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734,000 

Nun studas 287,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

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

Nun studas 211,000 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. 121  
      En $ 119D  P.A.G.  klarigas la funkcion de la mediala 
voĉo,  malĝuste el de la komenco ĝis la fino.  Ĝi i.a. diras, 
ke la Medialo “unuigas en si propre la Aktivon kaj la Pasivon”,  kaj 
ke “la subjekto estas samtempe ankaŭ la objekto de la ago”.  Tio 
estus miraklo.  Kaj  sensenca:  “Ĝi faras la agon pri si mem”.  Se en 
la Medialo la subjekto  (kiu subjekto?) farus la agon pri si mem,  ĝi 
estus aktiva kaj refleksiva.  Jen pli da strangaĵoj: “Oni povus nomi 
ĝin “refleksiva voĉo”:  eĉ ne en la franca,  kies uzo de la refleksiva 
pronomo faras tiun pronomon nerefleksiva.  “Ruliĝi” neniel egalas 
al “sin ruli” en kiu lasta verbo  iu aŭ io aktive kaj memstare rulas 
sin,  dum ĉe  “ruliĝi”  la pasiveca nova subjekto estis en la aktivo la 
gramatika objekto de la aktiva voĉo.  P.A.G. mencias la diferencon 

inter la refleksivo kaj la medialo,  sed diras ke ne malofte oni malĝuste uzas la unuan por la 
dua kaj inverse, sed ke tio ne gravas  ĉar “tiuj formoj estas pardoneblaj  ĉar kutimaj”.                                     
  Marcel Leereveld.   
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Surhavu vizaĝmaskon. 
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj  
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153   Roger Springer 

 
Esperante ne angle!         
Roĝero kara,  En A.E.478 vi donis ligilon al artikolo en la angla, pri la kronviruso.  A.E. 
estas por Esperantistoj; povas esti, ke la sufiĉe interesa (sed 13-paĝojn longa) artikolo 
interesos ankaŭ la ne-anglaparolantojn de AE, do, jen resumo de la ĉefaj punktoj.     
 Vera Payne 

KIAL KAJ KIEL ONI INFEKTIĜAS? 
La plej kutima risko estas kiam unu familiano kaptas la viruson (aŭ estas 

kaptita de ĝi!) en la komunumo kaj portas ĝín hejmen, kie daŭra kontakto inter la 
familianoj kondukas al infekto. 

Ĉu ni devus ĝeni nin pri supermerkatoj, homoj sen maskoj, preterpasantoj, 
necesejoj....?   

La sciencistoj konjektas, ke infekto povas okazi, ekzemple, pro 1000 viruseroj kiujn oni 
enspiras en unu spiro, aŭ pro 100 viruseroj enspiritaj dum 10 spiroj, aŭ pro 10 viruseroj 
enspiritaj dum 100 spiroj -  aŭ pro unu okulo-froto pere de infektita fingro.  Infekto eblas ĉie, 
sed pli en kelkaj lokoj ol en aliaj, kaj ne nur la loko sed ankaŭ la tempodaŭro de kontakto 
gravas. 

La teniloj, kranoj, ŝaltiloj kaj aliaj surfacoj en banĉambroj povas provizi kondiĉojn de alta 
risko.  Ni ankoraŭ ne scias, ĉu feko entenas virusaĵojn, sed la akvumado en la neceseja pelvo 
disŝprucigas multajn gutetojn.  Do, traktu necesejojn (precipe publikajn) tre singarde.     
Unu sola tuso ellasas ĉirkaŭ 3,000 gutetojn, kiuj moviĝas je 80 kilometroj per horo.  La 
plimultaj estas pezaj kaj rapide falas, sed multaj restas en la aero kaj povas transiri ĉambron 
dum nur kelkaj sekundoj. 
Ununura terno ellasas ĉirkaŭ 30,000 gutetojn, kiuj moviĝas ĝis 322  kph.  La plejmultaj estas 
etetaj kaj moviĝas al grandaj distancoj - tre facile trans ĉambro. 
 
Homo infektita per ordinara influenzo-viruso povas per unu tuso aŭ terno dispeli 200,000,000 
(jes, 200 milionoj!) da viruseroj en la ĉirkaŭaĵon.   Kelkaj eroj pendas en la aero, kelkaj falas al 
surfacoj, la plimulto al la tero.  Do, se vi parolas vizaĝ-al-vizaĝe kun infektita homo, kaj tiu 
tusas aŭ ternas rekten al vi, estas tre facile enspiri 1,000 viruserojn kaj infektiĝi.  Sed eĉ se la 
tuso/terno ne estas rekte al vi, se vi nur eniras tiun ĉambron dum kelkaj minutoj post la 
tuso/terno, eblas (sed ne probablas) kun pluraj inspiroj, infektiĝi. 
 
Unu elspiro liberigas 50-5,000 gutetojn; la plimulto malrapide moviĝas kaj rapide falas al la 
tero. Eĉ malpli venas el nazo-elspiro.  Paroli pliigas dekoble la ellason de spiradaj 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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gutetoj.  Tamen, eĉ se viaj pulmoj enspiris ĉiun viruseron, vi devus paroli rekte kun infektita 
homo dum almenaŭ 5 minutoj por infektiĝi.  Mi ripetu, ne nur la proksimeco sed ankaŭ la 
tempo gravas, kiel por influenzo tiel ankaŭ por Kovid-19.  
  

Se vi havas simptomojn, restu hejme.  Viaj tusoj kaj ternoj povus 
infekti ĉambroplenon da homoj. 
 

Sed almenaŭ 44% de ĉiuj infektoj okazas pro homoj kiuj aŭ ne montras simptomojn, aŭ 
ne ankoraŭ montras ilin.  Oni povas elverŝi la viruson en la ĉirkaŭa aero ĝis 5 tagoj antaŭ ol la 
simptomoj komenciĝas!  Kaj estas ĝuste tiam, antaŭ ol la simptomoj montriĝas, kiam oni 
liberigas la plej multon de la virusoj en la aeron. 
 

Infektita homo povas esti de kiu-ajn aĝo.   Kaj verŝajne nur 20% da homoj elŝprucas 99% 
de la tuta virusa ŝarĝo. 
 

KIE LA PLIMULTO DA VIKTIMOJ INFEKTIĜAS? 
Ĉu vi supozas, ĉefe en krozŝipoj?  Ne, sed multe pli en aliaj lokoj.  En malliberejoj, dum religiaj 
ceremonioj, en laborlokoj (precipe kiel en viando-pakaĵejoj kaj telefoncentroj), kaj en flegejoj 
por maljunuloj, jen la danĝeraj lokoj; iu ajn medio kiu estas enfermita, kun malbona 
aerocirkulado kaj kun alta denseco da homoj, estas danĝera.  Geedziĝfestoj kaj funebraj 
solenaĵoj respondecis je 10% de la fruaj eksplodoj.  Restoracioj ankaŭ kulpas: jen multaj homoj 
en densa proksimeco, jen klimatiziloj...estis grave kie oni sidas, ĉu laŭ aŭ kontraflue... kaj tre 
gravas, ke oni sidas en tiu loko dum ĝis unu horo kaj duono.  Ĥoroj povas esti danĝeraj pro tio, 
ke kantado pli ol parolado disŝprucigas  spiro-gutetojn, kaj la profunda enspiro dum 
kantado  faciligas la eniron de tiuj eretoj profunde en la pulmojn; finfine, oni kantas kun ĥoro 
kutime dum pli ol unu horo. Naskiĝtago-festoj ne estas sekuraj.  Kaj kompreneble nek 
aviadiloj, nek trajnoj, nek busoj.  Socia distancigo ja gravegas. 
Butikumi por niaj manĝaĵoj ne donas grandan riskon por ni, kvankam la risko ja estas tie por 
tiuj kiuj laboras la tutan tagon en tiu enfermita loko kie miloj da homoj eniras kaj restas ĝis 
eble duonhoro aŭ pli. 
 
Sunlumo estas malamiko de la viruso.  
 
Ne forgesu la surfacojn kiujn vi senpense tuŝas konstante, kaj en la domo kaj el ĝi.  Do, lavu la 
manojn zorge kaj ofte kaj ĉesu tuŝi vian vizaĝon!  (Precipe la okulojn, la nazon, la buŝon.) 
Kaj kompreneble kiel eble plej bone purigu ĉiujn surfacojn. 
 
La artikolo estis verkita de Erin S. Bromage, kiu diplomiĝis en Veterinaraj kaj Biomedicinaj 
Sciencoj ĉe James Cook Universitato en Aŭstralio, kie lia esploro fokusis je epidemiologio kaj 
imunologio al infekto-malsanoj en bestoj.  Ekde 2007 li estas Asocia Profesoro de Biologio ĉe la 
Universitato de Massachusetts Dartmouth en Usono, kie li instruas pri imunologio kaj infekto-
malsanoj, kiu inkluzivis kurson kies fokuso estis la SARS-CoV2 ekapero en Ĉiniujo. 
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tradukis Vera Payne 
    

La ĉefministro havas la eblecon sole sendi 
nian militistaron por batali ien en la 
mondo kaj sen konsulto kun la parlamento      

https://warpowersreform.org.au/ 
Nu la potenculoj propagandas  kontraŭ Ĉiniujo (Ne pri WMD (armiloj de tuta detruo) sed 
pri kronvirusaj agoj), por gajni subtenon por milito en la batalo inter la ekonomiaj 
sistemoj             
Ni devas fari, kiel faris Kanado, kaj malakcepti militajn operaciojn en Irako,   ktp.  
           Roger Springer 
  
 Ni bezonas novan manieron pensi, se la homo povos postvivi.
    Albert Einstein  

 

              Estrarkunveno 2020-05-14 

Partoprenis:Sandor, Jonathan, Heather, Terry, Bradley; 

(1) SOMERKURSARO – jan 2021 

Katalin Kovacs pretas veni al Sidnejo dum januaro 2021…. (se la viruso permesas, 
kompreneble) 

Ni ankaǔ daǔrigis esplori la eblecojn dividi la kongreson/somerkursaron kun ne 
ĉeestantojn virtuale….. aǔ eĉ havi nur virtualan kongreson, se la situacio postulas tion. 

(2) ESPERANTO TAGO – DIMANĈO, la 7-a de junio 

La organizado de la tago komencis. Ĝis nun la jenaj eksterlandanoj partoprenos kaj 
virtuale prezentos eron 

Katalin Kovacs, JoMo, Renato Corsetti …. Kaj ni ankoraǔ negocas kun kelkaj aliaj.  

Rezervu la tagon, metu en vian kalendaron, partoprenu kaj pensu pri mem prezenti 
ion. La partopreno estas senpaga. 

Se vi volas aliĝi sendu mesaĝon al: prezidanto@esperanto.org.au 

La detala programo ankaǔ aperos en nia retejo: aea.esperanto.org 

(3) PROBLEMOJ KUN PAY-PAL 

Ni havas problemojn kun nia konto ĉe PayPal… 

https://warpowersreform.org.au/
https://www.brainyquote.com/authors/albert-einstein-quotes
mailto:prezidanto@esperanto.org.au
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Jonathan kaj Heather solvos ĝin. 

(4) NUNAJ VIRTUALAJ KUNVENOJ 

Ni kompilis liston de nunaj Esperanto virtualaj kunvenoj en Aǔstralio. 

Brisbano: Ĉiun duan sabaton, je la 14:00-a (kontaktu: maquinacionescreativas@gmail.com) 

Sidenejo:  Sabate, 18:00 -20:00  
Melburno: Dimanĉe, 19:00 – 19:40 (MeetUp) 
Adelajdo:  Dimanĉe, je 14:00 (Meet Up), (13:30 en Sidnejo, Melburno) 

         Ĉiun unuan merkredon de la monato, je la 19:00-a (18:30 Sidnejo) 

Bv partopreni kaj kontribui. 

Se vi scias aǔ eble eĉ mem organizas virtualajn kunvenojn informu nin. 

Venonta kunveno: jaǔdo 28-a de majo 2020.               Sandor Horvath 

 
(1) TREVOR STEELE FARIĜIS 80 

Temo: Naskiĝtagfesto de Trevor Steele, dimanĉe (17/5/20)  
Ni festis lian specialan tagon virtuale.     Jen la ligo por nia dimanĉa (17/5) kunveno.  
Time: May 17, 2020 02:00 PM Adelaide   Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/72722103961?pwd=QnBtc1V1OUtBaFRYV09vck1yaUowUT09 
Meeting ID: 727 2210 3961 Password: 082404 

================================================================ 

(2) VIRTUALA VINTRA KONGRESO 
DIMANĈE, LA 7-AN DE JUNIO 2020 09:00 – 20:00 

AEA organizas virtualan vintran kongreson dum la tuta tago. Kelkaj de 
ni prezentos, gvidos aǔ distros vin. 

Ĝis nun ni havas la jenajn programerojn: 
Katalin Kovats: Gravaj eroj pri la instruado de Esperanto 

JoMo: Kiel mi verkas kantojn 

Renato Corsetti: La angla kaj Esperanto 

Ni ankaǔ negocas kun eblaj aliaj eksterlandaj prezentantoj.  
Kontrolu nian retejon por la ĝisdatigita programo. 
Bonvolu konsideri partopreni aǔ eĉ prezenti ion. 
La partopreno estas senkosta. 
Por aliĝi… sendu mesaĝon al: prezidanto@esperanto.org.au    

Plej amike,   Sandor Horvath 

 

https://us04web.zoom.us/j/72722103961?pwd=QnBtc1V1OUtBaFRYV09vck1yaUowUT09
mailto:prezidanto@esperanto.org.au
https://raevan.smugmug.com/Brisbana-Esperanto-Kongreso/n-PzgQQQ/i-5VsvzvD
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                                            (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                                                                                                              

Ŝ e r c o j   e n   m i a   ĝ a r d e n o .   
MALKLERAĴOJ  ĈE  KLEREGULOJ . 
      Estas konata,  ke ĉiuj kleruloj kaj klereguloj  kelkfoje en sia vivo faras aŭ diras  malkleraĵon,  
stultaĵon.  Unu tia estas,  kiam eŭropa lingvisto diras,  ke en eŭropaj lingvoj la -ed-participo kun 
“havi” estas pasiva participo.  Sendube ĝi estis en antikvaj tempoj,  sed certe ne plu.  Observu:   
      En  “(Mi ĵus) have arrived” troviĝas eĉ ne la plej malgranda nocio pri pasiveco,  pri la pasiva 
voĉo.  Nek en “(Ni)  have eaten  (frue)”.  Nek en “(Ni) have eaten  (fiŝaĵon hieraŭ)”.  Kiel ni 
povas esti pasivvoĉaj se ni manĝas la fiŝaĵon?  Kompleta stultaĵo!  Tiu participo NE estas 
pasivvoĉa!   
      Jes,  se ni diras kion faris la fiŝaĵo, “(La fiŝaĵo) was eaten  (de ni hieraŭ)”, ni uzas pasivvoĉan 
participon,  alian participon,  nomatan Pasiva Participo, ne Pasinttempa Participo,  kiel en “We 
have eaten a fishdish”.   
      Kaj notu ke en kelkaj lingvoj oni diras “We are arrived” anstataŭ “We have arrived”  sed ne 
“We are eaten”  anstataŭ “We have eaten” (Nous sommes arrivés” sed ne “Nous sommes 
mangés” anstataŭ “Nous avons mangé”.   
      Jes,  kompreneble ankaŭ mi diris aŭ faris stultaĵojn en mia vivo (kvankam ne pri lingvismo),  
sed mi ne donos al vi la plezuron (aŭ ĉagrenon) legi tiujn miajn stultaĵojn,  aŭ almenaŭ ne 
ĉiujn.   
      Sed memoru:  ekzistas du malsamaj –ed-participoj en eŭropaj lingvoj: unu estas aktivvoĉa 
kaj indikas (plejofte kun “have”) la pasintan tempon de la aktiva ago kaj tial nomatas 
Pasinttempa Participo,  kaj la alia estas pasivvoĉa kaj indikas nur la pasivecon, ne la tempon,  
kaj nomatas tial Pasiva Participo.                                          Marcel  Leereveld.   
P.S.  Mi esperas ke vi rimarkis gravan eraron en mia 477-a artikolo “Rimarkoj pri la Respondo 
de Donald kaj Vilĉjo”.  La eraro troviĝas en la mezo de la unua paragrafo,  kiu paragrafo 
komenciĝas per  “Pri mia origina artikolo”. Tiu frazo en la mezo komenciĝas per  “Due mi 
ĝeneraligis”  kaj finiĝas per  “la helpverbon “have” por kelkaj verboj.”  La frazo “la helpverbon 
‘have’” devas teksti  “la help-verbon  ‘to be’”.  Mi petas pardonon, ĉar mi preskaŭ dormis 
(posttagmeze) kiam mi por la lasta fojo korektis la artikolon kaj “korektis” la ĝustan “to be” al 
la malĝusta “have”.  M.L.   
 

HUMORO .  
      Mondokonata  estas la fama senso de humoro de la aŭstralianoj.  Estante jam pli ol sesdek 
jarojn  aŭstraliano,   ankaŭ mi regule ŝercas,  eĉ en miaj seriozaj artikoloj,  kvankam miaj ŝercoj 
kelkfoje estas nederlandecaj,   kaj tial ne komprenataj kiel tiaj.   Sekve homoj ĉagrenas,  aŭ 
ofendiĝas.  Jen estas kelkaj ekzemploj de la aŭstralia humorsenso koncerne mian loĝejon.  La 
ŝercojn kreis oficistoj de la urbodomo.   
      1).   Mia domo konstruatis en la jaro 1904.  Konsekvence tio devis esti sciata en la libroj de 
la urbdomo,  kaj oficisto prenis mapon kaj indikis sur ĝin kie ekzakte troviĝas la domo sur la 
duakrea terpeco.  Sed jen la ŝerco:  Li metis ĝin ne tie kie la domo troviĝas,  sed aliloke sur la 
tereno.  Poste oni subdividis la terpecon en ses parcelojn, kaj mia domo ne indikatas sur la 
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parcelo kie ĝi staras,  sed sur malplena parcelo.  Granda ŝerco,  ĉar nun mi rajtas konstrui 
domon sen permeso sur la malplena parcelo.   
      2).   Alia oficisto faris alian ŝercon.  Kiam la domoj en mia strato bezonis domnumeron, li 
ellasis unu el la parceloj, kaj tiu do ne havas numeron.  Aŭstralia humoro.   
      3).   Por unu el la parceloj mi petis ĉe la urbodomo permeson por konstrui vojeton por ke 
aŭtomobiloj povu eniri en la parcelon.  Ankaŭ tiu oficisto havis la grandan senson de humoro,  
kaj diris ke tiu enirejo al mia parcelo ne rajtas troviĝi malpli ol kvin metrojn for de kverko,  ĉar  
mia aŭtomobilo povus difekti la radikojn de la kverko.  Granda ŝerco,  sed mi ne plu petas 
permeson por io ajn.   
      Kelkaj homoj diras,  ke tiuj ne estas ŝercoj,  sed eraroj de la oficistoj.  Sed mi kredas ke ili 
estas ŝercoj,  ĉar nemensmalsanaj oficistoj ne povus fari tiajn erarojn.  Mi devas tamen diri, ke 
en la urbodomo troviĝas ankaŭ inteligentaj kaj tre helpemaj oficistoj.   
 
      Ne nur urbdomaj oficistoj estas ŝercemaj,  ankaŭ la aŭstraliaj Esperantistoj,  inkluzive de 
mi,  havas tiun grandan aŭstralian humorsencon.  Ni legas la ŝercojn en A. E.,  de tempo al 
tempo.  Ekzemple kelkaj ŝercas uzante por “again” la vorton  “denove”,  kiu signifas “el de 
kiam ĝi estis nova”,  kiel “Mi posedas la aŭtomobilon denove”. Kaj oni por Francujo uzas 
“Francion”,  kio povas signifi nur “io franca”.  Kaj por “tialo” la vorton “kialo”,  kiu signifas nur 
“demando pri io”.  Kaj por “proponi” la vorton “sugesti”, kiu signifas “brainwash”, 
“menspolucii”.  Mi estimas la ŝercojn,  la veran aŭstralian humorsenson.   
      Same la ŝerco “naskiĝdatreveno” eksplodigas min en ridegado,  ĉar la uzanto certe scias,  
kion signifas la vorto “dato”,  nome la kombinaĵon de tagnumero kaj monato kaj jaro. La ŝerco 
de la uzanto estas, ke oni povas festi sian datrevenon nur se oni retrovivas la nombron da jaroj 
ĝis la naskiĝdato.  Granda ekzemplo de la granda aŭstralia senso de humoro.  Same kiel la 
angla esprimo “Piss off”, al kiu mi kutime respondas  “(Mi ne povas) piss off (ĉar mi ĵus)  had a 
piss”.  Post kio ŝi aŭ li diros al mi  “You’re a piss”.  Al kio mi devas respondi  “You are a shit”,  
kio estas multe pli malpura.   
     La ĉi supraj uzoj devas esti ŝercoj,  ĉar la uzantoj scias la signifon de “de”,  de “io”,  de “kial”,  
de “sugesti”,  kaj de “dato”.   
                                                                                                                                       Marcel  Leereveld.   

LA  VIRUSO . 
      Mi trovas nesaĝa,  ke en Viktorio la registaro  ŝanĝis al pli malstriktaj reguloj kaj ebligas tiel 
kreskon de la epidemio,  ĉar  ĉiutage oni trovas plurajn novajn kazojn,  kio signifas ke la viruso 
plu vojaĝas tra la komunumo.                                                                Marcel.   

 
Esperanto lecionojn por komencantoj  
Deborah McCarney, kiu loĝis dum multaj jaroj en Perto kaj translokiĝis al Kimrujo, 
ofertas mallongajn, ĉiutagajn (ĉiuvesperajn? 'Bedtime lessons') Esperanto lecionojn por 
komencantoj.  Troviĝas ĝis nun ĉirkaŭ 50 lecionetojn - efektive tutan kurson.  Jen la ligilo:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlOxN6-lvu_Vlm8kawY0BWlPkHO-DKmht       sendis Vera Payne   
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlOxN6-lvu_Vlm8kawY0BWlPkHO-DKmht
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Elĉerpaĝo el tiu "Vojaĵo en Esperanto-Lando"de Inna Litvina. 

Kiel, Kiam Kaj Kiom Manĝi? 
Bedaŭrinde, en multaj familioj etaj konfliktoj, kiuj akumuliĝis dum la tago, iĝas kaŭzoj por 

kvereloj dum komuna vespermanĝo. Tamen estas necese, ke ĉe la manĝotablo estu eldirita eĉ 
ne unu malafabla vorto.  Oni devas manĝi kun atento kaj plezuro kaj restigi ĉiujn zorgojn de la 
tago ĉe la sojlo de la manĝoĉambro. 

Sendube, oni tre nocas sin, kiam oni manĝas senorde ĉion unu post la alia, nur por satiĝi 
pli rapide.  La homoj, kiuj vivas, aplikante la ĉefajn leĝojn pri kongruo (kunigeblo) de nutraĵoj, 
ne scias, kio estas pezoj en la stomako, pirozo, obtuzaj doloroj en la intestaro. 

 Gravan rolon ludas ankaŭ la temperaturo de la manĝaĵo. Joganoj avertis, ke nocaj 
estas kaj la malvarma kaj la varmega manĝaĵoj. 

Pro regula nutrado per viando kun pano, kaĉo kun lakto kaj sukero, dolĉaj kukoj ktp 
infanoj ofte suferas lakson, konstipon, gastriton, febron, alergion. 

Kiam ni manĝu ? Oni devas altabliĝi nur ĉe apero de la sento de natura malsato, sed ne 
de apetito. 

Ekzistas tri ĉefa reguloj de nutrado, kiujn apliku ĉiu homo – kaj sana kaj malsana. 
1. Manĝu malrapide kaj maĉu la manĝaĵon zorge. 
2. Manĝu nur trifoje en diurno. 
3. Ĉesu manĝi antaŭ la eksento de plena satigo. 
Oni neniam manĝu ĉe doloroj, mensa trostreĉigo, malbona  

fizika farto, alta temperaturo.  Malsanulo devas ricevi neniun manĝaĵon ĝis normaliĝos la 
temperaturo kaj aperos sento de malsato. 
 « La tagan manĝadon komencu per dolĉaj fruktoj, formanĝu dum la tago almenaŭ unu 
grandan porcion de salato el freŝaj legomoj, uzu nuksojn kiel ĉefan fonton de proteino, uzu 
grasojn en modera kvanto, evitu animalajn nutraĵojn »   (Tiel vortumis la bilancon de nutrado 
Sheldon.) 
 Penu tiel plani vian tempon kaj organizi la vivon, ke vi antaŭpreparu por kelkaj tagoj kiel 
eble malpli da manĝaĵo.  Tre difektiĝas la nutraĵo ankaŭ pro revarmigo. 
 La viandon, fiŝaĵon kaj birdaĵon manĝu prefere freŝpreparitaj.  La viandon oni manĝu kun 
kiel eble pli granda kvanto da verdaj legomoj kaj herboj, kio konsiderinde plifaciligas ĝian 
digestadon. 
 La griaj kaĉoj povas komence ŝajni nebongustaj, sed ju pli oni ilin maĉas, des pli ili iĝas 
bongustaj kaj aromataj. 
 La legomojn oni prefere baku en bakujo (eblas en staniolo) aŭ kuiru super vaporo en ŝelo, 
por ke multaj mineralaj substancoj ne foriru en la akvon kaj ne malaperu.  La legomajn pladojn 
oni preparu je ne pli ol unu horo antaŭ ekmanĝo. 
 Grasoj estas tre bezonataj por la homo – ja tio estas fonto de energio. Sed ĉe la 
temperaturoj aperantaj en patoj (ĉirkaŭ 200°c) ĉiuj oleoj malkomponiĝas kaj transformiĝas en 
nocajn kombinaĵojn.  Kompreneble, vegetalaj oleoj estas uzataj kiel spicaĵoj por salatoj kaj 
diversaj pladoj. Fakuloj pri nutrado precipe avertas kontraŭ noco de rafinitaj oleoj. Trouzado de 
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animalaj grasoj kondukas al tio, ke la sanga fluejo obstrukciĝas per vaksosimilaj eroj, kiuj 
precipitiĝas sur la septoj de la arterioj. Do la arterioskleroso venas ne kun aĝo, sed pro nutrado. 
          
Elĉerpaĵo de « Vojaĝo en Esperanto-Lando » de Inna Litvina.  Sendis Erhard Claus  

 
Kontroli literumadon 

La retejo de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio havas novajn paĝon pri kiel kontroli la 

literumadon de esperantaj tekstoj. Vi povas legi ĝin en Esperanto ĉe:  

https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-esperanto/literumado-
kaj-gramatiko/ 
aŭ en la angla ĉe:  
https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-
esperanto/spellchecker/ 
Se vi volas publikigi artikolojn en esperantaj revuoj, estas avantaĝe kontroli ilin antaŭ 

ol sendi ilin. 

Donald Rogers

 
Ne mordu la manon, kiu nutras vin    
Kiam ni voĉdonas por politikistoj, ni elektos tiujn, kiuj verŝajne plej helpas 
Aŭstralion kaj ĝian popolon. Ni ne elektas ilin por kritiki aliajn fremdajn 
politikistojn, sendi soldatojn eksterlanden, mortigi fremdulojn ktp.  
Nia Ĉefministro rajtas fari tion sen voĉdono en la parlamentaro.   
Bedaŭrinde ili ofte kredas, ke ni voĉdonas ilin kiel mondpolitikistoj   
Gough Whitlam revenigis niajn soldatojn el Vietnamio kaj kritikis la Pine 
Gap Usonan militbazon en la mezo de Aŭstralio kaj pagis la prezon.   
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/23/gough-whitlam-
1975-coup-ended-australian-independence  
Neniuj sekvantaj ĉefministroj kuraĝas serioze kontraŭi Usonon el timo por si mem. 
Niaj soldatoj, farmistoj, popolo suferas.   Politikistoj devas memori ke Ĉinujo nutras nin. 

.             Roger Springer

 

El la 1905 volumo de la gazeto "The Esperantist" 

( kiu honoras la libro-ŝrankon de la BES biblioteko) plaĉa humuraĵo: 

       SAĜA  HUNDO ! 
Viro, kiu zorgis grandan hundon por amiko kiu vojaĝis eksterlande, 
malplaĉiĝis ĉar la besto ĉiam sidis en la plej bona seĝego. Unu tagon 
ideo frapis lin. Li eniris la ĉambron kaj trovis la hundon en lia kutima 

https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-esperanto/literumado-kaj-gramatiko/
https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-esperanto/literumado-kaj-gramatiko/
https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-esperanto/spellchecker/
https://www.esperanto.org.nz/learn-and-use-esperanto/kiel-tajpi-en-esperanto/spellchecker/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/23/gough-whitlam-1975-coup-ended-australian-independence
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/23/gough-whitlam-1975-coup-ended-australian-independence
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loko, tial li marŝis fenestron kaj kriis " Katoj! Katoj!" La hundo supersaltis kaj kuris al la 
fenestro,  dum la viro sidis seĝegon.  
      Post kelkaj tagoj la hundo eniris la ĉambron kaj trovis ke lia mastro  sidis seĝegon. 
Irinte al la fenestro li bojis laúte. La viro leviĝis por vidi tion kio okazas kaj la hundo 
saltis en la seĝegon.      Petro Danzer

 
3ZZZ  Krompeneble la elsendo de la 18a de majo proponas pli da informoj 

pri la kronaviruso , aparte pri la influo de Jutubo kaj televido al infanoj , sed ankaŭ 
historion de ĉeĥa familio kiu respegulas la historion de la lando, kaj vidpunkton pri koloroj de 
blindulo   

           Franciska Toubale  

 

 


