
1. Lernejoj. 
2. Alilanda kontakto. 
3. Loka Agado & NEJO. 
4.   Okazajoj 
6.Financoj. 
7. Presajoj. 8.

Konkludo. 

El kelkaj vidpunktoj, 1970 estis iom nevigla 
jaro por Ejanz. En nur du sferoj ni rajtas 
aserti kontentigan mezuron de sukceso : 
Presajoj kaj Okazajoj. Tamen, la membraro 
kreskis iom, kaj la financoj restas sanaj. 
La malplliĝo de niaj aktivoj respegulas 
plii

ĝ
antan respondecon al karieroj, metioj 

profesioj, okupadoj, laŭparte de la cefaj 
gvidantoj, al kiuj sekve mankas la tempo kaj 
movebleco postulataj de vigla Asocio, kiel la 
nia. Malgraŭ  tio, ni entreprenis 

ĝ

i s la limo 
de niaj kapabloj, kaj esperas allogi pli jun-
ajn anojn en niajn agadojn (Ci tion ni tenas 
kiel unu el niaj cefaj long-da ŭ raj celoj.  

Esperanta Junulara Asocio de Nov-zelando.  

Unu el dudek kvin Landaj Sekcioj de Tejo; 
la Tut-monda Esperantista Junulara Organizo. 



LERNEJOJ 

Ci tiu sfero speciale suferis pro malplii ĝo de persona agado fare de 
la kutimaj laborantoj; neniuj Ejanzanoj povis doni da ŭ ran helpon en 
klascambro, kaj tiu situacio restos dum la antauvidebla estonteco. 

Do, ni devas agadi laŭ  nerektaj metodoj, la plej urĝa el kiuj 
estas provizo de taŭ gaj legajoj. En cli tiu rilato, "Lerta Leganto" 
pravigas mankon de persona agado. 

Alia kuraĝ iga afero estas Ia grandamasa respondo al la NZEA 
lerneja ekzameno, kiu apogis 250 partoprenantojn. Pluraj el tiuj 
venis de la Alt-lerneja nivelo, kiu estas ne traktata en la nuna 
sistemo. Ejanz subtenas (finance, se necese) la enkondukon de 
Alt-lerneja ekzameno kaj premio ek de 1971. La premioj ŝ anĝi

ĝ

is 
de senpaga ĉ eesto de Kongreso al senpaga ceesto de Ejanz tendaro, 
kiu estos pli taga sperto por la junuloj. Ci-jare, la kutima 
Ejanzaro bonvenigos tri gajnantojn en ĝ ian viglan rondon. Ĉ i tiu 
estas preskaŭ  la sola proojekto kiu celas naciskalan enkondukon de 
novuloj  en la movadon kaj tial meritas subtenon. 	Tia projekto 
estas starigita precipe pro 

ĝ

iaj  long-daŭraj efikoj, sed la unuaj 
gajnantoj de la premio ĉ e Blenheim venis de Awahou South kaj ank-
oraŭ  viglas kun ni. Sen la sekva afableco de la Esperantistoj en 
ilia distrikto, ni ne povus okazigi niajn tendarojn, kiuj tiel 
profunde kaj agrable ŝ anĝ is la agad-programon kaj filozofion de 
Ejanz, kaj ankaŭ  provizas taŭ gan premion por gajnontoj el la 
lernejoj. 

Ejanz ankoraŭ  pretas helpi lernejojn pri legajoj, konsiloj, 
ktp. Bonvolu kontakti nin. Certigu, ke ni scias pri ĉ iuj 
lernejoj kiuj instruas aŭ  interesi ĝ as pri Esperanto. 

ALILANDA KONTAKTO:  
Denove ci tie, kvieta jaro. Fluo de informo de TEJO pliboni ĝ as, 
sed kontakto kun alilandaj landaj sekcioj malplii ĝis. Raporto 
pri nia unua tendaro aperis en novaj-bulteno de TEJO, sed nenie 
alie. Ci jare, ni esperas dissendi la jar-raporton kaj la 
tendar-raporton pli vasta kaj frue. Ni ankaŭ  esperas restarigi 
kontakton kun ĉ iuj 25 landaj sekcioj de Tejo, per sendo de NZEA 
postkartoj pro la Semajno de Internacia Amikeco, la 19a-25a de 
Februaro. Estas necese, ke ni certigu daŭran kontakton per la 
intersanĝ o de gazetoj, bro ŝ uroj, ktp. 



 

Depost la foriro de Haru kaj Majo, ni beda ŭ rinde ne havas ali-
Iandajn vizitantojn en nia rondo. Sed en 1971, Rowena foreiros al 
Aŭ stralio kaj Japanujo, kaj do praktika uzos la lingvon en diversaj 
kaj har-tirigaj cirkonstancoj. Ni esperas, ke ŝ i donos tiom al la 
japana movado, kiom Haru donis al ni dum lia ĉ eesto en Nov-zelando 
Ni atendas raportojn de Rowena dum la jaro. 

Ni daŭre subtenas Tejon, kaj plenkore rekomendas ilian gazeton 
"Kontakto"-n al pli sperti ĝ antaj Ejanzanoj, kaj al 	plenaĝuloj. 

Abonu al Kontakto.  Mendu pere de s-ro Jim Allen. 

LOKA AGADO KAJ NEJO: En ci tiu sfero ni atingis kvaliton sed ne kvanton. En Dunedin nur, 
organizitaj junulaj grupoj regule kunvenis en loka distrikto. 
Universitata agado estis malmulta sed observebla. Agado kun lokaj 
Esperantaj kIuboj en rilatoj kun la publiko estis minimuma. Tamen, 
du aktivoj montras la vojon. Unue, la partopreno de Ejanz teamo en 
Granda Mar ŝ o ce Christchurch, kiu kaj reklamis Esperanton, kaj metis 
$50 en la kontojn. Due, ĉ e Palmerston North, Roger Blackley star-
igis elmontrajon en la kadro de junulara kunveno de dancado, pentrad
o, pot-faro (ne fumo) muziko kaj gelat-fabaj bombonoj. Ni anka ŭ  
menciu la klopodojn de Norris Hall ĉ e Te Awamutu, kies ofta skribado 
al la loka jurnalo estas ekzemplo de efika loka agado. 

La prezentado de Esperanto al la publiko en digestinda formo 
estas grava tasko; ni havas la specialan taskon allogi la junulojn. 
Ni bezonas pluajn ideojn, sed pli fundamente manko de ebleco por 
efektivigi ideojn kaj manko de tempo limigas niajn strebojn. Sanco 
bedaŭ rinde maltrafita de ni estis preparo de multaj skoltoj por la 
1971 monda jamboreo en Japanujo. Ofte pli valoras agadi pere de 
ne-esperantistaj junularaj organizoj  -  tio estas la rolo de NEJO. 
Dum  1971 ni denove agos laŭeble kiam ŝancoj sin prezentos; estas 
situacio de "multaj manoj faciligas la taskon". Ĉ iu persono povas 
esti nur en unu loko je iu ajn momento. 



OKAZAJOJ La pravigo de niaj okazaloj estas, ke homoj pli valoras, ol iu 
organizo, ol papero. La plej bona metodo por certigi estontecon 
por Ejanz estas krei spiriton de Ejanz; nur la anoj povas provizi 
tion. Se la spirito estas favora, estu ĝ i lingva sesio sub arbo 
en la suno, sep personoj en remboato veturantaj en ĉ iam malpli-

grandi ĝ antaj cirkloj sur la haveno ĉ e 
Karitane, komuna kantado kaj man ĝ ado 
apud la Raumai ponto, ni de celos rekrei 
tiun spiriton, kaj enkonduki novulojn en 
ĝ in: tie ku ŝ as nia estonteco. 
Nia unua okazajo estis la Unua Tendaro 

ĉ e Shearers Quarters" en Awahou South, 
kun 18 ĉ eestantoj. Post tio, dum Marto, 
kvin junuloj veturis de Christchurch ĝ is 
Karitane (200 mejloj for) por semajn-
fino kun la junuloj de Dunedin, kaj tre 
ĝuinda promenado sekvita de mozaika 
koncerto kun 35 el la Dunedin plena ĝulaj 
Esperantistoj. En Majo, grupo de sep 
voja

ĝ
antoj veturis de Wellington al Pal-

merston North, Awahou South, Masterton, 
kaj reen al Wellington. (denove 200 mejlojo per la 1929 Ford A. 
Ankaŭ  la klubo ĉ e Te Awamutu ricevis vizitanton. Tiuj pli 

izolitaj kluboj meritas kaj bonvenigas pli da kontakto kun la 
nacia movado. Entute - 
70 klubanoj de la 
tri kluboj prezentis , 
kaj ricevis neniam  - 
enua-momentan prog- 
ramon. Post fidela 
portado de naŭ  per- 
sonoj trans la lasta 
ravino al Awahou, la 
ŝ arĝ aŭto tusis kaj 
mortis sur la Rimu- 
taka Montoj.  



Tamen, por provizi 900 mejlojn da transporto al la 36-a Kongreso 
kaj al nia plej grandioza okazajo, la Dua Tendaro, 1948 Chev. estis 
aĉetita de membroj. La dua tendaro similos al la unua, sed enhavos 
unu pluan tagon, kun pli regulaj kaj planitaj lingvaj sesioj, unua- 
nokta kaj Nov-jara danco, ekstera man

ĝ

ado, promenegoj, kavern-espl- 
orado, sportoj kaj na

ĝ

ado. Aldone al la lingvaj sesioj estos ne- 
preparitaj paroladoj, diskutoj, debatoj, konkursoj, ludoj kaj ankaŭ  

preparitaj paroladoj. 	Tiuj 
lastaj estos precipe pri tre 
praktikaj temoj, kaj enkondukos 
aktivojn en verkado, poezio, 
dramo, muziko, dancado pent-
rado, ktp. La rezultoj de tiuj 
aktivoj prezenti

ĝ

os dum koncerto 
por la lokaj lo

ĝ

antoj, kaj poste 
ĉ e la kongreso. Ni celas 
prezenti diversan, interesan 

programon kiu instigos ĉ iujn 
profunde partopreni kaj ĝui 
la sperton. 

Sume, 1970 estis elstara jaro pro niaj kelkaj "gasaj okazajoj. 



Detala financa raporto prezenti ĝ os ĉ e la Kongreso; sufi ĉ as 
diri, ke en la kaso troviĝ is, je la 30a de Septembro, prok-
simume $ 370, do $  80 pli ol je la fino de la pasinta 
financa jaro. Alivorte, ni sukcesis gajni profiton, spite 
al grandaj elspezoj rilate publikecon, kaj spite al buĝ eta 
prognozo de perdo de $40. Niaj enspezoj venis ĉ efe de 
kotizoj ($40), Marsa premio ($50) kaj vendo de libroj ($38). 

Kontoj por "Lerta Leganto" ĝ is la 30-a de Septembro, 1970:  

Depost la 30a de Septembro, n ipagis: $49.20 por 1,500 
ekzempleroj de " Lerta Leganto, 2",. sed ni havas prok- 
simume $9 da kredito ĉ e UEA, kaj $3 ĉ e BEA, kaj S-ro 
Markarian suldas al ni $61.80. 



Nia oficiala gazeto, "Junularo" aperis ses- 
foje dumjare, kun entute sesdek ok pa ĝ oj (52 
paĝoj kaj "Niaj Roluloj" dum 1969) kiu 

ampleksis 18.89 kvadratajn futojn aŭ  2,720 kvadratajn colojn da 
pa

ĝ

-spaco. 22 el tiuj paĝ oj estis speciale verkitaj por lernejoj 
kaj lernantol. Kvin-nivela vort-listo aran ĝ ita la ŭ  ofteco de 
uzado, nova vort-ludo kaj bild-rakonto estis unuafoje prezentitaj 
en tiuj paĝoj. 

Sen iuj radikalaj ŝanĝoj, freŝaj enhavoj kaj prezent-metodoj en-
konduki ĝ is - la jena raporto donas ekzemplojn de la laste menci-
itaj. "junularo" enhavis novajojn ne raportitajn aligazete; pri 
nia tendaro, la Karitane kaj Maja Renkontigoj, la gajno de $ 50 
ĉ e mar ŝ ada konkurso. Ni ankau presis longan artikolon de Harujiro 
Mijazaki pri liaj pensoj pri Nov-zelando kaj Esperanto. 

Finance, "Junularo" tute konfuzis niajn pesimismajn prognozojn. 
La kosto por la pasinta jaro estis nur $ 9 ($11 dum 1969) kaj 
ankoraŭ  restas ŝ ablonoj kaj papero, el tiu modesta sumo estas 
rezulto de zorga acetado de malnova stoko, je malnovaj prezoj, sed 
ciuflankaj prezaltlgoj, speciale de poŝ t-kosto, kune kun la neceso 
reordigi la eldono -sistemon, necesigas pesimisman averton pri la 
kosto en la venonta jaro. 
LERTA LEGANTO 

Krom kantaro, nova ludo nomata "Ceno", 
kelkaj krucvortenigmoj, kaj li tiu raporto 

ciuj el niaj streboj en la kampo de "aliaj 
presajoj videbli ĝ is en nia plejgrava kaj 
daŭra projekto, "Lerta Leganto" La unua 
numero aperis en Majo, la dua en Oktobro, 
ambaŭ  kun ok pagoj. Numeroj tri kaj kvar 
espereble aperos en proksimume tiuj samaj 
monatoj, ĉ i jare, kaj plejeble ambau amp-
leksos dek du pagojn. 

La gazetoj enhavas rakontojn, teatrajon, 
kartunojn„ demandojn, ekzercojn, problem 



 

kaj vort-enigmojn, ĉ iuj strikte gradigitaj en vort-uzo kaj gramati 
ko: akompani ĉ apitrojn el "Secondary School Esperanto (vol 1)" de 
R.R. Markarian kaj J.H. Sullivan (UTP), kiu estas rekomendita 
lerno-libro de la NZ Asocio de Esperantaj Instruistoj, kaj estas 
multe uzata en niaj lernejoj. La gazetoj prezentas Sinjorojn 
Vorton kaj Helpon, Zak, Bonepart, hundon kun faldo, la intelig-
enta kato kaj amason de aliaj interesaj kaj instruigaj roluloj. 
Ni sincere dankas al S-ino Gossage de Auckland, pro ŝ ia afabla 
donaco de $100 kiu firme establis la projekton finance; depost tio 

ĝ

i neniam hezitis; nur kelkaj semajnoj post unua presado la presad- 
kostoj estis rehavigitaj, Ne necesis uzi Ejanzan monon au akcepti 

iujn el la bonkoraj promesoj por pruntedono de mono. Numero unu 
presi ĝ is ĝ is 1,000 ekzempleroj, numero du ĝ is 1,500. 
UEA mendis 60 de ĉ iu numero, S-ro Markarian en Anglujo a ĉ etis: 
500 de ĉiu. "Heroldo" reklamis 

ĝ

in mallonge - ekzempleroj for-
iris al Australlo kajJananujo.  

PREZOJ DE EJANZ PRESAJOJ 
 

10c 	deno-ludo: 	50c 
25c  
20c 
30,  '  1 
100.-J 

La Domo kun Oraj Fenestroj: 
Akvo, Tero kaj Aero: 10c 

Niaj Roluloj: 
Al la Savo: 

Lerta Leganto 1 a ŭ  du 

Standardetoj: 20c 

Ceno-ludo: 50c 

Afi ŝ oj (VVV): 
15c Glumarkoj: 
10c por 1, 7c por pli ol 
- po 6c por pli ol KONKLUDO  

Sume 1970 estis nur parte sukcesa jaro. Sukcesa precipe pro 
presajoj, kaj plej grave, pro niaj okazajoj. Sed nur 

parte sukcesa, ĉ ar ni ankora ŭ  vidas antaŭ  ni en la aliaj 
sferoj de agado ne-prenitajn ŝ ancojn por agado. Kelkaj el la 
mankoj ni povos ŝ topi, aliaj ne, nuntempe. Nia ĉ efa problemo 
estas manko de tempo kaj movebleco ĉ e aktivuloj. Nia plej 
grava celo estas la vigligo de pli junaj membroj, akcepti pli 
da laboro kaj sekve ĝuon. Ni plej bone povas tion fari per 
kreo de spirito de Ejanz kaj per lia ofta rekreo kaj nutrado 
ĉ iufoje kiam iuj el ni kunvenas por okazajo. 

Laŭ  tiu vidpunkto, 1970 estis elstara kaj pionira jaro, 
por Ejanz kaj finfine por la tuta movado. Ni certe rajtas 
fronti Ia novan optimisme! 
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