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Ĉu pro manko de realaj renkontiĝoj ni ricevas 
malpli da artikoloj en la jaro de la pandemio? Ja 
ofte la artikoloj temas pri renkontiĝoj aŭ
ekskursoj. Aŭ ĉu multaj okupiĝas pri la virtualaj 
renkontiĝoj sur la ekranoj de siaj komputiloj kaj ne 
dediĉas tempon por verki artikolojn?
Certe ĉijare la internacia interbabilado daŭras 
malgraŭ la nuligo de preskaŭ ĉiuj E-eventoj. 
Kongresoj virtualaj okazas en multaj landoj
inkluzive ĉi tie en Aŭstralio. Okazis AEA-NEA kuna
kongreso/kursaro en januaro 2021. Kaj tiuj estis 
partopreneblaj en iu ajn lando. Do la interreta 
mondo estas ja malgranda.
Krom tio AEA organizas prelegserion por ke siaj 
membroj kaj ankaŭ eksterlandanoj povu ĝui tion.
Do ĉu papera gazeto apartenas al virtuala mondo? 
Malgraŭ tio ke la gazeto ne estas tiel akurata kiel 
Aŭstraliaj Esperantistoj iuj membroj ankoraŭ 
esprimas deziron ricevi realan paperan gazeton.
Donald Rogers kaj Vera Payne fidele provlegas la 
artikolojn kaj donas ŝatatan konsilon pri tiuj.
Ĉu oni kulpigu la kronviruson pro ĉio? La 
septembra numero ne aperis pro iuj cirkonstancoj 
iel rilataj al la viruso. Je tiu tempo la AEA estraro 
ankoraŭ ne findecidis pri okazigo de reala 
kongreso en Sidnejo januare 2021. Tial la planita 
gazeto havis malĝustaĵojn rilate al tiu grava 
informo. Pro prokrasto kaj pro manko de artikoloj, 
kiel menciita komence en la raporto, la septembra 
numero falis de sur la breto kaj fakte iĝis la 
decembra numero. Pardonpetojn al la membroj pri 
tio. Kaj multajn pardonojn pro la malfrueco de ĉi 
tiu numero. Ni baldaŭ esperas solvi tiun 
problemon. Sed memoru ke vi la membroj kreas la 
gazeton. Do ek al la laboro kaj sendu artikolojn al: 
esk@esperanto.org.au

TERRY MANLEY





      
    
    

     
     

      


     
      
      
       
      
     
      
      


    


     
      
      
     


     
      
   
      


    
      
       


     
    
     









      
    
    

      




      
       
       
       
 
       
      
       
    


     
      
      
     
      
     
      
        



        
    
     
    
      






      

       
      
        
      
      
        

       
     

       
      


     
      


       
     
     
       
        
    
    
      


       
      
      
     
       
   
  

    
      


       
        


       



      
        
       


       
 

    
     
      
       









      
     


     
       
     
     



    
      
      
      
      
   
    
     
    

      
     
      
      
     


      
      
       
      
       


     
     
      
      
       
      
      
     
    

      
      



     
      
     
     
    

      


     
      

 
 


      
      
      
     

  
     



     
    


      
      
   

       
     
   
    


     

       
     
      


      
       
      

       
      


       


      
   
  









     
     
      
     
     
      


     
    
 
    
     
     
     
    
      
      

       
     


      
      

      

        
         
      
   
     

     
       



      
      
      
      
 



     

     


       
    
 
      

      

      
      
       
      

     
      



     

   
     
        
      
     
     

 
     
    
       
     



       
     
      

       
      








      

       
       
     
       
      
      
     
      


      
    
      

     

     
      
    
    

     
    
      

       
     
    
     



       
      
     
       
      
       

      
      
       
       
       
      
    
     
       
     
   



     


      



 

       
     
     

      
    
  


      
     
       

       


      
    
      
    
 

      
       
     

        
       
       



       
   
      
     
     
     
 
 
     



     

      






       
     
     
      
       
     
      
      
       
      
    
     
      
   


       
      
      
      
      

     
      
      

     

      


    
       

       
     

       
 
      
 



 
       
      

        
    
    
     
        
        



 



 
    
        

       
     
     
       

     
      
        
  
     
       


        
       
      

     
      


     
       
        



    


     
       

      
      
      


     


      
    

      








      
     
      



      
       


     
       



 


     


      
       


       
        






 
     


      
 
       
       
 
     


    
    
      
      
       
       


      
      

    
     
     




     
       

       
      
        
     

      
     




    
     
    
       

     
      
      



     
    
      



        


    
     

      

      
      
       

      
       
      

       


      
       
       

     


       
     
 
    


      
      
     
      
     
      












   


  
    
   


      
   
      
      
     

      

     
     
     
      
     
      




     

    
      
     
      
      
     


      
    
    
     
    
      
       
    
     


      
      
     
     

      
     
       



      


      
       
     
    


       
    



  
    
  

     
     


     
   
  


      
    











    

      
    


      
        
     
    
     
     
     
      
       
     
      

 
    


      
       

      
       
      
       
   
     
      
      




       

     
     
     
    
       
    
      

      



      
     
       
     
        

     
       
    
   

 
      
    




    
     
      


     
     
    
     

     
     



      
     
        

     
     


      


     








 
     
     
      
       



      

     
     



      
   

      
      
     
     



      



     

      
      

      





      
        


 
      
       



  
      

       






    
    
   

       
  
       
     
       


     


   

      
    
    
 
     
    
    
       
      
      
    
     



      
       
      
       

      
    




     


      
      
    
    




     
    
    
     
     
      
       

      

     


     
      


       
      
     
      

 
   
   
     
   
   
   
    
     
   









      
    
     

     
    
    
      

     
   
 
     

    
      
      
    
      
   
    


 







 
 

 
 
 








    
       

    
      
  
      
      
       



      
       
      
       

    
      


      
     
     
     
      

      
       
       
      






      
      
        

      




       


      


      
       
    



    

      
        
       



      


     
    

      
      
      
      


      
        
      
      

      



     
     
      
       


 






      
        
      








    
        
      
       
      
     
      
       
       

      
      
      
      



      



        
     
     
      
      


  
    

      
     
  
    
     

       
    


       
       
     






    
    
     

        
       
       





     
     
     
 


     
      

       
      
      

     


     

     
 

        
  


     
        



       
      
     
  

















     

       

      
      

    

     
      
        
     
    
      
     
      

    
     
    
  
       
     
      
 
      
     









      


     

      

     

 
     
     

     
   
      

      

    
     

     
      
     


      
















  


       
        
      


















        
       

       
        
     
     














