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749,100 

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

Nun studas 222,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

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

Nun studas    28,100 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 7 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 7 de “Por Komencantoj”.                                                       
     En Esperanto ekzistas la bazaj numeraloj  0 – 9  kaj la pliaj 
“dek” kaj “cent” k.t.p.  La aliaj nombroj faratas per 
vortkunmetado.  Du specoj de vortkombinado uzatas.  Unu 
konsistas el multiplikado kaj similas al la jam lernita Aglutina 
vortformado,  kiu konsistas el du vortoj, kies lasta estas difinita de la 
unua,  kiel en “tablotuko”.  La lasta elemento estas la ĉefelemento 
difinata de la unua, la flankelemento.  Por fari vortojn por nombroj oni 
simile havas la ĉefelementon difinatan de la flankelemento.  En la angla 
seventy la ĉefelemento estas “ty”, kiu signifas dek, difinata, multiplikata,  

de la flankelemento seven, “sep”,  do: seven tens aŭ times ten”.  Do dek multiplikata de sep 
kiel tuko difinata de tablo. La samo okazas ĉe sepmil, do sep miloj.  Notu ke, same kiel ĉe 
“tablotuko”, la vorto “dekmil” k.t.p. estas skribataj en unu vorto.  Adiciado okazas sen 
kungluado.  La du numeraloj simple adiciatas, kiel ĉe “franca-germana milito”, kie estas nur 
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streketo inter la du, por indiki ke temas nur pri adicio.  Do la adicioj estas “franc-germana” kaj 
“dek-sep” , kio estas “dek plus sep”,  same kiel franc-germana milito signifas “franca plus 
germana”.  Kelkaj homoj forgesas indiki, per streketo, ke temas pri adicio, kaj skribas 
“deksep”, kio signifas dekoble sep”, ten times seven,  pro la angla eraro (notu la ĝustan 
francan “dix-sept” = ten plus seven = dek-sep).     (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  
Universala maskuzo povus preventi preskaŭ 130.000 mortojn de Covid-19, en Usono 

                                                                                    Roger Springer                          
  
Aŭstralia-Esperanto-Asocio donis al mi Honorigan libreton por Celebri 

la 500an eldonon de la novaĵletero  “Australiaj Esperantistoj” 

Sekve komentoj kaj bildoj el kaj pri la Honoriga Libreto 

Tutlanda honorigo al Roger 
Sabaton, la 17-an de oktobro, mi aŭtis de mia hejmo en la Centra Marbordo (inter Sidnejo kaj 

Novkastelo) al Manlio, por viziti la tiean Esperanto-klubon kaj ebligi virtualan honorigon al 

Roger pro la 500-a eldono de ĉi tiu novaĵletero. 

Ni kunvenis apud la mara plaĝo, kie estis iom venta. Tamen, bonŝance, pavilono, kiu ofertis al 

ni iom da protekto, estis disponebla. Krom Roger kaj mi, ĉeestis Christine Hollis kaj John Casey. 

Antaŭ ol mi forlasis hejmon, mi maltrankviliĝis, ke io malfunkcios (laŭ la leĝo de Murphy), do 

mi kunportis mian novan tekkomputilon, mian malnovan tekkomputilon kaj mian iPadon. 

Feliĉe ĉio bone funkciis de la komenco. Mi parigis la komputilon kaj Bludentan (Bluetooth) 

laŭtparolilon, por ke ni povu aŭdi ĉiujn super la fona bruo, kaj tio bone funkciis. 

Unue, mi donacis al Roger speciale presitan libreton, en kiu dek-kvin skribis honorigajn 

vortojn, kaj kiu enhavas pli ol dudek fotojn de Roger kun aliaj esperantistoj. (Dank’ al Heather 

Heldzingen pro la granda laboro de kompilado.) 

Sekvis tion vico da varmaj salutoj kaj gratuloj per Zoom de dek-kvin esperantistoj ĉirkaŭ 

Aŭstralio kaj unu el Nov-Zelando (Bradley McDonald). Ĵus antaŭ la 

fino mi petis ĉiujn pozi por grup-foto, sed mi mallerte ne rimarkis 

tiutempe, ke Roger fakte ne aperis en ĝi! Do, mi ĵus ruze aldonis 

malgrandan bildon de Roger (el alia foto), por aperigi lin.       

Post la virtuala kunveno, ni kvar ĉeestantoj piediris al proksima 

kafejo, trinkis kafejon kaj amike babilis.         Jonathan Cooper  

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1132-9
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Fotoj kaj leteroj en la Honorigo 
En Novembro 2011 Roger Springer kreis la unuan 

eldonon de "AE - Aǔstraliaj Esperantistoj". 
Ne multe de ni pensis tiam ke ĝi daǔros longe. Tamen, 

baldaǔ Roger eldonos la 500-an numeron de "Aǔstraliaj 
Esperantistoj" 

Ni ŝatas aprezi, gratuli kaj honori lin pri tiu valora 
atingo. 
Sandor Horvath   Prezidanto,    Aǔstralia Esperanto Asocio 

 

Iom pri Roger – 
Roger naskiĝis en 1931 en St Leonards, Sidneo NSW. 

Ekde sia frua infanaĝo li  kredis, ke la mondo bezonas duan, komunan, kreitan lingvon por 
ĉiuj.  En 1959 je la aĝo de 28 jaroj li eksciis pri la ekzisto de Esperanto, aĉetis Esperanto-lernolibron 
kaj lernis la lingvon, kiun li ĉiam kredis devis ekzisti. 

En 1948 Roger aliĝis al la Parttempa Rezerva Armeo kaj lernis ludi sakŝalmon. Li estis 
sakŝalmoludanto ĝis 2005. 
Li aliĝis al la Manly Warringah Pipe Band en 1991 en la posteno de Pipe Major 
(muzikistarĉefo) kaj tenis tiun postenon dum 10 jaroj. 
Roger estis prezidanto de la NSW Federacio de Esperanto dum 8 jaroj (ĝis 
2016). 
 

"La Ŝlosilo al Dulingvismo" (Esperanto Pocket Textbook) estas la 
produkto de 2-jara laboro (dizajno kaj produkto) de Roger celanta propagandi 
Esperanton. 

 Sendita de Charles Stevenson   

 

Januaro 2015  Ellen, Sandor, Roger 
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Mi unue renkontis Roger kiam mi kaj Ivan vizitis Sidneon en la fruaj 
naǔdekaj jaroj. Ni ekskursis al Manly kaj staris momento por vidi kaj 
aǔdi la Manly Pipe Band.  Subite ni vidis  Esperantan  standardon kiu 

pendis de sakfluto.  Post la muziko ni parolis al la lundanto kaj tiam 
renkontis Roger por la unua fojo.  La duan fojon estis ĉe la kongreso 
en Redcliff kaj post tio ni amikiĝis kun li kaj vojaĝis kun li dum 
kongresoj en Ĉinujo kaj Italujo.   Heather Heldzingen 

 
 

Mi unan fojon vidis Roger en Redcliff kadre de la kongreso. 
Tiun  jaron la estraro de AEA decidis ne havi somerkursaron , sed 
ekskursojn kaj aliajn aktivaĵojn ,  kiuj  tre plaĉis al la ĉeestantoj, 
Roger  videblis pro lia ludado de sakfluto kaj liaj intervenoj dum la kunsidoj, en kiuj estis diskutataj la 
estonto de AEA , kiel uzi la AEA monon. 
Antaŭ kelkaj jaroj vizitis min mia filino kun edzo kaj filino . Ni kune vizitis Sidnejon dum unu semajno. 
Du aŭ tri domojn for de nia apartamento en Manly mi rimarkis basenon kun grandaj fiŝoj kaj klarigoj 
en Esperanto. Mi sonorigis la sonorilon kaj malkovris ke la posedanto de la fiŝoj estas Roger. Ni 
renkontiĝis plurfoje dum la semajno. 
Okaze de la centjariĝo de Marcel mi gastigis  Roger kaj Mei, do  mi havis la plezuron pasigi iom da 
tempo kun ili. 
Pro la Aŭstraliaj Esperantistoj , kiun mi provlegas kiel eble plej regule , mi nun povas babili kun Roger 
pri multe da temoj kaj malkovras kiel bone informita li estas pri politikaj, sociaj kaj financaj problemoj. 
Li certe ne estas spektanto de la mondo , sed partoprenanto. 
Mi esperas ke mi povos legi la pensojn de Roger en Aŭstraliaj Esperantistoj  ankoraŭ dum longa 
tempo.  Franciska Toubale 

 
 

 
 

 
Mi ricevis la novaĵleteron dum la lasta jaro kaj duono.  Komence, mi tre malmulte 

komprenis, sed iomete post iomete, mi komprenis.   Ĝi estis grava helpo en mia studo de 
Esperanto.     Mi volas multe danki vin pro la eldono.  
 
Ceelie Hannagan (komencanto en Whyalla, SA.” 
  

 

      Heather         Roger            Ivan 

 

Ĉe Redcliffe 2006 
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Gratulon, Roger, pro viaj mirindaj atingoj kun La Aŭstraliaj Esperantistoj nun atingante 

500 kopiojn. 
Ligo al ĉiuj kopioj. 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2JFJXZvndwpF22G6bjsLazreHKUXP00d5V 
Amike       John Adams, Torquay 

 
 

Mi dankas Roĝeron kaj pro ambaŭ la daŭro kaj konstanta eldono de 
"AE" kaj la daŭra gvidado de la Manlia Esperanto-klubo.      Rainer 
Kurtz 

 
 

Roger muzikumis kun Debra 
McCarney je la 90a naskiĝtago en 

Ĉe Redcliffe 2006 
 

Ĉe bankedo en Florenco 2006  Kun Esther ĉe kongreso 2014 

"La bildo, kiun mi fotis en Decembro 2015 
en Manlio, provas ke aliaj Esperantistoj 

provas sekvi lian ekzemplon."     Rainer  

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2JFJXZvndwpF22G6bjsLazreHKUXP00d5V
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Aliaj fotoj kaj leteroj el la Honorigo daŭros en AE503 
 

                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                     

E m o j   e n   k a j   p r i   E s p e r a n t o .   
PARDONPETO  DE  MARCEL .   
                                                          Teĥnika Enkonduko.   
                   (Por kompreni la postan artikoleton pri mia pardonpeto,  vi ne bezonas   
                   legi ĉi tiun  longan “Teĥnikan Enkondukon”,; se vi ne ŝatas teĥnikaĵojn,  
                                    tuj  iru suben por legi la “Pardonpeto de Marcel”). 
      Kvankam ĝi jam parte ekzistas en la eŭropaj lingvoj,  la Zamenhof’a  sistemo de tabelvortoj 
estas genia,  parte ĉar lia kreaĵo uzas sistemon de kreado laŭ neoficiala sistemeto tre logika, 
nome ke kaŝe ĉiu vorteto havas en si similan sisekvon de sistemeroj.  En tiu sistemo Zamenhof  
kreis tabelon de  11  konceptoj,  en la homa menso,  kiuj dek-unu  ideoj estas rigardataj laŭ  6  
malsamaj aspektoj.  La ses aspktoj estas:  1e.  ĝenerala (sen litera indiko);  2e.  demanda  
(indikata per la litero “k-”);  3e.  rilata (ripeta) (indikata per la litero “k-”};  4e.  indika  (indikata 
per la litero “t-”);  5e.  inkluziva (indikata per la litero “ĉ-”);  kaj 6e.  ekskluda (indikata per la 
literoj “nen-“).  La unuaj literoj de la tabelvortoj do estas:  manko,  k-,  k-,  t-,  ĉ-,  kaj nen-.  
Tiujn ses aspektoliterojn sekvas la centra litero  “-i-“,  kiu signifas  “pri”.   
      Tiuj ses aspektoj krucumas en la tabelo, post “-i-“,  la jenajn  11 konceptojn  :  1e.  
(substantivo)  “-o”  por  aferoj kaj aĵoj:  io, kio, kio, tio, ĉio, nenio.   2e.   (adjektivo)  “-u”  por   
aludi  al kaj priskribi ajnan substantivon:  iu (afero aŭ aĵo aŭ homo k.t.p),  kiu  (plus 
substantivo),  k.t.p.  3e.  (substantivo)  “-u”  por  elekti homon:  iu (= homo),  kiu,  k.t.p.   4e.  
(adjektivo)  “-a”  por aludi al la speco de iu ajn substantivo:  ia (= iu speco de),  kia,  k.t.p.   5e.   
(adjektivo)   “-es”  por posedo:  ies (= “de iu “), kies, k.t.p.   6e.  (adverbo)  “-e”  por aludi al 
loko:  ie (= en loko),  kie (= en kiu loko?),  k.t.p.   7e.  (adverbo)  “-el” por maniero:  iel (= en iu 
maniero), kiel k.t.p.   8e.  (adverbo)  “-am”  por tempo:  iam,  kiam,  k.t.p.   9e.  (adverbo)  “-al”  
por motivo:  ial, kial, k.t.p. 10e.  (adverbo)  “-al” por kaŭzo:  ial, kial, k.t.p.   11e.  (adverbo)  “-
om”  por kvanto: iom, kiom, k.t.p.    
      Zamenhof kunigis konceptojn 2 kaj 3 en unu tabelvorton,  “iu”, k.t.p.  Li ankaŭ kombinis  
konceptojn  9 kaj 10  en unu tabelvorton,  “ial” k.t.p.,  ĉar en la angla oni kutime ne diferencas 
inter kaŭzo kaj motivo  (“why?” = “warum?” kaj “wodurch?”).  Kiel rezulton la Zamenhof’a 
tabelo havas nur naŭ konceptojn.   
     En la tabellinio de la aspektoj  Z. kunigis la malsamajn numerojn 2 kaj 3,  aŭ simple enmetis 
nur la linion 2 kaj diris poste ke por  n.ro 3,  la rilata/ripeta subjunkcio  (malĝuste nomata 
“demanda/ dependiga konjunkcio”) ni uzu “kial” ,  sed nur “kial” el la ses aspektoj.  La ideo uzi 
“kial” por rilata subjunkcio estas mallogika,  ĉar ĝi havas nenian demandon en sia signifo.  
Same kiel aliaj sub- kaj konjunkcioj, la koncepto devas havi sian propran vorton, ekz.  “ĥer”: 
“La motivo,  por ĥer li foriris”, (por ĥer = “por la motivo”, do ripeta subjunkcio).  Zamenhof 
simple kopiis la hindeŭropajn lingvojn,  ĉar tiutempaj lingvistoj eble ne komprenus la bezonon 
de speciala vorto.  Do la tabelo de Zamenhof havas nur kvin aspektojn, nome manko kaj 
demando kaj indiko kaj inkluzivo kaj ekskludo.    
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      Ni ne povas ŝanĝi la malĝustan uzon de “kial” por la rilata subjunkcio,  ĉar ĝi estas 
Fundament’a.    

                                                La pardonpeto de Marcel.   
      Mi nun konfesas,  ke en kelkaj antaŭaj artikoloj pri “tialo kontraŭ kialo” mi rezonis erare pri 
la vorto uzebla por signifi KAJ motivon KAJ kaŭzon kune.  Mi proponetis,  eĉ sugestis,  ke tiu 
vorto estas “tialo”.  Sed mi nun neigas tion  kaj humile petas pardonon al ĉiuj, kaj precipe al 
Donald Rogers kiu serĉis por mi respondon al la problemo.  Ĉar la vorto “kial” signifas “demande 
PRI iu motivo/kaŭzo”,  la signifo de la vorto “kialo” povas nur esti “demando PRI iu 
motivo/kaŭzo”,   La signifo de la vorto “demando”  ne estas la sama kiel la signifo de la vorto 
“motivo/kaŭzo”,   kaj tial ĝi ne povas signifi  “motivo/kaŭzo”, kiu estas nur la speco de la 
demando,  ne la enhavo de la demando,  kiu enhavo povas havi iun ajn formon.  “Kialo” do 
simple signifas “speciala speco de demando”,  neniam la enhavon de la demando,  kiu estas la 
“alo”.  La sama okazas ĉe “tialo” kiu vorto nur signifas  “respondo PRI la motivo/kaŭzo”.  Kaj 
ankaŭ tie la vorto por “la motivo/kaŭzo” estas nur “la alo”.  Do nek “kialo” nek “tialo” povas 
signifi “motivon/kaŭzon”,  ĉar ili signifas la vortojn “demando” kaj “respondo”.  Ni certe bezonas 
substantivon por “motivo kaj kaŭzo kune”,  kaj tio estas la “alo”.  Sed ĉar la vorto estas tiom 
mallonga,  kaj jam havas aliajn signifojn,  mi komprenas ke la Esperantistaro preferas malĝustan 
vorton “kialo” ol ĝustan vorteton “alo”  Eĉ se ni aldonas la centran literon “i”,  tio ne helpas.  Ĉar  
“tialo” estas same malĝusta kiel “kialo” , kaj se oni preferas pli longan sed malĝustan vorton,  mi 
ne argumentos pri tio.   
      Sed ĉar estas eblo,  menciita de Donald el PMEG,  ke oni povas krei substantivon ”kialo”  el 
la subjunkcio “kial”, ni ekzamenu tiun eblon.  Ilia ekzemplo estas  “La kaŭzo,  kial  mi agis tiel  >  
La kialo de mia agado.”  En tiu frazo  “kial”   aludas al “la kaŭzo”  kaj ripetas ĝin:  La kaŭzo,  pro 
kiu kaŭzo mi agis tiel”  =  “La kaŭzo estas la  proo  de mia agado.”  Sed PMEG   replikos,  ke la 
“pro” jam estas parto de  “kial”,  kaj ke tial “la kialo de mia farado”  egalas al  “la proo de mia 
farado”.  Ni rigardu alian subjunkcion:  “La fakto,  KE  mi agis tiel >  La fakto estas la keo de mia 
agado”.  Kaj:  “Lundo,  KIAM  mi faris tion”  >  “Lundo estas la  KIAMO  de mia farado”.  Se neniu 
kapablos pruvi ke la rezonado de PMEG estas malĝusta, mi inklinas akcepti ĝin kiel ĝusta,  apud 
“la proo” kaj “la (i)alo”,  Se oni uzadas tiun  “kialo”, oni ne povas samtempe bazi sin sur la  “kialo”  
kaj sur la “tialo” malĝuste faritaj el la demanda kaj indika adverboj “kial” kaj “tial”.   Se oni volas 
bazi sin sur tiuj,  oni devas uzi  “(i)alo” por “kaŭzo kaj motivo”.   
      Mi mem plu uzos la  ĝustan alian vorton “proo”,  malgraŭ ĝia mallongeco,  ĉar ĝi ne havas 
aliajn signifojn.     
       Kaj ĉiuj vortaroj kaj  informservoj kiuj ne klarigas la signifon de “kialo” en la sama maniero 
kiel tiu de  PMEG (el la subjunkcio “kial”) (aŭ de mi: la adverbo “alo”),  faris gravan eraron en sia 
eldonaĵo.                                                   Marcel  Leereveld.   
 

ĈU  VIA  KARA  PATRINO  REVENOS ?   
      Responde al pasintsemajna via stranga gratulo pri la reveno de mia patrino:   
     La signifo de la vorto  “dato” estas, ke ĝi indikas tempopunkton en la Gregoria kalendaro,  kiu 
tempopunkto konsistas el  KAJ numerita tago en unu el la dek-du monatoj en certa jaro,  KAJ  la 
nomo de monato,  KAJ  la numero de la gregoria jaro.  Dato en nia kalendaro povas okazi 
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nur unufoje.  Ĝi do ne povas reveni (kiel jese povas tago kaj monato).  Se vi deziras ke iu dato 
revenu,  vi devas reveni korpe al tiu antaŭa dato  kaj grave juniĝi,  ĉar la dato ne povas reveni 
post la unua okazo.  Se mi gratulas vin pro via datreveno,  mi gratulas vin pro io kio ne povas 
okazi.  Mi gratulus vin pro tio ke vi sukcesis fakte rekomenci hodiaŭ vian realan vivon kiel 
novnaskito.  Tia gratulo pri datreveno estas tre stranga kaj preskaŭ same kruela kiel gratuli al vi 
ke via mortinta patrino revenas hodiaŭ korpe.   
     La angloparolantoj komprenas tion kaj neniam kuraĝus doni gratulojn pro la datreveno mia: 
“Have a happy birthdate to-day !”  Sed en Esperanto kelkaj personoj prenas la rajton ofendi 
homojn.  Stranga kaj kruela mondo!    Do:  feliĉan naskiĝTAGON al vi! (ĉar la tago povas reveni, 
kontraŭe al la dato kaj via patrino,  kiuj ambaŭ okazis/vivis nur unu fojon).  
                               Marcel  Leereveld.   
 

LA DUBASENCECO DE LA ANGLA  -  AŬ, ĈIKAZE, LA DUSENCECO 
Specialisto telefonis por konfirmi, ke mia edzo rekomencu sian gravan medikamenton la 

sekvantan matenon.  Li tiam demandis, "How are you taking it?" 

"Ne tre bone," respondis mia edzo, "ĉar mi suferis egajn stomakodolorojn kaj pro tio mi 
ĉesis la terapion dum unu monato". 

Mi tiam intervenis, ĉar mi sciis, ke la doktoro celis demandi, "Kiamaniere vi prenas ĝin?" 

Tiaj eraroj ege malofte, se iam ajn, okazus en Esperanto, kiam oni demandus aŭ "Kiel via 
korpo reagis al ĝi?" aŭ "Kiamaniere vi prenas ĝin?  Kiom kaj kiam?" 

Eblas, ke similaj miskomprenoj povus iun tagon minaci la estontecon de la mondo.  Kruŝĉev 
iam diris ĉe la UN, en la rusa, "Nia sistemo supervivos la vian."  Sed en la Okcidento, liaj 

vortoj tradukiĝis "Ni entombigos vin!" - angle, We will bury you.         .     Vera Payne 


La Templo de Bona Volo 31-jariĝas!  NOVAĴOJ

 

3ZZZ   Plaĉos al tiuj, kiuj ŝatas muzikon  , ekscii ke Vinilkosmo eldonis novan albumon de 

la Perdita Generacio. Eblas aŭdi unu el la kantoj de tiu grupo en la elsendo de la 26a de 
oktobro 2020. Plie  aŭdeblas artikolo de Trevor Steele pri la dependeco de Aŭstralio.     
       Franciska Toubale   

https://www.religiaodedeus.org/eo/novajxoj
https://www.religiaodedeus.org/eo/novajxoj

