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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 Vera Payne 
PLENUMITA 30/12/2021  Kvincentsesdektria eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Uzindaj ligoj   Google  Translate     Plena Ilustrita Vortaro      Freelang Vortaro 

lingvohelpilo     PMEGramatiko    Esperanta Retradio   Plena Analiza Gramatiko 
 

   Pasintaj AE eldonoj      Esperanta himno     duolingo entute         openclipart. 

 

Forĵetu viajn vortarojn.

 
Pasintaj „Aŭstraliaj Esperantistoj“ korektitaj atingeblas je la suba adreso 

Ctrl+klaku la veran ligilon)  http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo 
Ĉirkaŭ unu semajnon post la ĝenerala elsendo, la korektitaj kopioj estas sendataj al AEA. (Sen #) 

La limdato por sendi kontribuaĵon al AE estas mardo en la vespero. Merkredo estas tro malfrua .  

 

797,000 
Nun studas 290,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 216,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 184,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)  

          Nun studas 107,000 lernantoj per la franca lingvo. (Ekde julio 2020 )    

Nun preparas Esperantan programon por ĉinoj.  (Ekde aprilo 2022)  

Surhavu vizaĝmaskon.         Roger Springer 
Unu terno povas elŝpruci virusojn ĝis 8 metroj.  

Homoj protektas aliulojn per la surporto de vizaĝmaskoj.     

Nun oni kredas ke aeraj gutetoj estas la ĉefa maniero, per kiu homoj infektiĝas 

je la kronviruso.  Do portu maskojn.  
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Mi deziras por miaj legantoj   
 

 

                                            (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917                

EKSTRAĴOJ POR LECIONOJ DE “THE ESPERANTO-TEACHER”  
(de Mason Stuttard).                                          Numero 67 de “Por Komencantoj”.   

GRAMATIKAJ KVIZETOJ: Respondu al la jenaj gramatikaj demandoj:   
1).   Jen estas pluraj specoj de subfrazaj rilataj pronomoj kies antecedento estas  
        substantivo en ĉeffrazo: 1), La hundo, KIU sidas sur la seĝo. 2). La hundo,  
       AL KIU mi donos manĝaĵon.  3). La hundo KUN KIU mi promenos.  4).  
       La ĝardeno, EN KIU (= in welchem aŭ WOREIN= wherein) la hundo ludas.  5).  
       La hundo, KIUN mi lasis sur la seĝo.  6). La hundo, KIU estis permesata de mi sur la seĝo.   
       Notu la nederlandan “La ĝardeno WAARIN = wherein = kie en).   
       Ankaŭ du prepozicioj eblas: “La monto DE SUR KIU ŝi falis”, aŭ “La monto SUR KIUN ŝi 
grimpis”.     
        Demando : Ĉu la prepozicio(j) kaj la akuzativo estas parto de la rilata pronomo,  
                                   aŭ ĉu ĝi difinas la antecedenton?   
2).   Demando: Kial en “Mi havas dek fingrojn” la baza numeralo, kiu ja estas adjektivo  
                            ĉe “fingrojn”, ne povas ricevi la  finaĵon “-n”?   

3).   Demando:  Ĉu la verbo “kvari” signifas “esti kvar” aŭ “esti kvara”?  
4).   Kio estas la diferenco de signifo inter “La du blankaj kaj bluaj floroj” kaj  
        “La du blanka kaj blua floroj”?   

5).   Ĉu la gramatika subjekto povas ricevi la akuzativon?              Marcel  Leereveld.   

Vi trovos la solvojn de la kvizetoj ĉe la fino de ĉi tiu gazeto A.E. numero 563.   

La celo de la vivo estas ne esti ĉe la flanko de la plimulto, sed ne trovu sin en la  

vicoj de la frenezuloj. —      Marko Aŭrelio 

 

2021 

 

2022 
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 LA ESPERANTA RETRADIO 
DONAS BONAN ĈIRKAU-5- 

MINUTAN 
AŬSKULTADON/LEGADON 

ĈIUN TAGON.  
ĜUSTE TENI LA ĈARON KONDUKAS AL 

PLI DA AĈETOJ 27/12/21  

 

 

 

REGISTAROFICISTOJ NE ESTAS DIO 
Unu tagon post kiam Uragano Katrina detruis Nov-Orleanon,  panikitaj 

registaroficistoj ĉesigis ĉiun transportfluon en la 

regionon, devigante centojn da kamionoj ŝarĝitaj 

kun krizprovizoj, kiel manĝaĵo kaj akvo, atendi 

permeson antaŭ ol eniri la areon. La rezulto: 

 miloj da loĝantoj de la grandurbo estis forlasitaj sen eroj esencaj por la vivo. 

Daŭris tagojn antaŭ ol kamionitineroj estis remalfermitaj kaj provizoj estis permesitaj flui. 

Registaroficistoj reagantaj al limigitaj informoj, manko de scio kaj persona politiko, respondecas 

pri la fluo-limigado de la de varoj en Nov-Orleanon, eble mortigante centojn da homoj en la 

procezo.  Just in Time: When the Trucks Stop, America Stops - Titanic Lifeboat Academy Roger Springer   

 

http://esperantaretradio.blogspot.com/?view=magazine
http://esperantaretradio.blogspot.com/2021/12/guste-teni-la-caron-kondukas-al-pli-da.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2021/12/guste-teni-la-caron-kondukas-al-pli-da.html
http://1.bp.blogspot.com/-ndst_FzVgAk/VJEVAnOfroI/AAAAAAAACuo/6dCNH24QGZk/s48-p/xmassong1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ndst_FzVgAk/VJEVAnOfroI/AAAAAAAACuo/6dCNH24QGZk/s48-p/xmassong1.jpg
https://titaniclifeboatacademy.org/36-articles/self-reliance/1562-just-in-time-when-the-trucks-stop-america-stops
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Jen interesa historio de Volo Gütling.  

Kiam Volo estis ĉirkaŭ kvardekjaraĝa li 

devis liveri leteron al la Aŭstralia konsulejo en 

Munkeno/Germanio. Tie li vidis, ke homoj 

vicumis kaj li demandis kial. Aŭstralia oficisto respondis, ke 

la homoj vicumis por ricevi vizon por migri al Aŭstralio. Volo 

neniam havis intereson forlasi Germanion sed la oficisto 

rekomendis ke Volo ja povas ankaŭ vicumi. La vico ja ne 

daŭras tiel longe kiel ĝi aperas, kaj eĉ se Volo sukcesas ricevi 

la vizon li ja ne devas uzi ĝin.  

Volo sukcesis ricevi la vizon, sed Volo ja ne vere volas forlasi Germanion. Tamen la vizo 

eĉ pagas la al-vojaĝo al Aŭstralio, kondiĉe ke li restas minimume du jarojn. Volo decidis uzi tiun 

oferton kaj reveni post du jaroj.  

Li unue ricevis laboron de la ŝtato por labori en fora pejzaĝa loko en la konstruado de 

nova trajnlinio. Volo kiu kutimas labori en oficejoj tute malŝatis tiun manlaboron. 

Feliĉe post kelkaj monatoj li trovis ne-korp-laboron en granda urbo (mi supozas en 

Sidnejo). Iel li forgesis reiri al Germanio post la du jaro. Ŝajnas, ke li laboris por 

diversaj dungistoj (inter ili, banko) ĝis lia emeritiĝo.           Rainer Kurz

 
Kara Roger! 

        Pardonu min, ĉar mi ĝenas vin per miaj Kristnaskaj Bondeziroj kiel ankaŭ bonaj deziroj por 

senmilita nova jaro. Kio en la mondo donas al niaj tro multaj registaroj la rajton mortigi siajn 

proprajn impostopagantojn sur la homa buĉejo? Neniu, krom unu, ni nomu lin la Diablo, ĉu ne! 

         La malĝojiga novaĵo en via bonega novaĵletero malĝojigis min. Volo 

Gueltling estis ne nur bona, sed eĉ bonega amiko de mi. Ek de la momento kiam 

mi metis miajn danajn piedojn sur Aŭstralian teron, li ĝojigis min. Kaj li parolis ne 

nur Esperanton, li parolis ankaŭ  la anglan kaj la belegan germanan lingvon. Li 

estis ja naskita en belega Germanujo, kaj li alparolis min en la dana lingvo, kiun li 

lernis en Danujo. Li vere mirigis min. Kaj krom scipovi tiom da lingvoj li scipovis 

ankaŭ multajn aliajn aferojn. Tre amikema kaj admirinda homo li estis.  

         Estus bone se niaj registaroj kuraĝigus ĉiujn lernejojn instrui la infanojn 
fariĝi homoj kiaj Volo. Se ili sukcesus tion, niaj krimuloj ne plu povus krei pli da militoj. Homoj 
estas kreitaj ne por mortigi unu la aliajn. La lernejoj devus instrui la infanojn pri tiu vero. 
Sendube la homaro sentas jam la mankon de Volo, kaj tiu manko daŭros ĝis la 
homaro komprenos ke estas grandega kaj serioza krimo, eĉ fikrimo, fakte eĉ 
fikrimaĉo mortigi iun ajn. Eĉ, kaj certe membroj de la sama nacio rajtas vivi. Estas 
krimo mortigi ilin nur ĉar oni  timas siajn najbarojn!    Bob Felby 

 Militarismo Kaj Klimata Ŝanĝo: Katastrofoj  Progresantaj.    
       

https://www.worldbeyondwar.org/eo/
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SOLVOJ DE LA KVIZETOJ              (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917  

  1).  Ĝi difinas la antecedenton ĉar ĝi estas parto de la rilata pronomo.   

2).  Ĉar ĝi ne povas ricevi la por tio necesan “-a” antaŭ “-n.  (Kun “-a” ĝi havus alian signifon).   
3).  “Esti kvar”, ĉar en la pluralo oni ne povas diri “Ni estas la kvara”.   
4).  En la unua frazo ĉiu el ambaŭ floroj estas KAJ blanka KAJ blua, kaj en la dua frazo  
       unu floro estas blanka kaj la alia floro estas blua.   
5).  Jes, sed ne ĝia kernvorto.                  Marcel Leereveld.  

 
Traduki Al Iu ajn Lingvo 

WORLD BEYOND WAR ESTAS TUTMONDA 
NEPERFORTA MOVADO POR FINI MILITON KAJ 
ESTABLI JUSTAN KAJ DAŬRIGEBLAN PACON. 
 

World BEYOND War estis fondita la 1-an de januaro 2014, kiam 
kunfondintoj David Hartsough kaj David Swanson komencis krei tutmondan 
movadon por abolicii la militan institucion mem, ne nur la "nuntempan militon." 
Se milito iam estos aboliciita, tiam ĝi devas esti forigita de la tablo kiel farebla 
elekto. Same kiel ne ekzistas "bona" aŭ necesa sklaveco, ne ekzistas "bona" aŭ 
necesa milito. Ambaŭ institucioj estas abomenaj kaj neniam akcepteblaj, 
sendepende de la cirkonstancoj. Do, se ni ne povas uzi militon por solvi 
internaciajn konfliktojn, kion ni povas fari? Trovi manieron transiri al tutmonda 
sekureca sistemo subtenata de internacia juro, diplomatio, kunlaboro kaj homaj 
rajtoj, kaj defendi tiujn aferojn per neperforta agado anstataŭ perforta minaco, 
estas la koro de WBW.  Nia laboro inkluzivas edukadon, kiu dispelas mitojn, kiel 
"Milito estas natura" aŭ "Ni ĉiam havis militon", kaj montras al homoj ne nur ke 
milito devas esti aboliciita, sed ankaŭ ke ĝi efektive povas esti. Nia laboro 
inkluzivas ĉian diversan neperfortan aktivismon, kiu movas la mondon direkte al 
fino de ĉiu milito. 
 

Mitoj Malkaŝitaj 
MILITO ESTAS NEPRA      MILITO PRAVIĜAS     MILITO ESTAS NECESA     MILITO ESTAS UTILA 

La Kazojn Kiujn Ni Faras Kontraŭ Milito 

Milito estas malmorala     Milito endanĝerigas nin    Milito erozias liberecojn 

MILITO ANTAŬENIGAS MALTOLEREMON    MILITO MALŜPARAS RIMEDOJN 

MILITO MINACAS NIAN MEDION    MILITO MALHELPAS NIN      ALTERNATIVOJ EKZISTAS 
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https://www.worldbeyondwar.org/eo/2trillion/
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