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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 03/12/2020  Kvincentsepa 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

    
761,600 

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

Nun studas 220,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 215,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun studas    38,600 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj.  (Ekde februaro /marto 2021) 

    
Dimanĉon, la 6-an de decembro 

festas sian 103-an naskiĝtagon. 
Bv virtuale partopreni la eventon en Melburno.  
Diru kelkajn (ĉefe positivajn) vortojn al li. 
15:00 VIC, NSW, TAS 
14:30 SA 
14:00 QLD 
13:30 NT 
12:00 WA 
Jen la Jitsi ligilo. 

https://meet.jit.si/marcel-103 
Plej amike, Sandor 
    

  Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917 

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://meet.jit.si/marcel-103
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                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917    

EKSTRAĴOJ ĈE LECIONO 12 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 12 de “Por Komencantoj”.                                                       
    Kiam la verbo havas la sufikson “-us”,  la okazo menciita en la 
frazo  ne estas reala, ne okazas,  sed estas nur en la imago de la 
parolanto,  kaj do ankaŭ en la imago de la aŭskultanto.  Tiaj 
nerealaj frazoj  kutime aperas en duoblaj frazoj,  nome kie en subfrazo  
montriĝas  imagIta kondiĉo de kiu dependas en ĉeffrazo  imagita rezulto.  Jen 
ekzemplo:  “Se mi nun ESTUS  en Usono,  mi VIZITUS  la prezidiston de tiu 
lando”.  Alia ekzemplo:  “Ci nun certe IRUS  al Njukastelo,  se oni RAJTUS  

vojaĝi interŝtate”.  Mi ne estas en Usono,  do mi ne vizitas la prezidiston.  Ci ne iras al 
Njukastelo,  ĉar oni ne rajtas vojaĝi de Melburno al Njusaŭzvelso.   
     Ne uzu la kondicionalon en “Mi ŝatus inviti vin” se vi vere ŝatas inviti la personon.  Kelkfoje 
oni ne mencias la kondiĉon, nome kiam ĝi estas konata:  “La pluvo multe pluvegas.  Ĉu vi IRUS 
promeni?”.  .      (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           

  
 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 renkontiĝas 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 5a de decembro estos la unua sabato.  Venu.          Roger Springer 
 
Marcel laŭdis la belecon de la kalistemon Bottlebrush 
en AE 506:  en Perto ĉi-printempon tiuj plantoj vere 
estis treege belaj kaj floroplenaj, kio signifas ankaŭ 
poleno-plenaj.  Sed ho ve, miaj kompatindaj nazo, 
okuloj, pulmoj....aaa...tiŝ....uuuuuu!  Eble Marcel scias 
ian naturan helpaĵon kiu eble malpliigus tiun 
ĝenaĵon?  Kompreneble ne estas sole la kalistemoj kiuj kulpas, sed ankaŭ 
multaj aliaj floroj kaj gresoj.  Ĉi sezone la fojnofebro daŭras longe 
kaj senkompate.  Helpon!   

Vera Payne 

  

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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La duopo EKDE TIAM (nun loĝanta en Brisbano) ĉi tiun semajnon 
eldonas sian unuan muzikalbumeton "Amo kaj Perforto". La 
albumeto enhavas kvar kantojn en Esperanto, kaj estas sintez-popa 
stilo. Aĉetu ĝin ĉi tie: https://music.apple.com/au/album/amo-kaj-
perforto-ep/1541504539?ls=1&app=itunes 
Limigita kvanto de kompakt-diskojn estos haveblaj post 
kelkaj semajnoj; sendu mesaĝon al info@ekdetiam.com 
se vi interesiĝas pli pri ĉi tiuj.    
       Joanne Johns 

 

 Petro Danzer  esperantista ĝardenisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konkurso  pri mallongaj filmoj "Komunikadmasko 2020" 
Konsiderante la tutmondan kronvirusan pandemion, la iniciato CommunicationMask.org 
organizas konkurson pri mallongaj filmoj "Komunikadmasko 2020". Ĉiu povas partopreni. De la 
nesperta komencanto ĝis la absoluta profesiulo. La sola afero kiu gravas estas via kreemo. 
La prezentado de la venkintaj filmoj kaj premioceremonio okazos la 11an de Decembro 2020 
en Göttingen/Germanio samtempe dum la 41a Eŭropa Filmfestivalo  

Pliaj informoj ĉe https://www.komunikadmasko.org/esperanto kaj  
(https://www.youtube.com/channel/UCBfhVI23GxeIhVp5nY63JWA). 
Informis AE   Katja Steele  

 

Neĝblanka "Adenium" brilas neniam en aprilo. 
sed-floras nun en frusomera beleco; 
Ne estas ŝerco.    Petro Danzer 
 

"Xanthorrhoea", plej bela indiĝena 
floro en mia kvinslanda ĝardeno. 
Ĝi havas floron nun   Petro Danzer 

https://music.apple.com/au/album/amo-kaj-perforto-ep/1541504539?ls=1&app=itunes
https://music.apple.com/au/album/amo-kaj-perforto-ep/1541504539?ls=1&app=itunes
mailto:info@ekdetiam.com
https://www.komunikadmasko.org/esperanto
https://www.youtube.com/channel/UCBfhVI23GxeIhVp5nY63JWA
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                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917    

Indonezio. 
VOJAĜOJ  EN  INDONEZIO 2      (daŭrigo).   
      Ni do eliris el la aŭtobuso en vilaĝo tute ĉe la rando de la valo kun vilaĝoj.  Dum ni 
promenis  laŭ la strato tien,  tri junuloj,  sidantaj antaŭ domo,  vokis nin kaj oferis gvidi nin 
proksimen al la vulkano.  Ili aspektis studistoj,  kaj ni akceptis.  Sed la tereno kie la lafo plenigis 
la valon estis ĉirkaŭita de barilo,  kun policano ĉe la enirejo.  La junuloj sciis kiel eniri,  donante 
duonplenan paketon da cigaredoj.  En Indonezio tio estas kutimo kaj parto de la kulturo:  ju pli 
oni aspektas monhava,  des pli vi devas “donaci”.  Sekve ni promenis en la direkto de la 
vulkano,  kaj baldaŭ ni piediris sur la lafo kiu tute kovris la domojn.  Nur la supraj partoj de 
palmoj elpikis el la grundo,  el la lafo.  Post cento da metroj ni alvenis al profunda kanalo en 
kies profundeco nun fluis rivero, kiu fluis antaŭe en alia loko, plenigita de 
lafo kaj ŝtonoj.  La parioj de la profunda riverkanalo estis vertikalaj,  kaj ni 
rifuzis,  ĉar ne kapablus, gliti al la malprofunda akvo por transiri ĝin,  kaj ree 
grimpi vertikale.  Sed la junuloj diris ke ni devos,  kaj ke ili glitigos nin 
malsupren kaj puŝos nin supren.  Ili sukcesis kaj baldaŭ ni alvenis al tereno 
originale,  antaŭ la vulkaneksplodo,  pli alta.  Tie la vilaĝo estis nur parte 
kovrita,  kaj ni povis eniri la forlasitajn domojn.  Neniu nun loĝis plu tie.  
Dum nia promenado ni renkontis nur unu personon,  maljunan;  li serĉis 
aferojn en sia domo duone kovrita.  Ni ne volis iri pli proksimen al la 
vulkano,  kiu elspruĉis siajn ŝtonerojn proksime de ni.  Sed la junuloj 
konvinkis nin,  ke la ŝtoneroj ne trafos nin,  kaj ni tiel povis atingi nekovritan vojon kaj 
nekovritan vilaĝon,  kie ni povis trafi aŭtobuson al la ĉefvojo,  for de la ruĝa brilo de la interno 
de la vulkano.  Survoje al aŭtobuso por Tasik Malaya la gepatroj de la junuloj vokis nin eniri en 
sian domon por manĝi iomete.  Hejme en la hotelo ni havis multe da laboro purigi niajn 
vestojn, kaj hararon,  kiuj estis plenegaj da lafopolvo.            Marcel  Leereveld.   
 

ABSOLUTISMOJ  GRAMATIKAJ .   
      La nomo “absolutismo”  estas malĝusta,  ĝi devus esti “malabsolutismo”,  aŭ pli bone 
“malŝvelismo aŭ senkorismo“.  Ĝi okazas plej ofte, kiam la verbo estas ŝanĝita al infinitivo kaj 
la subjekto estas forlasita.  Ĝenerale ĝi uzatas kun kelkaj  specifaj verboj,  kaj komenciĝas per  
“se”.  Ĝi ne estas adjekto, eĉ ne parto de frazo,  kaj tamen rilatas al frazo.  Ĝi kvazaŭ pendas en 
la aero kiel ekkrio.  Ĝi uzatas malofte, sed malplej malofte en la franca lingvo (“à en croire (les 
journaux)”),  do praktike nur Esperantistoj francaj uzas la absolutismojn,  kelkaj tre ofte.  Ĝi 
plurfoje havas dusencecon  kaj,  ĉar la celo de Esperanto estas klareco,  estas konsilinda tute 
ne uzi ĝin.  Franca redaktisto uzis la absolutismon ne per infinitivo,  sed per participo, jene:  
“Resendu la abonilon,  SE NE JAM FARITE”.  Tio signifas por mi  “se mi ne jam estas farita”. Sed 
li celis,  absolutisme,  “se mia sendado ne jam estas farita”.  En aliaj kazoj la frazoj povas esti 
malpli rapide kompreneblaj.  Ekzemple en  “Reiru al cia patro,  se pri la prezo ne jam 
informite”:  kiu estas ne jam informita,  ci aŭ cia patro?  Kaj en  “Kune ludu kun Petro,  se ne 
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Linda,    Sofia,     Paúlo,                         Petro,     Doug.    Anna ,  Oscar 

 

plu bezonate”:  kiu bezonatas,  ci aŭ Petro?  Alia ekzemplo:  “Se ne akceptote en la centra 
oficejo,  reverku la de ci proponitan laborprogramon”:  kion ili akceptos,  cin aŭ la 
laborprogramon?   
      Ni do en Esperanto,  inkluzive de la francoj,  ne uzu la absolutajn frazojn,  por ne komplikigi 
la lingvon.  Facile eblas trovi aliajn,  pli klarajn, frazojn.  Ekzemple:  “se tion vi ne jam faris”,  kaj 
“se pri la prezo ci (aŭ li) ne jam estas informita”;  kaj  “se ci (aŭ li) ne plu bezonatas”;  kaj  “se ci 
(aŭ ĝi) ne estas akceptota”.  Kaj uzu  “Mi diru la veron kiu estas, ke ...”  anstataŭ la dusignifa  
“Por diri la veron,  li havas nesufiĉe da kuraĝo”.  Kaj uzu  “Laŭ mi la vero estas,  ke .....” (aŭ “se 
li diras la veron”)  anstataŭ la dusignifa  “Se diri la veron,  lia voĉo sonas tre nerve”.  Kaj uzu  
“Se ni (aŭ ĝi) manĝas (manĝu) viandon .....”  anstataŭ la dusignifa  “Se manĝi viandon,  la 
hundo certe ricevos sian porcion”.                                                      Marcel  Leereveld.   
  

Ekde septembro 2013 Marcel sendis 
lingvajn artikolojn kaj ankaŭ ĝeneralajn 
artikolojn al AE.  
Liaj ĉiusemajnaj artikoloj farigas mian 
gazeton ‘’Aŭstraliaj Esperantistoj’’ 
mondfama kaj legindaj/legendaj de la plej 
famaj ankoraŭ vivantaj Esperantistaj 
mondaj lingvaj spertuloj. 
Dankon Marcel.  Feliĉajn dezirojn por via 
naskiĝtago.       Roger Springer  

  

   Alia foto de la novembra  

  kunveno de BES 

 

 

 

 
 

 

  

3ZZZ .Alvaro Motta prelegis kadre de la monata prelegserio organizita de AEA . 

La elsendo de la 30a de novembro prezentas la unuan parton de tiu prelego 
“ Kio estas spiritismo?” .Kiel oni uzis la radion dum la pandemio ? Ankaŭ tio 
estas klarigita en la elsendo .   Franciska Toubale   

 
Feliĉan 

Naskiĝtagrevenon al 
nia Marcel, je la 4a- 

de Decembro. 
Via ĝardeno kaj vi 

longe floru, 

Marcel              Vera. 
 


