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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 24/09/2020  Kvarcentnaŭdeksepa 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  
    

745,100 
Nun studas 288,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 226,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

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

Nun studas    19,100 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj. (Ekde novembro 2020 ?)    

    
                                   (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                         

EKSTRAĴOJ ĈE LECIONO 3 DE “THE ESPERANTO-TEACHER”. 
N.ro 3 de “Por Komencantoj”.   

      Ĉar Esperanto estas simila miksaĵo de lingvoj kiel la 
angla lingvo,  vi ofte povas diveni la anglan signifon de 
Esperanta vorto.  Ekzemple kiam vi vidas la Esperantan 
vorton  “filozofio” vi tuj scias ke tio devas aŭ povas signifi “philosophy”, 
kvankam vi ankoraŭ ne lernis tiun vorton.  Sed se vi volas mem uzi tiun 
Esperantan vorton, unue ekzamenu la vortaron ĉar kelkfoje similaj 
vortoj havas malsimilajn signifojn,  kiel ekzemple “sugesti” ne signifas 
“suggest” sed “brainwash”.   
      Ĉar la pronomo “ci” estas ankoraŭ oficiala vorto, kelkaj 
Esperantistoj plu uzas ĝin.  Sed por ili ne temas pri familiareco,  sed 
simple por indiki la singularon, kontraŭe al “vi” por la pluralo.  Ili do 

uzas “vi” parolante al siaj du infanoj kune, kaj “ci” al fremdulo singulare, ekzemple al la reĝino.   
(daŭrigota)                Marcel Leereveld.   
  

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
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Surhavu vizaĝmaskon.  
Unu terno povas elŝpruci 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    
  

 

La Novaĵletero  (AE)  

« La Aŭstraliaj Esperantistoj »  
naskiĝis 20/09/2011. 

 

Skribu al la AE.    Donu al ĝi vivon .  .Informu la 300+ legantojn pri vi kaj viaj kluboj 
  

Estrarkunveno 2020-09-17  

Partoprenis: Sandor, Jonathan, Indrani, Heather, Terry, Bradley 

(1) VENONTA SOMERKURSARO EN JANUARO 2021 - VIRTUALE 

Ni decidis, NE starigi realan sed nur VIRTUALAN somerkursaron/kongreson en 
januaro 2021. 

- Kotizo? Post diskuto ni decidis ke ni ne postulos monon por la virtuala partopreno (tro 
da laboro, senĉesaj kontroloj, ….) 

SED ni forte petos homojn fari financajn kontribuojn VOLUNTULE 

- Nia celo estas aranĝi virtualan instruadon …. Tri klasoj 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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- Anstataǔ ok, la virtuala somerkursaro daǔros nur kvin tagojn. (sab 9/1 – mer 
13/1/2021) 

- La virtuala programo okazos dum la tuta tago dum tiuj kvin tagoj 

- Ni ankaǔ esperas, ke multaj eksterlandanoj partoprenos, speciale el Azio 

- Ni devas pli esplori la teknikajn eblecojn kaj eblajn malfacilaĵojn. 

- Eble, malgrandaj grupoj povas kunveni en diversaj lokoj kaj partopreni la virtualan 
eventon kune (ekz. Esperanto Domo en Sidnejo) 

(3) PROBLEMOJ KUN PAYPAL 

La problemoj restas. Jonathan kaj Heather daǔrigas la heroan batalon regajni nian 
monon 

(4) AE BALDAǓ LA 500-A ELDONO 

Post kelkaj semajnoj AE (Aǔstraliaj Esperantistoj) festos la 500-an numeron. 
Ni vere ne pensi, ke ĝi daǔros tiom longe. 
Ni ŝatas festi kaj honori la eldoniston, nian Roger Springer. 

(5) MEMORIGO PRI LA NUNAJ VIRTUALAJ KUNVENOJ 

La listo de nunaj Esperanto virtualaj kunvenoj en Aǔstralio. 
Brisbano: Ĉiun duan sabaton, je la 14:00-a (kontaktu: maquinacionescreativas@gmail.com) 

Sidenejo:  Sabate, 18:00 -20:00  
Melburno: Dimanĉe, 19:00 – 19:40 (MeetUp) 
Adelajdo:  Dimanĉe, je 14:00 (Meet Up), (14:30 en Sidnejo, Melburno) 

         Ĉiun unuan merkredon de la monato, je la 19:00-a (19:30 Sidnejo) 

Bv partopreni kaj kontribui. 
Se vi scias aǔ eble eĉ mem organizas virtualajn kunvenojn informu nin. 
Venonta kunveno: jaǔdon la 1-an de oktobro 2020. 
 
Plej amike, 
Terry, Sandor, Jonathan, Indrani Jonathan, Heather 
La estraro de AEA (Aǔstralia Esperanto Asocio) 

  
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                                                  

K o n s e k v e n c o   d e   l a   k o r o n v i r u s o  .   

ĈU  VIA  VIVO  VALORAS  PLI  OL  MIA ?        Pro la koronviruso  dum la ĵusaj 
monatoj  ni legas en la informservoj pri homoj kiuj pridemandas,  ĉu ni devas elspezi 
tiom da mono pro kontraŭbatali la koronviruson.  Preskaŭ ĉiuj kiuj publike kuraĝas fari 
tiajn demandojn estas ekonomistoj,  komercistoj,  kaj politikistoj.  Ĵus melburna 
universitatekonomisto  asertas ke ni devas solvi ĉi tiun problemon.  
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      Efektive la kontraŭvirusa agado kaŭzas aŭ kaŭzos  malpliriĉiĝon de multaj homoj.  Ĉu ĝi 
kaŭzas ankaŭ mortojn, estas necerte pruvebla.  Sed ĉiĵusan kredas la kontraŭuloj de la multa 
kontraŭvirusa agado.  Kaj la demando estas  duforma:  Ĉu ni ĝenerale elspezu malpli pri la 
kontraŭbatalo,  kaj ĉu ni en tio juĝu unu personon pli grava por la socio ol alia.  Oni donas kiel 
ekzemplon,  ĉu en la nunaj cirkonstancoj tridekkvinjarulo meritas ricevi pli da si ofero el de la 
socio  ol okdekjarulo,  kiu havos nur kelkajn pliajn vivjarojn.   
      En la pasinteco tiu problemo ne ekzistis,  ĉar ni ne bezonis elekti.  La medicinaj servoj 
principe prizorgis ĉiun aĝon egale (Rigardu la situacion en militoj!).  Sed nun  helpi homojn 
nemalsaniĝi inkluzivas  multe da organizado kaj da elspezoj  sociskale.  Se la registaroj ne volas 
organizi tiajn ĉiusavemajn organizadojn,  pro la monkostoj,  pli da homoj mortos,  sed ĝenerale 
la ekonomio plibonos kaj do multaj ne malriĉiĝas.  Kaj la propagandantoj de tiu monsavado,  
ekonomistoj kaj industriistoj kaj politikistoj,  eĉ alportas,  rekte aŭ nerekte,  la filozofion  ke la 
vivo de okdekjarulo kiu ja baldaŭ mortos estas malpli valora ol la vivo de tridekkvinjarulo.  Tio 
alportas nin al la dilemo,  ĉu la valoralteco de homoj dependas de la tempo kiun ili jam ĝuis la 
vivon, la mondon.  Kaj eĉ, en la nunaj cirkonstancoj,  ĉu la riĉeco de junulo pli gravas ol la vivo 
de maljunulo.  Eĉ se oni povas havi malhelan ideon pri la justeco de tia opinio,  en la praktiko  
ne estas la homoj,  sed la naturo kiu ĝis nun decidis je kiu aĝo oni forlasas la vivon,  kaj eĉ 
parte   ĉu oni riĉas aŭ ne.  Estus neebla,  fari skalon de mortmerito  Kaj kio  se la okdekjarulo  
laborantas por trovi injekcion kontraŭ la viruso,  dum la 35-jarulo perdas sian tempon rigardi 
matĉojn inter kluboj  de  piedmanpilkludantoj?   
      Certe la koronviruso mortigas multe pli da maljunaj homoj ol da junaj homoj,  sed laŭ tiu 
teorio eĉ unu saveble juna viktimo valoras malpliriĉigi la reston de la lando.  Se ne, ni traktas la 
junan viron por sakrifici lin por nia necerta bonesto,  kiel en Sudameriko la triboj sakrificis 
junan virinon  por havi prosperon.  Kaj tio ja estas la signifo de la nunaj korporaciistoj:  sakrifici 
la maljunulojn por havi riĉecon.  La kapitalismo jam parte solvis sian problemon,  havigante la 
riĉecon al la kapitalistoj por aĉeti pli bonajn kuracistojn.  
      Mi ĝojas,  ke la viktoria registaro faras ĉion kion ĝi povas por kontraŭi la potencon de la 
viruso,  kaj mi ĝojas ankaŭ  ke, malgraŭ ke la registaro  faras ĉion por savi nin,  la naturo 
decidas  ke multe malpli da  junuloj  mortigatas de la viruso ol da maljunuloj.                              
Marcel  Leereveld.   
 

ĈU  NIAJ  JUĜISTOJ  MERITAS  SIAJN  ALTAJN  SALAJROJN ?   
      Mi opinias ke ne,  se ne pro aliaj tialoj,  almenaŭ pro la stultaĵoj kiujn ili ofte diras dum sia 
juĝado.  Oni diras,  ke ju pli da salajro oni donas al profesiuloj,  des pli bonaj kaj kleraj estas ili.  
Nu,  dum la periodo kiam la t.n. satelitoŝtatoj (de Rusujo)  estis sub komunistaj (stalinistaj) 
registaroj,  mi plurfoje ĉirkaŭvojaĝis tra tiuj landoj,  Jugoslavujo (la landoj de Tito),  Bulgarujo,   
Hungarujo,  kaj kelkfoje iris al malsanejo por traktati de kuracistoj.  Mi trovis ilin same kleraj 
kaj helpemaj ol la kuracistoj en Aŭstralio. Sed ili gajnis, same kiel ĉiuj, salajron saman al tiu de 
stratpurigisto. Mi do ne kredas tiun rakonton ke ju pli da mono la profesiuloj salajratas  des pli 
kleraj ili estas.  
  Jen kelkaj el la stultaĵoj diritaj de juĝistoj dum sia laboro: “Ci estas nur instruisto kaj la alia 
atestanto estas universitata rektoro, do mi akceptas la ateston de ĉi lasta”, (en la fama Orr-
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kazo). Alia: “Seksperforti prostituinon estas malpli kulpa ol aliajn virinojn”, (en verdikto pri 
virinmurdinto). Jen alia: “Li havas gravan pozicion en la socio kaj  severa puno estus malbona 
por lia familio kaj socia ĉirkaŭaĵo”. Alia: “Puni lin per la normala malpermeso de veturigado 
signifus malavantaĵon por lia komerco”, (ĉe kazo de ebria peraŭtomobila mortiginto).  Mi 
ripetas: “stultaĵoj”.   
  Ne malofte okazas,  ke persono juĝatas kulpa en “malalta” tribunalo kaj poste malkulpa en pli 
“alta’ tribunalo (kaj inverse), do unu el la tribunaloj malĝustas, kaj devas punati pro tio. Kial tio 
ne okazas?  Justeco ja estas justeco, kie ajn!                                                        Marcel Leereveld.  
  
Estu kreema  
La ĉielarkojn kun bondeziroj 
kaj konsiloj anstataŭas nun 
Spoonville ( Kulerurbo) sur la 
rando de padoj en parko aŭ 
longe de la malnova fervojo 
al Warbuton . Uzante lignajn 
aŭ plastajn kulerojn, 
kreemuloj donas la impreson 
ke tie staras amaso da 
diversaj homoj. Kompreneble 
iu ajn rajtas aldoni siajn 
proprajn . Aliaj pendigas sur 
la bariloj biciklokaskojn , 
plenplenajn de tero , en kiu 
kreskas plantoj . Tiu 
malgranda gesto donas la 
impreson ke aliaj homoj estas 
apudaj kaj ke la vivo daŭras. 
En tiu sesa monato de 
endomiĝo eĉ malgranda 
kontakto al io vivanta estas 
signifoplena, kvankam  la 
senso pri humuro povas esti 
foje dubinda . 
Franciska Toubalu 

  
  
Mia duetaĝa balkono. Post unu jaro kaj duono da planado, por havi 

laŭleĝajn kaj najbarajn aprobojn,  kaj  trovi taŭgan konstruentrepreniston, la konstruo ekis. 
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Sed daŭris, paŭzis, daŭris, paŭzis, daŭras, paŭzas, ktp   Dio helpu min! Ankoraŭ ne finite. Dio 
helpu min!  Komparu foton en AE444   Roger Springer  

 
 

En Kroatio la Esperanto-grupo de Bjelovar ŝatas organizi artajn 

ekspoziciojn por informi pri Esperanto. Ili elektas artistojn kiuj estas 
Esperantistoj. Ili do povas allogi ŝatantojn de arto kaj profiti la okazon 
por klarigi, ke la artisto estas Esperanto-parolanto. Antaŭ kelkaj 
monatoj Josip Pleadin kontaktis min, demandante ĉu li povus fari 
ekspozicion kun akvareloj de mia patrino. Mi akceptis kaj do pli ol 100 
akvareloj estis senditaj al Kroatio. Antaŭ kelkaj tagoj la ekspozicio 
malfermiĝis kaj restos malfermita dum tuta monato. Mi 
aldonas la ekspozician afiŝon.  
Amike, Nicole Else 

 

20/09/2020 La 19a jara datreveno de AE unua eldono 20/09/2011 
Mi ne maltrafis eĉ unu semajnon, eĉ kiam mi feriis en Ĉinujo dum unu jaro 
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Post tri semajnoj la 500a eldono estos elsendota.  
Skribu al AE dum ĉi tiu grava tempo.         Roger Springer 
  
La kontribuaĵo de Petro Danzer 
https://www.facebook.com/100013151346814/posts/1010431002738602/?sfnsn=mo&extid=sgUBwOMLywUDAtVV 

Dany Rodolfo Reyes Cañete skribis en Fejsbuko 
Estas tempo por vi ĉesi paroli, plani, plendi, zorgi, fari nenion, suspekti kaj malami. Vi devas 
komenci aŭskulti, agi, ĝui, revi, kredi, labori forte, fidi kaj ami ĉar ni simple alvenas al ĉi tiu 
mondo kun nenio kaj ni foriros kun nenio, ĉar finfine nur restos la memoro pri tio, kion ni estis 
por aliaj, ridu, sonĝu, ploru, instruu, lernu kaj ĉefe amu vin mem, ĉar ni ne naskiĝis por esti 
perfektaj, sed por esti feliĉaj. Memoru, ke la vivo estas unu tago kaj ĝi nomiĝas HODIAŬ 

 
 

Kio estas Mono?  
Ne nun ligita al oro. Nun mono dividas la haveblan energion en la mondo. Ĉu homa 
aŭ besta Laboro? La Suno? Vento? Gravito? ktp.  
Uzo de la rezervejo de energio de antaŭaj jaroj Oleo? Gaso? Karbo? Atomo? riĉigas la 
homaron, sed bedaŭrinde ne ĉiujn, kaj detruas la planedon. Roger Springer 

 

3ZZZ  ..  La elsendo de la 21a de septembro donas pliajn informojn ligitajn al 

la kronvirusa pandemio kaj invitas la aŭskultantojn pozitive reagi al la petoj de 
Anatolij Ionesov el Samarkand kaj de Mireille Grosjean   

 Franciska Toubale 
 

https://www.facebook.com/100013151346814/posts/1010431002738602/?sfnsn=mo&extid=sgUBwOMLywUDAtVV
https://www.facebook.com/danyrodolfo.reyescanete?__cft__%5b0%5d=AZVZCwEtWjn2yGf00rF8RDT0Y_usao60--ERuR1Mu-hfZM80bE5revCAcNRfIqQi2IeHzBJPIbQ7x4h0iJ79KGpE7FTh9tLookxQ3Xn4MvAXMJ5nBQIrvEJuZVKxPEYKZpE&__tn__=-UC%2CP-R

