
  1a el 8 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语     AE 476 

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
1a el 8 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 476 

 

Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 30/04/2020  Kvarcentsepdeksesa 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  

729,000 

Nun studas 283,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 236,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 210,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun preparas Esperantan programon por francoj. (Ekde junio 2020 ?)    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj. (Ekde julio 2020 ?)    

    
                                    (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                         

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro.118  
      Por klarigi la funkcion de la  Mediala Voĉo,  ni  ree uzu  analogan bildon.  Ni ne 
forgesu,  ke la kvar Voĉoj  priskribas ekzakte la saman bildon:  nenio ŝanĝiĝas  en la 
bildo  kiam ni ŝanĝas de unu al alia Voĉo.  Do ekzemple la Aktivvoĉa  “La prezidanto fermis la 
kunvenon” priskribas la saman okazon en la bildo  en la Pasivvoĉa  “La kunveno estis fermata 
(= fermatis) de la prezidanto”  kaj en la medialvoĉa  “ “La kunveno fermiĝis”  kaj en la 
faktitivvoĉa  “ (Mi zorgis ke) la prezidanto fermis la kunvenon”.  La nura diferenco estas,  el kiu 
flanko aŭ kiom la parolanto kaj la aŭskultanto observas la enhavon de la bildo.  En la aktivvoĉa 
formato  la atento  iras unue al la aganto de la ago kaj al la ago mem (“LA PREZIDANTO FERMIS  
la kunvenon”),  dum en la pasivvoĉa formato la atento iras unue al la “suferanto” de la ago, la 
Gramatika Objekto (tiel fariĝanta la nova pasiva subjekto), kaj al  la pasiva ago (per “-at-),  kaj 
nur poste (esprimata aŭ ne) al la antaŭa aganto de la ago,  (“LA KUNVENO  FERMATIS  de la 
prezidanto”). En la medialvoĉa formato  la atento iras nur al la pasiva ago kaj al ĝia pasiva nova 
aganto (“LA KUNVENO  FERMIĜIS”),  kaj en la faktitivvoĉa formato la atento iras unue al 
eksterbilda kaŭzanto de unu el la aliaj tri bildoj:  “LA SEKRETARIINO  FERMIGIS la 
prezidanton/la kunvenon           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
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Surhavu vizaĝmaskon. 
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj 
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153  Roger Springer 

 

                 Estrarkunveno 2020-04-16 

Venonta kunveno: jaǔdo 30-a de aprilo 2020. .  Sandor Horvath   

 
Pli ol 100 opoziciaj politikistoj de la Unuiĝintaj Regnoj (UK) nun 

postulas starigon de la UBE pro la Covid- 19 epidemio.   Financial Times 

 
Aviadiloj helpas la virusojn vojaĝi la mondo. 

 
Kontrola bildo por la aviadiloj en la aero je la 26a aprilo 2020 
La propaganda maŝino diras al ni ke aviadiloj ne plu flugas. 
La aŭstraliaj aviadiloj ne flugas nun?  Sed rigardu la mapon!!   Roger Springer 

 

https://www.flightradar24.com/ABR1624/24685a36 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
https://www.ft.com/content/6b00fa50-d811-41cd-975b-6a8382ca6e91
https://www.flightradar24.com/ABR1624/24685a36
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Albert Einstein "Ni ne povas solvi niajn aktualajn problemojn kiam ni 
uzas la saman pensadon kiun ni uzis kiam ni kreis la problemojn 

 
Kial Eŭropo ne povas kontroli la Covid-19 epedemion? 
Antaŭrimarko:    (vidu paĝo 6 AE475) 

Memkompeneble mi respondas surbaze de la informoj de la 22-a de Aprilo 2020. 
        Laŭ mi jam la titolo estas misgvida. 

       La viruso, se mi ĝuste komprenas, ekestis en Azio. La kuraciston, kiu raportis tie tre frue, 

oni silentigis. Ĉu tio estas sukcespromesa kaj racia ago por rapide kontroli viruson? 

       Mi ne audis pri ŝtato, kiu antaŭvidis kaj bone preparis sin por tia pandemio. Suda Koreujo 

tre rapide kaj laŭdire sukcese ekagis. Rilate al la aliaj landoj, riproĉo devas iri al ĉiuj 

politikistoj, kiuj ne preparis siajn popolojn por tia epedemio (kaj eble al la voĉdonantoj, ke ili 

ne postulis preparajn paŝojn, kiam estis tempo.) 

         Diversaj landoj en Eŭropo havis diverse bonan sukceson kontroli, kontraŭbatali la 

viruson. Se mi ĝuste komprenas, Italujo kaj Hispanujo ne tre bone sukcesis. 

         Aliflanke ekzemple Danlando kaj Germanujo akcepteble bone sukcesis. Per la preskaŭ 

tujaj limigoj kaj konsiloj oni atingis, ke la nombro de mortintoj ĝis nun estas konsiderinde pli 

malalta ol atendite, ol ĝi estis dum gripaj epedemioj. Oni atingis, ke por ĉiu malsanulo, kiu 

bezonis/bezonas tian, estas lito en hospitalo. Jam antaŭ kelkaj tagoj en Germanujo oni atingis, 

ke averaĝe unu infektito infektas malpli ol unu plian personon. 

          Ambaŭ parlamentoj tre rapide liberigis grandegajn monsumojn por helpi al la ekonomia 

vivo. Ambaŭ parlamentoj akceptis DUMTEMPAJN restriktojn de kelkaj civitanaj liberecoj.  

          Pri neniu alia lando mi aŭdis, kion la parlamento de Hungarujo faris en la nuna situacio: 

Ĝi donis al la nuna ĉefministro permeson, sen tempa limigo regi per dekretoj. Tian nuligon de 

la propra potenco fare de la parlamento ni spertis en Germanujo en 1933. 

         Pri Ĉinujo mi nun legas la aserton, ke la nombro de mortintoj estas almenaŭ 50% 

pli alta ol la ĝis nun de la ĉinaj instancoj nomita. Ĉu semado de malĝustaj informoj estas 

sukcesa maniero kontroli epedemion?     Amike,    Peter Weide 

 
Ĉu vi Instalos la Kronvirusan Spur-apon  

en via Poŝtelefono? 
La aŭstralia registaro publikigis spur-apon (COVIDsafe) por helpi redukti la disvastiĝon de la 
kronviruso. La celo estas, ke almenaŭ 40 procentoj de la aŭstralia loĝantaro instalu ĝin. Tamen 
multaj homoj jam deklaris, ke ili ne instalos ĝin, pro timoj pri privateco kaj, 
supozeble, pro malfido je la registaro. (Mirinde, tiuj inkluzivas kelkajn 
politikistojn en la registaro!) Alivorte, tiuj homoj kredas, ke personaj datenoj 
eble estos uzataj por spioni aŭstralianojn, malgraŭ la oficialaj certigoj, ke tio ne 
okazos.    
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Do, ĉu estas sekure instali la apon aŭ ne?  
 
En intervjuo antaŭ nelonge en ABC radio de Sidnejo, fama aŭstralia futurologo Mark Pesce 
(Peŝi) eksplikis kiel la apo funkcios: 
 
1. Instali la apon estas tute laŭvole. 
2. Se oni instalos kaj ŝaltos ĝin, ĝi funkciados “en la fono”. 
3. Poste, ĉiam kiam oni estos sufiĉe proksima al alia homo, en kies telefono ankaŭ funkcias la 
apo, dum almenaŭ 15 minutoj, datenoj pri tiu alia homo (nomo, telefonnumero, aĝo kaj 
poŝtkodo) estos sendataj ĉifrite per BlueTooth al onia telefono, kaj inverse. Rimarku: La 
datenoj ne veturos al iu centra datenbazo, ili estos konservata en la telefonoj mem. Krome, la 
loko de la kontakto ne estos registrita. 
4. Se oni poste malsaniĝos de la kronviruso, iu de la ŝtata san-departemento demandos, “Ĉu vi 
havas la spur-apon en via telefono?” Se oni respondos “Jes,” kaj alklakos butonon en la apo, 
ĉiuj la kontakt-datenoj de la pasintaj 21 tagoj sendiĝos de la telefono al san-departementa 
komputilo, por ke ĉiu homo estu kontaktota kaj testota por la kronviruso. Tamen, se oni 
respondus “Ne,” la san-departementano devus demandi, “Kiujn vi kontaktis dum la pasintaj 21 
tagoj?” kaj oni devus iel memori. Kompreneble, tia procedo povus esti kaj malfacila kaj 
temporaba, kaj tial multaj valoraj tagoj malŝpariĝus. 
5. Datenoj pli ol 21-tagaĝa aŭtomate forviŝiĝos de la telefono. 
 
Alia grava fakto pri la apo estas, ke ĝi estas malfermitkoda (“open source”). Tio signifas, ke iu 
ajn povas ekzameni la program-kodon por scii precize kiel ĝi funkcias. Fakte, kelkaj 
programistoj jam faris tion kaj, ĝis nun, nenio malbonvola estis trovita. 
 
Do, ĉu mi instalis la apon? Jes, tuj.   Jonathan Cooper

 
"Amike".  Jen adiaŭas min samideanaj geamikoj. " 

Amike". Mmm....iom formala  esprimo.  "Ĝis" pli trafas.  Sed en ĉi tiuj antaŭe neimageblaj 
tagoj de la krona viruso mi preferus ion pli gaja kaj trafa, eble kiel la angla Safe 

cheers.   Sendube "Bestajn viŝojn!"       nia kara Marcel ne aprobus - (pardonu Marcel, mian 

iom infanecan vortludon      ).  Do!  Karaj AE legantoj, pripensu trafan esprimon, mi 
petegas.  Marcel, Bob, Sandor, Trevor, Katja, Indrani, Nicole, Peter, Franciska, Bernie, Sandra, 
Hazel, Heather, Joanne, Shayne, Trish, Terry, Donald, Onklo Tomaso Kobli kaj ĉiuj, kaj 
nepre ankaŭ niaj eksterlandaj legantoj.  Jen por vi eta amuzaĵo dum via nevola sed 
nepre necesa distanciĝo kaj hejmrestado.  Tre amike - kaj esperante!         Vera Payne

 
 

Ĉiu viro, kiu povas stiri sekure aŭton dum kisado de bela knabino, tute ne donas 

al la kiso la atenton, kiun ĝi meritas.   Albert Einstein 
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1919 pandemio  fotojn sendis Edhard Claus   

Portu Maskon aŭ iru al malliberejo 

¶Aliaj pandemioj 

Ĉiu-cent jara malsano? 

 

PESTO  

ĤOLERO  

HISPANA  GRIPO 

KORONA VIRUSO 
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Rimarkoj pri artikoloj en AE475  
En AE 475 Marcel skribas: “Sed ekzistas pluraj Esperanto-gazetoj, kiuj ne nur ekzistas por diskuti 
Esperantaĵojn, sed ankaŭ aliajn aferojn, tamen uzante Esperanton. “ 
 Certe Sennaciulo estas ekzemplo . Konforme al la statuto de la Sennacieca Asocio Tutmonda   

(SAT) - ĝi celas “ a)  utiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasaj celoj de la 
Laboristaro tutmonda”- , tiu organo entenas multe da artikoloj pri politiko tra la mondo. 
Esperanto estas la ilo por interŝanĝi informojn .Niaj vivoj dependas grandparte de la decidoj de 
la registaroj , ĉu ni volas tamen ignori ilin , ĉu tio ne koncernas eĉ la esperantistojn?  
En alia artikolo Markus Gabor reagas al la vidpunkto de Roger Springer skribante: “Laŭ mi tiu 
prognozo ne estas reala. Se vi legas la oficialan prognozon de IMF (International Monetary Fund) 
en https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-recession-
depression.html tiam vi vidas, ke la monda ekonomia malgrandiĝo estos nur tri procenta en la 
jaro 2020. Tio estas certe signifa malgrandiĝo, tamen la homaro povos travivi tiun problemon 
sen morto da bilionoj da homoj.” 

Ni ne konsideru nur ĉu la monda ekonomio pligrandiĝos aŭ malpligrandiĝos , grava afero 
estas kiel la mondaj riĉaĵoj estas distribuitaj inter la loĝantoj de la mondo. Laŭ la 2019 raporto 
de Oxfam, 26 personoj posedas tiom da mono kiom la duono de la monda loĝantaro .  
En Aŭstralio la registaro decidis ke tiuj , kiuj perdis sian laboron pro la Koronaviruso kaj ne laboris 
dum la tuta antaŭa jaro por la sama dunganto aŭ detenas portempan vizon, ne rajtas ricevi 
monhelpon, ĉar necesas meti limon ien. Ĉu la vivo de tiuj homoj ne gravas ? Necesas elekti ,fina 
punkto ?  
Oni jam aŭdas pri malsatmortantoj en Afriko kaj Brazilo .  
Mi ne dubas ke la ekonomio produktos sufiĉe por kovri la bezonojn de la tuta planedo, sed la 
produktoj ne aŭtomate atingos ĉiujn . Ni ne parolu pri egaleco , nur pri minimumo .Necesas 
pripensi kaj batali por realigi akcepteblan disdonadon .  
Franciska Toubale   Amike al vi 

 
El Brizbano BES membroj komencas 

retkunvenojn per ZOOM. La foto montras Sandor 
Horvath kaj organizanton Oscar Betancourt. Sube 
vi vidas Linda kaj Petro Danzer; eble Linda 
malaprobas ke ŝia edzo forgesi sian Esperanto- 
lecionon !! La venonta "kunveno " per 
ZOOM okazos en majo, la 9an je la 14:00. 
Peter Danzer 
    
Militoj estas krimoj kontraŭ homoj, bestoj kaj la naturo 
Kial homoj kredas ke venki en batalo pruvas ke ili pravas?  
Ĝi nur pruvas ke vi kapablas venki en batalo sed ne ke vi pravas!        Roger Springer 
    

https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-recession-depression.html
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-recession-depression.html
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                                    (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                          

La  Zamenhof’a  fuŝaĵo  en  mia  ĝardeno. 
POR  ESPERANTOLOGOJ .   
      Jen mallonga historio  de la  Pasiva Voĉo  en Esperanto.   
      Antaŭ la oficiala apero de Esperanto  Zamenhof kreis specialan sufikson por la Pasiva Voĉo, 
same kiel li faris por la Mediala kaj la Faktitiva Voĉoj kaj pro malesto por la Aktiva Voĉo.  Tio 
estis genia ideo,  kvankam la samo okazis en kelkaj naturaj lingvoj.  Sed ĵus antaŭ ol publikigi 
Esperanton, li ŝanĝis tiun bonegan ideon al alia sistemo.  Mi ne scias kiu persvadis lin,  aŭ ĉu li 
mem trovis la ŝanĝon necesa.   
     Li sendube timis ke la precipaj eŭropanoj (francoj, germanoj, kaj britoj) ne akceptus tiun 
pasivan voĉon kun sufikso,  ĉar iliaj lingvoj ne posedas Pasivan Voĉon kun sufikso.  Li do 
lastmomente enkondukis alian formon por la Pasiva Voĉo,  formon kiu similas al la eŭropaj.  Ĉi 
lastaj aperas kiel kombinaĵo de “esti” (aŭ alia helpverbo) kun la Pasiva Participo, kiu forme 
samas al la t.n.  Pasinta Participo, en la angla finiĝanta per “-ed”.  Ekzemple  “La novaĵo WAS 
SENT je la dua”.  La malsama Zamenhof’a formo uzas la helpverbon “esti” kombine kun la 
prezenca/daŭra participo “-ata”,  kiu estas adjektivo. Do “La novaĵo ESTIS  SENDATA je la dua”.   
      Sed ĉar Zamenhof jam antaŭe donis al “-anta” kaj “-ata” la signifon de la Daŭra 
(Imperfekta) Tempo,  oni ne povas uzi ĝin samtempe kiel la Pasivan Voĉon.  Krome la participoj 
en la eŭropaj lingvoj estas verboj,  dum en Esperanto ili estas klare adjektivoj.   
      Konsekvence la pasiva voĉo de Zamenhof ne estas uzebla kiel tia,  kaj la Lingva Komitato,  
multe poste,  decidis ne uzi ĝin kaj krei alian formon.  Oni ne volis krei neologisman sufikson,  
kaj do decidis uzi la finaĵon “-ita”.  Tio ne estas pli bona ol la Zamenhof’a solvo,  ĉar nun la 
formoj kun “-ita”  havas du malsamajn signifojn:  “La letero ESTAS SENDITA” = KAJ The letter 
has been sent (= Perfekto) KAJ The letter  is (now) being sent;  kaj  “La letero ESTIS SENDITA” =  
KAJ  The letter had been sent  (= Pluskvamperfekto)  KAJ  The letter was (being) sent;  kaj  “La 
letero ESTOS SENDITA” =  KAJ The letter will have been sent  KAJ  The letter will be sent.  La 
lingva Komitato ne povis fari ĝustan decidon,  ĉar en tiu tempo oni ankoraŭ ne sciis ke ekzistas 
oficiala sufikso uzebla por la Pasiva Voĉo.  La decido estis grandparte pro la aserto kaj puŝo de 
Kalocsay.   
      Do oni solvis unu eraron per alia eraro.  Estis nur poste,  kaj post la morto de Kalocsay  ke 
oni malkovris nekonatan regulon de Zamenhof,  per kiu oni rajtas uzi la sufikson “-ati” por tio.  
Bonŝance!   
      Tiuj kiuj ankoraŭ uzas la nun malnovan sistemon  do regule faras erarojn uzante ekzemple 
la Pluskvamperfekton por la Perfekto de la Pasiva Voĉo,  kiel en “Hieraŭ je la dua horo la letero 
estis ricevita (laŭ Zamenhof “ricevata”)”.  En la angla lingvo: “Yesterday at 2 o’clock the letter 
was (being) received/had been received”.  Tio nun estas, senerare,  “La letero ricevatis je la 
dua horo” kaj “Tial ĝi estas nun ricevita”.  En la Aktiva Voĉo: “At 2 o’clock yesterday we 
recieved the letter and therefore this morning we had received the letter”.     
Marcel  Leereveld.   

POR EŬROPAJ LINGVISTOJ KAJ POR ESPERANTOLOGEGOJ.   
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      Eŭropaj lingvistoj diras,  ke kombinaĵoj de du aŭ tri verboj, nomitaj “kombinoj”,  laŭ signifo 
estas kvazaŭ unu vorto,  kaj ke oni ne povas diri kiu parto signifas kion,  ĉar ĉeestas nur unu 
signifo por la tuto.  Ekzemple ke en  ‘We will eat the chicken to-morrow” oni ne povas diri kion 
signifas “will” aŭ “be” aparte.  Do ke KAJ “will”  KAJ “eat” signifas la Futuron.  Mi esperas,  ke 
ne ĉiuj lingvistoj diras tion.  
      Mi agnoskas ke la tuto havas unuvortan signifon,  sed mi opinias ke dume ankaŭ la partoj 
plu havas parton aŭ tuton de siaj individuaj signifoj.  Kiel alie oni povus ĉomskiumi kun tiaj 
frazoj? Ekzemple en “We ARE EATING” ni povas ŝanĝi “are” al “is” aŭ “was” aŭ “eating” al 
“drinking, kaj tio eblas nur se krom la kombinita signifo ankaŭ “are” plu havas sian propran 
signifon de tempo kaj persono,  kaj ke “eating” plu havas sian propran signifon de kontinua 
tempo/aspekto  kaj de la speco de ago.  
      Konsekvence ni povas diri,  ke la vorto “are” donas al la kombinaĵo la prezencan tempon, 
krom doni ankaŭ la aktivan voĉon, kaj ke la vorto “eating”  donas  al la kombino la signifon de 
Imperfekto/kontinueco de la ago “manĝi”, krom la signifo de la ago en la esprimo.   
      Se tio estas la kazo,  ni povas diri ankaŭ,  ke la vorto “eating” pro sia funkcio en la esprimo 
estas Kontinua/Imperfekta Participo.  Kaj ni faras tion regulo.  Sed same ni rajtas,  kaj devas,  
nomi la “-ed”-Participon  AŬ  (Sentempe) Pasiva  AŬ  Pasinta (+ Aktiva) en la esprimoj “The 
chicken will be EATEN  to-morrow”  kaj en “We have already  EATEN  the chicken”.  Alivorte:  
En la unua frazo la Pasiva Participo  estas sentempa, nur Pasiva (la agtempon indikas la 
helpverbo), dum en la dua frazo la (aktiva) Participo indikas pasintan agtempon  kaj do nomiĝu  
“Pasinta Participo”.   
      Krom ne uzi la titolon “Pasiva (sentempa) Participo” kiam la participo donas la signifon nur 
de pasiveco (sen tempo),  la eŭropanoj eraras ankaŭ nomante la “-ed”-participon kun “have” 
“pasiva”,  dum tiam ĝi klare havas aktivvoĉan signifon (jam dum multaj jarcentoij).  Ĉu ili ankaŭ 
plu nomas la ing-participon  "adjektivo" (ja la komenca funkcio historie),  kiam ni nun  uzas ĝin 
kiel verbon?  ?         Marcel  Leereveld.   
 

LA  RESPONDO  DE  S.ROJ  ROGERS  KAJ  ALDRIDGE.   
      Miaj rimarkoj pri la respondo de Donald kaj  Vilĉjo  bedaŭrinde aperos nur en la sekvonta A.-E. La 
kaŭzo estas, ke la ĵusajn tagojn mankis al mi tempo  ĉar mi devis multe labori (i.a. planti kaj transplanti 
arbetojn) antaŭ ol venos proksiman Merkredon (29 Aprilo) la tagoj kiam en Melburnon alvenos el la Suda 
Poluso la pluvoj dum pluraj, eble multaj, tagoj (kaj noktoj).  Do post Mardo mi verkos tiujn rimarkojn,  
intertempe dankante Donald/Vilĉjon pri iliaj opinioj en la antaŭa  A.-E.  Mi petas pardonon pro la atendo,  
sed mi ne organizas la klimaton.  Same kiel Esperanto,  mia ĝardeno estas tre grava al mi.  Kaj mia korpo 

estas tre malforta  kaj laciĝema.  La nunajn du artikolojn mi verkis antaŭ ol ekscii pri la venontaj pluvoj       
Marcel.   

 
3ZZZ Mi ĝojas ke la respondeculoj de nia radiostacio 3zzz elsendis la ĝustan programon, 

ĝustatempe pasintan lundon la 27an de aprilo . Finfine .  
En ĝi Matt montras ke la timoj de Roger estas realaj: 50 milionoj da personoj estas minacataj de 
malsato en Okcidenta Afriko . Vi rimarkis ke ne ĉiuj donas al la viruso la saman nomon . Anna Löwenstein 
klarigas la diferencojn inter la diversaj nomoj .    Franciska Toubale  


