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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 28/05/2020  Kvarcentokdeka eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 
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734,000 

Nun studas 288,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 235,000 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 julio 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. 122  
       P.A.G.  ankaŭ mencias  ke  “,ĉe la mediala voĉo la  gramatika 
subjekto  kaj la aganto estas identaj”,  sed tio ne veras,  ĉar la gramatika 
subjekto en la Medialo estis,  same kiel en la pasiva voĉo,  la origina gramatika 
objekto:  el “Iu aŭ io lavas LA ŜTONON” venas la pasiva  “La ŜTONO  estas lavata 
(=lavatas)  de la knabino”,  kaj la mediala  “LA ŜTONO  laviĝas (de kio?)”.  Neniel  
la mediala subjekto povas esti ankaŭ la sablo aŭ io alia.  Kaj  “(ĝi) estas uzata por 

esprimi netransitivan agon per verboj radike transitivaj”.  Sed tio ne estas ĝia precipa funkcio,  
ĉar ankaŭ la pasiva voĉo faras tion.  Kaj cetere tio ne estas la celo.  La celo estas  montri la 
pasivan aspekton de aktiva okazo.  Ĉiuj tiuj eraroj de P.A.G.  estas nepardoneblaj.   
      Sed unu konsilo utilas: ke en la pasiva voĉo la origina aganto esprimatas,  se ĝi esprimatas,  
per  de-adjekto : “La ŝtono lavatas  (DE LA KNABINO)”  kaj en la mediala voĉo  per  per-adjekto, 
se ĝi esprimiĝas:  “La ŝtono laviĝas (PER SALA AKVO, VENTO, SABLO, K.T.P.).  Kaj ĉe la fino la 
tre utila konsilo, ne uzi la Medialon, se oni scias, kaj eventuale ne indikas,  kiu estas la origina 
subjekto,  kaj  ne uzi la Pasivan Voĉon se oni tute ne scias kiu aŭ kio  estis la origina Subjekto.       
  Marcel Leereveld.   
  

mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
http://vortaro.net/
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https://translate.google.com/
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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
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Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj  
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153   Roger Springer 

 

 
Ne ĉiuj forgesis kaj mi dankas tiujn kiuj ne forgesis    Roger Springer 
  
Nesaĝa 
Mi legis en la AE 479, ke Marcel "trovas nesaĝa, ke en Viktorio la registaro ŝanĝis al pli 
malstriktaj reguloj kaj ebligas tiel kreskon de la epidemio. Sperteblas, ke ĉiutage oni trovas 
plurajn novajn kazojn, kio signifas ke la viruso plu vojaĝas tra 
la komunumo." 

 

Kara Marcel, mi eble konas la kialon de tiu fenomeno. Mi 
supozas, ke la virusoj ne legis tiujn novajn regulojn en la 
oficialaj registaraj informiloj, kaj pro tio ili ne informiĝis, ke 
alvenis tempo fini la epidemion. (Hungara 
humoro) Bedaŭrinde ankaŭ en eŭropaj landoj 
aperas similaj malsaĝaj registaraj decidoj.  
Amike via Gabor Markus   

Gratulegon estimata fratamiko  

Roger Springer!! 89jara

 

 

Gratulegon estimata fratamiko  

Roger Springer!!  89jara 

22a majo 2020 
89 jarojn aĝa 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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Trevor Steele 80jara 

 
la 14-an de majo mi iĝis 80-jara. Dimanĉon la 17-an okazis virtuala renkontiĝo kun dekoj 

da esperantistoj diverslokaj, kaj mi elkore dankas ĉiujn partprenintojn. 
Aparte mi dankas mian amikon Sandor Horvath, kiu organizis la renkontiĝon. 

Ĉi-kune mi sendas foton.   Amike, Trevor Steele 
  

OFICIALA ANONCO DE MONDA FESTIVALO KAJ 
VIRTUALA KONGRESO DE ESPERANTO 2020 

UEA oficiale anoncas, ke okazos Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj 
en ĝia kadro Virtuala Kongreso (VK). MondaFest’ 2020 okazos inter la 20-a de junio kaj la 20-a 
de septembro 2020, dum la VK okazos inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020. 

Tiucele UEA anoncas konkurson por krei emblemojn. Se vi estas artema aŭ entuziasma 
pri la eventoj, sendu proponojn de emblemoj ĝis inkluzive la 14-a de junio al la Ĝenerala 
Sekretario de UEA Aleks Kadar per alekska@gmail.com. La Estraro de UEA prijuĝos la proponojn 
kaj oficiale anoncos la gajninto(j)n de la konkurso la 20-an de junio dum la inaŭguro de 
MondaFest’ 2020. Premio estos senpaga aliĝo al Universala Kongreso en 2021 aŭ 2022 kaj unu-
jaran membrecon en UEA, se la gajninto(j) ne estas membro(j). La Estraro rajtas aljuĝi pliajn 
premiojn al aliaj escepte bonaj proponoj.  

mailto:alekska@gmail.com
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La programoj de MondaFest’ 2020 kaj de la VK estos diskonigitaj en venontaj komunikoj. 
La plej ĝisdataj versioj de la programoj konstante konsulteblos per Eventa Servo. Se vi havas 
ideojn au proponojn pri eventoj, kiuj povos okazi, aŭ deziras, ke evento via okazu kadre de la 
festivalo aŭ de la kongreso, bv. kontakti la organizteamojn kiel indikite ĉe 
eventaservo.org/e/mondafest2020. Aprobitaj eventoj kadre de MondaFest’ 2020 povos 
anonciĝi uzante la emblemon kaj nomon de la festivalo, inkluzive en EventaServo.org. 
Sendis al  AE    Katja Steele 
  
IMAGU TION! 

Eble vi iam rimarkis en eŭropaj, mezepokaj pentraĵoj montrante la 
antaŭ paskajn Karnivalojn de Venecio, ke la vizaĝmaskoj ofte surhavas 
longajn, iom groteskajn, nazopartojn.  Kial?  Pro tio, ke dum la epidemia 
Granda Pesto dank' al la jersina bacilo, la kanaloj en tiu urbo estis tiom 
malpuraj kaj odoraĉaj, ke la fetoro (aŭ  miasmo) estis ne nur 
ofenda sed laŭ kredo ankaŭ malsanominaca.  Do, oni kaŝis en tiuj 
naztruoj bukedetojn da herboj (kia rosmareno) kaj floroj, por sin protekti 
kaj kontraŭ la fetoro  kaj konraŭ la morto. 

Eĉ hodiaŭ Venecio ankoraŭ 
havas nenian kloako-
sistemon!  Ĉiuj el la eldomaj malpuraĵoj (ekskrementoj) 
fluas en la kanalojn, de kie ili estas forpelitaj en la 
maron, dufoje ĉiutage.  (Ĝenas min, ke ni ĉiuj konas la 
nomojn de historiaj aĉuloj, sed ne tiujn de homoj kiuj 
plibonigis nian vivon eksponenciale, viroj kiaj Joseph 
Bazalgette kaj Thomas Crapper.  Eble mi detaligos en 
onta  AE.)  

Estis ankaŭ dum la Nigra Pesto, ke originis la 
ĉiujara ferio-vojaĝo per kiu la riĉuloj povis eskapi el la infektitaj regionoj al pli puraj kaj malpli 
popolataj lokoj.  Dum postaj jaroj, en landoj kaj epokoj kiam pli kaj pli da homoj enspezis 
sufiĉe por pli ol nur ekzisti, la kutimo eskapi ne nur malsanon sed ankaŭ la 
ordinaran, eble tedan, ĉiutagan vivon, ankoraŭ daŭras ĝis hodiaŭ.   

  Vera Payne. 
  

 

 
 
 

Unu formiko frenezigas elefanton ... 
se ĝi rampas en la rostron de la 
elefanto    Roger Springer 

https://eventaservo.org/e/mondafest2020
https://eventaservo.org/
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La sola afero, kiu enmiksiĝas en mia lernado, estas mia 
edukado.    Albert Einstein  

 

              Estrarkunveno 2020-05-28 

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

 
Memmortigo  Karaj, 

Kun grandega ŝoko mi 
informas vin, ke Steven 
Garamy memmortigis sin. 
Li eklernis Esperanton 
antaŭ proksimume 8 jaroj. 
Li ĉiam havis grandegan 
rideton kaj ĉiam estis tre 
afabla viro. Li estis tre 
sportema. Mi tute ne suspektis, ke tia persono suferas pro 
depremiĝo. Lia Facebook paĝo estas plenplena de 
komentoj de personoj kiuj konis lin kaj tre ŝatis lin. Mi 

kunsendas 2 fotojn faritajn dum la Esperanto-somerkursaro en Brisbano en 2017. Sur la dua 
foto estas Steven, Jomo, Nicole kaj ...alia Nicole.  Malgaje, Nicole Else 

 
                                            (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                                                                                                              

La  malvida  mondo  en  mia  ĝardeno.                                       

NEVIDEBLA  ALIA  MONDO .   
      Dankon  al Vera,  pro per sia traduko  doni al ni iomete da videbleco  en tiu alia mondo sur 
nia tero,  la eĉ pli popoligita  mondo de ni okule ne videbla alia mondo,  tiu de la virusoj kaj 
bakterioj.   
      Krom ke la konsiloj tre utilas,  mi ŝatus scii kiamaniere la virusoj daŭrigas sian specon.  Ĉu ili 
naskas infanojn,  aŭ ĉu ili simple splitiĝas,  kiel la plej malaltaj animaloj en nia videbla mondo?  
Aŭ ĉu kelkaj el la milionoj da virusaĵoj de la virusoj elŝprucataj pluigas la specon?   
      Mi scias,  ke la nuna koronviruso  ekekzistis pro hazarda mutacio,  kio ankaŭ en la malvida 
mondo estas tre malofta okazo,  sed fatala por ni en ĉi tiu kazo.  Sed sama mutacio  povos 
okazi ĉiumomente por krei similan potencan kaj al ni danĝeran novan viruson.  Ni nur povas 
esperi,  ke tia potenca viruso ne plu aperos,  aŭ nur post cent jaroj,  ĉar dum la pasintaj pluraj 
jarcentoj  tia potenca viruso naskiĝis nur unufoje en cent jaroj.   

https://www.brainyquote.com/authors/albert-einstein-quotes
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      La ĉefministroj de Italujo kaj de Britujo opinias,  ke ni simple devas akcepti tiajn virusojn, 
sen kontraŭbatali ilin.  Krom ilia opinio ke la kapitalisma pluado de la ekonomia trofabrikado 
plej gravas,  ili verŝajne opinias,  ke la mondo estas tro plena da homoj,  speciale neutilaj 
homoj.  Sed ilia ekonomio bezonas pli kaj pli da homoj por vendi al tiuj siajn varojn.  La 
kapitalisma ekonomio ja estas  memdetrua,  kiel jam Karlo Marks eltrovis.   
      Mi ŝatus ankaŭ,  ke la ĵurnaloj regule  donas al ni,  krom novaĵoj pri la videbla mondo,  
ankaŭ novaĵojn pri la nevidebla, alia mondo sur nia tero.  Ĉar ankaŭ en tiu alia mondo devas 
okazi interesaj fenomenoj.        Marcel Leereveld 
 

LA  INFINITIVO . ĈU  VERBO ?   
      La eŭropaj lingvoj,  inkluzive de Esperanto,  konsistas el vortoj.  La vortoj indikas diversajn 
aspektojn  de la mondo en kaj ĉirkaŭ ni,  aŭ ili indikas diversajn funkciojn por kunmeti la 
diversajn vortojn  en frazojn.  La plej oftaj specoj de vorto estas la agvorto,  la substantivo, la 
adjektivo,  kaj la adverbo.  En Esperanto la vortoj de tiuj kvar specoj uzatas kun speciala finaĵo, 
-i kaj –o kaj –a kaj –e.  Kie ajn iu vorto troviĝas en la lingvo, ĝi uzatas kun unu el tiuj finaĵoj. La 
malpli oftaj specoj de vorto ne ricevas tian “kategorian” finaĵon.  Notu ke la finaĵo “-i” estas 
por “agvortoj”,  t. e. vortoj kiuj indikas specon de ago.  Sed en lingvismo la termino “ago”  
estas pli vasta ol en la ĉiutaga lingvo,  ĉar la ago povas esti aktiva aŭ pasiva aŭ eĉ ne 
rimarkebla. Ekzemple se la ŝtono “estas malmola”, ĝia ago konsistanta el fortoj en la ŝtono kiuj 
zorgas ke la ŝtono ne disfalas,  ne estas de ni observeblaj. Tamen en lingvismo “esti malmola” 
aŭ “malmoli” estas agoj,  kaj la vortoj “estas” kaj “malmolas” estas “agvortoj.   
      Dum la kategorioj portas siajn finaĵojn kie ajn ili troviĝas, eĉ ekster la frazo,  la “agvorto” (ja 
kun la finaĵo “-i”),  havas specialan finaĵon por kiam ĝi estas la kerno de la Predikato.  Tiuj 
specialaj finaĵoj estas –as, -is, os, us, kaj –u,  kaj ili ne nur indikas ke la vorto estas agvorto,  sed 
ankaŭ specigas kiam aŭ kiel la ago okazas, SED NUR SE TIU AGVORTO ESTAS VERBO,  T.E. SE ĜI 
ESTAS LA KERNO DE LA PREDIKATO KAJ SE ĈEESTAS SUBJEKTO EN LA FRAZO KIU FARAS LA 
(AKTIVAN AŬ PASIVAN AŬ NEVIDEBLAN) AGON.  La diferenco inter Agvorto kaj Verbo  do 
estas,  ke agvorto indikas,  per sia infinitiva finaĵo “-i”,  nur la specon de la kategorio,  dum 
Verbo aldonas informojn pri agvorto kiu funkcias kiel la kerno de Predikato de frazo kun 
Subjekto.  Konsekvence  “Infinitivo” NE estas Verbo,  sed nur Agvorto.   
      Ne estante verbo sed nur agvorto,  la Infinitivo tamen havas kelkajn pliajn funkciojn krom 
indiki la kategorion.  Kie ajn ĝi situas,  ĝi povas ĉehavi Objekton kaj Adjekton (sed  NE  
Subjekton,  ekz.  “Mi ŝatas manĝi  FIŜAĴON  EN LA VESPERO”.  Ĝi povas ĉehavi ankaŭ Adverbon 
kaj Predikativon,  ekz. “Velboati  NUN  estas  TRO DANĜERA”.  Cetere  la Infinitivo agas en 
propozicioj (frazoj) KAJ  kiel agvorto (“Li hodiaŭ ne povos RETROVENI”),  KAJ  kiel substantivo  
(“Li deziras  RETROVENI”  kaj  “Retroveni estos  EBLA”).  En la lasta ekzemplo,  “Retroveni estos 
ebla”,  la infinitivo  funkcias kiel la substantiva kerno de la Subjekto.  Cetere  ankaŭ suborda 
propozicio (frazo)  povas funkcii kiel substantivo: “KE LI NE RETROVENIS,  estas  bedaŭrinda”  
(pro tio la adjektivoj “ebla” kaj “bedaŭrinda”  kie Zamenhof malĝuste uzis adverbojn).                                                                             
Marcel  Leereveld.   

 
"Estas du malsamaj specoj de homoj en la mondo, tiuj, kiuj volas scii, kaj tiuj, kiuj volas kredi." 
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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/ 

 
Usono minacas Aŭstralion post kiam Viktorio ignoris sekurecajn konsilojn por aliĝi al 

kontestata komerca interkonsento kun Ĉinujo.     Amikema ago???  Roger Springer 
http://www.globaltimes.cn/content/1189437.shtml      

 

Nun estas tre danĝera periodo. Disputoj inter Usono kaj Ĉinujo kreskas.        
Saĝuloj sidiĝus sur la barilo.  

 
3ZZZ    Mi devas peti senkulpigon de la aŭskultantoj, kiuj aŭskultas la elsendon 

vive aŭ per la retejo de la radiostacio , pro la fuŝaĵoj , kies kaŭzojn la administrantoj ne 

povas klarigi. En la arkivoj www. 3zzz.com.au la elsendo estas bonorda. 

En la elsendo de la 25a de majo 2020 estas diskonigitaj la opinioj de afrikanoj el diversaj landoj 

pri la terapio proponita de Malagasio rilate la koronaviruson , pri kiel dividi la hejmon en tiu 

kriza periodo . Por plezurigi vin Miguel Fernandez deklamas sian poemon Venu al kisoj.  

        Franciska Toubale  

 
 

 
 
 

 

   Ĉi tiu spaco estas por viaj novaĵoj 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://warpowersreform.org.au/
http://www.globaltimes.cn/content/1189437.shtml
http://zzz.com.au/

