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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 23/04/2020  Kvarcentsepdekkvina eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 
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725,000 

Nun studas 280,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 236,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 209,000 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.117  
      En “La Verbo en P.A.G.” n.roj 111-114  mi klarigas,  ke P.A.G. ,  
kiu ĝuste klarigas la esencan uzon de “igi”,  tamen daŭrigas 
malĝustan uzon de la Faktitiva Voĉo enkondukitan de Zamenhof,  nome ke 
li akceptas la saman formon por la Aktiva Voĉo kiel por la Pasiva Voĉo.  
Krome ili ne klarigas, ke  “Ni beligos la ĝardenon” ne signifas “Ni igos la 
ĝardenon bela”,  sed “Ni igos la ĝardenon esti bela  aŭ beli”.  Similajn 
neĝustaĵojn, sed malsamajn kaj pli seriozajn,  P.A.G.  (parte pro Zamenhof)  
instruas ĉe la klarigado de la funkcio kaj uzo de “iĝi” kaj de la Mediala 
Voĉo.  Unue  ke “beliĝi” egalus  al  “iĝi bela” (anstataŭ la ĝusta “iĝi beli (= 

esti bela)”,  kaj due ke la Medialo similus kaj kelkfoje samus al la Refleksivo.  La unua malĝusto 
ekzistas,  ĉar jam Zamenhof donis al “iĝi” kroman malsaman signifon,  kaj la dua kaŭziĝis pro 
tio ke P.A.G.  malĝuste klarigas la Medialon parte laŭ la franca klarigmetodo (en la franca la 
Medialo ofte formatas per la refleksiva pronomo).      Ni montros la bedaŭrindajn malĝustaĵojn 
en venontaj artikoletoj dum mia ĝusta klarigado de la Mediala Voĉo.  
               Marcel Leereveld.   
  

mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
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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
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Surhavu vizaĝmaskon. 
Unu terno povas elŝpruci ĝis 8 metroj 
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153         Roger Springer 

 
                                      (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                                                                          

Politiko  en  mia  Esperanta  ĝardeno. 
ESPERANTO  ESTAS  POR  LA  UNUA  KAJ  LA  DUA  MONDOJ .  
      Ne por la tria kaj kvara mondoj, kiuj ne havas tempon por tiaaĵoj,  ĉar ili devas daŭre batali 
por resti vivantaj kaj havi manĝaĵon.  Ni kontraŭe havas la tempon kaj la idealismon por labori 
por Esperanto.   
      En nia laboro por Esperanto  ni zorgeme agas,  ke la homoj ne identigu nian lingvon kun iu 
politika aŭ religia koncepto.  Ni do rifuzas paroli pri tiaj ismoj en nia Esperanta vivo.  Ni 
prezentas Esperanton kiel tute neŭtralan aferon,  kaj ĝuste.  Sed en nia fanatikeco ni aplaŭdas 
la tre politikan agon enkonduki nian lingvon en la Eŭropan Union.  Ĝi ne plu estus neŭtrala.  
Aliflanke ni estas tiom neŭtralemaj,  ke en nia Esperanta vivo ni silentas pri politiko aŭ religio.   
      Mi supozas,  ke kelkaj,  se ne multaj,  legantoj de “A.E.-oj” rifuzas paroli pri politikaj aferoj 
en niaj Esperanto-kunvenoj kaj –gazetoj.  Ili sendube trovas stranga, ke en A.-E.oj nuntempe 
aperas regule artikoloj pri politiko,  kaj sendube ne ŝatas tion kaj hezitas kunlabori kun tia 
gazeto.  Ili timas ke tio povos kompromiti Esperanton ĉe la ne-Esperanta mondo.  Mi opinias,  
ke ili malpravas ke politikaj kaj religiaj diskutoj ne okazu en A.E.-oj,  pro la jenaj konsideroj:   

      1).   Ĉiu kiu legas aŭ verkas aŭ eldonas artikolon en Esperanto pri politiko tiel agas por 
antaŭigi kaj propagandi Esperanton.  Eĉ publika kverelo en Esperanto propagandus ĝian 
uzeblecon,  sed A.E.oj ne faras tion: ĝiaj tiaj artikoloj estas kaj restas amikaj kaj sen ofendoj.   

      2).   Estas ĝusta,  ke la oficialaj gazetoj de Esperanto-organizoj aperigu nur artikolojn pri la 
laboroj por disvastigi Esperanton,  kaj nenion alian.  Sed ekzistas pluraj Esperanto-gazetoj kiuj 
ne nur ekzistas por diskuti Esperantaĵojn,  sed ankaŭ aliajn aferojn,  tamen uzante Esperanton.   

      3).   Ne-Esperantistoj  kutime ne legas niajn gazetojn, ne povas, kaj krome kutime ne 
interesiĝas pri tio kion ni faras kaj pensas.  Nur la registaraj spionservoj regule informiĝas pri 
niaj celoj,  kaj sendube faras tion per Esperantistoj.   

      4).   Ni devas juĝi Esperanton ne pli grava ol ĝi estas.  Se temas pri morto pro manko de 
manĝaĵo aŭ pro neŝatata opinio,  batali por kontraŭi tion estas en la mondo pli grava ol 
Esperanto,  kaj kiam Esperanto uzatas en la lukto kontraŭ malsato kaj kontraŭ politikaj murdoj,  
Esperanto povas esti pli grava kunlabori en tiu batalo kontraŭ malĝusteco en la mondo.  Ni 
devas aplaŭdi tiun helpon de la malpli grava Esperanto.   

      5).   Ni do ankaŭ devas laŭdi Roger kiam li enmetas politikajn artikolojn en A.E.-oj.  Cetere 
Roger estas la iniciinto kaj laboreganto por la gazeto,  kaj leĝe povas fari kun ĝi kion li deziras.   

      6).   Se estas legantoj kiuj malmulte interesiĝas pri kio okazas en la politika mondo, nu, 
bonestu ensendi viajn kontribuojn pri viaj interesaĵoj.   
                                                                                                                                Marcel  Leereveld.   

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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PRI  LA  U. B. I.   
      Mi nun komprenas,  ke Roger konsilas komenci en Aŭstralio por la U.B.I.  Kaj mi nun trovas 
lian agadon ĉirilatan pli realema, kaj subtenas tion.  Sed mi havas kelkajn demandojn pri tio.   
      Unue, ĉu ni konvinku la aŭstralian registaron enkonduki tian U.B.I? Se jes,  ĉu ni unue devos 
starigi movadon por organizi tion?  Kaj ĉu ni influu niajn politikistojn persone?  Se jes,  kion ni 
respondas se ili diras, ke en Aŭstralio jam leĝe ekzistas tia U.B.I.?, ĉar ni havas minimumajn 
salajro-devigojn?  Kaj kio pri la malaltaj salajroj donataj per elvojo el la leĝo?   
      Cetere,  antaŭ la dua mondmilito en preskaŭ ĉiuj eŭropaj landoj ekzistis t.n. 
socialdemokrataj partioj  kiuj celis enkonduki ĝuste tian U.B.I.  Oni nomis tion marksisma,  sed 
ĝi tute ne estis.  Kaj la leĝoj pri la fiksado de la mondono al senlaboruloj ankaŭ havis tiajn 
minimumajn bazaĵojn. 
      Kaj se ci deziras tutmondan akcepton,  kiu decidos pri la ekvivalentoj inter la landoj?  Kaj 
kiam malriĉa lando ne havas sufiĉe da mono por tio?  Ĉu la pli riĉaj landoj finance helpu?   
      Certe la U.B.I.  estas valora ideo por havi,  kvankam mi persone postulas kompletan 
salajroegalecon,  kiel oni havis en Mozambiko.  Sed la homoj estas tiom sugestitaj kaj 
sugestataj (= brainwashed) de la psiĥologoj en la servo de la grandkorporacioj,  ke malmultaj 
pensas kiel mi.  Cetere la politikistoj ne ŝatus havi la saman enspezon kiel la ordinaraj 
laboristoj. Ili sentas sin pli gravaj homoj.                                               Marcel  Leereveld. 

 
LA PLEJ INTELIGENTA VIRO...   
 Estis aviadilo kun kvin pasaĝeroj ene, Donaldo Trump, Boris Johnson, 
Angela Merkel, la Papo kaj dek-jaraĝa studanto.  Frakasiĝo de la aviadilo minacis, kaj haveblis nur 
kvar paraŝutoj.  

Trump diris:  "Mi bezonas unu.  Mi estas la plej inteligenta viro en Usono kaj oni bezonas 
min por solvi la problemojn de la mondo."  Li prenis unu kaj elsaltis. 

Boris diris (post sia resaniĝo de Kovid-19):  "Oni bezonas min por ordigi Brition."  Li prenis 
unu kaj elsaltis. 
 La Papo diris:  "Mi bezonas unu ĉar la mondo bezonas la Katolikan Eklezion."  Li prenas unu 
kaj elsaltas. 
 Angela diris al la dekjarulo: "Vi rajtas havi la lastan paraŝuton.  Mi jam vivis mian vivon; la 
via nur komenciĝas." 

 La dekjarulo respondis:  "Ne ĝenu vin, Sinjorino: ankoraŭ restas du paraŝutoj.  La plej 

inteligenta viro en Usono prenis mian porlernolibroj-saketon."     Vera Payne       

         (Se estas iaj similecoj  al iuj vivaj homoj, memoru ĉi tiu historo estas nur fikcio..    Roger) 

 

                 Estrarkunveno 2020-04-16 

Partoprenis Sandor, Jonathan, Indrani, Heather, Terry, Bradley kaj Ivan. 

(1) KORONA VIRUSO 
    Refoje ĉiu informis la aliajn kiel la nuna situacio ŝanĝis iliajn vivojn. Feliĉe ne multe. 
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(2) SOMERKURSARO – jan 2021 
    Malgraǔ la nuna malbonega situacio, ni decidis daǔrigi nian preparadon por nia 
somerkursaro/kongreso en Sidnejo kaj esperas (ja nia devo!) ke ĝi okazos. 
     Ni diskutis, ĉu valoras inviti eksterlandajn instruistojn nun? 
     Ni esploros la eblajn partopreno(j)n de Katalin Kovacs, Istvan Ertl kaj Bertilo 
Wennergren 

(3) 3ZZZ – SONARKIVOJ 
    Ni nun konscias pri la grandeco de la 3ZZZ sonarkivo ĉe Svetislav Kanacki. 
    Ni nun esploras eblecon transporti ĝin al Esperanto Domo en Sidnejo. 
(4) NOVASPEKTA RETEJO 
    Ni ĉiuj gratulis Jonathan pri la starigo de nia nova AEA retejo. 
    Rigardu ĝin. 

Venonta kunveno: jaǔdo 30-a de aprilo 2020. .   Sandor Horvath   

 
Gramatika Ĥaoso  Marcel plendis (AE 473): Nia respondo. 

Mi ne ripozos ĝis kiam ĉiuj Esperantologoj scios la gramatikon de Esperanto 
perfekte, centprocente. Por la eŭroplingvaj tio implicas, ke ili sciu ke kelkaj el iliaj 
lingvoj, ekz. franca, germana kaj angla, havas tri participojn, kion la eŭropaj 
etnolingvistoj ne scias, nome la Daŭran Participon, ofte malĝuste nomata la 
Prezenca, la Pasivan Participon, kiu uzatas kun la helpverbo “esti” por formi ĉiujn 
tempojn de la pasiva voĉo, kaj la Pasintan Participon, kiu uzas la helpverbon “havi” 
por formi la Perfektan Tempon. 

La artikolo pri participoj en Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Participle) informas, ke la du 

specoj de participo en la moderna angla nomiĝas prezenca participo kaj pasinta participo. 

Tamen Crystal (konata lingvisto) indikis, ke ekzistas emo eviti la tradiciajn terminojn (kaj uzi 

ekzemple la terminojn ing-formo kaj ed-formo anstataŭe). Aliaj notis, ke la terminoj ne 

implicas, ke ili estas tensaj formoj. La tradiciaj terminoj misgvidas ĉar la prezenca participo 

ofte rilatas al la kontinua aspekto, dum la pasinta participo povas rilati al la perfekta aspekto aŭ 

al la pasiva voĉo. Oni ankaŭ povas uzi ĝin kiel adjektivon. 

Lingvikaj modeloj varias inter si, kaj ili povas esti tre kompleksaj. Ĉi tiu retejo 

(https://www.brighthubeducation.com/english-homework-help/39260-the-english-verb-system-

for-esl-students/) asertas, ke la angla lingvo havas: 

• du tensojn: prezenca kaj pasinta 

• kvar aspektojn: simpla, progresa, perfekta, perfekta-progresa 

• tri modojn: indikativa, subjunkcia, imperativa 

• du voĉojn: aktiva kaj pasiva 

Tio ne estas la tuto, ĉar ankaŭ ekzistas esceptoj. Per helpverboj, participoj estas uzeblaj por 

multaj kompleksaj esprimoj. 
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Plue, estas tro simplige, aserti ke la ‘Pasiva Participo [uziĝas] kun la helpverbo “esti” 

por formi ĉiujn tempojn de la pasiva voĉo’ dum ‘la Pasinta Participo uzas la helpverbon 

“havi” por formi la Perfektan Tempon” ’ 

Ekzemple, oni konsideru la Paskan Saluton 

 Kristo leviĝis! Vere li leviĝis! 

en la okcidenteŭropaj lingvoj. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_translations_of_the_Paschal_greeting 

Tie oni trovas 

• la preteriton (la simplan pasintan tenson), Cristo ressuscitou! (en la portugala), 

• la simplan perfekton, Christus resurrexit! (en la vulgara latina lingvo), 

• la kunmetitan perfekton, “havi” kaj participo, Christus het opgestaan! (afrikanse),  

 Crist ha ressuscitat! (katalune), 

• la kunmetitan perfekton, “esti” kaj participo,  Christus is opgestaan! (nederlande), 

 Lo Crist es ressuscitat! (provencale). 

Ĉu kun “havi”, ĉu kun “esti”, la participo havas la saman formon! Tion klare montras ekzemple 

la tradukoj nederlanda kaj afrikansa, kataluna kaj provencala… (Tiuj lingvoj estas, respektive, 

parence proksimaj lingvoj.) Simile, en la angla, la Paska Saluto estas Christ is risen!, sed oni 

ankaŭ povas diri “Christ has risen”. Se oni dezirus argumenti, ke tiuj participoj kun “esti” estas 

pasivaj, ni klarigus, ke la koncernaj verboj — ressuscitar (ĉi tie), resurgere/resurrexi…, 

opstaan, ressuscitar (ĉi tie), kaj to rise — estas netransitivaj, do ne pasivigeblaj. 

Konkludo 
La afero ne estas tiel simpla kiel Marcel opinias. Multaj lingvistoj bone scias la gramatikon pri 

participoj, sed supozeble multaj instruistoj ankoraŭ instruas tradicie. 

Donald Rogers kaj Vilĉjo Aldridge 

 
Epidemia kaj ekonomia mondkrizo kaj UBI 

Karaj Geamikoj, 
Mi vidas, ke en AE vi detale traktas la temojn de kronvirusa epidemio, monda ekonomia 

krizo kaj universala baza enspezo. 
Mi informas vin, ke mia eseo pri la plej granda krizo en la mondo, la kronvirusa 

epidemio, kio estis mia prelego en la Namkang Cibera Lernejo (Namkang, Koreio) antaŭ unu 
semajno aperis en la israela retpaĝo        http://verkoj.com/verkistoj/markus-gabor/ 
 En tiu eseo mi analizas, kial Ĉinio povis sukcese ĉesigi la epidemion kaj kial Europo (kaj 
ankaŭ Usono) tute ne povas fari tion. 

Rilate al la ekonomia mondkrizo vi skribis, ke "La kolapso de la ekonomiaj sistemoj 
povus mortigi bilionojn da homoj, per la bataloj kaj ŝtelado por la vivo kaj manĝo."  Laŭ mi 
tiu prognozo ne estas reala. Se vi legas la oficialan prognozon de IMF (International Monetary 
Fund) en   https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-
recession-depression.html    tiam vi vidas, ke la monda ekonomia malgrandiĝo estos nur tri 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_translations_of_the_Paschal_greeting
http://verkoj.com/verkistoj/markus-gabor/
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-recession-depression.html
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-economy-recession-depression.html
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procenta en la jaro 2020.  Tio estas certe signifa malgrandiĝo, tamen la homaro povos travivi 
tiun problemon sen morto da bilionoj da homoj. Rememoru, ke antaŭ kelkaj jaroj jam okazis, 
ke la malneta nacia produktaĵo de la mondo estis 97% de la nuna nivelo, kaj tiam tute ne 
mortis bilionoj da homoj. La registaroj povos trakti tiun situacion per pliefikigo de socia 
solidareca subteno al malriĉuloj kaj per financa subteno al entreperenistoj por pligrandigi la 
eknomion. 

Rilate al la universala baza enspezo ni jam havas spertojn en Hungario. Post la politikaj 
sxanĝoj multaj homoj perdis laboreblon kaj tiam la registaro donis al tiuj senlaboruloj iom da 
mono por rekompenci la salajroperdon. Sed tiu sistemo ne estis sukcesa. Ĉar multaj homoj 
spertis, ke ili ricevis preskaŭ la saman monon, kiel subvencion, kion ili povus ricevi kiel 
salajron, se ili laborus. Kaj multaj homoj konkludis, ke ne indas labori, eĉ se abundas laborebloj 
en la lando. Pro tio nia registaro sxanĝis tiun sistemon kaj nun oni kuraĝigas ĉiujn homojn por 
labori kaj akiri monon tiamaniere. La ŝtato mem kreis centmilojn da laborebloj, do nun ĉiuj 
homoj trovas laboreblon, kiuj emas labori. Amaso da ĵurnaloj (paperaj kaj retaj) havas 
anoncojn pri laborebloj en diversaj urboj kaj vilaĝoj de la lando. Malgraŭ tio centmiloj da 
homoj ne emas akcepti tiujn laboreblojn, sed ili translokiĝas al riĉaj okcident-eŭropaj 
landoj, kie ili havas ŝancon akiri pli altajn salajrojn. 

Amike via      Gabor el Hungario     D-ro MÁRKUS Gábor       

 
KIAL EŬROPO NE POVAS KONTROLI LA COVID-19 EPIDEMION? 
La konkludas de tiu artikolo estas,    
ke  laŭ  la  tradicia  individualisma  eŭropa  pensmaniero  oni  emas  protekti  multajn  homajn  
rajtojn   (konservo  de  privateco,  homaj  rajtoj  por  libera  vojaĝo, ktp.) sed oni forgesas, ke la 
plej grava homa rajto estas la rajto por vivo. Kaj en  tiu situacio  multaj  homoj, kiuj  mortis,  
mortas  kaj  mortos  pro la  epidemio,  ne povis, povas kaj povos havi sian plej gravan rajton, la 
rajton por vivo.             D-ro MÁRKUS Gábor       
http://verkoj.com/pdf/web/viewer.html?file=http://verkoj.com/dn/Markus%20Gabor/EPC.pdf 

 
Pli ol 100 opoziciaj politikistoj de la Unuiĝintaj Regnoj (UK) nun 

postulas starigon de la UBE pro la Covid- 19 epidemio.   Financial Times 

 
La kolapso de la ekonomiaj sistemoj povus: 
detrui la vivkapablon de multbilionoj da homoj.   (la nunaj ekonomiaj sklavoj) 
Aŭstralio havas nun 2 milionoj da homoj, kiuj estas maldungataj pro la viruso.  
Ne ĉiuj havas monon 
Usono havas nun 22 milionoj de homoj kiuj estas maldungata pro la viruso  
Ĉiutage la nombro de maldungatoj plialtiĝas. 
En usono sanasekuro ofte estas ligata al via laborejo.   
Se usonulo maldungiĝas sia sansekuro malaperas. (La sansekuraj firmaoj ne bankrotos.) 
En usono la numbro da pafiloj aĉetataj kreskas.   (Tre plaĉas al mi ke mi estas aŭstraliano.) 

http://verkoj.com/pdf/web/viewer.html?file=http://verkoj.com/dn/Markus%20Gabor/EPC.pdf
https://www.ft.com/content/6b00fa50-d811-41cd-975b-6a8382ca6e91
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En malmultaj landoj la batalo por politikaj avantaĝoj estas pli grava ol la viruso kaj malsanaj homoj 
Homoj ne mortas pace sen  batali kaj ŝteli por la vivo kaj manĝo.   Milionoj mortus. 

Ne forgesu ke la nun ekonomia sistemo igas niajn regantojn riĉaj kaj ili protektas ĝin  

Do la celo de la regantoj estas reiri al la ekzista sistemo por si, ne necese por vi. 

Universala Pensio povus:  
Doni sekuron al via vivo. 
Forigi la ideon ke oni devas labori aŭ morti.  
Liberigi inojn de maldecaj postuloj por resti en iu laboro.  
Forigi la neceson vendi la korpon, ktp por la vivmono. 
Liberigi la ekonomiajn sklavojn. 
Neniuj devos timi malcertan estontecon.  
Trankviligi la popolon. 
Malpli de homoj mensmalsanas  
La maŝinoj kaj komputeroj nuligas la neceson ke ĉiuj devas labori.  
Doni la eblecon al ĉiuj havi parton de la riĉaĵo per tiel produktita.  
Lasi la laboron por tiuj kiuj deziras labori kaj havi pli da mono.  
Permesi riskajn projektojn ĉar se oni fuŝos si ne mortmalsatos 
Nunaj pensiuloj ne rajtas labori sen perdo de parto aŭ de la tuto de la pensio. 
Senhavaj homoj ŝtelos, oni ne mortmalsatas en paco.   
Kion vi opinias?.     Roger Springer           

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

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.       
38 subskribis  Dankon sed ni bezonas multajn pli homojn   Petu viajn amikojn Subskribu 

 

3ZZZ       La programo aŭdeblas en la arkivoj de la Melburna Esperanto- Societo. 

Bedaŭrinde ree la administrantoj de 3zzz fuŝis la aferon kaj resendis la programon de 
la 13a de aprilo. Kompreneble vi aŭdos iom pri la kronvirusa pandemio , sed ankaŭ pri 
modo,religio kaj kulturo    Franciska Toubale 
  

Milito en Afganujo:  

18 jaroj da mensogoj kaj forfuĝo.   

 https://warpowersreform.org.au/  
Bonvenon al Reformila Bulteno -            Roger Springer  
Nia ĉefministro mem, ne la parlamento, povas sendi nian 
armeon al fremda milito.           Ĉu vi konsentas? 
 

https://www.change.org/p/everyone-give-all-people-in-australia-a-livable-pension?
https://warpowersreform.org.au/

