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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 16/04/2020  Kvarcentsepdekkvara 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  

722,000 

Nun studas 279,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 235,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 208,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun preparas Esperantan programon por francoj. (Ekde junio 2020 ?)    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj. (Ekde julio 2020 ?)    

    
                                    (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                         

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro.116  
      La sufikso  “-iĝi”  funkcias por krei la Medialan Voĉon.  
Simile kiel por la sufikso  “igi” (vidu “La Verbo en PAG” n.ro 
111),  P.A.G.  donas  du malsamajn funkciojn  por “iĝi”.  En la komenco 
de $ 359  P.A.G. diras “La signifo de “iĝi” estas “sin ŝanĝi –a,  ekesti –a”.  
Tio ne estas la esenca funkcio,  ĉar tiu esenca funkcio estas,  MONTRI 
LA PASIVAN AGON SUFERATAN DE MEDIALA SUBJEKTO (= ANTAŬA 
OBJEKTO).  Ekzemple en  “La koncerto komenciĝas” = “Iu (nemenciata) 
komencas la koncerton”. = La komencado (= ago!)  estas la gravaĵo.   
      Sed en $ 119D  P.A.G. diras  “Tial do la mediala voĉo estas uzata por 
esprimi NETRANSITIVAN AGON [per verboj radike transitivaj”  kaj  “la 
mediala voĉo esprimas AGON  faritan  sen decido de konscia volo”,  kiel 

en “akre desegniĝas la konturo de domo”.  Ĉi tie do PAG klarigas ke “iĝi” funkcias por krei 
verbojn,  kontraŭe al en $ 359.  Antaŭ ol priskribi la malfacile kompreneblan  Medialan Voĉon,  
ni proksimsemajne klarigos kial P.A.G bedaŭrinde misklarigas la esencon de la sufikso “iĝi”.   
               Marcel Leereveld.   
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Surhavu vizaĝmaskon. 
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj 
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153 
  Roger Springer 

La pandemio povus:  
mortigi  milionojn da homoj,  sed almenaŭ  85% postvivos 

La kolapso de la ekonomiaj sistemoj 
povus: 
detrui la vivkapablon de multbilionoj da homoj.   (la nunaj ekonomiaj sklavoj) 
Mortigi  bilionojn da homoj, per la bataloj kaj ŝtelado por la vivo kaj manĝo.     Bilionoj mortus. 

Universala Pensio povus:  

Pacigi kaj savi la mondon  
Liberigi la ekonomiajn sklavojn kiuj subtenas la profitojn de riĉuloj.    

La maŝinoj kaj komputeroj nuligas la neceson ke ĉiuj devas labori. 
Donu la eblecon al ĉiuj havi parton de la riĉaĵo per tiu produktado. 

Vivo sen ĉagreno estas bona por la korpa kaj mensa stato de la homo. 
Senhavaj homoj ŝtelos, oni ne mortmalsatas en paco.   
Kion vi opinias?.       

La UBE ne sigifas ke oni ne povas labori por havi pli da mono kaj pli bonajn vivkondiĉojn.  
 

Universala baza enspezo (UBI) 
Tio helpos solvi ekonomiajn problemojn de la nuna mondo 
La kovid 19 mondo bezonas novan ekonomian sistemon 
Kion vi opinias?     Roger Springer 

 

Mi petas vin subskribi mian peticion      Roger Springer      
Iru al       https://www.change.org/p/everyone-give-all-people-in-australia-a-livable-pension?  
Estas en la angla, subtenanto de pensio por ĉiuj en Aŭstralio.   Dankon 

  
                                      (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                         

Nostalgio  en  mia  ĝardeno. 
ĈU  NOSTALGIO  ?   
      En mia juneco,  kaj ĝis la dua mondmilito en 1939,  mi ofte kunkantis,  en mia 
Esperanto-klubo  aŭ en naciaj kaj internaciaj kongresoj Esperantaj,  la kanton nomatan  “La 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
https://www.change.org/p/everyone-give-all-people-in-australia-a-livable-pension?
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Internacio”.  En tiu ekonomia kaj politika periodo de la historio de la homaro  la enhavo de tiu 
kanto ankoraŭ estis valida,  ĉar la kapitalismo ankoraŭ ne estis tiom fortega ke ĝi ne povus 
renversati.  En unu okazo, dum la hispana interna milito inter la diktatoro Franco kaj la 
demokrate elektita oficiala registaro,  tio okazis en  Katalunio,  kie oni anstataŭigis specon de 
fakunuiĝa ekonomio al la  potenco de la kapitalismo.  En si mem ĝi bone sukcesis,  ĝis Franco 
venkis per la helpo de la franca kaj brita registaroj.  En tiu periodo preskaŭ sukcesis alia 
“revolucio”,  kiu celis ŝanĝi la kapitalisman sistemon en Aŭstrujo al socialismo, per la helpo de 
la Laborista Partio.  Tiam la konstrulaborista fakunuiĝo sekrete kaŝis pafilojn en kelkaj 
konstruataj domoj,  por poste uzi ilin en putĉo kontraŭ la kapitalisma registaro.  La intencita 
revolucio ne okazis,  ĉar perfidisto informis la tiaman registaron.  Fakte tuj post la unua 
mondmilito jam en Rusujo oni starigis senkapitalistan socion per la fabrik- kaj kampar-
konsilantaroj (= sovjetoj),  sed ĝi jam en 1920 malaperis ĉar per la konsilo de Lenin oni 
anstataŭigis ilin per “sovjetoj” de la komunista partio,  kiu do praktike fariĝis la diktaturo ne de 
la “proletaro”  sed de la partio kaj poste de Stalin,  per kies helpo ni tamen venkis la eĉ pli 
kruelan diktaturon de Hitler.   
      Sed ĉiuj ĉi supraj klopodoj en tiu periodo ankoraŭ donis eblojn,  kaj tial la enhavo de la 
kanto La Internacio estis tiam realeca,  dum nun oni ne kantus ĝin  ĉar oni ne plu kredas,  
ĝuste,  ke oni povas venki la kapitalismon.  Juĝu mem ĉu la enhavo de la kanto povas nun esti 
realisma kaj kredebla.  Mi memoras nur la unuan strofon (kun la rekantaĵo),  ĉar kutime oni 
kantis nur tiun:   
             Leviĝu,  en mizer’ dronanta,  sklavar’ malsata de la ter’.   
              Raci’ nin vokas indignante,  al mortbatalo pro liber’. 
             Malnovan mondon ni detruos,  ĝis fundament’ de l’ tirani’,   
               Kaj nian novan ni konstruos,  ne  nuloj,  ĉio estu ni!   
                     Por finlukto socia,  ni grupiĝu en rond’  /       du- 
                     Kaj la Internacio,  triumfu en tutmond’/rek.       foje 
      Ankaŭ vi verŝajne opinias,  ke la enhavo de tiu kanto,  miliardfoje kantita inter la du 
mondmilitoj,  estas malaktuala,  kaj oni ne plu kantas ĝin.  Por mi ĝi do estas nur nostalĝiaĵo el 
de 1920 ĝis 1940.  .                                                                                Marcel  Leereveld.   

ALIA  HISTORIAĴO .  
      En la tempo ĝis proksimume la jaro 1930,  la kantoj kaj ilia muziko estis verkataj nur de kaj 
por plenkreskuloj.  Antaŭ tiu dato  neniu kanto ekzistis en la “okcidenta mondo” kun junulaj 
esprimoj kiujn neniam uzus plenkreskuloj.  Tio strange ŝanĝiĝis en 1930,  kiam italnoma franco 
el la franca insulo Korsiko,  nome de Tino Rossi,  komencis profesie kanti siajn kantojn kun 
lingvo kiu altirus nur geinteraĝuloj,  el de 12-jaraĝaj ĝis 20-jaraĝoj.  Lia plej fama kanto, “Mi 
atendados”, temas pri la suferoj de forlasita interaĝulino.  Neniuj el la en tiu kanto uzataj 
esprimoj, francaj ĉikaze, uzatus de geplenkreskuloj en sia ama aŭ ĉiutaga vivo,  tiam kaj eĉ nun 
plu.  Kial li kaj aliaj popularaj  kantistoj komencis tiun modon,  oni ne scias,  ĉar tiutempe la 
junulara klaso socia ankoraŭ ne estis grava parto de la ekonomia vivo:  tio komenciĝis post la 
milito.  Sed en la periodo de Tino Rossi kaj la aliaj mi kaj mia pli juna fratino kunkantis kun la 
modernaj junularaj kantistoj,  post pli junaj ni povis kanti nur la popularajn kantojn por la 
plenkreskuloj:  italajn popolkantojn,  vienajn valsojn, kaj francajn kantojn.  Tiun komencon en 
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la franca lingvo poste transprenis anglalingvaj junularaj kantistoj.  Jen libera traduko de du 
strofoj kun intera rekanto de amkanto de alia franca tiama kantisto por la junularo:    
      Tiu kiun mi amas, eterne, posedas ĉarman vizaĝon kaj tute blankan korpon.   
      Dolĉe ridetajn lipojn kaj hararon kies belegeco faras min ĝojega.         
Mi vidas ŝiajn tiom dolĉajn okulojn;  mi aŭdas ĉie ŝian voĉon. / 
Sub la ĉielo de mia bela Francujo ne ekzistas io pli agrablega./  rek.                
      Tiu kiun mi amas, kredu min, ne posedas robon de stulta prezo, nek juvelojn,  
      Tamen kiam mi  rigardas en ŝian korpon mi tie malkovras mil trezorojn pli karajn.         
                                                                                             Marcel  Leereveld. 
  

El Ĉinujo    Wuhan komencas malfermi 
Karaj geamikoj,  
Ekde hodiaŭ Wuhananoj povas libere moviĝi,kiel normaj 
aktivuloj,kvankam oni devus sin protekti,ĉar ankoraŭ estas 
potencialaj infektitoj kiu eble eĉ ne konscias sian 
kunvirusecon...Vi scias ke Wuhan estas la plej grava infektita 
urbo do la lasta liberigita. 
Hodiaŭ en serena printempa vetero Lili veturigis nin viziti E-
domon ĉe la Orienta Lago,kiun dum preskaŭ 3 monatoj neniu 
eniris ...la sama cirkonstanco kun malsama etoso...Homaro frontas al malsimila 
malamiko,ĉu ne? 
Jen la retligo kiu ligas al hieraŭa nokta Wuhan.Se vi povus malfermi vi povus per tuŝo 
lumigi ĉiun foton por revidi tiujn lokojn eble konatajn de vi. 
https://mp.weixin.qq.com/s/AKyWRfISclK-HU67ObSuRQ 

Esperu ke via situacio iom post iom pliboniĝos...ekz,en Italio la stato jam 
ekstabilas. 
Ĝis refoje    Via   Lili/Trigo PENG 
  

La UK en Montrealo prokrastita al la jaro 2022 
Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, 

ke tute ne estus sekure kaj prudente okazigi la UK-on en Montrealo en 2020. Cetere, laŭ la novaj 
pli striktaj reguloj de la kebekia registaro, je nia granda bedaŭro en 2020 ne eblos okazigi 
Universalan Kongreson de Esperanto.         

Pro tio la Estraro de UEA unuanime decidis prokrasti la Universalan Kongreson en 
Montrealo al la jaro 2022.         Sendis Katja Steele 
 

Aliaj pensoj pri la universala baza enspezo  
En le Monde Diplomatique en Esperanto  de la 1a de aprilo  
( eo.mondediplo.com/article 2825) aperis traduko de la artikolo de  Oliver Nachtwey , 
profesoro pri socialstruktura analizo ĉe la universitato de Bazelo ( Svislando) elgermanigita de 

https://mp.weixin.qq.com/s/AKyWRfISclK-HU67ObSuRQ
http://eo.mondediplo.com/article
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Vilhelmo Lutermano. Oliver Nachtwey montras kiel la pandemio kreis krizon de la kapitalisma 
sistemo kaj komparas la subvenciojn , kiujn preskaŭ ĉiuj registaroj decidis doni al la 
entreprenoj por ke homoj ne mortu pro malsato , kiam ili ne mortas pro la viruso, kun  la 
universala baza enspezo ." La 1200 dolaroj  al ĉiuj usonanoj estas unufoja senkondiĉa baz-
enspezo “ li skribas .Same kiel la post dua mondmilita periodo kreis la kondiĉojn por la 
Beveridge raporto , kiu kondukis en 1942 al la starigo de la sansistemo en Britujo, la pandemio 
kreas la kondiĉojn por forgesi pri la ekonomio de merkato kaj elpensi pli socialisman sistemon.    
Sendis  Franciska Toubale 
 

3ZZZ     

En la elsendo de la 13a de aprilo vi trovos informojn pri la vivo en Zagrebo de 
Spomenka Ŝtimec post la tertremo kaj la atako de la kronviruso kaj anonima poemo “ 
Kion ĝi faras al ni?        Franciska Toubale  
 

 

 

 

Papilioj flirtadas ĉirkaŭ 

aŭtunaj floroj en mia 

kvinslanda ĝardeno  

 

 

Peter Danzer   


