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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 30/07/2020  Kvarcentokdeknaŭa 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  
    

728,000 
Nun studas 284,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 231,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 212,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun studas     1,080 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj. (Ekde oktobro 2020 ?)    

    
                                   (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                         

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro. 131   
   Sur tiu sistemo de vortkunmetado P.A.G. inventis teorion pri 
divido de la vortoj en du klasojn, bazitajn AŬ sur la “Memstareco” 
AŬ sur la “Solstarivo” kun la rezultantaj “samelementaj” kaj la 
“malsamelementaj” vortoj.  Zamenhof ja klere decidis,  ke kvar  specoj 
de radikoj ne estas vortoj sen la finaĵo de sia gramatika kategorio.  Li ne 
bezonis fari tion, ĝi estas ekstra luksaĵo, nome por en frazoj pli rapide 
senti la kategorion kaj tial la signifon, kaj krome pli rapide senti, en kiu 
pozicio oni devas meti vorton en frazo.  La etnaj lingvoj kutime ne faras 
tion, aŭ malmulte.  Tiuj kategorioj estas la substantivoj, la adjektivoj, la 

verboj, kaj la adverboj faritaj el adjektivoj.  Tion li povis decidi,  ĉar en la elementaj lernejoj, 
almenaŭ en Eŭropo, ĉiu infano lernas la gramatikajn kategoriojn.  Tiujn finaĵon bezonantajn 
radikojn P.A.G. tre konfuze,  nomas la “memstareco” kaj la aliajn, kiuj ja ne havas kategorian 
finaĵon devigan, P.A.G.  nomas la “solstarivo”.  Tiun nenecesan regulon Zamenhof  klere faris 
deviga.  La fama verkisto Grabovski ne sekvis la regulon,  sed oni ne imitis lin.   
                                (daŭrigota).                             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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Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj.  
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153   Roger Springer 

 
                                            (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                                                                                                                               

M i   e l e k t a s   Ĉ i n u j o n .   
(ĈAR  “ĈINIO”  ESTAS  ABOMENA ESPERANTO) .   
      Amiko Peter Weide  pravas,  ke ni ne manĝu el la mano de malbona, krima, lando,  sed 
dum mia vivo mi regule rimarkis,  ke la usonaj kaj eŭropaj gazetoj publikigas malbonajn 
“raportojn” pri certaj landoj dum la malbonoj estas nur fantazio, kaj ili faras tion por helpi siajn 
registarojn en politikaj kaj ekonomiaj rivalecoj.  Tio okazas nuntempe pri Venezuelo kaj pri 
Ĉinujo, kvankam ties registaroj certe ne estas demokrataj.  Sed kiu lando estas? Rigardu la 
influon sur niajn registarojn ate de niaj spionoj ( A.S.I.S.); ilia rolo en la Whitlam-afero ne 
publikigatis nek –as nek –os, ĉar tio estas sekretoj por nia bonfarto.  Rigardu la kaŝitan rolon 
de la usona C.I.A.  Rigardu la laboron de la francaj spionoj en Njuzelando.  Kaj, por pluvivi 
ekonomie kaj politike, ankaŭ Ĉinujo havas grandan spionaparaton en Aŭstralio.   
      Cetere, Aŭstralio ne povas agi kontraŭ Usono,  ĉar ni ekonomie kaj politike kaj milite estas 
nur kolonio de Usono.  Nenio en nia lando okazas sen la aprobo de Usono.  Kaj se Roger kaj la 
aŭstralia popolo deziras kunlabori kun la ĉina ekonomio,  ili unue devas fariĝi memstara nacio 
ekster la obeo al Usono. Tio ne eblas,  ĉar niaj militaj preparoj jam estas tro interligitaj.  Ni 
povas plendi pri tio, sen rezultoj,  kaj tio estas niaj demokrataj rajtoj.   
  La situacio estas alia en Eŭropo,  ĉar ĝi estas certograde konkurento de Usono,  sed eĉ tie 
Usono armile regas.   
                                                                                                                               Marcel  Leereveld.   

DANKON AL DONALD   
      pro la detala artikolo pri la um—vortoj.  Ankaŭ mi opinias,  ke ĝi estas tre bonvena sufikso 
en Esperanto por reprezenti signifojn de komuna sento.                                                   Marcel.   
 

ĜIS NUN  
       neniu homo sukcesis haltigi la teran tempon, do la ĉirkaŭado ate de la tero ante al la suno,  
sed nia Roger sukcesis.                                                                                         Marcel.   
 

LA  HISPANA  INTERNA  MILITO .  
      Mi plu posedas letereton skribitan de SAT-ano en Marsejlo (Francujo) en 1936 kiam mi 
vizitis tiun urbon en mia bicikla vojaĝo el Amsterdamo al norda Afriko.  La letereto estas 
skribita sur leterpapero de la organizo J.E.U.N.E.S. kaj kelkajn vortojn mi ne povas legi  ĉar ili 
skribatis tra la leterkapo.  Mi sekve donas la enhavon (ĝi estis en Esperanto) jene: 
      “Kdo. Gabriel ....... SATano .............  al Kdo SATano  en Barcelona.   

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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“        Bonvolu konduki nian Kdon Marcel Leereveld SATano 19426 el Nederlando al ‘Comité de 
“milicias obreres  ĉar nia Kdo sin metas tute al servo de via revolucio kiu estas la nia ! 
“      Kun fratsaluto de la marsejla popolo kiu per ĉiuj rimedoj subtenas vin.   
“      Arriba la collazones!.  Viva la Unidad Proletaria.  Viva las milicias obreras de Catalunia que 
“conducen el pueblo a la libertad la conguista del pais.      !Salud!  Gabriel! “. 
     Kun tiu rekomendletereto mi iris al la landlimo (Cerberis), kie oni diris ke pro manko de 
pafiloj mi ne eniru senutile.                                                                     Marcel  Leereveld.   
 

FORĴETU  VIAN  ŜINKON !   
      La Monda Kancero Esplora Fundaĵo konsilas al homoj plimalmultigi sian manĝon de bovaĵo, 
de ŝafaĵo, kaj de porkaĵo kaj eviti procesitan viandon kiaj ŝinko kaj salamio.  Oni studis 263 
esplorpriskribojn pri intestkancero kiuj donas konvinkan ateston ke KAJ ruĝa viando KAJ 
procesita viando pliigas intestkanceron.  Spertuloj asertas ke tiu 850-paĝa raporto estas ĝis 
nun la plej aŭtoritata pri intestkancero.   Proksimume 13500 aŭstralianoj ekhavas tiun 
kanceron, kaj 4000 mortas ĉiujare.                    Marcel.   
 
      Oficiale Melburno havas nun vintron,  sed miaj tri kamelioj pensas ke estas printempo, kaj 
nun plene kaj riĉe floras.    M.L.  

 
2020-07-26 

Kara esperantisto, 
Jen invito partopreni nian Adelajdan semajnan MeetUp kunvenon 
 

https://us02web.zoom.us/j/83841016616?pwd=SlY0SytEdG5HOGxyWUozVXZ2dWhyUT09 
Meeting ID: 838 4101 6616      Passcode: 915489 
je la 14:00 - Adelajdo 
je la 14:30 - Sidnejo, Melburno, Brisbano, Hobarto 
je la 12;30 - Perto 
Bv prezenti kelkminutan peceton  
Plej amike,   Sandor Horvath 

 

26-a de julio - 

Esperanto-Tago,  

AGRABLAN 
ESPERANTO-
TAGON AL LA 
TUTA MONDO! 

https://us02web.zoom.us/j/83841016616?pwd=SlY0SytEdG5HOGxyWUozVXZ2dWhyUT09
https://mkt.boavontade.com/r/c1bc124d25eaab2046fc08c48?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTg0Nzt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxODQ3O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWYxOWJlODg1NzIxZDM1MDgxODg1NCI7czo0OiJsZWFkIjtzOjM6IjM4MCI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTg0Nzt9fQ%3D%3D&
https://mkt.boavontade.com/r/c1bc124d25eaab2046fc08c48?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTg0Nzt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxODQ3O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWYxOWJlODg1NzIxZDM1MDgxODg1NCI7czo0OiJsZWFkIjtzOjM6IjM4MCI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTg0Nzt9fQ%3D%3D&
https://mkt.boavontade.com/r/c1bc124d25eaab2046fc08c48?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTg0Nzt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxODQ3O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWYxOWJlODg1NzIxZDM1MDgxODg1NCI7czo0OiJsZWFkIjtzOjM6IjM4MCI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTg0Nzt9fQ%3D%3D&
https://mkt.boavontade.com/r/c1bc124d25eaab2046fc08c48?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTg0Nzt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxODQ3O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWYxOWJlODg1NzIxZDM1MDgxODg1NCI7czo0OiJsZWFkIjtzOjM6IjM4MCI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTg0Nzt9fQ%3D%3D&
https://mkt.boavontade.com/r/c1bc124d25eaab2046fc08c48?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTg0Nzt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxODQ3O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWYxOWJlODg1NzIxZDM1MDgxODg1NCI7czo0OiJsZWFkIjtzOjM6IjM4MCI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTg0Nzt9fQ%3D%3D&
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★   

Estrarkunveno 2020-07-21 

Partoprenis: Sandor, Jonathan, Heather, Indrani, Bradley   

(1) NIA VENONTA SOMERKURSARO EN JANUARO 2021 

Ni diskutis kiam estos la limdato por findecidi nuligi aǔ starigi ĝin. 

Internaciaj flugoj 

Ni daǔrigas la planadon de la reala evento …. kaj findecidos je la fino de oktobro. 

(2) REGULAJ MONATAJ ZOOM PREZENTADOJ 

La unua okazis dimanĉon, la 19-an de Julio (inter la 16:00 – 18:00 Sidneja tempo) 

La du unaj prezentantoj estis: 

Paul Peeraets(Belgio): Monato 40 jaroj 

Markus Gabor (Hungario): KOVIM-19 en Hungario 

50 homoj partoprenis kaj la du prezentadoj estis interesaj… 

Partoprenu nian venontan Zoom prezentadon dimanĉon, la16-an de aǔgusto 

(3) MONDA VIRTUALA FESTIVALO 

La UK estis nuligita > Partoprenu la mondafeston 

 https://mondafest.net/ 

(4) ESPERANTO EN MONTESSORI  LERNEJOJ EN NOVZELANDO 

Penny havis fruktoplenan diskuton kun Bradley, Mara, Rouen en NZ kaj ili decidis 
reklami pri Esperanto en Aǔklando. 

Eblaj Montessori lernejoj en Aǔstralio. 

(5) MEMORIGO PRI LA NUNAJ VIRTUALAJ KUNVENOJ 

La listo 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  

https://mondafest.net/
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Melburno: Dimanĉe, 19:00 – 19:40 (MeetUp) 
Adelajdo:  Dimanĉe, je 14:00 (Meet Up), (14:30 en Sidnejo, Melburno) 

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

Bv partopreni kaj kontribui. 

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

Venonta kunveno: jaǔdo 6-a de aǔgusto 2020. 
    

MONTREALE, VIRTUALE: KANADO EN LA VIRTUALA 
KONGRESO DE ESPERANTO (VK) KAJ MONDAFEST’ 2020 

Eĉ se la montreala UK de 2020 devis esti prokrastita al 2022, la Virtuala Kongreso de Esperanto 
(VK), okazonta de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto – precize en la datoj, kiam devis okazi la 105-a UK 
–, enhavos multe da kontribuoj el Montrealo kaj Kanado, por memorigi la partoprenantaron pri 
tio, kio devus okazi en Kanado ĉi-jare kaj ankaŭ por doni al ili antaŭguston pri tio, kio okazos en 
2022. Aliĝi al la VK eblas per vk.mondafest.net (senpage por individuaj membroj de UEA ĝis la 
26-a de julio). 

Krom la diversaj partoprenoj de Kanado jam aperintaj kadre de la Monda Festivalo de Esperanto 
(MondaFest’ 2020), kiel ĉe la Somera Inaŭguro, la Kanada Virtuala Kinejo kaj la Poŝtkarto de 
Espero, la VK havos unikajn kontribuojn: 

• Malfermaj bonvenigaj vortoj de grava kanada indiĝena historiisto kaj membro de la 
Honora Komitato de la 105-a UK; 

• Salut-mesaĝo de la urbestro de Montrealo; 
• Koncerto de Joelle Rabu, escepte bona kaj monde konata kanada kantistino; 
• Rektorado de Geoffrey Greatrex, kanada esploristo, por la 73-a sesio de Internacia 

Kongresa Universitato, kiu okazos virtuale kadre de la VK; 
• Prelego “La kanada odiseado, lando bazita sur nekompletaj konkeroj”, kadre de la Scienca 

Kafejo, de la Honora Prezidanto de la montreala LKK, Wallace G. du Temple; 
• Prelego “La valoroj de Esperanto en ŝanĝiĝanta mondo”, ankaŭ kadre de la Scienca Kafejo, 

de la ĉina kanadano John Huang; 
• Unikaj aŭkciaĵoj ligitaj al 105-a UK; 
• Virtualaj ekskursoj tra la urbo Montrealo; 
• Montrealaj bageloj en la Kunmanĝado tra la Mondo; 
• Aŭtoraj Momentoj, ia. pri la “Besta Verbaro” (vi scias kio estas “krokodili”, sed ĉu vi scias, 

kio estas “aranei”?!); 
• Prelego pri la 107-a UK en 2022, kadre de “Venontaj UK-oj”; 
• Ĉeesto de la montreala LKK dum la Virtuala Movada Foiro por babilado kun la Publiko;Kaj 

multe pli!    Informas AEon  Katja Steele  
•     

https://vk.mondafest.net/
https://youtu.be/SCMdxEIu128
https://esperanto2020.ca/eo/kanada-virtuala-kinejo/
https://esperanto2020.ca/eo/poŝtkarto/
https://esperanto2020.ca/eo/poŝtkarto/
https://uea.org/gk/892
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3ZZZ Por tiuj, kiuj mistrafis la virtualan renkonton de AEA la 19an de julio 2020 , la 

programo  de la 27a de julio 2020 elsendas la unuan parton de la prelego de Paul Peeraerts 
pri la magazeno/revuo Monato. ( Dua parto estos elsendita venontsemajne). Ĝi 
donas elzemplon de la graveco elekti la ĝustan vorton  kaj proponas amuzan 
artikolon: la blaga blogo de Viktoro Sole     FranciskaToubale   

 

Edukada projekto de ACM Benino. 
Ekde pli-malpli du jaroj, Afrika Centro Mondcivitana (ACM) Benino ne povas taǔge agadi pro 

manko de financado. ACM ne kapablis ion fari al la geinfanoj sub ACM kiel antaǔe. Ĝi tamen 
progresas en la instruado de Esperanto. 

Ĉi-jare  ACM decidis lanĉi alvokon por havi lerno-materialon kaj por subteni la lernokoston. 
Ni bonvenigas lernejaĵojn, donacojn cele al la kleriga subtenado por la orfoj.  

La venonta novlerneja jaro komenciĝos septembre 2020. 
Bv viziti nian paĝon por konatiĝi kun niaj aktivaĵoj: www.acmbenin.org  
Ni invitas kaj petas de vi ĉiuj subteni niajn agadojn.  PayPal konto: 
acmbenin@razokama.de 
Raportis, François Hounsounou, Prezidanto-Fondinto de ACM Benino.  
François( Franko) HOUNSOUNOU,   BP 226 Lokossa-Mono   Rép. du Bénin   West Africa  
skype: esperantoawc   www.acmbenin.org

 

http://www.acmbenin.org/
mailto:acmbenin@razokama.de
http://www.acmbenin.org/
http://www.acmbenin.org/
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Karaj amikoj, Mi verkis novan Esperanto-romanon, kies titolo estas “Tra la padoj de la vivo”. 
Mi ŝatus, ke pli da geesperantistoj tralegu ĝin, ĉar ĝia lingvaĵo estas tre facila kaj ĝia enhavo tre 
interesa. Bonvolu aperigi informon pri  la romano en viaj revuoj kaj retpaĝoj.  

Kore via: Julian Modest.  

NOVA ROMANO DE JULIAN MODEST 

 
TRA LA PADOJ DE LA VIVO 

romano, originale verkista en Esperanto 
 

En la romano “Tra la padoj de la vivo” 

Julian Modest talente priskribis la luktojn de sola 

patrino kun filino, la konfrontojn, la proponojn 

plej diversajn, ofte ne utilajn, eĉ dubindajn. Ĉu la 

protagonisto sukcesas ĉiam esti forta virino? Ĉu 

ŝi ĉiam faras la ĝustajn decidojn? Tiu ĉi romano 

kunportas vin sur la pado tra ŝia vivo kaj rivelos 

al vi la respondojn. 

“Do, tiuj estas la elementoj kaj la altnivela 
dialogo subkuŝanta la simplan tekston verkitan 
de Modest, aŭtoro kiu kaj per rekonstruado de la 
lilita mito, kaj per dialogo kun la plej grava 
teksto de la kristana kulturo, rekte, kuraĝe kaj ne 
flankiĝante alfrontas la defiojn, kaj venki la 
pruvon de l’ tempo, kaj prezenti al la 
esperantlingva legantaro novan verkon, per kiu 
li denove montras sin plene kapabla reklami por 
si plenrajtan seĝon inter la eminentuloj de la 
Verda Parnaso. Ĉi-sence, oni ja povas aserti, ke 
(finfine!) Modest reprenas la ĝustan padon kaj 
batalas la bonan batalon; kaj ĉar pri gardado de 
la fido ne estas dubo, mankas nur scii ĉu per 
novaj verkoj li finos la kuradon. “ 

El la antaŭparolo de Fernando Pita 
Rio-de-Ĵanejro, la 08-an de Majo 2020 
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