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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

RETADRESE  AL ĈIU ESPERANTISTO EN AŬSTRALIO, NOVZELANDO KAJ PETANTOJ 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 12/11/2020  Kvincentkvara 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

    
743,800 

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

Nun studas 221,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 213,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun studas    32,800 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 9 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 9 de “Por Komencantoj”.                                                       
     Krom la simplaj nombroj kreataj de la numeraloj (trimil-
sescent-kvardek-naŭ, ktp.),   la jenaj vortoj kreiĝis:  ekz. el de 
“du”:  duo = grupo de du;  dua = second = orda numeralo; 
due = secondly = orda adverbo;  duono = half = frakcio;  duoble (kvin) = 
two times (five) = multiplikado;  dufoje = at two occasions (twice) = je du 
fojoj (okazoj);  duope  =  en grupo aŭ grupoj de du = kolektiva = ĉiufoje 
du;  dupoe (= po du)  =  at the rate of two  =  in twos.   
    Notu la diferencon de “-ope” kaj  “-poe” (= po...), kiuj ambaŭ povas 
signifi  “at the rate of”:  “ope” aludas al kaj rilatas al la Subjekto de la 

frazo:  Ni iris duope (= we did it in groups of two) sur la ponteton, kaj Ni vizitis la urbojn dupoe 
(= po du) each time.  Jen praktika ekzemplo:   
    En drinkejo oni mendas 24 glasojn kun biero.  La dek-du viroj sidas ĉe tri tabloj.  Ili do trinkas 
KVAROPE, en grupoj de kvar  trinkantoj.  Ĉar troviĝas dudek-kvar glasoj, ĉiu viro trinkas du 

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/?
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glasojn.  Ili do (kvarope) trinkas la glasojn dupoe (= po du}, do ili trinkas dupoajn glasojn = po 
du glasojn. “Kvarope” aludas al la grupdivido de la Subjekto, la viroj,  kaj “dupoe” aludas al la 
grupdivido de la dudek-kvar glasoj.      (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                                           1918 
  

 

Kara Roger, 

ankaŭ mi staras en la longa vico de dankemaj esperantistoj. 

 

Amike, 

Peter Weide  

 

 

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

kaj trian sabatojn de la monato   Unu taso da klubpagita kafo atendos vin.  
Ni renkontas ĉe la oceana fronto kontraŭ la Restoracio Bluewater, Suda Stejno. La ĉeestantoj 
tie diskutas la plej sekuran lokon por la kunveno laŭ la vetero kaj homamasoj 
La 7a de novembro estis la unua sabato. Venis Chris Holliss, John Casey, kaj Roger Springer
            Roger Springer 
 
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917    

K i e l  p l i b o n i g i   l a   m o n d o n  ?   
KIOM  UTILAJ  NI  ESTAS  POR  TIO ?   
      Ŝajnas al mi  ke ĝenerale,  se ni konscie faras ion por plibonigi la  vivon kaj 
agadon de la homoj,  ni faras nur tion kion ni fari ŝatas.  Malagrablajn taskojn ni ne 
faras,  se ne devige.  Sed por “plibonigi la mondon”  ni ĉiuj devas fari multe da 
malagrabla laboro dum nia libera tempo.  Ni honestu,  ni faras nur la agrablajn 
aferojn.  Ekzistas homoj,  kiuj pretas fari la malagrablajn laborojn por plibonigi la 
mondon,  gemonaĥoj,  sed ili faras tion ĉar ili kredas ke tiel ili havos pli bonan vivon 
post la vivo.  Sed almenaŭ ili pretas fari malagrablajn taskojn por plibonigi la vivon 
de la homaro.  Kaŭzo por ni por fari la malagrablajn taskojn estus,  ke tiel ni helpos 
la vivkondiĉojn  de niaj pranepoj.  Sed eĉ pri tio ni tendencas forgesi.  Ni kutime 
pensas nur pri niaj gefiloj kaj helpas ilin per niaj mortotestamentoj.   

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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      La malagrabla parto de la necesa laboro por plibonigi la mondon  estas uzi 
parton aŭ ĉion de nia libera tempo por amase labori por organizi  la socion,  anstataŭ 
lasi tion al la politikistoj kaj al la komercistoj.  Alivorte: ne la politikistoj organizu 
nin,  sed ni mem organizu nian societon. La tasko ne estas agrabla  ĉar ĝi kostas 
multe da tempo,  sed se ni estas sufiĉe kleraj ni kapablos plimallongigi nian 
ordinaran laboron por vivteni nin mem.  Ĉar pro nia organizado de la socia vivo ni 
kapablos  zorgi ke ĉiuj laboros, do ke ne ekzistas senlaboreco.  Pluraj ekonomiistoj 
jam konvinke montris al ni ke tio eblas ekonomie.   
      Unu necesa celo devas esti foruzi  malpli de la surfaco de la tero,  kiu ja ne 
havas sufiĉe da kreskokapablo.  En la kapitalismo nuntempa ni devas foruzi pli kaj 
pli  da mondo por fari profitojn.   
Artefare la komercistoj kreas pli da bezonoj por ni,  kaj same faras la 
produktistoj.  Kaj tio okazas en ĉiuj landoj,  ankaŭ en Ĉinujo.  Se Ĉinujo nur ne estus 
kapitalisma,  sed vere kaj pure komunisma,  ĝi sendube povus savi la mondon per 
modestigo de nia uzado de la tero.  Sed ĉeestas neniu signo,  ke Ĉinujo povus fariĝi 
komunisma,  kontraŭe.  Ankaŭ la potenca Rusujo estas pure kapitalisma,  sed ne plu 
ŝtatkapitalisma kia sub Lenin kaj Stalin.  Se jes,  ili povus agi,  hazarde,  por la bono 
de la tero.  La puraj komunismaj reĝimoj en landoj kiaj Mozambiko jam estas 
mortigitaj de Usono.   
      Marcel  Leereveld.   

 
ADJEKTIVEMAJ  ADVERBOJ .   
      La pozicio de la frazpartoj,  kvankam normale Subjekto > Verbo > Objekto > 
Adjektoj,  estas teorie libera en Esperanto.  Sed ekzistas  kelkaj kazoj,  kiam oni 
devas apliki limigojn.  Unu el tiuj estas la pozicio de malgranda grupo de 
adverboj,  kiuj devas troviĝi antaŭ  (kelkfoje malantaŭ)  la vorto kiun ili adjektive 
difinas,  dum ili samtempe difinas verbon.  Oni nomas ilin tial “adjektivaj 
adverboj”,  sed ĉar “adjektivaj adverboj” povas signifi ankaŭ “adverboj faritaj el 
adjektivoj”,  mi nomas ilin adjektivemaj adverboj.  Pli bona nomo estus 
“poziciligitaj adverboj”.  Ili estas:  ankaŭ;  eĉ;  almenaŭ;  ne;  nur;  ankoraŭ;  plu.   

Jen ekzemploj:   
1).  NUR LI  (= neniu alia)  drinkas en la drinkejo;  Li NUR DRINKAS (= ne manĝas) en 
la drinkejo;  Li drinkas  NUR BIERON  (= ne vinon ktp) en la drinkejo;  Li drinkas 
bieron  NUR EN LA DRINKEJO  (= ne hejme ktp);  Li drinkas bieron en la 
drinkejo  NUR DIMANĈE  (= neniun alian tagon).  Similajn frazojn oni ricevas 
per  NE  kaj ANKAŬ  kaj  EĈ  kaj ALMENAŬ .   
2).   Se tia adverbo  ĉeestas en frazo kun pli ol unu verboj,  ĝi rekte difinas nur tiun 
verbon (kun sia sekvantaĵo)  antaŭ kiu ĝi troviĝas,  ne antaŭan verbon:  “Mi permesas 
al li ne manĝi ĉion” kaj “Mi ne permesas al li manĝi ĉion”.  Ĉiam ĉeestas iu 
sencdiferenco depende de la loko antaŭ la unua aŭ la dua verbo.  La diferenco povas 
esti malforta,  kiel en  “Mi ŝatas NE  eliri la domon hodiaŭ” kontraŭ  “Mi  NE ŝatas 
eliri la domon hodiaŭ”  kaj forte en  “Ci devas NE retroveni jam”  kontraŭ  “Ci NE 
devas retroveni jam”.  Por esti certa,  oni povas anstataŭigi la verban formon per 
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substantivo  (Mi esperis  NE ebriiĝi > Mi havis la esperon ne ebriiĝi”  kontraŭ  “Mi ne 
esperis ebriiĝi” > “Mi ne havis esperon ebriiĝi”,  kaj  “Vi devos ne retroveni jam  (= 
vi havos la devon ne retroveni jam) = Vi ne rajtas retroveni jam”  kontraŭ  “Vi ne 
devos retroveni jam” = Vi ne havos la devon retroveni jam  = Vi estos libera retroveni 
aŭ ne.  Se Zamenhof faris kelkajn erarojn pri tio  (kiu ne faras erarojn?),  ni almenaŭ 
ne imitu ilin  
Marcel  Leereveld.  
 

3ZZZ   En la elsendo de la 9a de novembro 2020 estas disaŭdigata parto de la 

prelego de Eddy Raats. Li raportas kelkajn memoraĵojn kaj prezentas sian projekton. Vi 
trovos la vidpunkton de Evgeni Mozorov pri la granda batalo inter Usono kaj Ĉinujo rilate 
5G kaj inciton planti arbon laŭ la instigo de UEA.  Franciska Toubale   
 

La Kluboj   http://aea.esperanto.org.au/local-groups/ 
Brisbana Esperanto-Societo   Petro Danzer Tel: 0402 766 557 
Retpoŝto: brisbane@esperanto.org.au 
Central Coast and Newcastle Esperanto Club  Joanne Cho  Tel: 0413 087 340 
Retpoŝto: centralcoast@esperanto.org.au 
Esperanto Coffee Club of Canberra  Huigh Malcolm Tel: (02) 6288 4334 
Retpoŝto: canberra@esperanto.org.au 
Esperanto Federation of New South Wales  Tel: (02) 9319 4775 
Retpoŝto: nsw@esperanto.org.au 
Esperanto in South Australia  Indrani Beharry-Lall Tel: (08) 8285 3128 
Retpoŝto: sa@esperanto.org.au 
Esperanto League of Western Australia  Shayne Power Tel: (08) 9343 9532  
Retpoŝto: esperantowa@hotmail.com 
Manly Esperanto Club  Roger Springer Tel: (02) 9976 6320 
Retpoŝto: manly@esperanto.org.au 
Melbourne Esperanto Association  Heather Heldzingen Tel: (03) 9525 4295 
Retpoŝto: melbourne@esperanto.org.au 
Tasmanian Esperanto Society  Kam Lee Tel: (03) 62251474 
Retpoŝto: tas@esperanto.org.au 
Torquay Esperanto Coffee Club  John Adams Tel: (03) 5261 2899 / 0421 043 272 
Retpoŝto: torquay@esperanto.org.au 
Tuvumba Esperanto-Societo   Hazel Green Tel: (07) 4691 1238 
Retpoŝto: toowoomba@esperanto.org.au 
Se informon pri via klubo mankas aŭ eraras informu min.  Roger Springer   rspring@tpg.com.au 
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Ĉiumonata prelegserio per Zoom daŭros ĉi-dimanĉe 

15 Novembro 2020, 16:00 – 18:00 Sidnej-tempe (UTC+10) 
16:00: Eldonejo Lorenz: 45 jaroj disvastigante spiritismon kaj Esperanton – 
Alvaro Motta (Brazilo) 
17:00: La filipina lingvo: krizo pri identeco? Kurioza produkto de kolonia memoro 
– Albert Stalin Garrido (Filipinoj). La filipina lingvo, oficiale la nacia lingvo de Filipinoj, 
havas kuriozan elementon: ĝi estas konfuza mikso de pluraj lingvoj, lokaj kaj fremdaj. 
Kiel tio efikas sur ĝiajn parolantojn? Ĉu vi povos kompreni kelkajn frazojn? Rigardu la 
kuriozan lingvopolitikon en Filipinoj, mem spuron de jarcentoj de koloniaj radikoj. 

Informis  Jonathan Cooper 

 

 Albert Stalin Garrido (Filipinoj). Alvaro Motta (Brazilo) 

Por partopreni, bonvolu sendi 
mesaĝon al  prezidanto@esperanto.org.au. 
 Ni sendos al vi la ligilon la tagon antaŭ la evento. 
 

mailto:prezidanto@esperanto.org.au

