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                                                                         LESSON  TWENTY-THREE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-three (twenty-θri:) = douăzeci şi trei 

        twenty-third (twenty-θə:d) = a douăzeci şi treia, al douăzeci şi treilea 

        post (poust) = poştă 

        postal (poustəl) = poştal; adjectiv din substantiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/substantiv_adjectiv.pdf 

        services (sə:visiz) = servicii; pluralul de la “service”, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

Postal services = servicii poştale 

         

        there (ðεə) = acolo 

        are (a:) = sunt; forma la persoana a II-a singular si la plural a verbului “to be” ;   

                           verb neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        there are (ðə’ra:)(ðεə- a:) = sunt, există, se află 

        offices (Ǥfisiz) = birouri; pluralul de la “office”, punctul 3 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        in (in) = în; prepozitie, 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 

        every (evri) = fiecare 

        town (taun) = oraş 

        and (ænd)(ənd) = şi 

        near (niə) = lângă; prepozitie şi adjectiv monosilabic, punctul 3 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        nearly (niəli) = aproape; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 
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        village (vilidȢ) = sat 

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        country (kȜntri) = ţară 

        in the country = la ţară 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 
There are Post Offices in every town and nearly every village in the country = în 

fiecare oraş şi aproape în fiecare sat de la ţară se află oficii poştale (oficii poştale 

se găsesc în fiecare oraş şi aproape în fiecare sat de la ţară)  

 

        if (if) = dacă 

        you (ju:) = tu, voi 

        to want (tu- wǤnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to post (tu- poust) = a trimite (corespondenţa) prin poştă; verb regulat,   

                                                                                                                 punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf  

        an (æn)(ən) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări, înainte de   

                                              substantive care încep cu vocală 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf 

        ordinary (Ǥ:d(i)nəri) = obişnuit, normal, mediu, ordinar; adjectiv plurisilabic 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

        letter (letə) = scrisoare, literă 

        a (ə) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf 

        postcard (poustka:d) = carte poştală 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        small (smǤ:l) = mic, mică; adjectiv monosilabic, punctul 4-a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        parcel (pa:sl) = pachet 

        to need (tu- ni:d) = a avea nevoie; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf  
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        you needn’t go (ju:- ni:dnt- gou) = you need not go (ju:- ni:d- nǤt- gou) = nu  

                            este nevoie să mergi; aici este folosti cu titulatura de verb modal 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        Post Office = oficiu poştal  

        can (kæn) = a putea, a fi capabil; verb modal 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        to drop (tu- drǤp) = a scăpa; verb regulat, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        it (it) = pe el, pe ea pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe şi   

                                                                                                                                 prepoziţii 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        into (intu) = în; prepoziţie pentru mişcare 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf  

        the nearest (ðə- niərist) = cel mai apropriat; adjectiv monosilabic, punctul 3,  

                                                                                       superlativul de la “near” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        pillar (pilə) = stâlp, pilon 

        box (bǤks) = cutie 

        pillar-box =  cutie poştală 

If you want to post an ordinary letter, a postcard or a small parcel, you needn't go 

to the Post Office, you can drop it into the nearest pillar-box = dacă vrei să trimiţi 

prin poştă o scrisoare obişnuită, o carte poştală sau un pacht mic, nu este nevoie 

să mergi la oficiul poştal, poţi să o laşi în cea mai apropriată cutie poştală 

 

        to recognize (tu- rekəgnaiz) = a recunoaşte; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        these (ði:z) = aceştia, acestea 

        easy (i:zi) = uşor, liniştit, plăcut; adjectiv bisilabic, punctul 1 a)  

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf 

        easily (i:zili) = cu uşurinţă; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

        England (iŋglənd) = Anglia 

        because (bi’kǤ:z) = deoarece 

        they’re (ðeiə) = they are (ðei- a:) = ei sunt, ele sunt 

        to paint (tu- peint) = a picta; verb regulat, punctul 3 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        painted (peintid) = pictat; participiul de la “to paint” folosti aici pentru diateza     

                                                                                                       pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        red (red) = roşu 

You can recognize these easily in England, because they're painted red = poţi să le  

                                           recunoşti uşor în Anglia, deoarece ele sunt pictate în roşu 

 

        to send (tu- send) = a trimite; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        telegram (teligræm) = telegramă 

        either (aiðə)(i:ðə) = fiecare, oricare 

        or (Ǥ:) = sau 

        either … or  = ori … ori; fie … fie 

        to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        it (it) = pe el, pe ea pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe şi   

                                                                                                                                 prepoziţii 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        to dictate (tu- dik’teit) = a dicta; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        over (ouvə) = peste, la (în exemplul de faţă) ; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        telephone (telifoun) = telefon  

If you want to send a telegram, you can either take it to the nearest Post Office or 

dictate it over the telephone = dacă vrei să trimiţi o telegramă, poţi fie să o duci la   

                                                 cel mai apropriat oficiu poştal fie să o dictezi la telefon 

 

        to empty (tu-empti) = a goli; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        emptied (emptid) = golit participiul de la “to empty” folosti aici pentru   

                                                                                                       diateza  pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        (they) are emptied (ðei- a:- emptid) = (ele) sunt golite; diateza pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        several (sevr(ə)l) = mai mulţi, mai multe 
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        times (taimz) = timpuri; pluralul de la “time”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        several times = de mai multe ori 

        day (dei) = zi 

        a day = pe zi 

Pillar-boxes are emptied several times a day = cutiile poştale sunt golite de mai  

                                                                                    multe ori pe zi 

 

        your (jǤ:(ə)) = tău, ta; adjectiv posesiv, persoana a II-a singular si plural 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        to arrive (tu- ə‘raiv) = a sosi; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        more (mǤ:) = mai mulţi, mai multe, mai mult; adjevtiv neregulat 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        quick (kwik) = rapid, ager, vioi; adjectiv monosilabic, punctul 4-a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        quickly (kwikli) = repede; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

        than (ðæn) = decât 

        by (bai) = cu, prin; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/by.pdf 

        air (εə) = aer 

        mail (meil) = poştă 

        Air Mail = par avion (poştă trimisă cu avionul) 

If you want your letter to arrive more quickly than by ordinary post, you can send 

it by Air Mail = dacă vrei ca scrisoarea ta să ajungă mai repede decât cu poşta   

                                                                         obisnuită, poţi să o trimiţi cu avionul 

 

        to deliver (tu- di’livə) = a livra, a preda, a furniza; verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        (they) are delivered (ðei- a:- di’livəd) = (ei, ele) sunt livrate, predate; pasiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        home (houm) = acasă (la familie) 

        office (Ǥfis) = birou 

        postman (poustmæn) = poştaş 
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        and (ænd)(ənd) = şi 

        boy (bǤi) = băiat 

        telegraph (teligra:f) = telegraf 

        telegraph-boy = băiatul care aduce telegrama 

Letters are delivered to your home or office by a postman, and telegrams by a 

telegraph-boy = scrisorile îţi sunt aduse acasă sau la birou de către un poştaş, iar  

                                                                  telegramele de către băiatul cu telegramele 

 

        here (hiə) = aici 

        to see (tu- si:) = a vedea; verb neregulat 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        what (wǤt) = ce 

        inside (in’said) = interior 

        of (Ǥv)(əv) = al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, folosită şi la  

                                                                                                               genitivul cu “of” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/of.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf  

        looks (luks) = forma pentru persoana a III-a singular a verbului “to look” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        to like (tu- laik) = a-i place; verb regulat, punctul 2 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        what .. it ..  looks like = cum pare, cum arată  

Here you can see what the inside of a Post Office looks like = aici puteţi vedea  

                                                                        cum arată interiorul unui oficiu poştal 

 

        on (Ǥn) = pe; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

        one (wȜn) = unul, una 

        side (said) = parte, latură 

        counter (kauntə) = tejghea, ghişeu 

        customers (kȜstəməz) = clienţi; pluralul de la “customer”, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        other (Ȝðə) = altul, alta 

        the other (ði- Ȝðə) = celălat, cealaltă 
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        on one side = (pe) de o parte,  

        on the other side = (pe) de altă parte, de cealaltă parte 

        clerks (kla:ks) = funcţionari; pluralul de la “clerk”, punctul 2 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

On one side of the counter you see several customers, on the other side, the 

clerks = de o parte a tejghelei vezi mai mulţi clienţi, de cealaltă parte, funcţionarii  

 

        people (pi:pl) = oameni; vezi pluralul substantivelor punctul 12 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        picture (piktȓə) = tablou, pictură, poză 

        to buy (tu- bai) = a cumpăra; verb neregulat 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        (one) is buying (wȜn- iz- baiŋ) = (cineva) cumpără; aspectul continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        postage (poustidȢ) = taxă poştală 

        stamps (stæmps) = timbre 

        another (ə‘nȜðə) = altul, alta, un alt, o alta 

        to register (tu- registə) = a înregistra, a trimie recomandat; verb regulat,  

                                                                                                                   punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        (one) is registering (wȜn- iz- regist(ə)riŋ) = (cineva) trimite recomandat,  

                                                                                      înregistrează; aspectul continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        the third (ðə- θə:d) = a treia, al treilea; numeral ordinal 

        to write (tu- rait) = a scrie; verb neregulat 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        (one) is writing (wȜn- iz- raitiŋ) = (cineva) scrie; aspectul continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        out (aut) = afară, departe, răspicat 

        to write out = a scrie pentru a fi trimisă (telegramă) 

        cable (keibl) = telegramă 

One of the people in the picture is buying postage-stamps, another is registering a 

letter, the third is writing out a cable = unul dintre oamenii din poză cumpără 

timbre poştale, un altul trimite o scrisoare recomandată, al treilea scrie o 

telegramă 

 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

        must (mȜst) = a trebui; verb modal 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        right (rait) = drept, corect, exact 

        if (if) = dacă 

        wrong (rǤŋ) = greşit; adjectiv monosilabic, punctul 4-b) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        the right one = cel corect, cea corectă 

        the wrong one = cel greşit, cea greşită 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei; viitorul 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        only (ounli) = numai 

        to waste (tu- weist) = a irosi, a se pierde, a pustii; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf  

        time (taim) = timp, răgaz 

If you want to buy stamps, you must go to the right counter; if you go to the 

wrong one, you'll only waste your time = dacă vrei să cumperi timbre, trebuie să 

te duci la ghişeul corespunzător; dacă te duci la cel greşit, doar îţi vei pierde  

                                                                                                                            timpul  

 

        to ask (tu- a:sk) = a întreba; verb regulat, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 

        to ask for = a cere 

        half (ha:f) = jumătate 

        penny (peni) = peni 

        halfpenny stamp (heipni- stæmp) = timbru de o jumătate de peni 

        so (sou) = deci, aşa 

        and so on = şi aşa mai departe, etc. 

Ask for a halfpenny stamp, a penny stamp, a three-halfpenny stamp, a twopenny 

stamp, a twopenny-halfpenny stamp, a threepenny stamp and so on = cere un 

timbru de jumătate de peni, un timbru de un peni, un timbru de un peni şi 

jumătate, un timbru de doi peni, un timbru de doi peni şi jumătate un timbru de 

trei peni şi aşa mai departe  
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        parcel (pa:sl) = pachet 

        hand (hænd) = mână 

        to hand (tu- hænd) = a înmâna 

        assistant (ə‘sistənt) = asistent, ajutor 

        who (hu:) = cine, care; pentru persoane 

        weighs (weiz) = câtăreşte; forma pentru persoana a III-a singular a verbului 

“to   

                                                                                                                                       weigh” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        scales (skeilz) = cântar; are formă de plural în U.K. si singular în SUA 

        gives (givz) = dă; forma pentru persoana a III-a singular a verbului “to give” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        you (ju:) = ţie, vouă 

        necessary (nesəsəri)(nesisri) = necesar, esenţial, obligatoriu 

If you want to send a parcel, you hand it to the assistant, who weighs it on the 

scales, and gives you the necessary stamp = dacă vrei să trimiţi un pachet, îl 

înmânezi asistentului, care îl cântăreşte pe cântar, şi îţi dă timbrul necesar 

 

        amount (ə‘maunt) = cantitate 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present   

                       perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past future” 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_have.pdf 

        to have to = a trebui; vezi verbele modale 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        to pay (tu- pei) = a plăti; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        depends (di’pendz) = depinde; forma pentru persoana a III-a singular a  

                                                                verbului “to depend” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        to depend on  = a depinde de 

        weight (weit) = greutate 

The amount you have to pay depends on the weight of the parcel = suma pe care  

                                                  trebuie să o plăteşti depinde de greutatea pachetului 

 

        most (moust) = cel mai mult, cele mai multe; adjevtiv neregulat, aici   
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                                                                                          superlativul de la “many” 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        also (Ǥ:lsou) = de asemenea 

        many (meni) = mulţi; adjevtiv neregulat 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        streets (stri:ts) = străzi; pluralul de la “street”, punctul 2 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        public (pȜblik) = public 

        telephone-boxes (telifoun- bǤksiz) = cabine telefonice   

        from (frǤm) = de la, de, din; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/from.pdf 

        which (witȓ) = care, pe care 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/which.pdf 

        to telephone (tu- telifoun) = a telefona; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

In most Post Offices and also in many streets, there are public telephone-boxes 

from which you can telephone = în cele mai multe dintre oficiile poştale şi de 

asemenea în multe străzi, se află cabine telefonice publice de unde poţi telefona  

 

        all (Ǥ:l) = toţi, toate, tot 

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  

                                                                                                  activă, prezent şi trecut  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf  

        is (iz) = este 

        to lift (tu- lift) = a ridica; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        receiver (ri’si:və) = receptor, cel care primeşte, primitor, încasator 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        slot (slǤt) = orificiul unde se pun fisele de telefon 

        due (dju:) = datorie, cuvenit, planificat 

        due for (dju:- fǤ:) = conform cu  

        to call (tu- kǤ:l) = a chema, a numi; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

        call (kǤ:l) = chemare, convorbire, strigare 

        to dial (tu- daiəl) = a forma un număr de telefon (la cadran) 

        the first (ðə- fə:st) = primul, prima; numeral ordinal 

        three (θri:) = trei 

        letters (letəz) = litere, scrisori (aici - cifre) 

        exchange (iks’tȓeindȢ) = schimb (aici - prefix, centrală telefonică) 

        to want (tu- wǤnt) = a vrea, a dori; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to follow (tu- fǤlou) = a urma, a urmări; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        followed (fǤloud) = urmat, urmată; participiul trecut de la “to follow” 

        number (nȜmbə) = număr 

All you have to do is lift the receiver, put into the slot the pennies due for the call,  

and dial the first three letters of the exchange you want, followed by the number 

= tot ce trebuie să faci este să ridici receptorul, să pui în orificiu numărul de peni 

conform cu valoarea convorbirii, şi să formezi primele trei cifre (litere) ale 

prefixului pe care îl doreşti, urmate de număr 


