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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 17/12/2020  Kvincentnaua 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 
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765,600 

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

Nun studas 220,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 216,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

Nun studas    41,600 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    
Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj.  (Ekde februaro /marto 2021) 

    
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917    

EKSTRAĴOJ ĈE LECIONO 14 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard). 
N.ro 14 de “Por Komencantoj”.                                                       
    Krom la necesaj Subjekto kaj Predikato (Verbo),  la frazo povas 
enhavi (Rektan) OBJEKTON.  Ĉi tiu Objekto ĉeestas nur,  se la Verbo 
estas Transitiva, kiel en “Ni manĝos LEGOMOJN”.  Tiaj transitivaj 
verboj ne bezonas ĉehavi Objekton, kiel en “Morgaŭ ni MANĜOS  je la sesa horo”.   
      Krom la Subjekto, la predikato, kaj la Objekto  la frazo povas enhavi unu aŭ 

plurajn  ADJEKTO(J)N,  kiuj indikas la cirkonstancojn de la ago,  ekz.  “HIERAŬ  ni EN LA 
KAMPARO  purigis  nian domon  LA TUTAN TAGON.”.  Tiuj Adjektoj estas AŬ Adverboj  
(“hieraŭ”) AŬ Prepozitivoj (“en la kamparo”)  AŬ Akuzativaĵoj (“la tutan tagon”).  Ankaŭ la 
Objekto havas, se eble,  la Akuzativon (“nian domon”).   
      Ĉiu el tiuj kvar frazpartoj (la kvara povas konsisti el pluraj frazpartoj)  povas ĉehavi  
Komplementojn,  kiel en  “Hieraŭ, MIA NASKIĜTAGO,  ni   KIUJ VOLIS ESTI UTILAJ  en la 
BALDAU VARMIĜONTA kamparo  purigis,  T. E. LAVIS,  nian FERIOdomon  la tutan BELVETERAN 
tagon”.    (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 virusojn ĝis 8 metroj.    
https://twitter.com/i/status/1245591199034929153  

Homoj protektas aliulojn per la surporto de masko 

Esperanta Retradio Pri la vakcin-simila efiko de protektaj maskoj 

Eĉ la plej kutimaj protektaj maskoj reduktas la penetron de fremdaj patogenoj en niajn 
pulmojn. Samtempe ili limigas la eblon, ke ni povus infekti iun per niaj infektaj partikloj. Sed 
laŭ sciencistoj, ili eble havas alian pozitivon. Ili povas havi vakcinan efikon.    ktp  ktp 
  

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

kaj trian sabatojn de la monato   Unu taso da klubpagita kafo atendos vin.  
Ni renkontiĝas ĉe la oceana fronto kontraŭ la Restoracio Bluewater, Suda Stejno. La ĉeestantoj 
tie diskutas la plej sekuran lokon por la kunveno laŭ la vetero kaj homamasoj 
La 19an de decembro estos la 3a sabato de la monato.  Venu !           Roger Springer 
 

 
"Melburnaj Esperantistoj kunvenis ĉe la Radisson Hotelo por sia 2020 Festo. Ni ĝuis prelegojn 
de Heather kaj Marumi, poemon de Franciska kaj bongustan vespermanĝeton. Mi ankaŭ havis 
la oportunon gratuli Marcel atingi 103 jarojn."             Heather Heldzingen 

Melburna Esperanto-Klubo 

https://twitter.com/i/status/1245591199034929153
http://esperantaretradio.blogspot.com/#!
http://esperantaretradio.blogspot.com/2020/12/pri-la-vakcin-simila-efiko-de-protektaj.html
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Vendredon, la 11an de decembro 2020 ok esperantistoj de Melburno kaj ties ĉirkaŭaĵo kuniĝis 
por festi la Zamenhofan feston. Pro tio ke la kutima loko restos fermita ĝis la venonta jaro, la 
festo okazis en la hotelo Radisson . Unue Heather bonvenigis ĉiujn kaj parolis pri la atingoj de 
Marcel . Tio estis la okazo vidis fotojn kaj memori vizaĝojn kaj okazaĵojn de la pasinteco. . 
Sekve Franciska deklamis la poemon de Johano Valano el la poemaro Malmalice   “ Kaj tiel plu” 
. Marumi prezentis rakonton “ la tomato sandviĉo”. Ni ludis ludon preparitan de Franciska  kaj 
fine ni ĝuis la bongustajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn . 
Dankon al Marumi kiu  solvis  la problemon de loko kaj Heather, kiu organizis la eventon. Ni 
esperas ke venontjare ni povos enkalkuli pli da ĉeestantoj .     Raportis Franciska Toubale   

 
 

Zamenhofa Tago   
Omaĝe al la ĉijara Zamenhofa Tago, ni elkore preparis 

surprizan, mildan filmeton, kun esperanta voĉo, por la tuta 

Esperantujo. Ni etendas nian omaĝon al la abonantoj kaj 

simpatianoj, kiuj helpas diskonigi la Internacian Lingvon kaj ankaŭ 

konservi la esperantan kulturon en la tuta mondo.  

LBV-omaĝo al la Zamenhofa Tago 2020       (valoras klaki) 

Kun nia bondeziro pri Ĝoja Zamenhofa Tago, ni salutas tiun specialan tagon per nia elkora 

ĝojkrio:           Vivu Zamenhof!  Vivu la 15-a de Decembro 2020! Vivu Esperanto!   

Samideane kaj samlingvane, Maria Aparecida da Silva  www.bonavolo.com 
 

https://mkt.boavontade.com/r/7a1b25e15ef7f083e1f9c8633?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTk5Njt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxOTk2O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWZkMjkzN2E4NDhmYTczNzk0ODUwMyI7czo0OiJsZWFkIjtzOjY6IjMwNDMyOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTk5Njt9fQ%3D%3D&
https://mkt.boavontade.com/r/e97d92be40d86823bdf479cde?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTk5Njt9czo1OiJlbWFpbCI7aToxOTk2O3M6NDoic3RhdCI7czoyMjoiNWZkMjkzN2E4NDhmYTczNzk0ODUwMyI7czo0OiJsZWFkIjtzOjY6IjMwNDMyOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTk5Njt9fQ%3D%3D&
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ANKAŬ LA PAPO SUBTENAS UBE!    
 

Nu, eble jam ne, sed certe en sia Ni Sonĝu la Vojon al Pli Bona Estonto 
(Let us Dream the Path to a Better Future) Papo Francisko sin apogas 
tiudirekten. 
 
La kronvirusa pandemio enfokusigis la problemon, ekzemple prizorgo-
laboristoj  (geflegistoj ktp) plejparte tre mizere enspezas.  Fakte, la 
valoro de laboristoj ĝenerale estas la plej grava enigmo solvenda en nia 
epoko. 
 

Venis la tempo por rigardi la mondon tra la okuloj de la Bona 
Paŝtisto, opinias la Papo (kiu admonis, cetere, al sia ŝafaro: Vi 
protestis, ke vi devas surporti vizaĝmaskon, sed vi ne protestis la 
mortigon de George Floyd).  Do, ĉu pli gravas la ekonomio aŭ la 
vivo?  Dum krizo, la mondaj gubernioj devas elekti; fakte ili jam ja 
elektis kaj la profundaj etikaj elektoj estas ege rivelaj... 

 

Ni redesegnu la ekonomion!  Tiel, ke la homara digno pli gravas ol animo-detruanta profito kiu 
certigas riĉecon por la avida malmulto kaj nesufiĉan enspezon por la plimulto.  Necesas por 
laboristoj ankaŭ malplilonga laborosemajno.  La ekonomio profitu la komunumon kaj ankaŭ la 
naturan medion.  Ni konsciu pri kio agrable harmoniigas kaj kio male detrueme 
misharmoniigas. 
 

Nesurprize, la kontraŭuloj taksas la ideojn senvaloraj - aŭ frenezaj aŭ marksismaj.   
 

Tamen!  Jam en 1891 Papo Leo X111 skribis pri la neceso por justa salajro por 
viroj kaj virinoj.  Do, la principoj kiu kondukos al UBE ne estas ĵus pripensitaj.  Kaj 
proponantoj kia nia Roger havas moŝtajn interkonsentantojn je sia 
flanko.   

Vera Payne.  

  

Universala baza enspezo (UBI)  
Por pli kontentiga kaj sekura mondo 
Tio helpos solvi multajn problemojn de la tuta homaro 
 Sklavoj ne ekzistos.  

Laboristoj ne devus agi fie, ĉar ili havos la eblon eskapi, sen zorgo de sia estonteco. 
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 La situacioj kuraĝigante sinmorton malgrandiĝos. Homoj ne vivus en severaj situacioj 
Mensa malsano malpliiĝus ĉar oni ne devas zorgi pri la estonteco 

 Oni ne devus ŝteli aŭ murdi por eviti fruan morton/malsaton. 
 Oni, ekonomie, ne devus aliĝi al la armeo por mortigi aliajn homojn. 
 Oni ne devus timi la komputerojn kaj maŝinojn, kiuj anstataŭas onin en la laborejo. 

Oni povus kun vivi por havi pli da luksaj aĵoj. (geedzoj ktp) aŭ havi pagitan laboron 

Kio estas mono?  Mono egalas energio, nuna kaj historia. (Karbo ktp) 
Registaroj neniam havas problemon financi militojn por profitoj. 
  Kion vi opinias?    Roger Springer 
 

 
Kiel malriĉaj homoj en nia mondo, inkluzive de infanoj, povus havi 
multekostajn pafilojn anstataŭ vestoj ŝirmejoj aŭ/kaj manĝo? 

Ĉu estas mona afero?      Profito, profito,  profito.    

Roger Springer 
 
 
“Estas du malsamaj specoj de homoj en la mondo, tiuj, kiuj volas scii, kaj tiuj, kiuj volas kredi. 
 
 
                                             (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917 .                                                                                                         

L a   h o m a   s u f e r a d o .   
LA  DU  SPECOJ  DE  SUFERADO  DE  LA  HOMOJ .   
      Ĉiu animalspeco  (kaj eĉ ĉiu plantspeco)  suferas je du flankoj:  pro milito kontraŭ la 
resto de la naturo,  kaj pro malharmonio inter si en la speco mem.  Ĉiu animalgrupo devas 
batali kontraŭ ĉiuj aliaj animalgrupoj  por ne ekstermati,  kaj,  sennecese,  la membroj inter si 
de ĉiu animalgrupo interbatalas,  en unu grupo pli ol en alia grupo.  La unua batalo estas 
necesa pro la multegaj animalspecoj en la mondo.  Ilia pluvivado dependas de tio.  Tiuj multaj 
bataloj kontraŭ la resto de la naturo suferigas la membrojn. Ĵusa ekzemplo de tio estas la 
batalo de la homaro kontraŭ la koronviruso.  Kaj ekzistas multaj tiaj bataloj de aliaj 
animalgrupoj. En tia kazo precipe la homoj penas mildigi siajn suferantojn.  Multe da kuracistoj 
kaj malsanejoj funkcias por tiu batalo.   
      En la ,  ja nenecesa,  interbatalo inter la membroj de unu animalgrupo la homa 
animalgrupo estas sendube la plej aktiva.  Tio estas stranga,  ĉar la membroj de ĉi tiu grupo 
havas pli da inteligento ol la membroj de aliaj animalgrupoj,  kaj do kapablas solvi problemojn 
pli facile ol aliaj animaloj.  Fakte,  pro sia pli alta inteligenteco la homoj povus,  sed ne faras,  
solvi problemojn pli rapide,  sed samtempe, pro la inteligenteco ili kapablas trovi kaj krei pli da 
problemoj ol normale.  Se ekzemple la homoj havas la saman normalan kvanton da problemoj 
kiel la ursoj pri la riĉeco de la individuoj, la ursoj ne havas la inteligenton por krei pli da tiaj 
riĉecoproblemoj,  dum la homoj havas la inteligenton por krei multe pli da riĉecoproblemoj.  
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Kaj kial la homoj faras tion,  nenecese?  Ĉar ili estas tiom multnombraj en la mondo ke ili 
komencis,  ree nenecese,  dividi la homaron en apartajn animalgrupojn.  Do kulpas por tiu 
interhoma batalado la homoj kiuj kreas la kulturon ke partoj de la homaro estas aliaj ol aliaj 
homgrupoj kaj en kiuj ĉiu aparta homgrupo devas batali ne nur kontraŭ la animalspecoj  sed 
ankaŭ kontraŭ la aliaj homspecoj kreitaj en tiu kulturo.  La solvo do estas detrui tiujn 
diferencojn.  Kvankam necesa, tio estas ege malfacila tasko ĉar la diferencoj ne estas nur rasaj 
sed ankaŭ, kaj eĉ pli forte, ekonomiaj.  La forigo de la ekonomiaj diferencoj,  de la klasoj de 
riĉeco,  do la kreo de la  riĉecoegaleco,  devas esti nia precipa kvankam malfacilega celo.  La 
rezulto estos malpliigado de la nenecesa suferado de la homoj.                                                  
Marcel  Leereveld.   
 

FOJNOFEBRO .  
      Vera demandas nin kiel ni povas malpliigi la fojnofebron.  Jen kelkaj ideoj:  Resti pli ofte 
endome.  Kaj loĝi en la norda hemisfero dum nia printempo.  Kaj spiri ne tra la buŝo sed tra la 
nazo.  Aŭ eltrovi ŝprucaĵon kiu mortigas la polenon.  Aŭ ĉesi spiri.   
         Marcel.   
 

LONGVIVADO .   
      Ne ekzistas multaj homoj kiuj aĝas aŭ jam aĝis cent-tri jarojn.  Sed Franciska havas 
samfamilianon kiu nun aĝas 103, kiel mi,  sed kies persona nomo estas sama al mia,  Marcelle.  
Do aĝo dependas eble de ies nomo?        Marcel.   
 

DAŬRIGA TEMPO  (EN ESP.: DAŬRIGA ASPEKTO) .   
    Oni nomas ĝin,  ĝuste, ankaŭ  “Imperfekto”.  Ĝi okazas en eŭropaj lingvoj.  En Esperanto ĝi 
ne estas Tempo,  sed Aspekto,  kiel en “Ni ESTIS MANĜANTAJ, kiam subite fulmotondris.  Ĝi 
ĉiam uzatas per la sufikso “-anta”.  Se ĝi estus en Esperanto tempo, ĝi povus esti  “Ni 
manĝantis”, k.t.p.   
      Jen ekzemploj en kelkaj eŭropaj lingvoj:   
Aktiva:  ANGLA:  We  WERE EATING  when the plane came down (finita tempo).   
                              (Ni estis manĝantaj,  kiam la flugmaŝino teren falis).     
              FRANCA:  Nous MANGIONS  (étions en train de manger),   
                                                quand l’avion est tombé à terre  (finita ago).   
               NEDERLANDA:  Wij  WAREN AAN HET ETEN  toen het vliegtuig viel.   
               GERMANA:  Wir  WAREN AM ESSEN,  als das Flugzeug herunterfiel.   
Marcel  Leereveld.   
 

3ZZZ    

La elsendo de la14a de decembro 2020 proponas al la aŭskultantoj la unuan 
parton de la prelego de Albert Garrido pri la filipina lingvo - la influo de la kolonia 
historio de la lando- , informojn pri la situacio en Venezuelo kaj pliajn rakontojn 
pri la lojaleco de hundoj.                                                                 ….Franciska Toubale       


