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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 11/06/2020  Kvarcentokdekdua 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  

    
733,000 

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

Nun studas 234,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 212,000 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 ?)    

    

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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                                           (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                        

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro. 124  
      La sama diferenco kiel en “Tiu rozo estas bela” kaj “Tiu rozo belas” 
ekzistas ankaŭ ĉe la Faktitivo:  “Mi igas la domon esti blanka”  estas nur fakto,  
kaj esence ne faktitivo,  dum  en “Mi blankigas la domon” estas faktitivo kaj  
kiel kvazaŭa ago havas impreson sur la aŭskultanton.  Kaj ĉar la faktitivo 
funkcias kiel “agi ke iu aŭ io faru”,  ĝi ĉiam havas tiun kroman signiferon de 
impreso kaj specialeco.  Sed ĉar Zamenhof kaj P.A.G.  donas alternativajn uzojn 
al la faktitivo kaj al la medialo,  iliaj uzoj de tiuj voĉoj  ĉiam enhavas la ekstran 

signiferon de specialeco kaj impreso,  eĉ kvankam ili plej ofte ne celas tion. En la faktitivo tiu 
manko de kompreno ne tre gravas,  ĉar  faktitivoj kutime enhavu la specialecon.  Nur 
bedaŭrindas,  ke ili ne konscias pri tio. Sed en la medialo la nekompreno kaŭzas pli gravan 
misuzon.   
      Pri tio en la sekvanta artikoleto.                   Marcel Leereveld.   
  
Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metrojn  
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153   Roger Springer 

 
17–18 Julio 2020 
Eble vi scias, ke UMEA 
(Universala Medicina 
Esperanto-Asocio) dum ĉi 
tiu jaro en Hungario 
okazigos sian 21-an IMEK 
kongreson en reta formo. La 

oficialaj lingvoj de la kongreso estos angla kaj Esperanto, kaj la ĉeftemo 
de la evento estos COVID-19. Rilate al tio vi trovas pli detalajn informojn 
en la oficiala hejmpaĝo de la kongreso   http://interrev.com/imek/ 

Mi petas, ke vi bonvole plusendu ĉi-tiun informon al viaj konatuloj, kiuj eble emus 
prelegi pri tiu temo kaj emus analizi diversajn problemojn de tiu epidemio el kuracista-
medicinista vidpunkto.   

Mia enkonduka prelego traktos la temon el sociscienca vidpunkto kaj analizos: 
kial Ĉinio, Koreio kaj Japanio povis efike batali kontraŭ la viruso kaj kial la okcidentaj 
landoj fiaskis en tio.  
Atendante vian kontribuon, samideane via    MARKUS Gabor 

  

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
http://interrev.com/imek/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:PAG.JPG
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El Adelajdo 
La junia kluba kunveno okazis denove rete, Sandor Horvath estis la teknika respondeculo. 
Charles Stevenson elektis rakonti al la ĉeestantoj pri la judaj intelektuloj el Svislando kaj 
Germanio, senditaj el Anglio al Aŭstralio komence de la Dua Mondmilito kaj tenitaj en 
puntenejo en Tatura, Viktorio. Por pasigi iel la tempon pluraj el ili lernis Esperanton.  
Sandor preparis kvizeton pri la unuaj UK-j de UEA. Dum li montris bildojn, la aliaj 
devis diveni en kiu urbo la kongreso okazis kaj kiom da partoprenantoj ĝi havis.  
Kun amikaj salutoj, Katja Steele 
  

 La Manlia Esperanto-Klubo   
Sabaton la 6an de junio tri de la Manlia grupo, 
kunvenis, ĉe la enirejo de Manlia Varfo apud nia kutima 

kunvena loko kiu ankoraŭ ne malfermis pro la pandemio. 
Chris Holliss aranĝis la kunvenon kaj ankaŭ John Casey kaj Roger Springer ĉeestis. 
 

    
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/ 

Eldonejo: Trump vetoas rezolucion por malhelpi militajn potencojn kontraŭ Irano 
Aŭstralio entreprenas iujn tre danĝerajn kompanjojn kun sia usona aliancano, ludojn kiuj 
povus facile eliri el la mano de prezidento tiel nekompetenta kiel Donald Trump, konsilita de 
sekretario de ŝtato tiel agresema kiel Michael Pompeo. Ĉi tio tre maltrankviligas, precipe pro 
la faktoj, ke la ĉefministro Morrison ŝajnas havi multe pli da admiro por Donald Trump ol la 
ceteroj de ni, aŭ ol lia pli singarda antaŭulo Malcolm Turnbull, kaj li povas decidi partoprenigi 
nin en iu ajn eksplodo de malamikecoj, intence aŭ neintence, sen konsulti la Parlamenton. 
    
USONAJ policanoj mortigas 3 homojn tage. Britaj policanoj mortigas nur 3 homojn jare. 
https://titaniclifeboatacademy.org/-nineteen-facts-about-american-policing  Roger Springer 
    

 Kerr maldungis Whitlam   
https://www.greanvillepost.com/2020/06/02/the-forgotten-coup-against-the-most-loyal-ally/  
Neniuj sekvantaj ĉefministroj kuraĝas serioze kontraŭi Usonon el timo por si mem.  

Oni forgesas, Ne mordu la manon, kiu nutras vin   Roger Springer 

    
KANTO KUN 36 LINGVOJ   
Karaj,     jOmO kantas en 36 lingvoj. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRj1SdBz9VQ  Amike, Nicole Else 

https://warpowersreform.org.au/
https://titaniclifeboatacademy.org/20-articles/geo-politics/1149-lee-camp-nineteen-facts-about-american-policing-that-will-blow-your-mind
https://www.greanvillepost.com/2020/06/02/the-forgotten-coup-against-the-most-loyal-ally/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRj1SdBz9VQ
https://raevan.smugmug.com/Brisbana-Esperanto-Kongreso/n-PzgQQQ/i-5VsvzvD
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Viraj kaj inaj vestoj 
  En ĉi tiu periodo estas refreŝige legi ion, kio ne rilatas al la 
kronviruso aŭ, sub la plumo de Marcel ,ion , kio ne rilatas al gramatiko 
- lastatempe ne estis novaj analizoj, nur ripetado ,najlado de la samaj 
nocioj por konvinki la legantojn sekvi la priskribitan vidpunkton- Do 
ĝojigis min malkovri la artikolon titolitan “Viraj kaj inaj vestoj” kaj 
dankas Marcel pro ĝi. Mi aldonas ke en la revuo Sennaciulo n° 1371-
1372 aperis artikolo de Brian Russell, kiu estas nek skoto nek greko,  “ 
Kial mi portas jupon” legita de Laszlo Farkas en la 3zzz elsendo de la 
10a de februaro 2020.( do ĝi estas en nia arkivejo www.esperanto.com.aŭ) 
. 

Se oni rigardas iom pli vaste ol nur al  la “okcidenta” mondo , multaj viroj ,aparte 
en  varmaj landoj ,tradicie surportas tipon de robo ,de la indonezia aŭ 
malezia sarung al la afrika bubu . Ĉu tiuj vestoj estas praktikaj? Almenaŭ 
ili estas komfortaj kaj sanaj. Mi certe ne surmetas pantalonon en tropika 
regiono, robo aŭ jupo estas multe pli agrabla. 

 Laŭ la sciencistoj pro tio ke la testikoj 
troviĝas  ekstere de la korpo la temperaturo por la 
spermatozooj restas du gradojn malpli alta ol en la 
cetero de la korpo. Surmeti striktan pantalonon povas 
ŝanĝi tiujn kondiĉojn kaj difekti la fekondecon de la 
pantalono-surmetanto, sen mencii la riskon de malkomforto kaŭzita de 
fungoj, kiuj ŝatas tiun varman kaj humidan medion. 

Do la vestoj estu ne nur por apartigi la seksojn - ne ĉiam facila afero , 
se oni ne plu ignoras sed konscias ke la naturo ne tiom strikte kiom 
la menso de homoj tranĉas la homaron en du kategorioj- sed por 
protekti ,  ĉu arte, ĉu ne .    Franciska Toubale  

 
                                            (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917  

Florantaj  folioj  en  mia  ĝardeno.                                                                                                                                                                              

VIVO  EN  LA  ĜARDENO.   
      Ĉar nun estas preskaŭ vintro (21 Junio en Eŭropo),  ege malmultaj floroj videblas nun en 
mia ĝardeno.  Sed ege belaj estis la ore flavaj folioj de la ankoraŭ negranda gingko (ginkgo 
biloba) ĵus finiĝinta “flori” per siaj folioj.  Antaŭ milionoj da jaroj ĉi tiuj folioj fakte 
ne estis folioj,  ili estis pingloj,  ĉar la gingko estis, kaj plu estas pro la strobiloj  
(konusoj), konifero (pinarbo).  Malrapide, neniu scias pro kio,  la pingloj kungluiĝis 
en parojn de folioj kiuj poste kungluiĝis al la nuna  formo de folio;  oni tamen 
povas ankoraŭ vidi la historion de la ŝanĝiĝado.  Ili sovaĝe kreskas en Ĉinujo,  kie 
oni malĝuste pensadis dum jarcentoj ke la manĝado de la “folioj” igos vin vivi pli longe.  Mi 
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havis en la ĝardeno tri da ili, sed unu mortis kaj alia de samfamiliano mortigatis.  
Oni vendas nur la arbojn kiuj produktas la virajn  (apenaŭ rekoneblajn) florojn.  La 
fruktoj de la virinaj floroj ege malbonodoras,  sed bone gustas kaj manĝeblas post 
forigo de la malbonodora ŝelo.  La Universitato de Melburno havas strateton kun tiaj virinaj 
arboj: venu en la aŭtuno por ĝui la odoron: la strateto estas ĉe la poŝtoficejo de la 

universitato.  La alia (grimp)planto nun ankoraŭ “floranta” 
estas unu el miaj tri Bougainvillia’oj; sed ankaŭ tiuj “floroj” 
ne estas veraj floroj, ili estas krono de forte kolorigitaj folioj 
kreskantaj ĉirkaŭ la apenaŭ videblaj senkoloraj veraj floroj 

ne plu florantaj en la aŭtuno.  La aliaj du  bougainvillia’oj havas nun nur 
kelkajn tiajn foliajn florojn.  La vintre florantaj Akacioj (wattle)  ankoraŭ ne 
floras, sed preskaŭ; ili nur atendas kaj ploras.  Ploras,  ĉar la akacioj kutimas kreskigi grandajn 
flankbranĉojn kiuj malrapide pendas al la tero kaj fine forrompiĝas falante sur viajn seĝojn en 
la ĝardeno.   
Marcel  Leereveld.   
 

MALGRANDAJ  ŜANĜIĜOJ  EN  LA  ETNAJ  GRAMATIKOJ.   
      En multaj eŭropaj etnaj lingvoj AŬ la terminoj AŬ la gramatikaĵoj mem ŝanĝiĝas dum la 
tempo.  Por Esperantistoj eŭropaj tio gravas,  ĉar ili ofte tradukas el sia lingvo kaj ĉar la 
gramatiko de Esperanto baziĝas sur aŭ rilatas al la gramatiko de la eŭropaj lingvoj.  Jen kelkaj 
ŝanĝiĝoj ankoraŭ farendaj, kaj ĝenerale jam faritaj en la gramatiko de Esperanto:   
      1).   Ne plu gravas, nek rimarkindas,  la diferenco inter t.n. stataj kaj agaj verboj,  ĉar unue 
la stataj verboj uzatas ankaŭ kiel agaj verboj, ekz. He remains singing kontraŭ He remains 
outside.  Due pluraj agaj verboj ne entenas agon de la subjekto,  ekz. She received the letter kaj 
She became operated on. Due ĉe momentaj agoj oni povas montri ilian daŭron per 
malrapidigo per filmo, ekz. It fell on the ground.  Trie en preskaŭ ĉiuj lingvoj la gramatikaj 
reguloj samas por ambaŭ specoj de verbo, ekz. I am and he is kaj I eat and he eats.   
      2).   La formo de la Perfekta Verbtempo ŝanĝiĝadas al la signifo de la Preterito, ekz. I have 
eaten already (= origina Perfekta Verbtempo) kaj I have eaten the fish last night (= Preterita 
signifo). Se la lasta frazo havas preteritan signifon, ĝi devas nomiĝi Preterito.  La eŭropaj 
lingvistoj ĝis nun ne ŝatis ĉi tiun logikan konsekvencon.    
      3).   En ĉiuj tri verbtempoj de la Pasiva Voĉo la Participo indikas nur la pasivecon, NENIEL la 
verbtempon (tion faras la helpverbo: to be, ëtre, werden). En tiaj kazoj oni ne povas ne nomi la 
participon Pasiva (dum en la sama formo en la Aktiva Perfekto (aŭ la nova preterito) ĝi 
nomiĝas Pasinta Participo).   
      4).   En la aktivvoĉa Perfekta tempo la participo jam ellonge ne plu estas Pasiva Participo,  
ĉar “has eaten” nun estas aktivvoĉa. En tiu kazo ĝi do nomiĝu “Active Past Participle”.   
      Esperanto ne bezonas ŝanĝi sian terminologion se oni memoras, ke preskaŭ ĉiuj participoj 
ne estas verboj sed adjektivoj.  La nuraj verbaj participoj estas la (moderna) Pasiva Voĉo kiel 
en  “La blindulo GVIDATIS de sia hundo” kaj kelkaj nekutimaj esprimoj kiaj “Ŝi lernintas la 
hispanan lingvon“.  La etnaj Perfekta Tempo kaj la Pluskvamperfekto estas en Esperanto ne 
tempoj sed aspektoj en epitetaj  aŭ predikativaj pozicioj kiaj “La kaŝita mono” kaj “La mono 
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RESTIS KAŜITA”.Frazoj kiaj “Ĝi estis/as/os/us murdanta/inta/onta” kaj  “Ĝi estis/as/os 
murdita/ata/ota” montras aspektojn de la ago en la adjektivo.  Zamenhof estis genia krei tiujn 
aspektojn kaj krome krei la regulon pri signiforedukto kiu ebligis al ni krei la unuvortan 
(verban) Pasivan Voĉon: Ĝi murdatis”.              Marcel  Leereveld.   

 
la unua virtuala Esperanto-kongreso organizita de AEA

 
La 7-an de junio okazis la unua virtuala Esperanto-kongreso organizita de AEA.  
Ĝi komenciĝis je la 8.30 matene kaj oficiale finiĝis vespere je la 8-a, post kio ankoraŭ 

kelkajn horojn daŭris libera babilado. 
Estis la prezidanto de AEA - Sandor Horvath, kiu iniciatis ĝin kaj gvidis la programon, 

samtempe zorgante pri la teknikaj aferoj (kun la matena helpo de Jonathan Cooper). 
Interesan prelegon havis Duncan Charters (Usono), Keyhan Sayadpour (Irano), Katalin 

Kovats (Nederlando), jOmO (Francio) kaj Renato Corsetti (Britio). 
El la aŭstralianoj prelegis Trevor Steele (Kronikoj de Viktor Klemperer), Penny Vos 

(Montessori edukado), Marumi Smith nome de John Adams (Enciklopedio de Adam Lindsay 
Gordon), Katja Steele (Fama-nekonata virino el Adelajdo). Benno Lang havis kvizon. 

La maksimuma samtempa ĉeesto estis 98 personoj (el plej diversaj partoj de la mondo), 
sed la fakta nombro de ĉiuj partoprenantoj estis je kelkaj dekoj pli.  
 
Aldone al la fotoj de Sandor mi sendas mallongan raporton pri la virtuala kongreso. 
 Amike,  Katja Steele
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              Estrarkunveno 2020-05-28  
 Venonta kunveno: jaǔdo 11-a de junio 2020.  Sandor Horvath         

 
Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj  
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153   Roger Springer 

 
Ĉu la protestoj en USONO daŭros ĉar 40 milionoj da homoj perdis  
siajn laborpostenojn kaj la registaro ne vere helpas ilin?    Roger 

 
Ĉu vi elektas politikistojn por prizorgi Aŭstralion aŭ por ke ili enmiksiĝu en 
fremdajn aferojn , eĉ se la decidoj faritaj ne estas avantaĝaj al Aŭstralio?   Roger 

 
 
 

Humoro 
 Petro    Danzer 

 

 
Mi ĉiam kredas ke Aŭstralio estas paca lando pro la pensioj kiuj subtenas la ne laboreman klason.  Fakte 

la impostoj estas altaj sed plej ofte oni ne devas ŝteli por vivi kaj mi dormas sekura. Roger Springer 

 
3ZZZ La elsendo de la 8a de junio 2020 proponas lingvajn erojn: la origino de 

lingvoj , la uzo de ”ri” en Esperanto  kaj ankaŭ pripensadon pri kiel plibonigi la 

bonfarton de ĉiuj civitanoj laŭ Mickael Marmot   Franciska Toubale  

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153

