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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 15/10/2020  Kvincenta 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.  
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Oni povas meti sian nomon, retadreson, urbon kaj landon al la listo de ricevantoj. rspring@tpg.com.au 
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748,000 

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

Nun studas 224,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

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

Nun studas    24,000 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj.  (Ekde februaro 2020 ?) 

    
                                   (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                         

EKSTRAĴOJ ĈE LECIONO 5 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 5 de “Por Komencantoj”.   
     En Esperanto kaj en la angla lingvo oni faris kaj faras el vortoj 
aliajn vortojn en la jenaj manieroj.  En la angla: Oni povas iomete 
ŝanĝi la radikon de la vorto, ekz. el de la substantivo “food” oni faris 
la verbon “feed”.  En Esperanto oni ne povas fari tion,  ĉar oni ne rajtas ŝangi 
iun ajn radikon.  Anstataŭe oni ŝanĝas la kategorian finaĵon,  kiun la angla ne 
havas, aŭ malmulte.  Ekz. el de la verbo “ridi” oni faras la substantivon “rido” 

(laughter).  Ambaŭ lingvoj faras novajn vortojn per prefiksoj kaj per sufiksoj,  ekz. “sana” 
>malsana = healthy>unhealthy (sick).  Tria maniero por krei novan vorton estas kunglui du 
substantivojn,  ekz. el cloth for the table (tuko por la tablo) venas  tablecloth (tablotuko). En 
tiaj kunmetoj oni unue mencias la substantivan radikon (tabl) de la prepozitivo (for the table, 
por la tablo) kaj la kunmeto finiĝas per la ĉefelemento (cloth;  tuko).   
   Por la du signifoj “he came back = li venis returne”  kaj “he came again = li venis refoje”  
Zamenhof kreis, imitante la francan lingvon, nur unu afikson,  do reveni kaj reveni.  Multaj 

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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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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mailto:rspring@tpg.com.au


  2a el 10 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语     AE 500 

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
2a el 10 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 500 

 

Esperantistoj faras la diferencon per nove kreita prefikso “retro”, do “he came again = li 
revenis” (li ne loĝas ĉi tie) kaj “he came back  = li retrovenis” (li loĝas ĉi tie).  
                   (daŭrigota)                Marcel Leereveld.   
  
Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci virusojn ĝis 8 metroj.    
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153  

Homoj protektas aliulojn per la surporto de masko 

Protektilo por la surportanto sed ankaŭ por la proksimuloj  
                                                                                    Roger Springer                               Maskon mankas?   
  

 La Manlia Esperanto-Klubo   
La Manlia grupo, kunvenas je 10.30 atm ĝis 12tm ĉe la una 

kaj tria sabatoj de la monato   Unu taso da klubpagita kafo atendos vin.  
Ni renkontiĝas ĉe la oceana fronto kontraŭ la Restoracio Whitewater, Suda Stejno. La 
ĉeestantoj tie diskutas la plej sekuran lokon por la kunveno laŭ la vetero kaj homamasoj 
La 17a de oktobro estos la tria sabato.      Grava tago Venu!   Roger Springer  
 
La unua eldono         20 septembro 2011 

 
Naŭ jaroj forpasis kaj la originalaj celoj ŝanĝiĝis. 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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Ivan mortis, artikoloj ofte estas pli grandaj, ili estas provlegataj, klubinformoj kutime mankas, 
multaj alilandanoj ricevas ĝin kaj kelkaj de ili kontribuas artikolojn, mi maljuniĝas sed Marcel, 
kiu estas 13 jarojn pli aĝaj ol mi, semajne sendas  artikolojn.          Roger Springer 

 

                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                                                                               
Gratulojn  al  Roger! 
UNIKA  EN  LA  ESPERANTO – MOVADO !      
      Mi kore gratulas Roger  pro lia persistemo kaj idealismo !  Pro liaj laboroj por  
“Aŭstraliaj Esperantistoj”  li vivos eterne en la tutmonda Esperanto-movado.  Kaj 
la aŭstralia Esperanto-movado estas tre bonŝanca !   
      Tre korajn  salutojn de Marcel !!   
 

NIA  DIETO .  
      De tempo al tempo aperas en la mondo nova dieto,  kiu promesas  miraklojn rilate al la 
sano de homoj.  Ĝi eventuale fariĝas pasia modo kaj post kelkaj jaroj tute forgesiĝas.  Inter tiuj 
eble la sola,  kiu konservas sian pruvitan valoron estas la tiel nomata mediteranea dieto,  
surbaze de folioj,  karotoj,  legomoj,  olivoleo,  kaj fiŝoj.   
      Restas tamen ĉiam la intuicia ideo,  ke nia maniero manĝi certe influas nian sanon.   
      Antaŭ kelkaj jaroj la konata internacia revuo Cell publikigis gravan 
studon pri dieto.  Ĉifoje oni pritraktis ne kion oni manĝis,  sed kiom oni 
manĝis.  Fakte jam el antaŭ iom da tempo sciencistoj scias,  ke estas ebla,  
plilongigi la vivon de musoj kaj primatoj:  se tiuj manĝas malpli grandan 
kvanton da kalorioj,  tiam tiuj vivas konsiderinde pli longan tempon.  Kaj 
krome ili suferas malpli ofte de la kutimaj problemoj de maljuniĝo:  kancero,  diabeto,  
altshejmro.   
      Kaj plej kurioze:  la dieto kun limigo de kalorioj efikas nur en la mezaĝo.  Por la esploro ili 
uzis musojn en la aĝo inter 18 kaj 27 jaroj,  kio ekvivalentas al homoj 
inter la 50-a kaj 70-a  aĝojaroj.  Ili dividiĝis je du grupoj.  Unu grupo 
manĝis laŭvole;  la alia ricevis porciojn 30 procentojn malpli grandajn  
(rilate al kalorioj) ol la unua grupo.   
      La artikolo liveris tutan panoramon de la ŝanĝoj,  kiuj okazas rilate al aĝo kaj dieto,  en ĉiu 
ĉelo kaj en la interkomunikado inter ĉeloj.  Oni trovis,  ke la aĝo influas la imonologian 
sistemon,  tiel ke se oni manĝas tro multe  (por la koncerna aĝo),  tiu sistemo malreguliĝas.  
Tio rekte damaĝas la metabilismon kaj la normlajn procedojn de  “interflamo” en la korpo.  Ĉi 
tiuj procedoj,  kiuj devus esti normalaj kaj defendaj,  fariĝas konstantaj kaj agresaj,  kaj 
plirapidigas la maljuniĝon de la tuta organismo.  Ĉe musoj kun limigita englutado de kalorioj 
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oni montris,  ke iliaj genoj  (respondecaj pri tiuj procedoj)  funkcias simile al tiuj de junaj 
musoj.   

      Kompreneble ne ĉiam oni rajtas konkludi,  ke esploroj 
faritaj per bestoj estas transmeteblaj  al homoj,  tute 
simple.  Oni devas fari pliajn studojn,  kaj la strategioj devas 
esti zorgaj.  Tamen,  jam ekzistas klaraj indikoj,  ke manĝi 
malpli grandkvante plibonigas la bazajn kriteriojn por homa 
sano.  Tiuj klarigoj troviĝas survoje,  laŭ la genetikaj studoj:  

verŝajne la fenomeno de maljuniĝo dependas de epigenetikaj faktoroj:  temas pri molekuloj,  
kiuj aktivigas aŭ malaktivigas certajn ŝlosilajn genojn.   
      Ni devas atendi pliajn studojn.  Intertempe prudento jam rekomendas,  ke ni manĝu pli 
modere,  kaj de tempo al tempo eĉ fastetu.                                        Marcel  Leereveld.   
 

KOMPARO  DE  KELKAJ  PREDIKATIVOJ .  
      Komparu kelkajn Predikatojn kun Predikativoj al iliaj simplaj Predikatoj:   
Mi ESTAS NASKITA  en 1952.                  -    Mi  NASKIĜIS  en 1952.   
Li min  TROVIS KULPA.                              -    Li  min  KULPIGIS.   
Li  IĜIS MALSANA.                                      -    Li  MALSANIĜIS.   
Oni lin  ELEKTIS PREZIDANTO.                  -    Oni lin  PREZIDANTIGIS.   
Tio  ESTAS STUDINDA.,                             -    Tio  STUDINDAS.   
La transiro  ESTOS EBLA.                          -    La transiro  EBLOS.   
Ŝi IGIS  ĝin  MANĜI.                                   -    Ŝi  MANĜIGIS  ĝin.   
La monujo  ESTIS TROVATA  hieraŭ.       -    La monujo  TROVATIS  hieraŭ.   
Ŝi  NAĜIS NUDA.                                        -    Ŝi  NUDNAĜIS.   
Oni  AKUZIS  lin  KULPA.                           -    Oni  KULPAKUZIS  lin.   
Oni  IGIS  la sumon  DUOBLA.                  -    Oni  DUOBLIGIS  la sumon.   
                                                                                                     Marcel  Leereveld.  
 

Estimata Roger,        500 Gratulojn por Vi !!!!!!! 
… kaj bonvolu daŭrigi la sendadon de la bulteno. 
Multaj esperantistoj dankos Vin, mi opinias. 
Loĝante en Nederlando, mi ne facile povas doni al vi ‘florojn’, do vi rete 
ricevos ilin. 
Sincerajn salutojn, 
Amike, Det Koning 

 

    500.  

 mi sendas vin, kara Roger, gratulbukedon kaj dankas vin 
por via ekzemplodona servo en la kaŭzo de Esperanto. 

500                          Petro Danzer 
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Brisbana Esperanto-Societo 
Kara Roger, 

Por la Brisbana Esperanto Societo, la BES kore gratulas kaj dankas al vi pro la 
500a anticipata eldono de la "Aŭstraliaj Esperantistoj". Ni tre laŭdas vin pro via 
laboro ĉiu-semajna dum multaj jaroj, la kunmetado kaj elsendado de tia kontaktilo 
por ni. Ni esperas ke vi longe daŭrigos ĉi tiun valoran agadon. 

Bone farate!    Doug Eising (Prezidanto de la BES) 
 

Informilo 48 – septembro-oktobro 2020  

• Monda Festivalo de Esperanto rompis 
antaŭtimojn kaj gajnis tutmondan partoprenon 

• Universala Esperanto-Asocio eldonis gvidilon al la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo 
• Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Internacia Tago de Paco 2020 
• La Esperanto-komunumo festis la voĉojn de Indiĝenaj popoloj okaze de la Internacia 

Tago de Indiĝenaj Popoloj, 9 aŭgusto 2020 
• UEA esprimis sin okaze de la 75-a datreveno de la nukleaj atakoj sur Japanio 
 

 
 

http://www.esperantoporun.org/dokumentoj/informiloj/informilo-de-septembro-oktobro-2020/
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Prelegserio per Zoom daŭras   
 

Aŭstralia Esperanto-Asocio organizis virtualan prelegserion la 3-an dimanĉon 
de ĉiu monato, inter la 4-a kaj la 6-a ptm laŭ Sidneja tempo (06:00–8:00 UTC). 
 

La serio daŭros ĉi-dimanĉe, la 18-an de oktobro 2020 per du prelegoj: 
 
• MAS (Monda Asembleo Socia) – Pere de bildoj, Eddy Raats (Belgio) klarigos la statutojn de 

MAS, poste parolos pri MAS-eldonoj kaj montros la kovrilojn de kelkaj novaj eldonoj. Fine li 
prezentos kelkajn el siaj verkoj kaj parolos pri sia nuna projekto. 

➤ Pli da informoj pri MAS: www.mas-eo.org 
• KER ekzamenoj – Szabolcs SZILVA (Hungario/Polando) klarigos la signifon de KER-ekzamenoj 

kaj gvidos kelkajn interagajn taskojn kun la partoprenantoj. Li ankaǔ prezentos sian novan 
libron, Pri Kio Temas. 

➤ Pli da informoj pri KER-ekzamenoj: edukado.net/ekzamenoj/ker 
 

Por partopreni (aǔ se vi mem volus prezenti ion en estonta sesio) sendu mesaĝon al: 
prezidanto@esperanto.org.au. Vi ricevos la ligilon la tagon antaǔ la evento. 
 

Pli da informoj: aea.esperanto.org.au/eo/prelegserio-zoom-2020 

   
Fotoj: Eddy Raats kaj Szabolcs SZILVA       Jonathan Cooper 

 
Nia venonta evento en nia prelegserio okazos dimanĉon, la 18-an de oktobro je la 

16:00 Sidenejo, Melburno, Hobarto 

15:00 Brisbano 

15:30 Adelajdo 

14:30 Darwino 

13:00 Perto 

Bv sendi mesaĝon, 
 se vi volas partopreni: 
prezidanto@esperanto.org.au            
Sandor Horvath 

mailto:prezidanto@esperanto.org.au
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Kanguru insulo 9 monatojn post la fajrego  
La orienta triono de la insulo ne brulis, kaj restas vizitebla kaj vizitinda. 
En granda parto de la brulita tereno on vidas signojn de espero. La semujoj de mortaj Banksia- kaj 

Hakea-plantoj  malfermiĝis por ellasi la semojn. La plej multaj “yakka”-plantoj (Xanthorrhoea) 
travivis, kaj nun ekfloras per grandaj tigoj, kiuj allogas mielmanĝantajn birdojn kaj insektojn. 

Subŝelaj burĝonoj de eŭkalipt-arboj ŝosas; eĉ plantitaj arbaroj de Tasmanian Bluegums (Eucalyptus 

globulus) komencas verdiĝi. Orkideoj floras. Ĉe Flinders Chase, kie la Visitor Centre” (Centro por 
vizitantoj) forbrulis, herboj rekreskas kaj la anseroj, “Cape Barren Geese” (Cereopsis 

novaehollandiae) revenas. 

 Pli okcidente, estas alia afero: mi timas, ke cikatroj videblos dum jardekoj. Malgranda areo ĉe 
kabo du Couedic, super Admiral's Arch, ne brulis, kaj daŭre havas "verdan tapiŝon" kun eŭkalipto-

arboj limigitaj je 30cm per salaj ventegoj. Sed mi supozas, ke la tavolo de grundo super rokoj estas 
maldika, ĉar ne tre for, proksime al Remarkable Rocks, la fajrego estis sufiĉe varma por mortigi la 

engrundajn semojn. La kontrasto estas ŝoka kaj priplorenda. 

 Pligrandiĝanta problemo sur Kanguru Insulo estas sovaĝaj (ne-indiĝenaj) katoj. Oni timas, ke ili 
helpos ekstermi rarajn bestojn kaj birdojn. 

La Botanikaj Ĝardenoj de Adelajdo kolektas monon por krei semo-bankon el raraj plantoj de 
Kanguru insulo.  www.botanicgardens.sa.gov.au/support-us/annual-appeal-2020.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
   

Florantaj “yakkaj” plantoj 

Etaj fungoj 

Proksime al Remarkable Rocks  Margaret  Furness     Kabo du Couedic  

http://www.botanicgardens.sa.gov.au/support-us/annual-appeal-2020
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Korajn salutojn al vi Roger, 
Unue mi volas gratuli vin pri la bona laboro, kiun vi faras ĉiun semajnon eldonante la 

gazeton, Aŭstraliaj Esperantistoj! 
Nu, lastjare post Kiam ni estis en Germanujo mi skribis malgrandaĵon pri la plej alta 

monto de Germanio. Mi pensis ke ĝi eble taŭgus kiel artikoleto en la gazeto, se vi volus uzi ĝin. 
Bedaŭrinde ni ne scias kiam ni povos reviziti tiun belegan lokon sed ni ĉiuj esperas ke la monda 
sano-stato (kaj ankaŭ klimatstato) baldaŭ pliboniĝos, kaj ĉio reiĝos iomete al la 
«normalo» kiun ni antaŭe konis, ĉu ne?   Denove, amikajn salutojn al vi  

Doug Eising 

Al la plej alta Pinto de Germanujo per Trajno  

Kiam ni vizitas Germanujon plaĉas al ni pasigi iom da tempo en Bavario en la alpoj en vilaĝo 
nomita Grainau. Ĝi troviĝas antaŭ la plej alta monto de Germanio, la Zugspitze kies alteco 
atingas preskaŭ 3 kilometrojn (2962 m). Por iri tien, ni entrajniĝis ĉe la stacidomo de Grainau. 
La trajno estas interesa por tiuj kiuj loĝas en tre plata lando, Aŭstralio, kie ne ekzistas veraj 
montoj, ĉar ĝi estas dentrada trajno. Ĝi veturas ĝis la Eibsee, lago kiu situas ĉe la tre proksima 
antaŭaĵo de la Zugspitze. De tie la trajno iras supren ĝis ĝi atingas tunelon. Tiun ĉi oni konstruis 
inter 1928 kaj 1930 kaj la konstruo kostis la vivon de 10 homoj 
. La tunelo iras ĉirkaŭ 4½ kilometrojn tra la monto ĝis oni alvenas al la fervoja stacidomo, 

Zugspitzplatt, ĉe 
2588 metroj. 
Elirante la 
stacidomon oni 
ekvidas belegan 
blankan 
glacikampon. Tie 
oni povas manĝi kaj 
trinki en aŭ ekster 
restoracio kaj 
rigardi la aliajn 
montojn kaj 
montarojn kaj la 
valojn malsuprajn. 
Ankaŭ de tie oni 
povas iri per telfero 
ĝis la pinto de la 
monto. La 

montpinto troviĝas  parte en Germanio kaj parte en Aŭstrio. Ĉe tiu loko ekzistas ankaŭ telferoj 
per kiuj oni povas malsupren iri en Aŭstrion aŭ retroiri al la Eibsee (lago). La nova telfero kiu 
iras al la Eibsee posedas kelkajn rekordojn inter telferoj. Ĝi pretiĝis je la fino de 2017, kaj havas 
longecon de ĉirkaŭ 4½ kilometroj kaj kapablas transporti ĝis 120 pasaĝerojn tra la alteca 
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diferenco inter la Eibsee kaj la pinto de la monto de preskaŭ 2 kilometroj, je rapideco de 10,6 
m/ 

 

 

 
 

Mi kredas ke feliĉaj, ne malsataj aŭ ensklavigitaj homoj estas bonaj celoj. 

Universala baza enspezo (UBI) 
La kovid 19 mondo bezonas novan ekonomian sistemon  
Kion vi opinias?  Mono mankas??    Ne por militoj !! Roger Springer 

  

3ZZZ  En la elsendo de la 12a de oktobro 2020 eblas aŭdi la duan parton de 

la prelego de Carlo Minnaja - pri lia adoleskeco-, informojn pri diversaj aspektoj de 
la kronviruso, informoj pri ekstremdekstruloj en Grekujo kaj pri kiel akiri la novan 
gramatikon de Bertilo Wennergren favorpreze.  Franciska Toubale 
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Lastminuta novaĵo 
Lastatempe estis tendumado ĉe la bieno de Dmitrio ĉe Wyee. Mi aldonas foton. Vidu la fieran 
flagon Estis bonega sperto tendumi, kuiri kaj babiladi esperantlingve ĝis la mateno. La duan 
tagon ni vizitis Esperantiston Eckardt ĉe Wyong, kaj kelkaj aĉetis mielon kiun li produktis. 
 
Alan Turvey 

 
 

Oni ofte forgesas ke maljunuloj spertis 

junecon kaj junuloj spertos maljunecon. 
Mi bone memoras kiam mi estis junulo inter la Esperantistaj amikoj.   Roger Springer   


