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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 05/11/2020  Kvincenttria 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

    
749,100 

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

Nun studas 222,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

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

Nun studas    28,100 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 8 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 

N.ro 8 de “Por Komencantoj”.                                                       
    Do la parolantado de persono estas dividita en sekciojn,  
kiuj ĉiu havas siajn Subjekton ktp.  Sed dum la parolo, ofte 
longa,  la parolanto regule ripetas vortojn de la okazo.  Ekz.  
“Marcel iris al la urbo por tie renkonti Petron. Marcel trovis Petron en 
restoracio. Marcel kaj Petro en tiu tempo manĝis en la restoracio,  kaj 
post ol manĝi Marcel kaj Petro iris al la klubo”.  Por eviti la daŭran 
ripetadon de vortoj parolanto uzas mallongajn vortojn kun ĝenerala 
senco anstataŭ la specifaj vortoj.  Tiuj vortetoj indikas tutan klason da 
similaj aferoj,  sed la aŭskultanto scias pri kiu aŭ pri kio temas. Ekz. 

“Marcel iris al la urbo por renkonti Petron.  MI trovis LIN en restoracio.  MI kaj LI  TIAM manĝis 
TIE,  kaj post TIO  NI iris al la klubo”.  La mallongaj vortoj nomiĝas Pronomoj kaj ili uzatas 
anstataŭ nomoj, (Marcel, Petro), aliaj substantivoj, adjektivoj, kaj adverbaj prepozitivoj.  Pro la 
nomo (pronoun) la anglaj gramatikistoj nomas Pronomo nur la substantivan anstataŭanton 

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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(mi, vi, ili, k.t.p) kaj iliajn adjektivojn (mia, via, ilia, ktp),  sed en aliaj lingvoj oni nomas la 
adjektivajn kaj adverbajn (kaj malofte la verbajn) anstataŭantojn ankaŭ “pronomoj”, kiel “tia, 
tiel, faras).  Esperantistoj en aliaj landoj nomas “pronomoj” ne nur “tio (kaj kio kaj io kaj nenio 
kaj ĉio) kaj tiu k.t.p. kaj “mi, vi, ktp.”, sed ankaŭ “mia ktp. kaj tia ktp. kaj tie ktp. kaj tiel ktp. kaj 
tial ktp. kaj tiom ktp. kaj ties ktp. kaj tiam ktp.      (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                          
  
Aŭstralia-Esperanto-Asocio donis al mi Honorigan libreton por Celebri 

la 500an eldonon de la novaĵletero  “Australiaj Esperantistoj” 

Sekve komentoj kaj bildoj el kaj pri la Honoriga Libreto 

Tutlanda honorigo al Roger 

Aliaj Fotoj kaj leteroj el la Honoriga libreto 

 

esperantaretradio. maskoj-vualigas 

Kun aǔstraliaj Esperanto-amikoj ĉe St Kilda, 
2007 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
http://esperantaretradio.blogspot.com/2020/10/maskoj-vualigas-emociojn.html
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Roger multe helpis la movadon ĉe la NSK federacio kaj kun la dissendo de AE kaj mi 
daǔre admiras lian dediĉon. 

Mi povas diri ke nenio estas tro por li! Lerni ludi sakŝalmojn, la ĉinan lingvon, aŭ esti 
kaj prezidanto kaj kasisto kaj puriganto de Esperanto domo samtempe! 

Ĉe esperanto domo li kreis por vizitantoj sistemojn, kiuj ankoraŭ funkcias bone.   Alan Turvey 
 

 

Ĉe la Opero en Verona en 
romana  amfitreatro 2006 

Vespermanĝo kun esperantaj amikoj el Brazilo kaj Hispanujo en Florenco 2006 
 



  4a el 9 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语     AE 503 

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
4a el 9 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 503 

 

 
 

Ekde kiam, nome antaŭ 46 jaroj, mi kaj Audrey alvenis al Aŭstralio, Roger imponis nin per siaj 
perfekta kaj kortuŝa ludado de la bekfluto. Fakte ni estis konvinkitaj, ke li estas denaska skoto! 
 
Sed ne nur tio. Roger parolis ne nur angle, sed ankaŭ la internacian facile kompreneblan kaj el ĉiuj 
lingvoj la plej  belan, nome Esperanton. Tiun lingvon li decidis subteni fariĝi, kiom eble plej baldaŭ – 
la vere internacia lingvo parolata, skribata kaj komprenata en la tuta mondo.   
      
Do, jam en 2011 li kuraĝe eldonis la unuan numeron de tio, kio baldaŭ fariĝis la plej populara legaĵo, 
ne nur en Aŭstralio kaj Novzelando, sed ankaŭ en Usono, Anglujo, Germanujo, Afriko, Danujo kaj 
sendube ankaŭ en multaj aliaj landoj, kie troviĝas homoj, almenaŭ iomete pli prudentaj ol la plej 
multaj. 
 
Nun nia Roger estas bone, eĉ bonege konata kaj populara en la tuta  mondo, pro siaj entuziasmo kaj 
deziro pri tutmonda kaj konstanta kompreniĝo inter ĉiuj nacioj, io, kio devus konduti al paco 
konstanta! 
 
Gratulon al vi, nia heroo pro la aperigo de via 500-a numero de la Novaĵletero de la mondo! 

 
`   Bob Felby  

 

 
 
De sia komenco, "AE" estis kuniga interkomunikaĵo por samideanoj ĉirkaǔ 

nia kontinento.  Tre baldaǔ' respondis pozitive ankaǔ eksterlandaj geamikoj. 
 

Esperanto-Domo 26-Oktobro 2014 
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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.)                  Vera Payne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gratulon al Roger pro lia senĉesa laboro kaj atingo de 500 eldonoj da Aŭstraliaj 
Esperantistoj.      Ĝo kaj Peter Johns 

 
 

 
 
 

 

Rainer, Max, Mei kaj Roger ĉe la kongreso 2014 Esperanto-Domo        25 Nov-2010 

Manly Esperanto-Klubo17-Nov-2012 

Roger-ĉe-Manly-
Esperanto-Klubo Nov-

2010 
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Gratulon Roger, por la 500-a AE-eldono. 
Vere mirinda kaj diligenta atingo! 
Via penego estas tre estiminda. 

 
Dezirante al vi kaj al via edzino sanajn longajn 

vivojn! 
 
Ni trovas tri gravajn meritojn legi AE: 
1.  E-lingvaj agadoj kaj estontaj eventoj ĉirkaŭ 

Aŭstralio per unu rigardo-mirindo kaj aktuala 

interreta sistemo. 

2. Ebligi al komencantoj kiel ni grandajn ŝancojn 

lerni novajn vortojn kaj novajn esprimmanierojn. 

3. Donante al ni fortan senton de E-komunumo. 
 
Ni subtenas AE kaj esperas, ke ĝi daŭros eterne. 
Dankon pro la regulaj kontribuantoj kiel Marcel, 
Trevor, kaj multaj pli. 
    
 Aprezante la penon de Roger Springer, 
      Torquay Esperanto Kafo Klubo 
           John, Elrae, Gary kaj Marumi 

 
 

Gratulon kaj dankon 
Gratulon kaj dankon al vi kara Roger pro via grava jubileo. Malmulte okazas en la mondo 

ke redaktoro redaktas semajnan ĵurnalon dum multaj jaroj kaj aperigas 500 eldonaĵojn. 
Dum la lastaj jaroj hungaraj esperantistoj en Eŭropo ĉiusemajne ĝuas legi vian ĵurnalon 

kaj ofte diskutas ties temojn. Oni informiĝis pri la avantaĝoj de enkonduko de universala baza 
salajro per viaj artikoloj kaj nun estas movado en Hungario kiu celas enkonduki tion ankaŭ en 
Hungario. 

Gratulon al vi kara Roger kaj dankon pro via valora kaj entuziasma laboro.  
Amike via            Markus Gabor 

 
Gratulon  

ĉu mi rajtas aliĝi al la gratuloj pro la 500-a numero. Vi revivigis la aŭstralian 
movadon. vi estas unu el tiuj homoj, kiuj aperas, kiam la socio bezonas ilin.  

amike renato corsetti 

 

Kun Heather en Sicilio 2006 
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Nia tre kara Samideano Roger Springer kaj kunlaborantoj 
Koran saluton el bela Brazilo! 
Multan dankon al vi pro aperigo de informo kun foto kaj ligilo pri la enretaj pilgrimadoj 

al la Templo de Bona Volo, la Templo de Paco de LBV, por celebrado de ĝia 31-jariĝa 
fonddatreveno. 

Ni kaptas la okazon por elkore gratuli Vin pro atingo de 500 kopioj de Aŭstraliaj 
Esperantistoj. Bonege! Trafite! 

El la centra sidejo de Legio de Bona Volo en urbo San-Paŭlo, 
kun niaj amikaj, frataj brakumoj, samlingvane, Maria Aparecida da Silva 
 

Mongolio anstataŭas Aŭstralion kiel ĉefan koaksigan karboprovizanton al Ĉinujo. 

China+Digest_campaign      Ho ve !  Roger Springer         
 
theguardian.com/australia-news/2020/oct/28/how-much-is-china’s-trade-war-really-costing-australia   

$47,700,000,000  kaj tiuj kostoj kreskos    Roger 
“Antaŭaj deklaroj de Morrison, ke Aŭstralio defendos siajn valorojn kaj ne cedos al ekonomia premo.” 
 
Niaj mondaj problemoj estas ke ne estas profito en paco. Roger  

 

* Stelo-moneroj aŭkcio la 19an de novembro 2020 
La renoma aŭkciejo Dorotheum en Vieno ofertas denove du seriojn da Stelo-moneroj la 19an 
de novembro 2020: 1 + 5 + 10 Steloj 1959 kaj arĝenta 
monero 100 Steloj 2018. 
La eldonkvanto de la 100-Stela monero estas nur 1000.  
https://www.dorotheum.com/de/l/6918292/ 

https://www.dorotheum.com/de/l/6918295/ 

Pliaj informoj en la broŝuro „Stelo - La mono de la 
Esperanto-Komunumo”:   
https://www.dorotheum.com/       Stelo-A2-2020%20broshuro.pdf      Katja Steele 
 
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                                     

N i   s e r i o z u   e n   E s p e r a n t o !   
SEN  SERIZAJ  ERAROJ . 
      Pasintece ni vidis,  kiel homoj diras sensencaĵojn en Esperanto,  kiajn ili ne kuraĝas 
diri en sia angla lingvo,  nome  “(naskiĝ)datreveno”,  dum dato en nia gregoria kalendaro ne 
povas reveni.  Nur la numero de tago en monato,  kaj la monato mem, povas reveni.  Do ni 
povas  deziri nur “bonan naskiĝtagon”,  kiel diras la angla lingvo inteligente.   
      Alia tia eraro faratis de fama franca Esperantologo.  Estante franco,  li trovis tre malfacila,  
kompreni kaj senti la funkcion kaj karakteron de prepozicioj.  Prepozicio havas verban 
karakteron: se oni metas “estas” antaŭ ĝi la kombinaĵo fariĝas predikativa verbo,  kaj en 

http://enapp.globaltimes.cn/?utm_source=China+Digest+English&utm_campaign=803be6e114-EMAIL_CAMPAIGN_8_15_2020_13_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a315a15a77-803be6e114-546592250&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_8_15_2020_13_19_COPY_01)%23/article/1204846
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/28/how-much-is-chinas-trade-war-really-costing-australia
https://www.dorotheum.com/de/l/6918292/
https://www.dorotheum.com/de/l/6918295/
https://www.dorotheum.com/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2QZFHM9W/Stelo-A2-2020%20broshuro.pdf
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Esperanto tial facilas krei nudan verbon de iu ajn prepozicio.  Oni nur devas zorgi,  ke la parto 
antaŭ la prepozicio, ekz. ”La parketo”, estu la gramatika subjekto de la prepozicia verbo,  ekz.  
“antaŭas”  kaj ke la parto post la verbo fariĝas la gramatika objekto de la nova verbo,  ekz. “la 
preĝejon”.  La fama franca Esperantologo ne sentis tion,  aŭ ne komprenis tion,  aŭ ne volis 
senti kaj kompreni tion,  kaj kreis el la prepozicio  “per” verbon  “peri” kun la malĝustaj 
subjekto kaj objekto,  kontraŭe al la natura regulo pri la verbigo de prepozicio.  Dum  “La 
vojaĝo estis per aŭtobuso” fariĝas “La vojaĝo peras aŭtobuson”,  li kreis “La aŭtobuso peris la 
vojaĝon” kaj el “La vendado de nia gazeto peras (= “estas per”) ĉiujn oficejbutikojn” li uzis,  kaj 
tial oni nun plu uzas,  “Ĉiuj oficejbutikoj peras (= “estas per”) nian gazeton”.  Ĉar li estis fama,  
ĉiuj Esperantistoj uzas lian eraron,  same kiel multaj usonanoj fidas la usonan prezidiston.   
      Alia tia eraro estas la kreo, ate de iu kiu scias malmulte pri arboj,   ante al la vorto “falfolia 
arbo” por la angla “decidious” (decidia).  Inkluzive de la rondaj folioj de la koniferoj (pinarboj),  
la folioj de ĉiuj arboj regule falas,  dum unu parto de la jaro aŭ daŭre.  Ĉiuj arboj estas falfoliaj. 
En mia ĝardeno estas ekzemple arbo, ĵakarando,  Jacaranda el Brazilo,  kies folioj falas dum la 
printempo kaj revenas en la aŭtuno, kaj kies floroj gloras dum la vintro. Aliaj arboj faligas siajn 
foliojn en la aŭtuno,  kaj pluraj,  kiel eŭkaliptoj,  dum la tuta jaro.  Tiu nearbema Esperantisto 
estus devinta lasi vortkreadon al specialistoj. Kaj la nespecialista Esperantistaro blinde sekvas 
lin kaj la vortaroj plu rekomendas la stultan vorton “falfolia”.   Kiel ili povus scii,  dum ili ne 
specialistas, pri arboj nek pri prepozicioj?   
      Alia sensenca vorto kreatis de Zamenhof,  kaj la Esperantistoj plu uzas ĝin,  kvankam  
ekzistas ĝustaj alternativoj.  Ĝi estas la vorto “denove”.  Zamenhof simple,  aŭ por ne kolerigi 
la eŭropanojn,  kreis ĝin el la eŭropaj lingvoj:  de nouveau;  opnieuw;  k.t.p.  La ĝustaj 
alternativoj estas “ree” kaj “refoje”.  La vorto “denove” fakte signifas “el de kiam ĝi estis 
nova”,  “from (= de) when it was new (nov)”.  Same kiel “delonge (from a long time (ago), kaj 
“dekomence” = from the beginning.  Unu konata aŭstralia verkisto  ĉiam uzis “ree” kaj 
“refoje”.  La vorto “denove” aperas ekzemple en la frazo “Mi havas tiun aŭtomobilon denove” 
= from when it was new.        Marcel  Leereveld.   
 

DUONAGLUTINAĴO . 
      Eble  kelkaj el vi rimarkis la strangan aferon,  ke vi ne povas diri “la ruĝrozo” por “la ruĝa 
rozo,  sed vi povas diri “la ruĝroza bukedo”,  dum vi lernis ke se la kunmetaĵo havas sencon,  vi 
ĉiam povas fari substantivon el adjektivo;  do la (nepermesatan) substantivo “*ruĝrozo” el la 
(permesata) adjektivo  “ruĝroza”.   
      La kaŭzo estas,  ke ĉe ĉiu kunmetaĵo ĉeestas la ne esprimita senco de specialeco.  
“Tablotuko” estas ne ĉia tuko por la tablo,  sed speciala tuko speciale uzata kiel tablotuko aŭ 
speciale fabrikita kiel tablotuko.  Se iun tagon mi uzas mian litkovrilon sur la tablo,  ĝi ne estas 
tablotuko sed “tuko por la tablo”.  Kunmetaĵo,  kiel tablotuko,   ja ne havas ekzakte la saman 
signifon kiel sia analiza formo,  tuko por la tablo.  Se jes,  ni ne bezonus aŭ la analizan formon 
aŭ la sintezan formon.  La sinteza formo estas en Esperanto  kaj en la ĝermanaj lingvoj 
konstruita el la analiza formo per aglutina vortkunmetaĵo, ekz. “litotuko” el “tuko por la lito”,  
dum en aliaj lingvoj uzatas  sinteza formo,  ekz en la franca  “drap de lit”,  do per la sensenca 
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vorteto “de”.  La diferenco de signifo estas,  ke la sinteza formo ĉehavas la signifon de 
specialeco.  
      Se ni aplikas tiun regulon de specialeco,  ni povas konstati ke “ruĝa rozo” ne povas  havi 
specialecosignifon, kaj ke tial ne povas ekzisti “*ruĝrozo”,  dum se ni kunmetas la du vortojn 
kiel unu adjektivon (aŭ adverbon), la specialeco ĉeestas:  “ruĝroza bukedo aŭ donaco”.  Ni 
povas ĉiam fari adjektivan aŭ adverban kunmetaĵon de substantivo kun sia adjektivo,  aŭ de 
verbo kun sia adverbo aŭ kun sia gramatika objekto.  Do:  rapidparola prezidanto kaj  fiŝkapta 
boato.  La dua substantivo  povas esti sufikso: fiŝkaptisto  kaj  longferianto.   
      Por plisimpligi la lernadon ni instruas la regulojn: 1).  ke oni ne povas uzi kunmetaĵojn de 
substantivo kun sia adjektivo,  do NE  *varmakvo;  2).  ke oni ne povas uzi kunmetojn de verbo 
kun sia adverbo,  do  NE  *rapidkuri;  kaj 3).  ke oni ne povas uzi kunmetojn de verbo kun sia 
objekto,  do  NE  *fiŝmanĝi.  Sed jes:  “varmakva (bano)”  kaj  “rapidkure (trafi la vagonaron”);  
kaj  “fiŝmanĝa (vizito al la budaro)”,  kaj  “rapidvagonara manĝo”.          Marcel  Leereveld.   
 
Universala baza enspezo (UBI) 
Por pli kontentiga kaj sekura mondo 
 Universala baza enspezo (UBI) estas simpla ideo: perioda 
konstanta pago senkondiĉe transdonita al ĉiuj individuoj, sen 
rimedo-testado aŭ labora postulo. 
 Ĝi devos esti minimuma sed sufiĉe granda por ebligi ĉiujn vivi kun homa digno, kun 
manĝo kontraŭ malsatomorto, akvo, vestoj kaj loĝejo kontraŭ la klimato, elektro por komuniki 
kun la mondo ktp. 
 Neigas la neceson havi multajn senmonajn homojn en la popolo kiuj aliĝas al la armeo 
por la neceso vivi. 

Tio helpos solvi multajn problemojn de la tuta homaro 
 Sklavoj ne ekzistos. Inoj foriros de la laborejo, se la estro agas fie. Do estroj traktas siajn 
gelaboristojn pli bone/zorge/respekteme. Laboristoj ne devus agi fie, ĉar ili havos la eblon 
eskapi el teruraj situacioj sen zorgo de sia estonteco. La armeo ne allogas anojn pro malsato. 
 La situacioj kuraĝigante sinmorton malgrandiĝos. Homoj ne vivus en severaj situacioj  
Komunismo estas la plej granda provo de simila sistemo kaj fiaskis. 
Sed la mondo ŝanĝiĝis multe dum la lastaj jaroj. La komputeroj kaj lertaj maŝinoj komencas 
anstataŭi homojn en la produktado de la necesaĵoj kaj riĉeco por la homa popolo 

Mono estas energio Ĝi dividas la haveblan energion en la mondo. Roger Springer 
 
3ZZZ   La elsendo  de la 2a de novembro 2020 prezentas la asociojn : 

-Mas ( Monda Asembleo Socia) pere de prelego de Eddy Raats 
-Libe  ( Ligo Internacia de blindaj Esperantistoj) pere de mesaĝo de Stefan McGill 
Ĝi prezentas ankaŭ la kompilon de Bardhyl Selimi kaj Adam Jaupi pri la historio de la esperanta 
movado en Albanio.  Kompreneble ĝi ja enhavas muzikon. Franciska Toubale   


