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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 05/03/2020  Kvarcentsesdekoka eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Uzindaj ligoj  reta-vortaro     Freelang Vortaro   Plena Ilustrita Vortaro  Duolingo  
 

Google Translate   Pasintaj AE eldonoj     duolingo entute    lingvohelpilo    
 

Esperanta Retradio  Esperanta himno     PMEGramatiko    openclipart.  
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Oni povas meti sian nomon, retadreson, urbon kaj landon al la listo de ricevantoj. rspring@tpg.com.au 
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

721,000 

Nun studas 278,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 238,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 205,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)    

  
                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917) 

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro.110 
      Jen kompleksa frazo:   “Ĉiun tagon,  kiam li estis libera,  kio 
ofte okazis,  mia frato,  kiu estas pli juna ol mi,  senescepte,  ĉar  li 
havis la tempon  por tio,  vizitis per sia aŭtomobilo,  kiu tial uzis  
multe da benzino,  nian malsanan patrinon,  kies aĝo estis okdek jarojn,  
por plezurigi ŝin,  kio estis valora tiam,  ĉar aliaj homoj   ne vizitis ŝin”.  La 
verboj,  unu el kiuj devis esti de la ĉeffrazo,  estas  “estis libera”;  “okazis”;  
“estas pli”;  “havis”;  “vizitis”;  “uzis”;  “estis okdek”;  “estis valora”;  ”ne 
vizitis”.  Ĉar la aliaj frazoj komenciĝas per  subjunkcio,  la nura eblo estas 
“vizitis (per sia)”.   Post tio ni trovas la Subjekton en sensubjunkcia frazo,  
nome  “mia frato”,  kaj la Objekton,  “nian malsanan patrinon”.  Fine ni 

trovas la Adjektojn sammaniere.  Ili estas “Ĉiun tagon”;  “senescepte “;  “per sia aŭtomobilo”;  
“por plezurigi ŝin”.  Pli da Adjektoj  troviĝas en la subfrazoj.  Marcel  Leereveld.   
    
 

 

mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
http://vortaro.net/
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
https://translate.google.com/
http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo%20%20
https://www.duolingo.com/courses/all
http://www.eszperanto.hu/leteroj/page.php?link=ked27c2c&id=282&b=1&x=60318&y=404&z=58&dt=1488474634
http://members.aon.at/aldone/peranto/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=MC9fOYtD-EY
http://bertilow.com/pmeg/elshutebla/PMEG_15.0.2_provizora_PDF_3_Majo_2018.pdf
https://openclipart.org/search/?
mailto:rspring@tpg.com.au
https://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:PAG.JPG
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La monhavaj civitanoj vojaĝas ĉirkaŭ la mondo. Sed ankaŭ la malriĉaj civitanoj pagos.  
La nuna ekonomia sistemo ne povas batali kontraŭ tiu minaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mono regas!          Ĉu iu universala pago al ĉiu homo helpus?      Roger Springer 
  

El Adelajdo  Grupfoto. Vidu AE467 por detaloj 

  

 La Manlia Esperanto-Klubo    

Anoj kunvenas la unuan kaj trian sabatojn je la 10atm. 
Bavarian Beer Café, Manly Wharf. Unu taso da klubpagita kafo 

atendos vin.      La 7a de Marto estos la unua sabato de la monato.    
Ĉiuj bonvenotaj.  Venu!                                                                               Roger Springer  
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El Brizbano BES membroj regule renkontiğas por paroli Esperanton dum sia ' 

Kafoklačo' ( Babilado) kutime če la restoracio apud Mt. Coot- Tha ğardenoj.  
Foto montras Petro, Doug, Caroline, Oscar. Paûlo fotografis bildon. Je la 14a marto estas nia 
jarkunveno         Peter Danzer 

 

Post multe da malbonega vetero dum 
la somera varmego BES membro Petro 
purigas sunajn- panelojn sur sia domo-
tegmento.  
Amikoj, ču la somera katastrofo 
afektis vin? 

Peter Danzer 
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AEA-estrarkunveno – 2020-02-20 

Partoprenis Sandor, Jonathan Indrani kaj Terry. Pardonpeto 
de Heather.  

(1) 2021 KONGRESO/KURSARO EN 
SIDNEJO 

 Okazos 8–17 Januaro 2021 ĉe SANKTA SOPHIA KOLEGIO (En la tereno de la 
Univrsitato de Sidnejo) 

2021 estos kuna kongreso kun NZEA en Sidnejo. Kaj NZEA kaj AEA povos 
kontribui monon al la afero. 

La kostoj por partopreni baldaŭ aperos en la AEA retejo. 

Instruistoj por konsideri: Katalin, Istvan, Bertillo 

Artistoj: Kjara el Italio. Vinilkosmo. Aliaj?  

Lingvofestivalo okazos dum Kongreso. 

(2) ALIAJ AFEROJ 

• ESK Jam pasis la limdato por la Marta eldono. Riceviĝis sufiĉe da artikoloj. Ĉio 
estas kun Andrew Woods kiu nun formatas la gazeton. Sendu artikolojn por la 
junia eldono al esk@esperanto.org.au 

• Arĥivo Jonathan enketas pri skanilo por la arĥivo. . La estraranoj 
konsideras la prilaboron de la arĥivo valora. 

Venonta kunveno 5an de Marto.     Sandor Horvath 

    
                                    (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                           

Valso  kun  falso  en  mia  ĝardeno.   
KIAL  MI  ELMIGRIS  AL  AŬSTRALIO?       
      Ekzistas pluraj tialoj.  Unue ni ne volis,  ke la infanoj  trapasu la baldaŭ okazontan  
atendatan militon  inter Rusujo kaj la resto.  Tamen  tiu milito neniam venis.  Due  mi ne ŝatis  
mian laboron kiel  tradukiston  en la Nederlandse Bank,  havante nur  instrukvalifikon  (por la 
franca lingvo) por la malpli altaj klasoj  de la mezlernejoj.  Trie  por la infanoj estus  pli facila  
trovi laboron ol en Nederlando.  Kvare mi ne sufiĉe bone lernis en la lernejo,  krom la 
nederlanda kaj la franca kaj la germana,  la anglan lingvon, precipe  ĉar mi ne ŝatis ĝin,  dum 
mi ŝatis ĉiujn aliajn lingvojn.  Do mi konkludis ke por bone lerni kaj ŝati ĝin  mi devos devigati  
paroli ĝin en angloparolanta lando.  Kaj tio okazis.  Kvine Nederlando  havas tro da enloĝantoj,  
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kaj devas  “perdi” milionojn.  Ĉar imagu la densecon de la popolo,  preskaŭ samnombra  kiel 
tiu de Aŭstralio,  loĝanta  sur la duono  de la insulo  Tasmanio:  tio estas la denseco.  Do estas 
patriota siofero  forlasi la landon.                                                                   Marcel  Leereveld.   

LA  FALSA  KONCEPTO  EŬROPANA . 
      La kaŭzo  ke la eŭropaj Esperantistoj  faras erarojn  pri la participoj estas,  ke la eŭropaj 
lingvistoj ne scias,  ke iliaj lingvoj havas tri malsamajn participojn.  Tiu nescio ne kaŭzas erarojn 
en la eŭropaj lingvoj kiuj ja uzas  la Prezencon de la helpverbo “have” (havas)  por la Perfekta 
Verbtempo,  dum Esperanto  uzas  la Preteriton de la helpverbo  “esti”.  Por eviti erarojn en sia 
lingvo,  la eŭropaj Esperantistoj  do devas scii pli da gramatiko ol  la ne-Esperantistoj.  Ĉar 
nuntempe  tiu plisciado  ne okazas en Esperantujo,  mi devas peni konvinki  la ne-
Esperantistojn  pri ilia miskoncepto.   
      En niaj lingvoj  vorto reprezentas  unu nocion,  sed en la etnaj lingvoj  ofte aŭ malofte  
nocio reprezentatas  de du aŭ tri vortoj.  Ekzemple  en la franca  (kaj simile en la aliaj lingvoj 
latinidaj)  la ununocia  “urbdomo”  nomiĝas  “hôtel de ville”,  do trivorte.   
      Aliflanke ekzistas en etnaj lingvoj kelkfoje du  aŭ  tri nocioj  kiuj reprezentatas de unu sama 
vorto.  Kvankam  mallogika,  tio pro ĉirkaŭaj vortoj  malofte kreas miskomprenojn.   
      En tre maloftaj kazoj  unu vorto havas du malsamajn signifojn,  sed la parolantoj  ne 
konscias pri tio. Unu tia kazo estas la etna pasinta participo pasivvoĉa,  en la angla plej ofte 
finiĝanta per la sufikso “-ed”.  Ankaŭ  en malnovaj tempoj  tiuj participoj  havis la saman 
formon (vorton),  kaj estis unu speco de participo  kun du malsamaj funkcioj  predikativaj.  
Ekzemple  “La letero estas SENDATA  ĝuste nun”  kaj  “Mi havas  (= kaŭzis)  la leteron  SENDITA 
= en sendita situacio  (=  Mi sendis ĝin).  En la unua kazo  la helpverbo “esti” indikas la 
verbtempon  (estis, estas, estos sendata)  kaj la participo  “sendata” indikas nur la pasivecon,  
dum en la dua kazo  “Mi havas  la leteron SENDITA”  la helpverbo  “have”  (havas) indikas nur  
la tempon  de la Subjekto (Mi)  kaj  “sendita”  indikas la pasintan tempon de la sendado.   
      La lingvistoj  kiuj malsamopinias kun mi  asertas,  ke  “is (being) sent”  kaj  “have sent”  
estas kombinitaj,  “combined” verboj  formantaj  po unu nocion,  kaj ke tial  la du vortoj kune  
(“being sent”  kaj  “have sent”  havas la signifon de po unu vorto (sendatas kaj sendis).  Ili 
pravas,  ke tiaj  kunigoj de verboj en la etnaj lingvoj  formas unuvortajn  signifojn,  sed  tio ne 
signifas ke unu el la du vortoj signifus tiun komplikan signifon.  Krome  estas certa,  ke la 
parolantoj sentas ne nur la ununociecon,  sed plu sentas ke ĉiu el la du vortoj  alportas sian 
specialan signiferon originan.  Tion plifortigas la eblo,  por ŝanĝi signifon,  ŝanĝi nur unu el la 
du vortoj,  ekzemple el de  “is sent” al “is received”  kaj el de “have sent” al “has sent”.  Ĉar,  
krom senti la ununociecon, ni ankaŭ sentas ke ĉiu el la du vortoj  enmetis sian propran 
signiferon,  ni tiel sentas, kaj science konscias,  ke “sent”  alportis  AŬ  la signiferon nur  de 
pasiveco  (en “will be SENT)  AŬ  la signiferon  de verbtempo  (en “have sent”) (kaj 
aktivvoĉeco).   
      Konsekvence,  krom akcepti  ke tiaj  verbkombinaĵoj formas ununociajn verbojn,  mi ankaŭ  
asertas,  ke ekzistas du specoj de  anglaj “-ed”-participoj,  nome la pasivaj  kaj la verbtempaj,  
ambaŭ havantaj la saman vortformon.  Kaj tradukenda  “has been sent”  al  “estAS sendita”  
kaj  “was (being) sent”  al  “estIS sendATA”  (aŭ moderne:  “sendatis”).   
                                                                                                                            Marcel  Leereveld.   
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El Wuhan 
Kara amiko,  la mondo estas vilaĝo,en ĝi ni tre rapide interŝangas informojn. 
Jen estas ligo por ke vi povu vidi videon Wuhan en Malsaneco... 
Wuhan en Malsaneco   (Multegaj bildoj de senhomaj stratoj kaj la bela urbo) 

Via Trigo  Peng Zhengming 

 

 
  

3ZZZ  

 Se vi volas ĉeesti esperantajn eventojn vi trovos pli da informoj 
pri la Universala Kongreso en Montrealo kaj pri aliaj eventoj, 
kiel plurlingvula konferenco, en la elsendo de la 2a de marto.   

 
  Franciska Toubale  

  

https://longvideoh5.piaoquantv.com/core/share?fromAppType=0&versionCode=157&shareMachineCode=weixin_openid_on89fwPA6625XMfNb1DJln8JtlEg&h5WxrootPageSource=vlog-pages___user-videos-share&videoId=3401667&isRecommendShare=0&h5ShareId=frontende092e9a5-59e0-464a-b255-3d82e035a9f8time1582599378453&pageSource=h5-share&rootPageSource=vlog-pages___user-videos-share&shareDepth=5&h5ShareFrom=groupmessage,groupmessage&from=groupmessage&code=0618zLUG1HD4v20FANUG1dJKUG18zLUs&state=

