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769,300
Nun studas 289,000 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 44,300 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 15 DE “THE ESPERANTO-TEACHER” (de Mason Stuttard).
N.ro 15 de “Por Komencantoj”.
La normala frazo povas kreati kiel bildo de okazaĵo. En tia
bildo, same kiel en la parola lingvo, oni unue vidas la Subjekton
(La knabino), post tio la Agon (lavas), post tio la Objekton (la
ŝtonon) kaj post tio la eventualajn Adjektojn (sur la marbordo). Oni
nomas tiun direkton por vidi (kaj diri) la frazpartojn la AKTIVA VOĈO, sed
pli ĝusta estus la termino “La Aktiva Aspekto”, ĉar temas pri la vicordo de
la rigardado de la okazaĵo.
Oni povas rigardi la saman bildon en aliaj direktoj. En tiaj bildoj kaj
frazoj la bildo mem, kaj la vortoj, restas ekzakte la samaj, kvankam la
speco de rigardodirekto estas en la diversaj Voĉoj” indikataj per prepozicio aŭ per kazo aŭ per
sufikso. Sed en la diversaj Voĉoj, la diversaj rigardodirektoj, la bildo kaj la vortoj kaj la
verbotempo restas ekzakte la samaj en la diversaj Voĉoj.
Marcel Leereveld.
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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




LBV-omaĝo al la Zamenhofa Tago 2020

(valoras klaki)

Samideane kaj samlingvane, Maria Aparecida da Silva www.bonavolo.com
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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.
La kunveno de 19a de decembro estis nuligita pro la kovid 19 reguloj
Roger Springer
Artnivela kunkantado de koreaj esperantistoj dum Zamenhofa tago kun omaĝo al la Majstro

https://www.youtube.com/watch?v=nCZhiic7uNo

Sendis al AE Gabor Markus

(Marcel naskiĝis 4-an de Decembro1917 .

Por pli bona kaj humana mondo .
“ĜI PROMESAS SANKTAN HARMONION” .
Mi tre samopinias kun la ĵusaj artikoloj de Vera kaj de Roger pri redesegno de la ekonomio.
Mi samopinias ankaŭ kun mia artikolo pri la temo.
Ankaŭ alia negranda nacio, Norvegujo, kapablis redesegni, certograde, sian politikan
socion. Kaj la grandaj nacioj plu aĉetas ĝian petrolon. Tiuj potencaj nacioj plu aĉetos la varojn
de nia lando, Aŭstralio. Ĉar oni devas komenci ie, kaj kial ne en Aŭstralio? Sed kiuj organizos
tion? La tasko estas grandega, ĉar ni bezonas unue konvinki, aŭ devigi, la politikistojn, kiuj
ĝenerale favoras la nunan sistemon, per kiu ili riĉiĝas. Sed niaj agoj estas tre necesaj kaj
gravaj.
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Mi estas Esperantisto, kaj mi ne volas malpliigi la valoron de la batalo por Esperanto, sed
ĝi estas multe malpli grava ol la batalo por ŝanĝi la ekonomian sistemon. Esperanto nur helpas
tiun grandan batalon, sed fakte tre malmulte. Tiu helpo de Esperanto montriĝas precipe en la
enhavo de Aŭstraliaj Esperantistoj, kaj tiu gazeto do estas la plej granda helpo de Esperanto
al la batalo por pli justa socio.
Marcel Leereveld.

FOJNOFEBRO .
Por ne terni pro la fojnofebro, Vera povas peni la jenan:
Por fermi ĝin, premu per fingro sur la eksteron de tiu naztruo kiu plej tiklas, por peni ne
terni.
Sed se ci ternas, faru tion en cian kubuton (se endome).
Marcel.

LA KORONVIRUSO.
Ni bedaŭras por tiuj Esperantistoj kiuj loĝas en la marbordo de norda Sidneo pri la invado
tie de la koronaviruso. Kaj mi akuzas la registaranojn kiuj permesis ĝin eniri en Aŭstralion.
Marcel.

LA C.I.A. VIRUSO .
Ŝajnas al mi, ke la Usona registaro decidis antaŭ kelkaj monatoj uzi Aŭstralion por
ekzameni la reagojn de Ĉinujo al forta incitado. Aŭ Ĉinujo turmentadas Aŭstralion por
ekzameni la eventualan reagon de Usono. Aŭ ambaŭ.
Sendube la neceso de Aŭstralio serĉi aliajn merkatojn por siaj varoj ne helpos Ĉinujon nek
Usonon. Ĉiukaze mi esperas ke Aŭstralio pli komercu kun aliaj ĉinaj ŝtatoj, kiaj Tajvano kaj
Singaporo. Kaj mi esperas ankaŭ ke Aŭstralio liberiĝos de la katenoj de la importoleĝoj kiuj
nun favoras la usonajn eksportistojn kontraŭ “ni”. Cetere la mondo bezonas malpli da varoj
kaj do malpli da komerco, por pluvivi.
Marcel.

KRISTNASKO: VIVU LA MELEAGRO KAJ LA PORKO !
Tion oni diras je Kristnasko. Mi diras: “Longe vivu la meleagro kaj la porko”. Kiam la
meleagro (turkey) kaj la porko ne vivas. ili estas kadavroj, kaj multaj homoj manĝas tiujn
kadavrojn je Kristnasko. Por celebri la nekadavrecon de Jezuo, kiu laŭ ili pluvivas. Por ne
manĝi Jezuon Kristo, ili manĝas kadavrojn. Kiam ili vivas, tiuj bestoj estas tre belaj kaj
amindaj. Sed ne dum longa tempo ili vivas kiam ili posedatas de homoj. Kelkaj homoj traktas
ilin ame kaj sen suferigo. Multaj homoj traktas ilin, ofte senpense, malagrable, speciale la
komercistoj. Ne malofte tiu homa traktado estas kruela kaj kruelega, ĉar ili havas tiujn
bestojn por fari profitojn monajn. Sed la multegaj homoj kiuj je Kristnasko manĝas tiujn
kadavrojn, ne scias tion aŭ volas ne scii tion. Kaj ili ne bezonas scii tion, ĉar la kruela traktado
okazas nevidate de la publiko. Tiuj kruelantoj ne juĝas la bestojn same kiel la homojn. Estas
vera, ke la bestoj inter si, inter siaj specoj, agas kruele, ĉar ili estas nur bestoj. La gravo estas
la karaktero de la homoj: se ili volas havi humanan karakteron, ili devas lerni esti humanaj, al
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homoj kaj al la naturo. Kaj esti kruelaj nur, se tio estas necesa por savi sin mem kontraŭ la
naturo.
Ekzistas alia tialo, kial mi ne volas manĝi bestojn. Tio estas pro ekonomiaj tialoj kaj por
teni la mondon sana kaj pluekzistebla. Depende de la grundo kaj klimato, la kultivado de
animaloj kostas al la tero pli aŭ multe pli da grundo ol la kultivado ante al plantoj. La rezulto
estas, ke dum la homaro timige pligrandiĝas, la tero povos havigi malpli kaj malpli da loko por
kultivi manĝaĵojn, kaj do la homaro senos de nutraĵo pli dum manĝado de animaloj ol de
plantoj. La homoj do fariĝos pli kaj pli malriĉaj. En kelkaj partoj de la mondo la malriĉaj homoj
jam devis komenci manĝi insektojn, da kiuj ja ankoraŭ estas multaj. Sed eĉ tiuj insektoj pli kaj
pli ekstermiĝos. Do estas pli kaj pli necesa, ke ni ne manĝu, aŭ draste malpliigu, la
manĝadon de animalaĵoj kaj do la uzon ante al la tero por kultivi animalojn. Manĝi viandon
havas similan efekton kiel la poluciado kaŭzanta la klimatŝanĝadon, kaj same gravan.
Marcel Leereveld.

LA PAPOJ DE VERA .
Mi ŝatas la katolikan religion. Mi trovas ĝin la plej bela el ĉiuj eklezioj, ĉar ĝi substrekas kaj
centrigas la amon por infanoj (Jezuo Kristo) kaj patrinoj (Maria). Ĝi tial estas tre humana
religio, kaj la de Vera menciita pacema papo ne estas la nura. Kaj la katolika eklezio, parte
pro la papoj, estas tre malfanatika kaj maldogma. Unu pruvo estas la jena.
Kiam juna, mi kelkfoje renkontis profesian bibliotekiston tre kleran kaj konatan en Eŭropo,
kiu deziris ŝanĝi sian postenon. Hazarde la Vatikano bezonis novan ĉefbibliotekiston, kaj mia
amiko anoncis sin havebla, krom al kelkaj aliaj, ankaŭ al tiu posteno, kvankam li estis ateisto,
nereligiulo. Kiam la tiama papo intervjuis lin por la posteno, li estis impresata kaj tuj oferis la
gravan postenon de Vatikana Bibliotekestro. Sed en respondo mia amiko menciis, ke la
Vatikano ne povas uzi lin ĉar li estas ateisto. Sed la papo respondis “Tio ne estas problemo,
ĉar en la katolika eklezio la homoj rajtas havi siajn proprajn opiniojn pri religiaj aferoj kaj estas
liberaj eĉ ne kredi la Biblion nek en Dion. La nuraj kondiĉoj estas, ke li estu oficiale katoliko kaj
ke li ne penu ateistigi la aliajn kristanojn, la ordinaran popolon, kiu bezonas la eklezion kun
siaj mitoj kaj moraloj por esti feliĉaj. Verŝajne, Vera, tiu papo ne estas la sola papo
inteligenta. Ankaŭ pro tio mi ŝatas la katolikan eklezion, kvankam mi trovas tre malĝusta ke ĝi
havas monaĥojn kaj monaĥinojn negeedziĝintajn.
Marcel.

DAŬRIGA TEMPO .
Oni ĝuste nomas ĝin ankaŭ “Imperfekto”, kvankam tiu vorto uzatas en la franca lingvo nur
por la Pasinttempa daŭriga tempo (“Nous MANGIONS, quand l’avion est tombé à terre.”).
Ĵussemajne mi donis ekzemplojn de la Aktivvoĉaj Imperfektoj (“Daŭrigaj Tempoj”) en
kelkaj eŭropaj lingvoj. (en Esperanto: “Ni ESTIS MANĜANTAJ kiam la flugmaŝino teren falis”).
Mi nun donos la Pasivvoĉajn formojn de la Daŭrigaj Tempoj (Imperfektoj) en tiuj lingvoj. La
Esperantaj tradukoj estas: 1). “La fiŝo plu estas manĝata nun”, 2) “La fiŝo plu estis manĝata,
kiam Petro vizitis nin”. 3).. “La fiŝo plu estos manĝata, kiam Petro vizitos nin”. Jen la
Pasivvoĉaj formoj:
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1) PREZENCO: “The fish IS still BEING EATEN now”
2) PASINTA : “The fish WAS BEING EATEN, when Peter entered”.
3) FUTURO: “The fish WILL BE BEING EATEN, when he comes back”.
1) PREZENCO. “Le poisson EST maintenant MANGé encore”.
2) PASINTA : “Le poisson éTAIT EN TRAIN D’êTRE MANGé”.
3) FUTURO: “Le poisson sera MANGé quand Pierre reviendra”.
1) PREZENCO: “De vis WORDT nu nog steeds GEGETEN”.
2) PASINTA: “De vis WERD nog steeds GEGETEN toen hij thuis kwam”.
3) FUTURO: “De vis ZAL nog steeds GEGETEN WORDEN, als hij komt.”.
1) PREZENCO: “Der Fisch WIRD nun noch immer GEGESSEN”.
2) PASINTA: “Der Fisch WURDE noch immer GEGESSEN als er zuru’ckkam.”
3) FUTURO: “Der Fisch WIRD noch immer GEGESSEN WERDEN als er kommt”.
En la Fururo ankaŭ la verbo de la Suborda Frazo povas esti en la Futuro.
En la Futuro ankaŭ la verbo de la Suborda Frazo povas esti en la Pasivo, sed kun alia teksto.
Marcel Leereveld.


Esperanto en Sidneja Loka Radio ABC
Mardon, la 15-an de decembro, inter 08:52 kaj 09:00, Josh Szeps (Sidneja Loka Radio
ABC – Matenmanĝo) intervjuis min pri Zamenhof-Tago kaj Esperanto. La programeron oni
povas aŭskulti senpage ĉe http://esperantohouse.org.au/zd2020
Mi ĝojas, ke estis sufiĉa tempo por paroli pri Esperanto nun, ne nur en la pasinteco,
tamen Josh invitis aŭskultantojn telefoni kaj dividi siajn memorojn pri la lingvo.
Virino telefonis kaj diris, ke ŝi lernis Esperanton en katolika lernejo en Brisbano
antaŭ multaj jaroj, sed nun memoras nur unu kanton, kiun ŝi kantis por ni (La unua
strofo de La fluanta tajdo).
Jonathan Cooper


Ĉiumonata prelegserio per Zoom finiĝis por 2020
La 20-an de decembro, la finaj du prelegoj por 2020, en la serio organizita de Aŭstralia
Esperanto-Asocio, okazis per Zoom. François Hounsounou el Benino parolis pri la organizo
Afrika Centro Mondcivitana, ne-registara organizo neprofitcela, kiu laboras por edukado kaj
Esperanto. Rainer Kurz el Germanio (bone konata de multaj aŭstraliaj esperantistoj) parolis pri
sia iniciato, Komunikadmasko, kiu disvolvas travideblajn maskojn kontraǔ KOVIM-19.
La prelego de Rainer, kaj tiuj de la kvin pli antaŭaj monatoj, estas jam spekteblaj en
YouTube. Bedaŭrinde, pro malbona retkonekto, kiu kaŭzis tre malaltan son-kvaliton, tiu de
François ne estis alŝutita. Por ligiloj al la aliaj filmetoj, vizitu
aea.esperanto.org.au/eo/prelegserio-zoom-2020/ aŭ la kanalon YouTube de “Esperanto
Australia”.

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE
6a el 7 paĝoj

AŬSTRALIAJ ESPERANTISTOJ

Esperanto 世界语

AE 510

7a el 7 paĝoj
AŬSTRALIAJ ESPERANTISTOJ
Esperanto 世界语 AE 510
La prelegserio rekomencos la 21-an de februaro 2021. Venontaj temoj estos
anoncataj.
Se vi mem volus prezenti ion dum 2021, bonvolu sendi mesaĝon al Sandor Horvath,
ĉe: prezidanto@esperanto.org.au. Jonathan Cooper, vic-prezidanto de AEA


3ZZZ

En la elsendo de la 21a de decembro 2020 eblas ekscii pli pri
Madagaskaro kaj, je la semajno kiam tra la mondo estas festata Kristnasko ,pri la
unua katekismo kristana .
….Franciska Toubale
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