hel veetsia, 31; hel'veetslane, 42

hepik (peps, pirtsakas), 30;
hepitama (mänglema, naljat-
lema), 99; heputama (edvis-

tama; peps olema), 99; he-

putis (heputaja), 39; hepu-
tus, 40

herbaarium (kuivatatud ja
korraldatud taimede kogu), 5

herilane, 42

herkulo (kaerahelbed), 32

hermeetiline (õhukindel), 43

hermeliin (valge nirk, lahits),
51

hernes, 'herne, hernest, 'her-

nesse, herneste, 'herneid, her-

nestesse e. 'herneisse; herne-

supp
he'roiline (kangelaslik), 43

'hertsog, ~i, 29; ~inna, 8

'hetk (silmapilk), hetke, 49

hierog;'lüüf (vanade egiptlaste
piltkiri), 51

higi, ~sse; ~ne, 41;
~stama, 99; ~stus, 40;
otsema, 96; ~tu, 17

'hiid (hiiglane), hiiu, 'hiidu,
'hiidu e. hiiusse, 'hiidude, 'hii-
dusid e. 'hiide, 'hiidudesse

'hiidlane (Hiiumaa elanik), 42

hiigel suur (= hiiglasuur);
'hiigla 'jõud; 'hiigla 'mood'i;
'hiiglane, 42; hügia'samm;
'hiiglas lik, 81; hiigla 'suur

hiile, 'hiilge, hiilet, 'hiilgesse,
hiilete, 'hülgeid, hiiletesse e.

'hiilgeisse; 'hiilgama, hiilata,
'hiilgan, 'hiilgasin, 'hiilgas,
hiilaku, 'hiilgav, hiilanud,
'hiilgaja, hiilatakse, hiilatud;
'hiilgav, 26; hiilge'aeg;
'hiilgus, 40

hiilima, 106

Hiina, koh. 'Hiina e. ~sse, 8;
hiina [keel, rahvas]; 'hiin-

lane, 42

'hiir, hiire, 48; hiirehernes;
~hall [-i] = ~jas/18

'hiis, hiie, 'hiit, hiide e. hiies-

se, hiite, 'hiisi, hiitesse
hiisisse

hiiu vt. hiid

Hiiu 1. (jaam), koh. ~le, 11

Hiiu 2. (= Hiiumaa), koh.
'Hiidu e. ~sse, 11; ~ maa,

la

'hiivama (üles vinnama), 124

hiline, 41; ~ma, 96; hilissü-

gis; hilistuma (hiljaks jää-

ma), 103; hilisus, 40

hilja; ~aegu; [jääma];
hiljem/ hiljema, 26; hilje-
mait; hiljem[ini]

hilju (tasa, pikkamisi); ~kesi

hiljuti; ~ne, 43

'hilp, hilbu, 74

Himaalaja, 31

himu, zxz, ~sse, zwsid,

mäesse; 18; ~lik, 81;
~line, 43; ~stama, 99

'hind, hinna, 'hinda, 'hinda e.

hinnasse, 'hindade, 'hindu,
'hindadesse e. hinnusse; 'hin-

dama, hinnata, 'hindan, 'hin-

dasin, 'hindas, hinnaku, 'hin-

dav, hinnanud, 'hindaja, hin-

natakse, hinnatud; 'hinda-

matu, 17; komisjon
hindu (Ees-Indias asuva rahva

liige), 11; hindu [keel]

hing, hinge, 49

hinga[h] taina, 99; 'hingama,
124; hingamis elund; 'hinge-
de 'päev; hingeldama, 99;
hingeline, 43; hingemaa;
hinge palve; 'hinges [ole-

ma]; hingestama, 99; hinge-



hingetu hoolimatu46

teadus; hingetu, 17; hin-

gitsema, 96; 'hingus, 40

hinna alandus; hinna kiri; hin-

naline, 43; hinnang, 30; hin-

nastik (hinnakiri), 81; hinne

(hindamine), hinde, hinnet,
'hindesse, hinnete, 'hindeid,
hinnetesse e. 'hindeisse

hipoi droom (hobuste võiduaja-
mise väljak), 51

'hirm, hirmu, 52; 40;
hirmujutt [jutu]; hirmu-

kil [olema]; hirmukile [jää-
ma]; ~uma, 103; ~us, ~sa,

21; hirmutama, 99; hirmutis,
39; hirmutus, 40

hirna[h]tarna, 99; hirnuma, 107

'hirs (roigas), hirre, 'hirt, 'hir-

de e. hirresse, hirte, 'hirsi,

hirtesse e. hirsisse

'hirss (teatav taim ja toidu-

aine), hirsi, 66

'hirv, hirve, 49

Hispaania, 31; his'paania
[keel]; hispaanlane, 42

hl = hektoliiter; hm = hekto-

meeter

hm!

hobu, ~sse, ~de, ~sid,

~|se]'jõud; ~se'mees;
~se'raud

hoiang, 30; hoiatama, 99;
hoiatus, 40; hoiatusmärk

'hoid, hoiu, 'hoidu,
'hoidu e. hoiusse, 'hoidude,
'hoidusid e. 'hoide, 'hoidudes-

se e. hoi esse; hoidis (kon-

serv), 37; hoidistama (sisse

tegema, konservima), 99;
'hoidlema, hoielda, 'hoidlen,

'hoidlesin, 'hoidles, hoielgu,
'hoidlev, hoielnud, 'hoidleja,
hoieldakse, hoieldud; 'hoid-

lik, 81; 'hoidma, 'hoida,

hoian, 123; 'hoiduma, 103;
hoie, 'hoide, hoiet, 'hoidesse,

hoiete, 'hoideid, hoietesse e.

'hoideisse; hoiu kassa; hoiu-

ltoht; hoiulepanek; hoius

(hoiuleantud ese), hoiuse, 38;

hoiustama (hoiule andma v.

panema), 99

hoki (teatav pallimäng), 9

Holland, koh. ~i[sse], 29; hol-

landi [keel]; hollandlane, 42

'homme

hommik, 30; Hommiku'maa,
la; ~uniaine; ~une, 43;
ZX/Uti

'homne, 36

homo'geenne (ühtlane), 36

homo'niiüm (samakõlaline,
kuid tähenduselt erinev sõ-

na), 51
honorar (tasu), 5

hoo aeg; hooaja kaup; 'hoo-

aja 'töö

'hoob, hoova, 'hooba, 'hooba e.

hoovasse, 'hoobade, 'hoobak-

sid e. 'hoobi, 'hoobadesse;

'hoobama, hoovata, 'hooban,
'hoobasin, 'hoobas, hoovaku,

'hoobav, hoovanud, 'hoobaja,
hoovatakse, hoovatud

hoobilt

'hoog, 'hoo, 'hoogu, 'hoogu e.

'hoosse, 'hoogude, 'hoogusid
e. 'hooge, 'hoogudesse; ~-

hüpe; ~sus, 40; ~u [sat-

tuma]; ~us, ~sa, 21; 'hoo-

'kaupa
'hool, hoole, 48; hoolas, ~sa,

88; /~daja, 31; ~dama, 99;

tis; hoolekanne

hoole kogu; hooleline, 43;
hoolestama (muret tegema),
99; hooletu, 17; hooletus, 40;
hoolikas, 18; ~lma, 106; ~i-



'hoolimatus huntsakas47

matu, 17; ~imatus, 40; hoo-

litsema, 96; hoolitsus, 40;

hoone, hoone, 82

'hoop, hoobi, 62; ~is [parem]
'hooplema, hoobelda, 'hooplen,

131

hoo ratas; 'hoos [olema]; 'hoo-

'hoov, hoovi, 50

'hoovama, 124

'hoovkond (õukond), 80
'hoovus (merevee liikumine

teatud suunas), 40

hori'sont, (silmaring, vaate-

piir), horisondi, 67; horison-
taalne (rõht-, rõhtne), 36;
horison'taaljpind [jpinna]

'hospidal (haigemaja), 5

ho'tell (võõrastemaja), 51
hotentott (Lõuna-Aafrika rah-

vatõu liige), hotentoti, 72

hr. = härra

hrl. = harilikult, harilik

hubane (lõbus, õdus, mõnus),
41; hubasus, 40

hudi (ritv; tugev vemmal),
hud'ja, 'hut'ja, 'hut'ja e.

hudjasse, 'hut'jade, 'hut'je,
'hut'jadesse e. hud'jesse

'huikama, huigata, 'huikan, 125

'huilgama, huilata, 'huilgan,
'huilgasin, 'huilgas, huilaku,

'huilgav, huilanud, 'huilgaja,
huilatakse, huilatud

huisapäisa; huisk (tuisupea),
huisu, 'huisku, 'huisku e.

huisusse, 'huiskude, 'huisku-

sid e. 'huiske, 'huiskudesse
e. huisesse, komp, huisem,

sup. huisim e. kõige huisem;
'huisku (huisapäisa)

'huist! (= hust)

hukatus, 40

hukk (hukatus, hävi), huku,.
76; ~a [saama]; ~ama

(surmaotsust täide viima),
hukata, ~an, 128;
nek; ~as [olema]; -vuma,

103; ~us, 40; hukutama, 99

hulga kaupa; hulgakesi; hul-

galine, 43; [teiste] hulgas;
[nende] hulgast; hulgi (hul-

gaviisi, suurel hulgal); hul-

gimüük
hulgus, 38

huligaan (ulak, suli), 51

'hulk, hulga, 54; [meie] ~a;

~ 'nurk

'hulkuma, 'hulkuda, hulgun
113; 'hulkur, 29

hull, hullu, 52; -varna, 124;
~ julge; ~uma (hulluks
minema), 103; hullu'meelne;

pööra; 40; hullu-

tama, 09

humaanne (inimlik, inimsõb-

ralik), 36; humaansus, 40

humal, ~a, 26

humanism (teatav ajalooline
vaimuvool), 51; humanist, 51;

humanistlik, 81; humanitaar-

giimnaasium; humanitaar-

ne (inimese vaimuelu aval-

dusi käsitlev), 36

humoorikas (rohke huumori-

ga), 18; humo'resk (huumo-
risisuline kujutis), 51; hu-

morist, 51; humoristlik

(naljakas), 81
hundi nui (teatav taim);

hundiratas (külgepidi-ku-
kerpall)

'hunn (vanema-aegse rändrah-

va liige), hunni, 50

hunnik, 30

'hun t, hun'di, 67
'hunts (nüri, äpardus), hunt-

su, 52; huntsakas, 18; ~-



hunts antsakas hädine48

antsakas, 18; ~u [mine-

ma] ; ~us [olema]
hur johl; hurjutama, 99; hur-

'jäh!
hurmama (nõiduvalt joovas-

tama), 124; 'hurmav, 26

hurraal; ~tama, 99

'hurt, hurda, 58

hurtsik, 30

husar (kerge ratsaväelane),
~i, 29

hussiit (usumehe J. Hus’i poo-
lehoidja), hussiidi, 63

'hus't! (hüüd koerte eemale-

peletamiseks)
'huugama, huuata, 'huugan,

'huugasin, 'huugas, huuaku,
'huugav, huuanud, 'huugaja,
huuatakse, huuatud

'huul, huule, 48; huulepulk;
hein; [taim]

'huumor (naljatuju; tõtt nal-

jaga siduv kujutamisviis),
~i, 29

huumus (viljakandev must v.

pruun muld), ~e, 38; ~ene,
43

'huupi [lõikama]

huvi, zxz, zkz, ~de,

e. huve, huvidesse e. hüves-

se; -

matk = ~tarna,
99; ~tav, 26; ~tuma, 103

hõbe, ~da, 25; ~dane, 42;
18; ~ 'puim; ~raha;

tarna, 99

hõlk, hõigu, 73; ~ama, hõi-

gata, ~an, 125

hõim, hõimu, 52; ~lane, 42;
4O; ~

rahvas

hõise, 'hõiske, hõiset, 'hõis-

kesse, hõisete, 'hõiskeid, hõi-

setesse e. 'hõiskeisse; 'hõis-

kama, hõisata, 'hõiskan,

'hõiskasin, 'hõiskas, hõisaku,

'hõiskav, hõisanud, 'hõiskaja,
hõisatakse, hõisatud

'hõissa!

hõits! (hüüd sigade eemale-

peletamiseks)
hõlbustama, 99

hõi juma, 107; hõi'jutama, 99

'hõlm, hõlma, 45; ~ama (hõl-

ma võtma, embama; endas-

se haarama), 124

'hõlp, hõlbu, 74; ~sus, 40;
~us, 2l

'hõng (hingus; lõhn), hõngu, 52

hõre, /vda, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; zvndus, ,40; ~ne-

ma, 96

hõrgutis (hõrk roog, delika-

tess), 39

hõrin, ~a, 26; hõrisema, 96

'hõrk (isuäratav, peenemaitse-
line), hõrgu, 73; 40

hõrnas (teatav kala), 'hõr-

na, 87

'hõõgama [soojust], 124; 'hõõg-
lamp; hõõguma, 103; hõõ-

gus, 40; hõõgutama, 99

'hõõrduma, 103; hõõre (hõõ-
rumine), 'hõõre, 82; 'hõõru-

ma, 107

häbelik, 81; häbematu, 17; hä-

bematus, 40; häbenema, 96

häbi, 'häppi e. häbisse,

~de, z^desse; asi;

pliile, 43; ~'pink;
'pos't; taina, 99; ~stus,

40; ~tu, 17; ~tus, 40

häda, 'hätta e. hädas-

se, z%zde, e. hädi, häda-

desse e. hädisse;
töö; ~ kaitse; kor-

ral; pidama, 99; ~lik, 81;
43; ~

lik; ~sti; ot-

sema, 96; ~ vaevalt; hädine

[tervis], 41



häire hööri tarna49

häire (alarm; segamine, sega-
dus; rike), 82; häirima (se-

gama), 106; häiring, 30

'häl bima (teelt kõrvale eksi-

ma, kõrvale kalduma), 'häl-

bida, hälvin, 'häTbisin, 'häl-

bis, häl'bigu, 'häl biv, 'häl'-

binud, 'hälbija, hälVitakse,
hälvitud

'häll, hälli, 50; hällilaul;
~ima, 106; hal litama, 99

hälve (kõrvale-eksimine, -kal-

le), 'häl'be, häl'vet, 'häl bes-

se, häl vete, häTbeid, hälve-
tesse e. hälbeisse; hälvita-

ina (kõrvale eksitama), 99

hämar, ~a, 26; ~duma, 103;
hämarik, 81; ~us, 40

hämmastama (suuresti imes-

tama panema, rabama), 99;
hämmastama, 103; hämmas-

tas, 40

hämmeldama (segi ajama, se-

gaseks, kohmetuks tegema),
99; hämmelduma, 103; häm-

meldus, 40

'händ (saba), hänna, 'hända,
'hända e. hännasse, 'hända-

de, 'händi, 'händadesse e.

hännisse

hänilane (linavästrik), 42; hä-
iri 'silm [-a] (soo-lõosilm
[lill])

'hardasti; 'härdama (härdaks

muutuma), 103; 'härdus, 40

'härg, härja, 'härga, 'härga e.

härjasse, 'härgade, 'härgi,
'härgadesse e. härjesse;
~hein; härik (härgvasikas,
-mullikas), 30

härin, ~a, 26; härisema, 96

härja'pea (ka ristik [hein]);
härja põlvlane (kääbus), 42;
härja 'silm [-a]

'härm (mure), härmi, 50

4

härm (härmatis), härma, ~a,

~a e. härmasse, z~ade, ~a-

sid e. ~i, e. här-

misse; härmane, 41; [puud
on] ~as; härmatama, 99;
härmatis, 39; härmatama

(härmaga kattuma), 103

härra, 8; ~'lik, 81; ~nd'lik

(suurepärane), 81

härras (tundeline, pehme sü-

damega, hale), 'härda, här-

rast, 'härdasse, härraste,
'härdaid, härrastesse e. 'här-

daisse, komp, 'härdam, sup.

'härdaim e. kõige 'härdam

härrased, härraste, härraseid,
härrastesse e. härraseisse

'häs'ti; hästitama (parasta-
ma), 99

hävi, rw, ~[ne]ma,
96; ~ng, 30; ~ tarna, 99;
~tav, 26; ~tus, 40

'hää (= hea), ~d, ~sse,

~de, 'häid, 'häädesse e.

'häisse, komp, parem, sup.

parim e. kõige parem

'hääbuma (kaduma, otsa saa-

ma), 103

Häädemeeste, koh. ~le, 7

'hääl, hääle, 48; ~dama, 99;
~de [seadma]; ~dus, 40;
hääle kõvendaja, 31; hääle-

line, 43; [viiul on] hääles;
häälestama (häälde sead-

ma), 99; hääletama (häält

andma), 99; hääletu, 17;
hääle'õigus; hääle'õigus-
'lik; häälik, 30; hääliku-

õpetas; häälitsema, 96;
[mitme-] 'häälne, 36; häälte-

enamus

hööritama (keerutavalt liigu-

tarna), 99



'höövel hüüve50

höövel, 'höövli, 22; höövelda-

ma, 99; höövelpink; hööv-

li 'laast

hüatsint (teatav lill), hüat-

sindi, 67

hüd:rauliline (veerõhu mõjul
liikuv v. toimiv, vesi-), 43;

hüdiro:'plaan (vesilennuk),

51; hüdro tehnika (vesiehi-

tus-kunst)

hügieen (tervishoid), 51; hügi-
eeniline, 43

'hülgama (maha jätma, ära

põlgama), hül jata, hüfgan,
'hül gasin, 'hül gas, hüljaku,
hülgav, hüljanud, 'hül'ga-

ja, hüljatakse, hüljatud
hüljes, 'hülge,

hüljest, 'hüfgesse, hüljeste,
'hülgeid, hüljestesse e. 'hül-

geisse
'hiilss (kest), hülsi, 66

'hümn, hümni, 50

hüpa[h]tama, 99; hüpe, hüp-
pe, 86

hüper'bool (liialdus; teatava-

kujuline kõverjoon), 51;

~ne, 36

hüpik 'nukk [ nuku]; hüpita-
ma, 99; 'hüplema, hüpelda,

'hüplen, 129

hüp'noos (kunstuni), 51; hüp-
nootiline, 43; ~iina = hüp-
noti seerima, 106; hüpno-
'tism, 51

hüpoteegi'pank; hüpoteek
(pantkiri), hüpoteegi, 61

hüpo'tees (oletus), 51; hüpo-
teetiline, 43

hüpote'nuus (täisnurkse kolm-

nurga suurim külg), 51

'hüppama, hüpata, hüppan,

128; 'hüppe 'sport
hüsteeria (haiglane ülitund-

likkus, närvlikkus), 31; hüs-

teeriline, 43

hütt (hurtsik), hüti, 72

hüva, /~sse, ~de, zxzsid

e. hüvi, hüvadesse e. hüvis-

se, komp, parem, sup. parim
e. kõige parem; ~ng (hea-

olu, ~ngu, 30;

(jumalagajätmisel);
hüve, 7; hüvitama [kedagi
millegagi] (kellelegi tasuma,

heaks tegema), 99

hüään (lõunamaine röövloom),
51

hüüa[h]tama, 99

hüübima (tarduma), 102

'hüüd, hüüu, 'hüüdu, 'hüüdu

hüüusse, 'hüüdude, 'hüüdusid

e. 'hüüde, 'hüüdudesse e.

hüüesse; 'hüüdma, 'hüüda,
hüüan, 123; hüüdsõna;
hüüe, 'hüüde, hüüet, 'hüü-

desse, hüüete, 'hüüdeid, hüüe-

tesse e. 'hüüdeisse

'hüüp (teatav lind), hüübi, 62

'hüürgama, hüürata, hüürgan,
'hüürgasin, 'hüürgas, hüüra-

ku, 'hüürgav, hüüranud,

'hüürgaja, hüüratakse, hüü-

ratud

hüüujmärk [ märgi]
hüüve (tardunud aine), 'hüü-

be, hüüvet, 'hüübesse, hüü-

vete, 'hüübeid, hüüvetesse e.

'hüübeisse



ida ikkagi51

I.

ida, ~, zxz, 'itta e. idasse; Ida-

Eu'roopa, 14; Ida-'lndia, 31;
~ maa; ~ maine

ignoreerima (tähele panemata
jätma, mitte hoolima), 106

iha, ~de, ~sid,
~desse; pidama, 99; ~ldus,
40; ~lema (austavalt imet-

lema; ihkama, igatsema), 96;
43; ~lus, 40; z%/F,

~ra, 26; ~rus, 40

idandama, 99; idanema, 96

ideaal (paleus), 51; ~ne, 36;
ideali seerima (täius-

likuks, paleuslikuks tegema
v. kujutlema), 106; idealism,
51; idealist (aateinimene), 51;
idealist lik, 81; i'dee (aade)i,
1; Ideeline, 43

iha (ihkamine), 'ihke, ihet,
ihkesse, ihete, 'ihkeid, ihe-

tesse e. 'ihkeisse
Identne (samane), 36 iherus (teatav kala), ~e, 40
ideoloog (teatava ideoloogia

kandja või arendaja), 51; ~ia
(ideedeõpetus; ideestik), 31;
ideoloogiline (mõisteline;
ideoloogiasse puutuv), 43

'ihkama, ihata, 'ihkan, 'ihka-

sin, 'ihkas, ihaku, 'ihkav,
ihanud, 'ihkaja, ihatakse,
ihatud

ihne, 'ihne, 82; ihnsus, 40; 'ih-

nur, 29, — ihnus (ihne ini-
mene), ihnuse, 38; ihnus

(ihne), 'ihnsa, 21; ihnus-
koi

ihu, 'ihhu e. ihusse,

idi'oot (totter isik), idioodi, 63;

~'lik, 81; 36

idu, idu e. 'eo, idu, idusse e.

'eosse, idude, idusid, idudes-

se; ~'leht

~de, ~sid, alas-

ti; ~ kaitse; ~'lik ~li-

ne, 43

i'düll (kirjeldus lihtsate loo-

dusinimeste elust, kaunis v.

hubane maaelupilt), 51; idül-

liline, 43 ihuma, 98

[ei] iial; ~giiga 1., ~sse; ~ kordne
iidne (põline, muistne), 36

iga 2. (vanus, eluaeg), 'ea, iga,
'ikka e. 'easse, igade, igasid 'iil (tuulepuhang), iili, 50; ~i-

ina, 106; iiling (= iil), 30;
iiliti (hooti)

e. igi, igadesse; ~nema, 96;
~nes

igapidi; igapidine, 41; iga-
Jpäev (ükslugu); iga päeva-
ne; iga sugu [asju]; iga su-

gune, 41; iga tahes; igati
igatsema, 96; igatsus, 40

liri (= lirimaa), koh. 'liri e.

~sse, 9; liri [meri]; iiri

[keel]; la; 'iirla-

ne, 42

lisaku, koh. l7

igav, ~a, 26; <~ene, 43;
iga vik, 81; ~us, 40

iisraeli [usund]; 'iisraellane, 42

iiveldama (südame peale aja-
ma), 99igaüks

ige, ~me, 28 ikaldama, 99; ikaldus, 40

igi haljas (alati haljas); igi-
vana (väga vana)

ike, ikke, 86; ~stama, 99

'ikka; ~gi



ila im'portima52

ila, zv, ~sse; ~ne, 41; us-

tama, 99

'ilge (jälk, vastik; nurjatu), 15;
~ma (midagi ilget teha või-

ma), 100

illa'tiiv (sisseütlev kääne), 51;
36

ille'gaalne (mitteseaduslik), 36
illuminatsi'oon (ilutulestus), 51;

illumineerima (ilutuledega
valgustama), 106

illusioon (meelepete), 51; illu-

soorne (petlik, näiv), 36

illust:ratsi'oon (piitselgitus,-kau-
nistus), 51; illustreerima, 106

'ilm, ilma, 45

ilm. = ilmunud

ilma [palgata]; aegne;

ilma elu; ilma 'kaar; {ilma'lik,
81} vt. ilmlik; [ei] ilmas[ki];
ilmastik, 81; ilmastu (klii-

ma), 17; ilma teade; ilmatu

[suur]

ilma 'ütlev, 26

ilme, 82; 'ilmekas, 18

ilmkindel

'ilmlik, 81; 'ilmne, 36; 'ilmnema

(ilmsiks tulema; nähtuma),
100; 'ilmsi; ilmsiks [saama];

'ilmsus, 40

'ilmsüütu; ilmtingimata
'ilmuma, 103; ilmung, 29; il-

mutama, 99; ilmutus, 40; il-

mutuslik, 81

'ilmvõimatu

ilu, \z, 'illu e. ilusse, ~de,
~sid, ~desse; ~dus, 40;

~ kirjandus; ~line,
43f ~'puu; ~s, 26;

~stama, 99; ~sti;
39; ~stus, 40; ~sus,

40; otsema, 96; ~tu, 17;
tules'tik, 81; ~ tulestus, 40

ilvest 37

ima (ekstrakt), zv, imma e.

imasse, ~de, ~sid e. imu,
imadesse e. imusse; imal (ma-

ge, magusavõitu, lääge), zvzla,
26

Imatra (kosk), 31

'imbuma, 103

ime, 7; zvks panu; ~'lik, 81;
43; ~ Jloom

imema, 96

imestama, 99; imesteldav e.

imestletav, 26; imest[e]lema,

101; imestuma, 103; imestus,
40; imestus [e] 'väärne

imetaja, 31; imetama, 99

imet[e]lema, 101; imetlus, 40;
ime 'värki

imik (rinnalaps), 3O

irninõges
imitatsioon, 51; imi'teerima

(järele aimama, jäljendama,
matkima), 106

immitsema (vähehaaval imbu-

ma v. nõrguma), 96; immu-

tama (imbuda laskma), 99;
immutus, 40

imperaator (ülemjuhataja; kei-

ser), 29; impera'tiiv (käskiv

kõneviis; tungiv mõistus-

käsk), 51

imper'fekt (grammatikas: liht-

minevik), 51

imperia'lism (keisri-, volivalit-

sus; kalduvus maailmariiki

luua), 51; imperia'list, 51; im-

perialistlik, 81

imperso'naal (umbisikuline te-

gumood v. pöördsõna), 51;
~ne (mitte-, umbisikuline),
36

impo'neerima (aukartust ärata-

ma, suurt mõju avaldama),
106

im'port (sissevedu), impordi, 67;
importeerima, 106, — im'por-



impor'töör instruktsioon53

tima (sisse vedama), ~ida,

impordin, 111; importöör, 51

imposantne (imponeeriv), 36

improvi seerima (ette valmistu-

mata esinema või looma), 106

im pulss (tõuge, aje), impulsi, 66

iniaktiivne (tegevusetu), 36
incl. = inclusive ([viimane]

kaasa arvatud)
'ind (vaimustus, agarus), innu,

'indu, indu e. innusse

indeks (näitaja; sisunäitaja re-

gister; järjenäitaja), ~i, 29

'lndia, 31; 'india [kunst,
usund]; indiaanlane, 42

indika'tiiv (kindel kõneviis), 51;
36

individuaalne (üksik-olendile

kohane, isikupärane), 36; in-

dividuaalpsühholoogia; in-

dividualiseerima (üksikjuhu
v. -olendi kohaselt esitama),
106; individualism (üksik-

olendit, selle tahet ja oma-

laadsust rõhutav vaateviis),
51; individua'list, 51; indivi-

dualistlik, 81; indfviid (ük-

sik-olend, isend), 51

indo-eu'roopa [keeled, rahvad];
Indo-Hiina, 8

i'nertne (tegevuseta, loid), 36;
inerts, 51, = i'nertsus, 40

iniessiiv (seesütlev kääne), 51

inetu, 17; ~s, 40

infekt!si'oon (nakkus), 51
infiniitne [verbivorm] (kään-

deline), 36; infini'tiiv (tege-
vusnimi), 51

inflatsioon (rahamärkide hulga
ülemäärane suurendamine),51

influentsa (= gripp), 8

informatsi'oon, 51; informatsi-

oonibüroo; informeerima

(teateid andma; õpetama),
106; infor'meeruma, 103

'ingel, 'ingli, 22; ~lik, 81

'lngeri, koh. ~Lsse], 16; ~'maa,
la; ingerlane, 42

'inglane, 42; 'inglanna, 8; 'ing-
laslik, 81

ingli lik, 81

'lnglise (= Inglismaa), 'lng-
list, koh. ~sse; 'inglise [keel];
inglis[e] keelne; hai-

gus; 'lnglis'maa, la; 'inglis-

w

tina

ingver (lõunamaine taim ja
maitseaine), 29

inim ahv; inimene, 43; inimese-

armastus; aal; inim-

kond, 80; inimlik, 81; inim-

likkus, 40; inim loom; inim-

lus, 40; inim sugu; inimsus,
40; inim sõbra lik; inim süda;
inim tõug; inim õigus

inin, 26; inisema, 96

initsi'aal (suur algustäht; nime

eestäht), 51; initsiatiiv (alga-
tus), 51

inkvisitsioon (ketserikohus), 51

innu vt. ind; ~kas, 18; usta-

ma (innukaks tegema, vai-

mustama), 99; ~stus, 40

ins. = insener; insener, 5

insp. = inspektor; ins;'pektor,
29; insipekt;'riss (nais-inspek-
tor), 51; ins:pektisi'oon (üle-,
järelevaatus), 51

ins;piratsi'oon (sisendus; vai-
mustus; loominguline innus-

tus), 51; insipi'reerima (ins-

piratsiooni andma), 106
ins:'tants (kohtuaste, kohus; as-

jaomane asutis), 51

insftinkt (loomusund, vaist),
51; ins:tink'tiivne (vaistlik), 36

insitrtuut (asutis), instituudi, 63

inst:ruk'tiiv (viisiütlev kääne),
51; inst;'ruktor, 29; instirukt-
si'oon (juhend, juhatus), 51



instrument ise enese54

inst:ru'ment (riist; pill), instru-

mendi, 67; instrumentaalne,

36

integ raal (teatav matemaatili-

ne mõiste), 51; ~ arvutus

intellekt (aru, mõtlemisvõime),
51; intellektuaalne, 36

intelligent (haritlane), intelli-

gendi, 67; ~ne (taibukas,
arukas; haritud), 36; ~s (=

intelligentsus; haritlaskond),
51; ~sus, 40

intensiivne (pingeline, jõuline,
hoogus), 36; inten'siivsus, 40

interjektsi'oon (hüüdsõna), 51

inter naat (ühis-elumaja), inter-

naadi, 63

internatsionaal (poliitiline töö-

liste liit ja nende laul; rah-

vusvahelistest spordivõistlus-
test osavõtnu), 51; ~ne (rah-

vusvaheline), 36

inter'neerima (eraldama; vang-

lasse v. koonduslaagrisse pai-
gutama; sunduslikult kuhugi
elama asetama), 106

interpreteerima (tõlgitsema,
seletama), 106

inter'vall ([ruumi-, aja-, heli-]

vahemik), 51

intervi juu (usutlus), 3; interv-

ju'eerima = intervijuuima
(usutlema), 106

intiimasi; intiimne (sisim),

36; £n'tiimsus, 40

intransitiivne (sihitu [pöörd-
sõna]), 36

'inti'res's, 51

int!'riig (salasepitsus, riuge),
51; intiri'geerima = intriigi-
ma, 106

int:si'dent (vahejuhtum), intisi-

dendi, 67

intuitsioon (kaemus, sisemine

vaatlus ja taipamine), 51

invaliid (teenistuseks kõlbma-

tu, vigastada saanu), 51; ~ne,

36; ~sus, 40

inventar (tarbvara), 5; ~lraa-

mat; inven teerima, 106; in-

ventuur (inventari ülestähen-

dus v. kontroll), 51

inves'teerima (mahutama [ka-

pitali]), 106

Irboska, koh. ~sse, 31

irdne (lahtine, eraldunud), 36;
irdosa (lahtine, eraldunud

osa); ird Jriim (ebatäpne
riim); 'irduma, 103

irevil [olema]; ~e [jääma]
irin, ~a, 26; irisema, 96

ironiseerima, 106; iroonia (pil-
ge), 31; irooniline, 43

irratsionaal 'arv; irratsio'naal-

ne (väljaspool mõistuse piire
olev, mõistusvastane; arvu

kohta: mitte täpselt arvuta-

tav), 36

irrutarna (eraldama, lahutama,

eemaldama), 99

irvakil [olema]; irvakile [jää-

ma]; irve (irvitus; lõust), 82;
'irv hammas; irvitama, 99; ir-

vitus, 40

isa, ~sse, ~de, ~sid

e. isi, isadesse e. isisse; ~dus

(isa-olek), 40; ~ke-

[ne], 44; 81; klooni;
zv 'maa; armastus;

maalane, 42; ~ 'maalik,
81T ~ maaius, 40; ~nd, ~n-

da, ~ne, 41; ~tu, 17

ise, enese e. 'enda, ennast e.

'end, enesesse e. 'endasse,
eneste e. 'en'di, 'en'did, enes-

tesse e. 'en'disse, pl. ise;
~ asi; 40; ~ enese e.

~ 'enda, ~ ennast e.

enesesse e. ~

~ eneste e. 'en'di, ~ 'en'-
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did, e.

disse; -xgi; xxx kas (enda-ar-

mastaja), 18; xxx ;

xkus, 40; -xlaad' [Raadi];
-x'laadi; -xloom [Roomu];
~ loomu lik; -x- Rõõmustama,
99; xnd (üksik-olend), 29;
xxxpäinis; -x Rseisev, 20;

xxxjseisvus, 40; ~'seisvu[stu]-
ma (iseseisvaks saama), 103;
xx/ 'teadev, 20; -x 'teadlik;

xx-Rteadvus, 40; xx- tegevus;
-xx valitsus; -xR viisi; xxx'vär-

ki; -x- äraldi; -x äraldus, 40;
-xäralik, 81; -x ära likkus,
40; -x- ära[li]ne; -x- ära[li]-

sus, 40; ~ äranis

isik, 30; -x kõnd, 80; -x lik, 81;

iso laator, 29; isolatsi'oon, 51;
isoleer aine; isoleerima

(eraldama), 106; isoleeruma,
103

'issameie (meieisa-palve), 7; 'ls-

sand, 26

Istanbul (= Konstantinoopol), 5

istandik, 81; istandus (istan-

dik; istandikupidamine), 40;
iste (istumine), 'iste, 82; iste

(asi, millel istutakse), 'ist-

me, 94; iste'pink; 'ist'mik

(tagumik), 81; istukil [ole-

ma]; istukile [ajama]; istuli;
istuma, 107; istung, 29; is-

tung’järk; istutama, 99; is-

tutas, 40

isu, -xsse, ~de, -xsid,

/x/desse; -xkas, 18; -xline, 43;
4l

~sus, 40; ~niine, 43; -xU-

tnaks [ maksu]; -x-unimi;
~ustama (isikuks muutma,
isikuna kujutama), 99; isikut.
= isikutunnistus; -xU tunnis-

tus

I'taalia, 31; itaalia [keel];
itaallane, 42

itsitama, 99

'islam (muhamedi usk), -x-i, 29

'ls land, 51

iva, 'iwa e. ivasse, -x-de,
-x-sid e. ivi, ivadesse e. ivisse

J.

j- — jagu; järgmine; juures
ja

'jaa sõna; 'jaatama, 99; 'jaatav,
26"

jaa (jah)
'jaaguar (Ameerikas elutsev

Jaava, 8

jabur, -x-a, 26; ~dama, 99;
-x-dus, 40; ~us, 40kiskja), 5

jaagupi 'päev
'jaam, jaama, 45

jaan. = jaanuar
jaana 'lind

jada (rida; peenar), -x, 'jat-
ta e. jadasse, -x-de, -x-sid e.

jadu, jadadesse e. jadusse

Jaani (kihelkond), koh.'Jaani, 9

jaanik (jaanituli, -pidu), 30;
jagaja, 31; jagama, 95; jagama-

tu, 17; jagamine, 43; jagatav,
26; jagatis, 39; jagelema, ja-
gelda, jagelen, 104; jagu, 'jao,
jagu, 'jakku e. 'jaosse, jagu-
de, jagusid, jagudesse; jagu-
ma, 98; jagunema, 96; jagus

jaani kakar; jaani kuu; jaa-
ni 'päev; jaani 'uss

'jaanuar (näärikuu), 5; -x-ikuu

'Jaapan, koh. ~i[sse], 29; 'jaa-
pani [keel]; 'jaapanlane, 42
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(piisav, küllaldane), jagusa,
26; jaguv, 26

jah!
jahe, ,~da, 25; ~dus, 40; ~n-

dama, 99; ~nema, 96

jahikoer; jahiline, 43; jahi-

w

mees

jahmatama, 99; jahmatus, 40;
jahmuma, 103

'jaht, jahi, 'jahti, 'jahti e. ja-
hisse, 'jahtide, 'jahtisid e.

'jahte, 'jahtidesse
'jahtima, 'jahtida, jahin, 'jahti-

sin, 'jahtis, 'jahtigu, 'jahtiv,
'jahtinud, 'jahtija, jahitakse,
jahitud

jahtklubi
'jahtuma, 103

jahu, 'jahhu e. jahusse,
zx/de, ~sid, ~ne, 41

jahutama, 99; jahutus, 40

'jahvama, 124; jahvatama, 99;
jahvatis, 39

'jakk, jaki, 69

'jaks, jaksu, 52; 124

jalakas, 18

jala käija, 14; jalaline, 43; ja-
lajluu; jala'maid (kohe);
jala nõu (= jalats) ; jala-
'pealt (kohe, otseteed); jalas

(näit, reel), jalase, 38; [saa-

pad on] jalas; jalats (jala-
nõu), jalatsi, 29; jala 'väela-

ne; jalaväeosa; jalajvägi;
'jalg, jala, 'jalga, 'jalga e. ja-
lasse, 'jalgade e. 'jalge [all],
'jalgu, 'jalgadesse e. jalusse
e. 'jalgu; [saapaid] 'jalgu
[tõmbama]; 'jalge [all, va-

hel]; 'jalge alune; 'jalgne, 36;
jalgpall; 'jalgpallivõist-

lus; 'jalg ratas; 'jalgsi; [jäi
mulle] 'jalgu; jalgupidi;
[palja] jalu; jaluli [tallama];
jalus, jaluse, 38; jalust rabav,

26; jalutama, 99; jaluts ([voo-

di] jalapoolne ots), jalutsi,
29; jalutu, 17; jalutus, 40; ja-
lutus käik

'jamb (värsijalg: j 4), jambi, 50

'jamps, jampsi, 50; ~ima, 106

jan'dltama, 99; 'jan't, jan'di, 67

janu, 'jannu e. janusse,
zs/de, ~sid, ~line,
43; ~ne, 41; 96;
zw tarna, 99

'jao vt. jagu; ~'kaupa; [te-

ma] ~ks; ~line, 43; ~lt

[nii], ~lt [teisiti]; pärast;
80;

99; ~ti; ~tine, 43;
~tis (jaotamise saadus; osa),
39; ~tuma, 103; 4O;
zxz

ülem

jas'miin (teatav põõsastaim), 51

{jazz} vt. džäss

{'jätk, ~ama} vt. jätk, jätkama
Jeruusalem, ~a, ~a, Jeruusa-

'lemma e. ~asse, koh. Jeruu-

salemma

jesuiit (katoliku-usulise vai-

muliku ordu liige), jesuiidi,63;
~'lik, 81

jj- ~ ja järgmine; ja järgmi-
sed

jm. = ja muud; ja mujal; jaam

jms. = ja muud seesugust, ja
muud säärased

jne. = ja nii edasi

'joa (veekukkumine), 4; vt. ka

juga; ~stik, 81

'jon'n, jon'ni, 50; jon'nakas, 18;
~ima, 106

'joobnu, 17; ~d, 19; 'joobuma,
103; 'joobumus, 40

'jood, joodi, 50

joode (jootmine), 'joote, 84;
joodik, 30

'joodtinktuur
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joodud (joomapidu; varrud),
'jootude, 'jootusid e. 'joote,
'jootudesse; joogi vesi; 'jook,
joogi, 61

'jooks, jooksu, 52; ~ev, ~va,

20; jooksik, 30; ~ja (ka

jooksva), 14; 'joosta,
jooksen, 'jooksin, 'jooksis,
'joosku, 'jooksev, 'joosnud,
'jooksja, 'joostakse, 'joostud;
[aja] jooksul; jooksu poiss;
[poiss oli] ~us; ~va (hai-

gus), 14

'joom (vool; viir), joome, 49

'joom, jooma, ~a, ~a e. joo-
masse, ~asid e. ~i,

~adesse e. joomisse; ~a,

'juua, 'joon, 'jõin, 'jõi, joogu,
'joov, joonud, 'jooja, juuakse,
'joodud; ~ar, 29; jooma tõbi;
jooming, 30

joon. = joonis[tega]
'joon', joone, 48; 'joonde [sead-

ma]; joondeseadmine, 43;
joonduma, 103; 'joondus, 40;
jooneline, 43; joonelt (kohe,
ühe joonega); joonene, 41;
[asi on] joones (korras, õien-

datud); joonestama, 99; joo-
nes tik, 81; joonestis, 39; joo-
nestus, 40; jooniline, 43; ~i-

ma, 106; joonis, 37; joonista-
ma, 99; joonistis, 39; joonis-
tus, 40; joonistuspaber;
~ 'laud

'joote 'koht; 'jootma, 'joota,
joodan, 120; joot raha; joo-
vastama, 99; joovastuma, 103;
joovastus, 40

'jopp, jopi, 70

jõra, zvsse, ~de, ~sid,

~desse; 95

'Jordan, ~i, 29

jori, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~n, 26; 96

'jorjen (teatav lill), ~i, 29

joru, zxz, zxz, z-zsse, ~de, ~sid,
~tania, 99

jsk. = jaoskond
jt. = ja teised, ja teisi

jts. = ja teised sarnased

ju; ~ba

jube, ~da, 25; ~dus, 40; ~dus-
tunne

judin, 26; judisema, 96

juga, 'joa, juga, 'jukka e. 'joas-
se, jugade, juge, jugadesse;
vt. ka joa

juga'puu
Jugoi slaavia, 31

juhataja, 31; juhatama, 99; ju-
hatus, 40; juhatus kiri; juhe
(juhtimine), 'juhte, juhet,
'juhtesse, juhete, 'juhteid, ju-
hetesse e. 'juhteisse; ju-
he (juhtiv asi, näit, traat),
'juhtme, juhet, 'juhtmesse,
'juhtmete, 'juhtmeid, 'juhtme-
tesse e. 'juhtmeisse; juhend
(juhtnöör, juhatus), 29; juhis
(reegel), juhise, 37

'juhm, juhmi, 50; juhmakas,
18; juhmistuma, 103

'juht, juhu, 'juhtu, 'juhtu e. ju-
husse, 'juhtude, 'juhtusid {e.
'juhte}, 'juhtudesse

'juht, juhi, 'juhti, 'juhti e. ju-
hisse, 'juhtide, 'juhtisid e.

'juhte, 'juhtidesse; 'juhtima,
'juhtida, juhin, 'juhtisin, 'juh-
tis, 'juhtigu, 'juhtiv, 'juhti-
nud, 'juhtija, juhitakse, juhi-
tud; kiinis'oskus; ~kiri;
~'kond, 80; ~me vt. juhe
[juhtme];

'juhtnahk
juhtnöör
'juhtum (juht [juhu]), ~1, 29;

~a, 103; ~isi; ~us (sünd-
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mus), 40; juhuline, 43; juhus,
juhuse, 38; juhus'lik, 81

'julge, 15; ~ma, 100;
'julgus, 40;

julgustama, 99; julgus tükk

'julk, julga, 54

'julm, julma, 47; ~us, 40

'jultu (jultunud), 17; ~ma, 103;
~mus, 40; ~nud, 19

jumal, ~a, 26; ~aga!;
'jätt; ~a'kart'lik; ~a keeli

/hardasti, väga);
~anna, 8; z~a teenistus;
yallatu; ~dama, 99; juma-
lik, 81; [tere] ~ime!; ~u-

ke[ne], 44; ~us, 40

jume, 7; ~kas, 18; ~line, 43;

~[sj tarna (jumet andma), 99

jumikas (teatav taim), 18

'junkur, 'junkru, 24; ~'lik, 81

'junn, jun'ni, 50

'jun'ts, jun'tsi, 50

Jupiter (rändtäht), 5

JUPP, jupi, 70

juriidiline, 43; jurist (õigus-
teadlane), 51; ju'rist'lik, 81

jusshein

'just; justa'ment

jutlline, 43

'jutlema (juttu ajama), jutel-
da, 'jutlen, 129; 'jutlus, 40;

jutlustama, 99; 'jutt, jutu,
'juttu, 'juttu e. jutusse, 'jut-
tude, 'juttusid e. 'jutte, 'jut-
tudesse {e. jutesse}

'jut't, juti, 72; ~i [ajama]
(joonde [ajama]); ~is [ole-

ma]

jutukas, 18; jutujmärk
gi]; juturaamat; jutustama,
99; jutustus, 40

'juubel, ~i, 29; juubeldama, 99;
'aasta; juubilar, 5

juuda pigi; juudas (äraandja;
kurivaim), 'juuda, 87; 'juuda-

suudlus

juudi [keel]; ~tar, 5

'juukse vt. juus; ~line, 43;
~ lõikaja, 31; ~ Jnõel;
'juuksur, 29

juul. = juuli; juuli (heinakuu),
9; juuli kuu

'juuliuse /kalender]
juun. = juuni; juuni (jaani-

kuu), 9; juuni kuu

'juur, juure, 48; ~de [tulema];
~de maks [-u];

'juurdlema, juurelda, 'juurd-
len, 'juurdlesin, 'juurdles, juu-
relgu, 'juurdlev, juurelnud,

'juurdleja, juureldakse, juu-
reldud; ~dlus, 40; ~duma,

103; juureline, 43; juure mä-

da'nik; juures [olema]; juu-
rest [minema]; juurestik, 81;
juuretis (haputaigna Juur”,

hapendamis-, käärimisva-

hend), 39; juurikas, 18; 'juu-
rima, 106

Juuru, koh. 'Juuru e. ~sse, 11

juurvili
'juus/ 'juukse, 'juust, 'juukses-

se, 'juuste, 'juukseid, 'juustes-
se e. 'juukseisse; ~Jpeen

'juust, juustu, 52

'juut', juudi, 63

'jõe hobu; 'Jõelähtme, koh.

'Joe'lähtme[sse], 15; 'jões'tik,
81; jõe 'vähk; Jõgeva, koh.

Jõgevale, 31; jõgi, 'jõe, jõge,
'jõkke e. 'jõesse, jõgede, jõ-
gesid, jõgedesse; jõgikond,
80; jõgine, 41

'jõhker, 'jõhkra, 20; 'jõhkrus, 40

'jõhv, jõhvi, 50

Jõhvi, koh. 'Jõhvi, 9

jõhvikas (kuremari), 18
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'jõhvne, 36; jõhv riie; 'jõhv-
sus, 40; jõhvterav

jõle, zvda, 25; ~dus, 40

[silmi] 'jolli [ajama]; [silmad
on] ~s; jõllitama, 99

jõmpsikas, 18

'jõnglane, 42

'jõud, 'jõu, 'jõudu, 'jõudu e.

'jõusse, 'jõudude, 'jõudusid e.

'jõude, 'jõududesse; jõude (te-

gevuseta, vaba, ilma tööta);
jõudeolek; 'jõudma, 'jõuda,
jõuan, 123; 'jõudus (hästi ede-

nev), 'jõudsa, 21; jõuetu, 17;
jõuetus, 40; jõujaam

'jõuk (salk [salga]), jõugu, 73

'jõukas, 18; 'jõukus, 40; 'jõu-
line, 43

jõulud, 'jõulude, 'jõulusid e.

'jõule, 'jõuludesse e. jõules-
se; jõulukuu; jõulu kuusk;
jõulup. = jõulupüha"; jõulu-
Jpuu; jõulu vana

'jõu masin; [seadus on] 'jõus;
jõus olev; . [seadus astus]

'jõusse; 'jõus'tik, 81; 'jõu-
sööt [^sööda]; 'jõutama

(edendama, hoogu andma),
99; 'jõu 'vanker

'jäetama, jäetud vt. jätma
Jägala, koh. ~sse, 31

'jäik (raskesti painduv, pain-
dumatu), jäiga, 53; 'jäikus,
40

jäine, 34

jäle, ~da, 25; ~dus, 40; ~s-

tania (jäledaks pidama), 99;
~tu (= jäle; koletu), 17

*jäl'g, jäl'je, 'jäl'ge, 'jäl'ge e.

jäl'jesse, 'järgede, 'jäl'gi, 'jäl'-
gedesse e. jälisse; 'jäl'gima,
102; jälil [olema]; jälile
[saama]; jälitama [kedagi]
(taga ajama; kohtulikult:

kellegi süütegu uurima), 99;

jäljendama, 99; jäljendus,
40; jäljetu, 17

jälk, jäl'gi, 'jäl'ki, 'jäl'ki e.

jäl'gisse, 'jäl'kide, 'jäl'kisid e.

'jäl'ke, 'jäl'kidesse e. jäl'ges-
se, komp, jälgim, sup. {jäi-
gem e.} kõige jäl'gim; ~us,
40

jälle
jäma, ~sse, ~de, ~sid,

~desse

Jämaja, koh. ~sse, 31

jamama, 95

jäme, ~da, 25; ~dune, 42;
4O; ~kas (jämedavõi-

tu), 18

'jändama, jännata, 'jändan,
'jändasin, 'jändas, jännaku,
'jändav, jännanud, 'jändaja,
jännatakse, jännatud

'jänd'rik, 81

jänes, ~e, 37; ~e 'praad'
'jänn, 50; ~i [jääma]; ~is

[olema]

järama (närima; sõnadega tor-

kima), 95

järel [olema]; ~ daina, 99;
~duma, 103; ~dus, 40; ~e

[jääma]; ~e'and'lik, 81;
~e 'jätmata; ~e pärimine,
43; ~[e] tulija, 31; .~evalve;
~e'valve asutis; kikult;
~ 'käija, 14; ~maks; ~t

[võtma]; ~ vägi
'järg (iste), järi, 'järgi, 'järgi

e. järisse, 'järgide, 'järgisid,
'järgidesse

'järg, järje, 'järge, 'järge e. jär-
jesse, 'järgede, 'järgesid e.

'järgi, 'järgedesse; ~'arv;
~emööda; [karva] ~i; ~1-

ma [kellelegi] (järeltulijaks,
järglaseks olema), [midagi]
(silmas pidama, millegi järgi
tegema, näit, seadust järgi-
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ma), 102; ~lane (järeltulija),

42; 4O; ~mine, 43;
100; ~Jsilp

järgujkaupa; järguline, 43; jär-
guti (järgukaupa)

järi vt. järg [järi]
järje vt. järg [järje]; kin-

del; ~ kordne; 43;
~st [suuremaks]; ~stama

(korraldama, järjekorda sead-

ma), 99; tik, 81; z^s'tik-

ku; 4l; (see,
mis on järjestatud), 39; ~ ti-

tus, 40

'järk, järgu, 73; (aja-
järguti korduv); järkjärguli-
ne, 43; 'järk-järgult

'järsk, järsu, 'järsku, 'järsku e.

järsusse, 'järskude, 'järskusid
e. 'järske, 'järskudesse e. jär-
sesse, komp, järsem, sup. jär-
sim e. kõige järsem; 'järsku
[ütlema]; ~us, 40

'järv, järve, 49

Jäxva-Jaani, koh. Järva-'Jaani,
9; järvakas, 18, = järvalane,
42; Järva'maa, la; Järva-Ma-

dise, koh. Järva-Madisesse,
41a

järve 'maas'tik; järves'tik, 81;
järvine, 41

jäse (kehaliige), ~me, 28

'jäss, jäs'si, 50; järsakas, 18

jäte (jäänus, jääde), 'jätte, 86;
jät'is, 37

'jätk, jätku, 52; 124;
jätke, 82; jätkuline, 43; ~u-

ma, 103

'jätma, 'jätta, jätan, 122; 'jätt,
jätu, 76

'jää, ~d, e. jähe, 'jää-
de, {e. 'jäid), e.

'jäisse; zvjaeg
'jäädav, ~a, 26; ~us, 40; jääde

(jäänus, jäte), 'jäätme, jää-
det, 'jäätmesse, 'jäätmete,
'jäätmeid, 'jäätmetesse e.

'jäätmeisse
'jääger (kütt), 'jäägri, 23

jääk, jäägi, 61

'jää karu; jää 'külm

'jääm, jääma, 47; ~a, 'jääda,
'jään, 'jäin, 'jäi, jäägu, 'jääv,
jäänud, 'jääja, 'jäädakse, 'jää-
dud

'Jää meri vt. Põhja- ja Lõuna-

Jäämeri; 'jääne, 35

jäänus, 38

'jäär, jäära, 47

'jäätama (jääks" muutma; jää-
ga katma), 99; 'jäätis, 39

'jäätmed vt. jääde [jäätme]

'jäätuma (jääks muutuma; jää-
ga kattuma), 103

'jääv, ~a, 26; ~us, 40

jünger, 'jüngri, 23

Jüri, koh. ~sse, 9

jüri kuu; jiiri'päev
[kooli-] 'jüt's, 50

K.

k. = korter; keel

ka

'kaabel (jäme köis, tross; maa-

sisene või merealune elektri-

juhtmestik), 'kaabli, 22
k. a.

— kõrgesti austatud; kaabu, 11
käesoleval aastal

kaabakas, 18
'kaader (sõjaväe, tööliskonna

jne. alaliselt koosseisev osa),
'kaadri, 23kaabe, 'kaape, 83
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kaader'värk

kaagutama, 99

'kaal' (kaalikas), kaal'i, 50

'kaal, kaalu, ~u, e. kaa-

lusse, ~ude, ~usid {e. ~e},
{e. kaalesse}

kaali (kaaliumhapend), 9

kaalikas, 18

kaalium (teatav metall), 5;
kaali 'väetis

kaalukas, 18; kaaluline, 43;
'kaaluma, 107; kaalumatu,

17; kaalu 'pomm; kaalut[e]-
lema, 101; kaalutlus, 40; 'kaa-

luv, 26

kaamel, ~i, 29

kaamera ([päevapildistamise]
pimekambrike, pimekast), 31

'kaan', kaan'i, 50; ~imii (sis-

se imema; [ahnelt] jooma),
106

'kaapama, kaabata, 'kaapan,
126; 'kaapima, 'kaapida, kaa-

bin, 100

kaapkübar
kaar/kaare, 48

kaardimäng; kaardis tik, 81

kaardi väelane; kaardi vägi
'kaardu [minema] (kõverasse,

viltu); ~ma (kaardu mine-

ma), 103; ~s [olema]

'kaarel (murakas), 'kaarla, 20

'kaaren, 'kaarna, 20

kaarik (kaherattaline vanker),

30

kaar'lamp
'Kaarma, koh. ~le, 14

'kaart, kaardi, 67

kaarutama ([heinakaart] pa-
hempidi pöörama), 99

'kaas', kaane, 'kaant, 'käände

e. kaanesse, kaante, 'kaas i,
kaantesse e. kaasasse

kaasa, 8; 'kaasa [võtma]; 'kaa-
sa 'aitaja, 31; kaasabi;

kaasa kiskuv, 26; ~s [kand-

ma]; ~vara; 'kaasa^'ütlev

[kääne], 26; kaas häälik

kaasik, 30

kaaskiri; kaaskond, 80;
kaaslane, 42; kaassõna;
kaas 'tundmus = kaas tunne

'kaasus (keeleõpetuses: kääne),
40

kaatet (kumbki täisnurkse

kolmnurga lähemaist külge-
dest), ~i, 29

kaaviar (kalamari), 5

kaba ree (kõrts deklamatsiooni-,
muusika- ja tantsu-ettekan-

netega), 1

kabe, 7

kabel, ~i, 29

kabi, kabja, kapja, 'kapja e.

kabjasse, 'kapjade, 'kapju,
'kapjadesse e. kabjusse

kabiin (kajut, kamber), 51

kabin, ~a, 26

kabinet, kabineti, kabinetti,

kabi'netti e. kabinetisse, kabi-

nettide, kabi'nette, kabinet-

tidesse e. kabinetesse

kabistama, 99

kabuhirm

kadaka mari; kadakane, 42; ka-

dakas, 18; kadarik — kadas-

tik (kadakavõsa, -mets), 81

kade [kellelegi, kellegi peale],
~da, 25; ~dus, 40; ~stama,
99; ~tseina, 96

ka'dett (sõjakooli-õpilane), ka-

deti, 72

kadri (kadrisant), 9; Kadrina,
koh. Kadrinasse, 31; Kadri-

'org; kadripäev; kadri-

'san't

kadu, 'kao, kadu, 'kaosse, ka-

dude, kadusid, kadudesse;
kaduma, kaduda, 'kaon, ka-

dusin, kadus, kadugu, kaduv,
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kadunud, kaduja, 'kaotakse,
'kaotud; kadunu, 17; kadu-

vus, 40

'kae (õhuke nägemist takistav

nahakord silmal), 4

'kaebaja, 31; 'kaebama, kaeva-

ta, 'kaeban, 'kaebasin, 'kae-

bas, kaevaku, 'kaebav, kaeva-

nud, 'kaebaja, kaevatakse,

kaevatud; kaebe alune; 'kae-

be kiri ; 'kaeblema, kaevelda,
kaeblen, 'kaeblesin, kaebles,

kaevelgu, 'kaeblev, kaevelnud,

'kaebleja, kaeveldakse, kae-

veldud; kaeb lik, 81; 'kaebus,
40

'kael, kaela, 46; kaela 'haigus;
kaelakee; kaelakuti; ~a-

'murdev, 20; kaelas'tikku;
~ kirjak, 30; ~kott; kae-

lus (krae), 38; kaelus kotkas;
kaelustama, 99

'kaema, 'kaeda, 'kaen, 96; 'kae-

mus, 40

kaenal, 'kaenla, 93

'kaer, kaera, 46; kaerakile

(teatav toit); kaera puder
'kaetis rohi

'kaetud vt. katma ja kaema

'kaev, kaevu, ~u, ~u e. kae-

vusse, ~ude, ~usid e. ~e,

audesse {e. kaevesse}; ~a-

ma, 124; kaevandus, 40; kae-

vandusõnnetus

kaeve (kaebamine, kaebus),
'kaebe, kaevet, 'kaebesse,
kaevete, 'kaebeid, kaevetesse

e. 'kaebeisse

kaeve (kaevamine), 'kaeve, 82;
kaevik, 30; kaevuma, 103;
'kaevur, 29; kaevu vesi

kagu (lõuna-ida), 'kak-

ku e. kagusse
kah!

kaha (mingi pikema, peene as-

ja laiem osa või ots),
zvde, ~sid,

kahandama, 99; kahanema, 96
kahasse [tegema] (mingit tööd

nii tegema, et tegija saab

töötasuks poole töösaadu-

sist); kahas [se] [olema]
(ühistarvituses); töö

kahe vt. kaks; ~ aastane;
99;

~korra [kää-
nama]

kaheksa, 31; ~kesi; ~küm-

mend, ~ 'kümne, ~t küm-

mend, ~ 'küm-

nete,
netesse e. ~Jkümneisse;

~'küm-

nes; ~line, 43; ~n dik, 81;
~ne, 42;

~s, ~nda, 27;
~ sada, ~ saja, ~t sada,

~ sadade,
dasid {e. ~

v
sadu}, ~ sada-

desse; ~ 'tahk =
~ tahu-

kas; ~'teist[kümmend],
'teist'kümne,

kümmend, Jteistkümnesse,

'kümneid, teist'kümnetesse

e. teist kümneisse;
'kümnes; tunniline

= kahe 'kuune;
kahe kõne; kahe kümnes;
kaheline, 43; kahendama (=

kahestama), 99; kahene, 41;
kahenema, 96; kahe nädala-

ne; kalie 'paikne [loom], 36;
kahe 'poolne; kahes (teine),
kahenda, 27; kahestama (ka-

hekordseks tegema), 99; ka-

hestama, 103

kahetsema, 96; kahetsus, 40;
kahetsus[e] 'väärne
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[olema]; kaheva-

hel olek ; kahevõrra

kahin, 26; kahisema, 96; kahis-

tarna, 99

kahju, ~sse, ~de,

~sid, ~desse; ~ks [pole see

võimalik]; ~lik, 81; rv'tik-

kus, 40; 43; kahjur
(kahjusünnitaja), 29; 'kahju-

ritõrje; tarna [kedagi]
([kellelegi] kahju tekitama),

99; ~stus, 40; ~ta-

su nõue; ~tu, 17; ~tus, 40

kahl (kimp, tuust), kahlu, 52

'kahlama ([veest, lumest jne.]
jala läbi minema), 124

'kahlas e. 'kahlus [olema] (sas-

sis, salgukaupa)
kahmakas (tugev, kärmas,

energiline, hakkaja), 18;
'kahmama, 124; kahmima,
106

'kahtlane, 42; 'kahtlema [mil-

leski], kahelda, 'kahtlen,
'kahtlesin, 'kahtles, kahelgu,
'kahtlev, kahelnud, 'kahtleja,
kaheldakse, kaheldud; 'kaht-

lemata; kahtlus, 40; kahtlu-

s[e] alune; kahtlustama

[kedagi milleski], 99; kaht-

lustus, 40
kahukas (kähar, säbar), 18;

kahu 'pea
kahur, 29; ~i'kuuT;

'väeiane; ~ vägi
kahutama (pisut [kõvaks] kül-

metama), 99

kahvatama, 99; kahvatu, 17;
kahvatuma, 103; kahvatus, 40

'kahvel, 'kahvli, 22

'kai (sadamasild; kaldasein), 4

kaigas, 'kaika, 91
'kaikuma (valjusti kõlama, ka-

jama), 'kaikuda, kaigun, 113

'kail (teatav taim), kailu, 52

kaim, kaimu, 52

kaine, 82; ~nema, 96; ~starna,
99; ~stuma, 103; kainus, 40

Kairo, 10

käisel (järvekõrkjas), kaisla,

20

'kaiss, kaisu, 'kaissu, 'kaissu e.

kaisusse; kaisutama, 99; kai-
sutus, 40

kaitse, 'kaitse, 82; 'kaitse abi-

nõu; kaitsema, 'kaitseda,
~n, 105; 'kaitseseisukord;
'kaitsetu, 17; kaitsetus, 40;
kaitse vägi; 'kaitsja, 14;
kaitsma (=kaitsema), 'kaits-

ta, ~n, 117

kaja, ~sse, ~de, ~sid

e. kaju, kajadesse e. kajusse
kajakas, 18

kajama, 95; kajastama (tagasi
kajama panema, peegelda-
ma), 99; kajastuma, 103; ka-

jastus, 40

kajut, ~i, 29

kakaduu (liik papagoisid), 3

ka'kao, 4; ~ 'puu; üba

kakar (teatav lill), 'kakra, 93

'kakk, kaku, 76

'kaklema, kakelda, 'kaklen,
kaklus, 40

kaks, kahe, 'kaht e. 'kahte,
'kahte e. kahesse, 'kahtede,
'kahtesid {e. 'kaksi}, 'kahte-

desse {e. kaksisse}; kaksik,
30; kaksik 'punkt; kaksi pi-
di; kaksiratsa; kaksiti;

kiimmend, kahe 'kümne,

'kaht[e] kümmend, kahe-

'kümnesse, kahe'kümnete,
kahe 'kümneid, kahe 'kümne-

e. kahejkümneisse;
~ liige [ 'liikme]; ~ sada,
kahe saja, ka-

he sajasse, ka-

he sadasid {e.
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kahe zvjteist-
[kümmend], kaheteist küm-

ne, 'kaht[e]
w
'teistkümmend,

kahejteistkümnesse, kahe-

kahew'teist-
'kümneid, kaheteist'kümne-
tesse e.

se; ~ teist 'nurk
'kaktus (teatav taim), 40

kala, ~sse, ~de, kalu,
kaladesse e. kalusse; ~mak-

sa õli; ~ mees (= kalur);
~ndus, 40; ~nduskool;

w
'piiiik; us-

tama, 99; ~stus, 40

'kaldaline, 43; kaldaääme;
kuldne, 36; kald pind; 'kal-
du [olema v. minema]; 'kal-

duma, 103; 'kalduvus, 40

kale (vali, kõle, karm, kõva),
~da, 25; ~dus, 40

kaleidoiskoobiline (kirjult va-

helduv), 43

kalender, kalendri, 23; kalend-

riaasta
kalev, 29

kalevine, 43

kalevlane, 42

'kalge (kale, kange, painduma-
tu), 15

kali, kalja, 'katja, 'katja e.

katjasse, 'kaljade, 'kaljasid
{e. 'kalju}, 'karjadesse

kaliiber (teatav mõõteriist;
laskeriista rauaõõne läbi-

mõõt), kaliibri, 23

kaliif (idamaine valitseja), 51

kalingur (teatav riie), 5

kaljas (liik purjekaid), 38

kal'ju, 11; ~ 'kindel; kot-

kas; ~line, 43; Kalju'mäes-
'tik (Ameerikas); ~ne, 41;
~s'tik, 81

'kalle, kal'gi, 'kal'ki, 'kal'ki e.

katgisse, 'katkide, 'katkisid

e. 'katke, 'katkidesse, komp,
katgim, sup. kõige katgim

kalkulatsioon (kalkuleerimine,
arvutlus), 51; kalkuleerima

(arvutlema, kõik arvatavad

tegurid kokku võtma ning
[ette] arvestama), 106

'kalkun, ~i, 29

'katkus, 40

kallak, ~u, 30; ~as, ~a, 18;
rvil [olema]; ~ile [vajuma];
~us, 40

kallal [olema]; ~e [kippu-
ma] ; [minema]

'kallama, 124

kallas, 'kalda, kallast, 'kaldas-

se, kallaste, 'kaldaid, kallas-
tesse e. 'kaldaisse; kalle, 'kal-

de, kallet, 'kaidesse, kallete,
'kaldeid, kalletesse e. 'kal-
deisse

kallidus, 40

kalligraafia (ilukiri), 31

kallihinnaline; 'kallike[ne],
44; 'kallinema, 96; kallis,
'kalli, kallist, 'kallisse, kat-

liste e. 'kallite, 'kalleid, kat-

listesse e. 'kaliifesse e. 'kat-

leisse, komp, 'kallim, sup.
'kalleim e. kõige 'kallim;
lealliskivi; kallistama, 99;
kallistus, 40

kallukil [olema]; kallukile [va-

juma]; kallutama, 99; kalluti

(kaldu, längu)
'kalm, kalmu, ~u e. kal-

musse, ~ude, e. ~e,
audesse (e. kalmesse}; kal-
mistu (surnuaed), 17

kalmus (teatav taim), ~e, 38
kalor (soojushulga ühik), ~i,

29

ka'los's, 51

'kalts, kaltsu, 52; kaltsakas, 18

'kaltsium (teatav metall), 5
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kalur, ~i, 29; ~i kiila

kalvi'nism (evangeelne usk Cal-

vini põhimõtete järgi), 51;
kalvinist, 51, = kalvinlane,
42

kama, 'kamina e. ka-

masse

kamakas, 18

kamal, ~u, 30;
kamandama, 99

kamar, ~a, 26

kambas, 'kampa, 89

kamber, 'kambri, 23

Kambja, koh.- ~[sse], 14

kameelia (teatav põõsastaim),
31

kamin, ~a, 26

'kamm, kammi, 50

kammeljas (liik lestakalu), 18

kammermuusika; kammer-
teener

kammima, 106

kammits, ~a, 26; ~ema (kam-

mitsas hoidma), 96

kamp, kamba, 55

kamper, 'kampri, 23

kampol, ~i, 29

kampsun, ~i, 29
kana, ~sse, ~de, kanu,

kanadesse e. kanusse

kanaari 'lind

Kanada, 31; kanadlane, 42

kana kasvatus; kana 'kui'l

kanal, ~i, 29

kanala (kanalaut ühes -aiaga),
31

kanalisatsi oon, 51

kana muna; kana'nahk (ihul)

kanarbik, 81
kand. ~ kandidaat

kand, kanna, 'kanda, 'kanda e.

kannasse, 'kandade, 'kandu,
kandadesse e. kannusse e.

'kandu

5

kandam (kantav asi, koorem),
~i, 29; kande pind; kan-

deraam

kandidaat, kan'didaadi, 63;
kandida tuur, 51; kandi dee-
rima, 106

kandiline, 43

'kandma, kanda, kannan,'kand-
sin, kan'dis, 'kandku, 'kan-

dev, kandnud, 'kan'dja, 'kan-

takse, 'kantud; 'kand'mik

(kandelaud), 81; 'kanduma,
103

ka neel, 51; kaneeli 'puu
kanep, ~i, 29

Kanepi, koh. ~[sse], 16

kang, kangi, 50

kangas, 'kanga, 87; ~

u
'puu =

~telg
kangastuma (õhus peegeldu-

ma), 103; kangastus, 40

kange, 15; 36;
~kaelsus, 40; ~1 [pida-
ma]; ~lane, 42; ~las'lik,
81; ~lastegtt; ~le [tõmba-
ma]; kangestuma, 103; kan-

gestus, 40; kangestus 'kramp
kangi alune

[minu"-] kangune, 42

kangur, kangru, 24

'kangus, 40

kangutama, 99

kann, kan'ni, 50
'kann, kannu, ~u, ~>u e. kan-

nusse, /x/Ude, ~usid {e. ~e},
audesse {e. kannesse}

kannatama, 99; ~tu, 17; ~tus,
40; kannat lik, 81; kannatus

40; kannatus 'aeg
kanne, 'kande, kannet, 'kan-

desse, kannete, 'kandeid,
kannetesse e. 'kandeisse

kannel, 'kandle, kannelt, 'kand-

lesse, kannelde, 'kandleid,
kanneldesse e. 'kandleisse
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kannibal (inimesesööja), 5

kannikas, 18

kannike[ne], 44

kannul [olema]; kannu 'poiss;
kannus, kannuse, 38~ kan-

nustama, 99

'kan t, kan'di, 67; ~ima [pal-
ke, laudu, riiet], ~ida, kan-

din, 111; ~meeter (kuup-
meeter); ~mõõt;
(varemalt liik väikemaapida-
jaid), 81

'kanton (maa-ringkond), 29

'kan'ts, kantsi, 50

'kantsel, 'kantsli, 22

kantse'lei, 4; ~ amet nik
kantsik (lühike ratsapiits),

~u, 30

'kantsler, 29

kanvaa (riie väljaõmblemi-
seks), 3

'kao vt. kadu

kaootiline, 43; 'kaos (segadik,
kujutu ürgmass), 'kaose, 33

kaotama, 99; kaotsil [olema];
'kaotsi[le] [minema]; 'kaot-

siminek; 'kaotus, 40

kapell'meister
kapillaar (juussoon), 51;

(jõhvne, jõhvpeen), 36; ~sus,
40; ~ toru

Kapi maa, la

kapi taalne (peaasjalik, peami-
ne; põhjapanev, tüse; ras-

ke), 36; kapitaal re'mont;
kapital, 5; kapita lism (raha-

valitsus), 51; kapitalist (ra-
hamees), 51; kapitalistlik,
81; kapital 'võlg

kapitulatsioon (alla-andmine),

51; kapituleeruma (kokkule-

pitud tingimustel alla and-

ma), 103

'Kap 'linn

'kapp, kapa, 59

'kapp, kapi, 70

kapral, ~i, 29

kapriis ([jonnakas] tuju), 51;
~lik, 81; /vne, 36

kapsas, 'kapsa, 87; kapsauss
'kapsel, kapsli, 22

'kapten, ~i, 29

kapukas (lühike sukk), 18

ka'rakter (iseloom), karak-

t[e]ri, 29 ja 23; karakteri-
'seerima (iseloomustama),
106; karakteristika (iseloo-

mustus), 31; karakte rist lik,
81; ka rakter lik, 81

kara kull, 51; ~ 'krae
karanteen (haiguskahtlaste

inimeste ning asjade kinni-

pidamine teatavaks ajaks;
selleks loodud asutis), 51

(odraleib), ~i, 29

karastama, 99; karastus, 40

karani (vahtkond), 5

karavan (killavoor), 5

karavin, 5

karbonaad (seljapraad), 51

'kard ([metall-] plekk; õhuke

kiht, kord), karra, 'karda,
'karda e. karrasse, karda-

de, 'kardu, kardadesse e.

karrusse

kardamom (teatav lõunamaine
taim ja maitseaine), 5

kardetav, 26; ~us, 40

kardin, ~a, 26

kardinaal (põhiarv), 51;
'arv; ~ne (peamine, pea-,

tähtsai m), 36; kardinal

(paavsti lähem abiline), 5

kare, ~da, 25; ~dus, 40

'kargama, karata, 'kargan,
'kargasin, 'kargas, karaku,

'kargav, karanud, 'kargaja,
karatakse, karatud

'karge (karm, kare, mittepeh-
me; karastav), 15
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'karglema, karelda, 'karglen,
'karglesin, 'kargles, karelgu,
karglev, karelnud, 'kargleja,
kareldakse, kareldud

kari (kaljurahu), ~sse,

zszde, zvsid, ~desse

kari, karja, 'karja, 'karja e.

karjasse, 'karjade, 'karjasid
e. karju, 'karjadesse e. kar-

jusse; kakar

karikas, 18

karikaturist, 51; karikatuur

(pilkepilt, irvkuju), 51; kari-

'keerima (naeruvääristama),
106

kari 'loom

karistama, 99; karistus, 40; ka-

ristus [e] 'väärne

Karja, koh. 'Karja e. ~sse, 8

karja[h]tama (äkki karjuma,
kilja[h]tama), 99; karja[h]~
tus, 40

Karjala, 31; karjala [murded];
karjalane (soome sugu rah-

va liige), 42

karjamaa; karjandus, 40;
karjane, 41; karjajsaadus;
karjasekepp; [hinge-] kar-

jaslik, 81; karjatama (1.

karja-, rohumaal süüa lask-

ma; 2. vt. karja[h]tama), 99

karje'rist (kiire teenistustõusu

taotleja), 51

'karjuma, 107

karjus (karjane), ~e, 38

karjatama, 99

karjäär ([edurikas] elukäik,
kiire teenistustõus; tuhat-

neljasõit; astmetaoline esi

[mäetöödes]), 51

'kark, kargu, 'karku, 'karku e.

kargusse, 'karkude, 'karku-

sid e. 'karke, 'karkudesse

'Karksi, koh. ~[sse], 16

karm, kar'mi, 50

karm (ving), karmu, ~u, ~u

e. karmusse

karmiin (punane värvaine), 51
kar mus, 40

kärn, kar'ni, 50

karneval (vastlapidu), 5

kar niis (servakaunistis), 51

'kar p, karbi, 65

karp, karba, 55; ~a [jääma]
Karpaadi [mäed]; ~d, Kar-

paatide, Kar'paatisid e. Kar-

paate, Karpaatidesse e. Kar-

paadesse
karpas [olema] (kärnas; mus-

tusega koos)

kar p kala

'karske, 15; karsklane, 42;
'karskus, 40; karskus sel ts

Kartaago, 10; kartaagolane, 42

kartlik, 81; 'kartma, 'karta,

kardan, 120; 'kartmatu, 17

kartong (kerge papp; papp-

v. vineerkarp), 51

karto'teek (kaart-sedelistik),
kartoteegi, 61

kartul, ~i, 29; ~i jahu; ~i-

ne, 43; ~i puder
kartus, 40

karu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

Karula, koh. ,~sse, 31

karune (kare, karvane), 41

Karuse, koh. ~sse, 41a

karus mari (tikerber); karus-

marja 'moos'; karusnahk

karus sel l (pöörkiik), 51

'karv, karva, ~a, ~a e. kar-

vasse, ~ade, ~u,

e. karvusse e. ~u; karvali-

ne, 43; karvamüts (=

karvmüts); karvane, 41; kar-

vaJpealne (täpne); karva-

'pealt (täpselt); karvatu,

17; [ei] karva väärtki ([ei]
sugugi, natukestki); 'karv-
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kuub; ~ 'müts; ~upidi;
karvustama, 99

kas

kasakas, 18

Kasari, koh. ~[sse], 16

kasarm, ~u, 30

kasepuu
kasiino (seltsimaja [suletud

ringkonnale]), 10

kasima, 97; ~tu, 17

kasin, ~a, 26; ~us, 40

'kas'k, kase, 'kaske, 'kaske e.

kasesse, 'kaskede, 'kas'ki,
'kaskedesse; ~ne, 36

'Kaspia [meri]

'kas s, kas'si, 50

kassa, 8; ~ raamat

kassatsi oon (tühistus)’, 51; kas-

'seerima (laegastama; tühis-

tama [alama kohtu otsust]),
106

'kas't, kas'ti, 50

'kastan, ~i, 29; ~ipuu
kaste, 'kaste, 82; kaste (soust),

'kastme, 94; 'kaste 'hein;
kastene, 43; kastik (teatav

taim), 30; 'kastma, 119; kast-

me kann [-u] (soustikann);
'kastmene, 43; kastmis-

kann [-u] (näit, taimede

kastmiseks)
kas'toor õli

kast:rul, ~i, 29

kasu, ~, ~sse, ~sid,
~desse; ~isa

kasukas, 18; kasuk sepp

kasu laps; kasulik, 81; kasu-

'likkus, 40; käsuline, 43; ka-

su[s]tarna, 99; kasu[s]tus, 40

'kasv, kasvu, 52; ~aja, 31;

~ama, ~ada, kasvan, ~a-

sin, ~as, ~av, ~a-

nud, ~aja, kasvatakse, kas-
vatud; kasvan dik, 81; kas-

vandus (loomade kasvata-

mise asutis), 40; kasvataja,
31; kasvatama, 99; kasvatus,
40; kasvatusasutis; kasva-

tuslik, 81; kasve (kasvami-

ne), 82; kas vik (vara kasu-

tamise eest makstav tasu;
intress; noor loom), 30; kas-

vu hoone

katakomb (maa-alune matu-

sekoht), 51

kataloog ([raamatute] nime-

kiri), 51
ka'tarr (limanaha-põletik), 51

katast:'roof (otsustav pööre;
hävitav õnnetus), 51; katast-
roofiline, 43

kate, 'katte, 86

kated:'raal (piiskoplik peaki-
rik), 51

ka'teeder (õppetool), ka'teedri,
23

kate'gooria (klass, liikkond), 31;
kategooriline (kindlasti väi-

tev, tingimata maksev), 43

kate kismus, 40

katel, 'katla, katelt, 'katlasse,
katelde, 'katlaid, kateldesse

e. 'katlaisse; ~'sepp
'katk, katku, ~u, ~u e. kat-

kusse

katke, katke, 82; 'katkeline,
43; katkema, 100; ~nd, 29;
~nd'lik, 81; ~stama, 99;
~stus, 40; kat'ki; kat'kine,
43; 'katkuma, 107

katma, 'katta, katan, 122

katoliiklane, 42; katoliiklik,
81; katoliiklus, 40; katoliku

[kirik]; katoliku usuline
ka tood (elektriallika negatiiv-

ne poolus), 51; ~ 'kiir [-e]
'kats (proov), katsu, ~u, ~u

e. katsusse, ~ude, ~usid {e.
~e}, ~udesse; katse, 82; ~e-

'aeg; ~e 'jaam; ~eline, 43;
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katsetama, 99; katsetus, 40;
'katsuma, 107

'kattuma, 103

katus, 38; ~ekivi;
kaua; ~ 'aegne; ~ks [jää-

ma] ; ~ne, 41

kauba vt. kaup; ~'laev; ~-

leping; maja;
40; ~nduskool'; ~ndus'lik,
81; kaubitsema, 96

kaudne, 36; kaudu

kauem, ~a, 26; kauem[ini]

kaugas ([särgi-] tasku), kau-

ka, 91

'kauge, 15; ~kõne; ~1 [ole-

ma]; [matkama]; ~lt

[tulema]; ~mal [olema];
~male [minema]; ~malt

[tulema]; kaugenema, 96;
'Kaug-Ida [käändub nagu

ida]; kaugmõju; 'kaug-
nägev, 26; 'kauguma, 103;

kaugune, 42; 'kaugus, 40;
'kauguse 'mõõtja, 14; kau-

gus hüpe
Kaukaasia (maa), 31; kau-

kaaslane, 42; Kaukasus

(mäestik), 40

'kaun, kauna, 46

Kaunas, ~e, 38

'kaunidus, 40; kauni kõlaline;
'karminema, 96; kaunis, 'kau-

ni, kaunist, 'kaunisse, kau-

niste e. 'kaunite, 'kauneid,
kaunistesse e. 'kaunitesse e.

'kauneisse, komp, 'kaunim,
sup. 'kauneim e. kõige 'kau-

nim; kaunistama, 99; kau-

nistis (see, millega kaunis-

tatakse), 39; kaunistus, 40;
'kaunitar, 5

'kaun vili

kaup, kauba, 55; [paari-] ~a;

/x/leja, 31; kaubelda,

131; ~lemisõigus;
4O; ~

u

'nu«s

kausaalne (põhjuslik), 36

'kauss, kausi, 66

kaust (lehe-, raamatusuurus;
aktikaaned, aktikimp; ree

pealmine tiibpuu, paralleelne
jalasega), kausta, 45; kaus-

tik, 30

kautsjon (tagatis-sissemaks),
~i, 29

kautšuk (toorkummi), ~i, 29

kava, 'kavva e. kavasse,
zvde, ~sid e. kavu, kavades-

se e. kavusse; ~ 'kindel

kaval, ~a, 26

kavaler, 5

kavaline, 43

kavalus, 40

kavand (visand), ~i, 29; ka-

vastama (kavaks v. skee-

miks korraldama), 99; ka-

vastis (skeem), 39; kavastus,
40; kavatsema, 96; kavatsus,

40

kd. = köide

kebima, 97

kebja (kerge; kergejalgne),
~sse, ~sid, ~desse,

komp, kebjem, sup. kõige
kebjem

keda vt. kes; ~gi vt. keegi
keder (ketas, ratas; üks voki

osa), kedra, 'ketra, 'ketra e.

kedrasse, 'ketrade, 'ketri,
'ketradesse e. kedrisse; <-«-

'luu; ~ var s [ varre] (va-

nema-aegne ketramis-abi-

nõu); kedrus (see, mis on

kedratud), 38

'kee (väike kett, pael), 1; vt.

ka kesi [kee]

keedis, 37; keedunõu; kee-

du 'sool; keeduvili
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'keegi, kellegi, kedagi, kelles-

segi, [teised, harilikust eri-

nevad muuted:] kellelgi e.

kelgi, kelleltki e. keltki

'keeks (inglise biskviit), 50

'keel, keele, 48

'keelama, 124; 'keeld, keelu,

'keeldu, 'keeldu e. keelusse,

'keeldude, 'keeldusid e. 'keel-

de, 'keeldudesse; keelduma

[millestki], 103; keeldumus,
40

keeleline, 43; keele murre;

keelend (keelevorm, -näh-

tus), 29; keeleteadus; kee-

letu, 17; keeleuuendus; kee-

le viga; keeleõpetus; [sak-

sa] keeli; keelkond (sugu-
luses olevate keelte rühm),
80

'keetma (= keelama), keelda,
keelan, 115

[eesti-] 'keelne, 36; keel pill
'keem, keema, 47; ~a, 'keeda

e. 'kiia, 'keen, keesin, kees,
keegu, 'keev, keenud, 'kee-

ja, 'keedakse e. kiiakse, kee-

dud

keemia, 31; ~ 'tööstus; kee-

mik, 30; keemiline, 43

keemis 'punkt = 'keemis täpp
keep (varrukateta ülerõivas),

keebi, 62

'keer (= keerd), keeri, 50;
keerata, ~an, 124;

~d, keeru, ~du, ~du e.

keerusse, ~dude, ~dušid e.

~de, edudesse e. keeresse;
~du [mine-

ma]; ~duma, 103; ~dus

[olema]; keere (keeramine),
~de, keeret, ~desse, keerete,

~deid, keeretesse e. ~deis-

se; keere (kruvi ja mut-

ri vindiline osa), ~me, 94;

keeris, keerise, 37; keerits

(keerdjoon, spiraal), 26; ~le-

ma, keerelda, ~len, 129;
~ma (= keerama), ~da,

keeran, 115; keerukas (kee-

ruline), 18; keeruline, 43;
keerulisus, 40; keerutama, 99;

keerutus, 40

'keet (keeduosa), keedu, 'keetu,
keetu e. keedusse, 'keetude,
'keetusid e. 'keete, 'keetu-

desse; ~ma, ~a, keedan,

120; 'keev, keeva, 47

keha, 'kehha e. kehas-

se, ~de, ~sid e. kehi, keha-

desse e. kehisse; ~'kaal

[kaalu]; ~kas, 18; ~lik,
81; ~line, 43; ~stama, 99;

103; ~stus, 40

kehitama, 99; kehitus, 40

'kehklema, kehelda, 'kehklen,
'kehklesin, 'kehkles, kehel-

gu, 'kehklev, kehelnud, 'kehk-

leja, keheldakse, keheldud

'Kehra, koh. ~[sse], 14

'kehtima (maksvusel olema),

102; 'kehtiv (maksev), 26

'kehv, kehva, 47; kehvaline,
43; kehvik, 30; kehvuma
(kehvaks jääma), 103; 'keh-

vus, 40

keigar (moenarri, ~i, 29;
~'lik, 81

Keila, koh. 14; 'Kel-

la-'Joa, koh. 'Keila-'Joale, 4

'keiser, 'keisri, 23; ~'lik, 81;
'keisrinna, 8; keisri 'riik

'keksima, 106

kel (= kellel) vt. kes

'kelder, 'keldri, 23

kelgutama, 99; 'kelk, kelgu, 73

'kerkima, 'keVkida, kel'gin, 108

'kell, kella, 47; kellaaeg;
kella[s] 'sepp; kellaviie tee

kelle vt. kes; ~gi vt. keegi
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kellukas (teatav taim), 18;
kelluke[ne], 44

kelm, kel'mi, 50

kelme, 'kelme, 82

kelmikas, 18; kelmistiikk;
'kermlik, 81; 'kel mus, 40

'kelner, 29

'kelp (maja otskatus), kelba, 56

kelt (= kellelt) vt. kes

kelt (teatava rahva liige), kel-

di, 67; kelti [kultuur]

kemplema, kembelda, kemp-
len, 131

kena, xxx, xv, zxxsse, xxx de, <xxsid

e. keni, kenadesse e. kenis-

se, komp, kenam, sup. ke-

nim e. kõige kenam; 40

kentsakas, 18; kentsakus, 40

'keo vt. kibu

kepp, kepi, 70

keps, kepsu, 52; ~ima, 106;
xvlema, kepselda, ~len, 129;
,xx ti!; kepsutama, 99

kera, xxx, xxx, 'kerra e. kerasse,

xxx de, ~sid e. keri, kerades-

se e. kerisse; x» hein; xxxjas
(kerataoline), 18; xxxline, 43

kere, ~,
~t, 'kerre e. keresse,

~sid, ~kas, 18

kergats, 29 [komp. ~im, sup.

e. kõige ~im];
kerge (kerkimine), 'kerke, 85

'kerge, 'kerge, 15; ~ 'jõus'tik;
~'jõustiku 'võistlus; ~ 'kaal

[-u]; ~ 'meel; ~ meelne;
xxx ' meelsus; kergendama, 99;

kergendus, 40; kergenema,
96; ~sõidu auto; ~ võitu

kergitama, 99

'kerglane, 42; 'kerglus, 40;
[ühe-] 'kergune, 42; 'kergus,
40

keri 'laud; kerima, 97

keris, 37; ~e kivi

'kerjaja, 31; kerjama, 124;

kerjus (kerjaja), kerjuse, 38;
kerjus 'munk

kerkima, 102; 'kerkne (vet-

ruv), 36; 'kerkvel [seisma]

(kobedasti, harevil; valmis

kerkima, kerkimas); 'kerk-

vele [jääma]
'kes, kelle, keda, kellesse, [tei-

sed, harilikust erinevad muu-

ted:] kellel e. kel, kellelt e.

kelt, pl. 'kes, kelle e. kelle-

de, keda

kesa, xxx, xxx, xx/sse, xxxde, xxxsid,

xxxdesse;
kese (keskkoht), 'keskme, ke-

set, 'keskmesse, 'keskmete,

'keskmeid, 'keskmetesse e.

'keskmeisse; keset [lauda]
(= kesk)

kesi, 'kee, 'kett, 'kette e. 'kees-

se, kete, kesi, ketesse e. ke-

sisse

kesik (sigudik), ~u, 30

kesine, 41

kesk [laagrit]; ~aeg;

~ aegne; Kesk-Ameerika,
317 ~ asutis; [nende] ~el;
[astus meie] ~ele; ~elt [lä-

bi]; keskendama (keskusta-

ma), 99; 'Kesk-Euroopa, 14;
[vennaste] ~is; ~ Jjaam;
keskk. = keskkool; ~ 'kaal

[kaalu]; xx/kond, 80;
Z 'kool'; õpetaja;

keskm. = keskmi-

selt; ~mine, 43; keskn. =

kesknädal; ~ne, 36; nä-

dal; xxxjpäev;
sõna; ~uma (keskele,

keskkohta koonduma), 103;

~ur (keskpõlve-isik,-kirjanik

jne.), /■vilti, 29; ~us (kesk-

koht), 40; keskustama (kesk-

koha ümber koondama), 99;



keskust[e]lema kihu72

keskust [e]lema (juttu vest-

ma), 101; ~võrre; ~öö
'kess (märss, võrkkott), kes-

si, 50

dest, kesta, 47
kes tahes

'kestama, 124

keste (kestmine), 82; [töö]
'kestel e. 'kestes

kestendama (kestama), 99

'kestev, 'kestva, 20; 'kestma,
119; 'kestus (vältus; aeg, mil-

le vältel miski kestab), 40;
'kestvus (pika-ajalisus, pika-
levenivus), 40

ketas, 'ketta, 92; ketas 'saag
'ketrama, kedrata, 'ketran,

'ketrasin, 'ketras, kedraku,

'ketrav, kedranud, 'ketraja,
kedratakse, kedratud; 'ketrus

(ketramine), 40
'ketser (kiriku õpetusest taga-

nenu), zx/i, 29; /—lik, 81;
~[l]us, 40

'ket't, ket'i, 72

kettaheide

kevad, ~et, ~esse, ~ete,
~eid, ~etesse e. meisse;

(— kevad), 15; ~ene, 43; ke-

va'dik (teatav taim), 81; ~i-

ne, 43; ~iti; ~'lik, 81

kg = kilogramm
'khaan (idamaine vürst), 50

khk. = kihelkond

kibe, ~da, 25; ~dus, 40; ~le-

ina, ~lda, ~len, 104; ~lus,
40

kiber (peen korts), kibra, 'kip-
ra, 'kipra e. kibrasse, 'kipra-
de, 'kipru, 'kipradesse e. kib-

russe

kibestama (kibedaks tegema),
99; kibestuma, 103

kihu (väike kapp), kibu e. 'keo,
kibu, 'kippu e. kibusse e.

'keosse, kibude, kibusid, ki-

budesse
kibu 'vits; kibuvitsa 'õis
kida (kisk [kisu], kisutaoline

konksuke; keelekida — kee-
lealune limanahavolt), ~,

~sse, /vde, ~desse

kidin, ~a, 26; kidisema, 96

kiduma, kiduda, kidun e. 'keon,
kidusin, kidus, kidugu, kiduv,

kidunud, kiduja, kidutakse e.

'keotakse, kidutud e. 'keotud;
kidunema, 96; kidur, kidura,

26

kihama, 95

kihar (kähar juukselokk), ~a,
26

kihelema, kihelda, kibelen, 104

kihel kond, 80; Kihelkonna, koh.

Kihelkonnale, 8; kihelkonna-

u'kool'
kihiline, 43

kihin, ~a, 26; kihisema, 96; ki-

histama, 99

kihitama (kihtidena asetama),
99; kihi tüma, 103; kihitus, 40;
kihi vahe

'kihk
~

(lõikav, hootine valu;
ägedushoog; kirg), kihu, 'kih-

ku, 'kihku e. kihusse, 'kihku-

de, 'kihkusid e. 'kihke, 'kih-

kudesse

[ei] kihku ega kahku

'kihkuma (ägedaks saama, kih-

ku sattuma), 103

'kihi, kihla, 45; ~ama, 124;
kihla sõrmus; ~uma, 103;
zvus, 40; ~ vedu

'kihnlane, 42; Kihnu, koh. 'Kih-

nu, 11

'kiht, kihi, 'kihti, 'kihti e. ki-

ilisse, 'kihtide, 'kihtisid e.

'kihte, 'kihtidesse; 'pilv
kihu (tung, tagakihutis),

~sse, ~de, ~sid, ~desse
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kihulane (väike sääsk), 42
kihutama, 99; kihutus, 40; ki-

hutus töö

'kihv, kihva, 45

kihvatama, 99

'kihvt, kihvti, 50

kiidu 'väärne

'Kiiev, koh. ~i[sse], 29

kiige laul; kiigeline, 43; kiigu-
tama, 99; kiik, kiige, 'kiike,
'kiike e. kiigesse, 'kiikede,
'kiiki, kiikedesse e. kiigisse

'kiiker, 'kiikri, 23

'kiiktool'; 'kiikuma, 'kiikuda,
kiigun, 113

kiil (teatav putukas), kiili, 50

'kiil (1. talb; 2. andur, laeva

põhja-alune osa, põhipalk),
kiilu, ~u e. kiilusse, « ii-

de, «,usid {e. ~e}, ~udesse

(e. kiilesse}
kiilas (libe, sile, läikiv), 'kiila,

87; ~pva

'kiiluma, 107

'kiim, kiima, 45; kiimaline, 43;
kiimalus, 40

'kiin (1. teatav loomadele kah-

julik putukas; 2. raiumisnu-

ga), kiini, 50

'kiinduma [millessegi] (kinni

jääma või hakkama; [kelle-

gi] poole hoidma hakkama),
103; kiindumus, 40

'kiini [jooksma] (kui kiin tu-

leb tülitama, näit, veiste koh-

ta) ; kiini 'jooks

'kiir, kiire, 48

'kiir (rutt), kiiru, ~u, ~u e.

kiirusse

kiira-käära

kiire (rutuline; rutt), 82; ~n-

darna, 99; ~ndus, 40; ~ne-

ma, 96

'kiirgama [midagi], kiirata,

'kiirgan, 'kiirgasin, 'kiirgas,

kiiraku, 'kiirgav, kiiranud,
'kiirgaja, kiiratakse, kiira-

tud; kiirguma, 103; kiirgus,
40

kiiritama (kiirtega valgusta-
ma v. soojendama), 99

'kiir kiri; kiir rong; 'kiirus,

40; 'kiiruse 'mõõtja, 14; 'kii-

rus lik, 81; kiirustama, 99

'kiisel (kissell; kaerakile), 'kiis-

li, 22

'kiisk, kiisa, kiiska, 'kiiska e.

kiisasse, 'kiiskade, kiisku,

'kiiskadesse

'kiiskama (sätendama), kiisa-

ta, kiiskan, kiiskasin, kiis-

kas, kiisaku, 'kiiskav, kiisa-

nud, 'kiiskaja, kiisatakse,

kiisatud

kiisu, 11; ~ tarna, 99

'kiit, kiidu, 'kiitu, 'kiitu e. kii-

dusse, 'kiitude, 'kiitusid e.

'kiite, 'kiitudesse; ~lema, kii-

delda, ~len, 132; ~lik, 81;
~ma, ~a, kiidan, 120; ~us,

40; ~us kiri

'kiiva [minema] (viltu); ~s

[olema]

kiivas (äge; vihane; armuka-

de), 'kiiva, 87

'kiiver, 'kiivri, 23

kiivitaja (teatav lind), 31

'kiivus (ägedus; viha; armuka-

dedus), 40

kikas (kukk), 'kikka, 92

kiki kõrvu; kikitama (kikki

ajama), 99; kikijvarbail;
'kikk habe; 'kikki [ajama];
'kikkis [olema]

kilama (1. hiilgama [eriti sil-

madest]; 2. kilkavalt karju-
ma, kiljuma), 95

'kild, killa, 'kilda, 'kilda e. kü-

lasse, 'kildade, 'kildasid {e.
'kildu}, 'kildadesse
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'kild, killu, 'kildu, 'kildu e. kii-

lusse, 'kildude, 'kildusid e.

'kilde, 'kildudesse e. killesse;
kild kond, 80

kile (1. nahake; õhuke kiht; 2.

vt. kaerakile), 7

Kilingi-Nõmme, koh. ~le, 7

kilja[h]tama, 99; kilja[h]tus,
40; kiljuma, 107

'kilk, kilgi, 64

kilkama, kilgata, 'kiikan, 125

killavoor [-i]

killu vt. kild; [nahk on] ~1;
~le [lõikama]; ~line, 43;

{-viicma, 96} vt. killustuma;
~stama, 99; ~s'tik, 81; ~s-

'tik 'tee; ~stuma, 103

kilo (kilogramm), 'killo

e. kilosse, ~de, ~sid,

se; ~ gramm (lüh. kg);
~

'liiter (1000 liitrit; lüh.

kl); ~'meeter (lüh. km);
~meetripost; ~ 'vatt

(elektrimoõt: 1000 vatti; lüh.

kW); ~'vatt tund (lüh.

kWh)

kilp, kilbi, 65; ~ 'konn

'kilpla, 14; ~ne, 42

kilter (alamkubjas), 'kiltri, 23

kilt kivi; 'kilt 'maa

kiltsud-kaltsud, kiltsude-'kalt-

sude, 'kiltsusid-kaltsusid e.

'kiltse-'kaltse, 'kiltsudesse-

-'kaltsudesse e. kiltsesse-kalt-

sesse

kilu, ~sse, ~de. ~sid,
/■«desse

kimalane (maamesilane), 42

kimbatus, 40; kimbutama, 99

kime (läbilõikav, terav [hääl]),
~da, 25; ~dus, 40

klmelema (läikima [silmade

kohta]), kimelda, kimelen, 104

'kimmel (tähniline hobune),
'kimli, 22

kimp, kimbu, 74

kimps, kimpsu, 52; kimpsud-
-kompsud, kimpsude-'kompsu-
de, 'kimpsusid-'kompsusid
kimpse-kompse, 'kimpsudes-
se-'kompsudesse e. kimpsesse-
-kompsesse

kimpu [jääma]; ~s [olema]

'kindel [milleski], 'kindla, 20;
kindlaks 'määramine, 43;
'kindla 'meelne; 'kindlus, 40;
kindlustama, 99; kindlustis

(kindlustusvahend), 39; kind-

lustus, 40; kindlustus 'sel ts
'kindra vt. kinner

'kindral, ~i, 29; ~Jleit'nant;
~major; 'staap

'king, kinga, 47; kinga määre;
kinga 'pael; kingis 'sepp (=

kingsepp)
kingitis (kink [-ngi], kingitud

ese), 39; kingitus, 40

'kingsepa 'töökoda; 'king'sepp
kiniin (teatav arstirohi), 51

'kink, kingu, 'kinku, 'kinku e.

kingusse, 'kinkude, 'kinkusid

{e. 'kinke}, 'kinkudesse

'kink, kingi, 64; ~ima, ~ida,

kingin, 108

kinnas, kinda, kinnast, kindas-

se, kinnaste, 'kindaid, kinnas-

tesse e. 'kindaisse; ~tarna

(kindaga varustama), 99

kinner (põlvetagune lohk),
'kindra, kinnert, 'kindrasse,
kinnerde, 'kindraid, kinner-

desse e. 'kindraisse

'kinni; ~ne, 43; ~ panek;
xx/ pidamine, 43; ~pidamis-
karistus; silmi; kinnista-

ma, 99; kinnistus, 40; kinnis-
tus raamat; kinnistäht;

4O; kinnis vara; kin-
nisvara 'maks [ maksu];
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kinnitama, 99; kinnitis (kin-

nitav asi), 39; kinnitus, 40;
kinnitus koht

kino, v, v,
'kinno e. kinosse,

vde, vsid, vdesse

'kints, kintsu, 52

kiosk, 29

kipitama, 99; kipitus, 40

'kipper (laevamees, tüürimees),

'kipri, 23
[ei] kippu ega 'kõppu
'kippuma, 'kippuda, kipun, 114

'kipra [tõmbama] vt. kiber;
vs [olema]

kips, kipsi, 50; kipsi lade; /vi-

rna, 106; vkuju
kiratsema, 96

'Kirbla, koh. v[sse], 14

kirde vt. kirre

kirema (laulma [kuke kohta]),
96

kirendama (kirjuna paistma,
virvendama), 99; kirev (kir-

ju), 26; kirevus, 40

kirg, kire, 'kirge, 'kirge e. ki-

resse, 'kirgede, kirgi, 'kirge-
desse

kirgas (selge, hele, särav), 'kir-

ka, 91; ~tuma, 103

kirgiis (türgi tõugu stepirah-
va liige), 51

'kirglik, 81

kiri, kirja, kirja, kirja e. kir-

jasse, 'kirjade, 'kirjasid e. 'kir-

ju, 'kirjadesse {e. kirjusse)
kirik, 30; v härra; vla (kiri-

kumõis), 31; ~lane, 42; viik,
81; vius, 40; vukell;
ne, 43; ~u vanne; vuõpe-
taja

kirisema, 96; kiristama, 99

kirja vt. kiri; ~ kandja, 14;
v kast; ~ 'keel; ~ 'keel-

ne'; ~ lik, 81; ~ tikkus, 40;
vline, 43; kirjama (kirjade-

ga, mustritega varustama),

124; vinark

viid, /vndi, 29; viidus, 40;
vnduslik, 81; ~ndus 'looli-

ne; vndus lugu; ~ nik, 81;
v 'oskamatu; vstama, 99;

vStik (kirjade kogu), 81;
vstus, 40; vStusühing;
vvahemärk [ märgi]; kir-

jeldama, 99; kirjeldus, 40

kirju, v, vt, vsse, vSid,

vdesse, komp. vm, sup. kõi-

ge vm; vdus, 40; v'rähn;
zvtaja, 31; ~ tarna, 99; vtis,
39; vtus, 40; ~tus 'laud

kirka (teatav tööriist), 8

'kirka vt. kirgas; 'kirkus (he-

ledus, säravus), 40

kirme, 82; ~tis (kirme), 39

'kiru, kirnu, 52

kiromant (käetark, ennustaja),
kiromandi, 67

kirp, kirbu, 'kirpu, kirpu e.

kirbusse, 'kirpude, 'kirpusid
e. kirpe, 'kirpudesse

kirre (põhja-ida), 'kirde, kirret,

'kirdesse

'kirs (õhuke jääkord), kirre,

'kirt, 'kirde e. kirresse, kirte,
'kirsi, kirtesse e. kirsisse

kirsi 'puu; kirss, kirsi, 66;
'kirss punane

'kirst, kirstu, 52

kirtsutama, 99

kiruma, 98

kirurg (lõike-, haava-arst), 51;
~ia, 31; kirurgiline, 43

kirvendama (kibedalt pakitse-
ma, nagu oleks nõelu sees,

kipitama), 99

kirves, kirve, kirvest, 'kirvesse,
kirveste, 'kirveid, kirvestesse

e. 'kirveisse
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kisa, re, ~sse, ~de,
~desse; ~ma, 95; kisenda-

ma, 99

'kisk, kisu, 'kisku, 'kisku e. ki-

susse, 'kiskude, 'kiskusid e.

'kiske, kiskudesse; 'kiskja,
14; 'kisklema, kiselda, 'kisk-
len, 'kisklesin, 'kiskles, kisel-

gu, 'kisklev, kiselnud, kisk-

leja, kiseldakse, kiseldud;
'kisklik [puu], 81; ~raud;
'kiskuma, 'kiskuda, kisun,

'kiskusin, 'kiskus, 'kiskugu,
'kiskuv, 'kiskunud, 'kiskuja,
kistakse, 'kistud

kis sell, 51

'kissi [minema]; ~s [olema]

kitarr, 51

'kitkuma, 107

'kits, kitse, ~e, e. kitses-

se, ~ede, ~esid e. ~i, ree-

desse

'kitsa rinnaline; 'kitsa rööp-
meline [raudtee]; kitsas, 'kit-

sa, 87; kitsendama, 99; kit-

sendus, 40

kitsi, 9; ~dus, 40

kitsik, 30; ~us, 40

kitsi 'pung [-a]

kitsukefne], 44; kitsus, 40;
kitsustik (kitsas läbipääsu-
kcht), 81

'kitt, kiti, 72

'kittel, 'kitli, 22

'kittima, 'kittida, kitin, 112

'kiud, 'kiu, 'kiudu, 'kiudu e.

'kiusse, 'kiudude, 'kiudusid e.

'kiude, 'kiududesse; aine;
~jas, 18; ~'lik, 81; ~ne, 36;
~ taim

'kiuksuma, 107

kiuline, 43

'kiunuma, 107

'kius, kiusu, ~u, e. kiu-

susse, ~ude, ~usid e. ~e,

~udesse {e. kiusesse}; kiusa-

kas, 18; 124; kiusatus,
40; ~lema, kiuselda, ~len,
129; ~'lik, 81; [teiste] kiuste

[tegema]; kiusu'punn [-i]
kivi, re, 'kivvi e. kivisse,

~de, kive, kividesse e. kives-

se; ~Jaeg; 'aegne; ~line,
43; ~m (kiviliik), ~mi, 29;

4l; ~nema,

96; ~.rik (teatav taim), 81;
~ 'rähk; ~s (kindlate vor-

miseaduste järgi kujunenud
elutu looduskeha, mineraal),
~se, 37; ~s tarna (kiviks, ki-

vitaoliseks muutma), 99; ~s-

tis (see, mis on kivistunud),
39; /v/Stuma, 103; ~stus, 40;
~'söe kaevandus; ~ süsi;
~tarna (kividega sillutama),
99

kl = kiloliiter

kl. ~ kell; klass; küla

'klaar, klaari, 50; /virna, 106

'klaas', klaas i, 50; klaasi 'kild;
klaasitama (glasuuriga va-

rustama, vaapama), 99; klaa-

s itis,39; klaas i vabrik; ~jas
(klaasitaoline), 18; ~ pur’k;
~

w
'selge

klade (kaustik), 7

'klahv, klahvi, 50

'klamber, 'klambri, 23; klam-

merdama, 99; klammerduma,
103

klaper 'jaht
'klapp, klapi, 70; ~ima ([kok-

ku] sobima; [raha] kokku

panema), ~ida, klapin, 112;
~ tool

'klas s, klas si, 50; klassifikat-

si'oon, 51; klassifitseerima

(liigitama), 106; klassik, 30;

klassika, 31; klassikaline, 43;
klassiline, 43; klas si 'tah-
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vel; klassitsism (teatav

kunstistiil ja kirjandusvool),
51; klassitsistlik, 81; klas -

si võitlus

klatš (keelepeks), klatši, 50;
/v ima, 106

klann (tola, veiderdaja, eriti

tsirkuses), klauni, 50

klaver, /vi, 29; ~i mäng
'kleep, kleebi, 62; aine; /vi-

rna, ~ida, kleebin, 109; ~u-

ma, 103

'kleit, kleidi, 63
klient (hoole-, kaitsealune),

kliendi, 67

klii, 2

kliima, 8; ~line, 43

kliinik, 30; kliiniline, 43

'kliister, kliistri, 23; kliister-

dama, 99

klimberdama, 99

klimbi 'supp [ supi]; 'klimp,
klimbi, 65; Idimpis [olema]

(kokkukämpunud)

klirin, ~a, 26; klirisema, 96;
kliristaina, 99

klis tiir (soolteloputus), 51

klišee (trükiplaat), 1

klobima, 97; klõbin, klõbina,

26; klobisema, 96

Klooga, koh. ~le, 8

kloor, kloori, 50; ~ hõbe;
lubi

klooster, 'kloostri, 23

klopp, klopi, 70; ~ima, ~ida,

klopin, 112

klõps (teatav liharoog), klop-
si, 50

[kokku] 'klõpsima, 106

kloro'form (teatav uimastus-

vahend), 51

klo'sett, kloseti, 72

klubi (kinnine selts),

'kluppi e. klubisse, ~de,

~sid, ~desse

klutt ([karva-, villa-] tutt,

tuust; karvanäss; poisipõnn),
kluti, 72

klõbin, 26; klõbisema, 96; klõ-

bistama, 99

klõmdi!; klõmm, klõmmi, 50

klõps, klõpsu, 52; klõpsa[h]-
taina, 99; /vtil; ~uma, 107;
klõpsutama, 99

km -- kilomeeter; km 2
— ruut-

kilomeeter

[k]no:’kaut (võitlusvõimetuks

tegev löök poksvõitluses),
[k]noikaudi, 63

Ko. (ärinime osana) = kom-

panii

koaleeruma (ühinema), 103;
koalitsioon, 51

kobama, 95

kobar, ~a, 26

kobe (tüse, rammus; kohe

[-da]), ~da, 25; ~dus, 40

kober (1. segane paks vaht

[vahu]; 2. takjas), kobru,

'kopru, kopru e. kohrusse,

'koprude, koprusid e. 'kop-
re, koprudesse e. kobresse

kobima, 97

kohin, ~a, 26; kobisema, 96;

kobistama, 99

kobras (teatav närija loom,

majajas, piiber), 'kopra, kob-

rast, koprasse, kobraste,

'kopraid, kobrastesse e. 'kop-
raisse

kobrutama (vahutama), 99

koda, koja, koda, 'kotta e. ko-

jasse, kodade, kodasid e.

kode, kodadesse;

36; ~kondsus, 40; ~'nik,
81; ~nikkond, 80; ~niku-

'õigus; ~niku õpetus; ~n-

lane, 42; ~n'lik, 81; ~nlus,
40

kodar, ~a, 26; ~luu
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Kodavere, 7a

kodu, ~sse e. koju, ko-

dude, ~sid, [teised,
harilikust erinevad muuted.]
~s e. z<, ~st e. zxznt e. 'kot-

tu; [vend on] kodu; jä-
nes; ~'kord;
lugu; ~ maa; ~ 'mail

[olema]; ~ndama [kedagi
millegagi] (kodunema pane-

ma), 99; ~ne, 41; ~nema

[millegagi, kuskil], 96; ~nt

[ära olema]; tarna (ko-
duseks tegema), 99; ~s-

tus, 40

koe vt. kude

koefitsient (kordaja), koefitsi-
endi, 67

koeline, 43; 'koe 'lõng
koer, koera, ~a, ~a e. koe-

rasse, ~ade e. koerte, ~i,
~adesse e. koertesse e. koe-
risse, komp, koerem, sup.
koerim e. kõige koerem;
koera 'koonlane (peninukk
[muinasjutuline olend]), 42;
koera 'tõug; ~ putk

Koeru, koh. Koeru e.

'koerus, 40

kog. = kogudus
kogelema, kogelda, kogelen, 104

kogema, 96

kogemata; kogematu, 17

kogemus, 40; ~'lik, 81

koger (kala), kogre, 'kokre,
'kokre e. kogresse, 'kokrede,
'kokri, kokredesse e. kog-
risse

kogu, aw, 'kokku e. kogus-
se, ~de, ~sid, ~desse; ko-

gu [selle öö]; ~dus, 40;

~'ilm; ~kas, 18; ~'kond,
80; ~'kond'lik, 81; ~line,

43; ~m, ~mi, 29; ~ma, 98;
mik, 81; ~mine, 43; ~mis-

Jkoht; zvnema, 96; ~ni;
~nisti; ~'pauk; (suure

koguga, suur), ~sa, 26; ~s

(hulk), ~se, 38; ~s'llk, 81
koha (1. teatav kala; 2. ko-

hin), zx,, ~sse, ~de,

kohakala

kohakuti; koha kääne; [kää-
nu] kohal [olema]; kohalda-

ma [midagi millelegi] (ra-

kendama), 99; kohaldane,
42; kohaldatav, 26; [majade]
kohale [jõudma]; koha lik,
81; kohaline, 43; [põõsasti-
ku] kohalt [edasi liikuma]

kohama (kohisema), 95

kohandama [midagi millega-
gi], 99; kohane, 41; kohane-
ma [millegagi], 96; koha ni-

mi; koha pealne; kohasta-
ma [midagi millegagi] (ko-
haseks tegema millelegi, ko-

handama millegagi), 99; ko-

hastikku; kohastikune, 41;
kohastuma [millegagi] (ko-

hanema), 103; kohastus, 40;
kohasus, 40; kohati; kohatu

(kohata; eba-, mittekohane),
17

[otse-] kohe

kohe, zvda, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; ~ndus, 40

[otse-] kohene, 41

kohev (kobe, kohe [-da]), ~a,

26; zszil; ~ile [ajama]
Kohila, koh. ~sse, 31

kohin, 26; kohisema, 96

kohklik (kergesti kohkuv),
81; kohkuma, 103; kohkvel
[olema] (kohklikus olekus,
ehmunud)

kohmakas, 18; kohmakus, 40;
'kohmama (kohmakalt esi-

nema; ühmama), 124; koh-
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metama, 99; kohmetu, 17;
kohmetuma, 103; kohmetus,
40; kohmima (kohmitsema),
106; kohmitsema (nokitse-

des, vähehaaval, kohmetult

töötama; laisk, saamatu, koh-

metu, tusane olema), 96

'koht, koha, 'kohta, 'kohta e.

kohasse, kohtade, 'kohti,
'kohtadesse e. kohisse; [mi-
da selle] kohta [arvata];
kohtama [kedagi], kohata,
'kohtan, kohtasin, 'kohtas,
kohaku, 'kohtav, kohanud,
kohtaja, kohatakse, koha-

tud; kohtamine, 43

'Kohtla, koh. zxz[sse], 14;

'Kohtla-Järve, koh. ~-Järve-
le, 7

'kohtlane (otsekohene, avalik;
lapsik, lihtsameelne), 42

'kohtlema [kedagi] (ümber
käima [kellegagi]), kohelda,

'kohtlen, 'kohtlesin, 'kohtles,
kohelgu, 'kohtlev, kohelnud,

'kohtleja, koheldakse, kohel-

dud

'kohtu vt. kohus [kohtu]; x-

alune; zxz kulu; ~lik, 81;

~ 'mõistmine, 43; zxz'nik, 81

kohuma (keedes v. käärides

kerkima), 98; kohu piim

kohus, 'kohtu, kohut, 'kohtus-

se, 'kohtute, 'kohtuid, 'koh-
tutesse e. 'kohtuisse

kohus, ~e, 38; ~eline, 43;
xetruu; ~lik, 81; ~tarna

[kedagi millekski* v. tegema
midagi], 99; ~tuma [mil-

lekski, midagi tegema], 103;
zxtus, 40; ~tus lik, 81

kohutama, 99

'kohv, kohvi, 50

'kohver, 'kohvri, 23

kohvik, 30; kohvi tas s; koh-

vi üba

koi, 4

'koib, koiva, koiba, 'koiba e.

koivasse, 'koibade, 'koibl,
'koibadesse e. koivisse

koidik, 30; koidu täht
koiku (kitsas magamisase), 11

'koi rohi; 'koirohu õli

'koit, koidu, 'koitu, koitu e.

koidusse; ~ma, köidan,

120

'koituma, 103

Koiva [jõgi], 8

kojaline, 43

koju [minema]; ~ igatsus
kokaiin (mürgine tuimastus-

ja uimastusvahend), 51
koka kun st; koka raamat

koke'teerima (meeldida püüd-
ma, edvistlema), 106; koket-

ne, 36

'kokk, koka, . 'kokka, 'kokka e.

kokasse, 'kokkade, kokka-

sid e. 'kokki, 'kokkadesse e.

kokisse

'kokku [tulema]; ~ kõla; ~-

; ~ põrge

'koks (kivisöest saadav põle-
tus-aine), koksi, 50

'kõksima, 106

kokutama (kogelema), 99

koi. = kolonel

kola, rw, zx/sse, ~de, zxzsid,
~desse; ~kas, 18; ~ma, 95

'kolb (tõlvik, katsepudel; ma-

sinas: kann [-u]), kolvi,

'kolbi, 'kolbi e. kolvisse,

'kolbide, 'kolbisid e. kolbe,
'kolbidesse e. kolvesse

'kold (kollane värv; teatav

taim), kolla, 'kolda, 'kolda e.

kollasse, 'koldade, koldasid
'koldi, 'koldadesse
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kole, ~da, 25; ~dus, 40; ~tis

(kole, hirmuäratav olend),

39; lik, 81; ~tu, 17

Kolga-Jaani, koh. Kolga-'Jaa-
ni, 9

kol hoos (ühistalund Nõukogu-
de Venemaal), 51

koli, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ja, 31; ~ma, 97

kolin, ~a, 26; kolisema, 96;
kolistama, 99

koljat, ~i, 29; ~ lik, 81
kol ju (pealuu, kolp), 11

kolk, koiga, kolka, 'kolka e.

kolgasse, 'kolkade, kolkasid

e. 'kolki, kolkadesse e. kõi-

gisse
kolkima, kol kida, koKgin, 108

kolks, kolksu, 52; kolksa[h]-
tama, 99; 107; kolk-

sutama, 99

kõlkuma (ära hingama, lah-

tuma — õlle, viina kohta;
värskust kaotama), 103

koll, kol'li, 50

kollakas, 18; kollane, 41; Kol-

lane [meri], Kollase [mere],
41; kolla tõbi

kolle, kolde, kollet, 'koldesse,
kollete, 'koldeid, kolletesse e.

'koldeisse

kolledž (kõrgem õppeasutis,
kesk- v. ülikool), 29

kolleeg (ametivend), 51

kollektiiv (kokkukuuluvate isi-

kute koondis), 51; ~ leping;
~ne, 36; kollekt:si'oon (ko-

gu), 51

kollendama, 99; kolletama, 99

kol litama, 99

'kolm, kolme, 49; ~
ainus

[ 'ainu]; kolmandaks; kol-

manda 'välteline; kolmandik,
81; kolmap. = kolmapäev;
kolina 'päev; kolmas, kol-

manda, kolmandat e. kolmat,

kolmandasse, kolmandate,

kolmandaid, kolmandatesse

e. kolmandaisse; kolme aas-

tane; kolmekesi; kolme-

'kordne; kolmekuninga-
päev; kolme 'kümnes; kol-

meline, 43; kolmene, 41; kol-

mik, 30; kolmik hüpe; kol-
mik liit; ~kiim-

mend, kolme 'kümne, 'kol-

me kümmend, kolme 'küm-

nesse, kolme 'kümnete, kol-

me 'kümneid, kolme 'kümne-

tesse e. kolme 'kümneisse;
~ 'nurk; ~ sada, kolme sa-

ja, kolme sada, kolme sa-

jasse, kolme sadade, kolme-

{e. kolme sadu},
kolme sadadesse;

[kümmend], kolme 'teist-

'kümne, 'kolme Jteistküm-
mend, kolmeteist kümnesse,
kolme 'teist'kümnete, kolme-

Jteistkümneid,
kümnetesse e. kolme 'teist-

'kümneisse; ~ veerand

kolonel, 5; leit nant

koloniaal kauplus; koloni-

aalne, 36; kolonisatsicon

(asundamine), 51; kolonisee-

rima (asundama), 106; kolo-

rist (asunik), 51

kolonn (sammas; väerühmi-

tis; trüki veerg), 51

koloonia (asumaa; asundus),
31

kolo'riit (värving), koloriidi, 63

ko loss (hiigelkuju; hiiglane),sl;
kolossaalne (hiiglasuur), 36

'kolp (pealuu), kolba, 56

'koltuma, 103

kolu (1. õõs, auk, kuhu mida-

gi kallatakse; 2. pea, pea-

nupp; 3. vana kraam, koli),
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'kollu e. kolusse, ~de,
~desse

kolvi vt. kolb

koma, ~, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

komandama, 99; komandant,
komandandi, 67; koman dee-

rima (komandama; läheta-

ma), 106; komando (käsk-

lus; sõjaväeasutis), 10; ko-

mando 'sild (laeval); ko-

mandör, 5

'kombekas, 18; [kassi] 'kom-

bel; 'kombe lik, 81; 'kombe-
line, 43

komberdama, 99

kombinatsi oon, 51; kombi nee-

rima ([mitmeti] ühendama,
rühmitama, kokku sobita-

ma), 106

'komblus, 40

ko'meet (sabatäht), komeedi, 63

komet, ~i, 29

kom'fort (mugavus, mõnusus),
komfordi, 67; ~ne, 36

komisjon, 5; ~i'kauplus; ko-

missar, 5

komistama, 99; komistus, 40

komita'tiiv (kaasaütlev kää-
ne), 51; ~ne, 36

komitee, 1

komme, 'kombe, kommet, 'kom-

besse, kommete, 'kombeid,
kommetesse e. 'kombeisse

kommentaar (seletav märkus),
51; kommen teerima (seleta-

ma), 106

kom'merts gümnaasium
kommunism, 51; kommu'nist,

51; kommu'nist'lik, 81; kom-
'muun (kogukond; revolut-

siooniline valitsus [näit. Pa-

riisis 1871]), 51

komp. — kompanii; kompara-
tiiv

6

kompaktne (tihke, kokkusuru-

tud), 36

'kompama (katsuma, kobama),
kombata, 'kompan, 126

kompanii (teatav sõjaväeühik;
selts [eriti kaubanduses]), 2;
kompanjon ([äri-]kaaslane,
seltsiline), 5

komparatiiv (grammatikas:
keskvõrre), 51; komparat-
sioon (võrdlemine), 51; kom-

pareerima (võrdlema), 106

'kom'pas's, 51

kompe'tentne (asjatundlik;
võimkondne), 36; kompe tents

(võimkond), 51; kompetent-
sus (asjatundlikkus; võim-

kondsus), 40

'kompima (kestvalt kompama;
kompamise kaudu tundma),
'kõmpida, kõmbin, 109; kom-

pimis meel

kompi leks (kogumik), 51;
kompi lekt (kogum), 51

komplikatsioon (keerulisemaks

muutumine; keerulisus), 51

kompliment (kummardus, ter-

vitus; viisakuseavaldus, mee-

litussõna), komplimendi, 67

komplitseeritud (keeruline), 19

kompo'neerima (kokku seadma;
helitööd looma), 106; kompo-
nent (koostus-osa), kompo-
nendi, 67; kompo'nist (heli-

looja), 51; kompositsioon
(kokkuseade; helitöö; kunsti-

line loomine), 51

kompost (segaväetis), 51

kom'pott, kompoti, 72

kompi res s, 51

kompiromiss (kokkulepe), 51;
kompromiteerima (häbisse
saatma, paljastama), 106;

kompiromiteeruma, 103

'komps, kompsu, 52
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'kompsima, 106; 'kompsti!;
'kompsuma, 107

'kompVek, 'kompveki, 'komp-
Vekki, 'kompVekki e. 'komp-
vekisse, 'komp'vekkide, 'komp-
vekke, 'kompvekkidesse e.

'kompvekesse; 'kompveki-
kar p [ kar'bi]

ko
y
möödia 31

konar, ~a, 26; ~ane, 42; ko-

narik, 81; ~'lik, 81; ~us, 40

konden'seerima (tihendama), 106

kondiiter (suhkrupagar), kon-

diitri, 23

kondi jahu; kon'diline, 43;
kondine, 41

konditsionaal (tingiv kõne-

viis), 51; ~ lause; ~ne, 36

'kondor (Ameerika suur mäes-

tikulind), xxxi, 29

konduktor, 29

konfeti (paberilibled), 9
konfis'keerima (riigikassa ka-

suks ära võtma [varandust],

sundlaegastama), 106

konflikt (riid, kokkupõrge), 51

'kong, kongi, 50

'kongis [olema] (nina kohta);
'kong nina

Kongo, 10

'kongi'res's, 51

kongiru'eeruma (ühtima; keele

alal: ühilduma), 103; kong-
ruents (ühtivus; ühildumi-

ne), 51

konjak, xxxi, 29

konjugatsioon, 51; konjugeeri-
ma (ühendama, paarituma;
keele alal: pöörama), 106

konjunktsfoon (sidesõna; ühen-

dus), 51; konjunk'tuur (olude

seos v. suhtlus), 51
konkreetne (kehalik, meeleli-

ne; üksikjuhuline, mitte-ül-

distatud), 36; konkreetsus, 40

'konks, konksu, 52; ~jas (konk-

sutaoline), 18; ~u [tõmba-

ma]; konksuline, 43; ~uma

(konksu tõmbuma), 103; ~us

[olema]; konksutama (konk-

su tõmbama), 99
konkureerima (võistlema), 106;

konkurent (võistleja), kon-

kurendi, 67; konku'rents

(võistlus), 51

konn, konna, 47; konna 'silm

konsekventne (järjekindel), 36;
konsekvents (järeldus; järje-
kindlus), 51

konserv („sissetehtud” toidu-

v. maitseaine, hoidis), 51; kon-

servatiiv (alalhoidlane, vana-

meelne), 51; konservatiivne,
36; konserva toorium (muusi-

ka-ülikool), 5; konserveeri-

ma, 106, = kon'servima (kon-
serviks tegema, konservina

alal hoidma), 106

konsis toorium (vaimulik ülem-

asutis), 5

konso nant (kaashäälik), konso-

nandi, 67

konsi'pekt (lühike sisukokku-

võtet), 51; kons:pek'tiivne, 36

'konsitaabel, 'kons:'taabli, 22

Kons;tanti'noopol, 29

kons:'tantne (püsikestev, muu-

tumatu, jääv), 36

kons:ta'teerima (sedastama,
nentima), 106

konsititutsi'oon (põhiseadus, põ-
hikord; kehaolustik), 51; kons-

titutsiooniline, 43

konst:ru'eerima (kokku seadma,
ehitama), 106; konstruktiiv-
ne (ehituslik), 36; konstfruk-
tor (ehitaja), 29; konstrukt-

sioon (ehitus), 51

'konsul, ~i, 29; konsulaat

(konsuliamet; konsuli ameti-
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koht), konsulaadi, 63; konsu-

lent (nõuandja), konsulendi,
67; konsulteerima [kedagi]
(nõu küsima [kelleltki], nõu

pidama [kellegagi]), 106

'kon't, kon'di, 67

kon takt ([kokku-]puude), 51

kontekst (kaastekst, mõtte-

seos), 51

konterbant (salakaubavedu;
salakaup), konterbandi, 67

kontinent (manner[maa]), kon-

tinendi, 67; kontinen taal klii-

ma; kontinentaalne, 36

kontingent, (määr-, kohus-osa),
kontingendi, 67

konto (arve), 10

'kontor, ~i, 29; konto rist (kon-

toriametnik), 51

'kon t 'puu
'kont ra 'bas s (bassviiul)

'kontraht (leping), 'kontrabi,
kontrahti, 'kontrahti

kontrahisse, 'kontrahtide,
'kontrahtisid e. 'kont'rahte,

kont'rahtidesse e. 'kontra-

hesse

kontramark [margi] (vas-

tu täht)

kont rast (vastuolu), 51

kontroll, 51; ~ima, 106;
~ kassa; 'kell; kontro-

lör, 5

kontr revolutsioon (vasturevo-

lutsioon)

konts (jalanõu kand), kontsa,
47

konts (ülejäänud ots), kontsu,
52

kontsentreerima (keskendama,

keskustama), 106; kon tsent-

riline (ühise keskpunktiga), 43

kont sert, 'kontserdi, 67

kont:sessioon ([ametlik] luba),
51

kontuur (piirjoon), 51

kon t võõras (kutsumata küla-

line)

konutama, 99

konvent (kokkutulek; kokku-

tuleku-koht), 'konvendi, 67;
konventsio'naalne (kokkulepi-
tud ; tavaline, kujunenud
kommete kohane), 36; kon-

ventsioon (kokkulepe, leping),
51

konve'rents (nõupidamine), 51

konversatsioon (kõnelus, jutu-
vestmine), 51

konvulsioon (kramp), 51

'koo vt. kubu

koobas, 'koopa, 89

koodeks (käsikiri; raamat; sea-

dustik), 29

'kook, koogi, 61

'kook, koogu, 'kooku, 'kooku e.

koogusse, 'kookude, kookusid

{e. kooke}, 'kookudesse {e.
koogesse}; 'kookima (koogu,
konksuga tõmbama), 'kooki-

da, koogin, 108

'kookos, ~e, 40; ~ 'palm;
~ pähkel

'koot, kooti, 50

'kooldu [minema]; ~ma, 103;
Loiema]

koolera (teatav tõbi), 31

kooliline, 43; kool i maja; koo-
ti raha; kool itama, 99; koo-

ti õpetaja
koolja, 14

'kool' kodu (hoolekandekool);
'kool''kõnd (ühesuunaliste

kunstnikkude, kirjanikkude
v. teadlaste rühm), 80

koolma (surema), 'koolda, koo-

len, 116

kool' 'meister
koolnu (surnu, laip), 17

'koolon (kaksikpunkt), ~i, 29
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ko ohitama, 99; koolutus, 40

'koomal [olema] ; ~e [saama] ;

[minema]

koomik (koomilise osa etenda-

ja), 30; ~a, 31; koomiline, 43

'koon (lõug, nina, eriti loomal),

koonu, 52

'koon vt. kuduma

koonal (ärakedratavad linad v.

takud koonlapuu ümber),
'koonla, 93

'koondama, 99; 'koondeline, 43;
'koondis, 39; koondlause;
koond rivi; koonduma, 103;
'koondus, 40; koondus koht

kooniline (koonusekujuline), 43;
koonus (kuhik), 38

koopa elanik; koopaline, 43

koioperatiiv (ühistegelik asu-

tis), 51; ~ne, 36; ~ ühing
koopia (ärakiri, järeletehtis),

31

ko:op teerima (juurde valima,

lisaks kutsuma), 106

'koor, koore, 48

'koor, koori, 50

koordinaat, koiordinaadi, 63;
~ tel g (matemaatiline suh-

tejoon, koosjoon)
koore 'jaam; kooreline, 43

'koorem, koorma, 20

koorene, 41

koorik, 30; ~ loom

koori 'laul

'koorima, 106

'koormama (koormaga varusta-

ma), 124; 'koormatis (see, mil-

lega koormatakse), 39; koor-

matus (koormatud olek), 40;
'koormus (koormatus; koor-

mav raskus), 40

kooruke[ne], 44; 'kooruma
([muna-] koorest välja tule-

ma, nähtavale tulema), 103

'koos' (sõidusuund, kurss), koo-

s'i, 50

'koos [olema]; ~ heli; ~ kõla;
~ külastama, 99; ~nema

(koos seisma), 100; ~ olek;
~ 'seis; ~t [minema]; ~ta-

rna (kokku seadma), 99;
~tis, 39; ~ tuina (kokku

seaduma), 103; ~tus, 40

'koot', kood i, 63

'kootud, 19, vt. kuduma

koovitaja (lind), 31

kop. = kopikas
kopeerima (ära kirjutama;

järele tegema, jäljendama),
106; ko peer paber

Kopenhaagen, 29

kopikas (Vene rahaühik), 18

kopitama (kopitumas olema),
99; kopituma ([niiskusest ja
ummuksil-olekust] läpastu-
ma, natuke hallituma), 103

'kopp, kopa, 60

'koppel, 'kopli, 22

'koppima, 'koppida, kopin, 112

'kopra vt. kobras

kops, kopsu, ~u, ~u e. kop-
susse, ~ude, e. ~e,

~udesse {e. kopsesse}
kopsakas (rammus, tüse, suure

koguga), 18

kopsik, 30

kopsima, 106

kopst[i]l
kopsu 'haige; kopsu põletik
koputama, 99; koput[e]lema,

101; koputus, 40

ko raal, 51

korall, 51; [seen-] ko'ralllane

(liik õisioomi), 42; ~ rahu

'kord, korra, 'korda, 'korda e.

korrasse, kordade, 'kordi,

'kordadesse e. korrisse; 'kor-

da [seadma]; kordama, kor-

rata, 'kordan, 'kordasin, 'kor-
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das, korraku, 'kordav, korra-

nud, 'kordaja, korratakse,

korratud; ~a minek; ~ami-

si (kordamööda); ~amis-

'õppus; ~a'mööda; ~a-

'saatmine, 43

Kordiljeeri [mäestik]; ~d,
Kordiljeeride, Kordiljeeri-
sid e. Kordiljeere, Kordil-

'jeeridesse e. Kordiljeeresse
'kord-korralt; 'kordne, 36;

kordnik, 81; kord 'pilv;
korduma, 103; kordus, 40;
kordus 'märk [ märgi]

kore (kohe [-da], hõre, kare),
~da, 25

Ko rea, 4

korgits (korgitõmbaja), ~a, 26

kori (leen, seljatugi), kor-

ju, 79

koridor, 5

korin, ~a, 26; korisema, 96

koristama, 99; koristus, 40;
koristus 'töö

korjama, 124; korjandus, 40;
korjandus 'kar'p; 'korjuma
(kogunema), 103

kork, korgi, 64; ~ima, ~i-

da, korgin, 108

'korp (kohupiima-sai), kor'bi,
65

'korp (karp [karba]; kärn

[-a]), korba, 56; ~a [mi-

nema]; ~as [olema] (korba-

ga kaetud; kärnas)

korporant (üliõpilas-korporat-
siooni liige), korporandi, 67;
korporatiivne (korporatsi-
ooniline), 36; korporatsi-
oon (ühiseks otstarbeks lii-

tunud isikute kogu), 51;

korporatsiooniline, 43; kor-

pus, 40

korra vt. kord; ~ga; pidama,
99; ~ldus, 40; ~ldustöö;

~lik, 81; ~line, 43; ~lt

(kohe, joonelt, jalamaid);
pidaja, 31; ~ pärane, 41;

~päratu, 17; ~s [olema];
99; ~s'tikku (kor-

damisi, korrapäraselt); ~s-

tus, 40; ~tu, 17; ~tus,
~

'valvur

kor'rektne (õige, veatu; lait-

matu, korralik), 36; korrek-

tor ([trüki-] vigade paran-

daja), 29; korrek'tuur (pä-
rand; parandus), 51

korrespondeerima, 106; korres-

pondent (kirjasaatja, kirja-

vahetaja; [ajalehe] sõnumi-

saatja), korrespondendi, 67;

korrespondents (kirjavahe-
tus; ajalehe-sõnum), 51

korrigeerima (parandama), 106

korruptsioon (kõlblusrüüste;
altkäemaksu-võtlikkus), 51

korrutama [midagi millegagi],
99; korrutis (korrutamise

saadus), 39; korratus (kor-

rutamine), 40; korratus ta-

bel

kor sett (nöörpihik), korseti, 72

korsten, korstna, 20

'korter, ~i, 29; 'üür

korts, kortsu, 52; kortseldama

(kortsutama), 99; ~u [mi-

nema]; kortsuline, 43;
ma, 103; ~us [olema]; kort-

sutama, 99; kortsutas, 40

'kor v, kor'vi, 50

korvama [midagi] (tasuma,

asendama), 124

'kor v 'pall; kor v õieline, 43

Kose, koh. ~le, 7

kosilane, 42; kosima, 97; kos -

ja [minema]; kosjad, 'kos'-

jade, 'kos'je, 'kosjadesse e.

kosjesse; kosjas [olema]
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'kosk, kose, 'koske, 'koske e.

kosesse, koskede, 'kos'ki,
koskedesse

'koskel (teatav veelind), 'kosk-

la, 20

kosmeetika (iluravi), 31; kos-

meetiline, 43

kosmiline (koguilmne), 43;
kosmoi'graaf ia (maailmakir-

jeldus), 31; kosmo:graafili-
43; kosmos (koguilm), 40

'kos't, kosti, 50; kos ti^laps;
kostiline, 43; kos'titama, 99

'kos'tja, 14; kostma, 119

kostüüm, 51

kosuma, 98; kosutama, 99; ko-

gutus, 40

kotkas, 'kotka, 87

'kotlet', 'kotleti, 'kot'let'ti,
'kot'let'ti e. 'kotletlsse, 'kot-

lettide, 'kotlette, 'kotlet-

tidesse e. kotletesse

'kott ([suur] jalats; pätt, tuh-

vel), kota, kotta, kotta e.

kotasse, 'kottade, 'kottasid

{e. 'kotti}, 'kottadesse

'kot't, koti, 72; ~i [vajuma];
[olema] (kottivajunud,

kotitaoline); ~ pime
'kottu [ära olema] vt. kodu
kr. = kroon

kraabe, 'kraape, 83

'kraad', kraadi, 50

kraade, 7; ~ 'poiss
kraadi 'klaas'; kraadiline, 43;

'kraadima, 106

kraaksuma, 107

'kraam, kraami, 50; ~ima, 106

'kraan', kraan'i, 50

kraana (tõstemasin), 8

'kraapima, 'kraapida, kraabin,
109

'kraas', kraasi, 50; ~ima, 106

'kraater, 'kraatri, 23

kraav, kraavi, 50; kraavita-

ma, 99
krabama (järsku, ruttu haa-

rama, kahmama), 95

kräbe (kärmas, elav, kõbus).

~da, 25; ~dus, 40

krabi (liik kümnejalalisi väh-

ke), ~de, ~sid,
~desse

krabin, ~a, 26; krabisema,
96; krabistama, 99

krae, 4

krahh, (järsk kokkuvarisemi-

ne), krahhi, 50

krahmama (äkitselt haara-

ma), 124; krahmima (ikka

jälle krahmama; kiskuma,

[kokku] kraapima), 106

krahv, krahvi, 50; krahvinna,
8, = krahvitar, 5; ~'kond, 80

kramm (kriimustis)', kram-

mi, 50

kramp, krambi, 65; ~'iik, 81

krants, kran'tsi, 50

krapp (puust [lehma-] kell),

krapi, 70

kraps (raps, hüpe), krapsu,
52; kraps (krapsakas),
krapsi, 50; krapsa[h]tarna,
99; krapsakas (kräbe, kõ-

bus, tugev), 18; ~aina, 124;

~ti!

krat'sima, 106

'kratt, krati, 72; ~lma (va-

rastama), ~ida, kratin, 112

krediit (võlausaldus; laen),

krediidi, 63; ~kassa

kreedit ([arveraamatus:] väl-

jaminekute-pool), ~i, 29;
~or (võlausaldaja), 5

kreegi 'puu; 'kreek (teatav

puuvili), kreegi, 61

Kreeka, koh. 'Kreeka e. ~sse,

8; kreeka [keel, stiil]; kree-
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ka-katoliku; ~maa (=

Kreeka), la; 'kreeklane, 42

'kreem (vahukoor; valkjas-
kollakas värv; nahavõie),
kreemi, 50

kreis, kreisi, 50;
saag (ketassaag)

krepp (leinaloor; teatav riie),
krepi, 70; ~paber

kress (teatav taim), kressi,

50

kribima, 97; kribin, 26; kribi-

sema, 96; kribistama, 99

kribu-krabu, 'krippu-
-krappu e. kribusse-krabus-

se, kribude-krabude, kribu-

sid-krabusid, kribudesse-kra-

budesse

krigin, ~a, 26; krigisema, 96;

krigistama, 99

krihvel, 'krihvli, 22

kriidi joonistis; kriidine, 41

'kriini, kriimu, 52; kriimusta-

ma, 99; kriimustus, 40

'kriipima, kriipida, kriibin, 109

'kriips, kriipsu, 52; kriipselda-
ina, 99; ~ima, 106; kriip-
suline, 43; kriipsutama, 99

'kriis (pööre, pöörde järk; kit-

sikusjärk), kriisi, 50; kriisi-

tama, 99

'kriiskama, kriisata, 'kriiskan,
'kriiskasin, kriiskas, kriisa-

ku, kriiskav, kriisanud,
'kriiskaja, kriisatakse, krii-

satud

'kriit, kriidi, 63

kriitik, 30; ~a (arvustus), 31;
kriitiline (arvustav; ohtlik;
otsustav), 43

'kriit paber; kriit 'valge
kriminaalkohus [Jkohtul

(süüteo-, kaelakohus); kri-

minaalne, 36; kriminaal-

politsei; kriminalist, 51

Krimm, koh. ~i, 50

'krimps, krimpsu, 52; ~u [mi-

nema]; krimpsuline, 43; ~u-

ma (krimpsuliseks muutu-

ma), 103; ~us [olema];
krimpsutama, 99

kringel, 'kringli, 22

kris tall, 51; kristalliline, 43;
~ima, 106, = kristalli seeri-

ma, 106; kristalli seeruma =

kristalluma, 103; ~klaas;
~ puhas; kristalne, 36

'kristlane, 42; kristlik, 81;
kristlus, 40

kritiseerima (arvustama), 106

kritseldama, 99

'kriuksuma, 107

kroaat (lõunaslaavlaste hõi-

mu liige), kroaadi, 63

krõbe (krobeline), 25;
~line, 43

'krohv, krohvi, 50; ~inia, 106

krokodill, 51; krokodilli pisar
kronu, ~sse, ~de,

~sid, ~desse

krooge (krookimine; krook),
'krooke, 85; krook (peen
kurd), kroogi, 61; 'krooki-

ma (voltima, kurruliseks,
voldiliseks tegema), 'krookl-

da, kroogin, 108; 'krook-

„
Pael

'krooks!; ~uma, 107

'krool (teatav ujumisviis),
krooli, 50

'kroom (teatav metall), kroo-

mi, 50; ~nahk; ~teras

'kroon', kroon'l, 50

kroonik, 3O; ~a (ajaraa-
mat), 31; krooniline (pikal-
dane), 43

kroon ima, 106; kroon'ine, 41;
'Kroon' linn; ’kroon'

w

'lühter

kroonu, 11; ~'lik, 81
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kross (teatav rahaühik),
kros si, 50

krudin, ~a, 26; krudisema, 96

krunt, krundi, 67

krus'si [jääma]; ~ma, 106;
[olema]

kruup, kruubi, 62

kruu 'pink (tisleri tööpink)
kruus, kruusa, ~a, e.

kruusasse

kruus', kruus'i, 50

kruus tangid
kruvi, z«w,

e. kruve, kruvidesse e. kru-

vesse; ~keeraja (= kru-
vits), 31; ~ma, 97; ~ts

(kruvikeeraja), ~tsa, 26;
võti

krõbe, ~da, 25; ~dus, 40

krõbin, ~a, 26; krõbisema, 96;
krõbistama, 99

'krõmps, krõmpsu, 52; ~jas,
18; ~luu (= kohr); ~li-

ma, 107; krõmpsutama, 99

'krõps, krõpsu, 52; krõpsa[h]-
tama, 99; ~ti!; ~uma, 107;
krõpsutama, 99

kräsus [olema]; ~se [jääma];
kräsutama, 99

krüsanteem (teatav lill), 51

kt. = kohustetäitja

kube, 28

kubel (rakk [raku]; [vee-]
mull, vull), kubla, 'kupla,
'kupla e. kublasse, 'kuplade,
'kuplasid e. 'kupli, 'kupla-
desse e. kublisse

kubermang, kubermangu, 52;
kuberner, 5

kubin, ~a, 26; kubisema, 96

kubjas, 'kupja, kubjast, 'kup-
jasse, kubjaste, 'kupjaid,
kubjastesse e. 'kupjaisse

kubu, koo, kubu, kuppu e.

'koosse, kubude, kubusid, ku-

budesse

kude, koe, kude, 'koesse, ku-

dede, kudesid, kudedesse

kudema, kudeda, koen, kude-

sin, kudes, kudegu, küdev,
kudenud, kudeja, 'koetakse,
'koetud

kudrus (väike helmes, klaas-

pärl), ~e, 38; ~ 'kael (neiu)

kudrutama, 99; kudrutus, 40

kudu (kalal jne.), 'kut-

tu e. kudusse, ~de, z»sid,
mäesse

kuduja, 31; kuduma, kududa,
'koon e. kujun, kudusin, ku-

dus, kudugu, kuduv, kudu-
nud, kuduja, 'kootakse e. ku-

jutakse, 'kootud e. kujutud;
kudumis tööstus

kugistama, 99

kuhi, kuhja, 78; ~k (midagi
kuhjataolist, koonus; lame-

date nõlvadega tippkõrgen-
dik), zvku, 30; ~las, ~la,

18; kuhja lava; kuhjaline, 43;
kuhjama/124; 'kuhjuma, 103

kuhu; [ei] ~gi; ~gi 'poole;
~poole

kui

'kuid

kuida; ~gi; ~gi pidi; ~gi-
'viisi; ~s

kuigi; ~'võrd
[kolme-] kuine, kuise, 34

kui pal ju (kuivõrd)
kuis (kuidas)

kui tahes

'kuiv, kuiva, 47; ~ aine; ~a-

nia, ~ada, kuivan, ~asin,
~as, ~agu, ~av, ~anud,

~aja, kuivatakse, kuivatud;
kuivatama, 99; kuivati, 16,
= kuivatis (kuivatamissea-
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dis, -ruum), 39; kuivatus,
40; kuivatus'ruum; kuive

(kuivamine), ~e, 82; kui-
vendama (kuivemaks tege-
ma), 99; kuivenema, 96; kui-

vetu, 17; kuivetuma (kuive-

tuks minema), 103; kuivi

[jalu minema]; kuivik, 30;
~us, 40

kui'võrd; kuivõrra

kuju, ~, ~, 'kujju e. kujusse,
~de, ~sid, ~desse; ~kas,

18; ~kus, 40; ~line, 43

kujun vt. kuduma

kujund, 29; ~ama, 99; ~us,
40; ~uslik, 81; kujunema,
96; kujur, 29, = kujujraiu-
ja, 31; kujustama, 99; kuju-
tama, 99; kujutamis 'viis

viisi]; kujutav, 26; kuju-
t[e]lema, 101; kujutelm (et-

tekujutis), kujutelma, 47; ku-

jutis (kujutatud asi, kujutu-
se saadus), 39; kujutlus, 40;

kujutu, 17; kujutus, 40; ku-

jutus 'viis [viisi]

kukal, kukla, 93

kukeleegu!
kuker kuut'; kuker 'pal l

kuker puu

kukil [kandma]; ~e [tikku-
ma]

'kukk, kuke, 'kukke, 'kukke e.

kukesse, 'kukkede, 'kukki,
'kukkedesse {e. kukisse}

kukkel, 'kukli, 22

kukku!

kukkuma, 'kukkuda, kukun,
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'kukkur, 'kukru, 'kukrut, 'kuk-

russe, 'kukrute, 'kukruid,
'kukrutesse e. 'kukruisse

'kukla tagune
kukulind

kukutama, 99

'kuld, kulla, 'kulda, 'kulda e.

küllasse, 'kuldade, kuldasid

e. 'kuldi, 'kuldadesse; kul-

dama, kullata, kuldan, 'kul-

dasin, 'kuldas, kullaku, 'kul-

dav, kullanud, kuldaja, kul-

latakse, kullatud

'kulden (rahaühik Hollandis

jm.), 'kuldna, 20

'kuldne, 36; kuld 'nokk; kuld-

raha

'kulgema [midagi, üle v. läbi

millegi, millestki läbi] ([mi-

dagi mööda] käima, edasi

liikuma; [millestki] läbi, üle

minema), 100

kuliss (näitesein), 51

kul'jus, 38

kull, kul'li, 50

kulla [sõber]; ~ 'kang; ~ke-

[ne], 44; Kullamaa, la;
4l; ~ [s]sepa 'kunst;

~[s] Jsepp
'kuller (kiir-käskjalg), ~i, 29

kuller kupp [ kupu]
kulles (konnapoeg), ~e, 37

'kulm, kulmu, 52
kulminatsioon (kõrgeim seis;

haripunkt), 51

'kul p, kul'bi, 65

'kult, kul'di, 67

kultiveerima (harima, vilja-
mai, 106; 'kultus (jumala-
teenistus, austamine), 40

kul'tuur (haridus, kasvatus),

51; kultuuri ala; kultuurili-

ne, 43; kultuuri lugu; ~ka-

pital; ~keel; ~ne, 36;
~ rahvas

kulu, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~des.se

kulu'aar (koosolekuruumide-

vaheline koridor), 51

kulukas, 18; kuluma, 98; kulu-

tama, 99; kulutis, 39
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kulu tuli

kulutus, 40

kuma, zxz, ~, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; -vina, 95

'kumb, kumma, kumba, 'kum-

ba e. kummasse, 'kumbade,

kumbi, kumbadesse; 'kumb-

ki, kummagi, 'kumbagi, 'kum-

bagi e. kummassegi, 'kumba-

degi, 'kumbigi, kumbadessegi
kumer, ~a, 26; ~dama (ku-

meraks tegema), 99; ~us, 40

kumin, ~a, 26; kumisema, 96

'kumm (1. anum, kast; 2. võiv,
kumer pind, kumerus; 3. vt.

kummi), kummi, 50

kummaline (imelik, iseäralik),
43

kummardama, 99; kummar-

d[e]lema, 101; kummarduma,
103; kummardus, 40; kum-

margil [olema]; kummargile
[jääma]

kummatagi = kummatigi
(ometi, siiski)

kummel, ~i, 29; tee

kummi, 9; ~ araabik, 30;
'pael; ~'puu

'kummi [minema] (kumeras-

se); ~s [olema]

kummitama (hirmutama;

[kuski] tonte, kodukäijaid
olema), 99; kummitis (kum-

mitav olend), 39; kummitus,
40

kummuli

kummut, ~i, 29

kummutama (kummuli ajama,
ümber paiskama; kukutama;
[maad] sügavalt ümber kae-

vama), 99

kuna; ~gi; ~gine, 43; ~s

Kunda, koh. ~[sse], 14

kuni; ~ks

kuningas, kuninga, 18; kunin-

ganna, 8, — kuningatar, 5;
kuninglik, 81; kuning riik

'kun st, kuns'ti, 50; kunstiline,
43; kunsti'näi tus; kun'stl-

'teos; ~'lik,
81; ~ 'nahk; ~nik, 81; ~-

siid
~

kupar, 'kupra, 93; ~dama (ku-

pardest puhastama', 99

kupatama, 99; kupatis, 39; ku-

patus, 40

ku'pee, 1

'kupla vt. kubel; ~s [olema]

(kupladega kaetud)

kupong (lõigend), 51

kuppel, 'kupli, 22

'kuppu [laskma];
rnine, 43; kupu sar v

kura (vasak), ~sse,

~de, ~sid, mäesse, komp.
kuram, sup. kõige kuram

kuraas' (julgus), 51; kuraa-

sikas, 18; kuraasitama, 99

kuraator (hooldaja), 29

kurakäsi

Kura maa, la

kura'meerima, 106

kurat, kuradi, kuradit, kura-

disse, kuradite, kuradeid, ku-

raditesse e. kuradeisse, komp,
kuradim, sup. kuradeim e.

kõige kuradim; ~'lik, 81

'kurb, kurva, kurba, 'kurba e.

kurvasse, 'kurbade, 'kurbi,
'kurbadesse e. kurvisse,

komp, kurvem, sup. kurvim

e. kõige kurvem; ~'lik, 81;
lükkus, 40; ~mäng;

4O

'kurd (volt, krooge), kurru,

'kurdu, 'kurdu e. kurrusse,

'kurdude, 'kurdusid e. kur-

de, 'kurdudesse e. kurresse;
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~uma (kortsu, kurdu tõm-

buma), 103

kure hernes; kure mari (jõh-
vikas)

Kuressaare, koh. Kuressaar-

de, 7

kurg, kure, 'kurge, 'kurge e.

kuresse, 'kurgede, 'kurgesid
e. 'kur gi, kurgedesse

kurgi rohi

kurgu põle'tik
kuri, kurja, 78

kurikas, 18

kurioosum (veider v. harul-

dane nähtus), 29

kuristama, 99

kuris'tik, 81
kuri 'tahtlik; kuri tegevus;

kuri tegu; kurja tegija, 31;
kurjus, 40; kurjustama, 99

'kur'k, kur'gi, 64

'kurk, kurgu, 'kurku, 'kurku

e. kurgusse, 'kurkude, 'kur-

küsid {e. 'kurke}, 'kurku-

desse {e. kurgesse}
'kur n (kurnipulk; kurnimäng),

kur'ni, 50

'kurn, kuma, ~a, ~a e. kur-

nasse, ~ade, ~asid e. ~i, ~a-

desse e. kurnisse; ~ama, 124

kurruline, 43; kurrutama (kur-

dudega varustama, kurruli-

seks tegema), 99

Kursi, koh. 'Kurssi e. ~sse, 9

kursiiv (kaid-,, längkiri), 51;
~ kiri

[asjaga] kursis [olema]; 'kurss,
kursi, 66

kursus, 40; ~lane, 42

'kur't, kurdi, 67

'kurtma, 'kurta, kurdan, 120

'kur't tumm f-a]

kuru, ~,
'kurru e. kurus-

se, ~de, ~sid, ~desse

'kurv (kõver, -joon), kurvi, 50

kurvastama (kurvaks tegema;
kurb olema), 99; karvastu-

ma (kurvaks muutuma), 103;
kurvastus, 40

kurvits (teatav lind), ~a, 26

kus; kusagil (= kuskil); ku-

sagile; kusagilt; 'kus juures;
kuski = kuskil; 'kus'kile;
kus kilt

kusla'puu
kuss!; kussitama, 99; kussu-

tarna, 99

kust; kus tahes; ~ kaudu;
~ki (= kuskilt)

kustuma, 107; ~tu, 17; kustu-

tama, 99; kustutus, 40

ku'šett (lamamissohva), kuše-

ti, 72

kutsar, ~i, 29

kutse, 'kutse, 82; kutse 'kool';
kutseline, 43

kutsikas, 18

kutsuma, 107

'kuu, 1

'kuub, kuue, kuube, 'kuube e.

kuuesse, 'kuubede, 'kuubi,
'kuubedesse

Kuuba, 8

kuubik, 30; kuubiline, 43

kuue vt. kuus ja kuub;
tane; ~kesi; ~ kuine —

~ 'kuune; ~ kümnes; ~li-

ne, 43; ~n'dik, 81; ~ne, 41;
~s, ~nda, ~ndat e. ~t,

~ndasse, ~ndate, ~ndaid,

e. ~ndaisse; ~-

'teist 'kümnes

'kuu kiri

kuul', kuul'i, 50

kuula [h] tarna, 99; kuula[h]-
t[e]lema, 101; kuulajas-
kond, 80; kuulama, 124;
'kuuld, kuulu, kuuldu, 'kuul-

du e. kuulusse, kuuldude,
'kuuldusid e. kuulde, 'kuuldu-
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desse; kuuldavasti; kuul-

davus, 40; kuulde 'saal';
kuulduma, 103 [isikulise te-

gumoe kse-olevik: kuuluk-

se]; kuuldus, 40; kuule

(kuulmine), 'kuulde, kuulet,

kuuldesse, kuulete, kuul-

deid, kuuletesse e. 'kuuldeis-

se; kuule (kuulmisorgan;
[kapsa-] süda), kuuline, 94;

kuulekas, 18, — kuulelik

(sõnakuulelik), 81

kuuline, 43

kuul i pilduja, 31; kuul i tõu-

ge; kuuljas (kuulikujuline,
ümmargune), 18; kuul laa-

ger

kuulma, 116; ~tu, 17; 'kuul-
ine 'leht; 'kuulmine, 43;
kuulmis 'meel; kuulsus, 40;
kuulu 'jutt [ jutu]; kuuluk-

se [olevat]; 'kuuluma, 103;
kuulus, kuulsa, 21; kuulu-

tama, 99; kuulutus, 40; 'kuu-

luvus, 40

kuum, kuuma, 47; kuumenda-

ma, 99; kuumenema, 96;
~us, 40; kuumutama (kuu-
maks ajama), 99; kuumu-

tus, 40

'kuune, kuuse, 35

kuup, kuubi, 62; ~ 'juur;
~ 'mõõt

kuu 'päev
kuur, kuuri, 50

kuu:'rort (tervistus-, suvitus-
koht), 'kuuäordi, 67

kuur vürst

'kuus, kuue, 'kuut, 'kuude e.

kuuesse, kuute, 'kuusi, kuu-
tesse e. kuusisse

Kuusalu, koh. 'Kuu'sallu e.

~sse, 17

kuuse käbi; kuuse riisikas;
kuusik, 30; kuusk, kuuse,

kuuske, 'kuuske e. kuuses-

se, 'kuuskede, 'kuuski, ,'kuus-

kedesse e. kuusisse; kuusk-

w
'jalg (teatav taim)

kuus kümmend, kuue 'küm-

ne, 'kuut kümmend, kuue-

'kümnesse, kuue Jkümnete,
kuue 'kümneid,
netesse e. kuue Jkümneisse;
'kuus 'nurk; 'kuus sada,
kuue saja, 'kuut sada, kuue-

sajasse, kuue-

sadasid {e. kuue sadu},
kuue sadadesse; kuus 'teist-

[kümmend], kuue 'teist küm-

ne, 'kuut Jteistkümmend,
kuue Jteist'kümnesse, kuue-

Jteistkümnete, kuue 'teist-

'kümneid, kuue 'teist'kümne-

tesse e. kuue 'teist'kümneisse

'kuut', kuud i, 63

'kuu tõbi; 'kuu tõbine
kvadraat (ruut; matemaati-

kas; teine aste), kvadraadi,
63; ~ne, 36

kvalifikatsi'oon (kvalifitseeri-

mine, hinne; võime), 51;
kvalifitseerima (mingi oma-

duse, võime laadi ära tähen-

dama), 106; kvalifitseeritud
(ka [millekski] kohane), 19;
kvalitatiivne (omaduslik),
36; kvali'teet (omadus), kva-

liteedi, 63

kvantitatiivne (koguslik, hul-

galine), 36; kvantiteet (ko-

gus [-e], hulk; [silpide, hää-

likute] vältus), kvantiteedi,

63; 'kvantum (hulk, kogus
[~e]), 'kvantumi, 29

kvar'taal (veerandaasta; linna-

jagu; sihtidevaheline metsa-

kvar'tett, kvarteti, 72

'kvarts (ränikivi), kvartsi, 50
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kviitung (tähik), xxxi, 29; ~i-

raamat; kviteerima, 106

'kvoorum (tarvilik arv otsuse-

võimelisi osavõtjaid [koosole-
kul]), 29

kW = kilovatt; kWh = kilo-

vatt-tund

kobin, xx-a, 26; kobistama, 99

kõblas, 'kõpla, kõblast, kõplas-
se, kõblaste, 'kõplaid, kõblas-

tesse e. 'kõplaisse; kõblima

(kõplaga töötama), 97

kõbu, xxx, xx-, xxxsse, ~de, xxxsid,

~jas, 18

kõbus (tugev, elujõuline, kräbe

[olgugi vana]), ~a, 26

kõdi, xxx, xxx, xx/sse, ~de, xxxsid,
~[s]tama, 99

kõdu, xxx, xxx, xxxsse, ~de, xxxsid,
xxxdesse; xma, 98; xnema, 96

kõhelema, kõhelda, kõhelen,
104; kõhe lik, 81; kõhelus, 40

kõhetu, 17; ~ma, 103; ~s, 40

'kõhklema, kõhelda, 'kõhklen,
'kõhklesin, kõhkles, kõhelgu,
'kõhklev, kõhelnud, 'kõhkleja,
koheldakse, koheldud; 'kõhk-

lus, 40

'kõhn, kõhna, 45; kõhna võitu;
kõhnetu, 17; kõhnuke[ne], 44;
xx/uma, 103; ~us, 40

'kohr (krõmpsluu), kohre, 49

'kõht, kõhu, kõhtu, 'kõhtu e.

kõbusse, 'kõhtude, 'kohtu-

sid e. 'kõhte, 'kõhtudesse;
xjalgne [loom] (tigu); kõhu-

kas, 18; kõhu kelme; kõhuli;
kõhuline, 43; kõhu tõbi

kõige külgne; kõige 'pealt;
kõigest; kõigildane, 42; kõi-

giti
kõigutama, 99; ~tu, 17

'kõik, kõige, 'kõike, 'kõike e.

kõigesse, 'kõikide e. kõigi,

kõiki, 'kõikidesse e. kõigisse,
pl. 'kõik; ~e pidi; ~jal (igal
pool); ~jale; ~jalt; xx- sugu;
-xx sugune; xx- sus, 40

kõikuma, 'kõikuda, kõigun,
113; ~tu, 17; 'kõikuv, 26

kõikvõimas

kõketama, 99

kõla, x, xxxsse, ~de,
xxxdesse; x koda; xx-line, 43;
~ma, 95

kõlapits
kõla põhi; kõlatu, 17; kõlav, 26;

kõlavus, 40

'kõlbama, kõlvata, 'kõlban, 'kõl-

basin, 'kõlbas, kõlvaku, 'kõl-

bav, kõlvanud, 'kõlbaja, kül-

vatakse, kõlvatud; kõlbeline,
43; kõlblas (kõlbeline, kõlbe-

liselt hea), 'kõlbla, 18; 'kõlb-

lik, 81; 'kõlblikkus, 40;

'kõlblus, 40; 'kõlblus [e] vas-

tane ; 'kõlblus õpetus; 'kõlb-

matu, 17; kõlbmatus, 40

kõle, xxxda, 25; ~dus, 40

kõlgas, 'kolka, 91

kõigutama, 99

kõlin, xx/a, 26; kõlisema, 96; kõ-

listama, 99

'kolks, kolksu, 52; kõlksa[h]-
tama, 99; xxxti!; ~uina, 107;

kõlksutama, 99

'kõlkuma, kõlkuda, kõigun, 113

kõlu, xxx, xxx, xx/sse, xxx de, xx-sid,
xxxdesse

kõlvatu, 17; xxxS, 40; kõive (kõl-

bamine; kõlblus), 'kolbe, kõl-

vet, 'kõlbesse, kõlvete, 'kõl-

beid, kõlvetesse e. 'kõlbeisse;
kõlvuline (— kõlblik), 43;
kõlvutu (= kõlbmatu), 17

kõma, xxx, xxxsse, ~de, xxxsid,

~desse; ~kas, 18; ~ina, 95;
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'kõmdi!; kõmin, kõmina, 26;

kõmisema, 96; komistama, 99

'kõmm, kõmmu, 52; kõmmuta-

ma, 99

'kompima, 'kõmpida, kõmbin,
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kõmu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~line, 43

kõnd, kõn'ni, 'kõn di, kõn'di

e. kõnnisse, 'kõndide, kõn-

disid e. 'kõnde, kõn'didesse

e. kõnnesse; 'kõn dima, kõn -

dida, kõn nin,'kõn'disin,'kõn -

dis, kõndigu, 'kõn'div, kõn -

dinud, 'kõn'dija, kõn'nitakse,

kõnnitud

kõne, 7; ~alune; ~kas (kõ-

neosav, paljukõnelev), 18;
~ keel; käänd; ~leja,
31; ~leina, zvlda, ~len, 104;

võime; ~lus, 40; kõ-

net. =• kõnetund; ~tarna

[kedagi], 99; ~t[e]lema [ke-

dagi], 101; ~tlus, 40; kõnetr.

kõnetraat

'kõngema, 100

kõnnak, ~u, 30; kõnnitama

(kõndida laskma, talutama),
99; kõnni 'tee

'kõnts, kõntsa, 45; kõntsane, 41

'kõplama (= kõblima), kõblata,

'kõplan, 'kõplasin, 'kõplas,
kõblaku, kõplav, kõblanud,
'kõplaja, kõblatakse, kõbla-

tud

[ei] 'kõppu ega kappu
Kõpu, koh. 'Kõppu e. ~sse, 11

'kõr b (pruun — hrl. ainult ho-

bustest), kõr'vi, kõrbi, 'kõr-

bi e. kõr'visse, 'kõr bide, 'kõr-
bisid e. 'kõr'be, 'kõrbidesse,
komp, kõrvim, sup. kõige
kõrvim

'kõrb, kõrve, 'kõrbe, 'kõrbe e.

kõrvesse, 'kõrbede, 'kõrbesid

e. kõrbi, kõrbedesse e. kõr-
visse, komp, kõrvem, sup.

kõige kõrvem; 'kõrbema, 100

kõrge, 15; kõrgendama, 99;
kõrgendik, 81; kõrgendus, 40;
kõrgenema, 96; ~ pinge;
kõrglane (kõrgevõitu), 42;

kõrg 'mäestik; kõrg raba;
'kõrg 'rõhk; kõrg rõhk kond,
80; 'kõrgrõhu ala; 'kõrguma,
103; [ühe-] 'kõrgune, 42; 'kõr-

gus, 40; 'kõrguse 'mõõtja, 14;
kõrgus hüpe; kõrgus tik, 81;
'kõrg vesi

kõri, zw,
'kõrri e. kõrisse,

~de, ~sid, ,-vdesse

kõrin, 26; kõrisema, 96;
koristama, 99

kõrk, kõrgi, 'kõr'ki, 'kõr'ki e.

kõrgisse, kõr'kide, kolki-

sid e. korke, 'kõr'kidesse,
komp, kõrgim, sup. kõige
kõrgim

kõrkjas, 18; ~tik, 81

kõr kus, 40

kõrne (rasvavind), 'kõrne, 82

kõrreline, 43; kõr's, kõrre, kõrt,
'kõrde e. kõrresse, kõrte,
'kõrsi, kõrtesse e. kõr'sisse;
'kõr s 'hein; kõr's vili

'kõr ts, kõrtsi, 50; ~'mik, 81

kõrv, kõrva, ~a, ~a e. kõrvas-

se, ~ade, ~u, e. kõr-

vusse e. ~u; kõrva kiil [-u]
[ukse] kõrval; ~dama, 99;

103; ~dus, 40; ~

[heitma]; kaldumine, 43;
~ine, 43; ~ näh-

tus; 'ruum; [abi otsi-

ma] ; [leiva-] kõrvane, 41

kõrve (kõrbemine),'kõrbe, kõr-

vet, 'kõrbesse, kõrvete, kõr-

beid, kõrvetesse e. 'kõrbeisse;
kõrveliiv [-aj; ~nõges;
~ taina, 99; ~tis (kõrvetus-
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vahend; pl. kõrvetised — kõr-

vetav tunne söögitorus), 39;
~tus, 40

kõrvik (teatav taim), 30

kõrvits, ~a, 26

kõrvu; ~ 'nurk; ~tarna (kõr-

vu seadma), 99; ~ti

kõssama, 124

kõt'i; 'kõtt!

'kõu, kõue, ~e, ~e e. kõuesse,
~ede, ~esid e. ~i, ~edesse

kõuisse

kõva, ~, /~sse, ~de, ~sid

e. kõvu, kõvadesse e. kõvus-

se, komp, kõvem, sup. kõvim

e. kõige kõvem; [ühe-] ~du-

ne, 42; 40; ~si (ihu-

miskivi),l6; ~stama (kõvaks

tegema), 99; ~stuma, 103;
kõvendama, 99; kõvendus, 40;
kõvenema, 96

kõver, ~a, 26; ~daina, 99;
103; kõverik, 81;

~iti; ~us, 40

kõõl (kaare otsi ühendav sirg-

joon), kõõlu, 52

kõõlus (soon, künnap), ~e, 38

'kõõm, kõõma, 45; ~a [mine-

ma]; ~ama, 124; kõõmane,

41; ~as [olema]

'kõõrdi [vahtima] (kõveriti, vil-

tu) ; kõõritama (kõõrdi vaa-

tama), 99; 'kõõr 'silm [-a]

koorutama, 99

käbar (käpp, käpake), ~a, 26

käbe (kergejalgne, nobe, elav,
terav), ~da, 25

käbi, ~sse, ~de,
~desse;

käblik (.teatav lind), ~u, 30

kädin, ~a, 26; kädistama, 99

käe vt. käsi; ~ga katsutav

(ilmne, selgesti nähtav), 26;
~ kiri; ~ 'kott; [kura-]

~line, 43; ~'mees; pära-
ne; ~solev, 26; [kellegi]
~st [saama]

kägar, ~a, 26; ~as [olema];
~asse [minema]; ~duma, 103

kägin, ~a, 26; kägisema, 96;
kägistama, 99

kägu, 'käo, kägu, 'käosse, kä-

gude, kägusid, kägudesse

kähar, ~a, 26; ~dama, 99;
~duma, 103; ~us, 40

kähe (kähisev), ~da, 25; ~dus,
40; kähin, 26; kähisema, 96;
kähistama, 99

'kähku [tegema]
kähvatama, 99

'käi, käia, ~a, ~a e. käiasse,

~ade, ~u, ~adesse e. käius-

se; ~ama, 124

käibe vt. käive; ~1 [olema]

(liikvel, käibimas); [lask-

ma] ; käibima (liikvel, käi-

mas olema), 102; käidav, 26;
[rong on] käigus; käik, käi-

gu, 73; [rong pandi] käiku
käil (laevanina), käila, 45

käim, käima, 45; ~a, käia,
'käin, käisin, käis, käigu,
'käiv, käinud, 'käija, käiakse,
'käidud; ~apanek; ~ine,
43; (väljakäigukoht), 14

Käina, koh. 'Käina e. ~sse, 8

käis (varrukas), ~e, 33

käitama (käia laskma, käima

panema), 99; 'käitis (käitus-

vahend, -asutis), 39; 'käit-

lema [midagi] (tarvitama,

ümber käima, kohtlema),

käidelda, 'käitlen, 132; 'käi-

tuma (end ülal pidama),

103; käitumus, 40; 'käitus

(käitamine), 40; käive (käi-
bimine, ringvool, -liikumi-

ne), 'käibe, käivet, 'käibesse,
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käivete, 'käibeid, käivetesse

e. 'käibeisse; käivitama (käi-

ma v. liikvele panema), 99

käkerdama, 99

'käkk, käki, 69

'käkru [minema]; ~ma (kort-

su, käkru minema), 103; ~s

[olema]

käli (naiseõde), ~, ~sse,

~de, ~desse; ~ mees

(naise õemees)

kämmal, 'kämbla, kämmalt,

'kämblasse, kämmalde,

'kämblaid, kämmaldesse e.

'kämblaisse

'känd, kännu, 'kändu, 'kändu

e. kännusse, kändude, kän-

dušid e. 'kände, 'kändudesse

e. kännesse

kängu [jääma]
känguru (loom), 17

kängus [olema]

kännus tik (kändude kogu), 81

känts (lahmakas, tükk), känt-

su, 52; käntsakas, 18

'käo 'king (teatav taim); käo-

orvik (põldkannike), 30

käpakil [olema]; käpakile
[jääma]; käpaline, 43; kä-

pard (käsist halvatu; saa-

matu, oskamatu inimene), 29

[komp, käpardim, sup. kä-

pardeim e. kõige käpardim];
käperdama, 99; käperdus,
40; käpik (labakinnas), 30;

käpili (käpuli); käpp, käpa,
60; 'käppama (käega võtma,
puudutama, kompama, haa-

rama; näppama), käpata,
'käppan, 128; käpukil [ole-

ma]; käpukile [kukkuma];
käpuli

kära, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~[h] tarna, 99;

~kas, 18; ~nia, 95; otsema,
96; ~tu, 17

kärbe (kärpimine; sälk, ham-

mas), 'kärpe, 83

kärbes, 'kärbse, kärbest, 'kärb-

sesse, kärbeste, kärbseid,
kärbestesse e. 'kärbseisse

kärbis (haraline puu, näit, vil-

ja kuivatamiseks; sellistest

puudest või redelitest kok-

kupandud alus; neil asetsev

kuivava põldheina v. vilja
kuhi), ~e, 37

'kärblane (kärbes), 42; 'kärb-

se paber ; kärbse'seen

'Kärdla (Hiiumaal), koh. ~[s-

se], 14; vrd. Kärla

käre, ~da, 25; ~dus, 40; ~s-

'tik (ägeda vooluga madal
koht jões), 81

'kärg, kärje, 'kärge, 'kärge e.

kärjesse, 'kärgede, 'kärgesid
e. 'kärgi, 'kärgedesse

kärga[h] tarna, 99; kärga[h]-
tus, 40

kärin, ~a, 26; kärisema, 96;
käristama, 99

kärje mesi

'kärkima, 'kärkida, kärgin, 108

'Kärla (Saaremaal), koh. ~le,
14; vrd. Kärdla

kärmas, 'kärma, 87, — kärme,
'kärme, 82; 'kärmus, 40

kärn, kärna, ~a, ~a e. kär-

nasse, ~ade, ~asid e. ~i,

~adesse e. kärnisse; ~a

[minema]; kärnane, 41; ~as

[olema]
'kärner (aednik), 29

'kärn 'konn

'kärp (teatav loom), kärbi, 65

'kärpima, 'kärpida, kärbin, 109

kärsik (kärsitu), ~u, 30; kär-

sima (kannatama, sallima,
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läbema), 106; kärsimus, 40;
kärsitu, 17; kärsitus, 40

kärss (loomal), kärsa, kärs-

sa, 'kärssa e. kärsasse, kärs-

sade, 'kärssi, kärssadesse e.

kärsisse

kärss (korts), kärsu, 'kärssu,
'kärssu e. kärsusse, kärssu-

de, kärssusid e. 'kärsse,
'kärssudesse e. kärsesse;
kärsutaina (kortsutama, ka-

kerdama), 99

kärts, kärtsu, 52

kärtsa hais

kärtsa[h]tarna, 99

kärtsama (kõrbema), 124

kärts[ti]!; 'kärtsuma, 107;
kärtsutama, 99

Käru, koh. Kärru e. Kärus-

se, 11

käru, ~,
kärru e. kärus-

se, ~de, mäesse;

~ m«'s; ~taina, 99

kärvama, 124

käsi, 'käe, 'kätt, 'kätte e

'käesse, käte, käsi, kätesse

e. käsisse; [palja] käsi;
~ kaudu; kiri; kivi;

[töö on] ~1; ~la-

ne7 42; ~le [võtma]; ~line

(abiline), 43;
w
'pall; ~-

põsakil[e]; ~ raamat; ~ta-

rna (käega katsuma, haara-

ma; aru saama, mõistma;
ümbritsema, sisaldama; tar-

vitama), 99; (te-

gemist tegema [aine, küsi-

musega], arutama [ainet,

küsimust]), 101; 6, =

~tlus, 40; ~tlus'viis

si]; otsema (kätega käit-

lema, ümber käima), 96;

~tsi; ~tsi 'võitlus; ~tsus,

40; ~tu, 17; ~tus, 40;
~ 'töö; 'tööline; zvjvafs

käsk, käsu, 'käsku, 'käsku e.

käsusse, 'käskude, 'käskusid

e. käske, 'käskudesse; käs-

kima, 'käs'kida, käsin, 'käs -

kisin, 'käs'kis, 'käs'kigu,
'käs kiv, 'käs kinud, 'käs ki-

ja, kästakse, 'kästud; z%z-

jalg; leina (komanda-

ma), käselda, käsklen, käsk-

lesin, käskles, käselgu,
'käsklev, käselnud, 'käskle-

ja, käseldakse, käseldud;
käsklus, 40; käskma (—

käskima), kästa, käsen,

'käs'ksin, 'käs'kis, 'käsku,
käskev, käsknud, 'käs'kja,
'kästakse, 'kästud

käsn, käsna, 47;
käsu alune; käsutama, 99; kä-

sutus, 40; käsutus vägi
käte plagin; käte rätik; kä-

t'is (manset; kindavars,

randmekate), 37

kätkema (peitma), 105

'kätki (häll), 16

kätlema (kättpidi tervitama),
kätelda, 'kätlen, 129; 'kätte-

'maks [maksu]; 'kätte-

saadav, 26; kätt pidi
kääbas (hauaküngas), 'kääpa,

89

kääbus, 38; ~'lik, 81; ~ linn;
~ rahvas

'kääks, kääksu, 52; kääksa[h]-
tarna, 99; ~ti!; ~uma, 107;
kääksutama, 99

käänak, 30; 'käänama, 124;

käänd, käänu, 'käändu,
'käändu e. käänusse, 'kään-

dude, 'käändusid e. 'käände,
'käändudesse e. käänesse;

'käändeline, 43; käänd'kond,
80; 'käändlema, käänel-

da, 'käändlen, 'käändlesin,
käändles, käänelgu, 'käänd-

7
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lev, käänelnud, käändleja,
kääneldakse, kääneldud;
käänd sõna; käänduma

(end käänama),, 103; kääne,
'käände, käänet, 'käändesse,
käänete, 'käändeid, kääne-

tesse e. 'käändeisse; kään-

ma (= käänama), käända,
käänan, 'käänsin, 'käänis,
'käängu, 'käänev, 'käännud,
'käänja, 'käändakse, 'kään-

dud; käänu'koht; käänuli-

ne, 43

'Kääpa [jõgi]
'käär (kõverdus, käänd; väl-

jalõige; [leiva-] lõik), kää-

ru, ~u, ~u e. käärusse,
~ude, ~usid {e. ~e), au-

desse {e. kääresse)
käärid, 'kääride, 'käärisid e.

'kääre,'kääridesse e. kääresse

'käärima, 106

'käär 'kamber

'koen vt. küdema; 'koetama,
'köetud vt. kütma

köha, z-v, ,xz, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~[h]tarna, 99;
~ 'komp'vek; köhima, 97

köide (raainatul), 'köite, 84;
köide (side), 'köitme, köi-

det, 'köitmesse, 'köitmete,
'köitmeid, 'köitmetesse e.

'köitmeisse; köidik, 30; kol-
dis (haavaside), 37; köieta-

ma (köiega varustama; köie

otsas karjatama [looma]),
99; köie tantsija, 31; köie-

vedu; 'köis, köie, 'köit,
*köide e. köiesse, köite, 'köi-

si, köitesse e. köisisse; 'köis-

redel; 'köite koda; [kahe-]

'köiteline, 43; 'köitma, 'köi-

ta, köidan, 120; 'köitme vt.

köide [köitme]; 'köit'raag
[ 'rao]

'kön't (sõrmita käetomp, var-

vasteta jalg, tömp otsuke,
nudi), kön'di, 67; ~i [jäär-
ma]; ~is [olema]; ~ jalg

kördine, 41; 'kör't, kör'di, 67

'kös'si [vajuma]; ~s [olema];
kössitama, 99

'köster, 'köstri, 23

köögi vili; köögivilja 'aed;
'köök, köögi, 61

'köömen, 'köömne, 'köömnet,
'köömnesse, 'köömnete,

'köömneid, 'köömnetesse e.

'köömneisse

k.-ü. e. k/ü. = kirjastusühing
kübar, ~a, 26

kübe, ~me, 28

küdema, küdeda, 'koen, küde-

sin, küdes, küdegu, küdev,
küdenud, küdeja, 'köetakse,

'köetud

küdi (mehevend),
se, ~de, ~sid, ~desse

'kühm, kühmu, 52; kühmakas,

18; ~'lik, 81; ~u [tõmbu-

ma]; kiihmuline, 43; ~us

[olema]

'kühvel, 'kühvli, 22; kühvelda-

ma, 99

kükakil [olema]; ~e [jää-
ma]; kükil (kükakil); küki-

le (kükakile); kükitama

(kükakil olema), 99; küki-

tama (kükakile laskuma),

103; kükitas, 40; 'kiikk, kü-

ki, 69; 'kükkima (= küki-

tama; kükitama), 'kükkida,

kükin, 112

kiila, rv,
'külla e. külasse,

~de, ~sid e. küli, külades-

se e. külisse; ~ kond, 80;
~ 'kool'; ~line, 43; ~lis-

lahke; ~starna, 99; ~stus,

40

'kül'g, külje, 'külge, 'küfge
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e. küljesse, 'külgede, 'kül-

gi, 'külgedesse; 'külge [pa-
nema]; ~ehakkav, 26; ~e-

pidi; ~ joon'; sinine (külje-

poolne), 43; ~ne, 36; ~ne-

ma [millegagi] (külg külje
vastas olema; külg küljes
kinni olema), 100; külili

külima (= külvama), 97

külimit (endine viljamõõt),
külimitu, külimittu, küli-

'mittu e. külimitusse, küli-

mittude, küli'mitte, küli-

mittudesse e. külimitesse

küljekuti (külgipidi koos);

küljeli; [kolme-] kiiTjeline,
43; külje 'luu; külje pool-
ne; küljes [kinni]; küljest
[lahti lööma]; küljes tikku

(külg külje kõrval)

küll, külla, 47; kiili [saab];
küllaldane, 42; küllaldus, 40;

küllaline, 43; küllalt; külla-

ne, 41; küllap; küllastama,
99; küllastuma, 103; küllas-

tus, 40; viis, 40; vus sar v

külm, külma, 47; kiilmaline,

43; /varna (külmutama), 124;
kiilma muhk; külmavereli-

ne; külmenema, 96; külme-

tama (külmutama; külmu-

mas olema; külma tundma),

99; kiilmetuma (külmetami-
sest haigestuma). 103; kül-

metus, 40; külmetus'hai-

gus; ~ hoone; ~relv;
~uma, 103; ~us, 40; kül-

mutama (külmuma panema,

külmama), 99; külmutus, 40;
külmutus masin

'kül'v, külvi, 50; 'külvama,

124; kiil'vi masin; külvi 'pind
L pinna]; kiil viima, 103

kiimblema, kümmelda, kümb-

len, 'kümblesin, 'kümbles,

kümmelgu, kümblev, küm-

melnud, kümbleja, kümmel-

dakse, kümmeldud; 'kümb-

lus (vann, pesemine, suplus),
40

kümme, kümne, kümmet e.

kümmend, 'kümnesse, 'küm-

nete, 'kümneid, 'kümnetesse

e. 'kümneisse; kiimme'kond,
80; kümne'aas-

tane; 'kümneline, 43; 'küm-

nend, 29; 'kümnendaks;
'kümnendJärv; 'kümnendik,
81; kümnendmurd; 'küm-

nene, 43; kümnes, 'kümnen-

da, 27; kiimnejvõistlus;
'küm nik, 81; kümnis, 39

küna, ~,
'künna e. künas-

se, ~de, e. küni, küna-

desse e. künisse

künd, kün'ni, kündi, 'kün'di

e. künnisse, 'kün'dide, 'kün'-

disid e. 'kün'de, 'kün didesse

e. kün'nesse; kündma, 'kün-

da, künnan, 'kün'dsin, 'kün -

dis, 'kündku, 'kündev, 'künd-

nud, 'kün'dja, küntakse,
'küntud

küngas, 'künka, 91; ~ tik, 81;
künkaline, 43; künklik, 81

künnap, ~u, 30

künnis (lävi; piklik kõrgen-
dik), ~e, 37

küp'ress, 51

'küps, küpse, 49; küpse (küp-
semine), ~e, 82; ~e 'kartul;
~ema, ~eda, küpsen, 105;
küpsetama, 99; küpsetus, 40;

küpsetuspulber; küpsis
(küpsetatud asi), 37; ~ma,

~[t]a, küpsen, 118; ~us, 40;
~us'eksam

küsima, 97; küsimus, 40; kü-

simus 'leht; küsi märk

[ märgi]; küsitama [kedagi
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kellegi v. millegi kohta]
(küsimust esitama [kellele-

gi]), 99; küsit[e]leina [keda-

gi], 101; küsitlus, 40; küsitlus-

vihk

küte, 'kütte, 86; kütis, 37;
'kütja, 14

kütke, 82; ~ndama (kütkesse

panema, köitma), 99; usta-

ma, 99; ~stav, 26

kütma, 'kütta, kütan, 'küt sin,
'küt'tis, 'kütku, küttev, 'küt-

nud, küt'ja, 'köetakse, 'köe-

tud

kütt, küt'i, 72

kütte aine; 'kütte 'puu
'küt'tima, 'küt'tida, küt'in, 112

küüdik (valge seljatriibuga
lehm), 30

küüdiline, 43; küüdi 'mees;
küüditama (küütima), 99

küülik (kodujänes), ~u, 30

'küün, küüni, 50

küünal, 'küünla, 93; ~ 'sirge
küünar, 'küünra, 93; ~ 'nukk

[nuki]
'küündima (ulatuma, jätku-

ma), 'küündida, küünin,

'küündisin, 'küündis, 'küün-

digu, 'küündiv, 'küündinud,
'küündija, küünitakse, küü-

nitud

küünik, 30; küüniline (häbitu,
jõhker), 43

küiinis (looma küüs), ~e, 37;
~ tarna, 99

küünitama (ulatama; haara-

ma, haarata püüdma), 99

küünla kuu; küünla 'päev
küünrane, 42

'küür, küüru, 52; küürakas,
18; küürakil [käima]; küü-
rakile [jääma]; küürakus, 40

küürima, 106

küür 'sel g; küüru [tõmbu-

ma] ; küüniline, 43; küürus

[olema]; küürutama, 99

küüs', küüne, küünt, 'küün-

de e. küünesse, küünte,

küüs'l, küüntesse e. küüs is-

'küüsi

küüs 'lauk

'küüt (jutt [juti], joon; valge
seljatriibuga härg), küüdu,

'küütu, 'küütu e. küüdusse,
'küütude, 'küütusid {e. küü-

te}, 'küütudesse {e. küüdes-

se}
küüt, küüdi, 63; ~ hobune;

~ima, ~ida, küüdin, 111

küütlema (värvi ja helki va-

heldama), küüdelda, 'küüt-

len, 132
küüvits (teatav taim), 26

r.

1 = liiter

£ = naelsterling
digu, laad iv, 'laad inud, 'laa-

dija, laetakse e. laaditakse,

laetud e. laaditud'laabuma (edenema), 103

laad', laad'i, 50 [ainu-] laad ne, 36

Laadoga (järv>, 31laadaline, 43

laadik (laegas), ~u, 30

[eesti-] laad iline, 43 laadung (laevakoorem), ~i, 29

laager, laagri, 23laad ima, 'laad'ida, 'laen [näit,

püssi] e. laad in [näit, vagu-

nit], laad isin, 'laad'is, 'laa-

laama (1. budha usu preester;
2. lammaskaamel), 8



taane 'püü lahang101

laane 'püü; 'laas', laane, laant,
'laande e. läänesse, laante,

laas i, laantesse e. laas isse

laasima (okstest puhastama),
106

'laast, laastu, 52

laastama, 124

'laat, laada, 57

laatsaret', laatsareti, laatsa-

retti, laatsa'ret'ti e. laatsa-

retisse, laatsarettide, laatsa-

'rette, laatsarettidesse e.

laatsaret'esse

laava, 8; ~ne, 41

laba (lai, lehtjas, lauataoline

külg — lehel, käel, aerul, la-

bidal jne.; pöid — sukal),
~sse, ~de, e. labu,

labadesse e. labusse; ~jala-

valss; ~ 'jalg; ~k (laba-

kinnas), ~ku, 30; ~ne, 41;
~starna, 99; astuma, 103;

~stus, 40; ~sus, 40

labidas, labida, 18

laboratoorium, 5

labuma [millegagi] (kohanema,

seaduma [millegi järgi]), 98;
labus (mõnus, ladus; sobiv;
kindlasti, kõikumata seisev),
labusa, 26

labürint (keerdkäigustik; tea-

tav kõrva osa), labürindi, 67

lade, ~me, 28; ~'mik, 81; us-

tama, 99; ~stuma, 103; ~s-

tus, 40

ladin, ~a, 26
ladina [keel]

ladisema, 96; ladistama, 99

ladu, lao, ladu, 'lattu e. 'laosse,

ladude, ladusid, ladudesse; la-

du hoone; ladu ja, 31; laduma,
laduda, 'laon, ladusin, ladus,

ladugu, laduv, ladunud, ladu-

ja, 'laotakse, 'laotud; ladumis-

masin

ladus, ~a, 26; ~us, 40

ladva vt. latv

laegas, 'laeka, 91; ~ tarna (lae-

kasse panema; kassasse sis-

se võtma), 99; 'laeka 'hoidja,
14; laekuma (kassasse kogu-
nema), 103; laekur (laeka-

hoidja), 29

lae 'lamp; lae maal'
e

laen, laenu, 52; ~ania, 124

'laeng, ~u, 13

laen sõna; laenu kassa; laenu-

raamatu kogu; laenutama

[midagi
~

kellelegi] (laenuks

andma), 99

laev, laeva, 45; laeva lagi; lae-

va liin; ~ama (laevaga sõit-

ma), 124; laevandus, 40; lae-

vastik, 81; laevasõidutee;
laevatav (laevakäidav), 26;
~nik, 81; laevuke[ne], 44;
~ur (laevnik), 29

laga, ~sse, ~de, ~sid,

lagastama, 99

lage, ~da, 25; ~dal [olema];
~dale [minema] ; Lagedi, koh.

Lagedile, 16; ~dus, 40; ~n-

dik, 81

lagi, 'lae, lage, 'lakke e. 'laesse,
lagede, lagesid, lagedesse

lagin, ~a, 26

lagi pea; lagi 'punkt = lagi-
'täpp

lagisema, 96; lagistama, 99

lagle (teatav lind), 7

laguma (lagunema), laguda,
'laon, lagusin, lagus, lagugu,

laguv, lagunud, laguja, 'lao-

takse, 'laotud; lagunema, 96

laguun (madal merelaht; vesi

rõngassaare keskel), 51

lagu vili

lahang (ühekordne lahkamine),

~u, 30



lahas 'laisklema102

lahas, ~e, 38; laha[se]s [ole-

ma]; laha[se]sse [panema]
lahe (lahkumineku-koht), 'lahk-

me, lähet, 'lahkmesse, 'lahk-

mete, 'lahkmeid, 'lahkmetesse

e. 'lahkmeisse

lahe, ~da, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; ~nduma, 103; ~n-

dus, ~nema, 96

lahin, ~a, 26; ~al [voolama]

lahing, ~u, 30; ~u 'kord; ~u-

'laev; ~u masin; ~u 'õppus
lahi ts (teatav loom), 26

lahja, ~, ~sse, ~de, ~sid,

komp, lahjem, sup.

kõige lahjem; lahjendama, 99;
lahjenema, 96; lahjuma (lah-

jaks muutuma), 103; lahjus,
40; lahjutama (lahjaks tege-
ma), 99

'lahkama (lahti lõikama — lai-

pa), lahata, 'lahkan, 'lahka-

sin, 'lahkas, lahaku, lahkav,

lahanud, 'lahkaja, lahatakse,
lahatud; lahkamine, 43; 'lahk-

'arvamus

'lahke, 15; lahkenema, 96

'lahk heli; lahk kõla; lahkme

vt lahe [lahkme]; 'lahkne,
36; lahknema, 100; 'lahku

[minema]; lahkuma, 103

'lahkus, 40

lahmakas, 18

'laht, lahe, 'lahte, 'lahte e. la-

hesse, lahtede, 'lahtesid e.

'lahti, 'lahtedesse

'lahter, 'lahtri, 23

'lahti; ~ne, 43; lahtistama

([kõhtu] lahti tegema), 99;

~ sus, 40

'lahtuma (ära hingama, kõlku-

ma; kaduma), 103
lahus (lahustamise saadus, la-

hustunud aine), ~e, 38; la-

hus [elama]; ~ tarna (vede-

likus sulatama), 99; ~tuma

(vedelikus sulama), 103;

~tus, 40; ~tus võime; lahu-

tama, 99; lahutuma, 103; la-

hutus, 40

lai, laia, ~a, ~a e. laiasse, ~a-

de, ~u, ~adesse e. laiusse,

komp, laiem, sup. kõige laiem;
laiakas (laiavõitu, natuke lai),
18; laialdane, 42; laialduma

(levima, laiali lagunema), 103;
laiali; laiali 'laotamine, 43;
laialine, 43; laialt [kauple-
ma] ; laia ulatuseline, 43, =

laia ulatus lik

laid (kanga laius; mingiks ter-

vikuks liidetav osa, näit, see-

liku v. paadi laid), laia, lai-

da, 'laida e. laiasse, 'laidade,

'laidasid e. 'laidu, 'laidadesse

{e. laiusse}
laid (väike saar), laiu, 'laidu,

'laidu e. laiusse, 'laidude, 'lai-

dusid e. 'laide, 'laidudesse

laidu väärne

laiend (laiendatud v. laienenud

koht; lause kõrvalliige), ~i,
29; ~ania, 99; ~us, 40; laie-

nema, 96

laiguline, 43; 'laik (plekk, tähn),

laigu, 73; 'laik tõbi

'laim, laimu, 52; 124;
~[d]us, 40

laine, 82; 'laineline, 43; 'laine-

'murdja, 14; laine 'pikkus;
~ tarna, 99; ~tus, 40

'laip (surnukeha), laiba, 55

'laisk, laisa, 'laiska, 'laiska e.

laisasse, 'laiskade, 'laisku,
'laiskadesse e. laisusse, komp,
laisem, sup. laisim e. kõige
laisem; 'laisklema, laiselda,

'laisklen, 'laisklesin, 'laiskles,

laiselgu, 'laisklev, laiselnud,

'laiskleja, laiseldakse, laisel-



laiskur lapikus103

dud; laiskur (laiskleja), ~u- lamm org (tasase põhjaga
ri, 29; 40

lait, laidu, 75; ~ma, ~a, lai-

dan, 120; ~matu, 17; ~ma-

tus, 40; ~us, 40

'laiuma, 103; [sõrme-] laiune,
42; laius, 40

Laiuse, koh. ~le, 41a

laius kraad ; laiuss; laiuta-

ma, 99; laiuti

laja [h] tarna (ühe korra selges-
ti, kõvasti kajama, laksahta-

ma), 99

lakeerima (= lakkima), 106

lakk, laka, 59

'lakk, laki, 69

'lakkama (järele jätma, lõppe-
ma), lakata, 'lakkan, 128

'lakkima, 'lakkida, lakin, 112;
'lakk 'nahk

'lakkuma, 'lakkuda, lakun, 114

'lakmus (sinine värvaine), 40;

lakooniline (lühike ning tabav),
43

'laks, laksu, 52; laksa[h]tarna,
99; ~uma, 107; laksutama,
99; laksutus, 40

lamakll [olema]; [lasku-

ma]; lamama, 95; lamandu-

ma (lamama heitma), 103; la-

puu; lama vili

lamba kasvatus; 'lambuke[ne],
44; lambur (lambakarjane),
29

lame, ~da, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; ~nenia, 96; usta-

ma (lamedaks tegema; tööd

lohakalt, vaevata tegema),
99; ~stuma, 103

'lamm (miski lai ja lame; oru

põhi), lammi, 50

lammas, lamba, lammast, 'lam-

basse, lammaste, 'lambaid,
lammastesse e. 'lambaisse

org)
'lammuma (koost ära lagune-

ma), 103; lammutama (koost
ära laotama, maha lõhkuma),
99; lammutus, 40

'lamp, lambi, 65

lamp 'jalg (lame, väljapöördu-
nud pöid)

'lampJkas t (maasisene mustus-

kast)
lamp katus (lame katus)

'langel, langemine; kallak, kal-

le; 2. vt. langud), langu, ~u,

~u e. langusse, ~ude, ~usid

{e. ~e}, {e. langes-
se}; lange, 82; ~ema, 100;
~enu, 17; langetama, 99; lan-

getõbi; ~evari; ~'oks

(puult mahavarisev oks)
langud (mõrsja ja peigmehe

poolsed sugulased), 'langude,
'langusid {e. 'lange}, 'langu-
desse (e. langesse}

'langus (langemine; langenud
olek), 40

'lank (raiumisele määratud

metsaosa), langi, 'lanki, 'lan-

ki e. langisse, 'lankide, 'lan-
kisid e. 'lanke, 'lankidesse

lan t (veoõng), lan'di, 67

'lao vt. ladu; ~ 'kaup
'laokil [olema]; [jääma]
laon vt. laduma ja laguma
'laostama (kokku varisema v.

laguma panema), 99; 'laostu-

ma, 103; 'laotama, 99; 'laotu-

ma, 103; 'laotus, 40

lapakas, 18

lapergune, 42, = lape'rik, 81

lapi [keel, rahvas]

lapidaarne (lühike ning selge),
36

lapik (lamendatud), ~u, 30;
4O



lapiline lauge104

lapiline, 43

Kapi maa, la

lapiti
'laplane, 42

lap'lik (lapiline), 81

lapp, lapi, 70; ~ima, ~ida, la-

pin, 112

'laps (naps [-u], löök), lapsu,
~u, ~u e. lapsusse, ~ude,
~usid {e. ~e}, audesse

'laps, lapse, 'last, 'lapse e. lap-

sesse, laste, 'lapsi, lastesse

lapsisse; lapseiga; lapse-
lapse lik, 81; lapseline,

43; lapsendama (lapseks võt-

ma), 99; lapsik, 30; lapsuke-
[ne], 44

lapuline (kontvõõras, kutsuma-
ta külaline), 43

lara, ~sse, ~de,
~desse; ~kas, 18; ~ma, 95;
larin, 26; larisema, 96; laris-

tama, 99

'lärts, lärtsu, 52; 107

'larv (näokate; [putuka] vast-

ne), larvi, 50

las [tulla]; lase (laskmine),
'laske, laset, 'laskesse, lasete,
'laskeid, lasetesse e. 'laskeisse

lasing (põikpuu hobuste kinni-

tamiseks; käsipuu), ~u, 30;
lasi 'puu (— lasing)

'lask, lasu, 'lasku, 'lasku e. la-

susse, 'laskude, 'laskusid e.

'laske, 'laskudesse; 'laske-

asend; ~e 'moon; 'laskma,
'lasta, lasen, 'las'ksin, 'las'kis,

'lasku, 'laskev, 'lasknud,
'las'kja, 'lastakse, 'lastud;
[läbi-] 'laskmatu, 17; ~uma,

103; ~ur, 29

'lasn (leivalabidas), lasna, 45

'las's (väike ankur), las'si, 50

lasso (köisling loomade püüd-
miseks), 10

las t, las ti, 50

laste 'aed; laste kaitse ühing
las t ima, 106

lasu vt. lask
lasu (suur hunnik), 'las-

su e. lasusse, ~de, ~sid,
~ma, 98

latakas, 18

latentne (peidusolev, varja-
tud), 36

latergune, 42

latern, ~a, 26

latikas (teatav kala), 18

latrama, ladrata, 'latran, 'lat-

räsin, 'latras, ladraku, 'latrav,

ladranud, 'latraja, ladratakse,

ladratud

'latsuma, 107; tatsutama, 99

'lat't, lat'i, 72

'latter (tallis), 'latri, 23

'latv, ladva, 'latva, 'latva e, lad-

vasse, 'latvade, 'latvu, 'latva-

desse e. ladvusse

lau vt. laug
laua laegas; laud, laua, 'lauda,

'lauda e. lauasse, 'laudade,
'laudu, 'laudadesse {e. lauus-

se}; laudi (riiul; laudtelling,
[sauna-] lava), 16

'laudjas (hobuse v. veise selja

tagaosa, ristluu-koht), 18

laudkatus; laudkond (laua-

seltskond), 80; 'laud lina;
'laudne, 36; 'laudsel [olema]

([surnu-] laval); 'laudsele

[panema]
'laug (silmal), 'lau, 'laugu, 'lau-

gu e. 'lausse, 'laugude, 'lau-

gusid e. 'lauge, 'laugudesse
e. lauesse

laugas (veega täitunud auk

soos), 'lauka, 91

'lauge (mitte järsk, vaid liba-

misi viltune, vähe kallakas;

tasane, pehme, mahe; vähe



'laugemisi leeritama105

keerdunud [lõng]), 15; ~misi

(laugelt, tasa, libamisi)
lauk (1. valge laik looma otsa-

esisel; [juukse-] lahk; 2. tea-

tav taim; 3. vesikana [lind]),
laugu, 'lauku, lauku e. lau-

gusse, 'laukude, 'laukusid e.

'lauke, laukudesse {e. lau-

gesse}
'laul, laulu, 52; laulatama, 99;

laulatus, 40; laulik, 30; ~ja,
14; ~janna, 8, = ~jatar, 5;
~ma, laulan, 115; lau-

lu hääl; laulu 'koor; laulu-

lind; laululine, 43

laup (otsaesine), lauba, 55

laup. = laupäev; lau 'päev;
lau päevane

laure aat (auhinna-saaja), lau-

reaadi, 63

lausa

lause, 'lause, 82; lauseline, 43;
~s'tik (rühm lauseid), 81;

lauseti; 'lause õpetus
lausik (lame, tasane), 30; lausk

(lahtine; lame, tasane), lausa,
'lauska, 'lauska e. lausasse,

'lauskade, lausku, 'lauskades-

se e. laususse, komp, lausem,

sup. lausim e. kõige lausem;
'lausk 'maa; lausk rannik;
laus sadu (suur, laialdane

sadu); laus tuli (lahtine, lõõ-

mav tuli, lausa tuli)
'lausuma, 107

'laut, lauda, 57

'lautima (korraldama, valmis

seadma või laduma, kokku

põimima, näit, varbadest ree-

põhja; [kangast] poomile
seadma), 'lautida, laudin, 111

lava, ~, 'lavva e. lavasse,

zvde, ~sid e. lavu, lavadesse

e. lavusse; ~ kõrgendik
(kõrgendik laia tasase pealis-

pinnaga); maa (lavataoli-

ne maa-ala); ~staina, 9S;
~stus, 40

la veerima (loovima; mitte otse-

teed eesmärgi poole tüürima,

põiklema), 106

la'viin (lumeveere [-veerme]),
51

lebama (lamama, puhkama), 95

'lee (kolle, tulease), 1

leebe (mahe, pehme), 15; lee-

buma (leebeks, tasaseks, ma-

hedaks muutuma; harjuma,
viluma, kohanema), 103; 'lee-
bus, 40

leede (liivamaa, -viirg), 'leete,
84

'leeder (leedripuu), 'leedri, 23

leedi (daami nimetus Inglis-
maal), 9

'leedri 'puu
Leedu, koh. Leetu e. Leedusse,

11; leedu [keel]; leedulane,
42; ~'maa (= Leedu), la

leege (leekimine), 'leeke, 85;

leegi 'heitja, 14

leegion (määratu hulk; väe-

osa), 5; ~är, 5

leegitsema, 96; leek, leegi, 61;
'leekima, 'leekida, leegin, 108;
'leek lill

leelis, 39; ~ene, 43

leelu (laul, luule), 11; ~tama,
99

'leem, leeme, 'leent, 'leeme e.

leemesse, leente, 'leemi, leen-

tesse e. leemisse; leemenda-

ma (vedelikukorraga kaetud,

märg olema), 99; leemene, 41

'leen' (kori, seljatugi), leeni,

50; ~ 'tool' (tugitool)
leepira (pidalitõbi), 8

'leer (1. laager; 2. leeriõpetus),
leeri, 50

leeri laps; leeritama, 99



leet põõsas lembima106

leetpõõsas
leetrid, 'leetrite, 'leetreid, 'leet-

ritesse e. 'leetreisse; leetri-

' haigus
'leet sel jak (liivamadalik vees)

leevendama (leebemaks tege-
ma, mahendama), 99; leeven-

dus, 40

leevike[ne] (teatav lind), 44

legaalne (seaduslik), 36; legali-
'seerima (seaduslikuks tun-

nustama), 106

legend (püha isiku elulugu;
vagajutt), 51; legen' daarne,
36, = ~'lik, 81

lehe kuu; lehe 'külg; [kahe-*]

leheline, 43

lehelis (= leelis), 39

lehes'tik, 81; lehis (taimelehes-

tik), 37; lehitsema, 96; lehitu,
17

lehk (halb lõhn), leha, 'lehka,

'lehka e. lehasse, 'lehkade,

'lehki, 'lehkadesse; 'lehkama,
lehata, 'lehkan, 'lehkasin, 'leh-

kas, lehaku, 'lehkav, leba-

nud, 'lehkaja, lehatakse, le-

hatud; 'lehkus, 40

'lehm, lehma, 47; lehma 'laut;
lehmik (lehmvasikas), 30

'leht, lehe, 'lehte, 'lehte e. le-

hesse, 'lehtede, 'lehti, 'lehte-

desse e. lehisse; [puud läksid]

lehte

'lehter, 'lehtri, 23

[puud on] 'lehtes; 'leht hõbe;

'lehtima (lehte minema), 102;

lehtjas (lehetaoline), 18;
lehtla, 14; lehtne, 36; leht-

puu

Lehtse, koh. ~[sse], 15

lehvik, 30; 'lehvima, 106; lehvi-

tama, 99

'leib, leiva, 'leiba, 'leiba e. lei-

vasse, 'leibade, 'leibu, 'leiba-

desse e. leivusse; ~ kond, 80;
~ur (leivategija), 29

'leid, leiu, 'leidu, 'leidu e. leius-

se, 'leidude, 'leidusid e. 'leide,
'leidudesse; leidja, 14; ~ lik,
81; ~'tikkus, 40; ~ma, ~a,

leian, 123; ~uma, 103; ~ur

(leiutaja), 29; ~us, 40

leierdama, 99; leier Jkast
'leige, 15; leigenema, 96; 'leigu-

ma (leigeks muutuma), 103;
'leigus, 40

leil, leili, 50; leiline, 41

'lein, leina, ~a, ~a e. leinasse,

~ade, ~u, e. leinus-

se; ~aia, 31; leina 'laul; lei-

naline, 43; ~ama, 124; leina-

marss

Leipizig, koh. ~i[sse], 29

leisik (raskusmõõt: 20 naela),

~a, 26; ~ane, 42

'leifnant, 'leitnandi, 67

leitsak, 30, = leitse (palav, ui-

mastav aur, hingeaur, niiske

soojus), 82

leiu vt. leid; ~tarna, 99; ~tis

(see, mis on leiutatud), 39;
~tus, 40

leiva vt. leib; isa; ~kas, 18;
~kott; ~line, 43; leivuke-

[ne], 44

'lekkima (vett sisse laskma),
'lekkida, lekin, 112

leksikon (sõnaraamat), 5

'lektor (õpetaja), 29; lek'tüiir

(lugemismaterjal; lugemine),
51

'lell (isa vend), lelle, 49

Lelle, koh. 'Lelle e. ~sse, 7

lelu (mängukann), ~sse,

~de, ~sid, ~desse

'lembima (armastama), 'lembi-

da, lemmin, 'lembisin, 'lembis,

'lembigu, 'lembiv, 'lembinud,
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'lembija, lemmitakse, lemmi-

tud

'lemm (kiud, lible, helve, nar-

mas), lemme, 49

lemmel (vesilääts — taim),

'lemle, lemmelt, 'lemlesse,
lemmelde, 'lemleid, lemmel-

desse e. lemleisse

lemmik, 30;
~ 'roog [ 'roa]

'lend, lennu, 'lendu, 'lendu e.

lennusse, 'lendude, 'lendusid

e. 'lende, 'lendudesse e. len-

nesse; lendama, lennata, 'len-

dan, 'lendasin, lendas, lenna-

ku, 'lendav, lennanud, 'lenda-

ja, lennatakse, lennatud;
lend 'leht; 'lendlema, lennel-

da, 'lendlen, 'lendlesin, 'lend-

les, lennelgu, lendlev, lennel-

nud, 'lendleja, lenneldakse,

lenneldud; 'lend 'pos't;
~ 'salk [ salga]; ~u [tõus-

ma]; ~uma, 103; ~ur, 29;
~uv, 26; ~va (äkiline rist-

luu-valu, -rabandus), 14

Lenin:grad, ~i, 5

lennu asjandus; lennuk, lennu-

ki, 29; lennukas (täis hoogu,
vaimustust), 18; lennus [ole-

ma]; lennutama, 99; lennu-
väli

'leo vt. ligu
'leo'pard (teatav röövloom), 51

[linad on] 'leos; 'leotama, 99;
leotis, 39; leotus, 40

lepa triinu, 11

lepe (kokkulepe), 'leppe, 86

lepik, 30; ~ lill

leping, 30; ~uline, 43

lepis'tik (lepik), 81

lepitama, 99; lepitus, 40; lepi-
tus komisjon; 'leplik, 81;
leplikkus, 40

'lepne (lepast tehtud), 36; 'lepp,
lepa, 60

'leppima, 'leppida, lepin, 112;
'leppimatu, 17

leppmaim
lepiro'soorium (pidalimaja, pi-

dalitõbiste haigemaja), 5

lesima (lamama), 97

'lesk, lese, 'leske, 'leske e. le-

sesse, 'leskede, 'leski, 'leske-

desse

lest (õhuke, lai asi; teatav pu-

tukas; teatav kala), lesta, 47

lett, let'i, 72

levi (levimine), ~sse,

~de, ~sid, ~desse; ~k (le-

vimine; levimus), 30; ~ma,

97; ~inis 'kiirus; ~mus (le-

vimis-ulatus), 40; ~nema, 96;
~tarna, 99; ~tus, 40

levkoi (teatav lill), 4

liaan (ronitaim), liaani, 51

liha[h] tarna (järsku, ühe korra

libisema), 99; liba 'hun t; li-

bajas (libe, kallakas), 18; li-

bamisi; libastama (= libah-

tama), 99; libe, libeda, 25; li-

bedus, 40

libe raalne (vabameelne), 36; li-

beraalsus, 40; liberalism, 51

libin, ~a, 26; libisema, 96; libis-

tama (libiseda laskma), 99;
libitsema (meelitama, libeda

keelega olema, meeldida püüd-
ma), 96

lible, 7

liblik (= liblikas), ~u, 30; ~as,

~a, 18; ~õieline [taim]

libireto (ooperitekst), 10

lidukil (lidus); ~e

liduma (väledasti jooksma), 98

lidus (mahavajunud, kokkusu-

rutud olekus, tihedasti vastu

aluspinda); [puid] ~se [la-

duma]



lift liilia108

lift (tõstuk), lifti, 50

liga-loga (korratult, logaskil)
lige (märg), ~da, 25

ligem, ~a, 26; ~al [olema];

~ale; ~alt

ligi, ~da, ~dat, idasse, ~da-

te, ~daid, ~datesse e.

se, komp, ligem, sup. ligim e.

ligidaim e. kõige ligem;
[vaenlane on] ligi (ligidal);
~dal; ~dale; ~dus,
40; ~ 'kaudne; ~ 'kaudu;
~ lähedal; lähedus; ~me-

ne, 43; ~ndama (lähenda-
ma), 99; ~nema, 96; 'pääs;
~s'tikku; ~stikune, 41

ligu, 'leo, ligu, likku e. 'leosse,

ligude, ligusid, ligudesse; li-

guma, liguda, 'leon, ligusin, li-

gus, ligugu, liguv, ligunud, li-

gu ja, 'leotakse, leotud; ~ne-

ma, 96

liha, 'lihha e. lihasse,
~de, ~sid e. lihu, lihades-

se e. lihusse; 'karva;
~'leem; ~'lik, 81; ~line,
43; [poeg], 41; ~s, ~se,

38; ~seline, 43; ~v, ~va,

26; ~vus, 40; ~ võte, pl.
~ 'võtted; ~ võtte püha

'liht (lihtne); ~ inimene; ~is

(= lihtne), ~sa, 21;

~ 'murd; ~ne, 36; ~sus, 40;

lihtsustama, 99; lihtsustuma,
103; lihtsustus, 40

Lihula, koh. 31

lihunik, 81
'lihv, lihvi, 50; 106

liia vt. liig; ~ldama, 99; ~1-

dus, 40; ~le [minema]; ~li-

ne, 43; ~sti; ~ti; ~tigi
'Liibavi, koh. ~[sse], 16

liibuma (end vastu suruma),
103

liide, 'liite, 84

liider (juht), 'liidri, 23

liider lik, 81

liidetav, 26; liidu riik (liidus

olev riik); liidus [olema]

liig, liia, 'liiga, 'liiga e. liiasse,

'liigade, liigu, 'liigadesse e.

liiusse; 'liiga [suur]

liiga (liit), 8

liiga[h]tarna (järsku, ühe kor-

ra liikuma), 99

liige, 'liikme, liiget, 'liikmesse,
'liikmete, 'liikmeid, 'liikme-

tesse e. 'liikmeisse; ~nd (lii-

kekoht, näit. liigendnoal),
29; (liikme-

teks, üksikosadeks lahuta-

ma), 99; ~nd nuga; andu-

ma, 103; ~ndus, 40; (lii-

kekoht, näit, käel, jalal), ~se,

37; ustama (liigendama), 99

liigiline, 43; liigitama (liikides

se jaotama), 99; liigituma,
103; liigi tunnus; liigitus, 40

liig kasu; liigkasu 'võt'ja, 14;
'liig liha; 'liigne, 36; liigsus,
40

liigud (joodud, väike jooming
kauba v. kokkuleppe puhul),
'liikude, 'liikusid {e. 'liike},
'liikudesse {e. liigesse}

liigutama, 99; liigutus, 40

'liik, liigi, 61; ~'kond, 80

'liiklema, liigelda, 'liiklen, 130;
liiklemis 'tee; 'liiklus, 40;
liikme 'kaart; [viie-] 'liik-

meline, 43; 'liikmes'kond, 80;

'liikuma, 'liikuda, liigun, 113;
liikumatu, 17; 'liikumine, 43;
liikumis vabadus; 'liikumus

(liikumine), 40; liikuv, 26;
liikuvus, 40

'liikva (eeterpiiritus), 14

liikvel [olema]; ~e [tõusma]
liilia (teatav lill), 31
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liim, liimi, 50; ~ima, 106; lii-

mine, 41; ~jas (liimitaoline),
18; ~uma (kleepuma), 103

liin (joon; teatav pikkusmõõt),
liini, 50; liineal (joonlaud), 5

liiper, 'liipri, 23

liir (Itaalia raha), liiri, 50

'liisk, liisu, 'liisku, 'liisku e. lii-

susse

liist, liistu, 52

liistak, ~u, 30

'liit, liidu, 75; ~e 'koht

liiter (1/1OOo kuupmeetrit; lüh.

1), 'liitri, 23

liit keha; 'liitlane, 42; liit lau-

se; liitma, 'liita, liidan, 120;
liit'riik (liitosadest koosnev

riik)
liitrine, 43

liituma [millegagi] (kokku lii-

tuma, liitu astuma) v. [mil-

lelegi] ([osana] külge liitu-

ma), 103

liiv, liiva, 45

liiv (kalapüügiriist), liivi, 50

Liiva, koh. 8; Liiva-Han-

nus (surm), 38; liivak (liiva-

ne koht, liivamaa), liivaku,

30; liiva kallas; liivakas (lii-

varikas), 18; liivane, 41; lii-

vapaber
liivi [keel]; Liivi [laht]
liivik (liivak), ~u, 30

liivi keelne; liivi 'maalane;
Liivi maa, la; liivlane, 42

likku [panema] vt. ligu

likvidatsioon, 51; likvi'deerima

(lõpetama; lõpparveid tege-
ma; sularahaks muutma),
106; likvideeruma, 103; lik-

viidne (sula; selge, õige), 36

liköör (teatav alkoholine jook),
51

lill, lille, 49

lillil, 8

lillakas (1. natuke lilla, lillavõi-

tu; 2. teatav murakaliik), 18

lille 'aed; lille 'kimp; lilleline,
43; lill kapsas

lima, ~, 'linuna e. limasse,

~de, e. limu, limadesse

e. limusse; lima nahk; ~ne,
41

limo naad, 51

'limps, limpsu, 52; ~ama, 124;
106; ~ti!

limune [loom], 41

lina, ~sse, ~de, ~sid

e. linu, linadesse e. linusse;
zx/ne, 41

linask (teatav kala), ~i, 29

linastama (näitelinale kujuta-
ma; filmina lavastama), 99;
lina 'västrik

lind, linnu, 'lindu, 'lindu e. lin-

nusse, 'lindude, 'lindusid e.

'linde, 'lindudesse e. linnesse;
'lind prii

line'aar 'kaugus; line'aarne

(sirgjooneline; piki-ulatuseli-
ne), 36; lineerima (joonima),
106

ling, lingu, ~u, ~u e. lingusse,
~ude, ~usid e. ~e, ~udesse

(e. lingesse}; lingutama (vis-

kama (nagu linguga], pais-
kama; [kõrvu] liigutama;
püüdma [silmusega, linguga,
linnupaeltega]), 99

linik (linane rätik, peakate;
kitsas lauakate v. vaip), 30

link (uksel), lingi, 64; Tust]

~i (panema]; [uks on] ~is

linlane (linnaelanik), 42; 'linn,
linna, 'linna, 'linna e. linnas-

se, 'linnade, linnasid e. 'lin-

nu, 'linnadesse; linna jagu;
linna lik, 81; linnaline, 43

linnas, ~e, 38; 'kohv

linn 'riik
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linnuke[ne], 44; linnu koer

linnus (maalinn [muinaseestlas-

tel]; loss-kindlus [näit, kesk-

aegsed rüütleil]), ~e, 38

linoleum, 51

lint, lindi, 67; ~ 'saag
lipakas, 18; lipendama, 99

lipi-lapiline, 43; lipiline, 43

lipitsema (= libitsema), 96

lipnik, 81; lipp, lipu, 76

lippama, lipata, 'lippan, 128

lipp-lapp, lipi-lapi, 'lippi-lappi,
lippi-lappi e. lipisse-lapisse,
lippide-lappide, 'lippisid-'lap-
pisid e. 'lippe-lappe, 'lippides-
se-'lappidesse e. lipesse-lapesse

lips (1. kaelaside; 2. ühest ot-

sast peenemaks, teravamaks

minev asi, näit, piibu suus-

käiv osa, kartuli lõik jne.),
lipsu, 52

lipsa[h]tarna (järsku, ühe kor-

ra lipsama), 99; lipsama, 124;

'lipsti!; lipsu [lööma]

lipu kiri; liputama, 99; liputus,
40~

lirin, 26; Urisema, 96; Ülis-

tama, 99

lirts, lirtsu, 52; lirtsa[h]tarna,
99; ~uma, 107; lirtsutama, 99

lisa, 'lissa e. lisasse, ~de,

~sid e. lisi, lisadesse e. lisis-

se; ~ leht; ~ma, 95; ~nd

(juurdelisatud, juurdelisatav
osa või asi; keeleõpetuses:
liik täiendeid), 29; ~ndama

(juurde lisama), 99; ~nduma,

103; ~ndus, 40

Lissabon, 5

literaat (kirjamees), literaadi,

63; litera'tuur (kirjandus),
51; literatuurne, 36

litoigraafia (kivitrükk; kivitrü-

kipilt; kivitrükikoda), 31; li-

to: graafiline, 43

lit:'sents (luba; eesõigus), 51

'litsuma, 107
litter (väike metall-leheke v.

raha rõivaste ilustuseks), 'lit-

ri, 23

liturgia (jumalateenistus-tege-
vuste kogumõiste), 31; litur-

giline, 43

liud (vaagen, suur taldrik;
taldrikutaoline maapinna-
lohk), liua, liuda, 'liuda e.

liuasse, 'liudade, 'liudu, liu-

dadesse {e. liuusse}
liugema, 100; 'liuge 'pind

na] ; liuglema, liuelda, 'liug-
len, 'liuglesin, 'liugles, liuel-

gu, liuglev, liuelnud, 'liugleja,
liueldakse, liueldud; liug-
lend; liugu [laskma]; liu-

guma, 103; liu mägi
liusk (lauge, libamisi olev, mit-

te järsu kallakuga), liusa,

'liuska, 'liuska e. liusasse,

'liuskade, 'liusku, 'liuskadesse

e. liususse, komp, liusem, sup.
liusim e. kõige liusem; ~a

(libamisi, laugelt)
liustik, 81; liu väli

Liverpool [loe: liverpul], 5

lk. = lehekülg
loa vt. luba ja luga
loba, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~kas (palju lobav),
18; ~ma, 95; ~ 'suu

lobi (söök, hrl. vedelam toit v.

supp), ~sse, ~de,
~sid,

lobin, ~a, 26; lobisema, 96

lobjakas (sula lumi), 18

lobudik, 81

lodev, ~a, 26; ~il; ~us, 40

lodi, lod ja, 'lot'ja, 'lotja e. lod'-

jasse, 'lot'jade, 'lot'je, lot'-

jadesse e. lodjesse
lod'ja puu (teatav taim)
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lodu (mingi pehme, lodev asi;
lodumaa, madal, vesine rohu-

maa), zxz, 'lottu e. lodusse,
~de, ~sid, ~desse; ~kil

[olema]; ~kile [jääma]; ~s

(lodukil)

loe (põhja-lääs), 'loode, 'loet,
'loodesse, 'loete, 'loodeid, 'loe-

tesse e. 'loodeisse, pl. 'looded
(tõus ja mõõn)

loe vt. lood [loe]
loen vt. lugema; ~d (nimes-

tik), 12; ~dama (ära v.

üles lugema), 99; ~dus, 40;
~g, ~gu, 13; 'loetama (luge-
da laskma, lugemises eksami-

neerima; leeritama), 99; 'loe-

tav, 26; 'loet[e]lema (üles lu-

gema), 101; 'loetelu (loetlus;
nimestik), 6; 'loetlus, 40

loga-laga (logaskil, korratuses)

logard, ~i, 29 [komp, ~im, sup.
~eim e. kõige ~im]

loga:'ritm (suhtearv), 51; loga-
ritmiline, 43

logask (logard), ~i, 29 [komp.
~im, sup. ~eim e. kõige
~im]; ~il [olema]; ~ile

[jääma]
loge, ~da, 25; ~dus, 40; ~ler

ma, ~lda, ~len, 104

login, ~a, 26; logisema, 96; lõ-

gistama, 99

logu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~'dik, 81

lohakas, 18; lohakil [olema];
lohakile [jääma]; lohakus, 40

lohe (lendmadu), 7

lohin, ~a, 26; lohisema, 96; lo-

histama, 99

'lohk, lohu, 'lohku, 'lohku e. lõ-

busse, 'lohkude, 'lohkusid e.

'lõhke, 'lohkudesse; ~'lik, 81;
~u [vajuma]; [põsed on]
~us

lohmakas (suur ning kohmakas

ja lohakas), 18

lohmard (lohmerdav inimene),
~i, 29 [komp. ~im, sup.
~eim e. kõige ~im]; lohmer-

dama (kohmakalt ja hoolima-

tult esinema või toimima),

99

'lohmima (raskete hoopidega
lööma, peksma), 106

lohutama, 99; lohutus, 40

'loid, loiu, 'loidu, 'loidu e. loius-

se, loidude, loidusid e. 'loide,

'loidudesse e. loiesse, komp,
loiem, sup. kõige loiem

loide, 'loite, 84

loidus, 40

loiguline, 43; loik, loigu, 73

'loit, loidu, 75; ~ma, ~a, loi-

dan, 120

'loits (nõidussõna), loitsu, 52

'loivama (pikkamisi roomama,

aeglaselt edasi liikuma), 124

lo jaalne (seaduslik; ustav, aus),

36

lojus, 38; ~ lik, 81

lokaal (koht, ruum; lõbustus-,

joomakoht), lokaali, 51; ~ne

(kohalik), 36; lokali'seerima

(teatavale alale piirama), 106

lo:'kaut (töösulg, tööliste hulga-
line vallandamine), lokaudi, 63

lokiline, 43; lokk, loki, 69

'lokkama (lopsakalt kasvama),
lokata, 'lõkkan, 128

'lokkima, 'lokkida, lokin, 112;
[juuksed on] lokkis

'lokku [lööma]

lokomobiil (jõumasin), 51

'loks, loksu, 52

Loksa, koh. ~le, 8

loksuma, 107; loksutama, 99;
loksutus, 40

loku 'laud
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'lol l, 10l li, 50; 10l lakas, 18; ~us,

40

lombak, ~u, 30; lomberdama

(longates, vaevaliselt kõndi-

ma), 99

lomm (lohk, mõik või kühm,
näit, hoobi tagajärjel plekk-
anumas), 50; ~i [lööma]; ~i-

ma (raskete hoopidega muhk-

likuks, lohklikuks lööma),
106; ~is [olema]

lomp, lombi, 65

'lompama, lombata, 'lompan, 126

London, koh. ~i[sse], 29

longakil [olema]; ~e [jääma]
longu [jääma]; ~s [olema]

lonkama, longata, 'lonkan, 125

lonkima, 'lonkida, longin, 108

lonks, lonksu, 52; ~ama, 124

lonkur, 29

'lon't, lon'di, 67; ~amisi [jooks-
ma]; ~i [vajuma]; ~is [seis-

ma] (londikujuliselt lõdvalt,
ripakil); ~ kõrv

'lontrus, 40

'loo vt. lood [loo], loog ja lugu
loobuma [millestki], 103; 'loo-

bumus, 40

lood' (loodimisvahend; teatav

raskusmõõt), loe e. loodi,
'lood i, 'locd'i e. loesse e. loo-

disse, 'loodide, loodisid e.

'lood e, loodidesse e. loodes-

se

lood (lage õhukesemullane pae-

pealne nurm), 'loo, 'loodu,

'loodu e. loosse, 'loodude, 'loo-
dusid {e. loode), 'loodudesse

loode (alg-arenemisjärgus olev

[ihu-]vili), leote, 84

loode, ~d vt. loe [loode];
~ 'poolne

looder (logeleja), 'loodri, 23

loodeta vasti

'loodima, 106; loodis [olema]
(horisontaalselt tasakaalus,

rõhtseisangus)
'loodus, 40; ~e kirjeldus;

~ 'jõud; ~lik, 81; rah-

vas; ~ 'teadus

'loog (mahaniidetud hein), 'loo,
'loogu, 'loogu e. 'loosse, 100-

gude, loogusid e. 'looge, 'loo-

gudesse
looge (looklus, käänd, käänak),

looke, 85; ~ldi (kiira-käära);
~line (loogetega varustatud,
looklev), 43

loogika (mõtlemisõpetus; jär-
jekindlus, mõte), 31; loogili-
ne, 43

'loogus [maas olema]

'looja, 14

looja [minema]; loojak, 30, =

~ minek = loojang, 30; ~s

I olema]; loojenema (looja mi-

nemas olema), 96; 'loojuma
(looja minema), 103

'look, looga, 54; ~as [olema];
~lema, loogelda, ~len, 130

[aja-] loolane, 42; [aja-] 'looli-

ne, 43; [kurb-] 'loolus, 40

'loom, looma, 47

'loom, loomu, ~u, ~u e. loomus-

se, ~ude, ~usid {e. ~e), au-

desse {e. loomesse)
looma, 'luua, 'loon, 'lõin, 'lõi,

loogu, 'loov, loonud, looja,
luuakse, 'loodud

looma 'ar st; loomaarsti 'tea-

dus; looma liha; loomalik,
81; loomaline, 43; loomas'tik,
81; loomastuma, 103

loome (loomine), 'loome, 82;
'loome 'jõud; 'loomine, 43;
looming (loomistöö), 30; 'loo-

mis 'töö

loomu lik, 81; loomulikkus, 40;
[hea-1 loomuline, 43; looma-
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pärane; 'loomus 1. (iselaad,
-loom), 'loomuse, 40

loomus 2. (noodatõmme, nooda-

täis kalu), ~e, 38

loomu 'sun d

'loopima, 'loopida, loobin, 109

'loor, loori, 50

loorber, 29; ~i puu; ~ 'pärg
'loorima, 106; lõõritama, 99

'loos', loos i, 50; ~ima, 106

loosung (märgusõna, lipukiri,
tunnuslause), ~i, 29

'loož (eraldatud vaatekabinet

teatris; [uksehoidja] tuba;
kong; kinnine selts, sala-

ühing), looži, 50

lootma [midagi] (ootama, et

tuleb) v. [millelegi] (oma loo-

tust rajama), 'loota, loodan,
120

'lootos (teatav taim), ~e, 40

loot's, loot si, 50

loot'sik, 30

loot'sima, 106

'lootus, 40; ~[e] rikas; ~etu,

17; ~ kiir

loov, ~a, 26

'loovima (vastu tuult siia-sinna

purjetama, ristlema), 106

loovutama [midagi kellelegi]
(jätma, käest ära andma),
99; loovutus, 40

lopergune, 42

lops, lopsu, 52

lopsakas, 18; lopsakus, 40

'lopsti!
loputama, 99; loputis (loputus-

vahend, -vesi), 39; lõputus, 40

lora, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~ma, 95

'lord (aunimi Inglismaal), lordi,

50

lori, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ma, 97; ~n,

26$ ~seina, 96

8

'lörts (pehme, lodev aine v. asi),
lortsu, 52; lörts (= [lume-]

lörts; lörts [-u]), lor'tsi, 50;

~ti!

'los s, los'si, 50

'lossi [lööma] (laiaks, lömmi,

kokkupigistatud olekusse)
'los'sima ([laeva] tühjendama),

106

'lossis [olema] (lömmis, kok-

kupigistatud)
losutama (kükitama, lohakil

maas olema), 99

lotakas (vedel, lõtv, kaltsutao-

line, lotendav), 18; lotendama,
99; loterdama, 99

lote'rii (loosi-, õnnemäng, või-

duloosimine), 2; lote rii-allegri
(odav asjadeloterii), 16

'lots (suur märg lumeräitsa-

kas; lumelorts, lobjakas), lot-
si, 50; ~iniÄ (märga lund

sadama), 106

'lot t, lot’i, 72

lp. = lugupeetud
luba, 'loa, luba, 'loasse, lubade,

lubasid e. lube, lubadesse;
~dus, 40; ~ kiri; ~ma, 95;
~niatu, 17

lubi, lubja, 'lupja, 'lupja e. lub-

jasse, 'lupjade, 'lupje, 'lupja-
desse e. lubjesse; ~ 'valge;
lubja kivi; lubjane, 41; lub-

jastuma, 103

ludin, ~a, 26; [minema]

luga (teatav taim), 'loa, luga,
'loasse, lugade, lugasid e. lu-

ge, lugadesse

lugeja, 31; ~s'kond, 80; luge-
ma, lugeda, 'loen, lugesin, lu-

ges, lugegu, lugev, lugenud,
lugeja, 'loetakse, 'loetud; lu-

gematu, 17; luge mik, 81; lu-

gemine, 43; lugemislaud; lu-

gija (palvevend), 31



lugu luterlus114

lugu, 100, lugu, {'lukku e.} 'loos-

se, lugude, lugusid, lugudesse;
'laul; ~ 'peetav, 26;

~ peetud, 19; ~ pidamine,
43"

'luht, luha, 'luhta, 'luhta e. lu-

hasse, 'luhtade, 'luhti, 'luhta-

desse; 'luhta [minema] (nur-

ja) ; luhtama (lainetavalt

voogama, lopsakalt kasva-

ma), luhata, 'luhtan, 'luhta-

sin, 'luhtas, luhaku, luhtav,
luhanud, 'luhtaja, luhatakse,
lubatud; luhtaminek; ~as

[olema] (nurjas); ~nma

(luhta minema), 103

luide (liivahang), 'luite, 84

luige 'laul; 'luik, luige, luike,

'luike e. luigesse, 'luikede, 'lui-

ki, 'luikedesse e. luigisse
'luikama (valju, kõlavat, läbi-

tungivat häält tegema), lui-

gata, 'luikan, 125

luine, luise, 34

'luisk, luisu, 'luisku, 'luisku e.

luisusse, 'luiskude, 'luiskusid

e. luiske, 'luiskudesse; 'luis-

kama, luisata, 'luiskan, 'luis-

kasin, 'luiskas, luisaku, 'luis-

kav, luisanud, 'luiskaja, lui-

satakse, luisatud

'luituma (värsket värvi v. väli-

must kaotama, pleekima, ku-

lunuks, vananenuks jääma),
103

'lukk, luku, 76; ~ 'sepp;
[keerama]; ~us [olema]

luks, luksu, 52

Luksemburg, 51

'luksti!; luksuma, 107

'luksus (toredus), 40; ~ asi;
~ lik, 81

luku 'auk; luku[s] 'sepp; lu-

kustama (lukku panema), 99;

takutama (luku taha pane-

ma; lukku panema), 99

lull, lul'li, 50; hii litama, 99

lume hang; lume 'tuisk; lumi,
lume, 'lund, 'lumme e. lumes-

se, lumede, lumesid, lumedes-

se; lumine, 41;
lumi 'valge

'lumm (nõidus), lummu, 52;
~ama (ära nõiduma), 124;

~uma (nõiutuks saama), 103;
~us (nõiutud olek, nõidus),
40; lummutama (lummama),
99; lummutus, 40

luna (lunaraha), ~sse,

~de, ~sid, ~desse;

43; ~Jinaks [jnaksu]; us-

tama, 99; ~stus, 40

'lupjama, lubjata, 'lupjan, 'lup-
jasin, lupjas, lubjaku, 'lup-
jav, lubjanud, 'lupjaja, lubja-
takse, lubjatud

'lups, lupsu, 52; lupsa[h]tama,
99; 124; ~ti!; ~uma,

107; lupsutama, 99

tarin, ~a, 26; lurisema, 96; lu-

ristama, 99

lurjus, 38; ~ lik, 81

'lur'pima (ahnesti lurinal söö-

ma), 'lur'pida, lur'bin, 109

'lur r (liiga vedel, mitte küllalt

paks toit, näit, supp), lur'ri, 50

'lurts, lurtsu, 52; 'lurtsima, 106;
~tt!

lusikas, 18; lusikaJ täis
'lus t, lus'ti, 50; lus'takas (lus-

tikas, lustlik), 18

luste (teatav heintaim ja umb-

rohi), 82; 'lustene, 43

lus tikas, 18; lus'tiline, 43; 'lus -

tima (lusti omama), 106;
'lus t lik, 81; lus't 'mäng

luteri Tusk]; ~ usuline; luter-

lane, 42; luterlik, 81; luterlus,
40
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lutikas, 18

luts, lutsu, 52

lutsern (teatav liblikõieline

taim), 51

lutt (lapse imemiskummi), lu-

ti, 72

'lutt (puukoorest karjasarv, -pa-

sun), lutu, 'luttu, 'luttu e. lu-

tusse, 'luttude, 'luttusid {e.
'lutte), 'luttudesse {e. lutes-

se}; lutu 'sar v

'luu, ~, ~d, zvde, 'luid,
'luudesse e. 'luisse

'luua vt. looma

'luud, luua, 'luuda, 'luuda e.

luuasse, luudade, 'luudi, 'luu-

dadesse

luude rohi; luud-kondid, 'luu-

de-'kon'tide, luid-'kon'te, 'luu-

desse-'kon'tidesse e. 'luisse-

-kon'desse; 'luud-liikmed, luu-

de-'liikmete, 'luid-'liikmeid,
'luudesse-'liikmetesse e. 'luis-
se-'liikmeisse

'luuk, luugi, 61

'luu kere

luule, 'luule, 82; luuleline, 43;
~taja, 31; ~tama, 99; ~tus,
40; ~tus kogu

luup (1. suurendusklaas; 2.

suur paat), luubi, 62

luu painaja, 31

'luuraja, 31; 'luurama, 124; luu-

re, 'luure, 82; luure lennuk;
luure'salk

luusima, 106

'luus'tik, 81; 'luu tiisikus
'lõa vt. lõõg
lõbu, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~'reis [-u ja -i];
~s, ~sa, 26; ~starna, 99;

~stus, 40; ~stus 'maks
[ maksu]; ~sus, 40; ~tsema,
96

lõdin, ~a, 26; lõdisema, 96

lõdva vt. lõtv; lõdvendama
(lõdvemaks muutma), 99;

lõdvendus, 40; lõdvenema
(lõdvemaks muutuma), 96;
lõdvik (voolik), 30

login, ~a, 26; logisema, 96; lõ-

gistama, 99

lõhandik (lõhutud puupaku,
palgi jne. osa, halg), 81; lõ-

hang (lõhe, pragu; sügav jär-
sukaldane merelaht; lõhan-

dik), 30; lõhe, lõhe, 7; lõhe

(lõhkumine, lõhkemine), 'lõh-

ke, lõhet, 'lõhkesse, lõhete,
'lõhkeid, lõhetesse e. 'lõhkeis-

se

lõhe kala (= lõhi)

lõhenema, 96; lõhestama, 99; lõ-

hestuma, 103; lõhestus, 40

lõhi (lõhekala), lõhe, lõhe, lõ-

hesse, lõhede, lõhesid, lõhe-
desse

'lõhke aine; 'lõhkema, 100; lõh-

kev, 26; 'lõhki [ajama]; 'lõh-

kine, 43; 'lõhkuma, 'lõhkuda,
lõhun, 'lõhkusin, 'lõhkus, 'loh-

kugu, 'lõhkuv, 'lõhkunud, 'lõh-

kuja, lõhutakse, lõhutud

lõhmus ([noor] pärn), ~e, 38

'lõhn, lõhna, 45; lõhnaline, 43;
~ama, 124; lõhnane, 41; lõh-

nutama (healõhnaliseks tege-
ma), 99

lõhvard (lõhverdaja), ~i, 29

[komp. ~im, sup. ~eim e.

kõige zx/im]; lõhverdama (al-

bilt esinema; latrama), 99

lõige (lõikamine; lõik; uuest

reast algav kirjutus- v. trüki-

osa, trüki järk), 'lõike, 85;
A,nd ([kviitungi, rahasaate-

kaardi jne.] äralõigatav osa,

kupong), 29

lõik (lõigatud tükk), lõigu, 73;
lõikama, lõigata, 'lõikan, 125;
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'haav; ~e 'laud; ~ ham-

mas; ~hein; ~iima (end

lõikama, vastastikku üksteist

lõikama), ~uda, 103;
A/uma (kestvalt, pidevalt lõi-
kama, nikerdama), lõi-

gun, 113; 'lõikus, 40; ~us-

Jkuu

'lõim (lõimlõng; puusüü; leiva-

küna; mest, lõimkond: „nad

on ühes lõimes”; kangas), lõi-

me, 49; lõimetama (looma, te-

kitama), 99; lõimetis (looma

munad ja pojad), 39; lõime-

tus, 40; ~ kangas; ~ 'kõnd, 80

'lõin vt. looma ja lööma

'loit (kõnetoru), lõida, 57

'lõiv (maks [-u]), lõivu, 52

lõke, 'lõkke, 86; ~ndama, 99

lõkerdama (palju naerma, nae-

ru lagistama), 99

'lõks, lõksu, 52; ~uma, 107;
loksutama, 99

lõmm (kooritud puupakk, mil-

lest peergusid kistakse), lõm-

mu, 52

'lõmps, lõmpsu, 52; ~ima, 106;
/viima, 107

'lõng, lõnga, 45

'lõo, 4, = ~kese, 44

lõpe (lõppemine, lõpp), 'lõppe,
86; ~tama, 99; ~tus, 40;
'lõplik, 81; 'lõplikkus, 40;
lõpma (= lõppema), 'lõppa,
lõpen, 'lopsin, 'loppis, 'lõpku,
'lõppev, 'lõpnud, 'lõpja, lõpe-
takse, lõpetud; 'lõpmatu, 17;
'lõpmatus, 40; lõpp, lõpu, 76;
'lõpp arve; lõpp 'eksam; 'lõp-
pema, 'lõppeda, lõpen, 'lõppe-
sin, 'lõppes, 'lõppegu, lõppev,
'lõppenud, 'lõppeja, lõpetakse,
lõpetud; 'lõpp sõna; lõpu kor-

ral [olema]; lõpu korrale

[jõudma]; lõpuks; lõpule 'vli-

mine, 43; lõpus
(veeloomade hingamisva-
hend), lõpuse, 38; lõpus 'hin-

gaja, 31; lõputu, 17; lõpu tun -

nistus

lõss (kooritud piim), lõs'si, 50

lõtv, lõdva, 'lõtva, 'lõtva e. lõd-

vasse, 'lõtvade, lõtvu, 'lõtva-
desse e. lõdvusse, komp, lõd-

vem, sup. lõdvim e. kõige lõd-

vem; 'lõtvuma, 103; ~us, 40

lõua 'luu

lõuend, 29; ~ine, 43

'lõug, lõua, 'lõuga, 'lõuga e.

lõuasse, 'lõugade, 'lõugu, 'lõu-

gadesse {e. lõuusse}; 'lõuga-
ma, lõuata, 'lõugan, 'lõugasin,
'lõugas, lõuaku, 'lõugav, lõua-

nud, 'lõugaja, lõuatakse, lõua-

tud

lõugas (1. istemüür koldeesise

kõrval; 2. sopp [sopi], käär,
urgas; leetseljakuga eralda-

tud veekogu ranna ääres),
'lõuka, 91

lõugutama [linu] ([linavarsi]
murdma; alatasa vatrama,

lõugama), 99; lõuguti (lina-
varte murdmise riist), 16

lõu 'koer

lõuna, 'lõuna, ~t, 'lõunasse,

~te, 'lõunaid, etesse e. 'lõu-

naisse; 'Lõuna-Ameerika, 31;
lõuna-ameeriklane, 42; Lõu-

na-Eesti, 9; lõuna-eesti [mur-

ded]; 'lõuna-'eestlane, 42;

'Lõuna-'Jää meri; 'lõunaline,
43; 'lõuna maa; 'lõuna naba;
'lõunane, 42; ~stama (lõunat

sööma), 99; lõunati = 'lõu-

neti

'lõust (näomoonutis, veider, ko-

letislik nägu), lõusta, 45;
~ lik, 81
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lõvi, ~sse, ~de, ~sid,

~desse

'lõõg (ohelik looma kinnisidu-

miseks, kütke; mõõt — „lõõg
on täis”; poomisnöör — „tõm-
bas enese lõõga”), 'lõa, 'lõõ-

ga, lõõga e. 'lõasse, 'lõõgade,
'löögu, lõõgadesse

lõõm, lõõma, 45; ~ama, 124

lõõp (alpija, vigurdaja), lõõbi,

62; ~ima, ~ida, lõõbin, 109

lõõr ([ahju] suitsutoru; hin-

gekõri), lõõri, 50

lõõrima, 106; lõõritama, 99; lõõ-

ritus (linnu häälitsus), 40

lõõsk (suur, kange tuleleek v.

tuuletõmbus), lõõsa, lõõska,
'lõõska e. lõõsasse, 'lõõskade,
'lõõsku, 'lõõskadesse e. lõõ-

susse; lõõskama (kangesti
leegitsema; tugevasti puhu-
ma; põõnama, magama), lõõ-

sata, lõõskan, 'lõõskasin,
lõõskas, lõõsaku, 'lõõskav,

lõõsanud, 'lõõskaja, lõõsatak-

se, lõõsatud

'lõõts, lõõtsa, 45; 'pill; ~u-

ma, 107; lõõtsutama, 99

läbema (aega võtma millekski,
maldama, kärsima), 96; ~tu

r

17; ~tus, 40

läbi [vee]; ~ kaudu (läbistik-

ku); ~käigu 'koht; ~ käik;
~ma [midagi] (läbi minema

[millestki]), 97; ~'miiük;
~ 'paistev [ 'paistva], 20;
~ 'paistmata, 17; ~ segami-
ni, = ~ segamisi; ~ segi;
~stama (läbi torkama, läbi

puurima; läbima), 99; tik-

ku; ~stikune, 41; ~ tungiv,
26

läga (vedel pori, löga),
'lakka e. lägasse, ~de, ~sid

e. lägi, lägadesse e. lägisse

lähe (minek, väljatulek), 'lähte,
lähet, 'lähtesse, lähete, 'läh-

teid, lähetesse e. 'lähteisse
lähe (lähike), ~da, 25 [komp,

lähem, sup. lähim e. kõige lä-

hem]; ~dal; (lale; ~dalt;
~dane, 42; ~dus, 40; ~ldane

(kaunis lähike), 42;

~ma, 26; ~mal; ~ni;üe;
~mus, 40

lähen vt. minema

lähendama, 99; lähendus, 40;
lähenema, 96; lähes tikku; lä-

hestikune, 41

lähetama (saatma), 99

lähike[ne], lähikese, 44 [komp,
lähem, sup. lähim e. kõige lä-

hem]; lähim (kõige lähem),

lähima, 26; lähine (lähike),

41; lähis 'kiiTg; lähis 'nurk

lähker, 'lähkri, 23

lähme (mingem, läki)
'lähte vt. lähe [lähte]; ~ aeg;

lähtkond (retkkond), 80;
lähtuma, 103

läiga[h]tama (järsku, ühe kor-

ra läikima; üle riista ääre

maha loksuma [näit, vee koh-

ta]), 99; läige, 'läike, 85; läi-

gitama (läikima panema; [ve-

delikku] üle nõu ääre maha

pillama; viskama, lööma; [tu-

lirelvaga] laskma), 99; läik,
läigi, 61; 'läiketu, 17; 'läiki-

ma, 'läikida, läigin, 108; läik-

'papp; 'läik 'triikimine, 43

läila. 8; läilus, 40

läinud vt. minema

läitma (süütama; kumama,

paistma, läikima, virvenda-

ma), läita, läidan, 120

läka köha; läka[s]tama, 99; lä-

ka[s]tus, 40
läki (mingem, lähme)

läkiläki, 9
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läkitama, 99; läkitus, 40; läk-
sin vt. minema

lällama, 124; lällutama, 99
'lämb (lämbumus), lämmu,'läm-

bu, 'lämbu e. lämmusse, 'läm-

bude, 'lämbusid e. 'lämbe,
'lämbudesse e. lämmesse;
'lämbe (hauduv, lämmatav

soe), 15; ~uma (õhu puudu-
sel surema), 103; ~ uinus, 40;
~us, 40; lämmas'tik, 81; läm-

mas'tik hape; lämmastiku ri-

kas; lämmas'tik 'väetis; läm-
matama, 99

längakil [olema] (poolviltu, län-

gus); längakile [jääma];
'läng kiri; 'längu [jääma];
'längus [olema]

län'nik (kaanega puuanum), 30

läpastama (läppumas olema,

kopitama), 99; läpastuma
= 'läppuma ([niiskuse, um-

muksil-oleku tõttu] halvaks

minema, kopituma), 103

lärin, ~a, 26; larisema, 96

lärm, lärmi, 50; ~ama, 124;
lärmikas, 18; lärmitsema, 96

'lärts, lärtsu, 52; ~uma, 107;
lärtsutama, 99

läte (allikas), 'lätte, 86

lätl [kirjandus]; Läti, koh.

'Lät ti e. Lät isse, 9; ~ 'keel-

ne; LätTmaa (= Läti}, la;
~stama, 99; ~stuma, 103;
'lät lane, 42

lävi (künnis), läve, läve, lävve

e. lävesse, lävede, lävesid, lä-

vedesse

lääge, 15; läägus, 40

lään', lään'i, 50

lääne vt. lääs; ~ 'maa; Lääne-

maa, la; [kee-

led]; ~mere-'soomlane, 42;
Lääne meri

Lääne-Nigula, koh. ~sse, 31

lääni isand; läänimees
läänlane (läänemaalane), 42;

'lääs' (ilmakaar), lääne,

'läänt, läände e. läänesse

'lääts, läätse, 49; läätse 'leem;
~jas (läätsetaolinelT 18;

~ 'klaas'

löe vt. lüsi

löga, 'lõkka e. lögasse,
~de, ~sid e. lögi, lögadesse
e. logisse, komp, lögam, sup.

lögim e. kõige iögam; ~ne,

41

löma, 'lömma e. lömasse,
~de, ~sid e. lömi, lömadesse

e. lömisse, komp, lömam, sup.

lömim e. kõige lömam; ~kil

[olema] (madalasti vastu

maad surutud olekus, lidus);
~kile [jääma]; ~le [kee-

ma]; ~s taina (lömaks tege-
ma), 99; ~stuma, 103; ~stus,
40; lömitama (lömakil, lidus

maas olema, orjameelselt kel-

legi ees roomama), 99

lör'ts, lör'tsi, 50; 106;
lörtsuma, 107; lörtsutama, 99

'lõss (pudev, urbne, peen lupja-
sisaldav savi), lõssi, 50

"lööbe vt. lööve; ~ 'haigus;
loobuma (välja lööma — hai-

guse kohta), 103; löögi 'rühm;
löögi valmis; 'löök, löögi, 61;
löök pill; 'löök sõna; lööm,
lööma, 47; lööma, 'lüüa, 'löön,
'lõin, lõi, löögu, lööv, löönud,
'lööja, lüüakse, löödud; löö-

ma 'mees; lööming, 30

'lööv (kuur; kiriku keskosa),
löövi, 50

lööve ([haiguse] väljalöömine),
'lööbe, löövet, 'lööbesse, löö-

vete, 'lööbeid, löövetesse e.

'lööbeisse
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lüdi ([pähkli, tõru] kest, kaun),
zvz, zxzsse, ~de, ~sid,

~desse; ~ma (lüdidest väl-

ja poetama, näit, pähkleid), 97

lüli (järk, liikmeosa, [ahela,
keti] rõngas), ~, ~sse,

~de, ~sid, tõesse; ~ja, 31;
~ .jalgne [loom]; ~ma (lü-
lide kaupa asetama, ühenda-

ma v. eraldama), 97;
(lülija), 31; ~ tarna (lülima),
99; ~tus, 40

Lüganuse, koh. Lüganu[se]sse,
41a

lüh.
—

lühendatult

lüheldane (lühidavõitu), 42; lü-
hend (lühendatud sõna), 29;
lühendama, 99; lühendus, 40;
lühenema, 96

'lümf ([ihu-, koe-] mahl; [rõu-
ge-J lima), lümfi, 50

'lünk (auk, tühik, täitmata

koht), lünga, 54; ~'lik, 81lühi (lühike), ~da, 25 [komp,

lühem, sup. lühim e. kõige lü-

hem]; ~'aegne; ~dane (lü-

hidavõitu), 42; ~dus, 40;
~ke[ne], ~kese, 44 [komp,
lühem, sup. lühim e. kõige lü-

hem] ; ~ nägelik, 81

'lüps, lüpsi, 50; lüpsik, 30; lüp-
si kari; lüpsilehm; ~nia,

~[t]a, lüpsan, 118

lüsi (vikativars), 'löe, 'lütt, 'lüt-

te e. 'loesse, lüte, lüsi, lütesse

lüsisse

lühter, 'lühtri, 23 lüt:'seum (gümnaasium, kõrgem
õppeasutis), 51lükand (eraldamiseks ettelüka-

tav osa, siiber), ~i, 29;
~ 'uks; lüke ([ühekordne]
lükkamine), 'lükke, 86; 'lük-

kama, lükata, 'lükkan, 128;
lükkima (reastama, ritta aja-
ma [nööri, paela, varda jm.
otsa]), 'lükkida, lükin, 112;
'lükkuma, 103

lüüa vt. lööma; saamine, 43

Lüübek, koh. ~i[sse], 29

lüüra (vanakreeka kannel), 8;
lüürik, 30; lüürika (tundeluu-
le), 31; lüüriline, 43

'lüüs' (paisusilm), lüüs'i, 50

Lyon [loe: lio'on], 51

M
‘maakera
'maakler (vahetalitaja), ~i, 29

maa kond, 80; ~'lik, 81; 'maa-

m = meeter; m- = ruutmeeter;
m 3 = kuupmeeter

ni. a. = möödunud aastal

ma vt. mina konna 'linn

'maal', maal'i, 50'maa, ~d, ~sse e. maha,
maade, 'maid, 'maadesse e.

'maisse; ~ ala

[kodu-] 'maalane, 42

'maaler, maalri, 23; ~ meister

maale tulek'maadlema, maadelda, maadlen,

129; maadlus, 40 'maalija, 31; maali'kun'st;
maaliline, 43; maal ima, 106;
maaling (= maal C-i]; maa-

'maagia (nõiakunst, mustkunst,
nõidus), 31; maagiline (nõia-

kunstiline, nõiduslik), 43 limine), maal'ingu, 30

maa ilm; maailma 'riik

'maak (metallimuld), maagi, 61

[kodu-] maaline, 43; 'maa-

linn; 'maa majandus;



maandama maht120

maandama (maale juhtima

[näit, lennukit]; maasse juh-
tima [näit, piksevarda traa-

ti]), 99; maanduma, 103;
'maandumis 'koht; 'maandus

(maa-asjandus; maandamine),
40

maania (kirglik harrastus; hul-

lus), 31

maan 'tee (lüh. mnt.); 'maa-

parandus ; maareform

maarja 'jää (= maarjas);
'maarja 'klaas'

'Maarja-Magdaleena, koh.'Maar-
ja-Magda'leena e. ~sse, 8

maarja 'päev; 'maarjas, 'maar-

ja, 18"
maasika'mahl; maasikas, 18;

maasik punane

maas:'taap (mõõtkava), 'maas-
taabi, 62

'maas'tik, 81; maastikuline, 43;
'maa tasa;

maa 'teadus; 'maa 'viljus
Mada gaskar, 29

madal, ~a, 26; ~dama, 99;
103; madalik, 81;

~ 'lend; ~ maa; Madal-

maad, [käändub nagu maa,

pl. maad] la; ~mik (ma-

dalmaa), 81; ~ 'rõhk; ~uk<-

[ne], 44; ~une, 42; ~us, 40 ’
madam (proua), ~i, 29

madar (teatav taim), ~a, 26

Madeira (saar), 8; madeira

(vein), 8

madin, ~a, 26; madistama, 99

mad jakas (malk, vemmal), 18

madjar (ungarlane), ~i, 29;
~i [keel]

madonna (neitsi Maarja, juma-
laema; tema kujutis), 8

madrats, ~i, 29

Madirid, 51

madrus, 38; üli kond

madu, 'mao, madu, 'maosse,
madude, madusid, madudesse

'maetama, 'maetud vt. matma

mag. = magister
magama, 95; magamis tuba

magasi 'ait (tagavara-ait vilja
hoidmiseks); magasin (ladu,

ait; suur kauplus; [püssil;]
salv [-e]), 5

mage, 25; ~dus, 40

ma'gister (teatav teaduslik

kraad), magistri, 23; ma-

gistraal (pealiin, peajoon),
51; magist raat (linnavalitsus,

raekohus), magistraadi, 63

magneesia (magneesiumha-
pend), 31; magneesium (tea-

tav metall), 5

magnet, ~i, 29; ~iline, 43; ~i-

'seerima (magnetiliseks tege-
ma; magnetismi varal maga-

ma panema), 106; magne'tism,
51; ~i väli; ~ 'nõel

magu, mao, magu, 'makku e.

'maosse, magude, magusid,
magudesse

magun (teatav lill), ~a, 26

magus, ~a, 26; ~ 'roog
[ 'roa]; ~us, 40

maha vt. maa; ~ arvutus

mahagoni 'puu
maha jätt; maha kirjutus
maharadža (india vürst), 8

mahe, ~da, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; ~nema, 96

'mahl, mahla, 45; mahlakas, 18;

mahlakus, 40; mahlane, 41;

mahla nääre

'maht (võimalus, vaba aeg),
mähi, 'mahti, 'mahti e. mahis-

se, 'mahtide, 'mahtisid

'mahte, 'mahtidesse

'maht (mahutamisvõime), ma-

hu, 'mahtu, 'mahtu e. mahus-

'mahtude, 'mahtusid



mahtuma ma! ts121

'mahte, mahtudesse; 'mahtu-

ma, 'mahtuda, mahun, 'mah-

tusin, mahtus, mahtugu,
'mahtuv, mahtunud, 'mahtu-

ja, mahutakse, mahutud; ma-

hukas (suure mahuga), 18;

mahutama, 99; mahutavus, 40;
mahutus, 40

mahv, mahvi, 50

'mai (lehekuu), 4

maias, 'maia, 87; ~ 'mokk

'maidel (rünt [teatav kala]),

'maidla, 20; maidla kala
maigune, 41; maigutama [suud],

99; 'maik, maigu, 73

mai kellukas; mai 'kuu

mailane (teatav taim), 42

maim, maimu, 52

maine, maise, 34

mainima, 106

mais (türgi nisu), maisi, 50

maisel (viipur, pendel), maisli,
22

mais 'maa; maistu, 17

maitse, 82; 'maitse asi; 'maitse-

kas, 18; maitsema, maitseda,

~n, 10Õ; 'maitsetu, 17; maits-

ma, maitsta, ~n, 117

maius, 40; ~ 'roog [ 'roa];
maiustama, 99; maiustis, 39;
maiustus, 40

maja, 'majja e. majasse,
~de, maju, majadesse e. ma-

jusse
majajas (kobras), 18

majakas (tuletorn), 18

majandama (majandust pidama,
majanduse alal tegutsema),
99; majandus, 40; majandus-
lik, . 81; majandus minister;
majandus teadus; maja pida-
mine, 43

majesteet, majesteedi, 63;
~ lik, 81

major, ~i, 29

majutama (majadesse, korteris-

se paigutama), 99

makaron, 5

Make doonia, 31; make

ne, 42

maks, maksu, 52

'maks, maksa, ~a, ~a e. mak-

sasse, z»ade, ~asid {e. ~u},
maksa 'vor st

makse (maksmine), 'makse, 82;
maksev, 'maksva, 20

maksi maal 'hind; maksi maal-

ne, 36; maksimum (ülem-

määr), 5

'maksma, 'maks[t]a, maksan,
118; ~ 'hakkamine, 43;

maksmis 'viis [-i]; maksu-

alune; maksu amet; maksu-

jõuetus; maksuline, 43; [elu-]
'maksumus ([elu-] kallidus),
40; maksustama, 99; maks-

vus, 40

malaaria (halltõbi, soopalavik),
31

malai [keel]; Malai [saares-
tik] ; ~lane, 42

malakas, 18

'malbe (vähenõudlik, tagasihoid-
lik), 15

'maldama (läbema, püsima, kär-

sima), mallata, 'maldan, 'mal-

dasin, 'maldas, mallaku, 'mal-

dav, mallanud, maldaja, mal-

latakse, mallatud

male, 7; ~ 'laud; ~nd. (male-

nupp), ~ndi, 29; ~ tarna (ma-

let mängima), 99

malev (sõjavägi [eriti muinas-

eestlastel] ; Kaitseliidu ük-

sus), 26; ~'kond (Kaitse-

liidus), 80; ~lane, 42

'malk, malga, 53

'mall (nurgamõõtja), malli, 50

mal'm, mal mi, 50; ~ne, 36

malts, maltsa, 45
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mamma, 8; mammi, 9

mammon (rikkus, raha), ~a,
26

mammut (muistne elevant), ~i7,
29

mamsel, mamsli, 22

man (juures)
manala (all-ilm, surnuteriik), 31

manama (ära vanduma, need-

ma; nõiduse väel esile kutsu-

ma), 95

Manchester [loe: mäntšester], 5

mandaat (käsk; ülesanne; vo-

litus), mandaadi, 63; ~ ko-

misjon
mandel, 'mandli, 22

mandoliin (teatav keelpill), 51

'mandri vt. manner; ~line, 43

Mand'žu'kuo, 4; Mand 'žuuria, 31

'manduma (alaväärtuslikumaks

muutuma), 103

maneež (ratsutamistee, -kool),,
51

mangaan (teatav metall), 51

manguma (pealeajavalt palu-
ma, nuruma), 107

manifest (pidulik teadaanne),
51

maniküür (käte-, küünteravi),
51

inanisk (kraealus, rinnaesine),
~i, 29

manitsema, 96; manitsus, 40

manna, 8

manne'keen (liigesnukk, proo-

vimismudel), 51

manner, 'mandri, mannert,
'mandrisse, mannerde, 'mand-

reid, mannerdesse e. 'mand-

reisse

mannerg (väike plekkämber),
~u, 30

manner 'maa

mannetu (vilets, armetu, väe-

ti, saamatu), 17; ~s, 40

mano 'meeter (rõhumõõtja)
manset, ~i, 29

mant (juurest)
'mantel, mantli, 22

manu (juurde)
manööver (toimimisviis, võte;

rongi või laeva või väe pai-
gutusjuhtimine; suur väehar-

jutus), ma nöövri, 23; manöö-

verdama, 99

'mao vt. madu ja magu

mao haigus; 'maoli

mao 'mürk

mapp (kirjatasku), mapi, 70

maran (teatav taim), 26

maraton (pikamaajooks), 5;
~i 'jooks

mardikas, 18

mardi 'päev; mardi 'sant

margaline, 43; margane, 41;
marga 'puu

marga'riin (kunstvõi), 51

märgistama, 99

mari, marja, 77

mari neerima (äädikaga või sid-

runimahlaga sisse tegema,
eriti kalu), 106

marja 'aeg; marja keedis; mar-

jaks (= ka marjalt); marjalt
(ka väga, parajasti, kibedas-

ti); marjane, 41; marjuke-
[ne], 44; marjul [käima];
marjule [minema]; marjuli-
ne, 43; marjult [tulema]

'mark, marga, 53

'mark, margi, 64

marki'sett (õhuke ja kerge
riie), markiseti, 72; ~ 'kleit

mark'sism (sotsialist Karl

Marx’i õpetus), 51; mark'sist,
51, = 'markslane (marksismi

poolehoidja), 42; mark'sist'lik,
81

marli (teatav riiel, 9

Marmara [meri]
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marme laad, 51

marmor, ~i, 29; ~ine, 43; ~i-

sarnane; ~ne, 36; ~ 'tahvel

maro'döör (sõjaväelasest röö-

vel; liigkasuvõtja), 51

Maroko, 10; marokolane, 42

marraskil [olema] (ärahõõru-

tud, kriimustatud pealisnaha-
ga, näit, hoobi, tõuke taga-
järjel) ; ~e [lööma]; mar-

'marru [minema] vt. maru

Marseille [loe: marsel], ~,
koh.

Marseille’sse, 4; marsel' jees
(Prantsuse riigihümn; ka re-

volutsioonilaul), 51

Marss (planeet), Marsi, 66

marss, mar si, 66; marss!

'marssal (kõrgem õukonna-

ametnik; kõrgeim väeülem),
29

marssima, 'mar'ssida, mar'sin,
110

mar t (mardisant), mardi, 67

Martna, koh. ~[sse], 14

martsa kallas (järsk paekallas)
martsipan (mandlitest ja suhk-

rust küpsis), 5

maru, ~, 'marru e. marusse,

~de, ~sid, ~desse, komp.

~m, sup. kõige ~m; ~ hoog;
43; rahvuslik

masendama (maha rõhuma, al-

la suruma [hingeliselt]), 99:

masenduma, 103; masendus, 40

masin, ~a, 26; ~a kiri; ~da-

ma, 99; masi nist, 51; ~'lik, 81

'mask (näokate), maski, 50;
maskeerima

— 'maskima,
106; maske'raad, 51, — maski-

ball

maskuliin (meessugu), 51; ~ne,
36

'mass (aine, kogu, hulk), massi,
50

massaaž (soonetasumine, vool-

metriikimine), 51; masseeri-

ma (massaaži tegema), 106

mas'siiv, 51; ~ne (läbi ja läbi

samast ainest; suur, raske,

kaalukas; raskepärane, koh-

maka välimusega), 36; ~sus,

40; massiline, 43

mast, masti, 50

[kolme-] mastiline, 43

masurka (teatav tants), 8

mažoor (teatav heliliik), 51

matar (malk, kaigas), matra,
93

mateeria (aine), 31

matemaatik, 30; ~a, 31; mate-

maatiline, 43

materdama, 99

materi'aalne (aineline), 36; ma-

terialism (elu ja maailma ai-

nelist külge rõhutav vaade),

51; materialist, 51; materia-

listlik, 81; materjal, 5

'matk (reis [-i], ränd), matka,

45; ~ama (reisima, rända-

ma), 124

'matkima [kedagi, midagi] (jä-
rele aimama v. tegema, jäl-
jendama), 106

'matma, 'matta, matan, 122

mat's, mat si, 50

'mats, matsu, ~u, ~u e. mat-

susse, ~ude, ~usid {e. ~e}.
audesse; matsakas (tugev
mats f-u]; tüse, raske), 18

matsalka (pesemisvahend), 8

Matsalu [laht], 17

'mats'lik, 81

'matsti!; 'matsuma, 107; mat-

sutarna, 99

matš (partii, võistlus), matsi,
50

'mat t (1. endine viljamõõt; 2.

punutud vaip; 3. tuhm, läi-

ketu), mat'i, 72



matt mekkima124

matt (võidetu, kaotanu; kadu

[malemängus]), mati, 72

mat't 'klaas' (tuhm klaas)

mattuma, 103; matus, 38; ma-

tuseline, 43; matuseJpaik
mauk ([suur jäme] vorst),

maugu, 73

maur (segarahva liige Põhja-
Aafrikas), mauri, 50

me vt. mina

medal (mälestusraha), ~i, 29;
~jon (suur mälestusraha;
ümmargune raamiga kuju-
tis; väike kapsel mälestus-

esemega), 5

medit;'siin (arstiteadus), 51;
meditsiiniline, 43

meduus (millimallikas), me-

duusi, 51

mee vt. mesi

meedium (vahend, vahelüli;
keskkond; vahetalitaja), 5

meedlane (Ees-Aasias elanud

rahva liige), 42

meel, meele, 48; ~de [jääma];
~de tuletus; ~dima, 102;
~div, 26; meele avaldus;
meelega; meele 'heitlik;
meeleldi (meelsasti); meele-

line, 43; meele 'märkusetu,
17; meele olu; meele pärast
(meeltmööda); meeles [ole-

ma]; meeles pidamine, 43;
meeletu, 17; meeletus, 40;
[hullu-] meeli ([hullu-] meel-

selt); meelisk[e]lema (järele
mõtlema, meelt mõlgutama),
101; meelis 'lill; meelitama,
99; meelitus, 40; meelitus sõ-

na; [edu-] 'meelne, 36; ~sas-

ti (heameelega); ~sus, 40;

~t’mööda; ~us (meele jär-
gi olev, meeldiv), ~sa, 21

meenuma (meelde tulema),
103; meenutama (meelde tu-

letama), 99; meenutus, 40

'mees, mehe, 'meest, mehesse,
meeste, mehi, meestesse e.

mehisse, komp, mehem, sup.
mehim e. kõige mehem;
mees kodanik; ~'kond, 80;
meeste rahvas

meeter, meetri, 23; ~ mõõdus-

tik; 'mõõt

meetod ([õppe-, uurimis-] viis,
plaanipärane toimetus), 29

meetrika (värsiõpetus), 31;
meetrika raamat; meetriline,
43; meetrine, 43; meetri-

'pikkune

mehaanik, 30; ~a, 31; mehaa-

niline (mehaanikasse puutuv;
masinlik, ilma vaimse isete-

gevuseta), 43

mehe vt. mees; ~ iga [ 'ea];
~le minek; 81;

kus, 40; ~line, 43; ~ 'moo-

di (tublisti)

mehhaniseerima (mehaanili-

seks tegema), 106; mehha-

nism (masinavärk), 51

mehhiklane, 42; Mehhiko, 32

mehike[ne], 44; mehine, 41

meie vt. mina; ~ aegne; ~isa-

palve
'meier, 29; meie'rei (piimatali-

tus), 4

[jäägu see] meie vahele

meigas (metstuvi), meika, 91

'meiram (vorstirohi), ~i, 29

meister, 'meistri, 23; meister-

dama, 99; ~lik, 81; ~ likkus,
40; 'mees; 'meistri 'teos;
meistri 'töö

'mekk, meki, 69

Mek[k]a, 8

'mekkima, 'mekkida, mekin, 112
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melanhoolia (kurva-, raske-

meelsus), 31; melanhoolik
(melanhoolse hingelaadiga
inimene), 30; melanhoolne, 36

Melbourne [loe: melburn], Mel-

bourne’!, 51

melekas (õõnetuvi [lind]), 18

melon (teatav toidutaim; selle

vili), ~i, 29

meloodia ([laulu-] viis), 31;
meloodiline, 43

meltsas (roheline rähn), 'melt-

sa, 87

memm, memme, 49

memorandum (märgukiri), 29;
memoreerima (pähe õppi-
ma), 106; memu aar (mäles-

tus), 51

menet[e]leina (teguviisi tarvi-

tama, talitama), 101; menet-

lus, 40

mentaliteet (vaimulaad, meel-

sus, mõtteviis), mentaliteedi,
63

menu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~kas (menurikas),
18; ~ma (menu omama), 98

me'nüü (roogade järjekord;
söögikaart), 2

mere vt. meri; ~ alune;
~ (= meritõbi);
~line, 43; ~ 'loom; ~ 'mees;
~

meeste kodu; ~ndus (me-

reasjandus), 40; ~ 'riik;
~'väe ohvitser; ~ vägi

'mergel (teatav kivim), 'mergli,
22

meri, mere, 'merd, 'merre e. me-

* resse, merede, meresid, mere-

desse

meridiaan (pikkusring), 51

meri 'hein

Meriküla (Virumaal), koh. Me-

ri külla e. ~sse, 8

meri 'röövel; meri siga; meri-

wtõbi; meri 'vaik

Mer kuur (rändtäht), 51

mesi, mee, 'mett, 'mette e,

'meesse; mesik (teatav taim),

~ku, 30; ~la, 31; ~lane, 42;
~ndus (meeasjandus), 40;
~nik (mesilastepidaja), 81;
~

u
puu

Mesopotaamia, 31

'mess (suurlaat; missa), messi,
50

'messias, 'messia, 18; ~ lik, 81

messing (valgevask), ~i, 29

mest (lõimkond, kild [killa],
rühm), mes'ti, 50; [kellegagi]
~is [olema]

metafoor (luulekunstis: ülekan-

ne), 51

me tall, 51; metalliline, 43; me-

talli 'muld; metalline, 41;
~ raha; metallurgia (maa-

kidest metallide tootmise õpe-
tus), 31; metallurgiline, 43;
me taine, 36

meteoor (lendtäht), 51; ~
ki-

vi = meteoorilt, meteoriidi, 63

meteoroloog, 51; ~ia (ilmasti-

kuteadus), 31; ~ia 'jaam (il-

majaam); meteoroloogiline,
43; metobs (meteoroloogia-
observatoorium, ilmajaam),
metobsi, 29

metodism (teatav usulahk), 51;
metodist, 51; metodisti [ki-

rik, kogudus]; meto'dist'lik,
81; metoodika (õppeviiside-
õpetus), 31; metoodiline, 43

metropoliit ([apcstlik-õigeusu]
pea-, ülempiiskop), metropo-
liidi, 63

'mets, metsa, 47; metsa 'hein;
metsaline, 43; metsandus, 40;
metsa 'vaene; metsik, 30;
metsikus, 40; metsis (teatav
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lind), 37; metsistuma (metsi-
kuks muutuma), 103;
~kond, 80; ~lane, 42;
~ loom; ~ mees; xx/nik, 81

metso sopran (madal sopran)
mg milligramm
mh!

mida vt. mis; ~gi vt. miski

'Mihkli, koh. ~[sse], 16

mihkli 'kuu; mihkli 'päev
mihuke[ne] (missugune), 44

'miil (penikoorem), miili, 50;
[mitme-] miiline, 41

miimika (näomäng), 31; miimi-

line, 43

'miin (maasse, kai jusse, müüri

v. vette asetatud lõhkeaine-

laeng), miini, 50

miinimum (alammäär), 5

miinus, 38

'Miitavi, koh. ~|sse], 16

miiting (koosolek), ~u, 30
mikrofon (õige väikestegi ka-

hinate kuulmist võimaldav

seadis), 5; mikron ( 1/kmm> mil-

limeetrit), 29; mikroob (pi-
sik), 51; mikro;skoobiline, 43;

mikro:'skoop (suurendusapa-
raat), mikroskoobi, 62

'miks [ei]; ~ki [panema] vt.

miski

mil (= millel) vt. mis

Milaano, 10

'milgi (= millelgi) vt. miski

militarism (mõõgavõim), 51;

milita'rist, 51; militaristlik,
81

miljard (1000 miljonit), ~i, 29;

~es, ~enda, 27; hiline, 43;
~är, 5

'miljon, ~i, 29; ~[en]'dik, 81;
~es, ~enda, 27; hiline, 43;
miljonär, 5

mil jöö (keskkond), 3

millal; ~gi

mille vt. mis; ~gi vt. miski;
~gi pärast; juures (=

misjuures); ~läbi (= mis-

läbi); (= mispä-
rast); ~ tarvis {— mistar-

vis)

miili 'gramm O/iooo grammi;
lüh. mg)

millimallikas (teatav mere-

loom), 18

miili 'meeter (lüh. mm); milli-
meeter paber

milline, 41

milt (= millelt) vt. mis; miltki

vt. miski

mimoos (teatav taim), mimoo-

si, 51

min. = minuttit]; ministeerium

mina (kui see sõna rõhuline)

e. ma (kui ta rõhutu), minu

e. mu, 'mind, minusse e. mus-

se, meie e. me, 'meid, 'meisse,

[muud muuted:] minus e.

mus, minust e. must, minule

e. mulle, minul e. mul, minult

e. mult, minuna, minuks, mi-

nuga e. muga, minuta, minu-

ni, pl. meie e. me, meis,

meist, 'meile, 'meil, 'meilt,

meiena, meieks e. 'meiks,
meiega, meieta, meieni

mineerima (miinisid panema,

miinidega täitma), 106

minek, 30; minema, 'minna, lä-

hen, läksin, 'läks, mingu, mi-

nev, läinud, mineja, minnak-

se, 'mindud

mine raal (kivis [-e]), 51; ~ne,

36; ~ vesi; mineraloogia
(mineraali-, kiviseteadus), 31;
mineraloogiline, 43

minestama, 99; minestus, 40

minetama (kaotama, ilma jää-
ma; maha jätma), 99
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minev, ~a, 26; ~ane, 42; mine-

vik, 81

mister (härra; lüh. mr.), 29

mis tõttu

'mingi, 16; ~ sugune mitm. = mitmus

mini (f=? minia), ~sse, 'mitme vt. mitu

~de, ~sid, ~desse; minia

(pojanaine), 31

miniatuur (pildike, väike joo-
nistis), 51; ~ne (väike), 36

minimaalne (üliväike, vähim),

36; mini maal nõue

minis teerium, 5; mi nister, mi-

nistri, 23

'mink (näovärv), mingi, 64;
/virna, ~ida, mingin, 108

mi noor (teatav heliliik), 51

minu vt. mina; ~ poolest —

~ pärast; ~sugune

minut, ~i, 29; -hiline, 43: li-

ne, 43; ~i osuti

'mis, mille, mida, millesse, [tei-

sed, harilikust erinevad muu-

ted:] millel e. mil, millelt e.

milt, millega e. miska, pl.
mis, mille e. millede, mida;

'jaoks
'misjon, 29; misjonär, 5

'mis juures; miska (millega)
vt. mis; 'miski, millegi, mida-

gi, millessegi, [teised, harili-

kust erinevad muuted:] mil-

lelgi e. milgi, milleltki e.

'miltki, millekski e. mikski;
'miski pärast (= millegipä-
rast) ; mis läbi; 'mis 'peale;
mispärast

'miss (preili, neiu), 50

missa (katoliku jumalateenis-
tus), 8

missi'oon (ülesanne), 51

missis (proua; lüh. mrs.), ~e,

37

Mississipfpji, 9

Missouri [loe: missuuri], 9

'mis sugune; mis tahes; mis-

'tahtene, 43; 'mis tarvis

'mitme vt. mitu; ~ aastane;
~järguline; ~ kesine, 41;

99;
40; akordistarna (mitme-

kordseks tegema), 99;
~ 'külgne; ~li-

ne, 43; ~s, ~nda, 27; su-

gune; ~ti; ~võrra; mit-

mus, 40; 'mitmuseline, 43;
'mitmus lik, 81

miite; ~kallale-

tungi leping; ~midagi üt-

lev, 26; oluline

mitu, 'mitme, mitut, 'mitmesse,
'mitmete, 'mitmeid, 'mitme-

tesse e. 'mitmeisse; mitu-

kümmend, 'mitme 'kümne,
mitut kümmend, 'mitme-

'kümnesse, 'mitme 'kümnete,
'mitme 'kümneid, 'mitme-

'kümnetesse e. 'mitme 'küm-

neisse; mitu sada, 'mitme sa-

ja, mitut sada, 'mitme sajas-
se, 'mitme sadade, 'mitme-

sadasid {e. 'mitme sadu),
'mitme sadadesse; mitu-setu

(õige mitu, kõigesugune),
'mitme-'setme, mitut-setut,
'mitmesse-'setmesse, 'mitme-

te-'setmete, 'mitmeid-'setmeid,
'mitmetesse-'setmetesse e.

'mitmeisse-setmeisse; mitut-

pidi
mk. =' markfa]; maakond

m. k. = mainitud kohas

mm —
millimeeter

mnt. = maantee

mobilisatsioon, 51; mobiliseeri-

ma, 106

modell (mudel, eeskuju), 51
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moderni'seerima (moodsaks te-

gema), 106; modernne

(moodne), 36; mo'dernsus, 40

modist (ehteasjade valmistaja,
õmbleja), 51

'moe vt. mood; ~ 'kaup;
~ 'leht; ~line, 43; ~s [ole-

ma]

moka, 8; ~ 'kohv

'mokk, moka, 60; ~a [mine-

ma]; ~a 'mööda; ~as [ole-

ma]
'mol'd (lühem, vähem küna;

mollitaoline maapinna-lohk),
molli, 'mol'di, moldi e. mol -

lisse, 'mol'dide, ’mol'disid e.

'mol'de, 'mol'didesse; ~Jorg
molekul (ülipisike kehaosake),

5; moleku laar ' jõud; moleku-

laarne, 36
'moll (— minoor), molli, 50;

~

w

'toon'

moment (silmapilk, hetk), mo-

mendi, 67; momen taanne, 36;
~ ülesvõte

Monako, 10

mo'narh (ainuvalitseja), 51;
~ia (ainuvalitsus), 31; mo-

narhiline, 43; monarhism, 51;
monar'hist, 51; monarhist lik,
81

'mongol (Kesk-Aasia rahvaste-
rühma liige), ~i, 29; ~i

[tõug, keel]; Mongoolia, 31

mono:'graafia (uurimus üksiku

aine kohta), 31; mono: gramm
(nimetähtede rühmitis), 51

mo;'nokkel (prillklaas ühe sil-

ma jaoks), mo'nokli, 22

monoloog (ühekõne), 51

monoom (üksliige), 51

monopol (ainuõigus), 5; ~I-

'seerlma, 106; monopolist, 51

mono toonne (ühetooniline, üks-

luine, igav), 36

'monstTum (koletis), 29

mon suun (aastaaegne ranniku-

tuul), 51

Mont Blanc [loe; momblaan],
Mont Blanc’i, 51

Monte Carlo, 10

monteerima (kokku seadma,
[masinaid] üles seadma), 106;
montöör, 51

monument (mälestusmärk, au-

sammas), monumendi, 67;
monumentaalne (kestvaks
mälestuseks määratud; suu-

rejooneline), 36

mood’, moe, mood i, mood i e.

moesse, moodide, moodisid

e. 'moode, 'moodidesse; ~i

[minema]; ~is <= moodne),
'moodsa, 21; moodne, 36;

'moodsus, 40

moodus (viis L-i], laad [-i];
teoviis; kõneviis), ~e, 38

moodustama, 99; moodustis, 39;

moodustuma, 103; moodustus,
40

'moon' (magun), moon'i, 50

moon, moona, ~a, ~a e. moo-

nasse, ~asid e. ~i,
~adesse {e. moonisse}; moo-

nakas, 18

'moondama, 99; 'moonduma, 103;
'moondus, 40; moone (moon-

dus), 'moonde, moonet, 'moon-

desse, moonete, 'moondeid,
moonetesse e. 'moondeisse;
moonutama, 99; moonutis

(moonutamise saadus), 39;

moonutus, 40

moor, moori, 50

moora 'mees

'moorima, 106; 'moor 'praad
(pajapraad)

'moor put k (teatav taim)
'moonis 'puu
'moos', moos i, 50
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moosekant (— muusikant),
moosekan'di, 67

mootor (jõumasin), ~i, 29;
~ 'paat'; ~ ratas; 'rat-

tur, 29; ~ sõiduk

'mops (teatav koeratõug), mop-

si, 50; ~i [minema] (mossi);
[olema] (mossis)

moraal (kõlblus; kõlblusõpe-
tus), 51; ~ne (kõlbeline,
kõlblas), 36; ~sus, 40; mora-

liseerima (kõlblust õpetama,
moraalijutlust pidama), 106

moratoorium (maksutähtaega-
de edasilükkamine), 5

mordva [keel]; ~lane, 42

'morfium (mürgine uimastus-

vahend), 5

morfoloogia (kuju-, vormiõpe-
tus), 31; morfoloogiline, 43

morn (sünge, tume, õudne),
morni, 50

mor'ss (mahlajook), mor'si, 66
'mor ssi [minema] (mossi); ~s

[olema] (mossis)

mosaiik (väikestest erivärvilis-

test kõrvutiliidetud tükikes-

test ese, pilt või kaunistis),
mosaiigi, 61

moskiito (soojamaine sääsk), 10

Moskva, koh. ~[sse], 14

mossi [ajama]; ~s [olema];
mos'sitama, 99

mošee (muhamediusuliste ju-
malakoda), 1

motiiv (aje, mõjur; põhis, põh-
jend; juhtmõte; [teose] aine-

üksus), 51; moti'veerima (põ-
histama, põhjendama), 106

moto (juhtsalm), 10

motoriseerima (looma- või

inimtööjõudu asendama moo-

tori jõuga), 106; moto'rist

(mootorijuht, -korraldaja), 51

9

Mount Everest [loe: maunt-

e'verest], Mount Everesti, 51

mr. = mister = härra

mrk. — märkus

mrs. = mistress (inglise keeli,
lugeda: missis) = proua

ms. — muuseas

mu vt. mina

muda, mutta e. mudasse,
~de, ~sid, ~desse; ~ne, 41;
~ ravila

mudel, ~i, 29

mudilane, 42

mudima (kergesti, korduvalt

pigistama), 97

mugandama [midagi millegagi]
(kohandama), 99; muganema
[millegagi] (kohanema), 96

mugav, ~a, 26; ~us, 40

mugul, ~a, 26; ealine [taim],
43; ~ 'juur; 'taim

muhamedi [usk];
muhameedlane, 42

muhe, /vda, 25

muhelema, muhelda, muhelen,
104

muhenema, 96

'muhk, muhu, 'muhku, 'muhku

e. muhusse, 'muhkude, 'muh-

küsid e. 'muhke, 'muhkudes-

se; ~ lik, 81

Muhu, koh. ~sse, 11; muhula-

ne, 42; ~ maa (= Muhu), la

'muhv, muhvi, 50

muide (muuseas)

muidu; ~gi
muie (muigamine), 'muige,

muiet, 'muigesse, muiete,

'muigeid, muietesse e. 'mui-

geisse; 'muigama, muiata,

'muigan, 'muigasin, 'muigas,
muiaku, 'muigav, muianud,
'muigaja, muiatakse, muia-

tud



muinane muru tõnis130

muinane (muistne), 41; muinas-

'aeg; muinasjutt [jutu];
muinas lugu; muinas 'tea-

dus; muinne (muinane,

muistne), 36; 'muinsus, 40

'muist

muiste (muistsel ajal, vanasti);
~nd (muinaslugu), 29; muis-

tis (muistne asi), 37; 'muist-

ne, 36

mujal; ~e; ~t

mul vt. mina

'muld, mulla, 'mulda, 'mulda e.

mullasse, 'muldade, 'muldasid

e. 'muldi, muldadesse; 'mul-

dama, mullata, 'muldan, 'mul-

dasin, muldas, mullaku, 'mul-

dav, mullanud, muldaja, mul-

latakse, mullatud; 'muld ke-

ha; ~ne, 36; ~ 'onn

mulin, -a, 26; mulisema, 96;
mulistama, 99

muTje, 82

muljeerima (peenendama
häälikut), 106

'muljuma, 107

'mulk, mul gi, 64

'mulk, mulgu, 'mulku, 'mulku

e. mulgusse, 'mulkude, 'mul-

kusid {e. 'mulkej, 'mulkudes-

se (e. mulgesse); ~'lik, 81

'mul l, mulli, 50

mulla 'kiht; mullane, 41

mulle(- minule) vt. mina

mullikas (noor veis), 18

mullu (mineval aastal); ~ne,

41

mult vt. mina

'multon (teatav riie), ~i, 29

muna, ~sse, ~de, mu-

ne, munadesse e. munesse;

~jas (munakujuline), ; 18;
~kas, 18; ~kivi sillutis;
Muna mägi; ~ 'rakk

ku]; ~ 'valge

'munder, 'mundri, 23

munema, 96

'munk, munga, 54; ~[l]us

(munk-olek, mungaelu), 40

murakas (teatav taim, mari),

18

mürastarna (murastumas ole-

ma), 99; murastuma (hapu-
kaks minema, tilgastuma),lo3

'murd, murru, 'murdu, 'murdu

e. murrusse, 'murdude, 'mur-

dušid e. 'murde, 'murdudesse

e. murresse; 'murd arv; ~e-

'keel; ~eti; [kaela-] ~ev,

~va, 20; ~ja, 14; ~ joon';
~ laine; ~ lainetus; 'murd-

ma, 'murda, murran, 'murd-

sin, 'murdis, 'murdku, 'mur-

dev, 'murdnud, murdja,
'murtakse, 'murtud; ~maa-

' jooks; [rahvast oli] ~u;

-lima, 103; -uiiiatii, 17;

—uv, 26; ~ 'vargus
mure, 7

mure, ~da, 25; ~dus, 40

murelik, 81; mureline, 43

murendama (muredamaks tege-
ma, pudenema panema), 99;
murenema (muredamaks

muutuma, muhenema, pude-
nema, koost purunema), 96

muretsema, 96; muretu, 17

muri, ~sse, ~de, ~sid,
komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m

'nmrjan, ~i, 29

murrak (murre), 30; murrang

(murdumis-, pöörde järk), 30;
murre, 'murde, murret,'murdes-
se, murrete, 'murdeid, murre-

tesse e. 'murdeisse; murru-

'kriips; murruline, 43

muru, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ muna (seen);
~ne, 41; ~ tõnis (tennis), 37
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mus (— minus) vt. mina

musi kaalne, 36

muskel (lihas), muskli, 22;
muskulatuur (lihaste kogu),
51

musliin (teatav riie), 51

musse (= minusse), must (=

minust) vt. mina

must, musta, 47; musta kirju;
~ama, 124; mustanahaline
— musta nahkne; mustand

(esialgne kavand, mustkiri),
29; musta vee toru;
[inimene]; musteldama

(mustlase kombel peale aja-
ma, nuruma), 99; mustenda-

ma (mustana paistma, must

olema), 99; mustenema, 96

muster (näidis), 'mustri, 23

mustikas, 18

Mustjala, koh. ~sse, 8

mustjas, 18; ~ pruun; 'must-

juur; 'mustlane, 42; Must

[meri], Musta [mere], 47;

must 'muld; 'must tuhat;
mustuma (mustaks minema),

103; 'mustus, 40; mustuse ve-

daja, 31; mustusplekk;
Mustvee, koh. 'Must'veesse, 1

musu, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ tarna, 99

mutt, muti, 72

mutter, mutri, 23

muu, ~d, ~sse, ~de,
muid, 'muudesše e. 'muisse

muudatus, 40; muude, muute,

84

muud kui; muu keelne

'muukima, 'muukida, muugin,
108; 'muuk raud

'muul (eeselhobu), muula,

~a e. muulasse, ~ade, raasid

[e. ~i}, ~adesse

'muul' (kivist sadamatamm),

muul i, 50

muulane, 42

muuma (ammuma), muuda,

muun, muusin, muus, 'muu-

gu, 'muuv, 'muunud, muuja,
muudakse e. 'muutakse,
muudud e. 'muutud

muumia (kuivunud laip), 31

muundama (ümber kujunda-
ma, teisekujuliseks muutma),
99; muunduma, 103

muusa (kunsti kaitse jumalan-
na), 8

'muu 'seas

muuseum, 5

muusik, 30; ~a, 31; ~a 'kool'

[ kool'i]; ~aline, 43; muusi-

kant, ~an'di, 67; ~a 'riist

muutelõpp; 'muut'kond

(muutmisliik, muuterühm),

80; 'muutlik, 81; 'muutlik-

kus, 40; muutma, 'muuta,
muudan, 120; 'muutmatu, 17;
'muutuma, 103; 'muutumatu,
17; muutus, 40

mõdu, ~, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

'mõelda vt. mõtlema; ~v, 26

mõhk (jäme koht [mingil as-

jal], magu, mõnss), mõha,
mõhka, 'mõhka e. mõhasse,

'mõhkade, 'mõhku, 'mõhka-

desse e. mõhusse

mõhk ([leiva-] küna), mõhe,

'mõhke, 'mõhke e. mõhesse,
mõhkede, 'mõhki, 'mõhkedes-

se e. mõhisse

[mitte] mõhku[gi] ([mitte]

sugugi)
mõhn (kühm, ümmargune kõr-

gendik; paksenenud naha-

koht; luuarm), mõhna, 45

mõigas (vorstikujuline kühm),
mõika, 91
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'mõis, mõisa, 45; ~a, 14; Mõi-

saküla, koh. Mõisakülla e.

Mõisakülasse, 8; nik, 81

mõist, mõistu, ~u, zvU e. mõis-

tusse, ~ude, {e. ~e},
audesse; ~agi (endastmõis-

tetavalt); mõistatama, 99;
mõistatus, 40; mõistatuslik,
81; mõiste, 82; ~eline, 43;
mõistetav, 26; ~'lik, 81;
~'likkus, 40; ~ma, 119;

l7; ~matus, 40;
mõistu [kõnelema]; mõistu-

jutt [ jutu]; mõistus, 40;
~us[e] pärane; ~us inime-

ne; ~us lik, 81

mõju, ~sse, ~de, ~sid,
~kas, 18; ~'kond,

80; ~line, 43; ~ma [millele-

gi; millessegi], 98; ~r (mõ-

juv tegur v. põhjus), ~ri, 29;
~s (mõjurikas, mõjukas),
/vsa, 26; ~[s]tarna, 99;
~[situs, 40; ~tu, 17; ~v, 26

mõla, ~sse, ~de, ~sid

e. mõlu, mõladesse e. molusse

mõlem, ~a, 26; ~a 'poolne
mõlgutama, 99; mõlgutus, 40

'mõik (lohklik, kühmlik koht),
mõrgi, 64; ~i [minema]; ~is

[olema]

'mõlkuma, 'mõlkuda, mõlgun,
113

mõmin, 26; mõmisema, 96

mõnama (torisedes sajatama,
põhjama, kiruma), 95

'mõnda pidi; mõne päevane;
mõne sugune; mõni, mõne,
'mõnda e. 'mõnd, mõnesse,
mõnede, mõnesid, mõnedesse;
mõni 'kord (vahel); mõni-

kümmend, mõne 'kümne,
'mõnd[a] kümmend, mõne-

'kümnesse, mõne'kümnete,

mõne 'kümneid, mõne 'küm-

netesse e. mõne'kümneisse;
mõningas, mõninga, 18; mõ-

ni sada, mõne saja, 'mõnd[al-

sada, mõne sajasse, mõne-

sadade, mõne sadasid {e.
mõne sadu},

mõnitama, 99; mõnitus, 40

mõnss (jämedam koht, mõhk

[mõha]), mõnsa, 'mõnssa,

mõnssa e. mõnsasse, 'mõns-

sade, mõnssu, 'mõnssadesse

e. mõnsusse

mõnu, zvde, ~sid,
~desse; ■vlema, ~lda, ~len,

104; ~ma (sobima, kohane,
mõnus olema, edenema), 98;

(vähehaaval mõnu-

ma, sobima hakkama), 96;

~s, ~sa, 26; ~sus, 40

mõra (väike, kitsas pragu e. lõ-

he), ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~ne [pott], 41; ~ne-

ma, 96

'mõrd (teatav püügiriist), mõr-

ra, 'mõrda, 'mõrda e. mõrras-

se, mõrdade, mõrdu, 'mõrda-

desse e. mõrrusse

mõrkjas (mõruvõitu; teatav

taim), 18

mõrsja, 14; ~ lik, 81

mõrtsukalik, 81; mõrtsukas,
18; mõrtsuka 'töö

mõru, 'mõrru e. mõrus-

se, ~de, ~sid, ~desse; ~dus,
40

'mõrv (mõrtsukatöö), mõrva,

45; ~ama ([mõrtsuka kom-

bel] tapma), 124; ~ar (mõrt-

sukas), 29

mõte, 'mõtte, 86; ~stama (mõ-

tet andma), 99; mõtisk[e]le-
ma (mõtteid mõlgutama),
101; mõtlema, mõtelda e.

'mõelda, 'mõtlen, 'mõtlesin,

'mõtles, mõtelgu e. 'mõelgu.
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'mõtlev, mõtelnud e. 'mõelnud,
'mõtleja, mõteldakse e. 'mõel-

dakse, mõteldud e. 'mõeldud;
mõtlematu, 17; mõtlemis-

aeg; [järele-] 'mõtlik, 81;
mõtte avaldus; 'mõttekas, 18;
'mõtteline, 43; 'mõtte osaline;
mõttetu, 17; mõttetus, 40

mõtus (= metsis), 38

mõõde (mõõtmine; mõõteula-
tus), 'mõõte, 84

mõõdu vt. mõõt; ~ 'andev, 20;
~kas, 18; ~kus, 40; ~line,
43; ~ puu; ~stik, 81;
~ ühik

mõõga 'hoop; mõõk, mõõga, 53

'mõõl (teatav taim), mõõla, ~a,

~a e. mõõlasse, ~ade,
e. ~u, ~adesse e. mõõlusse

'mõõn, mõõna, ~a, ~a e. mõõ-

nasse, ~ade, ~asid e. ~u,
~adesse e. mõõnusse; ~ama,
124

'mõõt, mõõdu, 75; ~e 'laud;
~ja, 14; ~ kava; ~ma, ~a,

mõõdan, 120; ~mis vahend;
~ ühik (= mõõduühik)

mäda, ~s«e, ~de, ~sid

{e. mädi}, ~desse, komp, ma-

dam, sup. {mädim e.} kõige
mädam; ~1 [olema]; ~le

[lööma]; ~ndama, 99; ~ne,

41; ~nema, 96; ~nik, 81;
~ rõigas

mäe kaevandus; 'mäel [olema];
'mäele [minema]; mäeline,
43; mäes tik, 81

mäger, mägra, 'mäkra, 'mäkra

e. mägrasse, 'mäkrade, 'mäk-

ri, 'mäkradesse e. mägrisse
mägi, 'mäe, mäge, mäkke e.

mäesse, mägede, mägesid,
mägedesse; ~'klts; ~lane,
42; ~ne, 41; 'maa

mägra koer

mähe, mähkme, mähet, 'rnähk-

messe, 'mähkmete, 'mähk-
meid, mähkmetesse e. 'mähk-

meisse

mäherdune (missugune), 42

mähis (see, mis on ümber mä-
hitud), 37

mähk (puu koore all), mähi,
'mähki, 'mähki e. mähisse,
mähkide, 'mähkisid e. mäh-

ke, mähkidesse; (imal,
kliistritaoline — leiva kohta),
15

mähkiina, mähkida, mähin,
mähkisin, mähkis, 'mähkigu,
mähkiv, mähkinud, 'mähki-

ja, mähitakse, mähitud; 'mäh-

kuma, 103

mäkerdama, 99

mäkke [minema] vt. mägi
mälestama, 99; mälestis (mäles-

tus-ese), 39; mälestus, 40; mä-
lestus[e] 'väärne; mälestus-

sammas; mäletama, 99; mä-

letatavasti

mäletseja, 31; mäletsema, 96

mälu, 'mällu e. mälusse,
~de, ~sid, ~desse; ~line, 43

mäluma (närima — suus), 98

mämm (pehme, tainane, mitte-

kiips leib), mämmi, 50

'mänd (puu), männi, 'mändi,
mändi e. männisse, 'mändi-

de, mändisid e. 'mände,
män'didesse e. män'nesse

'mänd (aine segamise vahend),
männa, 'mända, mända e.

mannasse, mändade, mända-

sid {e. mändi}, 'mändadesse;
mändama, männata, 'män-

dan, 'mändasin, mändas,

männaku, 'mändav, männa-

nud, 'mändaja, männatakse,
männatud
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'mäng, mängu, 52; ~ima, 106;
mängitama, 99; ~leina, män-

gelda, /-vlen, 129; mängu asi;
mänguline, 43

männik, 30; männi 'mets

mänsak (teatav lind), ~u, 30

mära, /v«sse, ~sid,

/v/desse

märatsema, 96; märatsus, 40

'märg, märja, 'märga, 'märga e.

märjasse, 'märgade, 'märgasid
e. 'märgi, 'märgadesse e. mär-

jesse, komp, märjem, sup. kõi-

ge märjem

märgatav, 26; märge (märkimi-

ne; märkamine, tähelepanek),
'märke, 85; märge (kuhugi
kirjutatud märkus, ülestähen-

dus),'märkme, märget, märk-

messe, 'märkmete, 'märkmeid,
'märkmetesse e. 'märkmeisse;
märgi 'laskmine, 43; märgili-
ne, 43; märgu anne [ 'andel;
märgu kiri

märguma (märjaks saama),

103; 'märgus, 40

Märjamaa, la

märjuke[ne], 44

märk. — märkus

'märk, märgi, 64; 'märk, mär-

gu, 'märku, 'märku e. män-

gusse, märkude, 'märkusid

{e. märke}, 'märkudesse {e.
märgesse}; märkama, märga-
ta, 'märkan, 125; laskmi-

ne (= märgilaskmine), 43;
«virna, /v/ida, märgin, 108;
~ 'laud; /-v'mik, 81; ~'niit

[niidi]; ~sa [suurem]; «vus,

vuse, 40

'märss (võrk-kott; kasetohust

seljakott), märsi, 66

'märter (veretunnistaja, usu-

kannataja), 'märtri, 23

'märts (paastukuu), märtsi, 50;
märtsi kuu

mäss, mässu, 52; ~aja, 31;
rvama, 124

mäs sima, 106

mässu katse; mässuline, 43

mäsu, ~sse, ~de,
~desse

mätas, mätta, 92; 'mätlik, 81

mätsima, 106; mätske [lumi],
15

mää!; 106; ~ma (mää-

gima), ~da, ~n, ~sin, ~s,

~gu, ~v, ~nud, ~ja, kääk-

se e. ~takse, vdud e. ~tud

määr (1. mäger; 2. määratud

arv v. suurus v. summa,

norm), määra, ~a, ~a e.

määrasse, ~ade, ~asid e. ~i.
~adesse e. määrisse

määraline, 43; määrama, 124;
määramatu, 17; määrane (ka

missugune, mäherdune), 41;
määrang, 30; määrat[e]lema
(kindlaks määrama, piire
määrama), 101; määratu, 17

'määrde 'kar p; 'määrdima, 102,
= määrduma, 103; määre,
'määrde, määret, 'määrdesse,
määrete, 'määrdeid, määretes-

määrdeisse; määrima,
106

'määr sõna; määrus, 40; 'mää-

rustik, 81

möbleerima (= mööbeldama),
106

möirgama, möirata, 'möirgan,
'möirgasin, 'möirgas, möiraku,

'möirgav, möiranud, 'möirga-
ja, möiratakse, möiratud

inökitama, 99

'mölder, 'möldri, 23

'möll, möllu, ~u, ~u e. möllus-

se, ~ude, ~usid e, ~e, au-

desse e. möllesse; ~ania, 124
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möllima (teatama), 106

mööbel (toakraam), 'mööbli,
22; mööbeldama, 99;

(tisler)
'mööda; pää-

stmatu, 17; [aeg on] ~s;

mööduma, 103

'möögima (ammuma), 106

möönd lause; mööndus, 40;

mööne, 'möönde, möönet,
moondesse, möönete, 'möön-

deid, möönetesse e. mööndeis-

se; möönma (järele andma,

nõus olema), 'möönda, möö-

nan, möönsin, möönis, möön-

gu, möönev, möönnud, 'möön-

ja, mööndakse, mööndud

müdin, 26; müdisema, 96; mü-

distama, 99

mügar (kühm), 26; ~ane,

42; mügarik (mügarane, küh-

muline), 81

müha (mühin), ~, ~sse,

~de, /-wsid, ~desse

mühakas, 18; mühaklik, 81;

mühakus, 40

mühama, 95; mühin, 26; mühi-

sema, 96; mühistama, 99

müks, müksu, 52; ~ama, 124;

liilia, 106; ~ti!

mülgas (mäda-, muda-auk

[soos]), 'mülka, 91; mülkali-

ne, 43

niiimin, 26; mümisema, 96

Münichen, koh. ~i[sse], 29

münt (1. teatav taim; 2. löö-

dud rahatükk, metallraha;
laad, värving), mündi, 67

'müntima (raha lööma), 'mün-

tida, mün'din, 111

müra, ~, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~kas, 18; ~ma, 95

'mürgel, mürgli, 22; mürgelda-
ma, 99

miirgihammas; mürgine, 41;
mürgi[s]tarna, 99; mürgi[s]-
tuma, 103; mürgi[s]tus, 40;
mürgi 'surm

mürin, ~a, 26; mürisema, 96;
müristama, 99

'miirk, mürgi, 64; ~ aine

mürkel (teatav seen), mürkli,
22

'mürk madu; 'mürk 'seen
'miirr (healõhnaline puuvaik),

mürri, 50

'miirsk (kahurikuul), mürsu,
'mürsku, 'mürsku e. mürsus-

se, 'mürskude, 'mürskusid e.

'mürske, 'mürskudesse e. mür-

sesse

'mürt (teatav taim), mürdi, 67

'mürts, mürtsu, 52; miirtsa[h]-
tama, 99; ~ti!; ~uina, 107;
mürtsutama, 99

müs'teerium (saladus; salaõpe-
tus, salapärane usuteenistus;
vaimulik näidend), 5; müstik,
30; müstika, 31; müstiline

(saladuslik), 43

müto loog (muinaslugude tund-

ja, nende uurija), 51; ~ia, 31;
mütoloogüine, 43

'müt's, müt'si, 50

'müts, mütsu, ~u, ~u e. müt-

susse, ~ude, ~usid {e. ~e},
~udesse {e. mütsesse}; müt-

sa[h] tarna, 99; mütsakas

(matsakas, tüse; müts [-u]),
18; ~uma, 107; mütsatama,
99

'mütt (vahend kalade võrku

hirmutamiseks), müta, müt-

ta, mütta e. mütasse, 'mütta-

de, müttasid e. 'mütti, müt-

tadesse e. mütisse

müttama, mütata, 'müttan, 128

müüdav, 26; müügihind;
'müüja, 14; 'müüjanna, 8;
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'müük, müügi, 61; 'müüm,
müüma, 47; 'müüma, 'müüa,
'müün, müüsin, 'müüs, müü-

gu, 'müüv, müünud, 'müüja,
müüakse, 'müüdud

müüri 'töö; müür kindel;
sepp

'müüser (uhmer; liik suurtük-

ke), 'müüsri, 23; 'müüsri 'nui

'müüt (muinaslugu), müüdi, 63
'müür, müüri, 50; müüri lubi;

106; müüri segu; müü-

ri [s] 'sepp (= müürsepp);

'müütama, 99

müütiline, 43

N.

[nii ja] naa nadu (meheõde), nao, nadu,

'naosse, nadude, nadusid, na-

dudesse
naaber, 'naabri, 23; ~maja

(naabruses olev maja); 'naab-

ri maja (naabrile kuuluv ma-

ja); naabrus, 40; 'naabrus-

'kond, 80

'nael, naela, 46; naela 'kas t;
naelaline, 43; naelane, 41;
~ sterling; naelutama, 99

'naer, naeru, 52; naera[h]tarna,
'naaklema, naagelda, 'naaklen,

99; naera[h]t[e]lema, 101;
naera[h]tus, 40

130

'naal [olema] (najal)
naeris, 'naeri, naerist, 'naerisse,

naeriste, 'naereid, naeristesse
naarits (teatav loom), ~a, 26;

~a nahk

'naaskel, 'naaskli, 22
'naereisse

naerma, naerda, naeran, 115;

naerukil [olema]; naerukile

[jääma]; naerune, 41; naeru-

vääristama, 99; naeruJväär-

ne

'naasma (tagasi tulema), 'naas-

ta, naasen, 117

'naast (kilbike, plaadike; veidi

esilekõrguv lame laik limana-

hal), naastu, 52; naastuline,
43

nafta (maaõli), 8; ~ liin (tea-

tav keemiline ühend), 51

'naat' (teatav taim), naad'i, 63 naga, 'naa e. naga, naga, 'nak-

ka e. 'naasse e. nagasse, na-

gade, nagasid, nagadesse
naatrium (teatav metall), 5

naba, ~, ~sse, ~de, ~sid

e. nabu, nabadesse e. nabus- nagelema (naaklema, jagelema),
nagelda, nagelen, 104

se; ~ maa; ~ maa loomas-
tik nagi, ~sse, ~de, ~sid,

~desse
naber (viljakuhil, nabra, 'nap-

ra, napra e. nabrasse, 'napra-
de, 'napru, 'nappadesse e. nab-

russe

nägin, ~a, 26; nagisema, 96;
nagistama, 99

nagu
naha haigus; nahaline, 43

nahin, ~a, 26; nahlsema, 96nabima, 97; nabin, 26; nabise-

ina, 96; nabistama, 99 nahk, naha, nahka, 'nahka e.

nahasse, 'nahkade, 'nähku,
'nahkadesse e. nahusse; nah-

nad vt. tema

nadi kael
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ka [panema]; panek;
~as [olema] (ärasöödud, ri-

kutud, hävitatud); ~ 'hiir

[-e]; ~jas, 18; ~ne, 36;
~ 'pruun'; ~'rihm; ~ur

(parkal), 29; nahutama (na-

haga katma; naha peale and-

ma, peksma), 99

naiivne (lihtne, kohtlane, lap-
selik, lapsik), 36; naiivsus, 40

'naima (naist võtma), 'naida,

'nain, naisin, 'nais, naigu,
'naiv, näinud, 'naija, naidak-

se, 'naidud; naine, 34; 'nais-

ar st; naised-lapsed, naiste-

-laste, 'naisi-'lapsi, naistesse-

-lastesse e. naisisse-lapsisse;

naiselik, 81; naise 'mees;
'nais gümnaasium; 'nais-

kond, 80; 'nais 'koor

'Nais'saar, koh. Naissaarele e.

~de, 48; Naissaare [vald],
koh. ~de, 7

naiste 'ar st; naiste rahvas;
'naitma [kedagi] (abielluma

panema), 'naita, naidan, 120;
naituma [kellegagi] (abiellu-

ma), naituda, naitun, 103

najakil = najal [olema]; na-

jale [jääma]; [seina] najalt;
naja tarna (mingi asja najale
asetama), 99; najatuma, 103

nakatama [kedagi millessegi]
(mingit haigust andma kelle-

legi), 99; nakatis (nakatus-
aine), 39; nakatuma [kellelt-

ki millessegi], 103; nakatus,
40; nakkama (külge hakka-

ma [haiguse kohta]), nakata,
'nakkan, 128; 'nakkus, 40;
'nakkus 'haigus

'naks, naksu, 52; ~ama, 124;

~jas (elav, liikuv, reibas;
käre — külma kohta), 18;

tav mardikas), ~uri, 29; nak-

sutama, 99

nali, nal ja, 77; nal ja hammas;
naljakas, 18; [eif naljalt
([ei] kergesti, hõlpsasti);
naljand (naljajutuke), 29;
nal ja pärast (naljaks, nal-

jalt); naljatama, 99; nalja-
t[e]lema, 101; naTjatlus, 40;
naljatus, 40

Nanking, 51

nao vt. nadu

napakas, 18; napilt
Napoli, 16

napp (väike [puu-] kauss), na-

pa, 59

'napp (vähevõitu, vähene), na-

pi, 70; ~us, 40

naps, napsi, 50

naps ([kergem] löök), napsu,

~u, ~u e. napsusse, ~ude,
~usid {e. ~e}, ~udesse {e.
napsesse}; napsa[h]tama, 99;

~ama, 124

napsitama (napsi võtma), 99

'napsti!
nari (magamislava), 'nar-

ri e. narisse, ~de, ~sid,

mäesse

närin, ~a, 26; narisema, 96;
naris tama, 99

narkoos (uimastus), 51; ~ima

— narkoti'seerima, 106; nar-

kootiline (uimastav, uimas-

tus-), 43

narmaline, 43; narmas, 'narma,
87; narmas 'juur; narmas'tik,
81; narmendama, 99

narr, nar'ri, 50; ~ima, 106,
— narritama, 99; narri-

'temp; ~us, 40

narts, nartsu, 52

nartsiss (teatav lill), 51

Narva, koh. Narva, 8~ti!; ,vUma, 107; ~ur (tea-
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Narva-'Jõesuu, ~d, ~sse,
koh. Narva- Jõesuhu

narvalane, 42

nastik (teatav madu), 30

nastlik (tähniline, laiguline,
lapiline), 81

natsionaalne (rahvuslik, rah-

vus-), 36; natsionalism (rah-

vuslus), 51; natsionalist (rah-
vuslane), 51; natsionaliteet

(rahvus), natsionaliteedi, 63

natt (vähipüügiriist), nata, 59

nat't (tutt; klutt), nat'i, 72; ~i-

pidi
natuke haaval; natuke[ne], 44

[komp, vähem, sup. vähim e.

kõige vähem]

naturaalne (loomulik; loodus-

lik; natuuras esinev), 36; na-

tu raal palk [ palga]; natu-
ralism (looduseaustus, loodus-

usk; teatav kirjandus- ja
kunstivool), 51; naturalist,
51; naturalist lik, 81; na tuur

(loodus, loomus), 51; natuu-

ras (loodussaadustes, tarbeai-

neis, mitte rahas)

nauding, ~u, 30; nautima, 'nau-

tida, naudin, 111

navigatsioon (laevasõit; laeva-

sõiduteadus), 51

NB = nota bene! = pane tä-

hele!

'need vt. see

neede (needmine), 'neede, 82

need'i vt. neet; ~ vasar

'needma, 'needa, 'nean, 'needsin,
'needis, 'needku, 'needev,
'neednud, 'needja, 'neetakse,
'neetud; 'needus, 40

neeger, neegri, 23; 81;

~ ori; neegri poiss
'neel, neelu, 92; neela[h]tama

(ühe korra, järsku neelama),
99; ~ama, neelata, ~an, 124;

neelang (lonks), 30;
103; (= neelama), ~da,
neelan, 115; neelu 'koht

neem (maanina), neeme, 49

neep [need on] (need just, need

nimelt)

neer, neeru, 52; neeru haigus
neet', need'i, 63; ~ida,

need in, 111; ~ 'nael
neetud, 19, vt. needma

Neeva (jõgi), 8

negatiiv (päevapildiplaat), 51;
~ne (eitav), 36

'neh! ([no]jah)
neid vt. see ja tema

neid (neiu), neiu, neidu, neidu

e. neiusse, neidude, neidusid

e. neide, 'neidudesse

neitsi, 9; ~ lik, 81

neiu, 11; ~ke[ne], 44; ~ lik, 81

nekrut (noorsõdur), ~i, 29

'nektar (jumalatejook; mesi-

mahl), 29

neli, nel'ja, 'nelja, nelja e.

neljasse, neljade, 'nelje e.

'nelju, neljadesse e. neljes-
se e. nel jusse; nelik, 30; ~k-

v'lilt; neli kiimmend, nelja-
'kümne, 'nelja kümmend,

nel ja 'kümnesse, nel ja 'küm-

nete, nel ja 'kümneid, nel ja-
'kümnetesse e. nelja 'küm-

neisse; neli'nurk; ~ 'nurk-

ne; ~ püha, pl. ~pühad;
neli sada, nelja saja, 'nelja-
sada, nel ja sajasse, nelja-
sadade, nelja sadasid {e.

nel ja sadu}, nel ja sadades-

se; neli 'teist[kümmend], nel'-

ja 'teist'kümne, 'neljaJteist-
kümmend, nelja 'teist'küm-

nesse, nelja 'teistkümnete,
nel ja 'teist'kümneid, nelja-
'teistkümnetesse e. nelja-
'teist'kümneisse
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nel ja vt. neli; nelja [jooks-
ma]; ~ 'jalgne; ~

'kau-

pa ; ~kesi; ~ klassiline;
~ 'kümnes; ~line, 43; ~n-

dik, 81; neljap. = neljapäev;
~ 'päev; ~s, ~nda, ~ndat

e. ~t, ~ndasse, ~ndate, ~n-

daid, ~ndatesse e.

nelk, nelgi, 64

nemad vt. tema

nende vt. see ja tema

'nentima (konstateerima, se-

dastama, kindlaks väitma [et
miski nii on, nagu öeldakse]),
'nen tida, nen'din, 111

'nepp (teatav lind), nepi, 70

Nep tuun (rändtäht), 51

neto (puhtal kujul, pakkimis-
materjal v. kulud maha arvu-

tatud), 10; ~
'kaal [-u]

neut raal ala; neut; raal 'joon';
neutraalne (erapooletu; mit-

teosavõtlik, mittetoimiv; kee-

le alal: ei mees- ega naissu-

gu, asjasugu), 36; neutrali-

seerima, 106; neutirum (as-

jasugu; asjasugu sõna), 29

New York [loe: njuu-jo'rk],
New Yorgi, 64

Niagara [loe: niaga'ara], 8

nibu (väike väljaulatuv tipp,
ots), 'nippu e. nibusse,

~de, ~sid, ~desse

nide (tihe, läbipõimunud side),

~me, 28; niduma (põimides
ühendama, siduma), niduda,
'neon e. nidun, nidusin, nidus,

nidugu, niduv, nidunud, nidu-

ja, 'neotakse e. nidutakse,

neotud e. nidutud

nigel (väike ja nõrk), ~a, 26

nigin, ~a, 26; nigisema, 96; ni-

gistama, 99

nihe (nihkumine), 'nihke, nihet,
'nihkesse, nihete, 'nihkeid, ni-

hetesse e. 'nihkeisse; nihku-

ma, 103

nihuke[ne] (niisugune), 44

nihutama, 99; nihutus, 40

nii

niidi 'rul l

niidu masin

'niigi; nii 'hästi [...kui ka];
nii ja naa; nii kaua (seni,

seniks); nii 'kaugel (siin,

siinkohal); nii 'kaugele; 'nii-

kui nii

4O

nii 'mood i

niin, niine, 48; niine 'puu
'nii nimetatud, 19; 'nii pal ju

(niivõrd); nii pea; nii pi-
kalt (niivõrd)

'niis, niie, niit, 'niide e. niies-

se, niite, 'niisi, niitesse e. nii-

sisse

'nii sama; nii samuti; nii 'siis

(seega)

'niisk, niisa, 'niiska, 'niiska e.

niisasse, 'niiskade, 'niisku,
'niiskadesse e. niisusse

'niiske, 15; 'niiskuma, 103; niis-

kus, 40

nii sugune

niisutama, 99; niisutus, 40

'niit, niidi, 63

'niit, niidu, 'niitu, 'niitu e. nii-

dusse, niitude, 'niitusid {e.
'niite}, 'niitudesse {e. niides-

se); niitma, niita, niidan, 120

'nii 'viisi; 'nii 'võrd; 'nii võrra

nikastama, 99; nikastuma, 103;
nikastus, 40

nikeldama (niklikorraga kat-

ma), 99

nikerdama, 99; nikerdis, 39; ni-

kerdus, 40

'nikkel (teatav metall), 'nikli,

22

niko tiin (tubakamürk), 51
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'niks, niksu, 52

'nilbe, 15; nilbus, 40

'nilpama, nilbata, nilpan, 126;
'nilpima, nilpida, nilbin, 109

'nilps!; ~ama, 124; xxti!
nime vt. nimi; ,x 'kaart; xx kas,

18; xxxi; xxxline, 43; xxlt; ~upi-
di; ~s'tlk, 81; xxtarna, 99;
xxxtav [kääne], 26; xx tavaline,
43; ,xtis 'sõr'm; ~tu, 17;
xxtus, 40; nimi, nime, nime,
'nimme e. nimesse, nimede,
nimesid, nimedesse; nimi-

'hind; nimi sõna
nina, xx, xxx, 'ninna e. ninasse,

~de, ~sid e. ninu, ninades-

se e. ninusse; ~kas (nina-

tark), 18; xxxkil [olema]; xxki-

le [kukkuma]; xkus, 40;
xxii; xxxline, 43; xxx pidi;
xx- tark

ning
nipe-näpe, 'nippe-'näppe, nipet-

-näpet, 'nippesse-näppesse, ni-

pete-näpete, 'nippeid-'näppeid,
nipetesse-näpetesse e. 'nippeis-
se-'näppeisse

'nips, nipsu, 52; nipsakas, 18;
~ama, 124; xxti!

nire (väike nirisev oja), xx, ~t,
'nirre e. niresse, xvde, xxsid,
xxdesse; nirin, 26; nirisema
(peenelt nõrguma v. voola-

ma), 96; niristama, 99

nirk, nirgi, 64

niru (näru), xx, ,x,
'nirru e. ni-

russe, xx de, xxsid, xxdesse

nisa, ~, xx, ~sse, ~de, xxsid e.

nisi, nisadesse e. nisisse

Nissi, koh. Nissi e. xxsse, 9

nisu,
xx, xx, xxsse, ~de, ~sid e.

xxdesse; ~ jahu; ~ne, 41

'nišš (orv), niši, 71

Nizza, 8

niuded (puusade ülemised

osad), niuete, 'niudeid, niue-

tesse e. 'niudeisse

niuks, niuksu, 52; niuksa[h]ta-
ma, 99; xxiima, 107

nivelleerima, 106, = nivellima
(maad loodima, maapinna kõr-

gusvahesid määrama; tasan-

dama), 106

ni voo (tase), 3

nn. = nii-, nõndanimetatud

no [ta tuleb kohe]
'noa vt. nuga; xx alus

'Noaroot si, koh. 'Noa'root'si, 9;
'noa 'root slane

nobe, xx-da, 25; xx-dus, 40

noh!

nohin, x,a, 26; nohisema, 96;
nohistama, 99

[ei vastanud mitte] 'nohki

nohu, xxx, xx#, xxxsse, xx,de, xxxsid,

xxdesse; xne, 41

noid, noil, nois vt. too

no jah!
nokastama (veidi purju jääma),

99

noikaut (võitlusvõimetuks te-

gev löök poksis), noikaudi, 63

nokitsema, 96; nokitsus, 40;
'nokk, noka, 60; 'nokkima,
'nokkida, nokin, 112

nolgns (teatav kala), 38

'nol k, nol'gi, 64

nomaad (rändrahva liige), 51;
= nomadi seerima

(rändlema), 106

nominaalne (nimeline), 36; no-

minatiiv (nimetav kääne),
51; nomina tiivne, 36

nonde vt. too

noneh!; no 'noh!

noo!

'noobel (suursugune, avakäeli-

ne), 'noobli, 22

nood vt. too



nooda vedu nuhk141

nooda vedu

noodi raamat; nood istik, 81

noogutama, 99

'nool, noole, 48

'noolima (lakkuma; voolima;
noolena edasi liikuma; endale

hankima, kokku otsima), 106

nool'jas (noolekujuline), 18

noomen (käändsõna), ~i, 29

'noomima, 106; noomitus, 40

noor, noore, 48; noore 'ealine;
noorendama, 99; noorendus,
40; noorenema, 96; ~ härra;
noorik, 30; ~ 'mees; ~ sugu;
nooruk (noormees), nooruki,

29; nooruke[ne], 44; [venna]

~une, 42; ~ur, 29; ~us, 40;
~us 'jõud; ~uslik, 81

'noos' (hulk, saak), noosi, 50

'noot, nooda, 58

noot', noodi, 63

noppima, 'noppida, nopin, 112

norg, noru, 'norgu, norgu e. no-

russe, 'norgude, 'norgusid e.

'norge, 'norgudesse; norgu

[vajuma] (alla, ripakile; rõ-

hutud, nukrasse meeleollu);
~us [olema]; ~us päi

norima, 97

norin, ~a, 26; norisema, 96

'norm (määr; juhtnöör, juhis),
normi, 50; nor'maal 'kiirus;
nor'maalne (normikohane), 36

nor mann (keskaegse germaani
rahva liige), 51

normeerima, 106, = normima

(normikohaselt korraldama v.

seadma, normiks määrama),
106

Norra, koh. Norra e. ~sse, 8;
norra [keel, kirjandus]; nor-

ralane, 42; ~’maa (— Norra),
la

'norskama, norsata, 'norskan,

'norskasin, 'norskas, norsaku,

norskav, norsanud, 'norskaja,
norsatakse, norsatud

noru vt. norg; ~tarna (norgu
laskma; norgus olema), 99;
~ tunne

nosin, 26; nosisema, 96

nos'u (lühike, tömp asi),
~sse, rwde, ~sid, ~desse;
~ nina

notar, ~i, 29; ~iaalne, 36;
~lik, 81

no teerima (üles märkima; hin-

da määrama v. märkima),
106; notiits (märge [märk-

me]), 51

notsu, 11

not't, notl, 72; ~ima, ~ida,
notin, 112

nov. = november

no vell (uudisjutt, lühijutt; sea-

duse-uuend), 51; novellist

(novellikirjanik), 51

november (talvekuu), novembri,
23; novembri 'kuu

nr. = number

nudi, ~sse, ~de, ~sid,
~desse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m

nuga, 'noa, nuga, 'noasse, nuga-

de, nuge, nugadesse
nugiline (teiste elusolendite ku-

lul elaja, parasiit), 43; nugi-
'loom; nugima (nugilisena

elama), 97

nugis, ~e, 37

nugris (tegev, töökas, agar,

hakkaja), 'nukri, nugrist,
nukrisse, nugriste, nukreid,

nugristesse e. 'nukreisse,
kcmp. 'nukrim, sup. 'nukreim

e. kõige 'nukrim

nuhk (nuhkija), nuhi, 'nuhki,
'nuhki e. nuhisse, 'nuhkide,

'nuhkisid e. 'nuhke, 'nukki-
desse, komp, nuhim, sup. kõi-
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ge nuhim; nuhkima, nuhki-

da, nuhin, 'nühkisin, 'nühkis,
nuhkigu, nuhkiv, 'nuhkinud,
nuhkija, nuhitakse, nuhitud

nuhtlema, nuhelda, 'nuhtlen,
nuhtlesin, 'nuhtles, nuhelgu,
nuhtlev, nuhelnud, 'nuhtleja,

nuheldakse, nuheldud; nuht-

lus, 40

nui, nuia, ~a., ~a e. nuiasse,
~ade, ~e, ~adesse e. nuies-

se; varna (nuiaga taguma;
peale ajama, nuruma), 124

nukiline, 43

nukk (nurk), nuka, 'nukka,
'nukka e. nukasse, 'nukkade,
nukkasid e. nukki, 'nukka-

desse e. nukisse

'nukk (väljaulatuv ots, kõva

kühmake), nuki, 69

'nukk, nuku, 'nukku, 'nukku e.

nukusse, nukkude, 'nukkusid

{e. 'nukke}, 'nukkudesse {e.
nukesse}

nukker, 'nukra, 20
'nukkuma (nukuks moonduma

— putukate kohta), 103

nukra 'meelne; nukrus, 40;
nukrutsema, 96

null, nulli, 50

'number, 'numbri, 23; 'numbrili-

ne, 43; numbri tuba; nume-

raal (arvsõna), 51; nummer-

dama, 99

'nunn, nunna, 47

nupp, nupu, 76; nupukas, 18

nurama, 95

'nurg (teatav kala), nuru, nur-

gu, 'nurgu e. nurusse, 'nurgu-
de, 'nurgusid e. 'nurge, 'nur-

gudesse
nurga advokaat; nurgeline, 43;

nurgeti
nüri, nurja, 78; ~ katse (nur-

junud katse)

nurin, ~a, 26; nurisema, 96

nurja [minema]; nurjatu, 17;
nurjuma (nurja minema), 103

nurk, nurga, 54; ~mine (nur-

gapoolne, nurgas asetsev), 43;
[kolm-] ~ne, 36; ~ sulg

'nurm, nurme, 49; nurme nukk

[ jiuku]
nurmik (1. piimapütt; 2. teatav

taim), 30

nurru [lööma]

nurru karv

nuruma, 98

nutikas (nupukas), 18

'nutma, nutta, nutan, 121; 'nutt,
nutu, nuttu, 'nuttu e. nutus-

se; nutu 'hääl; nutune, 41

nuudel, nuudli, 22

nuuks, nuuksu, 52; ~uma, 107

'nuum, nuuma, 47; ~ama, 124;
~härg

nuuskama, nuusata, nuuskan,

'nuuskasin, 'nuuskas, nuusa-

ku, nuuskav, nuusanud,
'nuuskaja, nuusatakse, nuusa-

tud; nuuskima, 'nuuskida,
nuusin, 'nuuskisin, 'nuuskis,
nuuskigu, 'nuuskiv, 'nuuski-

nud, 'nuuskija, nuusitakse,
nuusitud; 'nuuskur, 29

'nuust (kokkukeeratud kimp),
nuus'ti, 50; nuustik, 30

nuusutama, 99

'nuut', nuudi, 63; «virna, ~ida,
nuudin, 111

'nuuts, nuutsu, 52; ~uma, 107

nõbu (onu- v. tädilaps), nõbu e.

'nõo, nõbu, nõbusse e. 'nõos-

se, nõbude, nõbusid, nõbudes-

se

nõder, nõdra, 'nõtra, 'nõtra e.

nõdrasse, nõtrade, nõtru,
'nõtradesse e. nõdrusse, komp,
nõdrem, sup. nõdriin e. kõige
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nõdrem; nõdra 'meelne; nõd-

ra mõistuslik; nõdruke[ne],
44°

nõel, nõela, 46; ~ama, 124;
nõela 'silm [-a]; ~e 'lõng;
~jas (nõelakujuline), 18;
~ terav; ~uma, 107; 'uss

nõges, 37; ~ 'loom

nõgi, 'nõe, nõge, 'nõkke e. 'nões-

se, nõgede, nõgesid, nõgedes-

se; nõgi 'must; ~ne, 41

nõgu (madal koht, lohk), 'nõo,
nõgu, 'nõkku e. 'nõosse, nõ-

gude, nõgusid, nõgudesse;
~s, ~sa, 26; ~s kumer;
~sus, 40

nõia 'kepp; nõid, nõia, 'nõida,
'nõida e. nõiasse, 'nõidade,
'nõidu, 'nõidadesse e. neius-

se ; nõiduma, 'nõiduda,
nõiun, 'nõidusin, 'nõidus,
'nõidugu, nõiduv, 'nõidunud,
'nõiduja, nõiutakse, nõiutud;
'nõidus, 40; 'nõidus lik, 81

nõjatania (= najatama), 99

'nõks, nõksu, 52; nõksa[h]ta-

ma, 99; nõksak, 30; ~ti!;
~unia, 107; nõksutama. 99

'nõlv, nõlva, 45; nõlvak, 30

'nõmm, nõmme, 49; Nõmme,
koh. Nõmmele, 7; nõmmela-

ne (Nõmme elanik), 42; nõm-

me 'lill; nõmmik (hõre nõm-

mene võsa v. männimets), 30

nõnda; ~ 'moodi; ~ nimeta-

tud, 19; ~p; ~ sama; ~ sa-

muti; ~ sugune; viisi

'Nõo, koh. 'Nõkku e. 'Nõosse, 4

'nõo vt. nõbu ja nõgu
'nõoksed (õeste-vennaste lap-

sed), nõoste, 'nõokseid, nõos-

tesse e. 'nõokseisse

nõre (nire; näärmetegevuse
saadus, näärmevedelik),

~t, 'nõrre e. nõresse, ~de,
~sid, ~desse; ~ tarna, 99

nõrga meelne; nõrgendama,
99; nõrgenema, 96; nõrgesta-
ma, 99; nõrgestuma, 103

'nõrguma, 103

nõrgutama, 99

nõrisema (nirisema, nõretama),
96; nõristama, 99

'nõrk, nõrga, 53; ~eina, 100;

~us, 40

'nõtk, nõtku, ~u, ~u e. nõt-

kusse, ~ude, ~usid {e. ~e},
~udesse; ~e, 15; ~u [vaju-
ma] (lohku, allapaindunud
seisangusse); ~uma, 107;
~us (painduvus), 40; ~us

[olema] (nõtkuvajunud); nõt-

kutama, 99

'nõtrus, 40

'nõu, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ ande 'koht —

~ andla, 14; ~ anne [Jan-

de]

'nõudja, 14; 'nõudlema [mida-

gi] (nõudeid esitama [mille-

gi suhtes]), nõuelda, 'nõud-

len, 'nõudlesin, 'nõudles,
nõuelgu, nõudlev, nõuelnud,

'nõudleja, nõueldakse, nõuel-

dud; nõud lik, 81; nõudlus,

40: nõudma, nõuda, nõuan,

123; nõudmine, 43; nõue,
'nõude, nõuet, 'nõudesse,
nõuete, nõudeid, nõuetesse

'nõudeisse

'nõu kogu; 'Nõukogude Vene,
7, = 'Nõukogude Vene maa,

la; 'nõunik, 81; 'nõus olek;
nõustuma [millegagi] (nõus-

se jääma, nõusolekut avalda-

ma), 103; nõutama, 99

'nõutav, ~a, 26; ~us, 40

'nõutu, 17; ~s, 40
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nõva (voolukoht, kanal),

‘nõvva e. nõvasse, ~de,
~sid e. nõvu, nõvadesse e.

nõvusse

'nõõ!

näd. — nädal

nädal, ~a, 26; ~a leht; ~ane,

42; ~ati = ~iti

nägelik, 81; nägema, näha,
'näen, nägin, nägi, nähku,
nägev, näinud, nägija, nähak-

nähtud; nägematu, 17;
nägemis meel; nägemus, 40;
nägija, 31; nägima (= näi-

ma), nägida, 'näin, nägisin,
nägis, nägigu, nägiv, näginud,
nägija, 'näitakse, 'näitud; nä-

gu, 'näo, nägu, näkku e.

näosse, nägude, nägusid, nä-

gudesse; nägu'mood
[ 'moe]; nägus, nägusa, 26;
nägusus, 40

näh!

nähe, 'nähte, nähet, 'nähtesse,
nähete, nähteid, nähetesse e.

nähteisse; 'nähtaval [olema];
'nähtavale [tulema]; 'nähta-

vasti; nähtavus, 40; 'nähtu-

ma (näha olema), 103; näh-

tus, 40

nähvak, 30; nähvama, 124;
nähvima, 106

näide, 'näite, 84; ~nd, 29; näi-
dis (eeskuju-näide; muster;
kaubaproov), 37; 'näikse (=

näib); näilik, 81; näima,
'näida, 'näin, 'näisin, 'näis,
'näigu, näiv, 'näinud, 'näija,
'näidakse, 'näidud; näit. =

näiteks; näitama, näidata,

'näitan, 127; näiteks; näite-

lava; näite lina; 'näite-

mäng; näitleja, 31; 'näitle-

janna, 8; 'näitlejaskond, 80;
näitlema, näidelda, 'näitlen,

132; 'näit lik, 81; 'näitlikkus,
40; näituma, 103; 'näitus, 40;
näitus 'plats = 'näitus väl-

jak; näiv, 'näiva, 26; 'näivus,
40

näkitsema, 96

'näkk (vesihaldjas), näki, 69

'näkkama (ühekordselt näkki-

ma), näkata, 'näkkan, 128;
näkkima (näkitsedes näri-

ma; täksima; nokkima),
näkkida, näkin, 112

näksima (täksima, näkkima),
106

nälg, näl'ja, 'nälga, näl'ga e.

näijasse; 'nälga [jääma];
~ima, 102; näl ja 'aeg; näl-

jane, 41; näljas [olema];
näl jutama, 99

'nälkjas (tigu), 18

nämmima, 106; nämmutama,
99

näo vt. nägu; ~ ilme; ~li;
~line, 43; ~tu, 17; ~tus, 40

näpistama, 99; näpits, näpitsa,
26

näpp, näpu, 76; ~ama, näpa-
ta, 128; ~ima, ~ida,

näpin, 112

näpsa[h] tarna, 99; näpsakas,
18; näpsama, 124; 'näpsti!

näpu 'töö

närb (söögi-isutu, vähe sööv;
jõuetu, rauge), närva, 'närba,
närba e. närvasse, 'närbade,
närbi, närbadesse, komp,
närvem, sup. närvim e. kõige
närvem; 'närbuma, 103

närija, 31; näriline, 43; närima,

97

närtsima, 102; närtsitama, 99

näru, 'närru e. närusse,
~de, ~sid, ~ 'kael;
~ne, 41
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närv, närvi, 50; när'veerima

(närviliseks tegema; närvit-
sema), 106

närveldi (närvalt); närvetama

(= närvutama), 99; närvetu

(närb), 17

närvihaigus; närviline, 43;
närvitsema, 96, = närvlema

(närviline olema), närvelda,
'närvlen, 129; 'närvlik (när-

viline), 81

närvutama (närbuma panema),
99

näsa (väike väljaulatuv ots,
kühmake, nibu), ~sse,

~de, ~desse

näsima, 97

näs's (väike kühmlik, ümma-

rik, nässakas asi või olend;
sitke; kitsi), näs'si, 50; näs-

sakas (väike, lühike, nässi-

kujuline, aga tüse, tugev, sit-

ke), 18; 'nässu [lööma]; 'näs-

sus [olema]

näsu (kõva okslik koht puus),

'nätske (vintske; leiva kohta:

tainane, mitteküps), 15

nätsutama, 99

näuguma, 'näuguda, 'näun,
'näugusin, 'näugus, 'näugugu,
'näuguv, 'näugunud, 'näugu-
ja, 'näutakse, 'näutud

'näuhti!

näuks, näuksu, 52; 107

näägutama, 99

'nääl' (nelk), nääl'i, 50

nääl (naiseõde), näälu, ~u,

~u e. näälusse, ~ude,
{e. ~e}, audesse {e. nääles-

se); ~ 'mees (naisevend)

'näär (teatav taim), nääre, 48

nääre, 'näärme, 94

näärikuu; nääri päev
n. ö. = nõnda öelda

nöökama, nöögata, 'nöökan,
125; 'nöökima, 'nöökida, nöö-

gin, 108

'nööp, nööbi, 62; ~auk; ~i-

ma, ~ida, nööbin, 109;
~nõel

nöör, nööri; 50; «virna, 106;
nööri tarna (nööriga varusta-

ma, läbi noorima), 99; ~ pi-
hik; ~ 'sirge

n. ü. — nõnda ütelda

nü'anss (varjund), nüansi, 66;
nüans'seerima, 106, = nü'ans-
sima (varjundama), ~ida,
nüansin, 110

nügima (trügima, pusima), 97

nühkima, 'nühkida, nühin,
'nühkisin, 'nühkis, 'nühkigu,
'nühkiv, 'nühkinud, 'nühkija,
nühitakse, nühitud; nühku-

ma, 103
nüke (kaval võte), 'nükke, 86

'nälgima, 'nüKgida, nülin, 'näl-

gisin, 'nül'gis, 'nüfgigu, 'näl-

giv, 'nüfginud, 'nül'gija, nü-

litakse, nülitud
'nümf (naisekujuline loodus-

valm), nümfi, 50

nüpeldama, 99; 'nüppel, 'nüpli,
22

nüri, 'nürri e. nürisse,
~de, ~sid, ~desse, komp.
~m, sup. kõige ~m;

40; ~ma (= nüristama), 97;
~neina, 96; ~[s]tama (nü-
riks tegema), 99

nüsima, 97

'nüüd; ~is aeg; 36;
~ sama (hiljuti, praegu)

10



ohutu

= osa

'oa vt. üba

o aas (kõrvesaar), 51
oa'kohv

obadus (metall-aas haagi otsa

sissepistmiseks; tugev hoop),
40

obelisk (kõrge, ülespoole koon-

duv neljatahuline sammas),
51

objekt (ese; sihitis), 51; objek-
tiivne (asjalik, esemlik; era-

pooletu), 36

obligatoorne (kohuslik, sun-

duslik, tingimata tarvilik),36;
obligatsioon (võlar, pantkiri),
51

oblikas, 18

oboe (teatav puhkpill), 4

observatoorium (tähetorn,
vaatlus-, ilmajaam), 5

oda, ~, rvsse, ~de, ~sid

e. ode, odadesse e. odesse

odav, ~a, 26

oda
v

vise [Jviske]

odavnema, 96; odavus, 40

odeko'lon'n (kölni vesi [lõhna-
vesi]), 51

Oder (jõgi), ~i, 29

oder, odra, 'otra, 'otra e. odras-

se, otrade, 'otri,; 'otradesse g.
odrisse

Odessa, 8

odöör (hea lõhn; lõhnaõli), 51

ofitsiaalne (ametlik), 36

oga (terav okas, okkake),i.~,
A/, ~sse, ~de, ~sid, ~des-

se; ~ lik (teatav kala), 81

ogar, ~a, 26; ~us, 40

'oh!

ohakas, 18

ohatama ([haiguslikult] välja
lööma, villikesi nahale ilmu-

ma), 99; ohatis (nahavillike-

sed; higikord, soolakirme

[kivil, müüril]), 39

ohe, 'ohke, ohet, 'õhkesse, ohe-

te, ohkeid, ohetesse e. 'oh-

keisse

ohe ([viljapea-] okas), 'ohte,
ohet, 'ohtesse, ohete, 'ohteid,
ohetesse e. 'ohteisse

oheldama (ohjas hoidma, talt-

sutama), 99; ohelik (jäme
nöör, päitsenöör), 81

oherdi (puurimisvahend), 16

ohi, ohja, 78; ohja haru; ohjali-
ne, 43; 'ohjama (juhtima),
124; 'ohjas [hoidma]

'ohkama, ohata, 'ohkan, 'ohka-

sin, 'ohkas, ohaku, 'ohkav,
õhanud, 'ohkaja, õhatakse,
ohatud; 'õhkima, 'õhkida,
ohin, 'ohkisin, 'ohkis, 'ohkigu,
'ohkiv, 'ohkinud, 'ohkija, ohi-

takse, ohitud

o'hoh!; o'hoo!

'oht, ohu, 'ohtu, 'ohtu e. õhusse,

'ohtude, 'ohtusid e. 'ohte, 'oh-

tudesse

'ohter, 'ohtra, 20

[häda-] 'oht lik, 81

'ohtrus, 40

[poisikese-] 'ohtu ([poisikese-]
võitu) \

ohu vt. oht; ~ks [olema] (ka

varuks, kaitseabinõuks); us-

tama [kedagi millegagi] ([hä-

da-] ohtu saatma), 99; ~ta-

rna [kedagi] (vaevama, kalla-

le tungima, ohustama; lausu-

missõnadega arstima), 99;
(kaitsevahend nõidumi-

se, haiguse jne. vastu), 39;

~tu, 17

146
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ohver, 'ohvri, 23; ohverdama,
99; ohverdus, 40

ohvitser, 5; zv kond, 80

oi!

oid (mõistus, aru, taip), oiu,
oidu, 'oidu e. oiusse, 'oidude,
oidusid e. 'õide, 'oidudesse

oie (oigamine), 'oige, oiet, 'õi-

gesse, oiete, 'oigeid, oietesse

e. 'oigeisse; 'oigama, oiata,
oigan, 'oigasin, 'oigas, oiaku,
oigav, oianud, 'oigaja, oia-

takse, oiatud

oim (meel, aru; meelekoht),
oimu, 52; oimetu (uimane,
rammetu, meelemärkuseta),
17

oinas, 'oina, 87

oivaline (väga hea, suurepära-
ne), 43

oja, 'ojja e. ojasse, ~de,

~sid, ~desse

Ojumaa (Gotland [saar Lääne-

meres]), la

okariin (väike puhkpill), 51

okas, 'okka, 92; 'puu
Oke'aania [saarestik], 31

okkaline, 43

'oks, oksa, ~a, ~a e. oksasse,
~ade e. ~te, ~i, ~adesse e.

~tesse e. oksisse; oksaline,
43; oksas tik, 81

okse, 82; undama, 99; ~ndus,

40; 'oksene, 43

oksjon, 29

oks lik, 81

okt. = oktoober; oktaav

oktaav (kaheksandik-kaust;
heliredeli kaheksas heliaste v.

heli), 51

ok toober (viina-, porikuu),'ok-
toobri, 23; 'ok'toobri 'kuu

okupatsioon (valdamine; val-

damisaeg), 51; oku'peerima
(valdusse võtma), 106

olek, 30; olema, 'olla, olen, olin,
oli, olgu, olev, olnud, olija,
ollakse, 'oldud, [kindla kõne-
viisi oleviku 3. pööre:] on;
olemas olu; olematu, 17; ole-

mus, 4Ü; olend (olev isik v.

asi, olevus), 29; olenema, 96;
oleng, 30; olesk[e]lema (kest-
valt olema, viibima), 101;
oletama, 99; oletus, 40; olev,
26; ole'vik, 81; olevus, 40

oliiv (õlipuu; õlipuu vili), 51

ollus, 38, zv lik, 81

olu, ~, ~, 'ollu e. olusse, ~de,
~sid, ~line, 43;
~nd (olukord), 29; ~stik

(olud), 81

olümpia (olümpiamängud), 31;
olümpiaad (vanakreeklaste

aastanelik, mille vahetusel

olid olümpiamängud), 51;
olümpia 'mäng

oma, ~sse, ~de, omi,
omadesse e. omisse; z-v abi;
~Jaegne; .ulus, 40; ~duse-

line, 43; ~dus'lik, 81; ~dus-

sõna; ~ enda e. ~ enese

lasi]; ~ 'ette; ~ jagu;
~ kasu; ~ 'korda; ~ksed,

okseid, astesse e.

~ma [midagi]
(„ma oman midagi” — mul

on midagi), 95; ~mis'õigus;
~ 'moodi; ~nd (see, mis on

kellegi omanduses), 29; un-

dama, 99; ~ndus (omanda-
mine; omand), 40; 41;
~ nik, 81; ~ 'pead; ~ pära-
ne; ~'socdu; ~staina

(omaks tegema; omavoliliselt

endale võtma), 99; ~stav, 26;
~stavaline, 43; ~stus, 40;
~sus, 40; ~ vahel; ~ vahe-

line, 43; ~ voli; ~ voliline
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om[e]'lett (munakook), om[e]-
leti, 72

ometi; ~gi
omistama [kellelegi midagi]

(omaks andma v. lugema), 99

'omnibus, ~e, 40;
on vt. olema

onku, 11

'on'n, 50

'ons (kas on, on siis, on see)

onu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; . ~'lik, 81; ~poeg;

~po japoliltika
oo!

'oober (kelner), 29

'ood (ülemlaul), oodi, 50

oodatav, 26; ~asti; oode (oota-

mine; eine), 'oote, 84; oodus

(diskonto, protsentide maha-

arvutus), ooduse, 38; oodus-

tama ([vekslit] enne tähtae-

ga kinni maksma v. ostma,

seejuures [vekslisummast]
maha arvutades vastava prot-
sendi), 99

ookean, 5

'ooper, 29

'oopium (mürgine uimastus-

aine), 5

'oot [ma tulen kohe]; ~ama,

oodata, ~an, 127; ~amatu,
17; ~amahis, 40; ~e 'ruum;
'oot-'oot; ~us, 40

operatsioon (tegevus; tehe; lõi

kus), 51; ope'reerima, 106

ope'rett, opereti, 72

opman ([mõisa] ülemkubjas)
29

opo'neerima (vastu väitlema),
106; opo'nent, oponendi, 67;
opositsi'oon (vastasrind; vas-

tasrindlus, vastuseis; vastas-
seis), 51

optant (valija kahe riigi koda-

kondsuse vahel; taassiirduja)

optandi, 67; op'teerima (soo-

vikohaselt endale valima, va-

livalt enese heaks otsusta-

ma), 106; op teeruma, 103

optika (valgusõpetus), 31; opti-
line (valgus-, silma-, näge-
mis-), 43

optimism (kalduvus asju ja
olusid headena ette näha),
51; cpti'mlst, 51; optl'mist'lik,
81

ora, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

oraakel (ennustus; [mitutpidi
tõlgitseda andev] vastus; en-

nustuskoht), o'raakli, 22

o'raator (kõneleja, kõnemees),
29; ~'lik, 81

orangutang (inimahv), 51

oranž (ruuge, punakaskollane),
50

oras, rv e, 38

orav, ~a, 26

orb (vaenelaps), orvu, orbu,
'orbu e. orvusse, 'orbude, 'or-

busid e. 'orbe, orbudesse e.

orvesse

or biit (liikumistee) j orbiidi, 63

'orden (autäht), ~i, 29

'order (käsk, korraldus; mak-

sukäsk), ~i, 29

ordinaal (järgarv), 51; ordi-

naat (kõrgusvahe, -punkt),
ordinaadi, 63

ordu (vaimulikkude või rüütli-

te ühiskond), 11

orel, ~i, 29; ~lvile

'org, pru, 'orgu, 'orgu e. orusse,

'orgude, 'orgusid e. 'orge, 'or-

gudesse
orgaaniline [keemia, aine], 43;

'organ (elund; häälekandja),
29; 'organiline (organile
omane), 43; organi'saator, 29;

organisatsioon, 51; organt-
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seerima (korrastama), 106;
organiseeruma, 103; orga-
nism (elundite kogu; elus-

olend), 51; organist (oreli-

mängija), 51

'orgia (salajane usutalitus;
oheldamatu oleng), 31

ori, orja, 78

orient (idamaa, ida), oriendi,

67; orientaalne (idamaine),
36; orientatsioon (orienteeru-

mine), 51; orien'teeruma (olu-

korrast enesele ülevaadet

omandama; suunduma), 103

originaal (algupärand), 51;
~ doku ment; ~ne (algupä-
rane), 36; 4O

orikas, 18

orja 'aeg; orjalik, 81; 'orjama,
124; orjastama, 99; 'orjus, 40

'or'k, or'gi, 64

or kaan (pööraselt tugev torm,

raju), 51

or'kester, or'kestri, 23; orkest-

rant, orkestrandi, 67

ornament (kaunistis, ilustis,
kiri), ornamendi, 67

orto:'graafia (õigekirjutus; õi-

gekirjutus-õpetus), 31; orto-

graafiline, 43

'orv ([seina-] tühe, õõs, nišš),
orva, 47

orvu vt. orb [orvu]

osa, 'ossa e. osasse, ~de,
~sid e. osi, osadesse e. osis-

se; ~dus (osa-olemine, osa-

saamine), 40; osak. = osa-

kond; ~ kasu; ~ kond, 80;
~line, 43; ~lt; ~'nik, 81;

~ 'riik; ~stav, 26; ~stava-

line, 43; ~ 'täht

osatama, 99

osav, ~a, 26; ~us, 40

osa 'võtmatu, 17; osa 'võtt; ose

(esi, jagu, mis muiste igale

teolisele tööks määrati; an-

nus, portsjon), oseme, 28
osi (teatav eostaim), os'ja, 78

osis (koostus-osa), 37; ositi

(osakaupa)
oskama, osata, 'oskan, oskasin,

'oskas, osaku, 'oskav, osanud,
'oskaja, osatakse, osatud; 'os-

kamatu, 17; ~tus, 40; 'oskus,
40; 'oskus'lik, 81; oskus sõ-

na; 'oskus 'tööline

Oslo [loe: uslu], 10

o'soon (liik hapnikku), 51

'ost, ostu, ~u e. ostusse,
~ude, ~usid e. ~e, audesse

{e. ostesse}; oste (ostmine),
'oste, 82; 'os'tja, 14

ostjak (soome-ugri rahva liige
Siberis), ~i, 29

'os'tjas'kond, 80; 'ostma, 119;
'ost-müük, ostu-müügi, 'ostu-

-'müüki, 'ostur-'müüki e. ostus-

se-müügisse, 'ostude-'müüki-

de, 'ostusid-müükisid e. 'oste-

-'müüke, ostudesse-'müüki-

desse e. ostesse-müügesse;
ostu 'jõud; ostu-müügi leping

osutama, 99; osuti (näitaja),
16; osutuma [millekski], 103

Otepää, zv/, ~d, ~sse, koh.

'ots, otsa, ~a, ~a e. otsasse,

e. ~te, e.

etesse e. otsisse; ~a [saa-

ma] ; otsa esine; otsa korral

[olema]; otsakuti; [nüri-] ot-

saline, 43; ~as [olema]; ot-

satu, 17

otse; ~gu (= otsekui);
~ 'joont; ~ kohe; ~

kohe-

ne 41; ~ 'kui; ~ne, 41;

~ 'teed

otseti

'ot sima, 106; otsing, 30
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'otsmik (otsaesine), 81; otsmi-

ne, 43; 'ots tarbekas, 18, =

'ots tarbe kohane; ots tarbe-

tu; ots tarve; otsuke[ne], 44

otsus, 38; ~ejvõimeline; ~'lik,
81; ~tama, 99; ~tav, 26;
~tuma, 103; ~tus, 40; ~tus-

võime; ~tus'võimeline

ovaal (munakujuline kõver-

joon), 51; ~ne (pikerik-üm-
margune), 36

ovatsioon (tormiline auaval-

dus), 51

o/ü. e. 0.-ü. (firmanime osana:

O/Ü) == osaühing

P

p. = punkt; penn; päev paari sajasse, paari sadade,

{e. paarisa-
du}, paari sadadesse

paas , pae, 'paat e. 'paas'i, paa-

'Paabel (= Babülon), ~i, 29

paabu, 11; ~ lind

'paaduma (kõvaks kuivama,
koorikuliseks, kiviseks muu- de e. 'paesse
tüma), 103; paadutama (paa-
duma panema, kõvastama),99

paasa, 8; ~ püha
paast, paastu, 52; ~unia, 107

paak (1. anum, reservuaar; 2.

laevasõidu-märk), paagi, 61

paaž (rüütliõpilane, rüütlisoost

noormees), paaži, 50

'paaks 'puu
'paan (metsa- või karjamaaju-

'paat', paad’i, 63

paat'jas (võidunud-kollakas), 18

maius [kreeka mütoloogias]),
paani, 50

paatos (tundeliigutus; pidulik-
kus, hoogsus [väljenduses]),
40; ~lik, 81paanika (kabuhirm), 31; paani-

line [hirm], 43 paatuma (paaduma; kampasse
jääma), 103

paar, paari, 50; ~i [minema]
paavst, paavsti, 50; ~ lik, 81;
~[l]us, 40'paaria (Indias: väga madalasse

seisusse kuuluv isik; saatuse

hooleks jäetud, õiguseta ini-

mene), 31

paber, ~i, 29; ~ine, 43; ai-

nuga; ~ lik, 81; pabe ros s,

51; ~ raha

paari 'aastane; paarik (paaris-
tükk), 30; paariline, 43; 'paa-
rima, 106; 'paaris [olema];
paarisarv; paaris'tikku;
paarituma, 99; paaritu, 17;
paaritu arvuline; paaritu-

ma, 103; paaritus, 40; 'paar-

pabul, ~a, 26

pada, paja, pada, 'patta e. pa-

jasse, padade, padasid e. pa-
du, padadesse

padi, pad ja, pat'ja, 'pat'ja e.

padjasse, 'pat'jade, 'pat'ju,
patjadesse e. pad'jussekümmend, paari 'kümne,

'paari kümmend, paari 'küm-

nesse, paari 'kümnete, paari-
Jkümneid, paari 'kümnetesse

e. paari 'kümneisse; paar sa-

da, paari saja, 'paari sada,

padin, ~a, 26; padisema, 96;
padistama, 99

padrik, 30

padrun, ~i, 29

pae vt. paas; ~ kivi
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pael, paela, 46; paelaline, 43;
(paelataoline), 18;

ma, 107; ~ 'us's

'pae'murd; paene, 35

p.-ag. = postiagentuur
pagan, 26; z%z'lik, 81;

~[l]us, 40

pagar, ~i, 29

pagas, zvzi, 29

pagema (põgenema), 96

pagin (äkiline hoog), ~a, 26

pagu (1. teatav mineraal; 2.

pragu; 3. põgenemine; redu-

koht), 'pao, pagu, 'pakku e.

paosse, pagude, pagusid, pa-

gudesse
pagulane, 42

pagun (õlak, õlalapp), ~i, 29

paha, z%z, ~sse, zxzde, ~sid

e. pahu, pahadesse e. pahus-
se, komp, pahem, sup. pahim
e. kõige pahem; ~dus, 40;

'meel; ~ndama (pahaseks
tegema; pahane olema), 99;
~nduma (pahaseks saama),
103; ~ndus, 40; ~ne, 41;
zxz'ret' (paha vaim, kurat),
~ret'i, ~'ret'ti, ~'ret'ti e.

~ret'isse, ~'ret'tide, zvz'ret'te,
~'ret'tidesse e. ~ret'esse;
~

tihti

pahe, 7; ~line, 43; ~m, ~ma,

26; ~ma 'käeline;
~m 'poolne; ~nema, 96

pahin, ~a, 26; pahisema, 96

pahk (puul, taimelehel jne.),
paha, 'pahka, 'pahka e. pa-

hasse, 'pahkade, 'pahku, pah-
kadesse; ~'lik, 81; ~luu

pahl (ora, terava otsaga varb),
pahla, 45

'pahmama (pahmast tallama v.

tallata laskma), 124; pahmas
(peksmiseks mahalaotatud

suviviljalade), 'pahma, 87

'pahn, pahna, 45

'pahtuma (kuivama, kõvaks

tõmbuma, tarduma; tihene-

ma), 103

pahu pidi; pahur, pahura, 26;
pahurus, 40

pahvak, pahvaku, 30; pahva-
ma, 124; pahvatama, 99

'pahvima ([piipu] popsima),
106

'pai, 4

'Paide, koh. ~[sse], 15

paigal [seisma]; ~e [panema];
zwine, 43; [kõigi] paigu ([kõi-

gis] paigus); paigutama, 99;
paiguti; paigutus, 40; paik,
paiga, 53; 'paikama (lappi-
ma), paigata, 'paikan, 125;

paika pidav, 26; paik kond,
80; paiklik, 81; 'paiknema,
100; [reede] paiku (umbes
[reede] ajal)

'pai 'laps
'painaja, 31; 'painama, 124;

paind, painu, 'paindu, 'pain-
du e. painusse, 'paindude,
'paindusid e. 'painde, 'paindu-
desse e. painesse; 'paindlik,
81; painduma, 103; 'paindu-
matu, 17; 'painduv, 26; paine,
'painde, painet, 'paindesse,
painete, 'paindeid, painetesse
e. 'paindeisse; painutama, 99;
painutus, 40

'pais, paisu, ~u, ~u e. paisus-
se, ~ude, ~usid {e. ~e},
~udesse; paise, ~e, 82

paise (paiskamine, heide, vise),
'paiske, paiset, 'paiskesse, pai-
sete, 'paiskeid, paisetesse e.

'paiskeisse; 'paiskama, paisa-
ta, 'paiskan, 'paiskasin, 'pais-
kas, paisaku, 'paiskav, paisa-
nud, 'paiskaja, paisatakse,
paisatud; 'paiskuma, 103
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paiste, 82; 'paisteline, 43

paistetama, 99; paistetuma, 103;
paistetus, 40

'paistma, 119

Paistu, koh. Paistu e. zxzsse, 11

'paistus, 40

paisuma, 103; paisutama, 99;
paisutus, 40

'paitama, 99; 'paitus, 40

paiuk, ~i, 29

paja (töökoda, sepikoda),
pajja e. pajasse, z>zde,

pajatama, 99

pajats (veiderdaja), ~i, 29

paju, 'pajju e. pajusse,
~sid,

paka[h]tama (esile lõhkema,
puhkema, lööbuma), 99

pakane, 41

pakil [olema] (pakitamas, pa-

kitsedes täis); ~ine, 43; pa-

kitama, 99; pakitsema, 96

'pakk, paki, 69

'pakk, paku, 'pakku, 'pakku e.

pakusse, 'pakkude, 'pakkusid
{e. 'pakke), 'pakkudesse {e.
pakesse)

'pakkima, 'pakkida, pakin, 112;
'pakk kasi

'pakku [minema]; vt. ka pagu

'pakkuma, 'pakkuda, pakun,
114; [au-] paklik, 81

'Pakri, koh. ~le, 16

'paks, paksu, 52; paksendama,
99; paksenema, 96; [ühe-]
A,une, 42; ~us, 40

pakt (leping), pakti, 50

pala (tükk), ~sse, ~de,
~sid e. palu, paladesse

palagan (laadateater, turunäi-

temaja), 5

palakas ([voodi-] lina), 18

Palamuse, koh. ~le, 41a

palat (kõrgem ametiasutis; hai-

geteruum), ~i, 29

palav, ~a, 26; pala'vik, 81;
43; ~ikurohi;

~us, 40; ~

w

'vöö = ~ vööde
['vöötme]

palderjan, 5

Pal diski, koh. ~[sse], 16

pale, 'palge, palet, 'palgesse, pa-

lete, 'palgeid, paletesse e. 'pal-
geisse

palee, 1

Palestiina, 8

palett (värvilaud), paleti, 72

paleus, 40; ~ lik, 81

palga leping; palgaline, 43

pali (vann), ~sse, ~de,
~sid, ~desse

pal! [s] saad (püstpalkidest
aed), 51

palistama, 99; palistis, 39; pa-

listus, 40

palitu, 17

paljas, 'palja, 87; 'paljalt;
~pea; ~tama, 99;
103; ~tus, 40

pal'ju, ~, ~t, ~sse, ~de, ~sid,

komp, enam, sup.
enim e. kõige enam; paljun-
dama, 99; ~ndus, 40; [ühe-]
'pal'june, 42; 96;
paljus, 40; ~'ütlev, 26

'palk, pal'gi, 'pal'ki, 'pal'ki e.

pal'gisse, 'pal'kide, 'parkisid
e. 'pal'ke, 'parkidesse {e. pal-
gesse}

'palk, palga, 53; palga-
ta, ~an, 125

'pal k maja
'palkon, 29

pall, palli, 50

pallast (vajutis, raskus; kasu-

tu lisakoorem), 29

palliline, 43; päiline, 41

'pal m, pal'mi, 50
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palmik (palmitsetud asi), 30

pal mi 'puu
palmitsema (põimima), 96

'palsam (hästi lõhnav mahl, õli;
kosutus, lohutus), ~i, 29

palu (nõmm; nõmmene männi-

mets), pällu e. palus-
se, ~de, ~sid, ~desse

paluke[ne] (tükike), 44

paluma, 98; palve, 82; palve ki-

ri; palvela (palvemaja), 31;
palveline, 43; palvetama, 99;
palvus, 40; palvuslik, 81

pamflett ([laimav] lendleht,
laimukiri), pamfleti, 72

'pamp, pambu, 74

Panama, 31; panama (suur pet-
tus, kelmus; teatav riie; pa-

namakübar), 31; panama kü-

bar

panderoll (aktsiisisedel), 51;
~im:t, 106

pan di maja

panek, 30; panema, 'panna, pa-

nen, panin, pani, pangu, pa-

nev, pannud, panija, pannak-
se, 'pandud

panetama (tundmuseluks, tui-

maks, kalgiks muutma), 99;
panetuma, 103

'pang (ämber), pange, 49

panga maja; pangandus (pan-
ga-asjandus), 40; panga täht

pani 'paik
'pank, panga, 53
[muld tõmbub] 'panka; [jää

on] ~s

pankiir (pankur), 51

pank'jää; 'panklik [maa], 81

'pank'rot' (maksujõuetus),
'pankroti, pank'rot'ti, 'pank-
rotti e. 'pankrotisse, 'pank-
'rot'tide, 'pank'rot'te, 'pank-
rottidesse e, pankrot'esse;
pankro teenima, 103, = pank-

rotistuma (pankrotti jääma),
103

pankur (pangapidaja), 29

pann, pan ni, 50

pannal, pandla, pannalt, pand-
lasse, pannalde, 'pandlaid,
pannaldesse e. pandlaisse

pann kook

panoraam (ringmaal; ringvaa-
de, vaatepilt), 51

pansion (korter ühes ülalpida-
misega), 5; ~är, 5

pan t, pan di, 67

'panter (leopard), 'pantri, 23

'pantima, 'pan'tida, pandin,

111; 'pan t kiri

pantohvel (= tuhvel), 'pan-
tohvli, 22

pantsakas, 18

pan t 'vang
[vastu-]panu, ~sse, ~de,

~sid, ~desse

pao vt. pagu

paos [olema]

'paotama (praotama), 99

papa, 8

papa goi, 4

papi, 9

papp, papi, 70

'pappel (puu), papli, 22

'papp kar p

pa'püiirus (lõikheinaliik; sellest

valmistatud paber), 40

paraad (nähtavaletoomine, to-

redus, ilupidu; sõjaväe üle-

vaatus; vehklemisel jm.: kait-

selöök, tõrje), 51; ~'lik, 81;
marss; ~ 'munder;

~ 'uks

parabool (mõistujutt; teatava-

kujuline kõverjoon), 51; ~ne,
36

paradiis, 51; ~'lik, 81
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para'doks ([näiv mõtteline]
vasturääkivus), 51; paradok-
saalne = paradoksne, 36

parafiin (teatav aine), 51

parag:'rahv (lüh. §), 51; parag-
rahvi 'kaupa; parag:rahvili-
ne, 43

paraja vt. paras; ~aegne;

~lt; ~sti; parajus, 40; para-

jus[e] 'meelne

paraku [on see nii]

paralleel (võrdlus; rööpjoon,
rööbik), 51; ~ joon;
~ 'klass; ~ne [millegagi]
(rööbik, rööbitine), 36; ~sus,
40; parallelo: gramm (rööpkü-
lik [nelinurk]), 51

paralü'seerima (halvama), 106

parand (parandatav trükiosa),
~i, 29; ~ama, 99; ~amatu,

17; ~us, 40; ~us katse; ~us-

inaja; paranema, 96

paras, paraja, parajat e. parast.

parajasse, parajate, parajaid,
parajatesse e. parajaisse,
komp, parajam, sup. para-

jaim e. kõige parajam
parasiit (nugiline), parasiidi,

63; ~lik, 81

parastama, 99; paras 'vöö

paras vööde [ 'vöötme]

[ei või] parata; linata; lina-

ta, 17; ~matus, 40

para tüüfus (teatav haigus)
parda vt. parras; ~1 [olema]

pareerima ([lööki] tõrjuma),
106

parem, ~a, 26; parem [lähme
ära] (pigem); ~a 'käeline;
paremik (parem osa), 81;
~int; ~lane, 42; ~pidi;
~'poolne; 40

parfüüm (hea lõhn), 51; par-

fümeerima, 106, — parfüümi-

ma (healõhnaliseks tegema,
lõhnutama), 106

parh (teatav riie), parhi, 50

Pa'riis, 51; pariisi [mood]; pa-

riisitar, 5, = pariislanna, 8;
pariislane, 42

parim (kõige parem), 26

parin, ~a, 26; parisema, 96

park, pargi, 64

parkal (parksepp), 29

par kett (eraldatud ruum ava-

likus saalis; teatris all vaa-

tajateruumis olevad isteko-

had; tahvelpõrand), parketi,
72; ~ põrand

'par k hape; parkima, pakki-
da, par'gin, 108; 'par k 'nahk;
par k 'sepp (nahaparkija);
'parkuma, 103

parla'ment, parlamendi, 67; par-

lamentaarne (parlamentlik),
36; parlamentarism (parla-
mentlik valitsemisviis), 51;
~'lik, 81

parm, parmu, 52

parmas ([lõigatud vilja] hun-
nik; sületäis), 'parma, 87

pa'roodia (mingi kõne või kir-

jandusteose koomiline moonu-

tis), 31

parras (laeva, paadi ülemine

äär), 'parda, parrast, 'par-
dasse, parraste, 'pardaid, par-
rastesse e. 'pardaisse

par s (rehetoas taladel asetsev
latt), parre, 'part, 'parde e.

parresse, parte, 'par'si, par-
tesse e. par'sisse

parsa 'hein (teatav taim)

par'sil [olema] (rehetoapeal-
seil partel); ~e [minema];

[tulema]
part, par'di, 67

par'tei (erakond), 4; ~'lik, 81;
~line, 43; ~tu, 17
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parterr (põrand; istekohad all

teatris), 51

par'tii (osa, jagu; saadetis;
[kaardi-, piljardi- jne.] mäng;
tulus kosjakaup), 2; partik-
kel (abisõna), par'tikli, 22

partisan (lendsalga-sõdur), 5

partitiiv (osastav kääne), 51;
~ne, 36

partitpsiip (kesksõna), partit-
siibi, 62; ~ne, 36

parti tuur (mingi heliteose kõi-

ki hääli sisaldav noodistik),
51

'partner (kaasosaline; kaas-

mängija), ~i, 29

partsiaalne (osaline), 36; part-
siaal ob'jekt (osasihitis)

partsima, 106; 'partsti!
parukas (valejuuksed), 18

parun, ~i, 29

'par'v, parve, 49; parve 'mees;
parvetama, 99; ~'laev

paslik (peakott, tuisukott), 30

'pas''lik (sünnis, kõlvuline), 81

pasmas (lõngaviht), 'pasma, 87

'pas's (1. tunnistus; 2. vt.

bass), pas'si, 50

passaaž (läbikäik; kiirekäi-

guline heliderida), 51

passaat (passaattuul), passaa-

di, 63; ~ 'tuul (püsivalt pu-
huv troopikatuul)

passiiv (tehtavik), 51; ~ne

(mittetegev; teistele võlgu
olev; tehtavikuline), 36;

4O

'passija, 31; 'pas sima, 106

passiva (kohustuste-kogu), 31

pasta (taigenmass), 8; pas-

'teet (teatav toit), pasteedi.
63

pastel, 'pastla, pastelt, 'pastlas-
se, pastelde, pastlaid, pastel-
desse e. 'pastlaisse

pastell (värvipulk, pehme värv-

pliiats; pastelljoonistis); pas-

telli, 51

'pastla 'pael
'pastor, 29; ~'lik, 81

pastöriseerima, 106, — pas-
töörima ([vedelikke] kuu-

mutama 60—100"C tempera-
tuuril, et hävitada neis pi-
sikuid), 106

pasun, ~a, 26; 'koor [-il;
•vdania, 99

pasa (aunimi Türgis), 8

patakas, 18

pataljon (teatav sõjaväeline
üksus), 5; ~i ülem

patarei, 4

pateetiline (paatoslik), 43

patendi amet; patent (äritun-

nistus; leiutaja eesõigusi
kaitsev kiri), patendi, 67;
patenteerima, 106, — pa'ten-
tima, pa,'tentida, patendin,
111; pa'tent 'lukk

paterdama, 99

patoloogia (haigus-õpetus), 31;
patoloogiline, 43

patrama (latrama, lobisema),

padrata, 'patran, 'patrasin,
'patras, padraku, 'patrav,
nadranud. 'patraja, padra-
takse, padratud

patriarh (esiisa; ülempiiskop),
51; patriarhaalne (esiisade-

viisiline, lihtne), 36

patriitslane (eesõigustega ko-

danik [Vana-Roomas]; lin-

na-aadlik), 42

patrioot (isamaalane), patri-
oodi, 63; ~'llk, 81; patrio-
'tism (isamaa-armastus, isa-

maalus), 51

patroon (kaitsja; hooldaja;
eestseisja; kaitsepühak), 51
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patrull (liikuv valvesalk), 51;
«.ima, 106

pats, pat si, 50

patsakas (patakas), 18

patsi'ent (haige), patsiendi, 67

patsti!; patsutama, 99

patt, patu, 76; ~u langemine,
43; patune, 41; patustama,
99; patutu, 17

pauga[h] tarna, 99; paugu-

pealt; paugutama, 99; pauk,
paugu, 73; 'paukuma, 'pauku-
da, paugun, 113

'paun (nahkkott), pauna, 45

paus (vaheaeg), pausi, 50

paviljon (pargi-, aiamaja; telk-

maja; iseseisva katusega hoo-

neosa), 5

'pea! (pea kinni!, peatu!)
'pea 1. (kehaosa; ülemine osa

jne.), ~d, ~sse e. pähe,
peade, päid, 'peadesse e.

'paisse
'pea 2. (varsti); ~ aegu

'pea aju; pea asi; pea asja-
lik; pead pidi

'peagu (peaaegu)
'peal [olema]; pea lagi; ~e

[panema]; ~e [selle on veel

teisi asju]; ~e [seda läksin

koju] (pärast [seda]); ~egi;
~e kauba; ~elõuna; ~e-

panek; ~e 'poole;
' aegne; ~e 'tung; pealik, 30;

[tuhande-] ~ine, 43; pealis
(peal olev asi), pealise, 37;
pealis kaudne; pealis 'kiht;
pealis kiri; pealis 'nahk; pea-
listama (pealisega varustama,
katma, midagi peale pane-

ma), 99; pealis'tikku; peal-
kiri; pealmine, 43; [vahe-]
pealne, 36; 'peal 'pool; 'pealt;
pealt 'kuulaja, 31; pealt nä-

ha; pealt poolt; peal tuule;

pealuu; peal'vee; 'peal-
peam. = peami-

selt; 'peamine (peaasjalik),
43; peamiselt

peane (varstine), peatse, 'peat-
set, peatsesse, 'peatsete, -peat-
seid, peatsetesse e. 'peatseisse,
komp, 'peatsem, sup. 'peat-
seim e. kõige 'peatsem

pea 'rõhk; 'peast
peatama, 99

peats ([magamisaseme] pea-

poolne ots), ~i, 12

peatselt
'peatuma, 103; 'peatus, 40; pea-

tus koht

pea 'tiikk

peber (pudenenud, puruks hõõr-

dunud [vilja-, heina-] lible,

kõlgas, puru), pebre, 'pepre,
pepre e. pebresse, peprede,
pepri, pepredesse e. pebrisse

pe'daal, 51

pedagoog (kasvatusteadlane;
koolimees), 51; pedagoogika
(kasvatusteadus), 31; peda-
googiline, 43; ~ium (õpeta-
jaid ettevalmistav asutis), 5

pedajas (mänd [männi]), 18

Ped'ja, koh. ~le, 8

peed'i salat

peegasus (luulehobu), 40

peegel, 'peegli, 22; peegeldama,
99; peegelduma, 103; ~sile;
'peegli 'klaas'

'peeker, "peekri, 23

'peekon, 29

'peel (latt), peele, 48

'peen, peene, 48

peenar, 'peenra, 93

peenduma (peeneks minema),
103; peene 'maitseline, 43; pee-

nendama, 99; peenendus, 40;
peenenema, 96; peenike [ne],
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44; peenlane, 42; 'peen raha;
peenus, 40; peenutsema, 96

peerg, peeru, 'peergu, 'peergu
e. peerusse, 'peergude, 'peer-
gusid e. 'peerge, peergudes-
se; ~'korv; peeru 'valgus

peet', peed'i, 63

'Peetri, koh. ~[sse], 16

'peetud, 19, vt. pidama 1.

pehastania (pehkimas olema),
99; pehastuma, 103, = 'peh-
kima (niiskuses mädanema,
hrl. puu kohta), 102

'pehme, 15; ~kas (pehmevõi-
tu), 18; pehmendama, 99;
pehmenema, 96; pehmitama
(pehmeks tegema), 99;'pehm-
lane (pehmekas), 42; 'pehmu-
ma, 103; [ühe-] pehmune, 42;
pehmus, 40

'peiar (vigurimees, naljaham-
mas), ~i, 29

peibutama (ligi meelitama, ah-

vatama; meelitamise teel väl-

ja petma), 99

peide (peitmine), 'peite, 84; pei-
dik (peidukoht), 30; peidus
[olema]; peidu urgas

peied (matusepidu), 'peiede,
peiesid, peiedesse

'peig, peiu, 'peigu, 'peigu e

peiusse, 'peigude, 'peigusid e

peige, 'peigudesse; ~ 'mees

Peiping, zv/i, 51

'Peipsi, koh. ~le, 16

pelt, peidu, 75

'peitel, 'peitli, 22

'peite 'mäng; peitma, 'peita,
peidan, 120

'peits (söövitus- v. puhastusva-
hend; värvaine), peitsi, 50;

~ ima, 106

'peitu [pugema]; 'peituma, 103;
peitus, 40

peiu, 11; ~ 'poiss

pekine, 41

Peking (= Peiping), ~i, 51

'pekk, peki, 69

'peksma, 'peks[t]a, peksan, 118

peleriin (lühike, varrukateta

mantel), 51

peletama, 99; peletis, 39

pelgama (kartma), peljata,
'pelgan, 'pelgasin, 'pelgas,
peljaku, 'pelgav, peljanud,
'pelgaja, peljatakse, pelja-
tud; 'pelglik, 81

'pelgu [minema]; pelgu 'paik
'pelgur, 29; 'pelgus, 40

Peloponnesos, ~e, 40

pelusk (söödahernes), ~i, 29

pendel (viipur), 'pendli, 22

peni (koer), ~sse, ~de,
~sid, mäesse

peni 'koorem

peni 'nukk (= koera-

koonlane)

'pen n, penni, 50

pen niline, 43; pen'nine, 41

pension (paiuk), 5; ~i kapital;
~är (paiukisaaja), 5

pentsik (veider), 30; ~us, 40

'peo vt. pidu
'peo [linu] (peotäis), 4

'peo'leo (teatav lind), 4

'peo pesa; peo 'täis

pere, ~t, 'perre e. peresse,

~de, ~sid, mäesse; ~kas,
18; ~ kõnd, 80; ~ kond lik,
81; ~konna inimene;
naseisu amet'nik; ~line, 43;
~ 'mees; ~ naine

perfekt (täisminevik), 51;
~ne (täielik, täiuslik), 36

perimeeter (ümbermõõt), pe-

ri'meetri, 23

periood (ajajärk; lausestik),
51; perioodiline (järk-aegne),
43
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permi [keel]; 'permlane (soo-

nie-ugri rahva liige), 42

perpendikkel (viipur, pendel),
perpen'dikli, 22; perpendiku-
laar (ristjoon), 51; perpen-
dikulaarile [millegagi], 36

perroon (jaamaesine), 51

perso'naal (isikkond; keeleõpe-
tuses: isikuline tegumood),
51; ~ne (isikuline), 36;

persoon

(isik; pööre), 51

persipektiiv (kunst esemeid

nii kujutada, kuis need näi-

vad silmale teatavast punk-
tist vaadatuina; kauguspilt;
lootus, väljavaade), 51

peru, ~sse, ~de, ~sid,

~desse, komp, sup. kõi-

ge ~m; ~dus, 40; ~tama

(peru olema; peruks tege-
ma), 99

Pe ruu, 3

perv (kallas), perve, 49

pesa, ~, 'pessa e. pesasse,

~ de, ~sid e. pesi, pesadesse
e. pesisse; ~'kond, 80

pesema, 'pesta, pesen, pesin,
pesi, 'pesku, pesev, 'pesnud,
pesija, pestakse, 'pestud

pesitarna, 99; pesitsema, 96

pessimism (kalduvus asju ja
olusid halbadeks eeldada),
51; pessi mist, 51; pessi'mist-
lik, 81

pesu, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ naine

pete, 'pette, 86

Peterburi, koh. 9

peter'sel'l, 51

peti 'piim (võipiim)
petis, 37; ~lik, 81; petlik.

petrooleum, 5; ~i 'lamp
Petseri, koh. ~[sse], 16;

(= Setumaa), la;
petserlane, 42

pett, petu, pettu, pettu e. pe-

tusse, 'pettude, pettusid {e.
pette}, 'pettudesse {e. pe-

tesse}; 'pette 'pilt; ~uma

[milleski], 103; ~umus, 40;
~ur (petis), 29; ~us, 40;
~us 'kaup; petujutt
tu]

pianiino (püstklaver), 10

pidali tõbi

pidama 1. (hoidma; [midagi
millekski] arvama), pidada,
pean, pidasin, pidas, pidagu,
pidav, pidanud, pidaja, 'pee-
takse, 'peetud

pidama 2. (kohustatud olema),
pidada, 'pean, pidin, pidi, pi-
dagu, pidav, pidanud, pidaja,
'peatakse, peatud

pide, ~me, 28; ~v (katkema-

tu), ~va, 26; ~vus, 40

[päri-, seina-] pidi

pidu, pidu e. peo, pidu, pidus-
se e. 'peesse, pidude, pidusid,
pidudesse; ~'lik, 81; lük-

kus, 40; ~line, 43; ~ne, 41

pidur, ~i, 29; 99

pidu 'rong; pidustama, 99; pi-
dustus, 40; pidutsema, 96;
pidu õhtu

pie'teet (aukartus, kohusetund-

lik armastus [vanemate, isa-

maa jne. vastu]), pieteedi,
63; ~'lik, 81

pigem, ~a, 26; pigem[ini]

pigi, ~sse, ~sid,
~desse; ~ne, 41

pigistama, 99; pigistus, 40

pigitama, 99

pigment (värvis), pigmendi, 67
81; 'pet'likkus, 40; petma,
petta, petan, 121
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pihid (tangid), 'pihtide, 'pihti-
sid e. pihte, 'pihtidesse

pihik, 30

pihi 'laps; pihile 'võtmine, 43;
pihiline, 43

pihk (peopesa), pihu, pihku,
'pihku e. pihusse, 'pihkude,
pihkusid e. 'pihke, 'pihku-
desse

pihkama ([vedelikku] läbi, sis-

se laskma), pihata, 'pihkan,
'pihkasin, pihkas, pihaku,
pihkav, pihanud, 'pihkaja,

pihatakse, pihatud; pihkuma
(läbi imbuma), 103

Pihkva, koh. 14

pihlaka mari; pihlakas, 18

'piht, piha, 'pihta, 'pihta e. pi-
hasse, pihtade, 'pihtu, 'pih-
tadesse

piht, pihi, 'pihti, 'pihti e. pi-
lusse, 'pihtide, 'pihtisid e.

'pihte, pihtidesse
'pihta [lööma, laskma, asuma

jne.]; ~ 'andmine, 43

pihtide vt. pihid ja piht [pihi]
pihtima, 'pihtida, pihin, 'pihti-

sin, 'pihtis, 'pihtigu, 'pihtiv,
pihtinud, 'pihtija, pihitakse,
pihitud

piht kasukas

pihtltond, 80

pihu vt. pihk
pihu (põrm, kübemeke),

~sse, ~de, ~sid,
~ks [minema]

pii» 2

piibel, 'piibli, 22

piibe 'leht

piiber (kobras), 'piibri, 23

'piibliline, 43; 'piiblilugu
'piidlema (luurama, piiluma),

piielda, piidlen, piidlesin,
piidles, piielgu, 'piidlev, piiel-

nud, 'piidleja, piieldakse,
piieldud

piiga, 8

'piik, piigi, 61

piiks, piiksu, 52; piiksa[h]ta-
rna, 99; ~uma, 107

piilkond (salk piilureid), 80

'piil 'par t; piilu, 11

'piiluma, 107; piilur, 29

'piim, piima, 45; piima and;
piimandus, 40; piimane, 41;
piimatalitus; ~ valge

piin, piina, 45; piinaline, 43;
124; piina pink; ~le-

ma, piinelda, piinlen, 129;
~ lik, 81; ~ likkus, 40; ~u-

ma (end piinama; piinlema),
103

piip, piibu, 74

piir, piiri, 50; ~ama, 124; ~a-

matu, 17; ~deline, 43; ~du-

ma [millegagi], 103; piire
(piirjoon; äär, serv, piir-ala),
~de, piiret, ~desse, piirete,
~deid, piiretesse e. ~deisse;

piire (juukselahk), ~me, 94;
piiri 'jaam; piiriline, 43; pii-
ri 'maa; piiristama (piiri [del-

ga eraldama, piiri ära tä-

hendama), 99; piirit[e]lema,
101; piiritlus, 40; piiritu, 17

piiritus, 40

piiritus 'lamp
piiri valve; piir joon'; 'piir-

■kond, 80; piirnema [mille-

gagi] (piiridega kokku puu-

tuma), 100

'piisama . [millestki] (küllalt

olema, jätkuma), 124

'piisk, piisa, piiska, 'piiska e.

piisasse, 'piiskade, 'piisku,
'piiskadesse e. piisusse;
~ haaval

'piiskop, 'piiskopi, piis'koppi,
'piiskoppi e. ,'piiskopissp,
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piis koppide, piis koppe, 'piis-
koppidesse e. 'piiskopesse;
piiskopkond, 80; 'piiskop-
lik, 81

piison (veisetaoline loom), ~i,
29

piisutama, 99

piit, piida, 57

piits, piitsa, 45; piitsutama,
99

pikaajaline; pikaldane, 42;
pikaldus, 40; pikale venimi-

ne, 43; pikali; pikaline, 43;
pikalt

pi kantne (maitset, tunnet jne.
ärritav, kõditav), 36

pikanäpujmees; pika 'peale
pi'kee (riie), 1

pikendama, 99; pikendus, 40;
pikenema, 96; pikergune, 42;
pikerik, 81; piki (pikuti;
mööda); piki silmi; piki-
ulatus; 'pikk, pika, 60;

'pikkamisi; 'pikka 'mööda

'pikker (pikne), 'pikri, 23

'pikk 'meel; pikk 'silm [-a];
[päka-] pikkune, 42; pikkus,
40; 'pikkus 'mõõt; 'piklik, 81

pikne, 36; piksekaitse
pikutama, 99; pikuti; pikutine,

43; pikutus, 40

pilama (narrima, pilkama, ära

naerma), 95

pilbas, 'pilpa, 89; ~taina, 99

piid. = pildiga; pildi 'leht; pil-
diline, 43; pildistama, 99; pil-
distus, 40

'pilduma, 'pilduda, piilun, 'pil-
dusin, 'pildus, 'pildugu, 'pil-
duv, 'pildunud, pilduja, pil-
lutakse, pillutud

pilet, ~i, 29

'pilgar (rõõmus, vallatu oleng,
karglus, pidustus), ~i, 29

pilge, 'pilke, 85; pilges (pilkav,"

pilklik), 'pilksa, pilgest e.

pilksat, 'pilksasse, 'pilksate,
pilksaid, 'pilksatesse e. 'pilk-
saisse, komp, 'pilksam, sup.
'pilksaim e. kõige 'pilksam

pilgutama [silmi], 99

PUistvere, 7a

pHjard, ~i, 29

pilk, pilgu, 73

pilkama, pilgata, pilkan, 125;
pilkamist (pilgates)

'pilkane [pime], 42

pilke 'laul; 'pilkeline, 43; 'pllk-
llk/ 81

pUkuma, pilkuda, pilgun, 113

pill (1. muusikariist; 2. arsti-

rohu-kuulike), pilli, 50

piUama, 124; pilla-palla
piller kaar (= pilgar), 51; pU-

lerkaaritama, 99

pilli mees; pilli roog [ 'roo]
pillutama (laiali pilduma; lõh-

kuma [hobuse kohta]), 99

piloot (loots, tüürimees; len-

dur), piloodi, 63

pilt. = piltidega; 'pilt, pildi,
67; pilt Uus; piltlik, 81;
pilt mõistatus

pilu, pillu e. pilusse,
~de, ~sid, mäesse; ~kll

[olema]; ~kUe [jääma];
~line, 43; ~tama, 99

pilv, pilve, 49; [ilm läks] ~e;

pilve lõhkuja, 31; [ilm on]

~es; pilvik (teatav seen),
30; pilvine, 41; pilvitama, 99;
pilvitu, 17

pime, ~da, 25; ~date 'kool';
~dik (pime aeg), 81; ~dus,
40; ~kas (pimedavõitu), 18;

96; ~si; ~'sikk;
~siku 'mäng; ~s tarna, 99;
~stuina, 103

'pimm!; 'põmm!
pimss kivi
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pinal (sulekarp), ~i, 29

pind (terav killuke), pinnu,
pindu, 'pindu e. pinnusse,
'pindude, 'pindusid e. 'pinde,
pindudesse {e. pinnesse}

pind, pinna, 'pinda, 'pinda e.

pinnasse, pindade, pindasid
e. pindu, 'pindadesse {e. pin-
nusse}; pind ala; ~luu;
~mine (pinnapoolne, pinnal
esinev), 43

pinduma (sisse juurduma, har-

jumuseks saama), 103

pinev, ~a, 26; ~il [olema];
~ile [tõmbama]; ~us, 40

pinge, 'pinge, 82; 'pingeline, 43;
'pingsus, 40

'pingpong (lauatennis), 51

pingul [olema]; ~dama (pin-
gule tõmbama), 99; ~e

[tõmbama]; pingumale [tõm-
bama] ; 'pingus (pingeliselt
jõuline, hoogus), 'pingsa, 21;
pingutama, 99; pingutus, 40

'pink, pingi, 'pinki, 'pinki e.

pingisse, 'pinkide, 'pinkisid
e. pinke, 'pinkidesse

pinn, pinni, 50

pinnaline, 43; pinna 'mõõt;
pinna 'pealne

'pinnima, 106

pinnul [olema]; ~e [mine-

ma]; ~ine [puu], 43

'pint (koot; noodaveol tarvita-

tav riist), pinda, 57

pintsak, ~u, 30

'pintsel, 'pintsli, 22; pintselda-
ma, 99

pinu, 'pinnu e. pinusse,
~de, ~sid. ~desse

pio'neer (teerajaja; tehnilise

väeosa liige), 51

pipar, 'pipra, 93; ~ daina, 99;
~'kook [ koogi]; ~miint;
pipra kilu; 'piprane, 42

11

pi raat (meriröövel), piraadi, 63

pirakas, 18

'pird (= peerg), pirru, 'pirdu,
'pirdu e. pirrusse, 'pirdude,
pirdusid e. 'pirde, 'pirdudes-
se e. piiresse

piri, ~, ~sse, ~de, ~sid,

zxzdesse; zxzii, 26; ~pill;
-vsema, 96

Pirita, koh. ~le, 31

pirn, pirni, 50

'pirts, pirtsu, 52; pirtsakas, 18

pirukas, 18

pisar, ~a, 26; ~ 'gaas
pisem, 26

piserdama (piisutama), 99

pisi (pisike), ~, ~sse,

~de, ~sid, mäesse, komp,
pisem, sup. pisim e. kõige
pisem; ~k (kõige pisem
elus-olend), ~ku, 30; ~k&-

[ne], ~kese, 44 [komp, pi-
sem, sup. pisim e. kõige pi-
sem]; ~ksus, 40; ~lane (=

pisik), 42; ~m (kõige pi-
sem), ~ma, 26; ~tasa;
~ tilluke [ne]

'pisku vt. pisut; pealt (=

äärepealt)
'pist (piste), pisti, 50; piste,

82; ~e'relv; pistik (pist-
oks), 30; ~ma, 119; ~oda;

'pistol (= püstol), ~i, 29

pistrik (kull), 81

pisu händ (kratt, tulihänd)
pisuke[ne] (= pisike), pisuke-

se, 44 [komp, pisem, sup. pi-
sim e. kõige pisem]; pisut,
'pisku, pisut, 'piskusse, 'pis-
kute, 'piskuid, 'piskutesse e.

'piskuisse,
'pits, pitsi, 50

pitsat (pitseri löömise vahend),
~i, 29
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'pitser (pitsatimärk, -jälg), 29;
pit seerima, 106, = pitserda-
ma, 99

pitsitama, 99

'pits 'klaas' (viina-, napsiklaas)
'pits 'kleit

'piug (pikk ning peenike osa

mingil jämedamal asjal, näit.

piibu lips, piitsa nöör- või

rihm-osa jne.), 'piu, 'piugu,
'piugu e. 'piusse, 'piugude,
'piugusid e. 'piuge, 'pingu-
desse

'piuks, piuksu, 52; ~uma, 107
Piusa, koh. 'Piusa e. ~sse, 8

pjedestaal (vaasi, kuju, sam-

ba jne. alus), 51

pk. = postkast
p. Kr. = pärast Kristust

pl. = pluural; plats
p. 1. — pärast lõunat

'plaan', plaan'i, 50; plaani-
'kindel; plaanitsema, 96;

plaanitu, 17

'plaaster, 'plaastri, 23; plaas-
terdama, 99

'plaaž (liivane supelrand),
plaaži, 50

'plaat', plaad'i, 63

plaatina (kallismetall), 31

pladin, ~a, 26; pladisema, 96;
plädistama, 99

plagama, 95

plagiaat (kirjanduslik var-

gus), plagiaadi, 63; plagi-
'eerima, 106

plagin, ~a, 26; plagisema, 96;
plagistama, 99

plagu (lipp), ~, ~, ~sse,

~sid,

plahvatama, 99; plahvatus, 40

plakat, /%/!, 29; ~kiri

'plaks, plaksu, 52; 'plaks (ve-

del toit), plaksi, 50; plak-
sa[h]tarna, 99; plaksak, plak-

saku, 30; ~ti!; ~uma, 107;
plaksutama, 99

planeerima (maa-ala krunti-

deks välja mõõtma; helju-
valt, liuglevalt laskuma), 106

planeet (rändtäht; rühvel

I maaharimisriist]), planee-
di, 63

planimeetria (geomeetria osa),
31; planimeetriline, 43

plank, plangi, 64

'plank, plangu, 73

plara, ~sse, ~de, ~sid,

pläradesse; ~kas, 18; ~ma,

95; plärin, 26; plärisema, 96

'plärts, plärtsu, 52; plärtsakas,
18; 107; plartsutama,
99

plasku ([lapergune] pudel), 11

plastika, 31; plastiliin (vooli-

misaine), 51; plastiline (ke-

hakujundav; kujukas; taig-
nataoline), 43

platooniline [armastus] (keha-

lisusest vaba, aateline, vaim-

ne), 43

'plat s, plat'si, 50; plat'seeru-
ma (asetuma), 103; plat'si-
raha; ~ kaart

'plat vorm, 51

ple'bei (alamrahva liige [eriti
Vana-Roomas]), 4

pleegitama, 99; 'pleekima,
'pleekida, pleegin, 108

'plehku [panema]
pleki käärid

plekiline, 43

pleki [s]'sepp
plekitama (plekiliseks tegema),

99

'plekk, pleki, 69

plekkima (plekiliseks mine-

ma), 'plekkida, plekin, 112

'plekk 'nõu; 'plekk 'sepp (—

pleki[s]sepp)
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pliiats, zvzi, 29

'pliin (pannkook), pliini, 50

pliit, pliidi, 63

plika, 8

'plink (tihke, sitke), plingi, 64

'piiris, plirtsu, 52

plissee (ilustisvolt), 1

'plokk, ploki, 69

'ploinb (tinapitser; hambatäi-

dis), plommi, plombi, 'plom-
bi e. plommisse, 'plombide,
'plombisid e. 'plombe, plom-
bidesse e. plommesse; plom-
'beerima, 106, — 'plombima,
'plombida, plommin, 'plombi-
sin, plombis, 'plombigu,
'plombiv, 'plombinud, plom-
bija, plommitakse, plommi-
tud; plomm (= plomb), 50

'ploom, ploomi, 50; ploomi-
'puu

pluraalne (mitmuslik), 36

'pluskvamperfekt (ennemine-

vik), 51

'pluss, plussi, 50; v 'märk

'pluural (mitmus), 29

pluus, 50; pluusi 'nööp
plõgin, ~a, 26; plõgisema, 96;

plõgistama, 99

'plõks, plõksu, 52; vuma, 107;
plõksutama, 99

pläma, zv, ~sse, ~de,

~sid, ~desse; vina, 95

plära, «■«, ~sse, zv.de, «vzsid,
vkas, 18; ~ma, 95;

plärisema, 96; pläristama, 99

'plärts, plärtsu, 52; ~uma, 107

'pliiiiš, 50

p. o. = peab olema

pobin, ~a, 26; pobisema, 96

podin, ~a, 26; podisema, 96

poe vt. pood ja pugema

po'eem (luuleteos), poeemi, 51;
poeesia (luulekunst), 31;

po'eet, poeedi, 63; poeetika

(luulekunsti-õpetus), 31; po-
eetiline (luuleline), 43

poeg, poja, poega, 'poega e. po-

jasse, poegade, 'poegi, 'poe-
gadesse; zvzlma, 102; ~ laps
L-e]

poe kraam

poetama, 99

pogri, v, pokri e. pogris-
se, ~de, zvzdesse

pohl, pohla, 47; pohla mari

pohmelus (kassiahastus), 40

poisi vt. poiss; v jõmpsikas;
zvke[ne], 44; ~kes[e]'lik, 81;
~kesejohtu; kes[e] ' temp;
,vz'lik, 81; ~ 'pea; ~tar (poi-
silik naine), 5; 'poiss, poisi,
poissi, poissi e. poisisse,
'poisside e. poiste, 'poisse,
'poissidesse e. poistesse {e.
poisesse}; 'poiss 'mees

poja (= poju), Z, v, zvzsse,

~de, ~desse; vt. ka

poeg; zvkefne], 44

pojeng (teatav lill), 51

poju (pojake), ~sse,

~de, zvzdesse; ~ke-
[ne], 44

'poks, poksi, 50; «virna, 106

po'laar jää; po'laarne, 36; po-
laarsus (vastaspooluste ole-

masolu, polaarne suhe), 40

polda (ei olda); 'poldud; pole
poleemika (avalik vaidlus, su-

lesõda), 31; poleemiline, 43

poleerima, 106

poleks (ei oleks)

polemi'seerima (avalikult vaid-

lema, sulesõda pidama), 106

polevat (ei olevat)
po liis (kindlustustäht), 51

poliitik (poliitikamees), vU,

30; 31; ~a 'mees; polii-
tiline, 43

põli kliinik
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polit'sel, 4; ~ ametnik;
ne, 43; Bl

'polk (rügement), polgu, 73

polka, 8

polnud (ei olnud)
'polster, polstri, 23; polsterda-

ma, 99

'pol t, poldi, 67

polügoon (hulknurk; kahuri-

laskeplats), 51

polütehnikum (tehnikaülikool),
5

polüüp (ainuõõsne loom; na-

hakasvaja), polüübi, 62

pomin, 26; pomisema, 96

pomm, pommi, 50; pommi-
kindel; pommitama, 99;

pommitus, 40; pommi [tus]-
lennuk

poni (väikest tõugu hobune),
~sse, ~de,

~desse

pontoon (ujuk), 51; ~ 'sild

(ujuksild)
pontsakas, 18

'pood', poe, 'poodi, 'poodi e.

'poesse, poodide, 'poodisid
pood e, 'poodidesse

poodium (ettekandelava), 5

'pood'nik, 81

pooge (pookimine), 'pooke, 85

'poogen, 'poogna, 20; 'poogna-
line, 43

'pookima, 'pookida, poogin, 108

pool, poole, 48; [metsa] 'pool
'pool', pooli, 50

Poola, koh. 'Poola e. ~sse, 8;
poola [keel, tants]; poola-

'aegne
'pool 'aasta

poolakas, 18; Poola'maa (=
Poola), la

pooldama, 99; [venna] 'poole
[minema]; [ei] poolegi
([mitte] sugugi); 'poole-

'hoid; pooleks; pooleldi;
pooleli; poolenisti; poole päe-
vane; poolest; poolik, 30; poo-
likul [olema]; poolikule [jää-
ma] ; poolikus, 40

pool ima (pooli ajama), 106

poolitaja, 31; poolitama, 99;
pooliti; pool kera; pool-

kuu; 'pool 'lahti; 'poolne,
36; pool-pooliti; poolpüsti;
'pool 'saar; 'poolt; 'pool-
'teed; pool 'tehti; pool-
teist, pool teise, pool 'teist,

pool teisesse; poolt 'hääl
poolus (punkt, mille ümber mis-

ki keerleb; [põhja-, lõuna-]

naba; elektriaheliku ots), 38

pool 'vardas [olema]

poom (puu, pakk [paku]), poo-

mi, 50

'pooma, 'puua, 'poon, poosin,
'poos, poogu, 'poov, poonud,
pooja, puuakse, 'poodud

poonima (vahatama), 106

poop 'puu
poor (auguke, õõneke), poori,

50; pooriline, 43, — poorne

(auguline), 36

poort ([palmitsetud] nöör, ää-

rispael), poordi, 67

'poos ([keha] seisang), poosi, 50

poots 'haak (konksuga ritv);
'pootsman (tüürimehe abi,
laeva esimene all-ohvitser),

29

'pops, popsi, 50; popsi 'koht

'pops, popsu, ~u, ~u e. popsus-

se, ~ude, ~usid {e. ~e}, au-

desse {e. popsesse}; /virna,
106; popsutama, 99

populaarne (üld-arusaadav,
rahvalik; rahva seas laialt

tuttav), 36; popu'laarsus, 40;
populaar 'teadus lik; popu-
laaristama, 99, = populari-
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seerima (rahvalikuks tege-
ma), 106

popurrii (muusikaline segapa-

la; segatoit), 2

poputama, 99

por füür (purpurkivim), 51

porgand, 29

pori, 'porri e. porisse,
~de, ~sid, ~desse;
42; ~ne, 41

põrin, ~a, 26; porisema, 96

porno'graafia (kõlvatu sisuga
kirjandus või piltkujutus), 31;
porno:graafiline, 43

porr (teatav lind), porri, 50

po[r]ru lauk (köögiviljataim)
porss (teatav taim), porsa,

põrssa, 'põrssa e. porsasse,

porssade, 'porssi, 'porssades-
se e. porsisse

'portfell, 51

port jee (uksehoidja), 1; port-
jäär (ukse-eesriie), 51

portree (näopilt), 1; portre-
teerima (näopilti tegema),
106

ports, portsu, 52

portselan, 5; ~ taldrik

portsjon, 29; ~ liine, 43

Portugal, 5; portugali [keel];
portugallane, 42

po'seerima (poosi võtma, poo-

sis seisma; tehtult esinema),
106

posima, 97; posin, posina, 26;
posisema, 96

positiiv (negatiivist saadud

pilt; keele alal: algvõrre;
kantav orel), 51; ~ne (jaa-
tav, väärtuslik; kindel, tõe-

lik), 36

positsioon (asupaik; seis,

asend; [väe] seisukoht), 51

possessiivne (omastav), 36

post, posti, 50

postament, postamendi, 67

posthobune; postiljon, 5;
posti 'rong; postk. = post-
kontor (vrd. pk.); 'pos't

kaart; 'pos't 'mark [ mar-

gi]
postpositsioon (tagasõna), 51

postskriptum (järelkiri; lüh.

P. S.), 29

potas (tuhasool), ~e, 38

poti emand

poti lill; poti[s] 'sepp; 'pott,
poti, 72; 'pott kivi; 'pott

'sepp (= poti[s]sepp)
pr. = proua

'praad', 'prae, 'praadi, 'praadi
e. 'praesse, 'praadide, 'praaz-
disid e. 'praad'e, 'praadides-
se; praadima, 'praadida,
praen, 'praadisin, 'praadis,
'praadigu, 'praadiv, 'praadi-
nud, 'praadija, 'praetakse,
'praetud

'praak, praagi, 61; ~i-

da, praagin, 108; ~ 'kaup
praalima, 106

praam (veolaev), praami, 50

praegu; ~ne, 42; ~s 'aegne
prae 'kartul; prae pann

pragama, 95; pragin, 26; pra-

gisema, 96; pragistama, 99

pragu, 'prao, pragu, 'prakku
praosse, pragude, pragusid,
pragudesse; 41;
96

Praha, 8

praht, prahi, 'prahti, 'prahti e.

prahisse, 'prahtide, 'prahtisid
'prahte, 'prahtidesse

prahvak, ~u, 30; prahvatama,
99; prahvatus, 40

praks, praksu, 52; praksa[h]-
tama, 99; praksak, praksaku,
30

praksis (tegelus), 37
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vpraks[ti]!; 'praksuma, 107

praktik (praktikainimene), 30;
praktika (tegelus), 31; prak-
ti'kant, praktikandi, 67; prak-
tiline, 43; praktiseerima (te-

gelema), 106

'Prangli, koh. ~[sse], 16

prantsa[h] tarna, 99

prantslane, 42; prantslanna,
8; prants 'sai

prantsti!

'Prantsuse (= Prantsusmaa),
koh. ~sse, 41a; 'prantsuse
[keel]; 'prantsus[e] 'keelne;
Prantsusmaa, la; prantsus-
tama, 99

'praokil [olema]; praokile [jää-
ma] ; praoline, 43

praost, ~i, 12; ~'kond, 80

praotama (praokile avama), 99

'pras'sima, 106; pras'sing, 30

’prauh[ti]!

predikaat (öeldis), predikaadi,
63; predikaadi täide = predi-
katiiv (öeldistäide), 51

'preemia (auhind; lisatasu; li-

savõit loteriil; [väärtpaberi-
te] kursitõus; kindlustus-

maks), 31

'preeria (rohutasandik), 31

preesens (olevik), ~i, 29

'preester, preestri, 23; ~'kond,
80; ~'lik, 81; 'preestrinna, 8,
= preestritar, 5

pre'fekt (politsei-ülem; depar-
temangu-ülem [Prantsus-

maal]), 51; prefek tuur (pre-
fekti ametikoht; politseipiir-
kond), 51

preili, 9

Preisi, koh. 'Preisi e. ~sse, 9;
preisi [keel]; ~‘maa (= Prei-

si), la; preislane, 42

preparaat (valmistis), prepa-

raadi, 63; prepareerima (ette
valmistama), 106

prepositsioon (eessõna), 51

present (veekindel purjeriie,
vihmariie), presendi, 67

presi dent, presidendi, 67

'press, pres'si, 50; ~ima, 106

prestiiž (lugupeetavus, mõju-
kus, ausära), 51

preteeritum (minevik), 5

pretendeerima (nõudlema), 106;
pretendent (nõudleja), pre-

tendendi, 67; pretensioon
(nõudlus), 51

prigin, ~a, 26; prigisema, 96

prii, 2

priimus, 38

priiskama, priisata, priiskan,
priiskasin, priiskas, priisa-
ku, 'priiskav, priisanud,
priiskaja, priisatakse, priisa-
tud

'prii 'sõit; priius, 40

'prill, pl. prillid, 50; prilli-

klaas ; ~ madu

primi tiivne (algeline), 36

prints, 50; print sess, 51

print'siip (põhimõte), printsii-
bi, 62

priske, 15; priskus, 40

prisma (tahksammas), 8

pristav (kohtuotsuste täitja),
~i, 29

prits, pritsi, 50; pritse, ~me,

94; 106; pritsi maja;
iilina, 103

privileeg, 51, = ~ium (eesõi-

gus), 5; privileegima — pri-
vilegeerima (eesõigustama),
106

prl. = preili
prob:'leem (raske, keeruline kü-

simus v. ülesanne), 51; prob-
lemaatiline, 43

produkt (toode, saadus; tule-
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mus), 51; produktiivne (toot-

lik, viljakas, loov), 36; pro-

duktiivsus, 40; produktsioon
(tootmine; toodang), 51;
produtseerima (tootma), 106

prof. — professor
professionaal (elukutseline

sportlane), 51; ~ne (elukut-

seline), 36

pro'fessor, 29; ~'lik, 81

pro'fiil (külgvaade, külglõik-
joonis; ristiläbilõige), 51

pro'fiit (kasu), profiidi, 63

progiramm (eeskava; juhtka-

va), 51; programmiline, 43

progiress (edu), 51; progires-
'siivne (astmeti edenev, ker-

kiv), 36

prohvet, ~i, 29; ~ lik, 81

projekt (eelnõu, plaan, kavat-

sus), 51; projekteerima =

~ ima, 106; projektsioon (vaa-

dejoonis; piirjoonis; asja ku-

jutamine v. kujutis tasasel

pinnal), 51; projektsiooni-
aparaat

proklamatsioon (pidulik tea-

daanne; üleskutse), 51

prokuratuur (prokuröriamet,
-asutis; prokurörkond), 51;

prokurör, 5; prokurör kõnd,
80

prole'taarlane (kehvik), 42;
proletaarlik, 81; proletaar-
ne, 36; proletariaat (varatu

rahvastik), proletariaadi, 63

proloog (avasõna), 51

promenaad, 51

pronks, pronksi, 50; ~ kuju
pronoomen (asesõna), 29

prooprium (pärisnimi), 5

proosa (lihtne, sidumata kõne),

8; ~lik, 81; ~line, 43;
~ Jteos

proosit! (terviseks!)

proov, proovi, 50; proovi'aeg;
■Utna, 106; ~ number;

töö

propaganda (vaadete levitus,
kihutustöö, pooldajate võitmi-

ne), 8; propageerima, 106

propeller, 29

proportsionaalne [millegagi]
(võrdeline), 36; proportsi'oon
(võrre), 51

props (teatava suurusega pee-

nem puupakk), propsi, 50

prospekt (väljavaade; ülevaa-

de; lai, sirge tänav; tutvus-

tusleht, -brošüür), 51

'pross (rinnasõlg), pros'si, 50

prožektor (helgiheitja), 29

prot. — protokoll
protektoraat (kaitsevalitsus),

protektoraadi, 63; protekt-
sioon (soodustav kaitse), 51

pro'test, 51; protestandi [usk,
kirik]; protes'tant, protestan-
di, 67; protes'tant'lik, 81; pro-
testeerima = pro'testima, 106

prote'žeerima (kaitsma, soodus-

tama, soosima), 106

protokoll, 51; ~ima, 106

protoplasma (alglima), 8

prot:se'duur (toimimisviis), 51

'protsendiline, 43; 'proti'sen't
(lüh. °/ 0), 'protisen'di, 67;
protsentuaalne (protsendili-
ne), 36

prot:'ses's, 51; ~ima, 106

proua, 8; 81

prov. = proviisor
pro vanks õli (puu-, oliiviõli)

provi'ant (toitmoon, söögiva-
ru), proviandi, 67

pro'viisor (apteegivalitseja), 29

provints (maakond; valdkond;
mitte-pealinn), 51; provint-
siaalne, 36; provintsiline, 43;
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provintsi 'linn; ~lane, 42;
~ lik, 81"

provokaator, 29; provokatsioon
(ärritav, sihilik esile- e. väl-

jakutse), 51; provotseerima
(välja, esile kutsuma), 106

'prun't, prun'di, 67; ~i [mine-
ma] ; ~is [huuled]

prussakas, 18

pruuk, pruugi, 61;
da, pruugin, 108

'pruu'kos't (eine), 51

'pruul', pruuli, 50; ~ima, 106

'pruun', pruuni, 50; pruunl-
Jjuukseline; pruun ikas, 18;
pruun istama, 99; pruun ista-

ma, 103

'pruut', pruudi, 63; ~ neitsi

'prõks, prõksu, 52; ~uma, 107

'prääks, prääksu, 52; ~uma, 107

präänik, 30

prügi, 'prükki e. prügis-
se, ~de, ~sid, ~ne,

41; ~tarna (sillutama), 99

P. S. = postskriptum, järelkiri
'psalm (vaimulik luuletus), 50

pseudo klassiline (ebaklassili-

ne); pseudo'nüiim (varjuni-
mi), 51

'pst!
psühhoanalüüs; psiihho'loog,

51; psühholoogia (hingetea-
dus), 31; psühholoogiline, 43;
psüühiline (hingeline), 43

ptk. = peatükk
ptrr!; 'ptruu!
'ptüi!
publik, 30; matsioon (kuulu-

tus; väljaanne), 51; publit-
'seerima (kuulutama, avalda-

ma, välja andma), 106; pub-
litsist (päevaküsimuste kä-

sitleja), 51

pude, ~da, 25; pude, ~me, 28

pudel, ~i, 29

pudenema, 96

puder, pudru, 'putru, 'putru e.

pudrusse, 'putrude, 'putrusid
e. putre, 'putrudesse e. pud-
resse

pudev, ~a, 26

pudi, ~sse, zvde, ~sid,

~desse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m; ~'keel; 41

puding (magustoit), ~i, 29

pudi-padi, z-~, pudisse-padis-
se

pudru lusikas; pudrutarna, 99

pudu 'kaup; pudu loom; pudu-
-padu (pudi-padi), pudu-padu,
pudu-padu,

pügal (kirju, lapiline, jutiline),
~a, 26

pugema, pugeda, 'poen, puge-

sin, puges, pugegu, pugev, pu-

genud, pugeja, 'poetakse, 'poe*-
tud

puge'rik (väike tuba v. ruum),
81

pugima, 97

pugu, ~, 'pukku e. pugus-

se, ~de,

'puh!
puha (täiesti, täitsa; aina)
puhang, 30

puhas, 'puhta, puhast, 'puhtas-
se, puhaste e. 'puhtate, 'puh-
taid, puhastesse e. 'puhtates-
se e. 'puhtaisse, komp, 'puh-
tam, sup. 'puhtaim e. kõige
'puhtam; puhas kasu;
99; ~tus, 40; ~tus töö; ~t-
'verd

pühe (puhkus), 'puhke, puhet,
'puhkesse, puhete, 'puhkeid,
puhetesse e. 'puhkeisse

pühe (esimene koidupuna),
'puhte, puhet, 'puhtesse, pu-

hete, 'puhteid, puhetesse e.

'puhteisse
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puhevil [olema] (täispuhutud
seisukorras); [minema]

Puhja, koh. Puhja e. ~sse, 8

puhk, puhu, 'puhku, 'puhku e.

puhusse, puhkude, 'puhkusid
'puhke, puhkudesse

'puhkama, puhata, puhkan,
'puhkasin, 'puhkas, puhaku,
puhkav, puhanud, puhkaja,
puhatakse, puhatud; 'puhke-

w
aeg

puhkema, 100

'puhkima, pühkida, pühin, püh-
kisin, 'puhkis, puhkigu, 'püh-
kiv, pühkinud, 'puhkija, pü-

hitakse, puhitud
puhk 'pill; 'puhkpilli 'koor

[seda/-] puhku
puhkus, 40

'puhm (= puhmas), puhma, 47;
puhmas, ~a, 87; puhmastik,
81; puhmik, 30

puhtale [kirjutama]; puhtalt;
puht inimlik; puht südam-

lik; puhtus, 40

[võidu] puhul
puhuma, 98; puhutama, 99; pu-

hutus, 40

'puhv, puhvi, 50

'puhver, puhvri, 23

puhvet, ~i, 29; ~ 'kapp
'puhvi [minema]; 'puhvima,

106; [olema]

puies 'tee; puies tik, 81

'puik (tarn [taim]), puigu, 73

puiklema, puigelda, 'puiklen, 130

puine, puise, 34

'puistama, 124; puiste, puiste,
82

'puistu (puudeala), 17; puit
(puu [materjalina, mitte kas-

vav puu]), puidu, 75

puju (teatav taim), ~s-

se, ~de, ~sid, ~desse

Puka, koh. 'Pukka e. ~sse, 8

pukk, puki, 69

pukseerima [laeva] (järel ve-

dama), 106; puksiir (vedur-

laev), 51

puksima, 106

'puks 'puu
puksuma, 107

'pulber, pulbri, 23

pulbitsema, 96

puldan (kanepriie), ~i, 29

puljong (rammuleem), 29

'pulk, pulga, 54

'pull, pul'li, 50

'pulm, pulma, 47

pulss, pul si, 66; pulseerima,
106, — pulssima (tuikama,

tuksuma), ~ida, pulsin, 110

puistuma (vanuma, vildistu-

ma), 103

'pul t, puldi, 67

pummeldama, 99

'pump, pumba, 56; ~ama, pum-

bata, ~an, 126; ~ kaev

puna, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~kas, 18; ~ne, 41;
Punane [meri], Punase [me-

re], 41; ~ [se]'juukseline, 43;
ustama (järsku [näost] pu-

naseks minema), 99; ~stuma

(punaseks minema), 103

pundar, puntra, pundart, 'punt-
rasse, pundarde, 'puntraid,
pundardesse e. 'puntraisse

punduma (paisuma, tursuma,

paistetuma), 103

punetama, 99; punetus, 40

'pung, punga, ~a, ~a e. pun-

gasse, ~ade, ~asid e. ~1,
~adesse e. pungisse; [puud
lähevad] ~a; ~ama, 124;
[puud on] ~as

'pungi [ajama]; ~s [olema];
'pung silm [-a]

punik (punane lehm), 30

'punker (laeva kütteainete-
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ruum; urgas, pisike ruum),
punkri, 23

punkt, punkti, 50; punkt [kell
kaks] (täpselt); punktiir
(punktjoon), 51; punktiline,
43; punkti pealne; punkti-

pealt (täpselt); x joon;
zxz koma

punn, punni, 50

punnima, 106

punš (jook), 50

punuma, 98

puperdama, 99

pura vik (kivi-, pääkseen), 81

pure (rabe, pude [-da]), xda,

25; ~lema, ~lda, zxzlen, 104;
xtna, ~da e. 'purra, puren,

puresin e. purin, pures e. pu-

ri, puregu e. purgu, purev,

purenud e. purnud, pureja e.

purija, puretakse e. purrakse,
puretud e. purdud; purene-

ma, 96

pürgima (tühjendama), 'pürgi-
da, purin, 'pürgisin, 'purgis,
'purgigu, 'pürgiv, 'pürginud,
'pürgija, püritakse, puritud

puri, purje, 'purje, purje e. pur-

jesse, 'purjede, purjesid, 'pur-
jedesse

purikas, 18

puri 'laev; puri 'lend; puri len-

nuk

puristama, 99

piuTtaan (inglise usulahu lii-

ge), 51; ~'lik, 81

purjekas, 18; purjelaev (= pu-

rilaev); purjetama, 99

purju [jääma]; ~s [olema];
purjutama, 99

purk, purgi, 64

purpur, xi, 29; zx>ne, 36;
~ punane

purre, purde, purret, 'purdesse,

purrete, 'purdeid, purretesse
e. purdeisse

purse, 'purske, purset, 'purs-
kesse, pursete, purskeid, pur-
setesse e. 'purskeisse; 'purs-
kama, pursata, 'purskan,
purskasin, 'purskas, pursaku,
purskav, pursanud, 'purska-
ja, pursatakse, pursatud;
pursk 'kaev; 'purskuma, 103

purssima [keelt], 'purssida,
pursin, 110

puru, x, purru e. purusse,

~de, zx/sid, zxz 'kuiv;
xne, 41; ~nema, 96; xsta-

rna, 99; zxzstus, 40; zxz vana

puserik (viltune, risti-rästine),

81; puseriti (risti-rästi)
pusima, 97

puskar, xi, 29

'puskima [sarvedega], pus-

kida, pusin, pus'kisin, 'pus-
kis, 'pus'kigu, pus'kiv, 'pik-
kinud, 'pus'kija, püsitakse,
pusitud; pusklema, puselda,
pusklen, pusklesin, puskles,
puselgu, pusklev, puselnud,

'puskleja, puseldakse, pusel-
dud; puskma (= puskima),
'pusta, pusen, 'pus'ksin, 'pus -

kis, pusku, puskev, 'pusk-
nud, 'puskja, 'pustakse, pus-
tud

puss, pussi, 50; pussitama,
99; ~ nuga

'putk, putke, 49

put ka, 8

putkama, 124; putku [pane-
ma]

putukas, 18

puu, ~d, ~sse, ~de, 'puid,
'puudesse e. 'puisse

'puua vt. pooma

'puud, puuda, ~a, ~a e. puu-

dasse, zxzade, ~asid e. ~i,
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~adesse e. puudisse; puuda-
ne, 41

[kokku-] puude, 'puute, 84

puudel (villakoer), puudli, 22

'puuder, 'puudri, 23; puuderda-
ma, 99

puudu [olema, jääma];
~ jääk; puudulik, 81; ~ma,

103; ~s, 40

puudutama, 99; puudutus, 40

'puuk (söödik-putukas; kratt),
puugi, 61

'puu 'koorem; 'puu püsti
[täis]

puur, puuri, 50

puurima, 106; puur 'kaev

'puus, puusa, 47; puusakil [ole-

ma]; puusakile [jääma]
puu 'sepp; 'puu särk

puutuma [millessegi], 103; ~tu,

17; ~tus, 40

'puu töö; 'puu vili; puuvilja-
kasvatus; puu 'vill; puuvil-

la põõsas; puu vill riie

põdema, põdeda, 'põen, põde-
sin, põdes, põdegu, põdev, põ-
denud, põdeja, 'pöetakse, 'põe-
tud

põder, põdra, põtra, põtra e,

põdrasse, 'põtrade, põtru,
'põtradesse e. põdrusse

põdur, ~a, 26; ~us, 40; põe-
taja, 31; 'põetama, 99

põgenema, 96; põgenik, 81; põ-
gus, põgusa, 26

põhi, põhja, 77; ~ 'joon';
~ kiri; ~mine (põhjas olev,

alumine), 43; ~ mõte; ~ne,

41; ~nema (= põhjenema),
96; ~s (motiiv, põhjend),
~se, 37; ~ 'seadus; ~stama

(põhiseid esitama, põhjenda-

ma), 99; Põhja-Ameerika, 31;
Põhja-Ameerika Ühendriigid
(lüh. USA*), Põhja-Ameerika
Ühend riikide, [käändub nagu
'r i i k, pl. riigid, 'riikide:]

61; põhja-ameeriklane, 42;
Põhja-Eesti, 9; põhja-eesti
[murded]; põhja-eestlane, 42;
Põhjab Jäämeri; [määruse]

põhjal; põhjala (põhjamaa),
31; Põhja 'laht; põhjalane
(põhjamaalane), 42; põhja-
lik, 81; põhjalikkus, 40; [sü-
gava-] põhjaline, 43; 'põhja-
ma (põhjaga varustama; siu-

nama, kiruma), 124; Põhja-
meri; põhja naba; põhjatu,

17; põhja vesi; põhjend (see,

millega põhjendatakse), 29:

põhjendama, 99; põhjendama-
tu, 17; põhjendus, 40; põhje-
nema [millelgi], 96; 'põhjus,
40; 'põhjuslik, 81; põhjusta-
ma, 99

põhk, põhu, põhku, 'põhku e.

põhusse, 'põhkude, põhkusid
e. 'põhke, 'põhkudesse

põige, põike, 85; poigi = põi-
giti; põigitine, 43; põikama,
põigata, 'põikan, 125; 'põiki
[jõge]; 'põik joon'; põikle-
ma, põigelda, 'põiklen, 130;
põikne (põiksihiline), 36;
põik pea; 'põik tähav; põi-
kuma, 103

põim (sisse-, läbipõimitu; lau-

sepõim), põimi, 50

põim (lõikus), põimu, ~u, ~u

e. põimusse, ~ude, ~usid {e.
~e), audesse {e. põimesse);
A/Sma ([vilja] lõikama, ko-

ristama), 124

*) USA = lühend Ühendriikide ingliskeelsest nimetusest:
United States of America.
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põime (põimimine; põim), 82

põimendama (välja valima),
99; põimendus, 40

põimima, 106; 'põimuma, 103

põis, põie, 'põit, 'poide e. põies-
se, põite, 'poisi, põitesse
poisisse

'põksuma, 107

põlastama, 99; põlastus, 40

'põld, põllu, 'põldu, 'põldu e.

põllusse, 'põldude, 'põldusid
e. põlde, 'põldudesse; oha-

kas; ~

w
'püü

põlema, 96; põletama, 99; põle-
'tik, 81; põletikune, 41; põle-
tis (põletusaine; põletismärk),
39; põletus, 40; põletus haav;
põlev, 26; põlev kivi

põlgama, põlata, 'põlgan, 'põl-
gasin, 'põlgas, põlaku, 'põl-
gav, põlanud, põlgaja, põla-
takse, põlatud; 'põlglik, 81;
'põlgus, 40

põli, põlve, 'põlve, 'põlve e. põl-
vesse, 'põlvede, 'põl'vi, 'põl-
vedesse e. põfvisse; põline,
41; polis 'mets

põll, põlle, 49

põllu majandus; põllu 'mees;
põllundus, 40; põllu 'töö; põl-
lutöö 'riist

'Põltsa maa, la

põl'v, põlve, 49

'Põlva, koh. ~[sse], 14

põl'vili; põlvitama, 99; põlv-
kond, 80; 'põlvnema [kus-

kilt, millestki], 100; 'põlvne-
mis õpetus; põl v piiks

põmakas, 18; 'põmdi!; põmm,
põmmu, 52; 'põmm!; põmmu-
tama, 99

põnev, 26; ~il [olema];
~ile [jääma]; ~us, 40

põngerjas, 18

'põnn, 50

põrakas, 18

põrand, ~a, 26; saalune

põrge (põrkamine), 'põrke, 85

põrgu, ~t, ~sse e. 'põrgu,
~te, ~id, etesse e. ~isse;
~ kära; ~'lik, 81; ~line, 43

põrin, ~a, 26; porisema, 96; põ-
ristama, 99

põrkama, põrgata, 'põrkan, 125

põrkima (kärkima), 'põrkida,
põrgin, 108

'põrm, põrmu, 52; ~ugi
'põrn, põrna, 45

põrnikas, 18

põrnitama, 99; põrnitsema, 96

põrsas, 'põrs[s]a, 87

põruma, 98; põrutama, 99; põ-
rutus, 40

põse 'nukk [ nuki]; põsk, põ-
se, 'põske, 'põske e. põsesse,
'põskede, 'põs ki, 'põskedesse
e. põsisse

põu, põue, ~e, ~e e. põuesse,
~ede, ~esid e. ~i, ~edesse

e. põuisse
põuane, 41; 'põud, põua, põuda,

põuda e. põuasse, 'põudade,
'põudu, põudadesse {e. põuus-

se}; põudne, 36

põue 'tasku

põõn, põõna, 45

põõnama, 124

põõsa 'lind; põõsas, põõsa, 87;

põõsas 'taim; põõsastik, 81

pädev (asjatundlik; õigustatud,
võimkondne), ~a, 26; 40

'päev, päeva, 47; päeva 'kord;
päeva korral [olema]; päeva-
ne, 41; päeva 'pealt (jala-
maid); päevapildi aparaat;
päeva pildistama; päeva-
'pilt; päeva 'piltlik; päeva-
pil t nlk, 81; päeva 'viisi;

päevik, 30; päeviline, 43; päe-
vitama, 99; päeviti; päevitu-
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ma, 103; 'päev-päevait;
~ selge

'päh!
pähe vt. pea 1.; [hundi] pähe

[maha laskma] (asemel);
~ 'tuupimine, 43; pähik (pea-
ke), pähiku, 30

'pähkel, pähkli, 22; pähkli-
puu

[palja] 'päi ([palja] peaga)
'päike[ne], 'päikese, 44; päike-

ste] 'kiir [kiire]; päikes[e]-
piste

päine (pea[de]ga varustatud),
päise, 34

'päise [päeva ajal]
päitsed, päitsete, 'päitseid, päit-

setesse e. 'päitseisse; 'päitse-
'nöör

päkapiku 'mees; 'päkk, päka,
'päkka, 'päkka e. päkasse,
päkkade, 'päkkasid e. 'päk-
ki, 'päkkadesse e. päkisse

pälvima (teenima), 106

pära (jäänus, põhjavajunud so-

ga; tagumine osa),
'pärra e. pärasse, ~de, rwSid,

~desse; ~kuti; [olema];
~le [jõudma]; [kellegi] ~lt;
~mine (viimne), 43; ~nd

(kellelegi pärandatav vara),

29; ~ndama, 99; ~nduma,
103; ~ndus, 40;
81; [algu-] ~ne, 41; ~ni;
~'sool; [nädala, venna]

~st; ~st [lõunat];
(pärakuti, üksteise taga v.

järel); 43; lõu-

na; ~st 'poole; ~st 'poolne;
~stsõja 'aegne; 17

pärdik, 30

'pärg, pärja, 'pärga, 'pärga e.

pärjasse, 'pärgade, 'pärgasid
e. 'pärgi, 'pärgadesse e. pär-
jesse

pärgament, pärgamendi, 67

pärgel, 'pärgli, 22

päri [-vett] (mööda, alla); [ta

on sellega] päri (nõus); ~ ja,
31; ~'lik (pärandatav; päri-
tav), 81; lükkus, 40; ~ma,

97; ~mis 'õigus; ~mus, 40;
~nema (pärit olema), 96;

~ olek; ~ pidi; ~s; ~s-

'maalane, 42; ~sori;
[olema]; ~tav, 26;
40; ~t olek; olu; ~tud,
19; ~ 'tuul; tuult;
~ vett; ~vus, 40

pärl, pärli, 50; ~ 'mutter,
23

pärm, pärmi, 50; 'seen

'pärn, pärna, 47; pärna 'puu
Pärnu, koh. ~[sse], 17; 'Pär-

nu-Jaagupi, koh. 'Pärnu-Jaa-

gupi[sse], 16; 'Pärnumaa, la

'Pärsia, 31; 'pärsia [keel, vaip];
'pärslane, 42

pärss (pidur), pärsi, 66; ~ima

(pidurdama), ~ida, pärsin,
110

partii 'öö

päss (jäär), pässu, 52

päta jalg; päterdama, 99

pät s [leiba], pät'si, 50

'päts (karu), pätsu, ~u, ~u e.

pätsusse, ~ude, ~usid {e.
~e}, ~udesse {e. pätsesse}

pätt, pät'i, 72

'pää (= pea 1.), ~, ~d, ~sse

e. pähe, 'pääde, 'päid, päädes-
se e. 'päisse

pääk 'seen (puravik)
pääl (= peal); 'päämine (=

peamine), 43

pääs, pääsu, ~u, ~u e. pää-
susse, {e. ~e),
audesse; pääse (pääsemine),
~e, 82; pääse (pääsetäht),
~me, 94; ~ema, ~eda, pää-
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sen, 105; v[e]matu, 17; [juur-
de-] ~[e]tav, 26; xve'tee

Pääsküla, koh. 'Pääs'külla e.

xvsse, 8

{'pääsma, päästa, pääsen, 117}
vt. pääsema; pääste, 'pääste,
82; 'pääste 'paat'; päästik
(trikkel), 30; 'päästma, 119;
päästmatu, 17

pääsu, 11; /vke[ne], 44

‘pöan, pöetakse, pöetud vt. pü-
gama

pöial, 'pöidla, pöialt, 'pöidlasse,
pöialde, 'pöidlaid, pöialdesse

'pöidlaisse; ~ 'poiss

pöid, pöia, pöida, 'pöida e.

pöiasse, 'pöidade, pöidi, pöi-
dadesse e. pöiesse

'Pöide, koh. xvle, 15

'pöitama [sukka] ([sukale] pöi-
da kuduma), 99

'pööbel (madal, harimatu rah-

vamass), pööbli, 22

'pöök (teatav puu), pöögi, 61;
puu

pööning, ~u, 30

'pöör, pööra, ~a, ~a e. pööras-
se, ~ade, ~asid e. xvi, ~a-

desse e. pöörisse; pöör, pööri,
50; /varna, pöörata, ~an, 124;
pöörane, 41; pöörang, 30; pöö-
rasus, 40; 'järk; [aas-
ta] /v/del; ~deline, 43; ~de-

'lõpp; vdkeha; ~dkond

(pöördsõnade muuterühm),
80; vdsõnu; 103;
~d 'võrdeline [millegagi];
pööre, ~de, pööret,
pöörete, /-vdeid, pööretesse e.

~deisse; pööri 'päev; pööri-
rohi; pööris, pöörise, 37; poo-

ris 'torm; pööritama, 99; pöö-
ritus, 40; ~ kiik (karussell);
vlema, pöörelda, ~len, 129;

vma (— pöörama), ~da, pöö-
ran, 115

püdel (poolpaks), ~a, 26

pügal, ~a, 26; 42; vila-

ma, 99

pügama, pügada, 'pöan e. pü-
gan, pügasin, pügas, pügagu,
pügav, püganud, pügaja, 'pöe-
takse e. pügatakse, 'pöetud e.

pügatud
'püh!
püha, /v/, xv, ~sse, ~sid

e. pühi, pühadesse e. pühisse,
komp, püham, sup. pühim e.

kõige püham; Püha (kihel-
kond), koh. Pühasse, 8; ~de-

aegne; xv de kink [ kingi];
~dus, 40; Püha järv, koh. Pü-

hajärvele, 49; ~k (püha isik),
~ku, 30; Pühalepa, koh. Pü-

ha leppa e. Pühalepasse, 8;
xvlik, 81; x/likkus, 40; pü-
hap. == pühapäev; ~ 'päev

pühe (pühkiminei), 'pühke, pü-
het, pühkesse, pühete, 'püh-
keid, pühetesse e. 'pühkeis-
se; pühe (pühitav praht),
pühkme, pühet, 'pühkmesse,
pühkmete, 'pühkmeid, 'pühk-
metesse e. 'pühkmeisse

pühendama, 99; pühenduma,
103; pühendus, 40

püherdama, 99

pühitsema, 96; pühitsus, 40

pühkima, pühkida, pühin, püh-
kisin, 'pühkis, 'pühkigu, 'püh-
kiv, 'pühkinud, 'pühkija, pü-
hitakse, pühitud; 'pühkuma,
103

pühvel, 'pühvli, 22

'piiks, püksi, ~i, ~i e. püksis-
se, ~ide e. pükste, ~e, ei-

desse e. ~tesse e. püksesse,
pl. püksid; püksatu, 17; pük-
si 'mõõt; ~ seelik
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'püt t, püti, 72

püt't sepp

püramiid, 51

püree (puder), 1

püü (teatav lind), 2Pürenee [poolsaar, mäed]; ~d

(mäed), ~de, [käändub nagu

kee, pl. keed:] 1

püüd, püüu, 'püüdu, 'püüdu e.

püüusse, püüdude, 'püüdusid
püretarna (rüvetama), 99 püüde, 'püüdudesse
'pürgima (kuhugi püüdlema,

tungima), 'pürgida, pürin,
pürgisin, 'pürgis, 'pürgigu,
pürgiv, pürginud, 'pürgija,
püritakse, püritud

püüesse; püüdeline, 43; 'püü-
de 'siht; 'püüdlema [millegi
poole; kedagi, midagi], püüel-
da, püüdlen, püüdlesin,
püüdles, püüelgu, 'püüdlev,
püüelnud, püüdleja, püüeldak-
se, püüeldud; püüdlik, 81;

l ükkus, 40; ~lus, 40; ~ma,

~a, püüan, 123; ~matu, 17;
püüe, 'püüde, püüet, 'püüdes-
se, püüete, püüdeid, püüetes-
se e. püüdeisse; püük, püü-
gi, 61

püsi, ~sse; ~ lik, 81;
97; ~matu, 17; ~tu,

17; 26; ~vus, 40

'püs s, püs'si, 50

Püs si, koh. 'Püs'si e. ~sse, 9

püs si 'mees; püs si rohi

'püs ti; ~'hull; ~ häda; ~ ja-
lu; ~ne, 43; püstitama, 99;

püstJjoon'; 'püs t 'lood is

[olema]; püs t lood ne, 36

'püül, püüli, 50; püüli jahu
püünis (püüdmisseadis), 37

'püür (padjal), püüri, 50'püstol, ~i, 29

R.

r. = rida

R = Reaumur’i järgi
'raa (purje-rõhtpuu), 2

'raapsima (kupardama), 106

raas, raasu, 52

Raasiku, koh. ~le, 17

raad' (linnanõukogu), 'rae,
'raad i, raadi e. 'raesse, 'raa-

dide, 'raadisid e. 'raad'e,
'raadidesse

raasima [lehti, oksi jne.], 106

raasuke[ne], 44

raat'sima [anda], 106

raatus (raekoda), 40

Raad i, koh. ~le, 9 raba, ~, ~, 'rappa e. rabasse,
~de, ~sid e. rabu, rabadesse

e. rabusse

'raadio, 32; ~ apa raat

'raadium (teatav alg-aine), 5

raadius, 40 rabama, 95; rabandus, 40

'raag, 'rao, 'raagu, 'raagu e.

'raosse, raagude, 'raagusid e.

'raage, raagudesse; [puud
on] ~us

ra'barber, rabarbri, 23

rabav, 26; ~us, 40

rabe, ~da, 25; 40

rabelema, rabelda, rabelen, IG4

rabi (juudi vaimulik),'raam, raami, 50

raamat, ~u, 30; ~u kogu; au-

line, 43; ~u pidaja, 31; ~u-

pidamine, 43

'raamima, 106; raamis'tik, Sl

~de, ~sid, ~desse

rabin, ~a, 26; rabisema, 96; ra-

bistama, 99

rada, raja, rada, rajasse, rada-
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de, radasid e. radu, radadesse

{e. rajusse}
radeerima (välja kaapima v.

hõõruma; soovitama), 106

radiaator (küttekeha; [mooto-

ri] jahutusseadis), 29

radikaalne (põhjalik; äärmus-

lik, käremeelne), 36
radio aktiivne (raadium-kiir-

gusega)
kae vt. raad; ~ koda

rae remmelgas
raev (pöörane v. metsik viha,

maruviha), raevu, 52; ~lema,
raevelda, ~len, 129; raevu-

kas, 18, = raevune, 41; rae-

vustama (maruvihaseks tege-
ma; raevuni õhutama), 99;
raevustuma, 103; raevutsema

(maruvihane olema, maruvi-

has märatsema), 96

rafineerima (puhastama; pee-

nendama), 106; rafineeritud

(puhastatud; peenendatud;
peen-kaval), 19; rafineeru-

ma, 103

ragin, ~a, 26; rägisema, 96; ra-

gistama, 99

raguu (teatav liharoog), 3

raha, ~sse, ~de,

~desse; ~kas, 18; ~ kott;

~line, 43; ~ndus, 40; ~n-

duslik, 81; ~ saate 'kaart;
~stik, 81; ~tu, 17

rahe, 7

rahhiit (inglishaigus, luupeh-
mus), rahhiidi, 63

rahmeldama, 99

rähn, rahnu, 52

rahu (1. kari, veealune mada-

lik; 2. nääre; 3. vaikus, puh-
kus; mittesõda), 'rah-

hu e. rahusse, ~de, ~sid,

rahu jalal [olema]; rahu jalale

[asuma]; rahul [olema]; ra-

huldama, 99; rahuldav, 26;
rahulduma, 103; rahuldus, 40;
rahule [jätma]; rahulik, 81;
rahu likkus, 40; rahuline, 43;
rahul olematu; rahunema, 96;

rahustama, 99; rahustuma,

103; rahustus, 40; rahutu, 17;
rahutus, 40

rahva esindus; rahva kool’;
rahvalik, 81; rahva pärane;
rahvas, 'rahva, 87; rahvasta-

ma (rahvaga, inimestega
asustama), 99; Rahvaste'liit,
Rahvasteliidu, 75; rahvastik,

81; rahvastus, 40; 'rahva-

'tants; rahva'teadus

rahvus, 40; ~eilne, 43; ~[e]-
vaheline; ~ küsimus; la-

ne, 42; ~lik, 81; ~likkus,
40; ~lus, 40; [ümber] rahvas-

tama, 99

raibe, raipe, 83

raid kiri; 'raid kuju; raie

(raiumine), 'raie, 82; raie-

lank; raies maa = raies-

mik, 81

rai hein

raisa kotkas; 'raisk, raisa,
'raiska, 'raiska e. raisasse,

'raiskade, 'raisku, 'raiskades-

se e. raisusse, komp, raisem,

sup. raisim e. kõige raisem

'raiskama, raisata, 'raiskan,

'raiskasin, 'raiskas, raisaku,

'raiskav, raisanud, 'raiskaja,
raisatakse, raisatud; 'raisku

[ minema] ; 'raiskuma (raisku

minema), 103; 'raiskus [ole-

ma]

rais niik (= raiesmaa), 81

'rait (hiiglasuur asi), raidu, 75;
~'linn

'raiuma, 107

raja vt. rada
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raja (piiririba, piir), ~s- rammus, ~a, 26; rammusus, 40;
se, ~de, ~desse;
[midagi millelegi], 95; ~ne,

41; zxznema [millelegi], 96;
~v, 26

ra joon (ringkond, piirkond), 51

raju (kange torm; raev),

rajju e. rajusse, ~de,

~desse; ~nj*, 98; zxzvil [ole-
ma] (rajumas); [puh-
kema]

rake (kaevul, sillal jne.), rak-
ke, 86; rake, 'rakme, pl. rak-

med (hobuseriistad; sõduri

poolt kaasaskantavad ese-

med, peale rõivastise, toidu

ja relvade), 94; ([ette-]
rakendatud loomad),
29; undama [midagi millele-

gi v. kuhugi], 99; ~nduma,
103; ~ndus, 40; ~ndus-

'kunst

ra kett, raketi, 72

rakk, raku, 76

Rakke, zvz, koh. ~[sse], 15

rakkes [olema]; 'rakkesse [pa-
nema] ;

rakku [minema]; [käed on]

~s; käsl

rakmed vt. rake [rakme]

raks, raksu, 52; raksa[h]tama,
99; raksak, 30; 124;
~[ti]!; ~uma, 107

rakuke[ne], 44; rakuline, 43

Rakvere, 7a; 'rakverlane, 42

ramb (nõrk, jõuetu; tiine),
ramma, 'ramba, 'ramba e.

rammasse, 'rambade, 'rambu,
'rambadesse

ramm, rammu, ~u, zvU e.

rammusse, ~ude, ~usid {e.
~e}, {e. rammesse}

rammestama, 99; rammestuma,
103; rammestus, 40; rammetu

(jõuetu, väeti), 17

rammutama (väetama), 99

rand, ranna, 'randa, 'randa e.

rannasse, 'randade, 'randu,
'randadesse e. rannusse;

randlane, 42; ~uma, 103

'range (vali, karm), 15

rangid, rangide, 'rangisid e.

'range, rangidesse e. ranges-

se; rangirihm; [jalad on]

'rangis; rang jalg; rang luu

ranits, ~a, 26

ranne, 'randme, rannet, rand-

messe, randmete, 'randmeid,
'randmetesse e. 'randmeisse

rannik, 30

Rannu, koh. Randu e. ~sse, 11

'rant (serv, äär), ran'di, 67

'rao vt. raag [rao]

rapiir (vehklemismõõk), 51

'Rapla, koh. ~[sse], 14

raport (ettekanne), 29; ra-

porteerima, 106, = raporti-
ma (teadustama, ette kand-

ma), ra'portida, rapordin, 111

rapped (kala sisikond; rabaz-

misel väljapekstud viljate-
rad), rapete, 'rappeid, Tape-

tesse e. 'rappeisse; 'rappima,
rappida, rapin, 112

rappuma, 103

'raps, rapsu, ~u, ~u e. rapsus-

se, ~ude, e. ~e, ~u-

desse e. rapsesse; ~ama, 124;
~ima, 106; ~ti!; rapsu pealt

raputama, 99; raputus, 40

rase, ~da, 25; ~dus, 40

ra'seerima (habet v. karvu aja-
ma), 106

'raske, 15; 'jõus tik; ~kaal

[ kaalu]; ~'kaallane, 42;

raskendama, 99; raskenema,
96; võitu; [ühe-] 'rasku-

ne, 42; 'raskus, 40; raskuse-

heide; 'raskus 'mõõt

12
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'raspel (puu-, sarveviil), raspli,
22; raspeldama, 99

rass (tõug), rassi, 50; rassiline

(tõuline), 43

rassima, 106

rassoFje, 7

rasu (rasvataoline aine),
~sse, ~de, ~sid, ~desse;
~ne, 41

'rasv, rasva, 45; ~a [minema];
rasva heeringas; ~ama (ras-

vaga võidma), 124; rasvane,

41; ~as [olema]; rasvasus,

40; ~ küünal; ~uma (ras-

vaks muutuma; rasva mine-

ma), 103

ratas, 'ratta, 92

ratifikatsioon (kinnitamine),
51; ratifitseerima, 106

'ratsa; hobune; ~ nik, 81;
~ jrüge'men't; ratsastama

([hobust] ratsasõiduks välja
õpetama; [sõdurit] ratsame-
heks tegema), 99; ~'sõit;

väelane, 42; ~vägi
ratsionaalne (mõistlik, korra-

pärane; mõistuspärane; arvu-

tatav [arv]), 36; ratsionali-

'seerima (ratsionaalseks te-

gema), 106; ratsionalism

(mõistus-usk), 51; ratslona-

'list (mõistus-usuline, mõis-

tus-inimene), 51; ratsionalist-

lik, 81

'ratsmed (ratsutus-ohjad),'rats-
mete, 'ratsmeid, 'ratsmetesse

e. 'ratsmeisse; ratsu, 11; 'rat-

sur (ratsanik), 29; ratsuta-

ma, 99; ratsuti, pl. ratsutid

(= ratsmed), 16; ratsutus, 40

'rattur (rattategija; rattasõit-

ja), 29

raua 'aeg; raua kaevandus;
raua 'töö; 'raud, raua, 'rau-

da, 'rauda e. rauasse, 'rauda-

de, 'raudu, 'raudadesse {e.
rauusse} e. 'raudu; 'raudjas
(rauataoline; tumepruun [ho-

bune]), 18; raudkivi; raud-

kiilm; raudne, 36; 'raud-
rakkes [olema] (raskes ik-

kes, rängas töös); raud ro-

hi; raudrüü; raudtee;
raud'tee 'jaam; raud teela-

ne, 42; raudu [panema] ; 'rau-
dus [olema]; 'raud vara

raugastuma, 103

'rauge (jõuetu, lõtvunud, vai-

buv), 15; ~ma, 100;
17

'rauk, rauga, 53

'rautama, 99

ravi, ~, ~sse, ~de,

~desse; ~'koht; 31;
~m (arstirohi), ~mi, 29;

97; ~tsema, 96;
40

rbl. = rubla

rdtj. = raudteejaam
'rea vt. rida

repaal elu; re:'aal 'kool'; re:'aal-
ne (asjaline; tõeline; usalda-

tav), 36; re''aalsus, 40

reageerima [millelegi; mingis-
se ainesse] ([millegi suhtes]

tähelepanelik olema, end aval-

dama, [millelegi] kostma,
vastutoimet avaldama; kee-
miliselt toimima, ümber

muutma), 106; re;aktisio'näär

(tagurlane), 51; re:akt:si'oon

(reageerimine; tagurlus), 51

[mõne-] 'realine, 43

reali'seerima (täide viima,

teostama; [sula-] rahaks te-

gema, ära müüma), 106; rea-

lism (tõelisuse rõhutamine;
teatav kirjanduslik-kunstiline
vool ja filosoofiline vaade),
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51; realist, 51; rea:'list'lik

(tõsielu silmas pidav), 81

reastama, 99; reastik, 81;
reas'tikku; 'reastuma, 103;
rea vahe

rebane, 41; rebase 'hein; reba-

se 'nahk; rebaskaval

rebendama, 99; rebenema, 96;
rebima, 97

rebu, ~, 'reppu e. rebusse,
~de, ~sid, ~desse

re'daktor (redigeerija, toimeta-

ja), 29; redaktsi'oon (toime-

tus; sõnastus), 51; redaktsi-

ooni komisjon
redel, ~i, 29

redigeerima ([ajalehte] toime-

tama; [kirjutist] trükivalmis

tegema, sõnastama), 106

redis (toidutaim), ~e, 37

reduktsfoon (redutseerimine;
redutseerumine), 51

redu 'paik; redus [olema]; re-

dus olek; redusse [minema]
redut seerima (kahandama, vä-

hendama; [ühelt mõõduühi-

kult teisele] ümber arvuta-

ma; taandama; [murdu]
koondama, lühendama; [mõi-
su] tagasi võtma, tagastama),
106; redut'seeruma, 103

'ree vt. regi
reedang (reetmine), ~u, 30

'reede, 15; /~ne, 43

'reegel (juhis), 'reegli, 22;
reegli pärane

'reetlik (äraandlik), 81; 'reet-

ma (ära andma), 'reeta, ree-

dan, 120; 'reetmine, 43; ree-

tur, 29
referaat (ettekanne; kokku-

võtt), referaadi, 63; referee-

rima, 106; referent, referen-

di, 67

refileks (peegeldus; tahtmatu

liigutus), 51; reflek'siiv (ene-

sekohane ase- v. pöördsõna),
51; refleksiivne (enesekoha-

ne), 36
re'form (uuendus, ümberku-

jundus), 51; refor'maator, 29;
reformatsioon (usupuhastus),
51; reformeerima = refor-

mima, 106

refrään (luuletuses või laulus

korrapäraselt korduv osa), 51

re'gent ([riigi-] valitseja; ase-

valitseja), regendi, 67

regi, 'ree, rege, 'rekke e. 'rees-

se, regede, regesid, regedesse
regi'oon (ala, valdkond), 51

re'gister, registri, 23; regist-
'raator, 29; registreerima, 106

regi 'värss (vana rahvalaul)

regu'laarne (korrapärane), 36;
regulaator (korraldav

dis), 29; reguleerima (kor-

raldama), 106

reha, ~sse, ~de, ~sid,

/-vdesse

rehala (rehealune), 31; rehe-

peks; rehepeksu masin; re-

hi, rehe, 'rehte e. 'reht, 'rehte

e. rehesse, 'rehtede, 'rehti,
'rehtedesse e. rehisse

rehitsema, 96

rehkendama, 99

'rehv, rehvi, 50

reibas (elav, vilgas, elurõõmus'»,

'reipa, 89

'reid (sadamaeelne laevade sei-

sukoht), reidi, 50

reie 'luu

Reigi, koh. 'Reiki e. ~sse, 9

'Rein (jõgi), Reini, 50; Reini-

'maa, la ,•

reinu vader- *

'reipus (reibas olek), ~e, 40

'reis, reie, 'reit, 'reide e. reies-
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se, reite, 'reisi, reitesse e. rei-
sisse

'reis, reisu e. reisi, 52 ja 50; ~i-

ja, 31; reisi kirjeldus (= rei-

sukirjeldus); ~ima, 106; rei-

si 'rong = reisu rong; reisu-

kirjeldus
reket (pallilöögiriist), ~i, 29

'rekk (1. ärakäperdatud, loha-

kas [näit, kass]; 2. võimle-

miskang), reki, 69
rek?laam (kavakindel kuuluta-

mine v. soovitamine, oma

kauba kiitmine; enesekiitus),
51; ~ima (reklaami tegema),
106; rek.laami võte; pla-
kat; reklameerima (tagasi
v. kätte v. välja nõudma,
nõudlema: vastu vaidlema,

vastulauset esitama), 106

rekord, ~i, 29; ~Jaeg; hili-

ne, 43; ~i 'mees; aitama,

99; ~'lik, 81

'rektor (juhataja), 29

rekt:si'oon (alistava ja alistuva
sõna seos lauses), 51

rekivTreerlma ([elu- ja väetar-
beid] sunduslikult võtma),
106; rekvisitsioon, 51

rela'tiivne (suhteline; lihtne

[enamus]; siduv [asesõna]),
36; rela tiivsus, 40

religioon (usund; usk), 51; re-

ligiooniline, 43; religi'oosne
(usuline; usklik), 36

reljeef (pinnamood; pinnast
esilekerkiv kujutis), 51; ~ne,

36; ~sus, 40

'relv, relva, 47; relvastama, 99;
relvastis (relvad), 39; relvas-

tama, 103; relvastus, 40

remmelgas, remmelga, 18

re'mont, remondfr*67; remon-

'teerima, 106, = re'montlma,

~ida, remondin, 111

ren'di 'koht

renessansi 'aegne; renessanss

(uuestisünd; uuestisünni-aeg),
renessansi, 66

ren'n, ren'ni, 50

'ren't, ren'di, 67; ~ima, ~ida,

ren'din, 111; 81

'rentsel, 'rentsli, 22

reo, 4, vt. ka rigu
reorganiseerima (ümber kor-

rastama), 106

reostama, 99

repertu aar (mängu-, etenduste-

kava, ettekannete-varu), 51

reporter (uudistehankija), 29

representatsioon (esindamine,

esindus), 51; representeeri-

ma (esindama), 106

reiprodutseerima (järele kuju-
tama v. looma; paljundama),
106

reputatsioon ([hea v. halb]
kuulsus, lugupeetavus), 51

reseeda (mesikell [lill]), 8

re serv, 51; reser'veerima, 106,

= re servima (ette valmis tel-

lima v. varuma; varuks hoid-

ma, varuna säilitama), 106;
reservu aar, 51

residents ([valitseja] asukoht,
asulinn; pealinn), 51

resignatsi'oon, 51; resigneeru-
ma (saatusele alistuma, alla

heitma; ennastsalgavalt loo-

buma), 103

resolutsioon (lahendus; lahus-

tus; otsus), 51; resoluutne

(otsustuskindel), 36

resp. = re;spective (või vasta-

valt)

res :'pekt (aukartus), 51

'res't, res'ti, 50

res:tau'reerima (uuesti korda

seadma; uuesti jalule sead-

ma v. maksma panema), 106
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restoran, 5
resultaat (tulemus, saadus),

resultaadi, 63

resü'mee (kokkuvõtt), 1

re'žiim (valitsemisvorm, -kord;
elamiskord), 51; režis'söör

(näitejuht), 51

'retk, retke, 49; ~'kond, 80

retoorika (kõnekunsti-õpetus;
kõnekunst, ilukõne), 31; re-

tooriline, 43

re'tort (destilleerimisnõu), re-

tordi, 67

retisept (valmistamisjuhatus;
rohutäht), 51

'rettu [minema] (= redusse)

retušeerima, 106, = retuššima
(üle joonistama; viimistle-

ma), re'tuššida, retušin, 112

reuma, 8, = ~'tism (jooksva),
51

revanš (vastutasu), 51

revi deerima, 106; revi'dent, re-

videndi, 67; revisjon, 5

revolutsionäär, 51; revolut-

sioon, 51; revolutsiooniline,
43

re'volver, re'volvri, 23

re'vüii (väe-iilevaatus; ringvaa-
de; reastik kergesisulisi lava-

ettekandeid), 2

riba, 'rippa e. ribasse,
~de, ~sid e. ribu, ribadesse

ribusse

ribi, ~, ~, 'rippi e. ribisse,

~sid,

riburada [mööda] ([suuruse

järgi] reastikku, hanereas)

rida, 'rea, rida, 'ritta e. 'reasse,
ridade, ridu, ridadesse

Ridala, koh. ~sse, 31

ridamisi (reastikku); rida-'realt

ridiküll (käekott), ridikülli, 51

rigin, ~a, 26; rigisema, 96

rigu, 'reo, rigu, 'reosse, rigude,
rigusid, rigudesse

rihm, rihma, 45;
rihmas tik, 81

Riia, koh. Riiga, 8; riia [vakk]

riiakas, 18

[Riia laht] vt. Liivi laht; riia-
lane (= riiglane), 42

riid, riiu, 'riidu, 'riidu e. riius-

se, 'riidude, 'riidusid e. 'riide,
'riidudesse

riide 'kauplus; riides [olema];
'riidesse [panema]; 'rlidesse-

panek; riide 'värv

'riidlema, riielda, riidlen, 'riid-

lesin, riidles, riielgu, 'riidlev,
riielnud, 'riidleja, riieldakse,
riieldud; riidu [sattuma]

riie, 'riide, riiet, 'riidesse, riiete,
'riideid, riietesse e. 'riideisse;
~ tarna, 99; ~tis, 39; ~tuina,

103; (rätsep), 5; ~tus,
40

riigi ametnik; riigiline, 43; rii-

gi 'mees; riigistama, 99

'riiglane (Riia elanik), 42

'riik, riigi, 61; ~'kondsus (rii-

gi kodakondsus), 40; ~'lik,
81; ~lus, 40

riim, riimi, 50; ~i [seadma];
~ima, 106; ~is [olema]; ~u-

ma, 103

'riipima, 'riipida, riibin, 109

'riis, riisi, 50

riisikas, 18
riisiko (risk, kahjuoht), 32

Riisipere, 7a

riisk ([haak-]klamber), riisa,
'riiska, 'riiska e. riisasse, 'riis-

kade, 'riisku, 'riiskadesse

'riismed, 'riismete, 'riismeid,
'riismeisse

'riist, riistaJßca, ~a e. riistas-

se, ~ade, ~u, ~adesse e.

riistusse e. 'riistu
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'riisuma, 107

'riit, riida, 57

riitsinus (kastoorõli), 40

riiu kukk

rüül, ~i, 29

riius [olema]

'riiv, riivi, 50

'riivama, 124

riivatu (nurjatu, häbitu), 17
[ust] riivi [panema]
riivima, 106

[uks on] 'riivis; riivistama
([ust] riivi panema), 99; rii-

vitama (riivi taha panema;
riivi panema), 99

rikas [millestki, millegi poolest],
'rikka, 92; ~tama, 99; ~tü-

ma, 103

rike, 'rikke, 86

rikka lik, 81

rikki [minema]; ~minek;
~s [olema]; 'rikkuma, 'rik-

kuda, rikun, 114; 'rikkumatu,
17; 'rikkumus (rikutud olek),
40

'rikkus, 40

rikutus (rikutud olek), 40

'rind, rinna, 'rinda, 'rinda e.

rinnasse, 'rindade {e. 'rinde

(all)}, 'rindu, 'rindadesse e.

rinnusse e. 'rindu; ~u pidi
[koos]

'ring, ringi, 50; ~ hääling, 30;
~i; ~i 'jooks; ringiline, 43;
~ima (ringi käima), 106;
~i ratast [keerutama];
~Jjooks; ~ ; ~ kõnd, 80;

rw'kond'lik, 81; ~konna ko-

hus [^'kohtu]; rin-

gelda, ~len, 129; 40;
~ 'mäng

ringutama, 99; riflmtus, 40

'ring vaade; ringWbol
rinna vt. rind; ~'korv;

ti (rindupidi koos, rind rinna

vastas); ~laps; ko-

du; [kitsa-] ~line, 43; usta-

ma [midagi millegagi] (rinnu

seadma), 99; [mil-

legagi] (rind rinnaga kohas-

tikku v. vastastikku; rinnu);
rinne, 'rinde, rinnet, 'rindes-

se, rinnete, rindeid, rinnetes-

se e. 'rindeisse; rinnu (kõr-

vuti, rindreas); rinnukil [ole-
ma] (rinnuli); rinnukile [las-

kuma]; rinnuli; rinnus (ran-

gidel), rinnuse, 38; rinnutsi

(rindupidi)
Rio de Janeiro [loe: rio-de-ža-

neiro], 10

ripakil [olema]; ~e [jääma];
ripats, 29; ripendama, 99;
'ripnema, 100; 'ripp 'sild;
'rippu [laskuma]; 'rippuma,
'rippuda, ripun, 114; 'rippu-
matu, 17; 'rippuvus, 40

rips (teatav riie), ripsi, 50

'rips 'loom; 'ripsmed, 'ripsme-
te, 'ripsmeid, 'ripsmetesse e.

'ripsmeisse; 'ripsme 'karv

riputama, 99

risk, riski, 50; ris'kantne (lii-

ga julge, kardetav), 36; ris-

keerima = 'riskima ([liiga
palju] julgema, õnne katsu-

ma), 106

risla (teatav lind),

'rist, risti, 50; ristakuti (rista-

misi); ~ama (ristamisi pane-

ma), 124; ~amisi = ristati;
~i [panema]; Risti, koh.

Ristile, 9; risti inimene; ris-

ti isa; 'risti jalu [istuma]; ris-

tik (ristikhein; ristjoon; rist-

hoone), 30; ristlk 'hein; risti-

ku kesa; risti 'laps; ristiline,
43; 'ristima, 106; 'risti-põigi-
ti; 'risti-rästi; 'ristis [ole-

ma] ; risti 'usk; risti usuline;
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rist joon'; rist laine; 'ristle-

ja, 31; ristlema, ristelda,

ristlen, 129; rist'loodis;
ristluu; ristsed (varrud),
ristsete, ristseid, 'ristsetesse

e. 'ristseisse; ristselili =

rist sel'jali (pärani); rist-

Jtee; 'ristuma (ristamisi ase-

tuma, risti olema), 103

risu, zvz, ~sse, ~sid,

[hambad] ~s

ritsikas (liik putukaid), 18

'ritv, ridva, 'ritva, 'ritva e. rid-

vasse, 'ritvade, 'ritvu, 'ritva-

desse e. ridvusse

riugas (kaval võte, vigur), 'riu-

ka, 91

ri vaal (võistleja, vastane), 51

rivi, zxz, 'rivvi e. rivisse,

~de, ~sid, zx/desse; ~ drili

Riviera, 8

rivistama, 99; rivistuma, 103;
rivistus, 40; rivitu, 17

r.-kat. = rooma-katoliku

rmt. = raamat; rmtk. — raa-

matukogu; rmtkpl. = raama-

tukauplus
roa vt. roog [roa]

robi'hein

robin, ~a, 26

rodu, 'rottu e. rodusse,

A/de, ~sid, mäesse

'roe, rooja, 'rooja, 'rooja e. roo-

jasse, 'roojade, 'rooje, 'rooja-
desse e. roojesse

rogusk, ~i, 29

rohekas, 18; ~ pruun'; rohel-

duma (roheliseks muutuma),
103; roheline, 43; roheliste]-
laiguline; rohelises [viibi-

ma]; rohelisse [minema]; ro-

helus, 40; rohenema (roheli-

semaks muutuma), 96; rohi,

rohu, 'rohtu, 'rohtu e. rohus-

se, 'rohtude, 'rohtusid e. 'roh-

te, 'rohtudesse; rohima [peen-
raid] (kitkuma), 97; rohitse-

ma, 96

rohke, 15; ~ arvuline; rohken-

dama, 99; rohkenema, 96;
'rohkus, 40

'rohtla, 14; roht ’taim; 'rohtu-

ma, 103; rohu aed; Rohukü-

la, koh. Rohukülla e. Rohu-

külasse, 8; rohune, 41; rohu-

'teadus; rohu tirts

'roiduma, 103; 'roidumus, 40

roie (ribi, küljeluu; laevakaar),
'roide, roiet, 'roidesse, roiete,
'roideid, roietesse e. 'roideisse

roigas, 'rõika, 91

roim (kuritegu), roima, 47;
~ar (kurjategija), ~ari, 29

'roiskuma (ära mädanema, kõ-

duma), 103

rohitama, 99

rojalist (kuningriiklane), 51

roju (reo; kõhn, vilets loom),
zxz, ~de, ~sid,
~desse

'rokk (jahuvesi [loomadele];
jahukört; jahukördiga sega-

tud hapu piim), roka, 60

roko'koo (teatav kunstistiil),

'roll ([näitleja-] osa), rolli, 50

romaan, 51; romaani [keel,

rahvas]; romaani kirja'nik;
~lane (romaani rahva liige),
42; ro'manss (luuletus; laulu-

pala), romansi, 66; romantik,
30; romantika, 31; romantili-

ne, 43; romantism (teatav

kirjandus- ja kunstivool), 51

'romb (kaldruut), rombi, 50

'rong, rongi, 50; rongi juht
[ juhi]; 'rong käik

ronima, taim

'ronk ronga, 54

'ront (nõft. puutomp), ron'di,
67
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'roo vt. rood ja roog [roo]

roobas (= rööbas), 'roopa, 89

roobitsema (raasima), 96

'rood (kandvam tugiosa nõrge-
mate või õrnemate osade tar-
vis, näit, kalal, sulel, taimele-

hel, noal jne.), 'roo, 'roodu,
'roodu e. 'roosse, 'roodude,
'roodusid e. 'roode, 'roodudes-

'rood (kompanii [sõdureid]),
roodu, 52

'roog, 'roa, 'rooga, 'rooga e.

'roasse, 'roogade, 'roogasid e.

'roogi, 'roogadesse
'roog (pilliroog), 'roo, 'roogu,

'roogu e. 'roosse, 'roogude,
'roogusid e. 'rooge, 'roogudes-
se; ~ 'kepp

rooja vt. roe; roojama, 124;
~ne, 41; 99; 'roo-

jus, 40

'rookima, 'rookida, röögin, 108

'rool' (tüür), rooli, 50; ~ima

(tüürima), 106; rooli ratas

'room (teatav rakkerihm), roo-

ma, 47

Rooma, koh. 'Rooma, 8; rooma

[number, õigus]
'roomaja, 31

[kirik, usk]
roomakil [olema]; ~e [lasku-

ma] ; 'roomama, 124

'roomlane, 42

'roop, roobi, 62

'roos', roos i, 50

roosa, 8; ~kas, 18

roosi aed; roosiline, 43; roo-

si 'puu
'roosk (piits), roosa, 'rõõska,

'rõõska e. 'rõõska-

de, 'rooski,
rooste, 82; 'roostene?' 43;

rna (roostet tekitama; roos-

tetumas olema), 99; ~tuina

(roosteseks muutuma), 103

Root si, koh. 'Root'si, 9; root si

[keel, võimlemine]; rootsi-

'keelne; ~ msa (= Rootsi),
la; 'root slane, 42

ropendama, 99; 'ropp, ropu, 76;
'roppus, 40

'rops, ropsu, 52

'ropsima [linu], 106

ropsu 'pealt
rosin, ~a, 26

rotatsioon (tiirlemine, pöörle-
mine; trükimasin; külvikord;
matemaatikas: pööre), 51

'rot't, rot'i, 72

rubiin (punane kalliskivi), 51
rubla (lüh. rbl.), ~sse,

~de, ~sid, ~desse

rudiment (alge; jäänus), rudi-

mendi, 67

Ruhnu, koh. Ruhnu e. ~sse, 11

'ruigama (sea häälitsemine),
ruiata, 'ruigan, ruigasin, 'rui-

gas, ruiaku, 'ruigav, ruianud,

ruigaja, ruiatakse, ruiatud

ruineerima (hävitama, laosta-

ma), 106; ruineeruma, 103

rukis, 'rukki, rukist, 'rukkisse,
rukiste, 'rukkeid, rukistesse

e. 'rukkeisse; 'rukki 'leib

'rull, rulli, 50; ~ ima,"106; ~u-

ma, 103
ruloo (allatõmmatav aknaees-

riie), 3

rumal, ~a, 26; ~us, 40

Rumeenia, 31; rumeenia

[keel]; ru'meenlane, 42

rumm, rummu, 52

runo (rahvalaul), ~sse,

~de, ~sid, ~desse

rusikas, 18

'ruske (pruunpunane), 15

rusu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse
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rusuma, 98

rutakas (räpakas, kärsitu), 18

rutiin (vilumus), 51

'rut juma (rõhuma, vajutama),
rutjuda, rud'jun, 'rut'jusin,
'rutjus, 'rut'jugu, 'rut'juv,
'rutjunud, 'rutjuja, rudju-
takse, rud jutud

'rutt, rutu, 76; ~ama, rutata,
~an, 128; ~u; rutuline, 43

ruuduline, 43

'ruuge (tumekollane), 15

'ruum, ruumi, 50; ~ ala; ruu-

mi 'jaotus; ruumikas, 18;

ruumiline, 43

'ruun, ruuna, ~a, ~a e. ruu-

nasse, ~ade, ~asid e. ~i,
~adesse e. ruunisse

ruut, ruudu, 75; ~ juur;
~ meeter (lüh. m 2); ruutu

(kaardimängus), 11; ruutu-

emand

rõdis (= redis), 37

rõdu, ~sse, ~de, ~sid,

~desse

rõgin, ~a, 26; rõgisema, 96; rõ-

gistama, 99

'rõhk, rõhu, 'rõhku, 'rõhku e.

rohusse, 'rõhkude, 'rõhkusid

e. 'rohke, 'rõhkudesse; 'rõhk-

kond, 80

'rõht 'joon'; 'rõhtne (vesiloo-

dis, horisontaalne), 36; 'rõht-

'puu; rõhtsus, 40; 'rohtus

(= rõhtne), 'rõhtsa, 21

rõhuline, 43; rõhuma, 98; rõhu-

'märk [märgi]; rõhutama,
99; rõhutu, 17; rõhutus, 40;
rõhuv, 26

rõigas, 'rõika, 91

rõivas (valmis-kehakate), 'rõi-

va, 87; 99; ~tis (rõi-

vad), 39; ~tuma, 103; ~tus

(rõivastamine), 40

rõkatama, 99; rõkkama, rõka-

ta, 'rõkkan, 128

rõngas, 'rõnga, 87; ~tarna (rõn-

gaga varustama), 99

Rõngu, koh. Rõngu e. ~sse, 11

'rõske (niiske), 15; rõskus, 40

Rõuge, koh. ~Lsse], 15

'rõuge 'ar m [-i]; rõuged, rõu-

gete, 'rõugeid, 'rõugetesse e.

'rõugeisse; 'rõuge panek;
rõugesse [jääma]

rõuk (aun), rõugu, 73

rõve, ~da, 25; ~dus, 40

röögatu (määratu, ilmatu), 17

'rõõm, rõõmu, 52; ~sa 'meelne;
~sus, 40; rõõmus, ~sa, 21;
rõõmustama (rõõmu valmis-

tama; rõõmus olema), 99;
rõõmust[e]lema, 101; rõõmus-

tuma (rõõmsaks minema),

103; rõõmutsema [millestki]
(rõõmu tundma), 96

'rõõsk, rõõsa, 'rõõska, 'rõõska

e. roosasse, 'rõõskade, 'rõõs-

ku, 'rõõskadesse e. rõõsusse,
komp, rõõsem, sup. rõõsim e.

kõige rõõsem; 'rõõskus, 40

räbal, ~a, 26; ~duma, 103;
/vus, 40

räbu (puru, jäätmed),
~sse, ~de, ~sid, ~desse

rägas tik, 81
rähk (kivirusu), räha, 'rähkä,

'rähka e. rähasse, 'rähkade,
'rähki, 'rähkadesse

'rähklema (rühmama), rähel-

da, 'rähklen, 'rähklesin, 'rähk-

les, rähelgu, 'rähklev, rähel-

nud, 'rähkleja, räheldakse, rä-

heldud

rähm (mäda [silmas]), rähma,

47; 4l

'rähn,
räige ([liiga] ere; karjuv;

kriiskav, läbilõikav), 15
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'räim, räime, 49

räitsakas, 18

räme [hääl] (kare), ~da, 25

rämps, rämpsu, 52

ränd, rännu, 'rändu, 'rändu e.

rännusse, 'rändude, 'rändusid

e. 'rände, 'rändudesse e. rän-

nesse; rändama, rännata,
'rändan, 'rändasin, 'rändas,
rännaku, 'rändav, rännanud,

'rändaja, rännatakse, ränna-

tud; ~ laulik; ~ 'rähn;
~

w
'täht; ~ur, 29

räni, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ kivi

'ränk, ränga, 54; ~us, 40

rännak, 30; ränne (rändamine),
'rände, rännet, 'rändesse, rän-

nete, rändeid, rännetesse e.

'rändeisse

räpakas (tuisakas, kärsitu, ru-

takas), 18

räpane (määrdunud, kasimatu,
must), 41; räpastama (räpa-
seks tegema), 99; räpastuma,
103; räpasus, 40

Räpina, koh. ~sse, 31

räsas [olema] (risti, põiki, vil-

tu)

rästas (teatav lind), 'rästa, 87

rästik, 30

rätik, 30

rätsep, ~a, 26; ~ 'meister

'rät t, rät'i, 72

'räuskama, räusata, 'räuskan,
räuskasin, 'räuskas, räusaku,
'räuskav, räusanud, 'räuska-

ja, räusatakse, räusatud

rääbis (teatav kala), 37

rääk (teatav lind), räägu, 73

rääkima, 'rääkida, jäägin, 108;
[sellest] ~ta

räästas (katusel), 'räästa, 87

röga, ~sse; ~nia, 95;

~ne, 41; rögin, 26; rögisema,
96; rögistama, 99

rohin, ~a, 26; röhisema, 96;
rohitama, 99; röhit[e]lema,
101; röhitis, 39; röhkima,
röhkida, rohin, 'röhkisin,
'röhkis, 'röhkigu, 'röhkiv,
'röhkinud, 'röhkija, röhitak-

rohitud

'röntgen (röntgenikiired, -as-

jandus), 29; kabinet;
Jkiir [<-e]; ~ 'pilt

rös'tima, 106

rööbas, rööpa, 89; tee;
~'tik, 81; rööbe (rööpapaar),
rööpme, rööbet, 'rööpmesse,

'rööpmete, 'rööpmeid, 'rööp-
metesse e. rööpmeisse; röö-
bik [millegagi] (rööbiti mi-

nev v. olev; rööpjoon), 30;
rööbiti; rööbitine, 43

rööga[h]tama, 99; 'röökima,
'röökida, röögin, 108

'rööpaline, 43; rööpa 'seadja,
14; 'rööp 'joon'; 'rööp külik

(nelinurk), 30; [laia-] 'rööp-
meline, 43; 'rööpne, 36

rööv, röövi, 50; rööve (röövi-

mine), ~e, 82; ~el, ~li, 22;
röövik, 30; ~inia, 106;
~ loom; ~ 'püük

rüg. — rügement; rügement,
rügemen'di, 67; rüg.-ül. = rü-

gemendiülem
rühikas (hea rühiga), 18

'rühkima, 'rühkida, rühin, 'rüh-

kisin, 'rühkis, 'rühkigu, 'rüh-

kiv, 'rühkinud, 'rühkija, rü-

hitakse, rühitud

'rühm, rühma, 47

rühmama, 124

rühma ülem; rühmitama, 99;
rühmitis (koondis), 39; rüh-

mitama, 103; rühmitus (rüh-
mitamine), 40
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rüsa (teatavakujuline mõrd),
'rüssa e. rüsasse, ~de,

,-v,sid, ~desse

'rüht ([hea, ilus] seisang, ke-

hahoid, kehakasv), rühi, 'rüh-

ti, 'rühti e. rühisse, 'rühtide,
'rühtisid e. 'rühte, 'rühtidesse riiselema, rüselda, rüselen, 104;

rüselus, 40rühvel (vaheltharija, kõblas-

masin), 'rühvli, 22 rüsi jää; rüsin, 26; rüsinal

rüssakas (lühike ja tüse), 18Himp (kere), rümba, 'rümpa,
rümpa e. rümbasse, 'rümpa-
de, 'rümpi, 'rümpadesse e.

rümbisse

rütm (seaduspärane korduvus;
värsi-, muusika-, tantsutakt),
50; rütmiline, 43

ründama, rünnata, 'ründan,
'ründasin, ründas, rünnaku,
'ründav, rünnanud, 'ründaja,
rünnatakse, rünnatud

rüve (kasimatu, räpane; toores

[süda]), ~da, 25; ~tarna,

99; ~tu (riivatu; rüve, ropp),
17; ~ tüma, 103

riingas, 'rünka, 91; ~ tik, 81;
'rünk (rüngas), rünga, 54;
rünkaline, 43; rünk lik, 81;
rünk 'pilv

'rüü, 2

rüüpama, rüübata, 'rüüpan,
126; 'rüüpima, 'rüüpida, rüü-

bin, 109

riinnak, 30; rünne (ründami-

ne), 'ründe, rünnet, 'ründes-
'rüüstama, 124; rüüste, 82

'rüüt (teatav lind), rüüda, rüü-

se, rünnete, 'Hindeid, Hinne-

tesse e. 'ründeisse

ta, 'rüüta e. rüüdasse, 'rüü-

tade, 'rüüti, 'rüütadesse e.

rüüdisserün't (teatav kala), rün'di, 67

'rüütel, 'rüütli, 22; ~ kond, 80;
~'lik = 'rüüt lik, 81; 'rüütlus,
40

'rüpp, rüpe, 'rüppe, 'rüppe e.

rüpesse, 'rüppede, 'rüppi, 'rüp-
pedesse e. rüpisse

s

s. = sent; salm

$ = dollar
'saag, 'sae, 'saagi, 'saagi e.

'saesse, 'saagide, 'saagisid e.

'saage, 'saagidesses. a. = sel aastal

sa vt. sina saaga (muinaslugu), 8

saabas, 'saapa, 89

'saabuma, 103
saagima, 'saagida, 'saen, 'saa-

gisin, 'saagis, 'saagigu, 'saa-

giv, 'saaginud, 'saagija, 'sae-

takse, 'saetud

'saad [heinu], sao, 'saadu, 'saa-

du e. 'saosse, saadude, saa-

dusid e. saade, saadudesse saajad vt. sae [saaja]
'saadan, ~a, 26; ~'lik, 81

saada olev, 26; saadaval;
saadavus, 40

saade, 'saate, 84; ~tis, 39

L põlvest] saadik 1.

'saak, saagi, 61

saal', saal i, 50

'saalima, 106

'saam, saama, 45; 'saada,

saadik 2. (esindaja), ~u, 30

saadus, 40

'saan, 'sain, 'sai, saagu,

'saav, saanud, 'saaja, 'saa-
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dakse, saadud; saama himu;
saama mees

saamaria [keel]; saamar[ia]-
lane, 42

saamatu, 17; ~s, 40

saamum (palav ning kuiv kõr-
vetorm), ~i, 29

saan', saan i, 50

saapa kauplus; saapa 'liist

saar, saare, 48

'Saarde, koh. ~[sse], 15

Saaremaa, la

saare'puu
saares tik, 81

Saari maa, la

saarlane, 42

saarmas, saarma, 87

'saast, saasta, 45
'saate kulu; [klaveri] saatel

saati [siis] (liiatigi, veel vä-

hem, rääkimata [siis])
'saatja, 14; saatkond, 80;

saatma, saata, saadan, 120

'saatus, 40; ~ kaaslane;
~'lik, 81; ~ 'raske

'saav [kääne], ~a, 26; saavu-

tarna, 99; saavutis, 39; saa-

vutus, 40

saba, 'sappa e. sabasse,
~de, ~sid e. sabu, sabadesse

e. sabusse; ~ 'kuub; ~ 'täht

sabin, ~a, 26; sabisema, 96;

sabistama, 99; sabitsema, 96

sabotaaž (saboteerimine), 51;
saboteerima (käitises masi-

naosi, tööriistu, kaupu kiuste

rikkuma), 106

sada, saja, sada, sajasse, sada-

de, sadasid e. sadu, sadades-

se; ~'kond, 80

sadam, ~a, 26

sadama, sadada, sajan, sada-

sin, sadas, sadagu, sadav, sa-

danud, sadaja, sajatakse, sa-

jatud

sadamalinn

sade, 28; ~s taina, 99;
~stuma, 103; sadu, saju, sa-

du, sajusse, sadude, sadusid,
sadudesse

sadul, ~a, 26; ~dama, 99;

sae (pulm, pulmarong), saaja,

saaja, 'saaja e. saajasse, 'saa-

jade, 'saaju, saajadesse e.

saajusse
sae vt. saag; ~ puru

saere (täimuna), saerde, sae-

ret, 'saerdesse, saerete, 'saer-
deid, saeretesse e. 'saerdeisse

safiir (sinine kalliskivi), 51

safran (teatav maitseaine), 29

sagar, ~a, 26

sage, ~da, 25; ~dus, 40; ~li;
~nema, 96

sagima, 97

sagrima (sasima; sakutama,

tutistama), 97

Sahara, 31

sahhariin (magus aine), 51
sahin, 26; sahisema, 96; sahis-

tama, 99

sahk, saha, 'sahka, 'sahka e.

sahasse, 'sahkade, 'sahku,
sahkadesse e. sahusse

sahkerdama, 99

sahtel, 'sahtli, 22

sahver, 'sahvri, 23

'sahvt, sahvti, 50

'sai, saia, ~a, ~a e. saiasse,
~ade, ~u, e. saius-

saj. = sajand; sajaline, 43; sa-

ja meheline, 43; sajand, 29;
sajan dik, 81; sajane, 41; sa-

jas, sajanda, 27

sajatama, 99; sajatus, 40

sajune, 41

sakiline, 43; 'sakk, saki, 69

sakra ment, sakramendi, 67
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saks, saksa, ~a, ~a e. saksas-

se, ~ade e. ~te, ~u,

se e. etesse e. saksusse,

komp, saksem, sup. saksim

e. kõige saksem; [anglo-]
saks, saksi, 50; saksa [keel];
Saksa (= Saksamaa), koh.

Saksa e. Saksasse, 8; Saksa-

maa, la; saksa pärane; sak-

sastama, 99; saksastuma, 103

Saksi (1. vald; 2. Saksimaa),
koh. 'Saksi e. ~sse, 9

saksik, 30; Saksimaa, la

sakslane, 42; 'sakslus, 40

saksofon (puhkpill), 5

Saku, koh. 'Sakku e. ~sse, 11

sakutama, 99

sala (salaja, tasakesi); sala

(salapolitseinik), ~s-

~sid,

~dus, 40; ~dus'lik, 81; ~ja;
~jane, 42; ~jas; ~.jus, 40;
~kauba vedu; ~kaup;
~ kaval; ~kesi; ~ 'kuula-

ja, 31; ~lik, 81; ~ mahti;
~ pärane; ~ päratsema, 96

salat, ~i, 29

saldo (jääk [-summa]), 10

sale, ~da, 25; ~dus, 40

salgama, salata, 'salgan, 'sal-

gasin, 'salgas, salaku, 'salgav,
salanud, 'salgaja, salatakse,
salatud

salgu = salguti (salgakaupa);
'salk, salga, 53; salk (juuk-
seid jne.), salgu, 73; salk-

kond, 80; [juuksed lähevad]

'salku; [juuksed on] salkus

sall (rätt), salli, 50

'sallima, 106; ~tu, 17; ~tus,

40; 'sal livus, 40

salm (väin), salme, ~e, ~e

e. salmesse, ~ede, ~esid e.

~i, e. salmisse

salm, sal mi, 50; salmik, 30;

sal nüline, 43

sa long, 51; ~ vagun

salpeeter, salpeetri, 23

salu, sallu e. salusse,
~de, ~sid, ~desse

[vilja-] salv, salve, salve, 'sal-

ve e. salvesse, 'salvede, 'sal-

vesid e. 'sal'vi, 'salvedesse e.

safvisse

salv (võie), salvi, 50

salvama, 124

salvima, 106

salv rätik (suurätik)
sama, 'samma e. sa-

masse, ~de, samu, samades-

se e. samusse; aegne;

~ne [millegagi], 41

sama'riitlane (saamarlane; abi-

andja), 42

samastama, 99; sama sugune;

samasus, 40; sama võrd ~

sama võrra; sama'väärne
'samb (tuurakala), samma.

samba, 'samba e. sammasse,

sambade, 'sambu, 'samba-

desse

sambla 'soo; samblik, 81

samet, 29; ~ine, 43; ~ 'peh-
me; ~ 'pluus

'samm, sammu, 52

sammal, 'sambla, sammalt,
'samblasse, sammalde, 'samb-

laid, sammaldesse e. 'samb-

laisse; ~duma, 103

sammas, 'samba, sammast,

sambasse, sammaste, 'sam-

baid, sammastesse e. sam-

baisse; ~'tik, 81

samm-sammult; 'sammu [käi-

ma] ; 'sammuma, 107

samoje[e]d, 5; ~i [keel]

samuti

sanatoorium (ravila), 5

sandaal (jalats), 51
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sandarm, 29

saneerima (tervendama), 106
San Francisco, 10

sang, sanga, 45

sangar, ~i, 29; ~lik, 81

Sangaste, koh. ~sse, 15

sanglepp
sani taar auto; sanitaarne (ter

vishoiuline), 36; sanitar, 5

sanktsioon (kinnitamine; sun-

ni-abinõu, karistus), 51;
sankt:sio'neerima = sankt-
sioonima (kinnitama), 106

sanskrit (vana-india keel),
sanskriti, 'sansk'ritti, 'sansk-

'ritti e. 'sanskritisse; sansk-

riti [keel]

sant, sandi, 67; ~ima, ~ida,
sandin, 111

sao vt. saad

sapine, 41; 'sapp, sapi, 70

saputama, 99

sara (kuur, küün), sar-

ra e. sarasse, ~de, ~sid,
~desse

sarapik, 81; sara puu
sardiin (teatav kala), 51; Sar-

diinia, 31

sari, sarja, 77

sarikas, 18; sarik 'kolm nurk

'sarjama, 124

sar kasm (irvitus, salvav pil-
ge), 51; sarkastiline, 43

sarlakid, sarlakite, sarlakeid,

sarlakitesse e. sarlakeisse
'sarm (nõiduvus, nõiduv ilu),

sarmi, 50; sarmikas, 18; ~i-

ma, 106

sarnane [millegagi], 41;
[millegagi], 96; sarnastama

[midagi millegagi], 99; sar-

nastama, 103; sarnasus, 40;
sarnlema [millegagi] (sar-

nane olema), sarnelda, sarn-

len, 129

'sar v, sarve, 49; sarveline, 43;
sarvik, 30; sarviline, 43;
~

w

'loom

sasi, sas si e. sasisse,
zvde, ~sid, ~desse; ~ma,

97; zvne, 41; sassi [ajama];
[juuksed on] sassis

saterkuub

sa'tiir (pilge), 51; satiirik (pil-
kekirjanik), 30; satiiriline, 43

satikas (täi), 18

sattuma, 'sattuda, satun, 114;

sattumisi; sattumus, 40

Sa turn (rändtäht), 51

sa tään (atlassriie), 51

sau (kepp), saua, ~a, ~a e.

sauasse, ~ade, ~asid,
desse

'sau (puhas saviaine), saue,

~e, ~e e. sauesse, ~ede,

~esid e. ~i, e.

sauisse; Saue, koh. Sauele, 7

säuh!; 'säuhti!

saun. sauna, 45; sauna lava;
saunaline, 43; saunik, 30

savi, rw, 'savvi e. savisse,

~de,
[maa], 18; ~ne, 41

'sea vt. siga

'sead, seadu, ~u, ~u e. sea-

dusse, ~ude, ~usid e. ~e,

{e. seadesse}; sea-

de, ~e, 82; [elektri-] seade,

~me, 94; kruvi; seadel-

dis, 39; seadis, 37;

seadeida, ~len, 129; ~lus,
40; 'seadma, 'seada, 'sean,

'seadsin, 'seadis, 'seadku,
'seadev, 'seadnud, 'seadja,
'seatakse, 'seatud; seaduma,

103; ~us (sünnis, mõnus),
~sa, 21; ~us, ~use, 40;

and'lik, 81; zvus[e]-
andlus, 40; ~us 'eel'nõu;
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järgne, 36; ~uslik,
81; ~ustik, 81

'seal; ~ juures; ~ne, 36;
~'pool; 'poolne; seals. =

seal samas; ~t; kaudu;
~t 'peale (sealtsaadik); ~t-

poolt; ~t saadik; täna-
mast

seamoodi (tublisti)
seanss (istung; tervik-etendus

[kinos]), seansi, 66

'sea 'praad'; 'sea tina
'seas (hulgas); (hulgast)
seda vt. see; ~ 'aegu; ~ kau-

du; ~ 'korda; ~ 'maid;
~ moodi; ~ 'mööda;
(küllap seda); puhku
(sedakorda); ~si; ~stama

(nentima), 99; ~ 'viisi;
~võrd; värki (seda-
moodi)

sedel, ~i, 29

sedelgas, sedelga, 18

'see, selle, seda, sellesse e. ses-

se, nende, 'neid, nendesse e.

'neisse, [muud muuted:] sel-

les e. ses, sellest e. sest, sel-

lele, sellel e. sel, sellelt e. selt,
sellena, selleks e. seks, selle-

ga e. 'seega, selleta, selleni

{e. seni}, pl. 'need, nendes e.

'neis, nendest e. neist, nen-

dele e. 'neile, nendel e. 'neil,
nendelt e. 'neilt, nendena,
nendeks e. 'neiks, nendega,
nendeta, nendeni

seebi kivi; seebine, 41; seebita-

ma, 99

seebra (mägihobu), 8

seede (seedimine), 82; seede-

elund == seede 'organ
'seeder, 'seedri, 23

'seedima, 106; seeditav, 26

see-eest

‘seef (teraslaegas), seefi, 50

seega; see juurde; seejuu-
res; see järel; see Jjärgi

'seek (vaestemaja), seegi, 61

'see 'kaudu (seeläbi); see-

kord; see kõrval

seelik, 30
'see läbi

seeme, seemne, 94; ~ndama,

99

seemi [keeled]

seemis 'nahk

'seen, seene, 48; seenel [käi-
ma]; seenele [minema]; see-

neline, 43; seenetama, 99;

seenetuma, 103

'seep, seebi, 62

'seep [see on] (see just, see

nimelt); see 'peale; 'see-

poolest; 'see pärast
seeria (sari), 31; ~ 'kaupa

'seerum (verevesi; piimavesi;
koevedelik), 29

'sees [olema]

see sama, selle sama, seda-

sama, se[lle]sse samasse,
nende samade, neid samu,
nendesse samadesse e. neis-

se samusse; see samane,
selle samase, seda samast,

nende-

sarnaste, neid samaseid,

nendesse sarnastesse e. neis-

se samaseisse; see sinane,
selle sinase, seda sinast,

se[lle]sse sinasesse, nende-

sinaste, 'neid sinaseid, nen-

desse sinastesse e. 'neisse-

sinaseisse

'seesmine, 43; 'seesjpool;
seest; 'seest 'poolt; seest-

'ütlev [kääne], 26; 'sees-

tütlev, 26

'see sugune; see tarvis; 'see-

tõttu; 'see 'vastu; see-

võrra; see üle
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sega dik, 81; segadus, 40; se-

ga 'koor [-i]; segama, 95;
segamini; segamisi; segane,

41; sega rahvas; segi
segu, z-u, 'sekku e. segusse,

~de, ~sid, ~ma,

98; ~nema, 96

'sehvt, 50

seier (osuti), 29

'seik (asjaolu; asi), seiga, 53;
~leja, 31; ~lema, seigelda,
~len, 130; ~lus, 40

sein, seina, 46; seina 'kell

Seine [loe: sään] (jõgi), Sei-

ne’i, 50

seirama [kedagi] (järgnema
järel käima; jälgima), 124

seis, seisu, 52; seisa[h]tama,
99; seisak (peatus), 30; sei-

sang (seismis-asend), 30;
~ma, ~ta, seisan, ~in, ~is,
~ku, ~ev, ~nud, ~ja,
~takse, ~tud; ~ma panek;
Ahnema [milleski] (seisma),
100; seisukas (kindlana sei-

sev, püsiv, stabiilne), 18;
seisu 'koht; seisu 'kord =

seisund, 29

seisus, 40; ~[e] kohane;
~'lik, 81; ~ vahe

seitima (segunema), 102

seitse, 'seitsme, 94; seitse küm-

mend, 'seitsme 'kümne, seit-

setkümmend, seitsme 'küm-

nesse, 'seitsme 'kümnete,
'seitsme 'kümneid, 'seitsme-

'kümnetesse e. 'seitsme-

seitse 'nurk;
seitse sada, 'seitsme saja,
seitset sada, 'seitsme sajas-
se, 'seitsme sadade, 'seitsme-

sadasid {e. 'seitsme sadu},
'seitsme sadadesse; seitse-

tteist [kümmend], 'seitsme-
teistkümne, seitset 'teist-

kümmend, seitsmeJteist-
'kümnesse, 'seitsme teist-

'kümnete, seitsme Jteist-
'kümneid, seitsme'teist'küm-

netesse e. seitsmeJ teist-

'kümneisse; 'seitsme 'aasta-

ne; seitsme 'kaupa; seits-

mekesi; seitsmendlk, 81;
'seitsmene, 43; 'seitsmes,
'seitsmenda, 27; 'seitsme-

'teist 'kümnes; 'seits mik, 81

'seitung (ajaleht), 51

sek. = sekund

sekeldama, 99; sekeldus, 40

'sekka (hulka); ~ löömine, 43

sekr. = sekretär; sekretari-

'aat (kirjatoimetus-, asjaaja-
mis-koht), sekretariaadi, 63;
sekretär (kirjatoimetaja), 5

seks (= selleks) vt. see

seksuaalne (sugu[elu]line), 36

'sekt (1. vahuvein; 2. usulahk),

sekti, 50

'sektor (väljalõik; tulekaar),
29; sektsioon (osakond; lah-

kamine), 51

sekund, ~i, 29; sekundant
(käemees kahevõitlusel),
~andi, 67; hiline, 43; ~i-
osuti

sel (= sellel) vt. see

selek'tiivne (väljavaliv; [raa-
dio:] hästi eraldav), 36; se-

lektsioon (väljavalik), 51

seletama, 99; seletus, 40

'sel'g, sel'ja, 'selga, sel'ga
sefjasse, 'sel'gade, 'selgi,
'selgadesse e. sefjesse; [pa-
ne kuub] 'selga

'selge, 15; selgenema, 96; 'sel -

gima, 102; selgitama, 99;
seLgitus, 40

'selg 'roog [ 'roo]; 'selg-
'roogne, 36; selgrootu, 17
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'selguma, 103; 'selgus, 40; 'sel-

gusetu, 17

selili; sel ja aju; [mäe-]seljak,
30; seljakil [olema]; sel'ja-
kile [laskuma]; sel jakut!
(seljad vastamisi); seljali
(selili); seljan'dlk, 81; [kuub

on] seljas; seljas'tikku (sel-

jad vastastikku); sel'ja taga
(möödas, minevikus); sel'ja-
taha (mööda, taha); selja-

tama, 99

'sell, sel'li, 50

sellal (sel ajal)

selle vt. see;

~ 'jaoks; ~ juures (= see-

juures);
rast (= seepärast)

seller (köögiviljataim), ~i, 29

selletagi; selle 'tarvis (= see-

tarvis); selletõttu (= see-

tõttu); selle 'vastu; selle võr-

ra; selline, ~41
selt (= sellelt) vt. see

selterss (kunstlik mineraal-

vesi), 'seltersi, 66

'sel'ts, sel'tsi, 50; sel'tsiks [ole-

ma]; seltsiline, 43; -virna,
106; seltsi 'mees; [minu]
~is (kaasas); [lahkus meie]
seltsist (ka kaasast, juu-
rest); ~ kond, 80; rv/'kond-

'lik, 81; ~konna inimene

semafor (signaalipost), 5

se'men't (= tsement), semen'-

di, 67
semester ([õppe-] poolaasta),

se'mestri, 23
semiidi [keel] (= seemi); se-

miit (teatava inimtõu liige;
juut), semiidi, 63

semi'koolon (punktkoma), 29

seminar, 5; seminarist, 51

se'naator (senatiliigei), 29; se-

nat, 29

13

sendine [raha], 41

seni; ~ ajani
se'nüt (lagipunkt), seniidi, 63

seni kaua; seniks; senine, 41;
senini (seniajani)

sensatsi'oon (aisting; kõmu),
51; sensatsiooniline, 43

'sen't (lüh. s.), sen'di, 67

'senter (= tsentrum), 'sentri, 23

senti 'meeter (lüh. sm v. cm)

sentimen taalne (tundlev, hale-

meelne), 36; sentimenta'lism

(haledusvool), 51

'sentner (= tsentner), 29

'seos ([sisemine] side, ühen-

dus), ~e, 33; ~'lik, 81;
'seotud, 19, vt. siduma

sepal [käima] (sepa juures);
~e [minema]; ~t [tulema]

separaator (eraldaja, lahuta-

ja; koorelahutaja), 29; sepa-
ratism (lahkpüüdlus), 51;
separa'tist (lahkpüüdlane),
51; separatist lik, 81

sepa 'töö

sepik, 30

sepi koda; sepis, sepise, 37; se-

pistama (taguma, sepatööd
tegema), 99; sepitsema, 96;
sepitsus, 40; 'sepp, sepa, 60

sept. = september; september
(mihklikuu), 'septembri, 23;
’sep'tembri 'kuu

'Serbia, 31; 'serbia [keel];
'serblane, 42

sere'naad (õhtune tervitusmuu-

sika; liik heliteoseid), 51

serpen'tiin (looklev lint; siug-
kivi), 51

'serv, serva, 47; servaline, 43

serveerima ([toitusid] lauale

kandma; pakkuma), 106

servi [lauda]

ser'viis, 51

serviti [seadma]
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ses (= selles) vt. see

se song = se soon (hooaeg), 51

sesse (= sellesse) vt. see; 'sest;
sest saadik

sete (põhjavajunud sade), 'set-

te, 86; 'settima, 'set'tida,
setin, 112

setu (nii palju, nii mitu; mi-

tu), setme, setut, 'setmesse,
'setmete, 'setmeid, 'setmetes-

se e. 'setmeisse

setu (Setumaa eestlane), ~,

11; ~kas, 18; Setu maa, la

'setve'rik (= veerik [endine

viljamõõt]), 81; set'vert
(mõõt; 8 setverikku), 'set-
verdi, 67

'sfinks, 50

'sfäär, 50; sfääriline, 43

sibama [joosta], 95

Siber, koh. 29; siberi

[katk]; siberlane, 42

siblima, 97

sibul, ~a, 26; ~ 'taim

side, ~me, 28; side, 7; us-

tama (sidemesse viima, ühen-

dama), 99; ~stuma, 103; ~s-

tus, 40; ~
sõna

sidin, ~a, 26; sidistama, 99

sidrun, ~i, 29

siduma, siduda, 'seon, sidusin,
sidus, sidugu, siduv, sidunud,

siduja, 'seotakse, seotud;
~tu, 17; sidur (masinaosi
ühendav v. lahutav seadis),
siduri, 29; siduv, 26

siga, 'sea, siga, 'seasse, sigade,
sigu, sigadesse; ~dus, 40;
~la (sealaut ühes jooksu-
aiaga), 31

sigar, ~i, 29; sigaret, ~eti,
siga'retti, siga'retti e.

se, siga'rettide, siga'rette, si-

garettidesse e. ~etesse

sigi dik, 81; sigidus, 40; sigima,
97; sigimatu, 17; sigimik
(taimel), 81; siginema, 96;
sigitama, 99; sigitus, 40; sigi-
vus, 40

signaal, 51; ~tuli; signali-
satsioon, 51; ~ima = signa-
liseerima, 106

sigrimigri, 9

sigudlk (noor, kasvav siga), 81

sigur, ~i, 29

sihi 'kindel; sihilik, 81; sihi-

likkus, 40; sihiline, 43; sihi-

tav, 26; sihitis, 39; sihitu, 17;
'siht, sihi, 'sihti, 'sihti e. si-

bisse, 'sihtide, 'sihtisid e.

'sihte, 'sihtidesse; 'sihtima,
'sihtida, sihin, 'sihtisin, 'sih-

tis, 'sihtigu, 'sihtiv, 'sihti-

nud, 'sihtija, sihitakse, sihi-

tud; siht'jaam; 'siht 'koht

sihuke[ne], 44

sihvakas, 18; sihvakus, 40

'siia

Siiam, ~i, 29

'siia'maale
—

siiamaani =

'siiani; 'siia 'poole; siia-

-'sinna

'siiber, 'siibri, 23

'siid, siidi, 50; siidik, 30, = sii-

di uss; ~ne, 36; ~ riie;
~ 'sukk

'siig, siia, siiga, 'siiga e. siias-

se, 'siigade, 'siigu, 'siigades-
se e. süüsse

'siil, siili, 50

'siil, siilu, ~u, ~u e. siilusse,

~ude, ~usid {e. ~e), au-

desse {e. sülesse)
'siin; ~ ~ kohal;

~ne, 36;
~ samas

siiras (avameelne, puhtsüdam-
lik, otsekohene), 'siira, 87
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piirde 'järk; siirduma (üle

minema, üle kanduma), 103;
siire (ülekanne; üleminek),
'siirde, siiret, 'siirdesse, sii-

rete, 'siirdeid, siiretesse e.

'siirdeisse; 'siirma (üle v.

edasi andma, üle viima),

'siirda, siiran, 115

siirup, ~i, 29

'siirus (siiras-olek), 40

siiru-viiruline, 43

'siis; ~ki

'siit; ~ 'kaudu; ~ 'peale;
~ 'poolt; ~ saadik; ~ sa-

mast

‘siivsus, 40; 'siivus (puhas,
korralik; viisakas), 'siivsa,
21

'sikk, siku, 76

’sik'sak, 'siksaki, 'sik'sakki,
'sik'sakki e. 'siksakisse, 'sik-

'sakkide, 'siksakke, 'sik-

'sakkidesse e. 'siksakesse;
siksakiline, ;

sikutama, 99

silbiline, 43; silbitama, 99

'sild, silla, 'silda, 'silda e. sil-

lasse, 'sildade, 'sildu, 'silda-

desse e. siilusse; 'silduma
(maandumissilla juurde sõit-
ma), 103

sile, ~da, 25; ~dus, 40

si liitsium (räni), 5; sili kaat

(ränihappe-sool), silikaadi,
63; silfkaat kivi

silinder, silindri, 23; si lindri-

line, 43

silitama, 99

'silk, silgu, 73; silk-leib, silgu-
-leiva, 'silku-'leiba, 'silku-'lei-

ba e. silgusse-leivasse
silla 'kaar; silla tala

sillerdama (1. vidistama; 2.

küiitlema, helkima), 99

sillutama, 99; sillutis (silluta-
tud ala), 39; sillutas, 40

'silm, silma, ~a, e. silmas-

se, ~ade e. [vahel], ~i,
~adesse e. silmisse e. ~i

'silm (sutt — kala), silmu, 52

silma kirjalik; silma kirjatse-
ma, 96; 'silmama, 124; silma-

nähtav, 26; 'silma 'paistev,2o;
silniapilguhuvi; silmapilk;
silma 'pilkne, 36; silmas [pi-
dama] ; silmast [laskma];
'silma 'torkav, 26; 'silme

[ees]; [üksi-] silmi; silmili

[heitma]; silmitsema, 96;
silm nägu; silmus, 38

'silp, silbi, 65

'silt, sildi, 67
silu'ett (varipilt), silueti, 72

siluma, 98

'simman (killapidu), ~i, 29

'simss, simsi, 66

simulant (teeskleja), simulan-

di, 67; simuleerima (teesk-

lema), 106

Simuna, koh. 31

sina (kui see sõna rõhuline) e.

sa (kui ta rõhutu), sinu e.

su, 'sind, sinusse e. susse,

teie e. te, 'teid, 'teisse, [muud
muuted:] sinus e. sus, sinust

e. sust, sinule e. sulle, sinul

e. sul, sinult e. sult, sinuna,
sinuks, sinuga e. suga, sinu-

ta, sinuni, pl. teie e. te, 'teis,
'teist, 'teile, 'teil, 'teilt, teie-

na, teieks e. 'teiks, teiega,
teieta, teieni

[taeva-] sina, ~sse;

~kas, 18; ~ma, 95

sina sõber; sinatama, 99

Sindi, koh. 'Sinti e. ~sse, 9

sine, 7

sinel, ~i, 29

sinep, ~i, 29
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sinetama, 99

singu'laame (ainus, üksildane,
haruldane; ainsuslik), 36;
singular (ainsus), 5

sini 'hall; sinikas, 18; sini-

lilli; sinine, 41; sinise kirju
sink, singi, 64

'sinkjas (sinakas), 18

sinna; ~'maale =

poole; ~ samasse; sin-

na-tänna [jooksma]
sinod (vaimulikkude koosolek;

kirikuasutis), ~i, 29

sinu vt. sina [sinu]; ~ sugune

sipelga pesa; sipelgas, sipelga,
18

'siplema, sipelda, 'siplen, 129

siputama, 99

sirakil [olema]; [jääma]
sirama (vilkudes särama), 95

si'reen (ahvatlev nais-olend;
helilaadi määramise seadis;

uduvile), 51

sirel, ~i, 29
sirevil [lamama]; ~e [heitma]

'sirge, 15

sirgeldama, 99

sirgenema, 96; sirg joon'; 'sir-

gu [ajama]; sirguma, 103;
'sirgus, 40

sirin, 26; sirisema, 96; sirista-

ma, 99

'sirk (lind), sirgu, 'sirku, 'sirku

e. sirgusse, 'sirkude, 'sirku-

sid e. 'sirke, 'sirkudesse

'sirkel, 'sirkli, 22

'sirm, sirmi, 50

'sirp, sirbi, 65

'sirr-sorr!

'sirts, sirtsu, 52; sirtsak, 30;
'sirtsuma, 107; sirtsutama, 99

sirakil [lamama]; ~e [jää-
ma] ; siruli; sirutama, 99;

sirutuma, 103

sirvi laud, pl. sirvi lauad

(muistne eesti kalender);
'sirvima, 106

sisaldama, 99; sisalduma, 103;
sisaldus, 40

sisa lik, 81

sisask (ööbik), ~i, 29

sise 'haigus; sisem, sisema, 26;

sise 'maa; sisemine, 43; sise-

ministeerium; sisemus, 40;
sisendama ([mõtet] sisse and-

ma, sugereerima), 99; sisi-

kond, 80; sisim (kõige si-

sem; intiimne), sisima, 26

sisin, ~a, 26; sisisema, 96; si-

sistama, 99

'sisse; ~ asturnis 'eksam;
juhatus; ~ 'poole; ~ sea-

de; ~ vedu; ~ 'ütlev, 26

sissi sõda

sisu, 'sissu e. sisusse,
~de, ~sid, ~desse; ~kas,

18; ~ 'kord; ~line, 43; ~s-

tarna, 99; ~stis, 39; ~stus.

40; ~tu, 17

sitikas, 18

sitke, 15; sitkenema, 96; sit-

kus, 40

sits, sitsi, 50
Sit siilia, 31

'sitsima, 106

'sits 'kleit; 'sits rätik

situatsioon (olukord), 51

siug (uss, madu), 'siu, 'siugu,
'siugu e. 'siusse, 'siugude,
'siugusid e. siuge, 'siugudes-
se e. siuesse

'siuh!; 'siuh ja 'säuh
siuksuma, 107

'siunama, 124

skaala (astmik), 8

skan'daal, 51; ~ne, 36

Skandi naavia, 31; skandinaav-

lane, 42

skaut, skaudi. 63; ~[l]us, 40
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'skeem (ülevaade, kavastis),
skeemi, 50; skeemiline, 43;
~ lik, 81

skelett (luukere), skeleti, 72

skemaatiline (skeemlik), 43

skeptik (kahtleja), 30; skepti-
line (kahtlev), 43

'skits (visand), skitsi, 50; skit-

'seerima — 'skitsima (skitsi

joonistama), 106

skolastik, ~u, 30; ~a (kesk-

aegne mõttetarkus; eluvõõ-

ras mõttekäik), 31; skolasti-

line, 43

skorpion (ämblikulaadne mür-

gine loom), 5

skp. —
selle kuu päeval

'skulptor (kujur), 29; skulp-
tuur (raidkunst; raidkunsti-

line teos), 51

skäär (kaljusaareke), 50

slaavi [keeled, rahvad]; 'slaav-

lane, 42; slaavlus, 40

slo'vakk (teatava slaavi rahva

liige), slovaki, 69

slt.
—

selle lehe talitus[se]

sm = sentimeeter (lüh. ka

cm)

sma'ragd (roheline kalliskivi),

51; ~ roheline

snäpper (ameerika patent-
lukk), 'snäpri, 23

s. o. = see on

soa vt. suga
sobi lik, 81; sobima, 97; sobita-

ma, 99; sobitus, 40; sobiv,
26

sodi, ~sse, ~de, ~sid,
~desse, komp. ~m, sup.

kõige ~m; ~ma, 97; ~ne,
41

soe, sooja, 'sooja, 'sooja e. soo-

jasse, 'soojade, 'sooje, sooja-
desse e. soojesse, komp, soo-

jem, sup. kõige soojem

soe vt. susi

'soen vt. sugema; ~g, ~gu, 13

'soetama, 99; 'soetus, 40

'soe tõbi

Sofia (Bulgaaria pealinn), 8

sofism (pettejäreldus), 51; so-

'fist (pettejäreldustega tar-

gutleja), 51; so'fist'lik, 81

soga, ~sse, ~de, ~sid,
~desse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m; 95; ~ne, 41

sohi 'kaup; 'sohk (pettus; pe-

tis), sohi, 'sohki, 'sohki e. so-

bisse, 'sohkide, 'sohkisid e.

sohke, 'sohkidesse; 'sohki

[tegema]
sohva, 8

'soiguma, 'soiguda, soiun, 'soi-

gusin, 'soigus, 'soigugu, 'soi-

guv, 'soigunud, 'soiguja, soni-

takse, soiutud

'soiku [jääma]; ~ma, 103
[olema]

soine, 34

'sokk, soki, 69

sokk, soku, 'sokku, 'sokku e.

sokusse, 'sokkude, sokkusid

{e. 'sokke}, 'sokkudesse {e.
sokesse}; sokuke [ne], 44

sokutama, 99

soldat, 29

sol'gine, 41

solgutama, 99

solidaarne (ühistundeline;
ühiste huvidega seotud), 36;
solidaarsus, 40; solidaar-

vastutus (koos-, seosvastu-

tus)

soliidne (kindel, tugev, püsiv,

tubli; põhjalik, usaldatav),

36; soliidsus, 40

solin, 26; solisema, 96

solist (soololaulja, -mängija),
51

solistama, 99
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'solk, solgi, 64; ~ima, ~ida,
sol'gin, 108

'solks, solksu, 52; ~unia, 107;
solksutama, 99

'solvama (haavama [sõnadega,
teguviisiga]), 124; 'solvuma

(haavuma), 103

sombime, 41; 'somp (segadus;
paks udu), sombu, 74; 'sompu
[minema] (segaseks, udu-

seks); 'sompus [olema]

'Sonda, koh. ~[sse], 14

sondeerima (mõõtma, uurima;
pinda katsuma), 106

sonett (4-salmiline, 14-realine

luuletus), soneti, 72

'songima (tõnguma), 106

soni, ~sse, ~de,
~desse

sonima, 97

soni müts

'soo, ~d, ~sse e. sohu,

'soode, 'soid, 'soodesse e.

'soisse

'soo vt. sugu

'soobel (teatav loom), 'soobli,
22; 'soobli 'nahk

sooda, 8

soodne (= soodus), 36; 'sood-

sus, 40; 'soodus, 'soodsa, 21;
soodustama, 99; soodustus, 40

soojendama, 99; soojenema, 96;

soojuke[ne], 44; soojuma,
103; [ühe-] soojune, 42; soo-

jus, 40; 'soojuslik, 81; 'soo-

jus ühik; soojutama, 99

'sool, soola, ~a, ~a e. soolas-

se, ~ade, ~asid {e. ~i),
~adesse {e. soolisse)

sool (soolikas), soole, 48

'soolama, 124; soolane, 41; soo-

la tüügas; sool hape
soolikas, 18

'sool-leib, soola-leiva, 'soola-

-'leiba, 'soola-'leiba e. soolas-

se-leivasse

soolo (üksilaul, -mäng), 10;
~

'laul

soolvesi

soome (= soome keel), 7; soo-

me [keel, kirjandus]; Soo-

me, koh. Soome, 7; ~ keel-

ne; ~line, 43; Soomemaa
(= Soome), la; ~ pärane;
~stama, 99; ~stuma, 103;
soome-ugri [keeled]; soom-

lane, 42; 'soomlanna, 8;
soomlus, 40

soomus, 38; ~ 'laev; ~ 'rüü;
taina, 99

soon', soone, 48; sooniline, 43;

'soonima, 106

sooritama, 99; sooritus, 40

soosik (armualune, pailaps),
30; soosima [kedagi] (armu-
liselt soodustama v. toetama),
106; soosing, soosingu, 30

sootu, 17; ~ks

soov, soovi, 50; soovi avaldus;
soovi kohane; ~lma, 106;
soovitama, 99; soovitav, 26;
soovitus, 40; soovitus kiri

sopa kirjandus; sopane, 41

soperdama, 99; soperdis, 39;

soperdus, 40

sopiline, 43

sopp, sopa, 'soppa, 'soppa e.

sopasse, soppade, 'soppasid
{e. soppi), 'soppadesse

'sopp, sopi, 70

sopran (kõrgeim lauluhääl), 29

sorakas, 18; sorakil [olema];
sorakile [minema]

sorav, ~a, 26; ~us, 40

sorgu [jääma]; ~s [olema]

sorima, 97

sorin, ~a, 26; sorisema, 96; so-

ristama, 99
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'sorkama, sorgata, 'sorkan, 125;
'sörkima, 'sor'kida, sor'gin,
108

sorr!

sor'r (öösorr — lind), sor'ri, 50

sor't, sor'di, 67; sorteerima,
106, = 'sor tima, ~ida, sor'-

din, 111

' sorts ([kuri] nõid), sortsi, 50

sorts (lärts, sirts; piste), sort-

su, 52; sortsutama, 99

soru, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

SOS (rahvusvaheline appikut-
sesignaal, lühend ingliskeel-
seist sõnust „save our souls”

= „päästke meie hinged"),
SOS-i, 5

sosin, 26; sosisema, 96;
sosistama, 99

sotsiaalministeerium; sotsi-

aalne (ühiskondlik), 36; sot-
sialLsm (pahempoolne polii-
tiline liikumus), 51; sotsia-

list, 51; sotsialistlik, 81;
sotsioloogia (ühiskonnatea-

dus), 31; sotsioloogiline, 43

'soust, sousti, 50

spaleer (rida), 51

spargel (aspar), 'spargli, 22

spekter (valguskiire murdu-

misel tekkiv värvijärjestik),
'spektiri, 23; spekt raal ana-

lüüs

spekulant (angeldaja), speku-
landi, 67; spekulatsioon (an-

geldus; mõtlemine, juurdle-
mine), 51; spekuleerima, 106

spet's, spetsi, 50; spetsiaal-
ala; spetsiaalne (eriline,

eri-), 36; spetsfaalsus, 40;
spetsialiseeruma (erialale

koonduma), 103; spetsialist,
51; spetsialiteet (eriala),

spetsialiteedi, 63; spetsiifiline
(eriomane, eriline), 43

spinat (toidutaim), ~i, 29

spio'naaž (salakuulamine), 51;
spioon (salakuulaja), 51;
spioneerima = spioonima,
106

spi raal (kruvijoon, keerits), 51;
~ne, 36; ~ vedru

spiritism (vaimudega suhtle-
mine), 51; spiri'tist, 51; spiri-
tistlik, 81

spontaanne (iseenesest tekkiv,
omaalgatuslik), 36

spordi 'mees; spordi 'püs's;
'sport, spordi, 67; 'sportima,
'sportida, spordin, 111; 'sport-
lane, 42; 'sport lik, 81

'sprott, sproti, 72

'spurt (tempokiirendus; lõpp-
jõupingutus), spurdi, 67

ss. = seesama

st!

s. t.
— see tähendab

'staadion, 5; staadium (järk;
olukord), 5

'staap, staabi, 62

staatika (tasakaaluõpetus), 31;
staatiline, 43

stabiilne (kindel, püsiv, seisu-

kas), 36; sta'biilsus, 40; sta-
biliseerima, 106

'standard (normaalmõõt; ees-

kuju; inglise puumaterjali-
mõõt), 51; ~ima = standar-
diseerima (standardi koha-

selt ühtlustama, standard-
seks tegema), 106; 'kaup;
~ne, 36

stardi pauk; start, stardi, 67;

'startima, 'startida, stardin,
111

statist (vähetähtsa osa män-

gija), 51
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statistik, ~u, 30; ~a (arvus-
tik; arvustikuteadus), 31;
statistiline (arvustikuline), 43

statuut (põhikiri), statuudi, 63
steariin (teatav rasvaine), 51

steno: graaf (kiirkirjutaja), 51;
~ia (kiirkiri; kiirkirjaõpe-
tus), 31; steno:graafiline, 43;
~ima — steno:gra'feerima,
106; stenografist (= steno-

graaf), 51; steno: gramm

(kiirkirjutis), 51

'stepp (rohtla), stepi, 70
stereomeetria (geomeetria

osa), 31

stereotüüpiline, 43, = stereo-

tüüpne (plaattrükkimise teel

valmistatud; teatavasse vor-

mi tardunud; ühel ning sa-

mal kujul korduv), 36

ste'riilne (haigus-idutu; sigima-
tu), 36; sterili'seerima (ste-
riilseks tegema), 106

[nael-] sterling (Inglise raha-

ühik), /x/i, 29
Stettin [loe: štetiin], 51

stiihiline (ürg-, loodusjõuline,
ürgne), 43

'stiil (väljenduslaad; kujutus-
viis, kunstisuund; aja-arvu-
tus), 50; stiili 'kindel; stiili-

line, 43; stiili õpetus; ~ne,

36; stiilistama, 99, = stili-

seerima (stiilipäraselt kuju-
tama), 106; stilist (stiili-

meister), 51; stilistika (stiili-

õpetus), 31; stilistiline, 43

stipendi'aat (stipendiumisaaja),
stipendiaadi, 63; sti'pendium
(abi-, toetusraha [õppimiseks
jne.]), 5

stj. = saatja
stoiline (vankumatult rahulik,

kindlameelne), 43

Stokholm, 51

'stopp! (pea [kinni]!); ~ama

(peatuma; peatama), stopa-
ta, 'stoppan, 128

stra'teegia (väejuhtimis-õpe-
tus), 31; strateegiline, 43

stratosfäär (õhkkonna kõrgem
kiht), 51

'

streik, streigi, 61; ~ima, ~ida,
streigin, 108

'stroof (salm [-i]), 50

struk'tuur (ehitus, ehituslaad),
51; struktuuriline, 43

strüh'niin (teatav mürk), 51

'stseen (näitelava; etteaste,
pilt; sündmus), stseeni, 50

stu'deerima (õppima [ülikoo-

lis]), 106; 'stuudio (tööruum,
-tuba), 32; 'stuudium (õpin-
gud), 5

su vt. sina [sinu]

subjekt (isik; [lause] alus),

51; subjek'tiivne (isikupära-
ne, isiklik), 36

subsitan'tiiv (nimisõna), 51;
~ne, 36; subs: 'tants (ollus),
51

sudima, 97
Suessi [kanal]
sufiks ([sõna] liide), 29
suflöör (etteütleja), 51

suga (= sinuga) vt. sina [si-
nu]

suga (jäme hari, kamm; kan-

gakudumiskamm), soa, suga,

"soasse, sugade, suge, suga-
desse

suge (alge), ~me, 28

sugema, sugeda, 'soen, sugesin,
suges, sugegu, sugev, suge-

nud, sugeja, 'soetakse, 'soe-

tud

sugenema (tekkima, sündima,
kujunema), 96

sugereerima (sisendama), 106;
suges'tiivne (sisendav, hinge-
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liselt mõjutav), 36; sugesti-
oon (sisendus), 51

sugu, 'soo, sugu, soosse, sugu-

de, sugusid, sugudesse; [võt-
sin] sugu [leiba] (natukese);
[ei] ~gi; ~haru; ~kond,
80; ~lane, 42; ~las lik, 81;
~line, 43; ~lus, 40; ~lus-

vahekord; ~ne, 41;
~põlv; ~pärast (natuke-

[se]); ~ tarna, 99; ~tu, 17;
~ võsa

suhe, 'suhte, suhet, 'suhtesse,
suhete, 'suhteid, suhetesse e.

'suhteisse

suhkrune, 42; suhkru peet ;

suhkur, 'suhkru, 24; suhkur-
dama, 99; suhkur tõbi

suhteline, 43; [millegi] suh-

tes; suhtlema [kellegagi]
(läbi käima), suhelda, 'suht-

len, 'suhtlesin, suhtles, su-

helgu, 'suhtlev, suhelnud,
'suhtleja, suheldakse, suhel-

dud; suhtlus, 40; suhtuma

[millessegi], 103; suhtumus,
40

suhu vt. suu; ~ piste; [ava ]
'sui ([lahtise] suuga)

suigutama, 99; suikuma, 'sui-

kuda, suigun, 113
suisa (otse, lausa, põhjusetult)
suisutama, 99

'suits, suitsu, 52; ~ema, 105;
suitsetaja, 31; suitsetama, 99;
suitsu kala; 103; suit-

sune, 41; suitsutama, 99

sujuma (ladusasti libisema,
voolama, edenema), 98

suka varras

sukel daina, 99, = sukelduma
(vee alla minema), 103

'sukk, suka, 60

suksutarna [hobust], 99
sul (= sinul) vt. sina [sinu]

sula, ~sse, ~de, ~sid,
~desse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m; ~m (mitme metalli

kokkusulatis), ~mi, 29;
~ma, 95; ~ raha

sulane, 41; sulas 'poiss
sulatama, 99; suiatis (sulata-

tud aine), 39; sulatus, 40; su-

latus ahi; sulav, 26

sule 'pea; sule sõda; 'sul g, su-

le, 'sulge, 'sulge e. sulesse,

'sulgede, 'sul'gi, 'sulgedesse
sulg, sulu, 'sulgu, 'sulgu e. su-

lusse, 'sulgude, 'sulgusid {e.
sulge}, 'sulgudesse; sulge-
ma, 'sulgeda, sulen, 'sulge-
sin, 'sulges, 'sulgegu, sulgev,
'sulgenud, 'sulgeja, suletak-

suletud

sul g 'loom; sulgne, 36

'sulguma (kinni minema), 103

suli, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

[kana on] sulil

sulin, ~a, 26; sulisema, 96; su-

listama, 99

sulle vt. sina [sinu]

sulps, sulpsu, 52; sulpsa[h]ta<-
ma, 99; ~ama, 124; 'sulpsi-
ma, 106; sulps[ti]!

sult (= sinult) vt. sina [sinu]
sultan, ~i, 29

sulu vt. sulg [sulu]; ~ksis

[olema] (sulu taga, kinni);
~ksisse [jääma]; iksist

(pääsema]; [mida-

gi] ([millelgi] välis-ilmaga
ühendust katkestama, liikle-

misteed sulgema [näit, riigil,
sadamal, piiratud kindlusel],

blokeerima; [veevoolu] su-

luksisse panema, tõkestama),
99; sulustus, 40

sumadan, 5

sumama, 95
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Sumatra, 31

sumbuma, 103

'sumdi!

sume (tume, udune, hämar;
mahe), ~da, 25; ~dus, 40

sumin, ~a, 26; sumisema, 96;
sumistama, 99; 'summ!

summ (hulk, trobikond, parv),
summa, 47

[raha-] summa, 8; 43

summeerima, 106, = 'summi-

ma 1. (kokku arvutama), 106
'summima 2. (sumama; rüh-

mama; loopima), 106

summutama, 99

sumpama ([raskelt] sumama),

sumbata, 'sumpan, 126

sund, sun'ni, 'sun'di, 'sun'di e.

sun'nisse, 'sundide, 'sundi-

sid e. 'sun'de, 'sundidesse e.

sunnesse; sund 'aeg; 'sun-

dima, 'sundida, sun'nin,

'sundisin, 'sundis, 'sundigu,
'sundiv, 'sundinud, 'sundi-

ja, sunnitakse, sun'nitud;

'sundimatu, 17; ~imisi;
~ määrus; ~us, 40; sus-

lik, 81; võõrandama; sun'-

ni 'töö; sunni viisi = sun-

niviisil; sunni viisiline

supel 'koht; supel 'mantel

superfosfaat (teatav väetis),
superfosfaadi, 63; superla-
tiiv (ülivõrre), 51

supi 'kauss; supine, 41

suplema, supelda, 'suplen, 129;
suplus, 40

supp, supi, 70

surelik, 81; surema, 'surra,
suren, surin, suri, surgu, su-

rev, surnud, surija, surrak-

*) See vorm juurdekuuluva
käändu, s. o. esineb alati mi

kujul.

se, 'surdud; surematu, 17; su-

rematus, 40; suretama, 99;
surevus, 40; surija, 31; suri-

lina (surnulina)
surin, ~a, 26; surisema, 96; su-

ristama, 99

'surm, surma, 47; ~a [saama];
surma 'eelne; surma 'hoop;
~ania, 124; surma 'suus [ole-
ma]; ~av, 26; ~ 'kindel;
surn. = surnud; sumu, 17;
surnuaed; surnud*), 'sur-

nu, surnut, 'surnusse, surnu-

te, 'surnuid, surnutesse e.

'surnuisse; surnu keha; 'Sur-

numeri

'surts, surtsu, 52; surts[ti]!;
~uma, 107

suruma, 98; surumisi; surutis

(vajutis, press), 39; surutus

(surutud olek), 40; suru 'õhk;
surve, 82; surve abi'nõu

sus (= sinus) vt. sina [sinu]

susi (hunt), 'soe, 'sutt, 'sutte

e. 'soesse, süte, susi, sutesse

e. susisse

susin, ~a, 26; susisema, 96;
susistama, 99

suskama (torkama, pistma),
susata, 'suskan, 'suskasin,

'suskas, susaku, 'suskav, su-

sanud, 'suskaja, susatakse,

susatud

'sus s, sus'si, 50

susse (= sinusse), sust (— si-

nust) vt. sina [sinu]

'sut't (teatav kala), sut'i, 72

'suu, ~, ~d, ~sse e. suhu,
'suude, 'suid, 'suudesse e.

'suisse; ~buma, 103

suude (suutmine), 'suute, 84

va käändsõna eel (täiendina) ei

muutumatult ainsuse nimetavaainsuse nimetava



suudlema 'sõimlema203

suudlema, suudelda, 'suudlen,
129; suudlus, 40; [valetab]

suud-silmad [täis]; suue

(suuavaus; suubumiskoht,

jõesuu), 'suudme, suuet,

suudmesse, 'suudmete, 'suud-

meid, suudmetesse e. 'suud-

meisse; 'suu 'kor'v; 'suu la-

gi; 'suuli [olema]; suuline,
43

suunaline, 43; suunama, 124;
suuna muutus; suuna 'näi-

taja, 31; 'suund ([liikumise]

siht), suuna, suunda, 'suun-

da e. suunasse, suundade,

suundi, 'suundadesse e. suu-

nisse; suundama (= suuna-

ma), suunata, 'suundan,
'suundasin, 'suundas, suuna-

ku, 'suundav, suunanud,

'suundaja, suunatakse, suu-

natud; 'suunduma (liikuma

[millegi poole]), 103; suun-

dus, 40

'suu 'pill; suu pärane

suur, suure, 48; Suur-Bri tan-

nia, 31; Suure-Jaani, koh.

Suure-'Jaani e. Suure-Jaanis-

se, 9; suure jooneline; suure-

line, 43; suure 'meelne; suu-

rendama, 99; suurendus, 40;
suurendus klaas'; suurenema,

96; suure pärane; suuresti;
~ 'linn; ~ nik, 81; 'ree-

de; ~ 'riik; sugu} =

~[t] sugune; ~ 'tööstus;
~ tüki vägi; ~ 'tükk; suuru-

ke[ne], 44; ~une, 42; ~us

(suur-olek), 40

suurus (eine, pruukost), 38

suurustama, 99; suurust[e]le-

ma, 101; 'suurus vahe; 'suur-

vaim; 'suur vesi

suu rät't

suusa kepp; suusatama, 99;
suusk, suusa, 'suuska, 'suus-
ka e. suusasse, 'suuskade,
'suuski, 'suuskadesse e. suu-

sisse

suu sõnaline (= suuline)

suuteline, 43; suutma, 'suuta,
suudan, 120

suujtäis
suvatsema (heaks arvama; lah-

kesti valmis olema, nii lahke

olema), 96

suve 'ilm; suve 'kuu

suve'räänne (rippumatu, piira-
matu; kõigest kõrgemal
olev), 36; suveräänsus, 40

suvi, suve, suve, 'suwe e. su-

vesse, suvede, suvesid, suve-

desse; ~la, 31, = ~ maja;
~ 'müts; ~ne, 41; ~ nisu;
~ palitu; püha; ~ta-

rna, 99; ~ti; ~tus, 40; ~tus-

'koht; ~vili

sõber, sõbra, 'sõpra, 'sõpra e.

sõbrasse, 'sõprade, 'sõpru,
'sõpradesse e. sõbrusse; sõb-

rake[ne], 44; sõbralik, 81;
sõbralikkus, 40; sõbra 'mees;
sõbranna, 8, = sõbratar, 5;
sõbruke[ne], 44; sõbrustama,
99

sõda, sõja, sõda, 'sõtta e. sõ-

jasse, sõdade, sõdasid e. sõ-
du, sõdadesse e. sõjusse; sõ-

dalane, 42; sõdima, 97; sõdur,
29

sõel, sõela, 46; ~uma, 107

sõge, ~da, 25; ~dus, 40;

~ 'sikk; ~siku mäng
sõidu 'hind; sõiduk, sõiduki,

29; sõidu pilet; sõidu 'plaan';
sõidutama, 99

sõim, sõime, 49

sõim, sõimu, ~u, ~u e. sõi-

musse; ~ama, 124; ~lema,
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sõimelda, ~len, 129; sõimu-

sõna

sõit, sõidu, 75

sõitlema (tõrelema), sõidelda,
'sõitlen, 132

'sõitma, 'sõita, sõidan, 120

sõja vt. sõda; ~jalal [ole-

ma]; ~ jalale [sattuma];
~kas, 18; ~kus, 40;
~ 'käik; ~Jlaev; ~line, 43;
~'mees; ~ndus, 40;

'riist; ~ vang; ~ vangi
[sattuma]; ~ vangis [ole-

ma]; 42; ~Jväe-
line; ~'väe teenistus;
gi

sõlg (kaht lahusolevat asja
ühendav osa; rinnapannal,
rinnanõel), sõle, 'solge, 'sõl-

ge e. sõlesse, 'sõlgede, 'sõl gi,
'sõlgedesse e. sõlisse

'sõlm, sõlme, 49; [nööri]
'sõlme [tõmbama]; sõlmes

[olema]; sõlmiline, 43; ~i-

ma, 106; sõlmitseina, 96;
~ 'jaam; ~ 'punkt; 'sõitnu-

ma, 103

'sõltuma [millestki] (olenema)

v. [millegagi] (seoses, ühen-

duses olema), 103; 'sõltuvus,
40

sõmer, ~a, 26

sõna, 'sõnna e. sõnasse,
~ de, sõnu, sõnadesse e. sõ-

nasse; ~

' jalg; ~kas, 18;

~ kuulelik; ~ 'kuulmatu;
~Une, 43; 95; raa-

mat; ~s tarna, 99; ~stik.

81; ~stus, 40; sõna-sõnaline,
43; sõna-sõnalt; sõnelema, sõ-

nelda, sõnelen, 104

sõnn, sõn'ni, 50

sõn'nik, 30; ~u vedu

sõnum, ~i, 29; ~a, 98; sõnu-

mik, 81; ~i saatja

'sõprus, 40; ~ lik, 81; ~ side

sõre (hõre, harv; jäme), ~da,
25; ~dus, 40; 99

'sõrg, sõra, 'sõrga, 'sõrga e.

sõrasse, 'sõrgade, 'sõrgu, 'sõr-

gadesse; ~loom

sõrm, sõrme, 49; sõrme-

küüs'; sõrme laiune; sõr -

mik, 30; sõr miline, 43; sõr-

mitsema, 96; sõrmitu, 17;

[vedama]; ~ kin-

nas; ~ kübar; sõrmus, 38

sõsar (õde), ~a, 26; ~ 'riik

sõstar, 'sõstra, 93; sõstra-

mahl; 'sõstra põõsas
sõtkas (teatav lind), 'sõtka, 87

sõtkuma, 107

'sõude klubi; sõude 'paat ;
'sõudma, 'sõuda, sõuan, 123;
sõue (sõudmine), 'sõude,
sõuet, sõudesse, sõuete, 'sõu-

deid, sõuetesse e. 'sõudeisse

sõõm, sõõmu, 52

'sõõr (ring), sõõri, 50

[nina-] sõõre, 'sõõrme, 94

sõõrutama (piima [nisast] voo-

lama panema, eellüpsi teos-

tama), 99

säbar (kähar), ~a, 26

säde, ~me, 28; ~lema, ~lda,
~len, 104; ~lev, 26; ~lus, 40

sädin, ~a, 26; sädistama, 99

säga (teatav kala), ~s-

se, ~de, ~sid e. sägi, säga-
desse e. sägisse

'säh!

säherdune, 42

sähvak, ~u, 30; sähvama, 124;
sähvatama, 99; sähvatus, 40;
'sähvima, 106

'säilima (alal hoiduma), 106;
säilitama, 99

säinas (teatav kala), 'säina, 87

'sälg, sälu, 'sälgu, 'sälgu e. sä-
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lusse, sälgude, 'sälgusid
'sälge, 'sälgudesse

sälitis (endine viljamõõt), 39

'sälk (sisselõige, täke), sälgu,
73

'säng, sängi, 50; sängi alune;
sängitama, 99

sära, zx/, ~sse, ~de, ~sid,
rvdesse

särakas (tubli hoop), 18

särama, 95; sära 'silm

'särg, särje, 'särge, 'särge
särjesse, 'särgede, särgesid
e. 'särgi, 'särgedesse

särgi 'nööp; särgi 'väel

särin, ~a, 26; särisema, 96;
säristama, 99

särje kala

särk, särgi, 64; ~ 'püks
särts, särtsu, 52; ~uma, 107

säru [andma]

säsi (üdi, aju), 'säs'si e.

säsisse, ~de, ~sid,
sätendama, 99; sätendus, 40

säuksuma, 107

sääl (= seal)

'säär, sääre, 48

säärane, 41

sääre 'luu; säärik, 30, = 'säär-

saabas

sääsk, sääse, 'sääske, 'sääske

e. sääsesse, 'sääskede, 'sääs-

ki, 'sääskedesse e. sääsisse

'sääst (kokkuhoid; kokkuhoi-

tu), säästu, 52; sääste (sääst-

mine), 82; ~ lik (kokkuhoid-

lik), 81; ~rna (kokku hoid-

ma; armu heitma), 119;
~ summa; ~uma (kokku

hoiduma; pääsema), 103

'söandama, 99

'söe vt. süsi; ~stuma, 103;
~ 'tolm

'sör'k, sör'gi, 64; ~ima, ~ida,

sör'gin, 108

'sööbima (end sisse sööma),

102; söödav, 26; sööda vili;
sööd ik, 30; söögi isu; söögi-
maja; 'sööja, 14; 'söök, söö-

gi, 61; 'sööm, sööma, 47; söö-

ma, 'süüa, 'söön, 'sõin, 'sõi,
söögu, 'sööv, söönud, sööja,
süüakse, 'söödud; sööma 'aeg;
sööma 'laud; sööming, 30

sööst ([kiire, järsk] hüpe,
lend; äkiline hoog), söösti,
50; ~ma (kargama, hüppa-
ma, tormama), ~a, sööstan,
119

sööt (loomatoit), sööda, 58

sööt' (rohtunud põld), sööd i, 63

'sööt ([jalgpallimängus jm.:]
palli edasiandmine), söödu,
'söötu, 'söötu e. söödusse,
'söötude, 'söötusid {e. söö-

te}, 'söötudesse {e. soodesse}
'sööti [jääma]; ~s [olema]

söötma, sööta, söödan, 120;
soovitama (sööbima panema,

sööbiva ainega põletama), 99

süda, ~me, ~nt, ~messe,

~mete, ~meid, ~metesse e.

~meisse; ~ 'linn;
[ne], 44; aineline, 43; ~mt‘-

sõber; 17; ~me-

tunnistus; ~mik (süda-

-osa, tuum), 81; ~m'lik, 81;
~nt tõkestav, 26

südi, ~sse, ~de, ~sid,
mäesse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m; ~dus, 40

sügama, 95

sügav, ~a, 26; ~a'mõtteline;
süga'vik, 81; [mere-] ~une,

42; ~us, 40; ~uti (sügavuse
poolest, sügavuselt)

sügelema, sügelda, sügelen,

104; sügelised, sügeliste, sü-

gelisi, sügelistesse e. sügeli-
sisse; sügelus, 40
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sügis, 37; ilm; kuu;
~ene, 43; ~epä«v;
~

e

SUV *

süld, sülla, sülda, 'sülda e. sül-

lasse, süldade, 'süldasid e.

süldi, 'süldadesse e. süllisse

sülelaps; sülelema, sülelda,
sülelen, 104; sülelus, 40; sü-

le täis

'sül g, sülje, 'sül ge, 'sül ge e.

süljesse, 'sülgede, 'sül'gi,
sülgedesse; 'sülgama, sül-

jata, 'sül gan, 'sül gasin, sül -

gas, süljaku, 'süfgav, sül'ja-
nud, 'sülgaja, süfjatakse,
süljatud

süli, süle, süle, 'sülle e. sülesse,
sülede, sülesid, süledesse

sülitama, 99

sülitsi (sülega, mõlema käsi-

varrega haarates)

sülje 'kauss; sülje nääre

sülla vt. süld; 41; ~ 'puu;
~ Jviisi

'sül t, süldi, 67

'sümbol (märk [märgi], võrd-

kuju), ~i, 29; sümboli'seeri-
ma (võrdkujuliselt väljenda-
ma), 106; sümbolism (teatav

kirjandus- ja kunstivool), 51;
sümbolist, 51; sümbolistlik,
81; sümboolne (võrdkujuli-
ne), 36

siim'foonia (mitmeosaline heli-

teos orkestrile), 31; sümfoc-

niline, 43

sümmeetria, 31; ~'tel'g; süm-

meetriline, 43

sümpaatia, 31; sümpaatiline,
43, = sümpaatne, 36; sümpa-
tl'seerima [kedagi, kellelegi]
(sümpaatiat tundma [kellegi
vastu]), 106

sümpi'toom (tunnus), 51

süna goog (juutide jumalako-
da), 51

sünd. = sündinud; 'sünd,
sünni, 'sündi, sündi e.

sündisse, 'sündide, 'sündi-

sid e. 'sünde, 'sündidesse e.

sündesse; sündima, 'sün-

dida, sünnin, 'sündisin, sün -

dis, 'sündigu, 'sündiv, 'sün -

dinud, 'sün dija, sünditakse,
sünnitud; sündmatu, 17;
'sün dmus, 40; sün dmus[e]-
rikas; sündmustik, 81;

sündsus, 40; 'sün dsusetunne
'sünge, 15; süngus, 40

sünni 'aeg; sünni päev; sün-

ni pärane; sünnis, 'sün'dsa,
sün'nist e. sündsat, 'sünd-

sasse, 'sün dsate, 'sündsaid,
'sün'dsatesse e. 'sün'dsaisse,
komp, 'sün dsam, sup. 'sün d-

saim e. kõige 'sündsam;
sünnitama, 99; sünnitus, 40

sünonüüm (samase v. sarnase

tähendusega sõna), 51

süntaks (lauseõpetus), 29;
süntaktiline, 43

siin'tees (kokkuseadmine, ühen-

dus; üksikosade liitmine ter-

vikuks; siirdumine lihtsalt

olult liidetule), 51; sünteeti-

line, 43

sürja = 'sürjani [keel]; sürja-
lane, 42, = sürjan (soome

sugu rahva liige), 29

süsi, 'söe, 'sütt, 'sütte e. 'söes-

se, süte, süsi, sütesse e. sü-

sisse; ~hape; hapu;
a inust; nik, 81

'süst, süsta, 47; süsta 'sõit

süste (süstimine), 'süste, 82

siis'teem (plaanipärasus, kava-

kindlas; plaanipärane kok-

kuseade, järjestis), 51; süs-

teemiline, 43; 106, =
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süstemati'seerima (süstee- süvim e. kõige süvem;
~ meri; süvendaja, 31; sü-

vendama, 99; süvenema, 96

mipäraselt korraldama, süs-

teemi viima), 106; süstee-

mi pärane; süstemaatika

(süsteemipärane esitus), 31;
süstemaatiline, 43

süü, 2

'süüa vt. sööma

süüde, 'süüte, 84

süstik (süstakujuline kanga-
kudumis-riistake), 30

'süüdi [milleski]; 'mõistmi-

ne, 43; süüdistama [kedagi
milleski], 99; süüdistus, 40;
süüdistus 'akt; 'süüdlane,
42; süüpink; süütegu

'Süüria, 31; 42

süütama, süüdata, 'süütan.

'süstima (sisse pritsima), 106

sü'žee ([kõne, kunstiteose jne.]
aine, käsitlus-ese), 1

sütik ([padruni] tong), 30;
sülitama, 99; 'süt'tima, 102

süva (sügaval asetsev),

~sse, ~de, ~sid e.

süvi, süvadesse e. süvis-

se, komp. süvem, sup.

127; 'süüte
u'nöör; süüte sä-

de

'süütu, 17; 'süü tunne; ~s, 40

Sydney [loe: sidni], 9

Š.

šaakal (lõunamaine röövloom),
29

šev'roo (parknaha-sort), 3

'šikk (peen, peenemoeline; pee-

nus, peenemoelisus), šiki, 69šabfloon (vormlaud, mudel),
51; šablooniline, 43 šilling (Inglise rahaühik), 29

'šahh, šahhi, 50
šim'pans (inimahv), šimpansi,

51
'šaht (kaevanduse püstkäik),

šahti, 50

šampanja (vahuvein), 8 šo'keerima (sündsustunnet haa-

vama), 106; 'šokk (tõuge;
närvivapustus), soki, 69

Šanghai, 4

'šanss ([soodus] väljavaade,
võimalus), šansi, 66 šokolaad, 51

Šoti (= Šotimaa), koh. 'Šctti

e. 9; šoti [keel];
~ maa, la; 'šotlane, 42

šeff (ülem, juhataja, [ettevõt-
te] peremees), šefi, 68

'šeik (vanem, eestseisja [mu-

hameedlaste!]), šeigi, 61
šovi'nism (marurahvuslus), 51;

šovinist, 51; šovinistlik, 81
ševi'ot (teatav riie), ševioti,

ševi'otti, ševi'otti e. ševiotls-

se, ševi'ottide, ševi'otte, še-

vi'ottidesse e. ševiotesse

šrapnell (lõhkemiirsk), 51

'Šveits, 50; 'šveitslane, 42

z.

zoo loog, 51; zoo loogia (loomateadus), 31; zooloogiline, 43
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žargoon (erikeel; segakeel), 51

želee (tarretis), 1

'žest (näo-, käeliigutus), 50;
žestikulatsioon (žestikulee-

rimine), 51; žestikuleerima

([kõnelemisel] näo- v. käe-

liigutusi tegema), 106

žiiro ([veksli] edasianne; eda-

siande-pealiskiri), 10

ži'raff (kaelkirjak), žirafi, 68

ži'rant (žireerija), žirandi, 67;
ži'reerima ([vekslit] edasi

andma, edasiande-pealiskir-
jaga varustama), 106

žongleerima (žonglööri kom-

bel esinema), 106; žonglöör
(osavuskunstnik), 51

žur'naal (ajakiri; päevik), 51
žürii (auhinnakomisjon; van-

dekohtunikkude kogu), 2

T
t = tonn

t. = tänav

t. a. = tuleval aastal

ta vt. tema

taak (kandam, koorem, ras-

kus), taaga, 53

taaler (raha), taalri, 23
taamal (enam tagapool, kau-

gemal); ~e; 'taandama (ta-

gasi, tahapoole nihutama;
tagandama; [murd-arvu] lü-

hendama, koondama, lihtsus-

tarna; endisse olekusse vii-

ma), 99; taanduma, 103

Taani, koh. Taani e. ~sse,
9; taani [keel]; ~ maa (=
Taani), la; taanlane, 42

taar (kali), taari, 50

taara [usk]; ~lane, 42; ~ usu-

line

taaruma, 107; taarutama, 99
'taas (jälle, uuesti)

taat', taad'i, 63

tab. = tabel

taba, ~sse, ~de, ~sid
e. tabu, tabadesse, e. tabusse:
~'lukk

tabama, 95; tabamus, 40; ta-

bav, 26; tabavus, 40

tabel, ~i, 29

tablett (arstimkoogike), table-

ti, 72

taburet', tabureti, tabu'ret'ti,
tabu'ret'ti e. taburetlsse, ta-

bu'ret'tide, tabu'ret'te, tabu-
rettidesse e. taburet esse

tael (puukäsn), taela, 45

taeva 'karva; 'taeva keha;
'taevalik, 81; 'taevane, 42;
taevas, 'taeva, taevast, 'tae-

vasse e. 'taeva, taevaste, tae-

vaid, taevastesse e. taevais-

se; taevas sinine; taeva 'täht

taga (= temaga) vt. tema

[nurga] taga; Taga-India, 31;
~ Jjärg; ~ järjekas, 18, =

~järje rikas; ~ järjetu, 17;
~ 'kiusamine, 43; ~ 'kül'g;
~la (rindetagune maa-ala),
31

tagama (kindlustama), 95

tagandaina, 99; tagandus, 40;

taganema, 96

[nurga] tagant; ~ Järele;
poolt; ~ 'tuul; taga 'ots;

taga plaan il [olema]; taga-
plaanile [jääma]; taga-
pool; taga 'sein; taga sel'-

ja; tagasel ja otsus

208
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tagasi; ~ hoidlik; ~ tulek;
tagas pidi; tagastama (taga-
si võtma v. andma v. saat-

ma), 99

tagatis (kindlustus), 39;
7X7 summa

tagatuba; taga vara; tagava-
ra osa; tagavaravägi

taglas (laeval kõik see, mis on

vajalik purjede kinnitami-

seks ja käsitsemiseks),
38

taguma, taguda, 'taon, tagusin,
tagus, tagugu, taguv, tagu-
nud, taguja, 'taotakse, 'tao-

tud

tagumik, 81; tagumine, 43;
tagune, 41; tagu 'ots; tagur-
lane, 42; tagurlik, 81; tagur-
lus, 40; tagur pidi; [nurga]
taha; tahapoole

tahe, 'tahte, tahet, 'tahtesse,
tahete, 'tahteid, tahetesse e.

'tahteisse

tahe, ~da, 25; ~dus, 40; ~ne-

ma, 96

[kes-] tahes; tx/ 'tahtmata

'tahk, tahu, 'tahku, 'tahku e.

tahusse, 'tahkude, 'tahkusid

{e. 'tahke}, 'tahkudesse

tahke, 15; tahkuma, 103

'tahm, tahma, 45; ~ama, 124;
tahmane, 41; 103

'taht, tähi, 'tahti, 'tahti e. ta-

hisse, 'tahtide, 'tahtisid e.

tahte, 'tahtidesse

'tahte jõud; tahteline, 43;
tahtlik, 81; tahtlikkus, 40;
'tahtlus, 40; tahtma, 'tahta,
tahan, 'tahtsin, tahtis, 'taht-

ku, 'tahtev, 'tahtnud, 'tahtja,
tahetakse, tahetud; 'tahtma-

tu. 17

14

tahukas (tahuline keha), 18;
tahuline, 43; tahuma, 98

'tahvel, tahvli, 22; Txkivi

taibukas (rohke taibuga), 18

'taid (oskus), taiu, 'taidu, 'tai-
du e. taiusse, 'taidude, 'tai-

dusid e. 'taide, 'taidudesse e.

täiesse; taideline (kunstili-

ne), 43; 'taidma (oskama,

mõistma), 'taida, taian, 123;
taidur (kunstnik), 29; tx/Ut-

'lik, 81; taie (kunst), 'taide,
taiet, 'taidesse, taiete, 'tai-

deid, taietesse e. 'taideisse
tai fuun (rajutorm), 51

'taigen, taigna, 20; 'taignane,
42

tai liha

'taim, taime, 49; taime kaitse;
taimeline, 43; taimes tik, 81;
taime teadus; 'taim kate;
7X7 'kõnd, 80; ,x-'tolt

'tainane (= taignane), 42; tai-

nas (= taigen), 'taina, 87

'taip, taibu, 74; ~ama, taibata,
7X7an, 126; ~ lik, 81

taju (meelte kaudu vastuvõtt,
märkamine; meelemärkus),
x, /x/, 'ta jju e. tajusse, ~de,
xx/sid, 7X7desse; ~ma, 98

takerduma (millegi taha v. va-

hele kinni jääma), 103

takistama, 99; takistus, 40

takjas, 18

'takk, taku, pl. takud, 76

[nurga] takka (— tagant)

'taks, taksi, 50; tak'seerima,
106, = 'taksima (hindama),
106; taksi, 9, =s taksi auto;
taksi'meeter (sõiduhinna-näi-

taja), taksimeetri, 23; takso

(taksimeeter; taksiauto), 10

'takt, takti, 50
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taktik, xvU, 30; ~a (võitlusvii-

si-õpetus, -oskus; talitus-

viis), 31; 43

takti kepp; taktiline, 43; tak-

titu, 17

takune, 41

tal (= temal) vt. tema

tala, ~, ~, ~sse, xxxde, ~sid,
~desse

ta'laar (ametirüü), 51

'talb, talva, talba, 'talba e. täi-

vasse, 'talbade, 'taibu, 'tal-

badesse e. talvusse

'tald, talla, 'talda, 'talda e. tal-

lasse, 'taldade, 'taldu, 'talda-

desse e. tallusse

taldrik, 30; ~ äke

taldutama (taltsutama, vaigis-
tarna), 99

talent ([vaimu-] anne; vana-

aegne kaalu- ja rahaühik),
talendi, 67

'talgud, talgute, 'talguid, 'tal-

gutesse e. 'talguisse; talgu-
line, 43

tali, talve, 'talve, talve e. tal-

vesse, 'talvede, 'tal'vi, 'talve-

desse e. tal'visse; ~'müts;
4l

talisman (nõidusvahend, õnne-

ese), 5

tali 'sport;
talitama, 99; talit[e]lema, 101;

talitlus, 40

talitsema (taltsutama), 96

talitus, 40; ~'lik, 81; ~ viis
tali uinak; tali vili

talje, 7

[lamba-] 'tall, talle, ~e, ~e

e. tallesse, ~ede, {e.
/v/i),

tal l, talli, 50

'tallama, 124; talla 'nahk
talle (= temale) vt. tema

talleke[ne], 44

tallel [pidama] (alal [hoid-

ma]); ~e [panema]
taller maa

'tallinlane, 42; 'Tal' linn, koh.

'Tal' 'linna; 'tallinna [vaka-

maa]
tallmeister

tallukas (jalanarts; kalts), 18

tahutama, 99

talong ([kviitungi, väärtpabe-
ri jne.] konts [-u]), 51

talt (= temalt) vt. tema

taltsas, 'taltsa, 87; taltsutama,
99; taltsutus, 40; 'taltuma

(taltsaks, vagusaks muutu-

ma), 103

talu, 'tallu e. talusse,

~de, ~sid, hoo-
ne

taluma, 98; ~tu, 17

talu 'maa; talund, talundi, 29;
talunik, 81; talu poeg; ta-

lur (talunik), taluri, 29

talutama, 99

'tal'v, talve, 49; talve 'kuu;
tal'vine, 41; talvitama, 99;
talviti; talvemüts (= ta-

limüts); ~ rukis; ~ 'sport
(= talisport); ~ vili

'tamm (puu), tamme, ~e,

e. tammesse, ~ede, ~esid e.

~i, e. tammisse

[jõe-, tee-] 'tamm, tammi, 50

puu; tammik, 30

'tammuma, 107

'tampima, 'tampida, tambin,
109

'Tamsalu, koh. 'Tam'sallu e.

'Tamsalusse, 17

'tang-, tangu, ~u, ~u e. tan-

gusse, ~ude, ~usid {e. ~e},
audesse {e. tangesse}, pl.
tangud
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tangid, 'tangide, tangisid e.

'tange, tangidesse e. tanges-
se

tangu puder
tank, tangi, 64

tanner ([võitlus-] väli), 'tand-

re, tannert, tandresse, tan-

nerde, 'tandreid, tannerdes-

tandreisse

tants, tantsu, 52; 'tantsijan-
na, 8, »= 'tantsijatar, 5;

tantsima, 106; tantsitama,
99; tantsu pidu

tanu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

[ime-] taoline, 43; taolisus, 40

taotama [midagi] (kätte püüd-
ma, saavutada katsuma,

[millegi poole] sihtima), 99;
taot[e]lema, 101

'taoti (vahetevahel, mõnikord,
aeg-ajalt, tükati)

taotlus, 40

'taotsema [midagi teha] ([kel-
lelgi] viisiks, kombeks ole-

ma [midagi teha]), 100

Tapa, koh. ~le, 8

tapa maja; tapa 'riist

tapet, ~i, 29; tapetseerima,
106, = ta peetima, ta'peetida,
tapeedin, 111

'taplema, tapelda, taplen, 129;
'taplus, 40; tapma, 'tappa,
tapan, tapsin, 'tappis, tap-
ku, 'tappev, 'tapnud, tapja,
tapetakse, tapetud

'tapp, tapa, 59

'tapp, tapi, 70

'tapp (1. humalataim; 2. tap-
mine), tapu, 'tappu, 'tappu e.

tapusse, tappude, 'tappusid
{e. 'tappe}, 'tappudesse {e.
tapesse}

tapper (sõjakirves), 'tapri, 23

tara ([eraldav] aed; aiaga

ümbritsetud koht; rõngas
kuu, päikese jne. ümber),

tarra e. tarasse, zxzde,
~sid,

tarbe [korral] vt. tarve;
~ aine; ~ kohane; [selle]

zx/ks; ~tu, 17; 'tarbima (ära
tarvitama), tarbida, tarvin,
tarbisin, tarbis, 'tarbigu,
tarbiv, 'tarbinud, 'tarbija,
tarvitakse, tarvitud

tarduma, 103; tardumus, 40

tare, ~t, 'tarre e. taresse,

targu; ~tania, 99; ~t[e]lema,
101; ~t[l]us, 40

tari (kobar), tarja, 77

ta riif (hindade v. maksude ni-

mekiri), 51

tark, targa, 53; ~us, 40
tarm (tahtejõud), tarmu, 52;
tarmukas, 18

tarn (teatav taim), tarna, 45

tarretama, 99; tarretls, 39; tar-

retuma, 103; tarretus, 40

tartlane, 42; Tartu, koh. 'Tar-

tufsse], 17; 'Tartumaa, la

taru (mesipuu), tarru

e. tarusse, ~de, ~sid, mäes-

se

Tarvastu, koh. ~[sse], 17

tarve, 'tarbe, tarvet, 'tarbesse,
tarvete, tarbeid, tarvetesse

e. tarbeisse; tarvidus, 40;

tarvilik, 81, — tarviline, 43;
[laste] tarvis; tarvitaja, 31;
tarvitajate ühing; tarvitama,
99; tarvitsema, 96; tarvitus,

40

tas (= temas) vt. tema

tasa; ~dus, 40; ~ hilju[kesi];
~kaal; ~ kaalukas, 18;
~ kaalustama, 99; ~kesi;
~ndaina, 99; 81;
~nduma, 103; ~ndus, 40;
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~ne, 41; ~nema, 96;
~ 'pind; ~ pinnaline; ~pi-
si (= pisitasa); ~sus, 40;

~ vägine, 41; tase (tasa-

pind), taseme, 28; tasem, ta-

sema, 26; tasemini

'tasku, ~t, ~sse e. 'tasku,
~te, ~id, etesse e.

— 'kell; ~ 'rätt

'tas's, tas si, 50

tasse (= temasse) vt. tema

'tas'sima, 106

tast (= temast) vt. tema

tasu, ~, ~sse, ~de,
~desse; ~ma, 98; ~v, 26;
~vus, 40

tatar, 'tatra, 93

tatari [keel]; tatarlane, 42

tat ine, 41; tati tõbi
tatsama, 124; tatsa-tatsa; tat-

suma, 107; tatsutama, 99

'tat't, tat'i, 72

'taud, taudi, 50

'taunima (hukka mõistma), 106

'taust (tagasein, tagapõhi),
tausta, 45

tava (komme, viis [-i]),
~sse, ~de, ~sid e. tavu, ta-

vadesse e. tavusse; ~line,
43; otsema (= taotsema), 96

te vt. sina [sinu]

'tead, teadu, 52; ~a anne

[ 'andej; ~agi; teade, 'teate,
84; teade (teadmiseks vaja-
tav anne [andme]), 'teatme,
teadet, 'teatmesse, 'teatmete,
'teatmeid, 'teatmetesse e.

'teatmeisse; ~lane, 42; ~'lik

[millestki], 81; lükkus, 40;
teadma, 'teada, 'tean, 'tead-

sin, 'teadis, 'teadku, 'teadev,

'teadnud, 'teadja, 'teatakse,
'teatud; teadmine, 43; ~mus,

40; teadu pärast; ~us, 40;

ala; ~us'kond, 80;

~us'lik, 81; tea-

dustama, 99; ~vus, 40
'teal (siin); ~t (siit)
teatama, 99; teatav, 26; tea-

tavasti ; teate 'jooks
teater, 'teatri, 23; 81, =

teatraalne, 36; teatri eten-

dus

teder, tedre, 'tetre, 'tetre e. ted-

resse, 'tetrede, 'tetri, 'tetre-

desse e. tedrisse; tedre 'tähn

= tedre 'täht

tee, 1

teede as'jandus; 'tee 'juht
[ juhi]; tee kõnd, 80; [kui-

vatamise] 'teel (abil, kaudu)
teema, 8; ~line, 43

tee'mant, 'teemandi, 67

teene, 82; 'teenekas, 18; 'teene-

line, 43; 'teener, 'teenri, 23;
'teenija, 31; 'teenijaskond,
80; 'teenima, 106; teenistus,
40; teenistuslik, 81; teenis-

tus vahe'kord; teenus (sõb-

rateene, lahkus), 38

teepõõsas
tee rada; 'tee 'reis [-i ja -u]

tees (väide), teesi, 50

teesklema, teeselda, 'teesklen,
'teesklesin, 'teeskles, teesel-

gu, 'teesklev, teeselnud,

'teeskleja, teeseldakse, tee-

seldud; tegelane, 42; tegele-
ma [millegagi, kuskil], te-

gelda, tegelen, 104; tegelik,
81; tegelikkus, 40; tegelus,
40; tegema, teha, 'teen, tegin,
tegi, tehku, tegev, teinud, te-

gija, tehakse, 'tehtud; tegev,
26; tege vik (pöördsõna te-

gumood,), 81; tegev liige; te-

gevus, 40; tegevus 'aasta;

tegevuste] rikas; tegija, 31;

tegija nimi; tegu, 'teo, tegu,
'teosse, tegude, tegusid, te-
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gudesse; mood' ['moe];
tegur, teguri, 29; tegus, te-

gusa, 26; tegutsema, 96; te-

guviis [-1]
tehas, 38

tehe, 'tehte, tehet, 'tehtesse, te-

hete, tehteid, tehetesse e.

'tehteisse; tehing, 30; tehis

(tegemissaadus), tehise, 37

tehnik, ~u, 30; ~a, 31; ~um,

5; tehniline, 43; tehno loogia
(tööstusteadus), 31; tehno-

loogiline, 43

'tehta'vik (pöördsõna tegu-
mood), 81; 'tehtavikuline, 43;
tehtud, 19, vt. tegema

teie vt. sina [sinu]; ~tarna, 99

teine, 34; ~ kord (teisel kor-

ral v. ajal); (abi-

kaasa), teise poole, 'teist-

poolt, 'teise Jpoolde e. tei-

teiste poolte,
teisipooli, teistesse pool-
tesse e.

~ 'pool [jõge] (teisel pool);
/»teise, ~ Jteist, ~

se; teisal; teisale; teisalt;
teise 'laadne; teisem, teise-

ma, 26; teisend, 29; teisenda-

ma, 99; teisendus, 40; teise-

nema, 96; teise 'välteline;
teisi (teisiti); teisik, 30; tei-

si pidi; teisip. — teisipäev;
teisi päev; teisiti; teis pere

[inimesed]; teis 'pool [jõ-
ge] (= teinepool.); teista

(hiljuti, natukese aja eest);
'teis[t] 'kordne; 'teistjmoo-
di; teistsugu [asju];
'teis[t] sugune; 'teist 'viisi

teivas, 'teiba, teivast, 'teibasse,
teivaste, 'teibaid, teivastesse

e. 'teibaisse; teivas hüpe
teke (tekkimine), 'tekke, 86;

tekitama, 99

tekk, teki, 69

'tekkima, 'tekkida, tekin, 112

'tekst (sõnaseos, sõnastis; min-

gi kirjutise pärissisu [ilma
märkuste ning seletusteta];
muusikapala saatesõnad),
teksti, 50; tekstiilkaup;
teks'tiil 'tööstus (kudumis-
tööstus)

tel. = telefon

telefon, 5; telefo neerima = te-
le'foonima, 106; ~ikõne;
hiline, 43; telefonist, 51;
~i ühendus; ~oi'gramm
(üleskirjutatud telefoniline

teade), 51

teleigraaf, 51; teleigraafi 'liin;
tele!graafiline, 43; ~ima, 106,
= tele:gra'feerima, 106; tele-

grafist, 51; tele:'gramm, 51

teleiskoop (pikksilm), tele-

skoobi, 62

'tel'g, tel'je, 'telge, 'telge e.

'tefjesse, 'telgede, 'tel'gi,
tel'gedesse; teljeline, 43

'teile, tel'gi, 64

'tellima, 106; tellimine, 43;
'tellimus, 40

telling, ~u, 30

tellis kivi

tema (kui see sõna rõhuline)

e. ta (kui ta rõhutu), tema e.

ta, teda, temasse e. tasse,

nende, 'neid, nendesse e.

'neisse, [muud muuted:] te-

mas e. tas, temast e. tast,
temale e. talle, temal e. tal,
temalt e. talt, temana, te-

maks, temaga e. taga, tema-

ta, temani, pl. nemad e. nad,
nendes e. neis, nendest e.

'neist, nendele e. 'neile, nen-

del e. 'neil, nendelt e. 'neilt,
nendena, nendeks e. 'neiks.
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nendega, nendeta, nendeni;
temake[ne], 44

tembeldama, 99

tembutama, 99; 'temp, tembu,
74

'tempel, 'templi, 22

tempel maks [-u]

temperamendikas, 18; tempe-
rament (tunde-, meelelaad;

tulisus, kirg), temperamendi,
67; tempera'mentne, 36

temperatuur, 51; tempera tuu-

riline, 43

tempo (ajamõõt; kiirus), 10;
'tempus (aeg), 'tempuse, 40

ten'dents (teadlik siht, sihti-

mine [millelegi], sihilikkus),

51; tendentsiline, 43; ~ kir-

jandus ; ~llk, 81

'tender, 'tendri, 23

tennis, 37; 'mäng; ~e-

värjak; ~ klubi; ~ 'särk

tenor (kõrge mehehääl), ~i,

29; ~ 'hääl; ~i laulja, 14

'teo vt. tegu ja tigu
'teo inimene; teo^ jõuetu; 'teok-

sil [olema]; 'teoksile [võt-

ma] ; 'teoline, 43

teoloog, 51; ~ia (usuteadus),
31; teoloogiline, 43

teooria (õpe, õpetus; ka prak-
tika vastand), 31; teoreem

([õppe-] lause), teoreemi, 51;
teoreetik, 30; teoreetiline

(õppeline), 43; teoretfseeri-

ma (teoreetiliselt arutlema

v. käsitlema), 106

'teos, ~e, 33; ~ tarna, 99; ~ta-

matu, 17; ~tuma, 103; ~tus,

40; ~tus 'viis [~i]
'teotama, 99

'teotsema (= tegutsema), 100

'teotus, 40; ~ sõna
'teps

tera, ~sse, ~de, teri,
teradesse e. terisse; terake-

[ne], 44; ~line, 43; ~ne, 41;
~'relv; ~riist

teras, ~e, 38; ~ene, 43; ~e-

'tööstus; ~ 'hall; ~ tross

terav, ~a, 26; 99; te-

ra vik, 81

tera vili; teravilja kasvatus

terav'meelne; teravnema, 96;
terav 'nurk; teravus, 40

tere!
terendama (õhus [vastu] pee-

geldama; õhupeegeldusena
kaugelt paistma, uduselt ku-

mama), 99

teretama, 99; tere tulnud
teritama, 99

ter'miit (valge sipelgas), ter-

miidi, 63

'termin (tähtpäev, tähtaeg; os-

kussõna), 29; terminatiiv

(rajav kääne), 51; termino-

loogia (oskussõnastik), 31

termo meeter, termo'meetri, 23;
termos pudel

ter'rass (astang), 51

territoorium ([maa-] ala), 5;
territori aal küsimus; terri-

toriaalne (maa-alaline), 36

'terror (hirm, hirmuvalitsus),
~i, 29; terrori'seerima (hir-

muvalitsuse all pidama),
106; terro'rist (hirmuvalit-

suse teostaja), 51; terrorist-

lik, 81

terve, 82; ~ndama, 99; ~ne-

ma, 96; terveni [sti]; tervik,

30; tervik[l]us, 40; tervikuli-

ne, 43

'tervis, 39; ~[e] 'hoid; ~e-

parandus; ~'lik, 81; ~ mu-

da; ~ rike; tervitama, 99;
tervitus, 40; tervitus tele-

'gramm
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tessatin (= tiin), 5

'test (proov), testi, 50

testament, testamendi, 67

Thames [loe: tems], Thames’i,
50

tiba, ~de, ~sid,
~ma, 95; ~misi;

~ tilluke [ne]

tibi, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~ke[ne], 44

tibu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~ke[ne], 44

tibutarna, 99

tige, ~da, 25; ~dus, 40; as-

tuma, 103

Tigris, ~e, 37

tigu, tigu e. 'teo, tigu, tigusse
e. 'teosse, tigude, tigusid, ti-

gudesse; ~ 'kar p; ~ 'samm

tihane, 41

tihe, ~da, 25; ~dus, 40; ~n-

dama, 99; ~netna, 96

'tihkama, tibata, 'tihkan, 'tih-

kasin, tihkas, tihaku, 'tih-

kav, tihanud, 'tihkaja, tiba-

takse, tihatud

tihke, 15

tihkuma (nutma), 'tihkuda, ti-

hun, 'tlhkusin, 'tihkus, 'tlh-

kugu, 'tihkuv, 'tihkunud, 'tih-

kuja, tihutakse, tihutud

tihnik, 30

tihti; ~lugu; ~ 'peale
tihvt, tihvti, 50

tiib, tiiva, 'tiiba, 'tiiba e. tii-

vasse, 'tiibade, tiibu, 'tiiba-

desse e. tiivusse

Tiibet, ~i, 29

tiib hoone; tiib klaver

tiidakil [olema] (viltu); ~e

[jääma]; tiide viltu

tiiger, 'tiigri, 23

tiik, tiigi, 61

tiin (endine pinnamõõt), tiinu,

zxzU, ~u e. tiinusse, ~ude,

~usid {e. ~e}, audesse

tiine, 'tiine, 82; 'tiinus, 'tiinuse,
40

'tiir (liik kajakaid), tiiri, 50

'tiir, tiiru, 52

'tiirlema, tiirelda, 'tiirlen, 129;
tiirutama, 99

'tiisel, 'tiisli, 22

tiisikus, 40; ~[e] haige
'tiitel (pealkiri; au- v. ameti-

nimi), 'tiitli, 22; ~ leht

tiiva 'löök; tiiva 'rips
52; tiivuline (tiibadega va-

rustatud), 43; tiivustama, 99

tikand (tikitud töö), 29;
99; ~us, 40

tikerber, 5; ~i supp [ supi]
'tikk, tiku, 76

'tikkima, 'tikkida, tikin, 112

' tikk- takk!

'tikkuma, 'tikkuda, tikun, 114

'tiks, tiksu, 52; ~uma, 107

tikutaja (teatav lind), 31

tiku 'toos'; tiku tuli

'tilder (teatav lind), 'tildri, 23

tilgake[ne], 44; tilgastama (til-

gastumas olema), 99; tilgasta-
ma (veidi hapuks minema),
103; tilgatu, 17; tilguke[ne],
44; tilgutama, 99

tilin, ~a, 26; tilisema, 96; tilis-

tama, 99

'tilk, tilga, 53; ~ haaval; ~u-

ma, ~uda, tilgun, 113
'till (teatav taim), tilli, 50
tillem (tillukesem), 26;

tillu (väike), 11; tillukefne],
tillukese, 44 [komp, tilluke-

sem e. tillem, sup. tilluke-

sim e. kõige tillukesem e.

kõige tillem]

tlmp, timbu, 74; tim-

pu (~ timp), 11

timukas, 18
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timut, zxzi, 29; ~ 'hein

tina, z%,de, z-wsid

e. tinu, tinadesse e. tinusse;
~ 'hall; (tinakarva

hall; tinaraske), 18; ~ne,

41; ~ paber; ~ 'raske

tindikala

tindine, 41; tindi pot t

ting (täimuna, saere), tingu,
~u e. tingusse, ~üde,

~usid e. ~e, audesse

tingesse

tingima, 106; tingimata; 'tin-

gimatu, 17; 'tingimisi; 'tingi-
mus, 40; 'tingimus'lik, 81;
tingiv, 26

tink piiritus (nuuskpiiritus)

tink'tuur ([arstirohtude] piirl-
tusleotis), 51

tint, tindi, 67

tinutama, 99

'tipp, tipu, 76

tippima, 'tippida, tipin, 112

tips (tots), tipsi, 50

'tips, tipsu, ~u, ~u e. tipsus-
se, ~ude, ~usid {e. ~e},

{e. tipsesse}; tipsu-
tama, 99

'tip'top (nagu kord ja kohus,
väga korralik), 'tiptbpi, 'tip-
'toppi, 'tip'toppi e. 'tiptopisse,
'tip'toppide, 'tiptoppe, 'tip
'toppidesse e. 'tiptopesse; 'iip-
topilt

tipuline, 43

tire, ~t, 'tirre e. tiresse,
~de, ~sid, ~desse

tirima, 97

tirin, 26

tirisema, 96; tiristama, 99

tiri 'tamm [Jamme]
'tirts, tirtsu, 52

'tisler, ~i, 29

tita, 8

titaan (hiiglane, pooljumal;
teatav metall), 51; ~'lik, 81

'titt, tite, 'titte, 'titte e. titesse,
'tittede, 'titti, 'tittedesse e.

titisse

tituleerima (tiitliga varusta-

ma, nimetama), 106

tn. = t. = tänav
'toa vt. tuba; ~line, 43

tobe, ~da, 25; 40

tobu, ~sse, ~de, ~sid,

toda vt. too

'toe vt. tugi; 18; ~s'tik,
81; ~tarna, 99; ~tuina [mil-

lelegi], 103; ~tus, 40; ~tus-

raha

togima, 97

togu, rv, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

tohik (= toht), 30

to'hoh!; to'hoo!

'toht, tohu, 'tohtu, 'tohtu e. to-

husse, 'tohtude, 'tohtusid e.

'tohte, 'tohtudesse

'tohter, 'tohtri, 23; tohterdama,
99

'tohtima, 'tohtida, tohin, 'tohti-

sin, 'tohtis, 'tohtigu, 'tohtiv,
'tohtinud, 'tohtija, tohitakse,
tohitud

tohutu (määratu), 17

'toibuma, 103; toibutama, 99

toide (toitmine), 'toite, 84; toi-

du aine; toiduainete 'kaup-
lus; toidus, toiduse, 38; toi-

dustama, 99

'Toila, koh. ~[sse], 14

'toim (lõng riidekoes, mis koe-

mustri moodustab; koemus-

ter), toime, 49

toim. = toimetaja; toimetus;
toimetanud; toimetis

toime (toimimismõju, toimimi-

ne), 'toime, 82; 'toime [pane-
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ma v. tulema v. minema v.

saama]; toime panek; toi-

mesaamine, 43; ~taja, 31;
~tarna, 99; ~tis (toimetatud

väljaanne), 39; ~tus, 40; toi-

mik (aktikaaned ühes aktide-

ga; akt), toimiku, 30; 'toimi-

ma, 106; toiming, 30; toim-

kond, 80; toimne (keerulise

koega, mustriga), 36; toimu-

ma, 103

toit, toidu, 75; ~ aine (toitev

aine); ~e 'väärtus; ~lus, 40;
toitlustama, 99; ~ma, ~a,

toidan, 120; ~uma, 103; su-

rnus, 40; ~vus. 40

Tokio, 32

'toksima, 106; 'toksti!

tol (= tollel) vt. too

tola, ~sse, ~de,
~desse, komp. ~m. sup. kõi-

ge ~m

tõlgendama, 99; tolknema, 100

'toll, tolli, 50

tollal (tol ajal); tolle vt. too

tolli ametnik; tolli 'maks

tolline, 41; tol li pulk
'tolm, tolmu, 52; 124;

(õite seemnetolmu

puistama), tolmelda, ~len,
129; tolmu imeja, 31; tolmu-

kas (seemnetolmu sisaldav

osa taime õiel), 18; 'tolmuma,
103; tolmune, 41; tolmu 'pilv;
tolmutama, 99; tolmutus, 40

toit (= tollelt) vt. too

tomat, 29

'tomp, tombu, 74

'tong (sütik), tongi, 50

'tonkima, 'tonkida, tongin, 108

'tonksama, 124; tonksuna, 106

'ton'n (teatav kaaluühik ja lae-

vamõõteühik), 50; tonnaaž
([laeva] maht tonnides), 51;
tonniline, 43; tonnine, 41

tont, tondi, 67; ~'lik, 81

too, tolle, toda, tollesse e. tosse,

nonde, 'noid, nondesse e.

'noisse, [muud muuted:] tol-

les e. tos, tollest e. tost, tolle-

le, tollel e. tol, tollelt e. toit,
tollena, tolleks, tollega e. 'too-

ga, tolleta, tolleni, pl. 'nood,
nondes e. nois, nondest e.

'noist, nondele e. 'noile, non-

del e. noil, nondelt e. 'noilt,
nondena, nondeks e. noiks,
nondega, nondeta, nondenl

'toober, toobri, 23

toobine, 41

toodang, 30; toode, 'toote, 84

too 'kord

tool', tool i, 50

'toom (1. toomingas; 2. toome-

mägi), toome, 49

'tooma, tuua, toon, 'tõin, 'tõi,
toogu, 'toov, toonud, 'tooja,
tuuakse, 'toodud

tooma'päev
toome mägi; Toome mägi (Tar-

tus)

toomingas, toominga, 18
'toom kirik; 'toom 'kool';

Toompea (Tallinnas), koh.

'Toom'peale, 4

'toon', toon'i, 50

toona (enne, mõni aeg tagasi)
toone 'kur'g
toonela (all-ilm, surnuteriik),

31

'toon'i 'andev, 20; toon iline, 43;
toon itama, 99

toop, toobi, 62

'toor aine; toores, 'toore, too-

rest, 'tooresse, tooreste, 'too-

reid, toorestesse e. 'tooreisse,
komp, 'toorem, sup. 'tooreim

e. kõige toorem; toor mater-

jal; toor 'toit; toorus, 40

'toos', toos i, 50
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'tootlik (rohkesti tootev, vilja-
kas), 81; 'tootma, toota, too-

dan, 120

to paas (kalliskivi), topaasi, 51

topel aken; topelt
topis (topp, tropp; täistopitud

loomanahk), ~e, 37

topp, topi, 70

toppama (peatuma; takistu-

ma), topata, toppan, 128

toppima, 'toppida, topin, 112

tops (toos; väike peeker; väike

pakike), topsi, 50

tops (tutt; pintsel), topsu, ~u,

e. topsusse, ~ude, ~u-

sid {e. ~e}, audesse {e. top-

topsik (väike tops [-i]), 30

toputama (hästi toitma), 99

torbik, 30

tore, ~da, 25; ~dus, 40; ~dus-

asi; ~tsema, 96

torge, 'torke, 85

Tori, koh. ~sse, 9

torin, 26; torisema, 96

tork, torgi, 64; 'torkama, tor-

gata, 'torkan, 125; ~ima, ~i-

da, torgin, 108

torm, tor mi, 50

Torma, koh. 'Torma e. ~sse, 8

tormakas, 18; 'tormama, 124;
'tormi I jooksma]; tormi-

' jooks; tor mi kahju; tor mi-

kas, 18; tor miline, 43; too-

mine, 41; tormitsema, 96;

tor m 'julge; torm tõsine

tor'n, tor'ni, 50; tor'ni kell

torpeedo (iseliikuv miin), 10;
~'paat

tort 1. (kook [koogi]), tordi, 67

'tor t 2. (tuust, tükk), tordi, 67;
,vi | minema]; ~is [olema]

(torditaoliselt püsti)
törts, törtsu, 52

toru, torru e. torusse,

~de, ~sid, ~desse; ~ 'pill;
~s'tik, 81; ~tarna, 99

tos tolles) vt. too

tosin, ~a, 26

tos's (tossike), tossi, 50

'toss (aur; suits; hing), tossu,

52; ~ama, 124

tosse (= tollesse) vt. too

tos'sike[ne], 44

tossutama, 99

tost (= tollest) vt, too

totaalne (täielik), 36; totaal-

ob'jekt (täissihitis); totaal-

sus, 40

totakas, 18

totrus, 40

tots, tot si, 50

totter, 'totra, 20

tpruu!; tpruutama, 99

tr. = trükk

traageldama, 99; traagel 'niit

traagik, ~u, 30; ~a (kurbloo-

lus), 31; traagiline, 43

traat', traadi, 63; ~ võrk

traav, traavi, 50; ~el, ~li, 22;
~ima, 106

traditsi oon (suuline edasianne

[põlvest põlve], pärimus; pä-
randunud komme), 51; tra-

ditsiooniline, 43

tragi, ~sse, ~de, ~sid,

~desse, komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m; ~dus, 40

tragöödia (kurbmäng), 31
'trahter, ~i, 29

'trahv, trahvi, 50; ~ima, 106

traksid, 'trakside, 'traksisid

'trakse, 'traksidesse e. trak-

sesse

traktor (jõu- ning veomasin),

~i, 29; ~i 'jaam

'trall, tralli, 50; trallalaa!;
~ima, 106; trallitama, 99
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tramm, trammi, 50; trammi-

lün

trampima, 'trampida, trambin,
109

trans for meerima (ümber ku-

jundama, teisendama), 106

tranpsüt ([kaupade] läbivedu),
transiidi, 63; ~ kaubandus;
transitiivne (sihiline [pöörd-
sõna]), 36

translatiiv (saav kääne), 51

transparent (läbipaistev pilt,

kirjutis, joonestik), transpa-

rendi, 67

transpordi kulu; trans port
(edasitoimetus, vedu; kauba-

voor; saadetis), transpordi,
67; trans por teerima, 106, =

trans: portima, trans! portida,
transpordin, 111

trapets, 29

'treener, 29; 'treenima, 106;

treening, 30

{'trehter, 23} vt. lehter

trehvama, 124

'treial, ~i, 29; treima, 'treida,
'trein, 'treisin, 'treis, 'treigu,
'treiv, 'treinud, 'treija, 'trei-

takse, 'treitud; trei 'pink
trel'l, trelli, 50

treneerima (= treenima), 106

trepp, trepi, 70

tress (kulla- v. hõbedakarva

poort), tres'si, 50

tribunal (kohus [kohtu]), 5

tribüün (kõnetava; vaatajate-
lava), 51

trigono'meetria (kolmnurga-ar-
vutus, -õpetus), 31; trigono-
meetriline, 43

triibuline, 43

'triiki [täis] (ühetasaselt ääre-

ni [täis]); ~ma, ~da, trü-

gin, 108; triik 'raud; 'triik-

täis

triip, triibu, 74

{'triip hoone, 'triipus, 40} vt.

kasvuhoone

trikk, triki, 69; ~ film

trikkel, 'trikli, 22

tri koo, 3

trio (kolmehäälne muusikapa-
la; ettekandja-kolmik; pike-
ma heliteose vaheosa), 4

tripp, tripi, 70

triumf (võidukäik; võidurõõm;

võidupidustus), 51; triumfee-

rima = triumfima, 106

trobikond, 80

troh heus (värsijalg: - ~e, 33

trompet, ~i, 29

troon', troon'i, 50; /virna, 106;

troon i pärija, 31

'troop, troobi, pl. troobid (pa-
lavvöö-maad), 62; troopika
(troopikamaad), 31; troopika-
'maa; troopiline (palavvöös-

se kuuluv, palavvööle omane),
43

'troos't (= trööst), 50

tropp, tropi, 70; ~i [minema];
~is [olema] (saikas, parves)

tros ka, 8

'tross (jäme köis), 50

'trot s, 50; ~ima, 106; ~lik, 81

trotuaar (kõnnitee), 51

'trumm, 50; ~ar (trummilöö-

ja), 29; ~el, 'trumli, 22; trum-

meldama, 99; trummi põrin
'trump, trumbi, 65; ~ama,

trumbata, ~an, 126

'trupp (salk, rühm), trupi, 70

trust (suurtööstus-ettevõtete
liit), 50

truu, ~d, ~sse, ~de, 'truid,

'truudesse e. 'truisse, komp,
'truum, sup. truim e. kõige
'truum; ~dus, 40; ~dusetu,

17; ~[i]lt
trööst, 50; 106
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trügima, 97

trüki koda; trükiJtöö; trükk,
trüki, 69; trükkima, 'trükki-

da, trükin, 112

tsaar, tsaari, 50; tsaari aegne;

tsaarinna, 8

'Tseilon, 29; tseiloni [tee]

tselluloid (sarvetaoline vetruv

aine), 51; tselluloos (taimede

rakuseintes sisalduv kiud-ol-

lus), 51

tsemendi vabrik; tsement, tse-

mendi, 67; tse ment põrand
tsen seerima (hindama, otsusta-

ma; [trükitöid, kirju jne.] lä-

bi vaatama nende kõlblikku-

se, lubatavuse otsustamiseks),
106; tsensor (tsenseerija
[ametnik]), 29; tsensuur

(tsensoriamet; tsenseerimine),
51

'[tjsenter (= tsentrum), '[t]sent-

ri, 23

[t]senti meeter, [t]senti meetri,

23; '[t]sentner (kaal: 100 nae-

la), 29

tsent: raal (keskjaam; kesk-

koht; keskjoon), 51; ~ne

(keskel asetsev, kesk-; pea-

mine), 36; tsentraliseerima

(keskkohta koondama), lOO;
tsentrifugaalne (keskpunk-
tist eemale tungiv [jõud]),

36; tsentirifu gaal 'tung;
tsentripetaalne (keskpunkti
poole tungiv [jõud]), 36;

'tsentirum, 29

tsepeliin (õhulaev), 51

tseremoonia (pidulik kombeta-

litusi pidulikkus), 31

tsiitsitaja (teatav lind), 31

'tsikkel (mootorratas), 'tsikli, 22

[t]silinder, [t]silindri, 23

'tsink, tsingi, 64; ~ida,
tsingin, 108; ~ plekk

tsipake[ne] (natuke), 44

tsirkulatsioon (ringvool, -käik),
51; tsirkuleerima (ringvoolus
olema), 106; tsirkus, 40

tsitaat (tsiteeritud koht), tsi-

taadi, 63; tsiteerima (sõna-
sõnalt esitama [kellegi ütlust,
kohta mingist teosest jne.]),
106

tsi'viil isik (eraisik); tsiviilne

(eraõiguslik, kodanlik), 36;
tsivilisatsioon ([väline] hari-

dus), 51; tsivili'seerima ([vä7

liselt] harima, kombeid pee

nendama), 106
'tsoon ([maa-] vöö), tsooni, 50

'tsunft ([vanemaaegne] käsi-
tööliste ametiühing; kild-

kond), 50

'tsükkel (ring; ajajärk; järjes-
tik), 'tsükli, 22; tsükliline, 43;
tsükloon (pööristorm), 51

tšehh, 50; tšehhi [keel]; Tšeh-

hoslovakkia, 31

tšeki 'seadus; tšekk (maksuju-
hatus), tšeki, 69

tšello (väike bassviiul), 10

tšeremiss (volga-soome rahva

liige), 51; tšeremissi [keel]

Tšiili, 9; tšiili [salpeeter]; 'tšiil-

lane, 42

tualett (tualettlaud; riietus;
kleit; väljakäigukoht), tuale-
ti, 72; ~ 'laud; ~ 'seep

tuba, 'toa, tuba, 'tuppa e. 'toas-

se, tubade, tube, tubadesse

tubak (— tubakas), ~u, 30;
~a kott; ~ane, 42; ~as,
~a"18 . .

tubane, 41

tuberkuloos (tiisikus), 51

tubli, 9; ~dus, 40; ~sti

tudeng, 29
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tuder (teatav taim), tudra, 'tut-

ra, 'tutra e. tudrasse, 'tutrade,
'tutri, 'tutradesse e. tudrisse

tudi, zxz, ~sse, ~de, ~sid,
~ke[ne], 44; ~ pea;

~ stuna, 96

tudu, tut'tu e. tudusse,

~de, ~desse; ~ma, 98

tuge[ne]ma (toetuma), 96

tugev, ~a, 26; ~a tahteline;
~danui (tugevaks tegema),
99; ~nema, 96; [ühe-]

42; ~us, 40

tugi, 'toe, tuge, tükke e. tões-

se, tugede, tugesid, tugedes-
se; tugi 'müür; ~ 'tool'

tuhande kordne; tuhandeline,

43; tuhan[den]'dik, 81; tu-

handene, 43; tuhande 'peali-
ne

— tuhande päine; tuhan-

des, tuhandenda, 27

tuhane, 41

tuhar, ~a, 26

tukastama (tuhaks muutma),
99, tuhastuma, 103

tuhat, tuhande, tuhat, tuhan-

desse, tuhandete, tuhandeid,

tuhandetesse e. tuhandeisse;
~'nelja

tuha 'toos'

tuhin, ~a, 26; tuhisema, 96

tuhk, tuha, 'tuhka, 'tuhka e. tu-

hasse, 'tuhkade, 'tuhki, 'tuh-

kadesse; 11;
~ 'hall; ~jas (tuhakarva;
tuhataoline), 18; ~ luml

tuhknai’

tuhkur (tuhakarva; tõhk),
'tuhkru, 24

tuhm, tuhmi, 50; ~uma, 103;
~us, 40

'tuhnima, 106

tuhvel, 'tuhvli, 22

tuige (tuikamine; tuikumine),
tuike, 85; 99; tui-

kama (tuksuma), tuigata, 'tui-

kan, 125; tuik 'soon'; 'tuiku-

ma, 'tuikuda, tuigun, 113

tuim, tuima, 47; tuimastama

(tuimaks tegema), 99; tui-

mendama, 99; tuimenema, 96;
~us, 40

tuisakas (tuisukas, räpakas),
18; tuisk, tuisu, 'tuisku, 'tuis-
ku e. tuisusse, 'tuiskude, tuis-

kusid e. tuiske, 'tuiskudesse

e. tuisesse; tuiskama, tuisa-

ta, tuiskan, 'tuiskasin, 'tuis-

kas, tuisaku, tuiskav, tuisa-

nud, 'tuiskaja, tuisatakse, tui-

satud; 'tuisk 'liiv; tuisu 'ilm;
tuisukas, 18; tuisune, 41; tui-

su pea

tuju, ~, 'tujju e. tujusse,
~de, ~sid, ~desse; ~kas,
18; ~ küllane; ~line, 43;
,xzti

tukastama (korraks kergesti
uinuma e. tukkuma jääma),
99

tukat (varema-aegne raha),
~i, 29

tukk, tuka, tukka, 'tukka e.

tukasse, 'tukkade, 'tukkasid

e. tukki, 'tukkadesse {e. tu-

kisse}
tukk, tuki, 69

tukkuma, tukkuda, tukun, 114

tuksa[h]tama, 99; tukse, 82;
tukslema, tukselda, 'tukslen,

129; tuksuma, 107

tulek, 30

tule 'kindel; tule kuma
tulema, 'tulla, tulen, tulin, tuli,

tulgu, tulev, tulnud, tulija, tul-

lakse, tuldud; tulemus, 40;

tulenema, 96; tuletama, 99

tule tikk; tule 'tor'n



tuletis tunnus sõna
V

222

tuletis (see, mis on tuletatud),

39; tuletus, 40; tuletus õpe-
tus

tuletõrjeühing; tuletõrjuja,
31; tule 'valgel [töötama]

tulevane, 42; tule'vik, 81

tule 'värk; tule õnnetus; tull,
tule, 'tuld, 'tulle e. tulesse, tu-

lede, tulesid, tuledesse; tuli-

'händ (kratt; tige inimene)

[järel-] tulija, 31

tuli kahju; tulikas (teatav

taim), 18; tuli 'kuum; tuline,
41; tuli 'pea; tuli punkt; tu-

li 'relv; tuli soolane; tulista-

ma, 99; tulisus, 40; tuli uus;
tuli vihane

tulnuk, ~i, 29, = ~as (tulnud

isik), ~a, 18

'tulp, tulba, 56

'tul p, tul'bi, 65

tulu, ~sse, ~de, ~sid,
~kas, 18

tuluke[ne], 44

tululine, 43; tulu 'maks [-u];
tulundus (tuluasjandus), 40;
tulus, tulusa, 26; tulu toov,
26; tulutu, 17

'tulv (ülevoolav vesi, uputus),
tulva, 47; ~ama (üle voola-

ma. üle uputama), 124; tul-

vil [täis]

tiime, ~da, 25; ~dus, 40; un-

dama, 99; ~nema, 96; ~ si-

nine; ustama, 99; ~stuma,
103

'tumm, tumma, ~a, ~a e. tum-

masse, ~ade, ~asid e. ~i,
~adesse e. tummisse, komp,
tummem, sup. tummim e. kõi-

tummem

[tangu-] 'tumm, tummi, 50

tuna eile; tuna'eilne; tuna-

homme; tuna mullu (ülemi-

neval aastal); tuna mullune;
tunavu (mineval, läinud aas-

tal)

tund, tunni, 'tun di, 'tun'di e.

tunnisse, tundide, tundisid

e. tun de, tundidesse e. tun -

nesse

tunde elu; 43; tun-

de 'märk [ märgi]; 'tundetu,
17; tunde varjund; tundle-

ma, tunnelda, tundlen, 'tund-

lesin, 'tundles, tunnelgu, 'tund-
lev, tunnelnud, 'tundleja, tun-

neldakse, tunneldud; 'tund-

lik, 81; tundlikkus, 40;

'tundma, tunda, tunnen,
'tundsin, 'tundis, tundku,
'tundev, 'tundnud, 'tun'dja,
'tuntakse, tuntud; tundma-

tu, 17; tundmus, 40

tundra (põhjamaine metsatu

rohu- ja võsamaa), 14

tunduma, 103 [isikulise tegumoe
kse-olevik: tunnukse]; 'tun-

duv, 26

'tung, tungi, 50

tungal, 'tungla, 93; ~ tera

tungil [täis]; tungima, 106;
tunglema, tungelda, 'tunglen,
129

tunne, tunde, tunnet, 'tundes-

se, tunnete, 'tundeid, tunne-

tesse e. tundeisse

tunnel (maa-alune tee), 29

tunnetama, 99; tunnetus, 40

tunnike[ne], 44; tunniline, 43;
tunni 'mees; tunnine, 41;

tunni osuti; tunni 'plaan'
tunnis'mees — tunnistaja, 31;

tunnistama, 99; tunnistus, 40

tunni tasu; tunniti (tunnivii-

si); tunni 'töö

tunnus, ~e, 38; ~lik, 81;

~ 'märk [ märgi]; ~ sõna;
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-vtama, 99; ~tus, 40; ~tu-

ste] väärne

'tupp, tupe, 'tuppe, 'tuppe e. tu-

pesse, 'tuppede, 'tuppi, tup-
pedesse e. tupisse

'tups (tutt), tupsu, 52

Turaan, 51; turaani [rahvad]
'turb (teatav kala), turva, 'tur-

ba, 'turba e. turvasse, turba-

de, 'turbi, 'turbadesse e. tur-

visse

'turba vt. turvas; ~ raba

'turban (hommikumaine peaka-
te), 29

turbiin (pöörjõumasin), 51

'turd (poolkuiv, natuke niiske,
seetõttu veekindel; priske,
terve [-jumeline], tüse), tur-

ra, 'turda, 'turda e. turrasse,
'turdade, 'turdi, 'turdadesse

e. turrisse; 'turduma (turraks

muutuma; niiskusest paisu-
ma), 103

'turg, turu, 'turgu, 'turgu e. tu-

russe, 'turgude, 'turgusid e.

'turge, 'turgudesse

turga[h ] tarna (äkki [meelde,

pähe] tulema), 99

turgutama (hoolitsema, ravitse-

ma, söötma), 99

turi, turja, 78

turism, 51; tu'rist (huvireisija),
51; tu ristide 'laev

Turkestan, 5

'turm (hukatus, hävitus, kadu),
turma, 47

turniir (võitlusmängud), 51

'tarnima, 106

turra vt. turd

'turri (sassi ja püsti [juuksed,
harjased]); ~s [olema]

turrutama (turraks tegema, tun-

duma panema), 99

tursa kala

turse (tursumine; tursunud

koht), turse, 82

tursk (tursakala), tursa, turs-

ka, turska e. tursasse, turs-

kade, 'turski, turskadesse e.

tursisse

'tursuma, 103; tursutama, 99

'turtel tuvi

turts, turtsu, 52; turtsa[h]ta-

ma, 99; turtsakas, 18; ~uma,
107

Turu, koh. Turgu e. 11

turu 'hind; turustama, 99

'turv (tugisammas, -post; toe-

tus, kaitse; julgeolek), turva,

~a, ~a e. turvasse,
~asid e. ~i, ~adesse e. tur-

visse

turva vt. turb ja turv; ~line

(kaitstud, julge), 43; ~lisus

(julgeolek), 40; turvama

(toetama, hoidma, kaitsma;
kindlustama), 124

turvas, 'turba, turvast, 'turbas-

se, turvaste, turbaid, turvas-

tesse e. 'turbaisse

turve (toetus, kaitse; kaitse-

saade), 'turve, 82; 'turvuma

[millessegi] ([millestki] kait-

set, varju, abi otsima), 103

tusane, 41; tusatsema, 96; tusa-

tuju; tusk, tusa, 'tuska, 'tus-

ka e. tusasse, 'tuskade, 'tus-

ki, 'tuskadesse

'tušš (1. muusikaline auaval-

dus; 2. värvaine), tuši, 71

tutistama, 99

tutkas (teatav lind), 'tutka, 87

tuts (natuke), tutsu, 52

'tut't, tuti, 72

'tuttav, 26; ~ lik, 81

'tut'ti pidi; tut t 'müt's

'tutvu[ne]ma, 103 [ja 96]; 'tut-

vus, 40; tutvus kond, 80; tut-

vustama, 99; tutvustus, 40
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tuua vt. tooma

tuub, tuubi, 50

tuubil [täis] (tungil)
tuuker, 'tuukri, 23

tuul, tuule, 48; 124;
~duma, 103; tuule keeris;
tuule 'vaikus; tuule veski;
tuule õhuke [ne], 44; tuulik,
30; tuuline, 41; tuulis 'pea =

tuulis 'püks (kange maru-

hoog, tuulepööris); ~ne, 36;
tuulutama, 99; tuulutus, 40

tuum, tuuma, 47; tuumakas,
18; tuumik (tuum-osa), 30

tuup, tuubi, 62; ~ima, ~ida,

tuubin, 109

tuur (1. pika varrega raiumis-

riist; 2. tuurakala), tuura,

~a, ~a e. tuurasse, ~ade,

~asid e. ~i, ~adesse e. tuu-

risse

tuur (tiir [-u], ring), tuuri, 50

tuura kala

tuus, tuusa, ~a, ~a e. tuusas-

se, ~ade, ~asid e. ~i, ~a-

desse e. tuusisse

tuuseldama, 99

'tuuslar (nõid), 29

tuus't, tuus ti, 50; tuus'tlk, 30
'tuus’tima (tuhnima), 106

tuutu, 11

tuututama, 99

tuvi, X>, ~, ~sse, ~de, ~sid

e. tüve, tuvidesse e. tüvesse;
~ke[ne], 44

tõbi, tõve, tõbe, 'tõppe e. tõves-

se, tõbede, tõbesid, tõbedesse;
~ne, 41

tõbras (veis, lojus), 'tõpra, tõb-

rast, 'tõprasse, tõbraste, 'tõp-
raid, tõbrastesse e. 'tõpraisse,
komp, 'tõpram, sup. 'tõpralm
e. kõige 'tõpram

tõde, 'tõe, tõde, 'tõtte e. 'tõesse,

tõdede, tõdesid, tõdedesse;

tõe armastus; tõeks pidami-
ne, 43; tõe lik, 81; tõeline, 43;
tõend (tõendusvahend), 'tõen-

di, 12; 'tõendama, 99; tõen-

dus, 40; 'tõe 'näoline; tõe-

’näo[li]sus, 40; tõe poolest;
tõe pärane; tõestama (õigeks
tunnustama, kinnitama; ka

tõendama), 99; tõesti; tões-

tuma (tõeks osutuma), 103;
'tõestus, 40

'tõhk (kärbitaoline loom), tõhu,
'tõhku, 'tõhku e. tohusse, 'tõh-

kude, 'tõhkusid e. 'tõhke, tõh-
kudesse

tõht (mõju, tagajärg), tõhu,
'tõhtu, 'tõhtu e. tohusse, 'tõh-

tude, 'tõhtusid e. 'tõhte, tõh-

tudesse; 'tõhtsus, 40; 'tõhtus

(mõjuv, tagajärjekas, jagus,
tubli), ~sa, 21; tõhu (tõht,
toime), tõhu, tõhu, 'tõhhu e.

tohusse, tohude, tohusid, to-

hudesse; tõhuma ([tõhusalt]

toimima, mõjuma), 98; tõhus

(= tõhtus), tõhusa, 26; tohu-
tu (mõjutu, tagajärjetu), 17

'tõik (tõsiasi), tõiga, 53

'tõin vt. tooma

tõistre (teise pere, naabri-)

tõke, 'tõkke, 86; ~'puu; usta-

ma, 99; 'tõkke 'jooks

tõld, tõlla, tõlda, tõlda e. tõl-

lasse, 'tõldade, toidu, 'tõlda-

desse e. tõllusse; ~ 'sepp

tõlge, 'tõlke, 85; ~ndama, 99,
= tõlgitsema, 96; tõl'gitsus,
40; 'tõlk, tõl'gi, 64; tõlke-

'töö; tõl'kima, 'tõl'kida, tõl-

gin, 108

tõlkjas (teatav taim), 18

tõlla kuur; tõlla[s] sepp

tõlvik (väike nui; nuiakujuline

metallide jootmise vahend;
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katsepudel; nuiataoline õisik),
~u, 30

'tõmbama, tõmmata, 'tõmban,
tõmbasin, 'tõmbas, tõmmaku,
'tõmbav, tõmmanud, 'tõmba-

ja, tõmmatakse, tõmmatud;
tõmbe 'jõud; 'tõmbe 'tuul;
'tõmblema, tõmmelda, tõmb-

len, tõmblesin, 'tõmbles,
tõmmelgu, 'tõmblev, tõmmel-

nud, 'tõmbleja, tõmmeldakse,

tõmmeldud; tõmblus, 40;
tõmb soon'; 'tõmbuma, 103;
'tõmbus, 40; tõmme, 'tõmbe,
tõmmet, 'tõmbesse, tõmmete,

'tõmbeid, tõmmetesse e. 'tõm-

beisse

tõmmu, 11; ~ nahaline

tõnguma, 107

tõnise 'päev
'tõotama, 99; tõotus, 40

tõrelema, tõrelda, tõrelen, 104

tõrges, 'tõrksa, tõrgest e. 'tõrk-

sat, 'tõrksasse, 'tõrksate, 'tõrk-

said, 'tõrksatesse e. 'tõrksais-

se, komp, 'tõrksam, sup. 'tõrk-

saim e. kõige tõrksam

tõrje, 'tõrje, 82; 'tõrjuma, 107

tõrklik (tõrges), 81; 'tõrkuma,
'tõrkuda, tõrgun, 113

'tõr s, torre, 'tõrt, 'tõrde e. tõr-

vesse, tõrte, 'tõr'si, tõrtesse e.

tõr'sisse

tõru, ~, ~sse, ~de, ~sid,
~desse

tõrv, tõrva, 45

Tõrva, koh. 'Tõrva e. ~sse, 8

'tõrvama, 124; tõrvane, 41; tõr-

va papp; tõrvik, 30

tõsi, 'tõe, tõtt, 'tõtte e. 'tõesse;
~dus, 40; ~elu;

4l

'Tõsta maa, la

15

tõste, 82; tõste harjutus; 'tõst-

ma, 119; tõstuk (tõstetool),
tõstuki, 29

'tõtlema, tõtelda, 'tõtlen, 129;
'tõtlik (tõttav), 81; 'tõttama,
tõtata, 'tõttan, 128; [vaesuse]
'tõttu

'tõug, 'tõu, 'tõugu, 'tõugu e.

'tõusse, 'tõugude, 'tõugusid e.

'tõuge, 'tõugudesse
tõuge, 'tõuke, 85

'tõuk, tõugu, 73

'tõukama, tõugata, 'tõukan, 125;
tõukejõud; tõuklema, tõu-

gelda, 'tõuklen, 130

'tõuline, 43; tõu loom

'tõus, tõusu, 52; tõusik, 30;
~ma, ~ta, tõusen, 117; tõu-

su 'järk
'tõu 'tervis[e]'hoid
'tõu vili

tõve vt. tõbi; 'voodi

täbar, ~a, 26; ~us, 40

tädi, ~sse, ~de, ~sid

e. täde, tädidesse e. tädesse
täh. = tähendab; tähendatud

tähele pandav, 26; tähelepane-
lik, 81; tähelepanematu, 17;
tähele panu; täheline, 43; tä-

hendama, 99; tähendus, 40;

tähenduslik, 81; tähendus-

vahe; tähes tik, 81; tähesti-

kuline, 43; tähe 'teadus; tä-

he 'torn; tähis (märk), 37;
tähis taevas; tähistama

([ära] märkima), 99; tähis-

tus, 40; tähitama [kirja], 99

'tähn (laiguke, plekk, täpp),
tähni, 50; tähnik (hõrnas

[kala]), 30; tähniline, 43

'täht, tähe, 'tähte, 'tähte e. tä-

hesse, 'tähtede, tähti, 'tähte-

desse e. tähisse; täht aeg;

'tähtis, ~sa, 21; ~kiri;
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~ päev; ~ raamat; ~sus,
40"

täi, 4

täide, 'täite, 84; täide [viima];
täide minek; täide viimine,

43

täidima (raatsima), 'täidida,
täin, 'täidisin, 'täidis, täidi-

gu, 'täidiv, 'täidinud, täidi-

ja, 'täitakse, 'täitud

täidis (see, millega täidetakse),
37; 'täidlane, 42; täie lik, 81;
täieline, 43; täiend (täiendav
osa; teatav lauseliige), 29;
täiendama, 99; täiendus, 40;
täiendus 'kool'; täiend[us]-

osa; täienema, 96; täiesti;
täie õiguseline — täie õigus-
lik

~

täima (= täidima), täida,
'täin, 'täisin, täis, 'täigu, täiv,
täinud, 'täija, 'täitakse, 'täi-

tud

täis, täie, 'täit, 'täide e. täiesse,
täite, 'täisi, täitesse e. täisis-

se, komp, täiem, sup. täisim e.

kõige täiem; täisealine;
~ 'ea[li]sus, 40; ~ häälik;
~ kasvanu, 17; ~ kuu;
~ mees; ~nurgi =

~ nurkselt; ~ 'nurkne;
~ 'väärtuslik

täitama (täisid täis minema),
99

täite 'paik; täitma, 'täita, täi-

120; täitmatu, 17; täit-

sa; täituma, 103

täius, 40; ~'lik, 81

täke, 'täkke, 86

täkk, täku, 76; ~ 'varss

täkkima, 'täkkida, täkin, 112
täksima, 106

tämb[e]r (kõlamünt, hääle-

värv), tämbri, 23

tän. = tänane; vrd. tn. ja t.

(tänav)
täna

tänama, 95; ~tu, 17

tänane, 41; tänapäev; täna-

päevane
tänav, ~a, 26; ~astik, 81; ~a-

ääme; ~kinnas; ~kos-

'tüüm; ~ 'liiklemine, 43

tänavu; ~ne, 42; tänini

tänitama, 99

'tänna (siia)
tänu, />/, ~sse,

~desse; ~ avaldus; ~lik,
81; ~ 'väärne

täpe, 'täppe, 86; täpike[ne], 44;
täpiline, 43; täpipealne (=

täpne); täpi pealt (= täp-
selt); 'täpne, 'täpse, 36; 'täpp,
täpi, 70; täppis (= täpne),
'täpsa, 21; täpp Jjoon'; täp-
selt; täpsus, 40; täpsus 'las-

kur; täpsustama, 99

tärgeldama, 99; tärgeldus, 40

tärin, ~a, 26

täring, ~u, 30

tärisema, 96; täristama, 99

'tärkama, tärgata, 'tärkan, 125

'tärklis, 39; ~ vabrik

'tärmin (= termin), 29

tärpentin, 5; ~ine, 41

'täst (siit)

täto'veerima ([ihunahka] ehti-

ma joonististega), 106

täägi 'võitlus; tääk, täägi, 61

'tääl (= teal)

tögama, 95

'töinama ([jonnakalt] nutma),
124

tökat, ~i, 29

töllakil [olema]; ~e [jääma];
töllerdama, 99

'tölner ([piiblikeeles:] tolliamet-

nik), 29
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'tölp (tömp; nudi; nüri mõis-

tusega), tölbi, 65; ~lane

(tölp isik), 42

'tömp, tömbi, 65

tonkama, töngata, 'tonkan, 125

'tön'ts (nüri), 50; ~us, 40

'törts, törtsu, 52

töö, ~d, ~sse e. tohe, 'töö-

de, töid, 'töödesse e. 'toisse;
~ ala; andja, 14; ~ kait-

se; 'seadus; ~kas,

18; ~ koda; ~line, 43; ~lis-

organisatsi oon; (töö-

asjandus; töö-ala), 40; ~n-

duslik, 81; oskus;
~ 'riist; ~stur, 29; ~stus,

40; ~stus 'kool' [-i];
tuslik, 81; 99; ~ta-

olek; ~ta 'tööline; ~t[e]le-

ma (ümber v. läbi töötama),
101; ~tlus, 40; ~tu, 17;
~ tund

tüdimus, 40; tüdima, 97; tüdi-

nema, 96

tüdruk, 30

tühe (tühi koht, õõs), ~me, 28;
tühi, tühja, 78; tühi asi; tü-

hik, 30; tühine, 41; tühi pal -

jas; tühistama, 99; tühistus,
40; tühi-tähi, tühja-tähja, 'tüh-

ja-'tähja, 'tühja-tähja e. tüh-

jasse-tähjasse; 'tühja [seis-
ma] ; tühjendama, 99; tüh-

jendus, 40; tühjenema, 96;
tühjus, 40

tükati; tükeldama, 99; tükel-

dus, 40; tüki 'hind; tiiki 'kau-

pa; tükike[ne], 44; tükiline,
43; tüki 'töö; tüki 'tööline;
tüki 'viisi; tükk, tüki, 69;
'tükk haaval

tükkima, 'tükkida, tükin, 112

[suhkur on] 'tükkis (tükiline,
tükkides); [tooliga] 'tükkis

(koos, ühes [tooliga])

tülgastama (jälkust tekitama),
99; tülgastus, 40

tüli, 'tülli e. tülisse,
~de, ~sid, ~desse; ~ asi;

18; ~n, 26; ~til-

ma, 99; otsema, 96; ~ 'õun

tülkama (jälkust tundma), tül-

gata, 'tülkan, 125

tüll, tülli, 50; ~ kardin

tülpima, 'tüfpida, 'tüFpin, 102;

tülpimus, 40

tüma, ~sse, ~sid

e. tümi, tümadesse e. tümis-

se, komp, tümam, sup. tü-

mim e. kõige tümam; ~dus,
40

tümin, ~a, 26; tiimisema, 96;
tiimistama, 99

'tünder, 'tündri, 23; ~ 'sepp;
tündrine, 43

'tün'n, tün'ni, 50

tü'rann (vägivallavalitseja), 51;
~ia (türannivalitsus), 31; tü-
ranni seerima (türannina va-

litsema v. kohtlema), 106

Türgi, koh. 'Türki e. ~sse, 9;
türgi [pipar, keel]; Türgi-
maa (— Türgi), la

Türi, koh. ~le, 9

tür'kiis (kalliskivi), 51

türklane, 42; 'türklanna, 8

'tiirm (vangla), türmi, 50

tüm 'puu

tüse, <yda, 25; ~dus, 40

'tüssama, 124

tütar, 'tütre, tütart, 'tütresse,
tütarde, 'tütreid, tütardesse

e. 'tütreisse; ~'laps; 'tütre-

ke [ne], 44; tütre tütar

tüve häälik; tüvi, tüve, tüve,
'tüvve e. tüvesse, tüvede, tü-

vesid, tüvedesse; tüvi sõna
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tüübiline, 43 kuju; trükitäht), tüübi, 62;
tüüpiline (= tüübiline), 43'tüüfus (soetõbi), 40

tüügas, 'tüüka, 91 'tüür, tüüri, 50; ~ima, 106; tüü-

ri mees'tüün (vaikne, tasane), tüüne,
'tüütama, tüüdata, 'tüütan, 127;

tüütu, 17

48; ~us, 40

'tüüp (alg-, põhikuju, esindus-

u.

üba, 'oa, üba, oasse, übade, übe,
übadesse

uinak, 30; 'uinuma, 107; uinu-

tama, 99

udar, ~a, 26 uisapäisa (= huisapäisa)
uisk, uisu, 'uisku, 'uisku e. ni-

susse, uiskude, 'uiskusid e.

'uiske, 'uiskudesse e. uisesse;
uisutama, 99

ude, ~me, 28

udu, 'uttu e. udusse,
~de, /x/Sid, ~desse; ~ne, 41;
~s tarna (uduks, udupeeneks
muutma), 99; ~'sulg
le]; ~sus, 40; A/tama (udu-
vihma sadama), 99; ~ vihm

ugri [keeled]

uitama, uidata, 'uitan, 127;
uitma (= uitama), uita, ui-

dan, 120

uju 'jalg; ujuk (ujuv ese; sil-

lapaat), ujuki, 29; ujuk 'sild;
ujula (supelmaja, -asutis), 31;
ujuma, 98; ujumis bassein;
uju nahk; ujutama, 99; uju-
tusi 40; ujuvil [olema] (uju-
vas seisukorras)

uhe (uhtumine), 'ühte, ühet,
'ühtesse, ühete, 'uhteid, ühe-

tesse e. 'uhteisse

uhi 'uus

uhke, 15; uhkeldama, 99; uh-
kus, 40; uhkustama, 99

uhmer (müüser — peeneks-
tampimise riist), 'uhmri, 23

Ukraina, 8; ukrainlane, 42

uks, ukse, 'ust, 'ukse e. ukses-

se, uste, 'uksi, ustesse e. uk-uhtma, 'uhta, uhan, 'uhtsin,
'uhtis, 'uhtku, 'uhtev, 'uhtnud,
'uhtja, uhetakse, uhetud; 'uht-

jnaa; uhtuma (= uhtma),
uhtuda, uhun, 'uhtusin, 'uh-

tus, 'uhtugu, 'uhtuv, 'uhtu-

nud, 'uhtuja, uhutakse, uhu-

tud; 'uhtuma (uhutav olema),
'uhtuda, 'uhtun, 103

sisse; ukse 'hoidja, 14

ula [olema] (vabalt, omapead);
~ elu; ~k (ulakas isik),

3O; ~kas, 18; ~kus, 40

ulatama, 99; ulatuma [milleni-

gi; millelegi; haarama mida-

gi], 103; ulatus, 40; ulatuseli-

ne, 43; ulatus lik, 81

uhuu! 'ulguma, ulguda, ulun, ulgusin,
'ulgus, 'ulgugu, ulguv, 'ulgu-
nud, 'ulguja, ulutakse, ulutud

'uim (veeloomade ujumis-
elund), uime, 49

ulgu meri (avar, lahtine meri)

uljas (julge, vahva), 'ui'ja, 87

'uim (uimane olek), uima, ~a,

~a e. uimasse, ~ade, ~asid

e. ~i, ~adesse e. uimisse;

uimane, 41; uimastama, 99;
uimastus, 40

'ulm (unenägu), uima, ~a, ~a

e. uimasse, ~ade, ~i, ~a-

desse e. ulmisse
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ultimaatum (viimne nõue), 29

'ultra violetne [kiir]; ultravio-

lettkiir [-e]

ulu 'all [olema] (varjul); ulu-

alla [viima]; ulu alune

uluma (= ulguma), 98

umb. = umbes; umb ahi; um-

be [ajama] (umbseks, kinni);
'umbes (ligikaudu; tee on

umbes — umbne, kinni)
'umb isikuline; umb määrane

umb kaudne; umb 'kaudu;
'umb 'keelne; umb 'kot t;
umbne, 36

umb rohi; 'umb 'rohtuma

umbropsu; umbsakslane;
umb 'sõl m; umb tänav

'umb usaldus; umb 'usk; umb-

usklik

ummik, ~u, 30; ummisjalu
(jalad koos [hüppama]); um-

mis 'king (pealt kinnine);
ummistama, 99; ummistama,

103; ummistus, 40; ummuksil

= ummuksis [olema]; um-

muksile = ummuksisse [jää-
ma] ; ummuksilt = ummuk-

sist [pääsema]
unarul [olema] (unustuses, lo-

hakil); [jääma]
'und (mitme konksuga õng),

unna, 'unda, 'unda e. unnas-

se, 'undade, 'undi, 'undadesse

unnisse

'undama, unnata, 'undan, 'un-

dasin, 'undas, unnaku, 'un-

dav, unnanud, 'undaja, unna-

takse, unnatud

undruk, ~u, 30

une 'kot't; unelema (unistama),
unelda, unelen, 104; unelm

(unistus, unekuju), unelma,

26; une nägu; unetu, 17

'Ungari, koh. ~[sse], 16; un-

gari [keel]; ungarlane, 42

uni, une, und, 'unne e. unesse,

unede, unesid, unedesse; uni-

'müt s; ~ne, 41

unioon (ühendus, liit), 51

unistama, 99; unist [e]lema, 101;
unistus, 40

universaalne (üldine, kõike-

haarav), 36; univer'saal va-

hend; universiteet (ülikool),
universiteedi, 63; uni'versum

(koguilm), 29

uni vorm (vormirõivastis), 51

unuma, 98; ununema, 96; unus-

tama [midagi tegemata], 99;
unustus, 40

upakil [olema]; ~e [jääma];
uper kuut'; uper 'pal l; upi-
tama, 99; 'uppi [minema, löö-

ma] ; uppis [olema]

uppuma, 'uppuda, upun, 114

upsakas, 18; upsakus, 40

uputama, 99; uputus, 40

'urb, urva, 'urba, 'urba e. ur-

vasse, 'urbade, 'urbi, 'urba-

desse e. urvisse

urbe vt. urve; 43,
'urbne, 36; 'urbsus, 40

urgas, 'urka, 91; urgitsema, 96

uri (ohver), urja, 78; ~kivi

urin, ~a, 26; urisema, 96

'urn (anum), urni, 50

Urvaste, koh. ~sse, 15

urve (õõneke, auguke, poor),
'urbe, urvet, 'urbesse, urvete,
'urbeid, urvetesse e. 'urbeisse

USA = Põhja-Ameerika Ühend-

riigid (vt. alamärkust lk. 171)

usaldama, 99; ~tu, 17; usalda-

tav, 26; usaldus, 40; usalduse-

avaldus; usaldus [e] 'väärne;
usaldus 'mees

usin, ~a, 26; ~us, 40

'usk, usu, 'usku, 'usku e. usus-

se, 'uskude, 'uskusid e. 'uske,

'uskudesse; usk'kond, 80;
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/Kz'lik, 81; ~matu, 17; usku- 'uudse vili; 'uudsus, 40;
'uudus, 40; uue 'moeline;
uuendama, 99; uuendus, 40;
uuendus kava; uuenduslane,
42; uuendus lik, 81; uuenema,

96; uuesti; uuesti 'sünd

ma, 'uskuda, usun, uskusin,
'uskus, 'uskugu, 'uskuv, 'us-

kunud, 'uskuja, usutakse e.

'ustakse, usutud e. 'ustud;
uskumatu, 17

'uss, us'si, 50; us si rohi; ussi-

tama, 99; us'situma, 103
uul. —■ uulits; uul'its, 26; uulit-

sa 'poiss
'ustav, ~a, 26; ~us, 40 'uur, uuri, 50
usu isa; usuline, 43; usund

(teatavale usutunnistusele

omane usuvorm, religioon),
29; usu puhastus; usutama

[kedagi], 99; usutav, 26; usu-
' teadus; usut[e]lema, 101;

usutlus, 40; usutu, 17; usu-

uurakil [olema] (kallakil, vil-

tu) ; ~e [jääma]

'Uural (mäed, jõgi), 29; uurali

[keelkond]

'Uuran (rändtäht), 29

uure, 'uurde, uuret, 'uurdesse,

uurete, uurdeid, uuretesse e.

uurdeisse
tunnistus; usu õpetus

'utma ([tõrva jne.] ajama, kui-

vait destilleerima), 'utta, utan,
121

uuri 'ket t

uurima, 106; uurimus, 40

uuristama, 99; uuristus, 40

'uus, uue, 'uut, 'uude e. uuesse,

u'toopia (teostamatu unistus),

31; utoopiline, 43

uute, 'uusi, uutesse e. uusisse,

komp, uuem, sup. uusim e.

kõige uuem; ~ 'aasta;
~ aeg (ajaloos); ~ hõbe;
'Uus-Mere'maa, la

'utt (emane lammas), ute, 'utte,
'utte e. utesse, 'uttede, 'utti,
'uttedesse e. utisse; utu!

uudis, 37; himu; ~ 'kaup;
~ 'maa; ~tama (uudishimu-
likult, imetledes vaatama),
99; uudne, 36; 'uudse 'leib;

'uusus, (komme, pruuk), 40

uvertüür (avamäng), 51

V

v. = või; vaatus; vald; veerg;

värss

vaakuma, 'vaakuda, vaagun,
113

va (vana) vaakuum ([õhu-]tühi ruum), 5
'vaal (valaskala), vaala, 45

'vaap (email, klaasitis), vaaba,

v. a. = väga austatud

'vaablane (vapsik), 42

vaade, 'vaate, 84 55; ~ama, vaabata, ~an, 126

'vaar (vanaisa; vanamees), vaa-'vaagen, 'vaagna, 20

'vaagima (kaaluma), 'vaagida,
'vaen, vaagisin, 'vaagis, 'vaa-

gigu, 'vaagiv, 'vaaginud, 'vaa-

gija, 'vaetakse, 'vaetud

ri, 50

vaarao, 4

vaarikas, 18, = vaar mari

vaaruma, 107

'vaak (teatav taim), vaagi, 61 vaas', vaas'i, 50
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'vaat', vaad i, 63

vaat!; ~ama, vaadata, ~an,

127; aken; ~eline, 43;
~e 'mäng; ~e piir;
vaadelda, ~len, 132; ~'lik,
81; ~lus, 40; ~lustorn;
~us, 40

vaba, ~sse, ~de, ~sid

e, vabu, vabadesse e. vabusse,
komp, vabam, sup. kõige va-

bam; ~'dik, 81; ~dus, 40;
~dus sõda (kui selle all mõel-

dakse Eesti Vabadussõda,
siis: Vabadus sõda); ~dussõ-

ja 'aegne; ~dus sõjalane, 42;
~ linn; viidama, 99; viidu-

ma, 103; ~ndus, 40;
96; ~riik; ~ 'riiklane, 42

vabam (vaarikas), ~a, 26

vabasadam; vabastama, 99;
vabastuma, 103; vabastus, 40;
vaba 'tahtlik

vabin, ~a, 26; vabisema, 96;
vahistama, 99

vabrik, 30; vabri'kan't, ~an'di,
67; ~u hoone; ~u tööline;
vabritsema, 96

vada (loba), ~sse, ~de,
~sid e. vadu, vadadesse e. va-

dusse

vader, ~i, 29

vadima, 97; vadin, 26; vadista-

ma, 99

vad'ja [keel]; ~lane, 42

'vae 'kauss; vt. ka vaagima
vaen, vaenu, ~u, e. vae-

nusse, ~ude, ~usid {e. ~e},
{e. vaenesse}; ~a-

ma [kedagi] (vaenulikult kal-

lale tungima [kellelegi], taga
kiusama [kedagi]), 124

'vaene, 35; ~'laps, vaese lap-
se, 'vaest 'last, 'vaesesse lap-
sesse, vaeste laste, 'vaeseid-

Jlapsi, 'vaestesse lastesse

'vaenlane, 42; vaenlik, 81,
vaenulik, 81, — vaenuline, 43;
vaenus [elama]; vaenustama

[kedagi] (vaenu avaldama

[kellegi vastu]), 99; vaenu-

väli

vaeras (teatav lind), 'vaera, 87

'vaeseke[ne], 44; 'vaese omaks

[tegema]; vaeslaps (= vae-

nelaps); 'vaeste maja; vae-

suma, 103; vaesus, 40

'vaev, vaeva, 45; vaevaline, 43;
vaevalt; ~ama, 124; vaeva<-

w
nägemine, 43; vaeva 'palk;

~leina, vaevelda, ~len, 129;
vaevu (hädavaevalt); ~uma

(vaevaks võtma; vaeva näge-
ma), 103

vaga, ~sse, ~de,
e. vagu, vagadesse e. vagusse,

komp, vagam, sup. kõige va-

gam; ~dus, 40; ~ 'jutt; ~ne,

41; ~tseina, 96

vagel (ussike), vagla, 'vakla,
'vakla e, vaglasse, 'vaklade,
'vaklu, 'vakladesse e. vaglus-
se

vago'net (väike veovagun), va-

goneti, vago'netti, vagonetti
e. vagonetisse, vago'nettide,
vago'nette, vago'nettidesse e.

vagonetesse
vagu, 'vao, vagu, 'vakku e.

'vaosse, vagude, vagusid, van-

gudesse
vagun, ~i, 29

vagune, 41; vagur (vagune, ra-

hulik, taltsas), vagura, 26;

vagus (vagune), vagusa, 26;
vagusi

vaha, 'vahha e. vahasse,
~de, ~sid, ~desse; ~ küü-

nal; ~ riie; ~taina, 99
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vahe (terav, lõikav), ~da, 25

vahe, 7; ~'aeg; ~'kord;
[aia] ~1; ~1 (mõnikord);
~ Idama, 99; ~Iduma, 103;
~ldumisi; ~ldus, 40; ~lduv,
26; [aia] ~le; ~line, 43; ~li-

ti; 43; ~lt; ~ ’maa;
Vahemeri; ~mik (vaheala,

vaheruum), 81; ~mine, 43;
~nd, 29; ~ndaja, 31; unda-

ma (vahetalitajaks olema),
99; ~nd[e]lema, 101; ~ndi-
tu (otsekohene), 17; ~ndlus,
40; ~ndus (vahetalitus), 40;
~'peal;

vaher, 'vahtra, vahert e. 'vaht-

rat, 'vahtrasse, 'vahtrate,
'vahtraid, 'vahtratesse e.

'vahtraisse

vahe 'sein; vahest [ta tuleb]
(ehk [ta tuleb]); vahe tali-

tus; vahetama, 99; vahete-

vahel = vaheti; vahetlik
(vahelduv, muutlik), 81; va-

het pidamatu, 17; vahetu (il-
ma vaheta; vahenditu), 17;
vahetuma, 103; vahetus, 40;
vahetus 'kaup

vahi 'kord; vahistama (vahi al-

la võtma), 99; 'vaht, vahi,
'vahti, 'vahti e. vähisse, 'vah-

tide, 'vahtisid e. 'vahte, 'vah-
tidesse

'vaht, vahu, 'vahtu, 'vahtu e.

vahusse

'vahtima, 'vahtida, vahin, 'vah-

tisin, 'vahtis, 'vahtigu, 'vah-

tiv, 'vahtinud, 'vahtija, vahi-

takse, vahitud; 'vaht'kond, 80

'vahtra puu; 'vahtrik (vahtra-

salu)T 81

vahu koor [-e]; vahune, 41; va-

hutama, 99

'vahva, 14

vahvel (kook [-gi]), 'vahvli, 22

'vahvus, 40

'vai, vaia, ~a, ~a e. vaiasse,

~ade, ~u, e. vähis-
se

'vaibuma, 103
'vaid

'vaidlema, vaielda, 'vaidlen,
'vaidlesin, 'vaidles, vaielgu,
'vaidlev, vaielnud, 'vaidleja,
vaieldakse, vaieldud; 'vaidlus,
40; 'vaidlus [ejalune; 'vaid-

lus 'õhtu; vaieldav, 26

vaigistama, 99

vaigune, 41; 'vaik, vaigu, 73
'vaiki [olema]; ~ma, 102;'vaik-

ne, 36; 'Vaikne [ookean],
'Vaikse [ookeani], 36; 'vai-

kus, 40

'vaim, vaimu, 52; ~ne, 36;
4O; vaimu anne [ 'an-

de]; vaimu 'haige; vaimu-

haigus; vaimukas, 18; vai-

mukus, 40; vaimulik, 81; vai-

mustama, 99; vaimustuma,
103; vaimustus, 40

'vainu, 17

'vaip, vaiba, 55
'vaist (loomusund), vaistu, 52;

~'lik, 81

'vait [olema]

'Vaivara, koh. ~sse, 31

vaja; ~dus, 40; ~k (puudu-
jääk), ~ku, 30; [anum on]

~ka; ~'lik, 81, = ~line, 43;
~ma, 95; ~nema (vaja, puu-
du olema), 96

vajuma, 98; vajutama, 99; vaju-
(vajutav ese), 39; vajutus,

40

vaka 'maa; vakane, 41

va'kant 'koht; va'kantne (vaba
[kohti), 36; vakants (vakant-

sus; vaba koht), 51; vakant-

sus, 40

'vakk, vaka, 59
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'vakka [olema]

'vaks, vaksa, 45

'vaksal, ~i, 29

vaku 'maa (talupoja tarvitada

antud maa pärisorjuse ajal);
vaku raamat (jalupoja mak-

suraamat [pärisorjuse ajal])
valama, 95; valang, 30

valas kala

valatis (valatud ese), 39

'vald, valla, valda, 'valda e. val-

lasse, 'valdade, 'valdu, 'valda-

desse e. vallusse; valdama

(enda võimuses, enda käes

pidama, valitsema), vallata,

'valdan, 'valdasin, 'valdas, val-

laku, 'valdav, vallanud, val-

daja, vallatakse, vallatud;

vald'kond, 80; valdus (val-

damine; vallatav ese), 40

vale, 7; vale (väär [-a], eba-

õige); ~'lik, 81

valem, ~i, 29

valendama (valevana paistma),
99; valendus, 40

vale nimi; vale raha; valesti;
valetama, 99

valev (hele, valge, selge), ~a,
26

Valga, koh. 'Valka, 8; maa,
la

'valge, 15; 'Valge [meri], 'Val-

ge [merel, 'Valget [merd], 15;
~dus (valge-olek), 40;
~ 'juukseline; valgenema, 96;
~'vask; 'Valge-Vene, 7;
~ venelane

'valguma, 103

'valgus, 40; ~eilne, 43; ~[e]-
' tundlik; valgus kiir [-e];

'valgus 'pilt; valgustama, 99;
valgustus, 40; valgustus 'aeg

vali, val'ju, 79

valija, 31; valik, 30; valima, 97;

„
valimik (väljavalitud hulk,

kogu), 81; valimis võitlus

valing, ~u, 30

valitseja, 31; valitsema, 96; va-

litsus, 40; valitsus asutis; va-

litsuslik, 81

'val jad, valjaste, 'val jaid, val
-

jastesse e. 'val jaisse
Val jala, koh. ~sse, 31

väljendama, 99; val ju [kõne-

lema]; val ju 'hääldaja, 31;
valjus, 40

valk (munavalge-aine), valgu,
~u, ~u e. valgusse, ~ude,
~usid e. ~e, audesse; valk-

jas, 18

väiklane (Valga elanik), 42

vall, valli, 50

valla (lahti); vallali; vallaline,
43

valla maja
vallandama, 99; vallasema;

vallas 'laps; vallas vara

vallatama, 99; vallat[e]lema,
101; vallatu, 17; vallatus, 40

vallutama, 99; vallutus, 40
valm, valmi, 50

'valmidus, 40; valmima, 102;
val mis, 'val'mi, vafmist, 'val-

misse, vaTmiste e. 'vaKmite,
'val'meid, vafmistesse e. 'val -

mitesse e. 'val meisse, komp,
'vafmim, sup. 'valmeim e.

kõige 'valmim; vaTmis riie;
val mistama, 99; valmistuma,

103; valmistus, 40; vaTmistus-

Jviis [-i]; 'vaimus (= valmi-

dus), 'val muse, 40
'vaTskus, 40

'val'ss, val si, 66
'val'ts (valtsimisvahend, rull),

50; ~ima, 106

valu, ~sse, ~sid,
~desse

valu koda
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valuline, 43; valu raha; valus»
valusa, 26; valutama, 99

valuuta (vääring; [välis-] ra-

ha), 8

valvama, 124; valvas, 'valvsa,
88; valve, 82; 'valve 'kord;
valvel [olema]; valve sei-

sang; 'valv kond, 80; valvsus,
40; valvur, 29; 'valvus, 40

'vamm (käsn; puumädanik),
vammi, 50

vammus, ~e, 38

vam'piir (vereimeja), 51

vana, ~, ~, ~sse, ~de, vanu,
vanadesse e. vanusse, komp,
vanem, sup. vanim e. kõige
vanem [sõnust jõuluvana,
metsavana jne. on mitmuse

osastav: -vanasid]; vana aeg

(ajaloos); ~ 'aegne; ~de-

kodu; ~dus, 40; ~dus nõr-

kus; ~ ema; ~ isa; ~ke-

[ne], 44; ~ idane, 42;
~ 'mees; 96; ~sti;
~ sõna

vandaal (muistse germaani

rahva liige; toores, hävitus-

himuline metslane), 51; ~'lik,
81; vandalism (hävitushimu-

line metslus), 51

vande 'sel tslane, 42; vande-

' tõotus; 'vanduma, 'vandu-

da, vannun, 'vandusin, 'van-

dus, 'vandugu, 'vanduv, 'van-

dunud, vanduja, vannutakse,
vannutud

vanem, 26, pl. ~ad; ~us, 40

'vang, vangi, 50; ~i [sattuma,

panema]; vangi maja; ~is

[olema]; vangistama, 99; van-

gistus, 40; ~la, 14

vangutama, 99

vanik (pärg), ~u, 30

va'nill (teatav taim ja maitse-

aine), 51

vanker, 'vankri, 23

'vankuma, 'vankuda, vangun,
113

vann, van ni, 50

vanne, vande, vannet, 'vandes-

se, vannete, 'vandeid, vanne-

tesse e. 'vandeisse

van nitaina, 99; van ni tuba

vannutama, 99

'vantsima, 106

vanuma (kokku tõmbuma, ti-

henema; tihedasti üksteise

külge jääma), 98

vanune, 41; vanur, vanuri, 29;
vanus (iga [ea]), vanuse, 38

vanutama (vanuma panema), 99

'vao vt. vagu; ~line, 43

'vapp, vapi, 70

vapper, 'vapra, 20

vappuma, 103

'vaprus, 40

vapsik (suur herilane), 30

vapustama, 99; vapustus, 40

vara 1. (varandus), 'var-

ra e. varasse, ~de, ~sid,
~desse

vara 2. (aegsasti); ~ hnmmi-

kune; ~jane, 42; ~k, ~ku,

30; ~kult

[võtme] varal (abil); [vee] ~e

[jääma]; ~ine, 43

varandus, 40; ~'lik, 81

varane, 41

varas, 'varga, varast, 'vargasse,
varaste, 'vargaid, varastesse

e. vargaisse, komp, 'vargam,
sup. vargaim e. kõige 'var-

gam; varastama, 99

varasus, 40; varasuvine

'varb ([peenem] kepp, [jäme-
dam] vits; [redeli-]pulk; var-

ras), varva, 'varba, 'varba e.

varvasse, varbade, 'varbu,
'varbadesse e. varvusse
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'varba vt. varvas; [kiki-] ~il;
~

w

'küüs'; ~line, 43

'Varbla, koh. ~[sse], 14

'varblane, 42

varda vt. vart [varda]

'varda vt. varras

vare, ~me, 28

varem, ~a, 26; ~alt; ~[ini]

vares, ~e, 38; ~[e] 'jalg
varga jõuk; vargil [käima];

vargile [minema]; varglik,
81; 'vargsi; 'vargus, 40

vari, varju, 79

vari'ant (teisend), variandi, 67;
variatsioon (teisendus, teise-

nemine), 51; varieerima (tei-

sendama, muutma), 106; va-

rieeruma, 103; varie tee (la-

va v. teater laulu-, tantsu-

jne. ettekanneteks; need et-

tekanded ise), 1

varisema, 96

variser, 5; ~lik, 81

varitsema, 96

varjama, 124; varje, 'varje, 82;
varjend, 29; varjukas, 18; var-

ju 'külg; varjul [olema]; var-

jule [panema]; varjuline, 43;
varjult [vaatama]; 'varjuma
(end varjama, varjule mine-

ma), 103; varjund (peen va-

he, peenus), 29; varjundama
(varjundeid eraldama v. moo-

dustama), 99; varju nimi;
varju 'paik; varju 'surm;
varjutama, 99; varjutus, 40

varma (pea, varakult, ajaviit-
mata); varmas (kärmas, kii-

re; varstine), 'varma, 87

'varn, varna, 45

varras, 'varda, varrast, 'vardas-

se, varraste, 'vardaid, varras-

tesse e. 'vardaisse

varrud, 'varrude, 'varrusid {e.
'varre}, 'varrudesse

varrukas, 18

varrul [olema]; ~ine, 43

vars, varre, 'vart, varde e. var-

resse, varte, 'vär si, vartesse

e. var sisse

varsa kabi; varss, varsa, 'vars-

sa, varssa e. varsasse, 'vars-

sade, varssu, 'varssadesse e.

varsusse

'Varssavi, koh. ~[sse], 16

'varsti; ~ne, 43

'vart (viljapeksuriist), varda, 57

'var't (teatav lind), vardi, 67

varu (tagavara), ~, 'varru

e. varusse, ~de, ~sid, ~des-

se; ~ks [olema]; ~1 [olema]

(ettevaatlik); [valge] (kui
veel [valge] on); ~ma, 98;

~ 'mees; ~stania, 99; ~stis
(varustus-esemed), 39; astu-

ma, 103; ~stus, 40

varva vt. varb

varvas, varba, varvast, 'varbas-

se, varvaste, 'varbaid, varvas-

tesse e. 'varbaisse
varvukil [olema]; ~e [tõus-

ma]; varvul [kõndima] (var-

bail)

vasak, ~u, 30 [komp, e.

vasem, sup. ~uim e. kõige
~um e. kõige vasem];
~ 'poolne; ~ui [olema]; ~u-

le [liikuma]; ~ult [tulema]

Vasalemma, koh. Vasa lemma, 8

vasall (läänimees), 51

vasar, ~a, 26; ~d:una, 99

vase liin, 51

vase 'lõige; vase maak

vasem (vasakpoolne, vasak-

poolsem), ~a, 26; ~ 'poolne
vase[s] 'sepp; vasetama, 99

vasikas, 18

'vas'k, vase, 'vaske, vaske e.

vasesse, 'vaskede, 'vask!,

'vaskedesse
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'Vasknarva, koh. 'Vasknarva

e.- 8

‘vaskne, 36; vask raha; vask-

Jsepp (= vase[s]sepp)
'vassima, 106; vassing, 30

'vast (alles, nüüdsama)

vastakas (vastupidine; vastusei-

sev; vastas-), 18; vastakuti

vastalt (järjest)
'vastama, 124; 'vastamisi

vastand, 29; ~'lik, 81; ~ näh-

tus; vastane, 41

[minu] vastas; ~ aken;
~ 'rind; [nende] ~t; ~'tik-

ku; 4l; vastati (=

vastakuti)
'vastav, ~a, 26; ~us, 40; vaste

([millelegi] vastav asi v. sõ-

na) ,
82

vastik, 30; ~us, 40

'vastla 'kuu; vastla päev
'vastne (uus, hiljutine; larv

[looma arenemis-aste]), 36

'vast olu (-- vastuolu)

'Vastseliina, koh. 'Vastseliina

~sse, 8

'vast 'sün dinu, 17

'vastu [vett]; [vaenlaste] vas-

tu; ~ kaja; ~ 'karva (vas-
tumeelt) ; vastuksi (vastupi-
di, vastusuunas); ~ 'meel-

ne; ~ 'meelt; ~'oksa;
~ 'oksus, 40; ~ olu; ~ pa-

nek; ~ pidav, 26; ~ pidi;
~ pidine, 41; ~ rünnak;
~ 'seis; vastustama (vastu

panema), 99; vastutama, 99;
~ tulelik, 81; vastutus, 40;

vastutus[e] rikas; vastutus-

tunne; ~ 'vett [ujuma];
~ 'võt ja, 14; ~ 'võtlik, 81;
~ 'võtt; ~võtu 'tund

vateerima, 106

vaterdama (lobisema), 99

Vatikan, 5

vatrama (— vaterdama), vad-

rata, vatran, 'vatrasin, 'vat-

ras, vadraku, 'vatrav, vadra-

nud, 'vatraja, vadratakse,
vadratud

'vats, vatsa, 45

'vat't, vat'i, 72

'vea vt. viga; ~tu, 17

vedama, vedada, 'vean, vedasin,

vedas, vedagu, vedav, veda-

nud, vedaja, 'veetakse, 'vee-

tud

vedel, ~a, 26; ~ema, ~da,

zven, 104; vedelik, 81; ~iku-

mõõt; ~us, 40; ~ 'vor st

vedima, 97

vedru, ~sse, ~de, ~sid,
z-zdesse; ~'nõel; ~tarna, 99

vedu, 'veo, vedu, 'veosse, vedu-

de, vedusid, vedudesse; ~r,

~ri, 29; 'juht [ juhi];
'laev

'vee vt. vesi; ~ alune; ~ aur

veebr. = veebruar; veebruar

(küünlakuu), 5; veebruari-

kuu

[sise-] 'veed, vete, vt. vesi

'veel
'veen (tõmbsoon), veeni, 50

'veenduma, 103; veendumus, 40;
veene (veenev põhjendus;
veendumus), 'veende, veenet,
'veendesse, veenete, 'veen-

deid, veenetesse e. 'veendeis-

se; 'veenma [kedagi milles-

ki], 'veenda, veenan, 'veen-

sin, 'veenis, 'veengu, 'veenev,
'veennud, 'veenja, 'veendakse,

'veendud

'Veenus (rändtäht), ~e, 40

'veer (äär, serv), veere, 48

'veer (kallak, nõlv), veeru, ~u,

~u e. veerusse,

{e. ~e}, ~udesse

veerand, 29; ~ 'aasta
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veere (veeremine), 'veere, 82;
[lume-] veere, 'veerme, 94;
veerema, 'veereda, ~n, 105;
'veere 'mäng

[seina] veeres (ääres); ~ tikku

(äärestikku)

veeretama, 99

'veerg, veeru, 'veergu, 'veergu
e. veerusse, 'veergude, 'veer-

gusid e. 'veerge, 'veergudesse
veerik (1. äärepoolne osa, ääris;

2. ümmar, veerev asi; 3. set-

verik), 30

'veerima, 106

veering (raha), ~u, 30

'veer kivi; 'veerlema, veerelda,

'veerlen, 129; veerma (= vee-

rema), 'veerda, veeren, 116

'veermine (äärmine), 43; veer-

ne, 36

veeruline, 43

vee'seis; veestik

(veed, vetekogu), 81

'veetlema, veedelda, 'veetlen,
132; 'veetlev, 26; veetlus, 40

'veetma ([aega, elu] mööda

saatma), 'veeta, veedan, 120

'veetud, 19, vt. vedama

'vee uputus; 'vee 'värk

vegetatsioon (taimekasv; tai-

mestik), 51; vege teerima (tai-

mena elutsema), 106

'vehkima, 'vehkida, vehin, 'veh-

kisin, 'vehkis, 'vehkigu, 'veh-

kiv, 'vehkinud, 'vehkija, ve-

hitakse, vehitud; 'vehklema,
vehelda, 'vehklen, 'vehklesin,

'vehkles, vehelgu, 'vehklev,

vehelnud, 'vehkleja, veheldak-

se, veheldud; 'vehklemine, 43

'veider, 'veidra, 20; veiderdaja,
31; veiderdama, 99

veidi; ~ke[ne], 44

'veidrus, 40

veime 'vakk

'vein, veini, 50; veini pudel
'veis, ~e, 33; ~e iiha

'veksel, 'veksli, 22

veli (vend), velje, 'velje, 'vel-

je e. veljesse, 'veljede, 'vel'-

jesid, 'veljedesse
veloidroom (ratta-võidusõidu-

tee), 51

'velsker, 'velskri, 23

'velt'veebel, 'velt veebli, 22

vemmal, 'vembla, vemmalt,

'vemblasse, vemmalde, 'vemb-

laid, vemmaldesse e. 'vemb-

laisse; vemmeldama, 99

'vemp, vembu, 74

'vend, venna, 'venda, venda e.

vennasse, 'vendade, 'vendi,
'vendadesse e. vennisse;
’vend[l]us, 40

vene, 7

Vene, koh. ~sse, 7

Veneetsia, 31

venelane, 42; Vene maa (— Ve-

ne), la; vene pärane; venes-

tama, 99

venima, 97

venna vt. vend; ~ke[ne], 44;
~'lik, 81; ~ naine; ~s,
~kse, ~st, ~kses.se, ~ste,

~kseid, ~stesse e. ~kseisse;
~s'kond, 80; ~s tarna, 99;
~ste kogudus; ~stuma, 103;
~stus, 40; vennike[ne], 44

ventiil (sulgemisseadis), 51;
ventilaator (õhupuhastus-sea-
dis), 29; ventilatsioon (õhu-

vahetus), 51; ventileerima
(tuulutama), 106

'veo vt. vedu; ~
auto

vepsa [keel]; 'vepslane (lääne-

mere-soome rahva liige), 42

veranda, 8

'verb (pöördsõna), verbi, 50;
ver'baalne (pöördsõnaline;
suuline), 36; verbaal noomen
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vere vt. veri; ~ januline, 43;
~ 'jooks; 43; Jsoon';
~ sugulus; ~tu, 17; ~v (ve-

rekarva, [veri-]punane), ~va,

26; ~ 'vaesus; ~ valamine,

43; veri, vere, 'verd, 'verre e.

veresse, verede, veresid, vere-

desse; verine, 41; veri puna-

ne; veristama, 99; veritsema

(verd jooksma), 96; veri-

'vaenlane; veri 'vorst

verme (verine jutt, haav), 82

Versailles [loe: versa i], koh.

Versailles’sse, 4

'verssok (endine pikkusmõõt),
'verssoki, vers'sokki, 'vers-

sokki e. 'verssokisse, 'vers-

sokkide, verssokke, 'vers-

'sokkidesse e. 'verssokesse

'verst, versta, 47; verstane, 41

verti kaal joon’; vertikaalne

(püstloodis), 36

vesi, 'vee, 'vett, 'vette e. 'vees-

se, vete, vesi, vetesse e. vesis-

se, pl. 'veed; ~ jahutas; ~k

(keemiline ühend), ~ku,
30; z~ 'kaar (läänekaar);
~ kõnd, 80; ~ lennuk;
~ 'lood'; ~ 'lood is [olema];
~ne, 41; ~'nik, 81; ~ 'roos';

tarna, 99; ~stu, 17; ~ tõ-

bi; ~ 'veski; ~'värv

'veski, 16; ~ kivi; ~line, 43

'ves't, ves'ti, 50

'vestama (puust lõikama, vooli-

ma), 124

veste, 82; 'vestlema, vestelda,
'vestlen, 129; vestlus, 40;
'vestma, 119

Ve'suuv (tulemägi), 51

vete'raan (vana, väljateeninud
sõdur; vana, kogenud tegela-
ne), 51

veteri naar ar st (loomaarst);
veteri'naarne, 36

vefikas (teatav taim), 18

veto (keeld, keeluõigus), 10

'vetruv (vedrutaoliselt nõtke),
26

'vette hüpe; vettima, 102

viadukt (sildtee), 51

vibama (looklevalt, vedrutavalt

liikuma, võbisema), 95

vib'reerima (võnkuma, värise-

ma), 106

vibu, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; ~ püss; zvtama, 99

videvik, 81

vidin, 26; vidisema, 96; vidis-

tama, 99

vidukil (poolkinni, pilukil);
~e [pigistama]; vidusilm

(poolkinnine, poolpime silm);
[silmi] vidutama, 99

viga, 'vea, viga, veasse, viga-
de, vigu, vigadesse; ~dus, 40

Vigala, koh. ~sse, 31

vigane, 41; vigastama, 99; vi-

gastama, IG3; vigastas, 40

vigle (teatav lind), 7

vigur, 29; ~dama, 99; ~i-

'vänt; ~ 'lend; ~'lik, 81

viha vt. viht [viha]

viha, vihha e. vihasse,
~de, ~sid, komp,
viham, sup. kõige viham;

4O; ~kas, 18; ~mees;
~ne [kellelegi, kellegi peale;
millegi päralt], 41; ~starna,
99; ~stuma [millestki, mil-

legi peale v. pärast; kellegi
peale], 103; ~'vaen

vihe (lõikav-kõle ja vihisev

[tuul]), ~da, 25

vihik, 30

vihin, ~a, 26; vihisema, 96

'vihjama [midagi, millelegi]
(kaudselt märku andma,

mõista andma), 124; vihje
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(kaudne märguanne, mõista-

anne), 82

'vihk, vihu, 'vihku, 'vihku e.

vibusse, 'vihkude, 'vihkusid

'vihke, 'vihkudesse

'vihkama, vihata, 'vihkan, 'vih-

kasin, 'vihkas, vihaku, vih-

kav, vihanud, vihkaja, viha-

takse, vihatud

'vihm, vihma, 45; vihmane, 41;
vihma 'uss; vihma vari; vih-

ma vesi; vihmuke[ne], 44;
vihmutama, 99

'viht, viha, 'vihta, 'vihta e. vi-

hasse, 'vihtade, 'vihtu, 'vihta-

desse

'viht (1. kimp lõngu; 2. kaalu-

pomm), vihi, 'vihti, 'vihti e.

vihisse, 'vihtide, 'vihtisid e.

'vihte, 'vihtidesse

'vihtlema, vihelda, 'vihtlen,
'vihtlesin, 'vihtles, vihelgu,
'vihtlev, vihelnud, 'vihtleja,
viheldakse, viheldud; vihtu-

ma, 'vihtuda, vihun, 'vihtu-

sin, 'vihtus, 'vihtugu, 'vihtuv,
'vihtunud, 'vihtuja, vihutak-

se, vihutud

vihuti (kiuste, keeluvastaselt)

viibe ([ühekordne] viipamine,
viipumine), 'viipe, 83

'viibima, 102; viibimis 'koht

Viiburi, koh. ~[sse], 16

viibutama, 99

viida vt. viit

[aja-] viide 1., 'viite, 84

viide 2. (viitamine, juhatus,
saade), 'viite, 84

viidikas (teatav kala), 18

viie vt. viis [viie]; ~kesi;
~'kordne; ~ kümnes; ~li-

ne, 43; ~n dik, 81; ~ne, 41;
~s, ~nda, ~ndat e. ~t,

endasse, ~ndate,

~ndatesse e. ~ndaisse;
~ teist 'kümnes

viigi 'leht

viigiline [mäng], 43

viigi mari; viigi 'puu
'viik, viigi, 61

viiking (muinasskandinaavia

meresõitja), ~i, 29

'viil, viili, 50

viil (1. hoone otsseina osa,
mis külgseinast ulatub kõr-

gemale; 2. viilukas), viilu,

~u, e. viilusse, ~ude,

~usid {e. ~e}, audesse {e.
viilesse}

viilakas (= viilukas), 18

'viilima, 106; viili puru

[leiva-] viilukas, 18

'viima, 'viia, 'viin, viisin, viis,

viigu, 'viiv, viinud, 'viija,
viiakse, 'viidud

viimaks; viimane, 41; viimati;
viimist[e]lema, 101; 'viimne,
36; viimne 'päev, viimse-

päeva, 'viimset 'päeva, 'viim-

sesse päevasse
'Viin, Viini, 50

'viin, viina, ~a, e. viinas-

se,
desse e. viinusse; viinaJkuu
(oktoober); viina mari; vii-

na mägi; viina 'puu; viinas-

tama, 99; viinastuma, 103

viini [vorst, tool]

'viipama, viibata, 'viipan, 126;
'viipuma (edasi-tagasi liiku-

ma v. õõtsuma), 'viipuda, vii-

bun, 'viipusin, viipus, 'viipu-
gu, 'viipuv, 'viipunud, 'viipu-
ja, viibutakse, viibutud; 'vii-

pur (maisel, pendel), 29; 'vii-

pur 'kell

'viir, viiru, ~u, ~u e. viirusse,

~ude, ~usid e. ~e, ~udesse

{e. viiresse}
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viirastus, 40; ~lik, 81

viires (kajakataoline lind),
'viire e. viirese, viirest, 'vii-

resse e. viiresesse, viireste,
'viireid e. viireseid, viirestes-

se e. 'viireisse e. viireseisse

viirg (1. joon, rida; 2. värin,
võbin, vool, juga), viiru, 'viir-

gu, 'viirgu e. viirusse, 'viirgu-
de, 'viirgusid e. 'viirge, 'viir-

gudesse
'viir 'puu
viiruk, ~i, 29; ~i 'suits

viiruline, 43; viirutama (viiru-
liseks tegema), 99

viis, viie, 'viit, viide e. viiesse,

viite, 'viisi, viitesse e. viisis-

se

'viis, viisi, 50

viisakas, 18; viisakus, 40; viisa-

kusetu, 17; viisakus 'reegel
[paari-, kuude] 'viisi

viisik (viiest koosnev rühm), 30

viisiline, 43; viisi pärane; vii-

si 'ütlev, 26

'viisk, viisu, 'viisku, 'viisku e.

viisusse, 'viiskude, 'viisku-

sid e. 'viiske, 'viiskudesse

viis kümmend, viie 'kümne,
viit kümmend, viie 'kümnes-

se, viie 'kümnete, viie 'küm-

neid, viie 'kümnetesse e. viie-

Jkümneisse; 'viis 'nurk;
'viis sada, viie saja, 'viit sa-

da, viie sajasse, viie sadade,
viie sadasid {e. viie sadu},
viie sadadesse; viis 'teist-

[kümmend], viie 'teist'kümne,
'viit 'teistkümmend,viie 'teist-

'kümnesse, viie'teist'kümne-

te, viie 'teist'kümneid, viie-

'teist'kümnetesse e. viie-

'teist'kümneisse

viit (tähis), viida, 57

'viitama (1. juhtima, saatma;

vihjama; 2. teelt, rööpast
välja viskuma), viidata, 'vii-

tan, 127

'viitma, 'viita, viidan, 120

viitse admiral (aseadmiral);
viitse 'konsul (asekonsul)

'viitsima, 106

viiul, ~i, 29; ~daina, 99;
'kont'sert; ~i'mäng

'viiv (hetk, viivuke), viivu, 52

viivitama [millegagi, midagi
teha], 99; ~ta; viivit[e]le-

ma, 101; viivitus, 40

viivuke[ne], 44

vikaar (asetäitja; abivaimu-

lik), 51; ~'kond, 80

vikat, ~i, 29;
viker kaar; viker 'kest (sil-

mal)
vikerlane (kangelane), 42

'vikk (kurehernes), viki, 69

'viks, viksi, 50

'viksima, 106

vii. = vilistlane

vilajas (pikk ning sihvakas), 18

vilama, 95

vilamisi (viltu)

vildak, ~u, 30; ~il [olema];
[vajuma]; ~us, 40

vildistuma (vilditaoliseks muu-

tuma), 103

vile (vilistus; vilepill), 7

vile (nobe, kärmas; õhuke [seks

kulunud]), /vda, 25

vilets, ~a, 26; ~us, 40

vilgas, 'vilka, 91

viige (vilkumine, läige, helk),
'vilke, 85

vilgu kivi; vilgutama, 99

vili, vilja, 77

vllin, ~a, 26; vilisema, 96; vi-

listama, 99

vilistlane, 42; vilistlaskogu
vilja 'ait; viljakas, 18; vilja-

kus, 40; viljaiine, 43; 'viijama
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(viljakandvaks muutma; kas-

vatama), 124; viljamõõt;
viljand (küllalt, ohtrasti)

Viljandi, koh. ~[sse], 16;
~maa, la; viljandlane, 42

viljaJ peks; viljapuu; vilja-
'saak; viljastama (vilja

kandma panema, viljaliseks
tegema), 99; viljatu, 17; vilje-
lema (kestvalt vii jama, hari-

ma), viljelda, viljelen, 104;
viljelus, 40; [maa-] viljur,
29; 'viljus (viljamine), 40

vilk (viige), vilgu, 73

vilks!; vilksa[h]tarna, 99;
ma, 124; ~ti!; ~uma, 107

vilkuma, vilkuda, vilgun, 113

vill, villa, 45

vill, villi, 50

villa (suvila), 8
villak (villkasukas), 30
villand (küllalt; tüdinud)
villane, 41; villa 'tööstus

[käsi läks] 'villi (vill-rakku);
~s [olema]

'vill kopp
Vilno, 10

'Vilsandi, koh. ~[sse], 16

'vilt, vildi, 67; ~ kübar

'viltu; ~ne, 42; ~ olek

vilu, ~sse, ~de, ~sid,

komp. ~m, sup. kõi-

ge ~m

viluina, 98; ~tu, 17; vilumus,
40

vilus (varjuline, jahe), ~a, 26

'vimb (teatav kala), vimma,
vimba, 'vimba e. vimmasse,
'vimbade, 'vimbu, 'vimbades-

se e. vimmusse

'vimm (kestev, kange viha;
[haiguse] juur, idu; küürus-

olek), vimma, ~a, ~a e.

vimmasse, ~ade, ~asid e.

~u, ~adesse e. vimmusse;

[tõmbuma]; ~as [ole-
ma]

vinama (halvasti lehkama), 95

vind (sitke tükk; rasva sula-

tusjäänus; kuivanud rohu-

tükk), vinnu, 'vindu, 'vindu

e. vinnusse, 'vindude, 'vindu-

sid e. 'vinde, 'vindudesse
vinditarna (purjutama), 99

'vinduma (kokku kuivama, sit-
keks muutuma; visalt põle-
ma; igavalt ja viletsalt ela-

ma; pikkamisi ja uniselt töö-

tama), 103; 'vindumlsi

[suitsu-] vine, 7

vi neer, 51; kar tong
'ving, vingu, ~u, ~u e. vin-

gusse

'vinge (läbitungiv, kõle [tuul])r

15

vingerdama, 99

vingerjas (teatav kala), 18

vinger 'pus's
'vinguma, 107

'vingus [olema] (tusane; viha-
ne)

vinjett (kaunistuspildike), vin-

jeti, 72

vinka-vonka; vinka-võnka

'vinn (vistrik), vinni, 50
vinn (vinnamisvahend), vinna,

~a, ~a e. vinnasse, ~ade,
~asid e. ~u, ~adesse {e.
vinnusse}; 'vinna [tõmbama]

vinnal (puurimisvahend), 'vind-
la, vinnalt, 'vindlasse, vinnal-

de, 'vindlaid, vinnaldesse e.

vindlaisse

vinnama, 124; 'vinnas [olema];
'vinn 'kaev

vinnu vt. vind

'vint (1. kruvijooneline sisse-

lõige, kruvikeere [-rme]; 2.

teatav lind), vindi, 67

vinta-vänta

16
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vinti [jääma]; ~s [olema]

vintpüss
'vintske (sitke, visa), 15

'vints[k]lema (vähkrema, visk-

lema), vintselda, 'vintsEk]-

len, 'vints[k]lesin, 'vints[ki-

les, vintselgu, 'vints[k]lev,
vintselnud, 'vints[k]leja,
vintseldakse, vintseldud; vint-

sutarna, 99; vintsutus, 40

vinu (kerge tuul), ~s-

se, ~de, ~sid, ~desse
violetne (kannikes-sinine), 36;

vio lett, violeti, 72

viperus, 40

virelema, virelda, virelen, 104

virgats (erikäskjalg), 29

'virge (mitte-unine, ärgas, ärk-

vel-olev), 15; 'virguma, 103;
virgutama, 99

viril (viltune, korrast ära; ar-

metu, vilets; nutune, hädi-

ne), ~a, 26; 103

virin, ~a, 26; virisema, 96

'virk, virga, 53; ~ kiri (pos-
til); ~us, 40

virmalised, virmaliste, virmali-

si, virmalistesse e. virmali-

sisse

'virn, virna, 45

virre (käärimata v. käärima
hakkav õllevedelik), 'virde,
virret, 'virdesse, virrete, 'vir-

deid, virretesse e. 'virdeisse

virsik (lõunamaine puuvili),
~u, 30

'virts, virtsa, ~a, e. virt-

sasse

'Virtsu, koh. ~[sse], 17

virtu'oos (osav kunstnik), 51;
~'lik, 81; virtuositeet (vir-

tuooslikkus), virtuositeedi, 63

Viru-Jaagupi, koh. ~[sse], 16;

virulane, 42; Viru'maa, la;

Viru-Nigula, koh. Viru-Nigu-
lasse, 31

virutama, 99

vir varr (segadus), 51

virva tuli (pette-, sootuluke)
virvendama, 99; virvendus, 40

visa, ~sse, ~de, ~sid

e. visu, visadesse e. visusse,

komp, visam, sup. kõige vi-

sam; 40

visand, 29; ~arna, 99; ~lik,
81; vise, viske, viset, 'viskes-

se, visete, 'viskeid, visetesse

e. 'viskeisse
vi'siit (külastus), visiidi, 63

visin, ~a, 26

visi'oon (nägemus), 51

visisema, 96

visiteerima (külastama; üle

vaatama, ~katsuma”), 106

'viskama, visata, 'viskan, 'vis-

kasin, 'viskas, visaku, 'vis-

kav, visanud, 'viskaja, visa-

takse, visatud; visk[e] oda;
'visklema, viselda, 'visklen,
'visklesin, 'viskles, viselgu,
'visklev, viselnud, 'viskleja,
viseldakse, viseldud; 'visku-

ma, 103

vismut (teatav metall), ~i, 29

'vispel (segiliigutamisvahend,
mänd [männa]), vispli, 22;
vispeldama, 99

'vist; vististi

'vist'rik, 81

vita'miin (toiduaineis leiduv

ollus), 51

vitriol (keemiline ühend), 5

'vits, vitsa, ~a, ~a e. vitsasse,

~ade e. ~te, ~u, ~adesse

e. etesse e. vitsusse

'vitsel pael
'vits kor'v; vits 'raud; vitsu-

ke[ne], 44; vitsutama, 99

'viu (kull), 4
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'viu [ja vops]!; ~di!

'viuh[ti]!

vms. = või muud sellesarnast

'voe vt. voos

vogul (soome-ugri rahva liige),
29; ~i [keel]

vohama (jõudsasti kasvama), 95

vokaal (täishäälik), 51; vokaa-

liline, 43; ~ lõpuline, 43;
~ne, 36; ~tüvi; ~ ühend

'vokk, voki, 69

vo'lang (lahtine ääris v. pea-
listis [riideil]), 51

Voldi, koh. 'Vol'ti e. ~sse, 9

voldiline, 43

Volga, 8; volga-soome [keeled]
voli, ~sse, ~de, ~sid,

~desse; kiri; ~ kogu;
43; ~nik, 81;

rna, 99; ~tus, 40

'volksama, 124; 'volks[ti]!
'vol t, voldi, 67; 'vol tima, ~i-

da, voldin, 111

'vomm (1. ahjupealne; 2. hoop,
võmm), vommi, 50

'voodama (saaki andma; rikka-

likult jagama), voodata, 'voo-

dan, 124

'vooder, 'voodri, 23; vooderda-

ma, 99; vooderdis (see, mil-

lega on vooderdatud), 39;
vooderdus, 40

'voodi, 16; ~ lina; ~ pesu
'voodma (vett läbi laskma; nõr-

guma, voolama), 'vooda, voo-

dan, 'voodsin, 'voodis, 'vood-

ku, 'voodev, 'voodnud, 'vood-

ja, 'vootakse, 'vootud

'voog, 'voo, 'voogu, 'voogu e.

'vöösse, 'voogude, 'voogusid
e. 'vooge, 'voogudesse; ~a-

ma, voogata, ~an. 124

'vool, voolu, ~u, ~u e. voolus-

se, ~ude, ~usid e. ~e, ~u-

desse {e. voolesse}; ~ama,

124; voolas (kangesti, äge-
dasti voolav), ~sa, 88; voole

(voolamine), ~e, 82

vool ik, 30

voolima, 106

vooljas (nooljas, pikkamisi ter

ravaks minev; nagu vooli-

tud), 18

'voolmed (1. haiguslik paiste-
tus, sisemine valu; 2. teatav

lõikeriist), 'voolmete, 'vool-

meid, 'voolmetesse e. 'vool-

meisse

voolu mõõtja, 14; voolus, 40

'voor (teatavakujuline kõrgen-
dik), voore, 48

'voor (veorong, rida; kord),
voori, 50

'voor (järjekord), vooru, ~u,

~u e. voorusse, ~ude, ~u-

sid {e. ~e}, audesse {e.
vooresse}

voori 'mees; 'voorima, 106

voorus, 40; ~lik, 81

'voos' (aastane [vilja-] saak),
'voe, 'voot, 'voode e. 'voesse,
voote, voos'i, vootesse e. voo-

sisse

'vops, vopsu, 52

'vor m, vor'mi, 50; 'vormel (va-
lem), 'vormeli, 29; vor'mi'lik

(= vormlik), 81; vor'miline,
43; vormima, 106; vor'mi-

nõue; vor'mi rõivas[tis];
vor mis tik, 81; vor'mi õpe-
tus; 'vor'mlik, 81; 'vor'm-

likkus, 40

'Vormsi, koh. ~[sse], 16

vorp (hoobi jälg), vor'bi, 65

'vor'st, vor'sti, 50; vor'sti rohi

'vosvor, 29; 43; ~'lik, 81

votjak (soome-ugri rahva lii-

ge), 29; ~i [keel]

'vrakk (laevariise [-riisme]),

vraki, 69
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vrd. = võrdle

vt. = vaata

vudima, 97; vudin, vudina, 26

vuhin, ~a, 26; vuhisema, 96

'vuih!

vulgaarne (labane, jäme), 36

vulin, ~a, 26; vulisema, 96; vu-

listama, 99

vul kaan (tulemägi), 51; vulkaa-

niline, 43

'vul'l, vulli, 50

vunda'men't, vundamendi, 67

'vun'ts, vun'tsi, 50

viirama, 95; vurin, 26; vurise-

ma, 96; vuristama, 99

'vurr (vurrkann; kargedest mee

väljavuristamise seadis), vur-

ri, 50; ~’kann (keerlema

pandav mänguasi)

vurrud, 'vurrude, 'vurrusid {e.
'vurre}, vurrudesse {e. vur-

resse}
'vurtsama, 124; vurts[ti]!

vusserdama, 99; 'vussi [mine-

ma]; 'vus'sima, 106; vus'sis

'vut't (teatav lind), vuti, 72

võbin, ~a, 26; võbisema, 96

võdin, ~a, 26; võdisema, 96

'võeh!

'võetud, 19, vt. võtma

võhik (mitte-asjatundja), 30;
~ lik, 81; ~[l]us, 40

võhi võõras

[soo-] võhk (teatav taim), võ-

ha, 'võhka, 'võhka e. võhas-

se, 'võhkade, 'võhkasid

'võhku, 'võhkadesse

'võhm (jõud, jaks), võhmu, 52

'Võhma, koh. ~[sse], 14

võhu mõõk (teatav taim)

'või 1. (sidesõna)
'või 2. (rasv-aine), 4

'võib-'olla (vahest, ehk)
'võidma, 'võida, võian, 123

[teineteise] võidu [jooksma];
~ 'jooks; ~kas, 18

võiduma, 103

võidu 'rõõmus; võidu rõõmut-

sema; võidutsema, 96

võie, 'võide, võiet, 'võidesse,
võiete, 'võideid, võietesse e.

'võideisse

võigas (võõrastav, õudne, ime-

lik, kole), 'võika, 91

'võik (valkjas-pruunikas-kolla-
ne [hobu]), võigu, 73

võijleib; 'või 'lill

'võim, võimu, ~u, ~u e. või-

musse, ~ude, ~usid e. ~e,

kiidesse; ~a, 'võida e. 'võia,
'võin, võisin, 'võis, võigu,
'võiv, võinud, 'võija, 'võidak-

se e. võiakse, 'võidud; või-

maldama, 99; võimalduma,
103; võimalik, 81; võimalus,
40; võimas, ~sa, 88; võima-

tu, 17; võimatus, 40; võime,

82; ~eilne, 43; võimetu, 17;

võimetus, 40; ~'kond (või-
muala, võimupiirid), 80;
~'kondne, 36; ~la, 14; ~le-

ma, võimelda, ~len, 129;
olemine, 43; ~lemis'saal;
~lus, 40; ~sus, 40; võimuli-

ne, 43; võimu 'mees; võimu-

liit; võimus, võimuse, 38;
võimutsema, 96

'võtne, 35

'võistlema, võistelda, võistlen,
129; 'võistlus, 40; 'võistlu-

ste] val'mis; 'võistlus võime;
võistu [tegema] (võidu, võis-

teldes)

'võit, võidu, 75; ~lema, või-

delda, ~len, 132; ~lus, 40;

~lus[e] 'rohke; ~lus va-

hend; ~ma, ~a, võidan, 120;
l7; [noore-]

võla kiri; võla usaldaja, 31
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võidus (teatav kala), ~e, 38

'võlg, võla, 'võlga, 'võlga e. võ-

lasse, 'võlgade, 'võlgasid e.

'võlgu, 'võlgadesse e. 'võlgu;
zxzlane, 42, = 81; ~ne-

ma, 100; [olema]

'võll, võfli, 50

võllas, 'võlla, 87

'võits, võltsi, 50; ~doku-

'ment; ~ima, 106; ~ imatu,
17; võitsing, 30

võlu, ~sse, ~de, ~sid,
~desse; ~ma, 98; ~v, 26

või v, võlvi, 50; 106;
zvuma, 103

'võmm, võmmi, 50; 'võmm

(hoop), võmmu, 52

võnge, 'võnke, 85; võngutama,
99; 'võnk, võngu, 73; 'võnk-

lerna, võngelda, 'võnklen, 130;
'võnkuma, 'võnkuda, võngun,
113

Võnnu, koh. 'Võndu e. zvzsse, 11

võpa[h]tama (järsku värisema,
tuksatama), 99; võpa[h]tus, 40

võra (puukroon), zv, ~sse,

~de, ~sid,

[seda-] 'võrd; [mille-

gagi] (proportsionaalne), 43;
~'haarne [kolmnurk], 36;
~ kuju; ~ külgne; 'võrd-

lema, võrrelda, 'võrdlen,
'võrdlesin, 'võrdles, võrrelgu,
'võrdlev, võrrelnud, 'võrdleja,
võrreldakse, võrreldud; 'võrd-

lus, 40; ~lus[e] alune; ~lus-

'pilt; ~ne [millegagi], 36;
~sus, 40; ~sus 'märk; ~il-

ma [millegagi], 103; ~us

([matemaatikas:] võrrandi ja
samasuse ühine nimetus), 40

võre, 7

võrgu 'silm; võrgutama, 99

võrin, ~a, 26; võrisema, 96;
võristarna, 99

'võrk, võrgu, 73;
'võr m (teatav taim), võr'mi, 50

[kolme, selle-] võrra; ~nd

(võrdsusmärgiga ühendatud

arvsuurused), 29; ~tu (mil ei

ole võrdset; suurepärane;
[matemaatikas:] mittevõrd-

ne), 17; võrre (proportsioon;
võrdlusaste), 'võrde, võrret,
'võrdesse, võrrete, 'võrdeid,
võrretesse e. 'võrdeisse; võr-

rutama [midagi millegagi]
(võrdseks seadma), 99

võrse, 'võrse, 82; võrsik (võr-

suv oks), 30; 'võrsuma, 103

'Võrts järv
võru, zvz,

'võrru e. võrusse,
~de, ~desse; ~ 'kael

Võru, koh. 'Võrru e. Võrusse,
11; võrulane, 42; ~'maa, la

võsa, zvz, 'võssa e. võsasse,
~de, ~sid, ~ 'maa;
~ne, 41; ~s tik, 81; ~'vil-

lem (hunt), 29

Võsu, koh. ~le, 11

võsu, z—, 'võssu e. võsusse,
~de, ~desse; ~line,
43; ~ma, 98

võtatama (koera ässitama), 99;
võte, 'võtte, 86

võt'i, 'võt'me, võt'it, 'võt'messe,
'võt'mete, 'võt'meid, 'võime-

tesse e. 'võimeisse

'võtma, 'võtta, võtan, 122; 'võtt,
võtu, 76; võtukas (pere-
konda vastuvõetud võõras
laps), 18

'võõp, võõba, 55; ~ama, võõ-

bata, ~an, 126

Võõpsu, koh. ~[sse], 17

'võõra 'maalane; võõrandama
(omandusest ära võtma [kel-

leltki] v. ära andma [kelle-

legi]), 99; võõrandas, 40;
'võõra pärane; võõras, 'võõ-
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ra, 87; võõras ema; võõras-

isa; võõras poeg; võõrasta-

ma, 99; võõraste lahke (kü-

lalislahke); võõraste maja;
võõrastus, 40; võõrastus tun-

ne; võõras tütar; võõra 'või-

tu; võõrduma, 103; võõri (=

võõriti); võõrik (võõras, võõ-

rapärane, võõrastav; puu-

võõrik — taim), võõriku, 30;

võõristama (= võõrastama),
99; võõriti; 'võõr 'keel; 'võõr-

keha; 'võõrsil [olema];
'võõrsile [minema]; 'võõrsilt

[tulema]; 'võõrus, 'võõruse,
40; 'võõrusel [olema]; 'võõ-

rusele [minema]; 'võõrus-

etendus; 'võõrus 'lahke (kü-

lalislahke); võõrustama, 99;

võõrutama [millestki], 99

'väe vt. vägi; ~ jooksik;
~ 'kaupa (vägisi); [särgi-]
~1; [ratsa-] ~lane, 42; [ves-

ti-] ~Ie; zx/line, 43; ~ osa;

~ rind (— rinne); ~tama,

99; ~ teenistus; ~ti, 16;
44; ~timus (väe-

ti-olek), 40; ~tis (väetus-

aine), 39; ~tus, 40

väga
vägev, ~a, 26; Vägeva, koh.

Vägevale, 31; ~us, 40

vägi, 'väe, väge, 'väkke e.

'väesse, vägede, vägesid, vä-

gedesse; vägi 'jook; ~ kai-

gas; ~'kaika vedu; ~lane,
42; ~si; tarna, 99;
~'vald; ~ 'valdne, 36

vähe; ~dus, 40; ~ haaval;
~ke[ne], 44; ~Idane, 42;

~ma, 26; ~malt; ~'mik
(vähemuses olev osa), 81;
~m[inil; linlane, 42; ~m-

J pakkumine, 43; ~mus, 40;
viidama, 99; ~ndus, 40;

~ne, 41; 96;
~ nõud lik

väherdama (= vähkrema), 99

vähesus, 40; vähe 'võitu
vähi käik (tagurpidi-käik);

vähi'püük
vähim, ~a, 26; ~alt

'vähk, vähi, 'vähki, vähki e.

vähisse, 'vähkide, 'vähkisid e.

.
'vähke, 'vähkidesse

vähkrema (visklema, püherda-
ma), 100

'väi, 4

väide, 'väite, 84

'Väike-'Aasia, 31; 'väike 'linn;
'Väike-'Maarja, koh. 'Väike-

Maarja[sse], 14; 'väike-

'müük; 'väike[ne], 'väikese,
Väikest, 'väikesse e. väike-

sesse, 'väikeste, 'väikesi, 'väi-

kestesse e. 'väikesisse, komp,
'väiksem e. vähem, sup. 'väik-

seim e. vähim e. kõige 'väik-

sem; 'väike talu[nd] ; 'Väi-

ke-Vene'maa, la; väiklane,
42; 'väiklus, 40; 'väikselt;
väiksus, 40

'väil ([läbi-] sõidutee [merel]),
väila, 45

'väi 'mees

'väin, väina, 45

Väina (jõgi), 8

'väisama (külastama), väisata,

'väisan, 124

'väitama (jõupingutusega püüd-
ma teha, kangutama, pingu-
tama), väidata, 'väitan, 127

'väite kiri; 'väitlema (väiteid

esitama), väidelda, 'väitlen,
132; 'väitma, 'väita, väidan,

120

'väits (nuga), väitse, 49

välde, 'välte, 84

väle, ~da, 25; ~dus, 40
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välga[h]tarna, 99; välgu kiirus;
välgumihkel (tulesüütaja),
22; välgutama, 99

väli, välja, 'välja, 'välja e.

väljasse, 'väl jade, 'väl je e.

väl ju, 'väljadesse e. väljes-
se e. vä! jusse; ~köök;
~ inaa (lage maa); ~mine,
43; ~mus, 40; ~ne, 41; ~s-

maa; es-

inaine; ~s pidine, 41; eS-

'riik; eS 'turg; väli õp-
pus

välja [minema]; ~ anne

[Jande]; ~ heide; väljak
(plats), väljaku, 30; ~kut-

suv, 26; (=

käimla); väljaline, 43; ~ma

(välja v. kätte andma, välja
toimetama), 124; ~minek;
~ poole; ~pääsu'tee; väl -

jas [olema]; väljas 'pool;
poolne; väl jast [tule-

ma] ; väljastama (välja võt-

ma v. andma v. toimetama;

[postisaadetisi] kätte toime-

tama), 99; väljastpoolt;
~ vaade; väl ja 'vaht

hi]; ~ vedu; ~'veo 'kaup;
~Jvool; väljend (väljenda-
tud ütlus, sõna, kõnekäänd),
29; väljendama, 99; väljen-
duma, 103; väljendus, 40;
'väljuma, 103

'välk, välgu, 73; ~ kiire; ~u-

ma, ~uda, välgun, 113

vältama, väldata, 'vältan, 127;
'välteline, 43; 'välte vaheldus

'väl tima [midagi] (kõrvale hoi-

duma v. põikama [millegi
eest]), 'väftida, väldin, 111;
~tu, 17

vältus, 40

väluma (valendades paistma,
valgena välkuma), 98

'Vändra, koh. e[sse], 14

'vänge, 15

'vänt, vända, 'vänta, 'vänta e.

vändasse, 'väntade, 'vänti,
'väntadesse e. vändisse;
ma, vändata, ean, 127; eorel

'vänts, väntsa, 47; väntsakas, 18

vära[h] tarna (korraks, järsku
värisema), 99

värav, 26; ~avaht

'värb (varblane), värvu, 'värbu,
'värbu e. värvusse, 'värbude,
'värbusid e. 'värbe, 'värbu-

desse

'värbama (teenistusse palka-
ma; väkke võtma [sõdureid];
[liikmeid] koguma, [ostjaid]
juurde nõutama, [pooldajaid]
juurde võitma), värvata, 'vär-

ban, 'värbasin, 'värbas, vär-

vaku, 'värbav, värvanud,
'värbaja, värvatakse, värva-

tud; värbima (= värbama),
'värbida, värbin, 106

värelema (värisema), värelda,
värelen, 104; väri hein (tea-

tav taim); värin, 26; värise-

ma, 96; väristama, 99

'värk, värgi, 64
värnits, ~a, 26; 42

värsi 'jalg; värsi õpetus
'värske, 15; värskendama, 99;

värskenema, 96; 'värskus, 40

'värss (1. luuletusrida; 2. noor

pull v. härg), värsi, 66

'värten, 'värtna, 20

'värv, värvi, 50

'värvel, 'värvli, 22

värviline, 43; 'värvima, 106; vär-
vi 'muld; värvine, 41; värving
(värvus), 30; värvi rõõmus;
värvis (värv-ollus), värvise,
37; värvitu, 17; 'värv pliiats

värvu vt. varb; ~kefne], 44
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värvuma, 103; värvus ([silma-

le paistev] värv, värving), 40
sa, 21; vääris asi (väärtasi);
vääris kivi (kalliskivi); vää-

ristama (väärtust andma,

väärtuslikuks tegema), 99
väsima, 97; ~tu, 17; ~tus, 40;

väsimus, 40; väsinud, 19; vä-

sitama, 99 vääriti (ebaõigelt)
västar (ahing), 'västra, 93 vääritu (väärtusetu; mittevää-

riv), 17; [au-] väärne, 36'väst'rik (teatav lind), 81

'vääks, vääksu, 52; ~uma, 107 'väär 'nähtus;
'väärsus, 40'väänama, 124; vään[d]kasv;

vään[d]'taim; väänduma,

103; vääne, 'väände, väänet,
'väändesse, väänete, 'vään-

deid, väänetesse e. 'väändeis-

se; 'vään 'kael; 'väänlema,
väänelda, 'väänlen, 129; 'vään-

ma (= väänama), 'väända,
väänan, 'väänsin, 'väänis,
'väängu, 'väänev, 'väännud,
'väänja, 'väändakse, 'vään-

dud

'väärt [olema]; ~paber;
~ 'teos; ~us, 40;
43? ~usetu, 17; ~us'lik, 81;
zv/uslikkus, 40; ~us tunne

'väärus (väär-olek), 40

'väät', väädi, 63

'väävel, 'väävli, 22; ~ hape;
'väävline, 43; 'väävlishape;
'väävliühend

'vöö, ~d, ~de,
e. 'vöid, 'vöödesse e. 'võisse;

'väär (mitte-õige, vale-, eba,;
viltu-, mööda-), väära, ~a,

~a e. väärasse, ~ade, ~asid

e. ~i, ~adesse e. väärisse,
komp, väärem, sup. väärim

e. kõige väärem; väära[h]ta-
ma, 99; väära[h]tus, 40; ~a-

ma (vankuma panema, ümber

lükkama, kukutama; väärdu-

mas olema), 124; ~amatu, 17;
~ areng; ~duma (vankuma
hakkama, kukkuma), 103

vööde, ~tme, vöödet, ~tmes-

se, ~tmete, ~tmeid, aime-

tesse e. ~tmeisse; vöödik, 30,

= vööd iline, 43; ~ 'rihm

'vöör'münder, 'vöör'mündri, 23

'vööt', vööd'i, 63; 'vöötama

(vööd ümber panema), 99;

'vööt[e]lema (valmistuma,

end valmis seadma), 101

'viirfel (täring; kandiline tükk),
'vürfli, 22

'vürst, vürsti, 50; vürstinna, 8,

= vürstitar, 5; vürsti 'riik
—

'vürst'kond, 80; ~'lik, 81

väärikas (väärtusrikas; aukar-

tust äratav), 18; väärikus, 40;

vääriline, 43; 'väärima (väärt

olema, ära teenima, maksma),

106; vääring (rahasüsteem [i

alus], rahaühik), vääringu,
30; 'vääris (väärtuslik),'väär-

'vürts, vürtsi, 50; ~ aine; vürt-

sikas, 18; ~lma, 106, = vürt-

sitama, 09; vürtsine, 41;

'pood'

w

Wales [loe: veels], Wales’i, 50 | Washington, 5
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õ
õieli (väljasirutatud)õ. = õhtul

õ.-a. — õppeaasta õieline, 43

õde, 'õe, õde, 'õesse, õdede, õde-

sid, õdedesse
õiendama, 99; õienduma, 103;

õiendus, 40; õienema, 96

õdus (kodune, hubane, mõnus),
~a, 26

õle 'pung; õietolm
õieti

'õeke[ne], 44; õeksed, 'õeste,
'õekseid, 'õestesse e. 'õekseisse

'õige, 15; ~ 'aegne; ~ 'keel-

sus, 40; ~keelsusküsimus;
~kirjareegel;
~kirjutus õpetus; ~ks-

mõistmine, 43; õigenema,
96; 'õiglane, 42; 'õiglus,
40; õiglus tunne; 'õigsus (õi-

ge-olek, mitteväärus), 40;
õigup. = 'õigu poolest

õel, ~a, ~at, ~asse, ~ate,
~aid, ~atesse e. maisse,

komp. ~am. sup. ~aim e.

kõige ~am

'õelik, 81

'õelus, 40

õemees
õevane (= oivaline), 41 'õigus, ~e, 40; Eeline, 43; ~e-

'mõistmine, 43; [nais-]

ne, 42; ~ lik, 81; õigustama,
99; ~ 'teadus; õigustus, 40

õile (õis), 'õilme, 94; 'õilis

õgima, 97

õgvendama (sirgemaks tege-
ma), 99; õgvenema, 96

õhe (õhkamine), 'õhke, õhet,
'õhkesse, ohete, 'õhkeid, ohe-

tesse e. 'õhkeisse

(suursugune, üllas), 'õilsa, 21;

õilistama, 99; õilistuma, 103;
õilsus, 40õhetama, 99

õhin, ~a, 26 õis, õie, õit, 'õide e. õiesse,
õite, 'õisi, õitesse e. õisisse;
õisik (õitekogu, -kuju), õisi-

ku, 30; 'taim

'õhk, õhu, 'õhku, 'õhku e. õhus-

se, 'õhkude, 'õhkusid {e. 'õh-

ke}, 'õhkudesse; õhkama,
õhata, 'ohkan, 'ohkasin, 'õh-

kas, õhaku, 'õhkav, õhanud,
'ohkaja, õhatakse, õhatud;
õhk jahutus; ~ kond, 80;
~ pidur; ~uma, 103

õitse (õitsemine), 'õitse, 82;
õitseaeg; õitsel [olema];
'õitsele [lööma]; 'õitsema,
'õitseda, õitsen, 105; õitseng,
30

'õhtu, 17; ~1 [olema]; ~le [mi-

nema]; 'maa; ~ maine;

~ne, 42; ~'söök; ~ti
õhu aken; õhu 'kindel

õitsi [minema] (öösi karja
hoidma); õitsiline, 43; 'õitsis

[olema]; õitsi tuli

õitsma (— õitsema), 'õitsta,
õitsen, 117õhuke[ne], õhukese, 44 [komp,

õhem, sup. õhim e. kõige
õhem]; õhuksus, 40

'õkva (otse, kohe)
õlak (pagun, õlalapp), ~u, 30;

õlakas (laiaõlaline), 18; õlali-

ne, 43; õla luu

õhu laev; õhuline, 43; õhu rün-

nak; õhutama, 99

õle kõrs [ kõrre]'õhv (noor lehm), õhva, 45
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)õlg, õla, 'õlga, 'õlga e. õlasse,
'õlgade, 'õlgu, 'õlgadesse e.

olusse

õlg, õle, 'õlge, 'õlge e. õlesse,

'õlgede, 'õlgi, 'õlgedesse;
~ katus; ~ kübar; l.

(õlgedest), 3(f
[laia-] õlgne 2. ([laiade] õlga-

dega), 36; [kaalu] õlg puu

õli, zv’, õlli e. õlisse, ~de,

~sid, ~ kivi;
~ 'maal'; 41; ~puu;

~tarna, 99; ~tus, 40;
'värv

Õllene, 41; õlle pudel
[enese] õlul [elama] ([enese]

jõul, toetusel); [teiste] ~e

õlu[t], õlle, õlut, õllesse, 'õlle-

de, 'õllesid, 'õlledesse

õmbleja, 31; õmblema, õmmel-

da, 'õmblen, 'õmblesin, 'õmb-

les, õmmelgu, 'õmblev, õm-

melnud, 'õmbleja, õmmeldak-

se, õmmeldud; 'õmblus, 40;

'õmblus masin
õnar, ~a, 26

õndsa lik, 81; õndsus, 40

'õng, õnge, 49; õngenöör; õn-

ge 'sport; õngitsema, 96

õnn, õnne, 49

õnnal (põlvetagune õõnsus),
'õndla, õnnalt, 'õndlasse, õn-

nalde, 'õndlaid, õnnaldesse e.

'õndlaisse

õnne vt. õnn; asi; ~'kom-

bel; ~ks; ~'lik, 81; ~'soov;
~s tarna, 99; ~stuma, 103;
~tu, 17; 4O; ~tus-

'juht[um]; õn'nis, 'õn'dsa,
õn'nist e. ’õn'dsat, 'õn'dsasse,
'õn'dsate, 'õn'dsaid, 'õndsa-

tesse e. 'õn'dsaisse, komp.
'õn'dsam, sup. 'õn'dsaim e.

kõige 'õn'dsam; õn'nistama,

99; õnnistus, 40; õn'nit[e]le-
rna, 101; õnnitlus, 40

õp. = õpetaja
õpe (õpetamine; õpetus), 'õp-

pe, 86; ~taja, 31; ~ tarna, 99;

~tlane, 42; ~tlik, 81; ~tus,
40; ~tuslik, 81; õpiaeg;
õpik (õpperaamat), õpiku, 30;

Õpi 'käik; õpil. = õpilane;
õpilane, 42; õpilasring [-i];
õping, 30; õpi 'poiss; õpi-
'ring [-i]; õpis (õpitud tead-

mus v. oskus v. kogemus),
õpise, 37; 'õppe aine; õppe-
asutis; 'õppe kava; õppe-
raamat; 'õppima, 'õppida,

õpin, 112; 'õppur (— õpilane),
29; õppus, 40

õrn, õrna, 45; õrnuke[ne], 44;

~us, 40; õrnutsema, 96

õrritama, 99

'õr's, õrre, 'õrt, 'õrde e. õrresse,

õrte, 'õr'si, õrtesse e. õr sisse

'õu, õue, ~e, ~e e. õuesse, ~e-

de, ~esid e. ~i, ~edesse e.

õuisse

õudne, 36; 'õud[s]us, 40

õue [minema]; õues [olema];
õue värav; 'õu kond (hoov-
kond), 80; 'õukondlane, 42

õun, õuna, 46; õuna 'puu
õõne vt. õõs; õõnes, 'õõnsa,

õõnest e. 'õõnsat, 'õõnsasse,

'õõnsate, 'õõnsaid, 'õõnsates-

se e. 'õõnsaisse, komp, 'õõn-

sam, sup. 'õõnsaim e. kõige
'õõnsam; ~s 'mõõt; ~starna,
99; ~stus'töö; õnnistama,
99; 'õõnsus, 40; 'õõs' ([mingi
asja v. keha sees olev] õõn-

sus), õõne, 'õõnt, 'õõnde e.

õõnesse, õõnte, 'õõs'i, õõntes-

se e. õõs'isse

õõtsuma, 107; õõtsutama, 99
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Ä.

äbarik (kõhnake, jõuetu; enne-

aegselt sündinud laps; sügi-
sel hilja sündinud loom), 81

~adesse e. ämmisse; änuna-
emand

ängis [olema] (surutuses, kit-

sikuses) ; ängistama (suru-

ma, pigistama), 99

ädal (pärast niitmist uuesti

kasvanud hein), ~a, 26

äestama, 99 äpardama, 99, — äparduma, 103;
äpardus, 40ägama, 95

äge, 25; ~da loomuline;
~dus, 40; 'hoog; ~ne-

ma, 96; ~stuma, 103

ära; ~ 'andlik, 81; ~ 'andmi-

ne, 43; ~ kiri; [ise-] ~'lik,
81; [ise-] ~line, 43; mi-

nek; [ise-] ~ne, 41; ~ olek;
~spidi (pahupidi, tagurpi-
di); ~ 'sõit

äratama, 99; äratus, 40

ägisema, 96

ähkima, ähkida, ähin, 'ähki-

sin, 'ähkis, 'ähkigu, 'ähkiv,
'ähkinud, 'ähkija, ähitakse,
ähitud ärev, ~a, 26; [olema]; ~i-

le [jääma]; ~us, 40'ähin (rutt; hirm), ähmi, 50

ähmane (tuhm, segane, halvas-

ti läbipaistev), 41

ärgas, ärksa, ärgast e. ärksat,
'ärksasse, 'ärksate, 'ärksaid,
ärksatesse e. ärksaisse,
komp, 'ärksam, sup. 'ärksaim

e. kõige ärksam

'ähmi [sattuma]; ~s [olema]

ähvardama, 99; ähvardus, 40

'äi, äia, ~a, ~a e. äiasse, ~a-

de, ~u, ~adesse e. äiusse ärge [tulge]; ~m [tulgem]; är-

gu [tulgu]äiatar (teatav taim), 5

äigama, äiata, äigan, 'äigasin,
'äigas, äiaku, 'äigav, äianud,
äigaja, äiatakse, äiatud

äri, 'ärri e. ärisse, ~de,
~sid, ~desse; ~line, 43;
~'päev (= argipäev);

päevane; otsema, 96

ärkama, ärgata, 'ärkan, 125;

'Äigna (saar), koh. ~le e.

~[sse], 14

’äike[ne], 'äikese, 'äikest, 'äi-
kesse e. 'äikesesse, 'äikeste,
'äikesi, 'äikestesse e. äikesis-

ärkamine, 43; 'ärkamis aeg;

ärksus, 40; ärkvel [olema];
'ärkvele [jääma]

se; äikes[e] pilv
äiutama, 99; äiu-äiu I

äm (teatav kala), ärni, 50

ärritama, 99; ärrituma, 103; är-

ritus, 40äke, 'äkke, 86

äkiline, 43; äki[li]sus, 40; äki-

ne, 41; äkisti; äkitselt; 'äkki;
'äkk 'lõpp (järsk lõpp); äkk-
vihane (äkilise vihaga)

Äksi, koh. 'Äksi e. ~sse, 9

ärtu, 11; ~ 'äss

äs'ja (natukese aja eest, nüüd-

sama, hiljuti); ~ne, 41

äss, ässa, ~a, ~a e. ässasse,
~ade, e. ~i, ~adesse

e. ässisse'ämber, 'ämbri, 23

'ämblik, 81; 'ämbliku 'võrk

'ämm, ämma, ~a. ~a e. äm-
äs sitama, 99; äs'situs, 40

'ät't (isa, vanaisa), ät'i, 72

masse, ~ade, e. ~i, äädikas, 18; äädik hape



äär ühe 'taoline252

'äär, ääre, 48; [mere] ~de;
ääre'märkus; ääre 'pealt
(peaaegu); ääre poolne; [lin-

na] ääres; [mere] äärest;
ääres tikku; ääre tasa; ääre -

tu, 17; ääris (äärriba, äärest

ümbritsev osa), 37; ääris-

pael; ääristama (äärisega
varustama), 99; ääri-veeri;
'äärmine, 43; 'äärmus, 40;

'äärmuslane, 42; äärne, 36

ääs’, ääs'i, 50; ääs i tuli

ö
ö. = öösi, öösel ööbik, 30; ~u laul

öelda vt. ütlema; ~vasti; 'öel-

dis (lauseliige), 39; öeldis-
'ööbima, 102

'öökima, 'öökida, öögin, 108
täide

öine, 34; 'öiti (öösiti) 'öö 'kull; öömaja; ööp (—

öö-päev), ööba, 56; 'öö-'päev,
öö-päeva, 'ööd-'päeva, 'öösse-

-päevasse, 'ööde-'päevade,
'öid-'päevi, 'öödesse-päevades-

ökitama (kokutama), 99

öko'noom (majapidaja; eine-

lauapidaja), 51; ~ia (majan-
dus; majandusõpetus; kokku-

hoid[likkus]), 31; ökonoomi-

line (majanduslik; kokku-

hoidlik), 43; ~ne (kokkuhoid-

lik), 36

se e. 'öisse-päevisse; 'öö-päe-
vane, 41

öös (aas, silmus; saapasilm),
öösi, 50

'öö, ~, ~d, 7^7sse e. öhe, 'ööde,
'öid, 'öödesse e. öisse

'ööseks; 'öösel = öösi; 'öösiks

[jääma]; öösine, 43; 'öösiti

ü

üdi, 'üt ti e. üdisse, ~de,
~sid, mäesse; ~ne, 41

teistkümnesse, ~Jteist-
'kümnete, teistkümneid,

~ 'teist'kümnetesse e.

~'teist'kümneisse; ~'teist-

'kümnes; ~ vägine (teatav

taim), 41

üh. = ühing
üha (ikka [veel], ühtelugu)
ühe 'häälne, 36; ühe 'kaupa;

ühe 'kordne; ühe kroon ine

üheksa, 31; ~ kümmend,
~ 'kümne, ~t kümmend,

~

~ 'kümneid, ~ 'kümnetesse

e. ~ 'kümneisse; ~ 'kümnes;
meheline; ~n'dik, 81; ~s,

27; ~ sada, ~ saja,
sada, ~ sajasse, sada-

de, {e. ~

du}, ~ sadadesse; ~ sajas;

~ 'teist [kümmend], ~Jteist-
'kümne, ~t 'teistkümmend,

ühe kuine — ühe 'kuune; ühe-

line, 43; ühend (ühendami-

se v. ühinemise saadus), 29;

ühendama, 99; ühend [ejlema,
101; Ühendriigid vt. Põhja-
Ameerika Ühendriigid; ühen-

dus, 40; ühendus 'tee; ühene,
41; ühe pal ju; ühe 'pikkune;
ühe 'poolne; ühes [minuga];
[kahekümne-] ühes, ühenda,
27; ühe silbiline; ühes 'koos;
ühe sugune; ühe 'taoline;
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ühe tasa; ühe tasane; ühe-

värviline; ühe'õiguseline =

ühe 'õigus lik; ühe 'õigus lik-

kus, 40; ühik ([aja-, ruumi-,
mõõdu- jne.] üksus), 30; ühil-

duma [millegagi] (grammati-
kas: ühises muutevormis esi-

nema [mingi teise muutega]),
103; ühine, 41; ühinema, 96;
ühing, 30; ühis elamu; ühis-

gümnaasium; ühis'kond, 80;
ühiskondlik, 81; ühis 'pank;
ühis tegelane; ühis tegelik;
ühis tegevus; ühistu (koope-
ratiiv-ühing), 17; ühis tunne;
ühisus (ühine-olek), 40

iihmama (hooletult ning eba-

selgelt midagi ütlema, koh-

mama), 124

üht vt. üks; ~[e]'aegu; ~e-

kuuluv, 26; ~elugu; ~e-

moodi; pidi; ~epuh-
ku; ~e 'soodu; ~eviisi;
[ei] ~i[gi]; ~ima [millega-
gi] (ühte v. kokku langema;
ühinema), 102; ~lane, 42;
~lasi; ~lus, 40; ~lus 'kool';
ühtlustama, 99; ühtlustus, 40;
~uma (= ühtima), 103;
~ 'äkki (äkitselt); 'üks, ühe,
'üht e. 'ühte, 'ühte e. ühesse,

'ühtede, 'ühtesid (e. 'üksi},
'ühtedesse {e. üksisse}; üks-

ainuke [ne], ühe ainukese,
üht ainukest e. 'ühte ainu-

kest, e. 'ühte-

ainukesesse; üks ainus, ühe-
ainsa, üht 'ainsat e. 'ühte-

e. üht ainust, 'ühte-

; üks haaval

üksi; ~k, 30; asi; ~k as-

jaline; ~ Idane, 42; ~Idane,
42; ~ldus, 40; ~nda;
40; ~ clek; ~ pidi; ~ pidi-

ne, 41; paini (= ükspäi-
nis); ~ silmi

ükski, ühegi, 'ühtki e. ühtegi,
'ühtegi e. ühessegi, 'ühtedegi,
'ühtesidki {e. 'üksigi}, 'ühte-

dessegi {e. üksissegi}; üks-
'kord (kunagi); 'ükskord-

üks; 'üks 'kõik; 'üks 'kõik-

ne, 36; 'üks lugu (ühtelugu,
alatasa); üksluine; 'üks-

ineei; üks 'meelne; üksnes;
üks puha; 'üks päinis (ai-

nult) ; 'üks sada, ühe saja,
'üht[e] jsada, ühe sajasse,
ühe sadade, ühe sadasid {e.
ühe sadu}, ühe sadadesse;
'üks teise, 'üks 'teist, 'üks-

teisesse; üks'teist[küm-
mend], üheJteist'kümne, 'üh-

ti e] 'teistkümmend, ühe-

Jteist'kümnesse, ühe'teist-

'kümnete, ühe Jteist kümneid,
ühe Jteist kümnetesse e. ühe-

'teist'kümneisse; 'üksus, 40;
'üks vahe

ül. = ülem

üla keha; üla koma; ülal [ole-

ma]; ülal mainitud, 19; ülal-

pidamine (elatamine, elatus,
enda kulul pidamine), 43; ülal-

pool; ülalt; ülalt 'poolt
ülane (teatav taim), 41

'ülbe, 15; 'ülbus, 40

'üld ala; 'iilde (ikka, alati, üh-

telugu; üleni; üldiselt); 'ül-

dine, 43; iiTdistama, 99; ül -

distuma, 103; üldistus, 40;
'iild kogu; 'üld mul je; üld-

nimi; 'üldse; 'üldsus, 40

üle [kraavide]; ~ 'aedne, 36;
~ aisa [lööma]; 'tee-

nija, 31; ~ 'andmine, 43;
~ annetu, 17; ~ aru (üleliia);
~ arune, 41; eile; 'hin-

dama; ~ homme; ~ jääk;
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o'kaal [-u]; o kaalukas;
o kanne; o 'kohtune, 42;
o

kohtu tegu; okohus

[ 'kohtu]; okuti (ülestikku);
o käte [minema]; o liia;
o liigne; o loomulik; om,

oma, 26; o maailmaline, 43,
= ~ rnaa ilmne, 36; omal

[olema]; omale [minema];
om aste [ 'astme]; ~ mee-

lik, 30; sinine, 43; ~ minek;
~mineku aeg; Ülemiste, koh.

Ülemistele, 15; om juhataja,
31; om 'määr; ~mus, 40;
omavalitsus; ~ määra (lii-

ga); o määrane; ondama,
99; ~ndus, 40; onema (üle-

male tõusma, ülespoole liiku-

ma), 96; onev, 26; oiii;
o olev, 26; o'pea (üldse);
o pea kaela (kiiresti, ennatli-

kult, räpakalt); o pingutus;
o riie; o riigiline

üles [minema]; iiles-alla; o an-

ne [ 'ande]; o kirjutus;
o kutse; o minek; {o pi-
damine, 43} vt. käitumine

ja ülalpidamine; o pidi;
o 'poole; o tikku; o 'tõus-

mine, 43; o tõusmis püha;
o võte

ülesõidu 'koht; üle talve [pida-
ma]; ületama, 99; üle tulek;
ülev ([pühalik-] kõrge, kõr-

gendatud), üleva, 26; üle vaa-

de; üle 'vaat lik; üleval [ole-

ma] (= ülal); üleval 'pool (=

ülalpool); ülevalt (= ülalt;
ülevasti, pühalikult); ülevalt-

'poolt (= ülaltpoolt); ülevus,
40; üle õla [vaatama] (üleole-

valt, ülalt alla); üle'öö (kii-

resti); üle 'iiTdine (— üldi-

ne) ; üle 'üldse (— üldse)

iili ; agarus; o inimene;

~ inimlik; ~Jkerge;
o kõnd, 80; okonnar iie;
o 'kool'; okoolijlinn; oiu

(kõige ülem), oma, 26;
o osav; ~ pikk; oStama,

99; ostus, 40; ovõrre;
o väga; üliõp. = üliõpilane;
o õpilane

'üll [olema] (seljas [rõivaist

kõneldes]); ülla 'meelne; ül-

las (suursugune), oa, 87;
üllatama, 99; üllatuma, 103;

üllatus, 40; üllatus[e] rikas;
oe [panema rõivaid] (sel-

ga) ; ült [võtma] (seljast)

ümar (= ümmar), 26;
(= ümmardama 2.), 99; üma-

rik (= ümmarik), 81

[meie] ümber; o ehitus;
o kaudne; o 'kaudu;
o 'käimine (= kohtlemine,

käitlemine, käsitsemine), 43;
o 'lükkamine, 43; oinõõt;
o paigutus; o 'ringi; [kae-

la]" ot [võtma]; otringi;
'ümb rik, 81; ümbritsema, 96;
'ümbrus, 40; 'ümbruskond, 80

ümin, oa, 26; ümisema, 96

iimmar, oa, 26

ümmardaja, 31; ümmardama 1.

(teenima), 99

ümmardama 2. (ümmarikuks

tegema), 99; ümmargune, 42;

ümmarik, 81; ümmarus, 40

'üpris (väga)

'ürg 'aeg; iirgama (algama,

algust tegema), ürjata, 'ür-

gan, 'ürgasin, 'ürgas, ürjaku,
'ürgav, ürjanud, ürgaja, ür-

jatakse, ürjatud; 'ürgeline,
43; ürg inimene; ürg jõud;
ürglik, 81; ürgne, 36; ürik

([alg-] dokument), 30; ürita-

ma (katsuma, ette võtta
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püüdma), 99; üritus, 40; ür-

je (ürgamine; algus), 'ürge,
ürjet, 'ürgesse, ürjete, 'ür-

geid, ürjetesse e. 'ürgeisse
'üsk (süli, rüpp), üsa, 'üska,

'üska e. üsasse, 'üskade, 'üs-

ki, 'üskadesse e. üsisse

üsna

üte (kõnetlus), 'ütte, 86; 'ütle-

ma, ütelda e. 'öelda, ütlen,

ütlesin, 'ütles, ütelgu e. 'öel-

gu, ütlev, ütelnud e. 'öelnud,
'ütleja, üteldakse e. 'öeldak-

se, üteldud e. 'öeldud; 'ütlus,
40

'üür, üüri, 50

üürike[ne] [aeg], 44

üüri 'korter; üüriline, 43;
üürima, 106; üüri raha; 'üür-

nik, 81
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