
  1a el 8 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语     AE 501 

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
1a el 8 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 501 

 

Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

RETADRESE  AL ĈIU ESPERANTISTO EN AŬSTRALIO, NOVZELANDO KAJ PETANTOJ 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale 
PLENUMITA 22/10/2020  Kvincentunua 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

    
748,600 

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

Nun studas 223,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

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

Nun studas    26,600 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 6 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 6 de “Por Komencantoj”.   
   Kiel ni vidis antaŭe,  en eŭropaj lingvoj kaj en Esperanto  la 
homa parolado  dividiĝas en sekciojn,  kaj ĉiu sekcio  en si 
mem donas bildon aŭ reprezentas en vortoj okazon en kiu 
oni montras unue la personon aŭ aferon  kiu kaŭzas tiun okazon, do kiu 
faras ion.  Ĝi en gramatiko nomiĝas la Subjekto,  kaj la kaŭzado kiun ĝi 
faras nomiĝas la Verbo.  Tiu Verbo estas speciala agovorto, ĉar ĝi estas 
uzata nur kun Subjekto. Ĉiu frazo havas normale nur unu tian Verbon,  
kaj en Esperanto ĝi havas specialan finaĵon,  kiu povas esti –as, -is, -os, -
us, aŭ –u.  Tia finaĵo diras ne nur ke temas pri Verbo, la centro de la dua 

parto de frazo,  sed ĝi donas ankaŭ ekstran informaĵon pri ĝia funkcio en la frazo.  Ĝi faras tion 
anstataŭ uzi por tiuj ekstraj funkcioj specialajn vortojn, kiel faras ekz. la malaja lingvo 
(Indonezia).  Nur Verboj ricevas ilin.  Ili diras ke la ago de la Verbo okazas nun (-as), en la 
estinteco (-is), en la estonteco (-os),  aŭ estas dezirata (-u), aŭ estas nur imago, nereala (-us).  
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http://www.youtube.com/watch?v=MC9fOYtD-EY
http://bertilow.com/pmeg/elshutebla/PMEG_15.0.2_provizora_PDF_3_Majo_2018.pdf
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Sesa verba finaĵo estas “-i”, kiu montras la agon sen esti Verbo, kvazaŭ substantivo.  Notu ke la 
Verbo (esc. en “-i”)  povas esti nur la centro de la dua parto de frazo (nomita la Predikato).  
Notu ankaŭ,  ke multaj neverbaj vortoj povas indiki agon, ekz.  manĝado,  dormo,  kuranta,  
laca.  Ili  estas agvortoj,  sed ne verboj.          (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                          
  

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

kaj tria sabatoj de la monato   Unu taso da klubpagita kafo atendos vin.  
Ni renkontiĝas ĉe la oceana fronto kontraŭ la Restoracio Whitewater, Suda Stejno. La 
ĉeestantoj tie diskutas la plej sekuran lokon por la kunveno laŭ la vetero kaj homamasoj 
La 17a de oktobro estis la tria sabato.    Korpe venis Roger Springer, Jonathan Cooper, Chris 
Holliss kaj John Casey,  ankaŭ  multaj elektronike per ZOOM. Roger Springer DANKON 

AEA (Sandor Horvath) aranĝis la ZOOM  kunvenon kaj Jonathan Cooper kunportis la 

necesan komputeron al Manlio. 

 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
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Feliĉa Celebro 

Estis fiera momento kiam kelkaj Aŭstraliaj kaj NovZelandaj esperantistoj bondeziris Roĝeron pro 
celebri la 500-an eldonon de AE. Roĝero neelĉerpeble prezentas tiun ĵurnalon al la mondo ĉiun semajnon. 

Per ZOOM, la partoprenantoj kune parolis iom da tempo. 
Jonathon Cooper kunportis en sia dorsasako, ĉi-tiun aparaton kiun li starigis sur la rondmetala tablo en la 
kabaneto apud Manlia Strando. Koran dankon Jonathon. 

Ekstere kaj tra nia ŝirmilo blovadis la vento. Tio, kaj la grandaj ondoj malantaŭe, aldonis energion al la 
ĝuinda okazo. 

La mateno finiĝis ĉe Blue Water kafejo kie, kompreneble , ni trinkis kafojn kaj babiladis iom pli. 
Rava maniero celebri vian konstantan laboron Roĝero. 

Dankon al ĉiuj.          Chris Holliss  

 

Kara Roger, karaj kunlaborantoj kaj kontribuantoj de AE, 
mi elkore gratulas vin pro la jubilea numero de via gazeto. Estas admirinda kaj preskaŭ 

nekredebla atingaĵo liveri dum multaj jaroj al la legantoj ĉiusemajnan informriĉan kaj allogan 

cirkuleron kaj la specialajn aldonajn informpaĝojn. Pro tio mi aparte dankas vin. 

Ĉion bonan por la estonteco, samideane kaj kore 

  Harald Schmitz el Pulheim, Germanio  
 

Gratulojn de Vera Payne 
De sia komenco, "AE" estis kuniga interkomunikaĵo por samideanoj ĉirkaŭ nia 

kontinento.  Tre baldaŭ respondis pozitive ankaŭ eksterlandaj geamikoj. 
Ĝia fondinto, Roger Springer, celis, ke de tempo al tempo, kiel eble plej el ni sendu etan 

kontribuon, ĉu pri klubkunvenoj, ĉu pri privataj Esperanto-aferoj, ĉu pri ĝeneralaj 
interesaĵoj.  "AE" estu kvazaŭ nia propra "Facebook".   

La novnaskito de 2011 staras nun  fortike 9-jaraĝa.  Miajn tre sincerajn 
gratulojn kaj dankojn al la senĉesa prilaboranto, Roger.  Longe floru kaj "AE" kaj li.   
(Kaj al ĉiuj kontribuantoj - dankojn ankaŭ al vi.)          Vera Payne    

 
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                     

l a   d u a   k v i n c e n t .   
KIEL  MI  LERNIS  MORTIGI  HOMOJN,   
      En Nederlando en la komenco de la antaŭa jarcento estis krimo se viro ne estis en 
la armeo en kazo de milito;  la puno estis morto.  Do ĉe la komenco de la Unua 
Mondmilito,  en 1910,  la nederlanda registaro ordonis,  ke ĉiuj junaj viroj devis 
anonci sin ĉe la armeo por registriĝi por milita servado.  Mia patro,  kiu estis 
pacifisto,  sciigis al la instancoj ke li ne enregistros sin  ĉar li ne rajtas mortigi 
homojn.  Do la armeo iris al lia loĝejo, kaptis lin, kaj prenis lin al la armeaj 
kazernoj,  kie ili metis lin en malliberulejon.  Sed oni ne mortigus lin antaŭ ol 
Nederlando deklarus militon, al Germanujo kiu jam militis en Francujo.  Sed ĝi 
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decidis ne invadi Nederlandon kaj ne militi kontraŭ mia lando.  Do Nederlando ne bezonis 
deklari militon,  kaj restis neŭtrala dum la unua mondmilito.  Konsekvence la armeo ne 
mortigis mian patron (tial li poste povis esti mia patro!) kaj liberigis lin baldaŭ.  Li intertempe 
spertis iomete la brutecon de la armeaj kapitanoj, sed ne persone.  Dum la milito Nederlando 
fartis bone,  dum  Germanujo batalis dum kvar jaroj en Belgujo kaj Francujo.  Mi naskiĝis en la 
fino de la milito,  en la jaro kiam mortis Zamenhof.   
      Kiam mi havis la aĝon de 17,  ankaŭ mi devis eniri en la armeon, ne por tuj militi,  sed por 
lerni, kiel “rekruto”,  la arton de militi.  Nur post tio oni povas esti soldato.  Kaj en tiu tempo 
ĉiuj estontaj rekrutoj ricevis poŝtan inviton al intervjuo por decidi en kiu parto de la armeo oni 
deziris servi.  Mi do iris al la intervjuo,  kaj diris al la armeisto ke mi deziras servi tiom malfrue 
kiom eblas,  kaj ke mi deziras servi tiom mallonge kiom  eblas.  La armeisto bonvole faris ĉion 
kion mi petis, kaj metis min por kvin monatoj en la artilerio kiel signaliston (en la signalroto de 
la plotono) ,  la plej malforta laboro.  Tiel mi devis lerni la morsosimbolaron kaj kiel konstrui 
telefonliniojn de unu loko al alia.  Ankaŭ kiel uzi tiujn telefonojn.  Ni do ofte laboris 
ekstere,  sed ne kiam pluvis.  La lernado kaj praktikado daŭris kvin monatojn,  la longecon de 
mia rekrutado.  Sed ĉar ni estis parto de la artilerio,  kiu uzis tiutempe (1933) tre pezajn 
kanonojn tiratajn de ĉevaloj,  ni devis matene kaj vespere prizorgi la ĉevalojn,  t.e. purigi ilin 

kaj manĝigi ilin.  Mi ŝatis tiun laboron ĉar mi 
ŝatas animalojn.  Sed mi timis unu el la 
ĉevaloj,  kiu ĉiam penis mortigi la lin servantan 
rekruton,  kaj jam sukcesis mortigi unu 
soldaton.  Sed la serĝento elektis kiun ĉevalon 
purigi.  Estis sufiĉe facila por ĉevalo  piedfrapi 

aŭ kapfrapi la soldatojn,  ĉar ni devis fleksiĝi por purigi la piedojn.  Kelkfoje ni devis prizorgi 
malsanajn ĉevalojn,  en la malsanejo.  La armeaj rajdistoj de la ĉevaloj ne purigis la ĉevalojn:  ili 
nur  praktikis rajdi la bestojn tirantajn la pezajn kanonojn.  Cetere dum la posta milito tiuj 
kanonoj montriĝis senutilaj.  En la milito ni estis devontaj fari la saman laboron kian en la 
rekruteco.  La artilerio kaj la kavalerio estis la solaj partoj de la armeo kiuj ricevis 
matenmanĝon de firma supo.  En ĝin oni metis ĉiujn partojn de la animalaj korpoj,  sed ni ne 
rekonis ilin.  Tamen unu en nia  plotono,  kiu estis profesia buĉisto, jam trovis penisojn kaj 
bovinajn uterojn,  kaj tial ne plu manĝis la supon,  sen diri al ni kial.  Cetere li laboris kiel 
kuiristo en la armea kuirejo,  kaj tiel povis manĝi la pli bonan manĝon por la kapitanoj.  Tamen 
mi ne komprenas,  kial penisoj kaj uteroj  ne povas same bonguste manĝati kiel renoj kaj 
hepatoj de la bestaj korpoj.   
      Mi ne ŝatis resti en la kazerno dum la senlabora semajnfino.  Tial mi ĉiun semajnfinon iris 
hejmen,  eĉ kiam mi estis sur la listo por deĵori,  ĉar mi ĉiam sukcesis trovi iun kiu kontraŭ pago 
transprenis mian deĵoron.  Preskaŭ ĉiuj rekrutoj en la artilerio loĝis en la kamparo kaj estis 
farmistoj,  kaj restis semajnfine en la kazerno,  anstataŭ sufiĉe longe vojaĝi.  Ĉiusemajne mi 
kolektis,  kaj ankaŭ forprenis el de la kuiristo, panojn por preni ilin hejmen,  ĉar miaj gepatroj 
estis senlaboraj kaj ĝuis la ekstran manĝaĵon.  Mi povis fari tion  ĉar mi ĉiumatene manĝis 
anstataŭ pano la dikan supon.  Unu fojon la kuiristo estis tre kolera ĉar lia pano estis malnova 
kaj malmola, kaj li ne sciis pro kiu.  Unu malagrablaĵo estis,  ke ni havis niajn pafekzercojn en la 
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sabataj matenoj,  kaj mi dum ĉiu semajnfino estis surda.  Kaj mi ja hejme deziris aŭdadi 
gramafondiskojn de operokantistoj.   
      Dum la teoria kaj praktika lernado mi en la plotono estis ĉiam la plej bona, kaj ankaŭ en la 
pafado.  Tial mi estus povinta en posta milito sukcese mortpafi multajn soldatojn de la alia 
flanko de la batalolimo.  Sed bedaŭrinde por la armeo mi forlasis ĝin antaŭ la dua 
mondmilito.  Sed pro miaj sukcesoj kiel rekruto mi timis ke oni farus min korporalo, kio signifus 
tutan jaron da rekrutado,.  Do mi decidis ke mi devos malsukcesi en la finaj ekzamenoj de la 
rekruteco.  La kapitano de la plotono ĉeestis la praktikan parton.  Kaj mi sukcesis malsukcesi 
en ĉiuj partoj.  Sed la kapitano ne estis kontenta pri tio,  kaj la serĝento devis aranĝi ripeton de 
la ekzameno por la tuta plotono,  nur por ke mi povu sukcesi.  Sed ankaŭ tion mi sukcesis 
malsukcesi, kvankam ĉiu sciis ke mi estis la plej bona lernanto.  Do la kapitano decidis refoje 
organizi la ekzamenon,  sed nur por mi.  Tamen refoje mi sukcesis malsukcesi, malgraŭ iom da 
timo.  Do tio estis la fino de mia “rezisto”, kaj mi ricevis malbonan raporton ĉe la fino de la 
rekruteco.  Sed je la adiaŭo la serĝento konfidis al mi,  ke la kapitano volis ĵeti min en la 
malliberulejon pro mia “kaŝa rezisto” nepruvebla.  Sed la serĝento persvadis lin ne enkarcerigi 
min.  Kaj li aldonis ke mia timo korporaligati estis senutila  ĉar tio ne okazus.  Krome mi tamen 
restis uzebla por soldatiĝi poste.   
      Tiu soldatiĝo okazis plurajn jarojn poste, en 1939, pro la komenco de la Dua 
Mondmilito.  Mi, kiel ĉiuj aliaj soldatebluloj, ricevis leteron anonci min al la armeo.  Sed 
anstataŭ iri,  mi retro sendis leteron dirante ke ili povas iri al la diablo kaj ke mi ne eniros en la 
mortigeman armeon.  Tamen  je la tago kiam mi forsendis la leteron, unu el la subdirektoroj 
de la banko en kiu mi tiam dungite laboris,  kaj kiu subdirektoro estis kapitano en la armeo, 
persvadis min ne sendi la leteron kaj telefonis la ĉefoficejon de la amsterdama poŝtoficejo por 
serĉi kaj resendi la leteron.  Post tio li verkis afablan leteron al la armeo kiun mi devis sendi.  Li 
faris ĉi ĉion por helpi min ne esti enkarcerigota.  Mi tamen devis iri por soldatiĝi.   En la 
kazerno iu serĝento havis la taskon bonvenigi min. Li sidigis min por serĉi pliajn ordonojn kion 
fari pri mi.  Sed li forrestis pli ol horon,  kaj mi pensis ke oni forgesis pri mi.  Do mi foriris kaj iris 
hejmen.  La proksiman tagon mi rekomencis labori en la banko.  Mi multe poste aŭdis,  ke oni 
serĉis min, povis nenie trovi min,  kaj kulpigis la serĝenton pri tiu mia “elsaviĝo”,  kiu simple ne 
okazis  ĉar mi nur pensis ke oni forgesis pri mi,  post pli ol horo da atendado.  Intertempe mi 
estis hejme kaj dumtage laboris en la banko.  Fine ili trovis min hejme, kaj tuj kondukis min al 
la kazerno.  Intertempe mi ricevis el de mia kuracisto dokumenteton dirantan ke mi, pro 
stomakulcero, devis havi striktan dieton.  Mi tuj montris tion en la kazerno,  kiu decidis ke ili 
ne povis doni al mi tiun dieton,  kaj sendis min al katolika malsanejo kiu nun laboris por la 
armeo.  Mi restis tie,  en lito, dum monato,  ĝuante la flegistinojn kaj la manĝojn dietajn, kaj 
ricevis nur kelkajn vizitojn de kuracistoj.  Mia najbaro,  ankaŭ soldato, ripozis tie por farita 
operacio sur lia mano. Lia stomako ne estis malsana,  sed la flegistinoj tamen donis al li 
malmulte da manĝaĵo,  tiel ke li daŭre malsatis. Unufoje semajne miaj gepatroj vizitis min, kaj 
sekrete alportis al la najbaro ekstran manĝaĵon.  Sed ial la katolikaj flegistinoj rifuzis doni al li 
sufiĉe da manĝo. Cetere li estis katolika.  Post monato la armeo liberigis min kun atesto ke mi 
ne povas militservi pro “korpa manko”.  Mia nura manko estis, ke laŭ mia kuracisto mi havis 
stomakulceron.  Kelkajn semajnojn poste mi trovis alian familian kuraciston, kiu inter alie 
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asertis ke mi ne havis ulceron, nur trofunkcion de stomaknervoj ne kuraceblan.  Kelkajn 
monatojn komenciĝis la Dua Mondmilito en Nederlando,  sed mi ne bezonis batali ne estante 
en la armeo.  Tiu milito en Nederlando daŭris nur kvin tagojn,  ĉar la germanaj flugmaŝinoj jam 
detruis la tutan centron de Roterdamo,  kaj avertis ke tuj ili pretos por detrui la historian 
urbon Amsterdamo kaj poste aliajn urbojn.  Nederlando do ĉesis militi.  Post tio la Germanoj 
eniris Danlandon,  sed la dana registaro tuj rezignis kaj perdis nur unu soldaton,  kiu hazarde 
devis defendi la reĝan palacon.  Dum en Nederlando multaj homoj mortis pro la bombardado 
ate de la germanoj.  Tamen mi forte supozas,  ke la brita kaj la usona registaroj postulis ke 
Nederlando deklaru militon al Germanujo,  kaj ke  la dana registaro ne obeis tian postulon de 
Britujo kaj Usono.                                Marcel  Leereveld. 
 

IES  ESPERANTO-LOGIKO .   
      Kion vi dirus pri mi,  se iam mi gratulus vin  pri la reveno de via mortinta patrino?  AŬ  ke mi 
perdis la sanan uzon de mia cerbo,  AŬ ke mi estas kruela serĉulo,  AŬ  ambaŭ.  Tamen kelkaj 
legantoj de A.-E. diras tion,  aŭ ion similan, unu al la alia.   
      Mi pensas ke neniu angloparolanto diras tion en la angla lingvo,  sed kelkaj Esperantistoj 
diras tion en Esperanto,  sed ne en la angla.  Mi ne komprenas,  kial ili estas tiom strangmensaj 
aŭ kruelmensaj en Esperanto,  dum ili ne kuraĝus diri tion en la angla lingvo.   
      Proksiman semajnon mi montros, ke kelkaj el niaj legantoj gratulas unu la alian per  “Mi 
gratulas vin pri la reveno de via mortinta patrino”,  aŭ ion similan.       Marcel  Leereveld.   
 

Lerno jaro 2020-2021: Disdonado de lernejaĵoj al infanoj en Benino. 

 
Afrika Centro Mondcivitana ne nur respondecas pri la instruado de Esperanto sed ankaŭ pri 
subtenado de infanoj,kiuj ne kapablas enlernejiĝi pro manko de familia rimedo aŭ estas orfoj. 
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Antaŭ pluraj jaroj, Afrika Centro Mondcivitana senĉese subtenadis la edukadon de menciitaj 
infanoj. Ĝi ankaŭ subtenadas la metiolernadon de knabinoj, kiuj volonte deziris lerni metion ( 
kudrado,frizado,..). Multaj jam estas en universitato kaj aliaj jam iĝis kudristinoj aŭ frizistinoj. 
Pro la pandemio la ĉi-jara disdonado problemiĝis. Manko de donacoj: lernejaĵoj. Tri personoj 
modeste kontribuis. Temis pri Jxenja Amis, Avinty en Ĉeĥio kaj Lenka en Ĉeĥio. 
Ni multdankas al ili pro la donacoj. Restas nun la kompletigo de lernejaĵoj kaj la pago de 
lernokosto. Ni invitas ĉiujn bonvolontulojn,kiuj povus kontribui al la lernejigo de infanoj helpi 
nin. Ni akceptas ĉiuspecan donacon per UEA-Konto: HUFS-J kun mencio " lernejigo" aŭ per nia 
PayPal konto: acmbenin@razokama.de  

Por protektadi la sanstaton de infanoj en la lernejoj,  
Afrika Centro Mondcivitana decidis havigi maskojn kaj ilojn por lavi la manojn. Informoj pri tiu 
kampanjo troveblas per la ligilo: https://www.colleo.fr/cagnotte/18978/masques-et-dispositifs-de-

lavage-de-mains  :    
Ni anticipe dankas vin pro via kontribuo.  
Eblas iom legi pri ni per : www.acmbenin.org   
François HOUNSOUNOU,  La prezidanto-Fondinto. 

 

Ĉar Aŭstralio perdis studentojn por niaj universitatoj kaj turistoj,  perdis 
nian plej grandan aĉetanton de viando, lakto, vino, karbo, hordeo, 
kotono, erco, ktp.   Aŭstralio nun, sen danĝero de aliaj perdoj, kuniĝos 
kun la usonaj militŝipoj minacante Ĉinujon.    Ho ve!  Roger Springer           
  

3ZZZ   
La elsendo de la 19a de oktobro proponas eltiraĵon de la prelego de Manfred 
Westermeyer pri AVE ( Asocio de la Verdulaj Esperantistoj) , iom da filozofio kaj 
informojn pri la efiko de la naturmedio al ni  Franciska Toubale 
 

Aŭstralia-Esperanto-Asocio donis al mi Honorigan libreton por Celebri 

la 500an eldonon de la novaĵletero  “Australiaj Esperantistoj” 

mailto:acmbenin@razokama.de
https://www.colleo.fr/cagnotte/18978/masques-et-dispositifs-de-lavage-de-mains
https://www.colleo.fr/cagnotte/18978/masques-et-dispositifs-de-lavage-de-mains
http://www.acmbenin.org/
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Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
8a el 8 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 501 

 

  


