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LA VERDA 
LU PEO -

FENIKSO 

1977 /2 Aprilo Oka jaro 

lnformilo de la unuiginataj ELF - AREK - Kluboj. 
ELF: Esperanto Ligo Filateli sta 

AREK: Amika Rondo de Esparantaj - Kolektantoj 

Estimataj samid eanoj , 
karaj geamik oj , 

la Ba de marto 1977 estis prespreta êi informilo kaj guste en tiu 
tago kaj hieraû kaj hodiaû alveni s amaso da viaj postajoj kun la 
konfirmo pri ricevo de 197711. Tial mi utilig as tiun êi unuan 
pagon de nia informilo por esprimi al vi êiuj mian sinceran kaj 
elkor an dankon pro êiuj viaj karaj linioj. El la multaj skribintoj mi 
valus citi kaj special e danki al W.}. Franke en Usono, de kie mi 
ricev is la unuan sciigon pri ricevo de la informilo! 

Mi petas vian pardonon ke êinumere ankoraû ne mi aperigas 
liston de niaj membroj. Fakte nia klubo 1 an de marto 1977 havis 
23 membrojn. Mi esperas ke intertempe pluaj membroj kotizis al 
sinjoro Paulsson . 

~ "h'll\)l 
~\.~ ,on« ./"Y. 

C, . 0 
I.L.E.I, * 

· •Nn ltNACU. 

IONFll8NCO 

Sincere kaj amike 
salutas vin êiujn 
via redaktoro R B 



Ne ê!fï! roli1lda de~n,s ~su po :Ua . . . 
Unuavi ce nI estas Kolektani:oj de postaj stampoj . Ekzistas ankaû amaso da 
n9postaj stampoj, kiujn oni kompreneble ankaû povas kole kti sed ne rajtas 
ekspozi en filatela ekspoz1cio , êar estas " nefitate laîo" . 

Kellcfoje eê estas malfacile, ekkoni tiajn " nigrajn safojn ". El inter ili mi nur citu 
Kubo 1, PO 18 kaj ekz. êiujn 3 aperintajn grekajn sta mpoj n. Ankoraû pli kompli
ka la situaci , sur la kampo de kolorvari:ijoj. La stampojn de Pollando ni jam 
deta ie .akzamen is ka; il i havas he;diaû puran veston. Sed kio pri tiuj de Jugosla
vio ? ,l\û de Brazi !io? An ko raû nuntempe aperas tiuj verdaj kolorv ar iajoj, kiel tie n 
pr uvas t iu starnpo de POHORJE. El vidpu nkto de filatelisto , ki :..i devas obe i al 
FIPCO- reg~!a ro . la v&rda POHOR.JE estas neposta , êar ankaû en Jug os lavi o on i 
L)W.3 nur la n:g ran far bon. 

Por deiia,1k igi ae la ronda îoj : Siatempe dum UK en Zagreb aperis sur la " merka
to · ::-p r, -folietoj , ki uj sur la margenoj portis esperantlingvajn su rpresojn. TiL1j 
su rp~esoJ estis private rrian.oul itEJJ A'lkaû tio oka zas. 

Kaj k îo pr: ,a grek&îoj'i Ili a~-e,is el la nebLi!o. Kiu konkrete povas pru vi postec on 
de tiu !? Kaj k18 estas no ti te, ke tiu balonposta bordstampc, estas posta? Eê la. 
oïganiz! !lt0J m/ · ant&û nek post tiu bal ona flugo tion d1ris. 

Kie: katalog isto kaj nun redaktoro mi ne rajta s senkritike kaj senp ruve inf ormi 
pri novaj pofitaj starnpoj. 

Anonco : 
G. Tre mon , F- 87350 Panazo l. 31 slr ato Turgot seré':as ta glm : 
(num erej lau 'Jensen K;it :i logn •nkl. ald onoj) 

HB 

3. A5 , f. ;)<! 37. 44P 49. 50. ')9 61. 72,32,83 85 , 87,88 , 90. B94 . 106,108 ,11 2.115, 116, 
117 1 8 , 1y 124 1~7 1.8. 129 A131. 1:31, 134, 135, 136,139 . 140 . 14 1. 745,147 A148, 
150, 7b5 . i[)'J , A186 160. 162 '5~ 1ti4, 172, 173, 176, A178. 184. Ai86 , 198, 202 , A203, 
204, 205, 208, 214, 21 ::-..'1 22é ;,27 235, 238 , 242, 247 . 248, 249, 254, 260, A264 , B264, 
C264, 267,27 1, .A.281, ;~90, 295 . A29·1, A29B, 299, 301 , 302, 304, 305 A310 , 313. 315,318 , 
319, 322, 0 329 , 331 , 341 , 345. 35 0. 351. :354. A'.l'i6, 358 , 361 364 , 365 . 369, A.372, A383, 384, 
385,387,391 , 397, 398 . 
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Ni funebras 

Nia karrnernora amiko , sinjoro 

Jean Chapelller 

ne plu estas inter ni 

26an de decembro 1976 li apud Metz en Fran cio forpasis. 

Li restos en nia memoro 



Novaj glumarkoj 
El cirkulero, dissendita de s-ro G. Tremon, mi êerpis la sekvantajn informojn pri 
novaper intaj e-glm (Bonvolu konsulti ankaû la numeron 1975/1-2 de "FENIK
S0 " ): 

Latv io 

M iedzygo rze 
Budapest 

Hungario 
Szeged 
Budapest 
Christchurch 
Saint-Junien 
Trom s0 
Girona 

Goteborgo 
Skelleftea 
Ateno 
Bauge 
Szeged 

Mako 
Bordeaux 
Latv10 

Negfloket o 74 (junulara 
e-tendaro) 
10a jub1!ea E-fer iado 
4a VE F 

lnternacia Jaro de la Virine 
E-muzeo 1960-1975 
5a VE F 
40a kongreso 
1 a fe rvojista festivalo 
44a norvega E-kgr 
17a kataluna E-kgr 

49a SAT-kgr 
28a IFEF-kgr 
61a U K 
6a am 1kar-kg r 
30 jaroj de E êe hungaraJ 
fervojoj 
8a pacrenkonto 
31a kgr de SAT-Am ikaro 
Kongreso de S.E.J . 

1974 
Budapest 
Wanganui 
Saint-Junien 

1975 
Den Haag 
Kopenhago 
Oberkirch 
Vill ach 
Lenda 
Sabadell 

1976 
Gyula 
Praha 
Kernic 
Valls 
Pri lep 
Ferrol d C. 
Massa 
Tinvin 
Ruse 

1977 
50a SAT-kongreso en Augsburg . 30 7. - 5.8. 
62a UK en Rejkjavik, 30 7. - 5.8. 
Eûropa Esperant o Kongreso Paderborn 1977 
90 Jaroj de Esperanto 1887- 1977 (GDR-eldon o)' 
60 jaro J de Ruga Oktobro 1917-1977 (GDR-eldono)' 

4a VE F 
39a kongreso 
30a kgr de SAT-Amikaro 

48a SAT-kgr 
60a U K 
53a germana E-kgr 
27a IFEF-kgr 
35a hispana E-kgr 
25a datreveno (?) 

14a SE U 
2 Sjezd E svazu 
26a hungara E-kgr 
18a kataluna E-kgr 
20a ju goslavi a E-kgr 
36a hIspana E-kgr 
47a itala E-kgr 
Konferenco de S E M 
39a bu lgara E-kgr 

· = haveblaj êe Burme1ster kun sama desegnajo ankaû okazaJ kov . kaj pk 

Nova aldono por Jen sen-kata logo 
Sinjoro Tremon en sia ci rkuler o sci ig1s, ke li pretig is aldonon 1972/1973 por la 
glumarka katalogo de Jensen . T iu katalogo aperis en la jaro 1968 kun postaj 
aldonoj komp letigaj. La kata logo estas ne plu havebla . Se estas sufiêe da 
interesu loj po r nova, eble iu gin povu s reeldoni? Antaûe necesas, ekzakte 
konstati eventuala n kvanton de la noveldono. lnteresuloj sin turnu al la redakto
ro. 

Grandega glumarka rarajo vendebla : 
La vidvino de Edmund Zsc hei le o fer tas la kompletan fol ion (4x6 glm en po 4 div. koloroi) 
de gluma rko ··zschei le Mondvoiago ·· kontraû 25 svedaj kronoj . lnteresu loj kontaktu 
s inj oron Paulsson, S-1 71 33 Solna. Algatan 3. 
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Unu greka mistero forigita! 
La greka posto uzis esperantlingvan postan stampilon! Tion mi nun definitive 
povas deklari post interparolo kun sinjoro Lech Koseniak, kiu kun nia membro 
profesoro doktoro A. Wenclewski vizitis la pasintjaran Universalan Kongreson 
de Esperanto en Ateno. Ili konstatis, ke en la kongresejo funkciis posta giêeto. 
Tiu ne uzis esperantan stampilon. Post pluraj esploroj ili trovis, ke memorigan 
E-stampilon postan la greka posto havis en la êefpostejo de Ateno. Sed eê tie ne 
tiu stam pilo ne estis trovebla êe iu el la multaj postaj giêetoj kaj post longa 
serêado kaj demandado ili finfine malkovris, ke la stampilo lokis en iu el la 
multaj postejaj êambroj . Kaj tie oficisto stampis postajojn per gi. Sed la kongre
sanoj propramane devis alporti la leterojn k postkartojn al tiu apenau t roveb la 
êambro en la êefpostejo. La stampilon oni uzis dum tuta la kongresa semajno, 
sed êiu tage kun la sama data.La fakto pri uzo de tiu stampilo preskaû ne estis 
konata inter la kongresanoj, kaj versajne nurtre malmultaj sciis pri gi. Komenta

rion mi ne volas doni êiloke . 

En iu giêeto de la kongres ejo oni ankaû vendis dum kelkaj horoj kovertojn kun 
la stampo pr i la postl<ongreso de Ateno 1973. Sed pro nel<onataj kauzoj post 
kelkaj horoj oni ne plu vendi s tiujn filatelajojn. 

Nia amiko Biesiada cetere prun te sendis al mi la lastan atenan stampon, kiu 
estis sendita de kongresano al li pere de regula posta vojo. 

Do. karaj geami koj, tiuj, kiuj havas tiun stampon nun povas trankvile dormi kaj 
jam ne bezonas pridubi gin. 

LR 

Nia membro s-ro Wluka skribas: 
En nia amika rondo estas kelkaj, kiuj nur speicalajn partojn de Esperantajoj 
kolektas . Estas kolektanto j de : 

a) fila te lajo J pri Esperanto 
b) glumarkoj 
c) insignoj 
d) aliaj Esperant ajoj, kiel l ib roj , vortaroj, term inaretoj, kongreslibroj, diskoj, 

sonbendoj, kpt. 
Estas rekomendinde, ke êiu fako havas afergvidanton kaj bankon. Por la fako j 
filatelio kaj glumarkoj ni jam havas afergvid an tojn k bankojn. 
Se estas dezirata kaj necesa, mi pretas funkcii kiel afer gv idanto por "d". Serio 
ze mi kolektas êiujn Esperanta jojn . 

Rirnarko de redaktoro: 
M i estas kontenta kaj gojas, ke s-ro Wluka estas preta funkcii por la "fako d", êar tio grave 
plibon igus la laboron de nia ELF- AREK. Fakte ja ni êiuj pl i au malpli kolektas ne nu r 
filate lajojn kaj / au glumarkojn sed ankau la aliajn sup re nom itajn ajojn . Mi tial rekomen 
das al tiuj, l<iuj serioze kolektas "fakon d", kontakti kun nia membro sinjoro 
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0-3000 Hannover 21 

Bremer Str. 8 



PRAGA 78 
Nia membro kaj amiko Vladimir Vana propanis al la estraro de ELF/AREK 
renkontigon en la kadro de PRAGA 78. Sinjoroj Paulsson kaj Heimlich k ankaû 
mi plene aprobas tiun ideon. Necesas nun prepari ian programon kaj êefe jam 
nun fari decidan. Tia estas taska de nia estrara kaj mi rekamendas al gi kantakti 
kun niaj membraj Varia kaj Bartasik, kiuj ja devus salvi êiujn teknikajn proble
majn de tia renkantiga. 

NEPRE NECESA estas, NUN TUJ ananci la intencon partapreni , êar oni devas 
gustatempe mendi tranaktadan en Praha. Par ne perdi tempan mi propanas al 
niaj membroj, aligi al tiu renkontiga pere de nia amika Vladimir Vana. 

Mi estas certa, ke la ekspazicia estrara de tiu Tutmanda PM-Ekspa sub la 
patronada de FIB banvenigus nin . 

Bedaûrinda afero estas, ke la datoj de tiu ekspo ne estas konataj al mi, sed mi 
supozas, ke gi okazos en junio au julio 1978. Pere de sekvonta informilo vi 
ricevos pluajn informojn. 

* 
LRed. 

Josef Hybes - Apoginto de Esperanto 
La organizajo de Esperantistoj en Brno en la jaro 1901 estis la unua ne sole en 
êenaj landoj. sed en la tuta tiama statunio. La aûstria ministerio de interno 
prokrastis la permesan de la societo, kvankam la statutoj jam estis antaûmetitaj 
al aprobo 19. 4. 1900. 

La aferon protektis sinjoro Josef Hybes, iama êena deputito de socialdemokra
tia partio, kiu intervenis la 22an de majo 1901 êe la austra regna konsilantaro. 
Poste la organizajo de la esperantistoj estis aprobata . 

La êenoslovaka posto en la jaro 1951 eldonis memore al la 30a darreveno de la 
morto de s-ro Hybes pm-serion kaj UTK. (Zumstein 606/607 - Yvert 591 /592) 

El kontribuajo sendit a de nia membro 
Odon Horak, CS 63900 Brno, Psenik 7/1 

Kiu el ni partoprenos UK en Rejkjavik? 
Por garantii kunvenejan por nia membraro en kadro de Rejkjavik-a UK, nia 
estraro devis antaumendi kaj pagi êe UEA. (por êiu sidlako 1 guldenon -
mendita estas ejo par 50) 

Laû la ankorau valida statuto niaj kunvenoj oka zas en kadro de la UK. Per la 
pago do estas garantiata kunvenejo . Sed kiu êeestos en Rejkjavik , lion ni ne 
scias. Sinjaro Ivar Pau Isson tiutempe estos en Aug sburg. Eble niaj vicprezidan 
toj Heimlich k Rosseau esto s tie? La afero êi-momente ne estas klara kaj ne 
eblas, doni konkr etan informon . 
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Informa por kolektantoj de llbroj 
En scienca eldonejo de GOR aperis speciala libro por kuracistoj kaj turistoj en 
14 lingvoj. Nome: Arztlicher Dolmetscher (kuracista interpretisto ). Tiu êi altnlve
la kaj lukse bindîta medicina fakl ibro enhavas êiuj n necesajn demandojn por 
kurac îsto en kazo de malsanigo au akcidento en kesterlando por povi tari 
diagn~zon kaj preskribi medicinan helpon. 

La numerig itaj demandoj estas notitaj en la araba , bulgara, germana, angla, 
esperanta, franca, itala, pola, rumana, rusa, sveda, hispana, êeha kaj hungara 
lingvoj. 

La libor kostas 25.- gmk. 

1977 aperos ankaû E-etdono de "Trigrosa romano" de Bertolt Brecht en GOR. 

lnteresuloj sin turnu al Burmeister. 

êu 1976 en ltalio aperis nova E-stampo? 
En "Budapesta lnformllo" Januaro 1977 mi legis : " La itala E-kongreso okazis 
de 18-25.9.1976 en la urbo MASSA kun êirkaû 700 kongresanoj. La kongresejo 
kun postoficejoj/speci ala filatela stampo / funkciis en la domego de la Arta 
lnstituto . . . Menci inda estas inaugura de marmora Zamenhof-buste en la Nac ia 
E-Biblioteko en la kastelo Malaspina. 

E. Vali 

,~· 
· D -.:: 1--:: .A. tJ N I V :E,; ~ .:: , ·,~ I ,.,,,.__ 1::.. o :t-J' C 1·,:_1:0 • :4 0 
, 1 • 

Jen tiu unika filatela rarajo , kiun akiris nia membro sinjoro Amouroux antaû 
kelkaj jaroj. Ankoraû nur sinjoro Simon posedas la stampon de tiu tragedie 
kolapsinta 1 0a U K de Esperanto. 
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Henri Farman - aktiva esperantisto 
La franca konstruisto de la unuaj flugmasinoj kaj pioniro de aerflugado Henri 
Farman asperis 1971 sur franca pm kun nominalo de 0.50 + 0,10 frf . (Zumstein 
1732) kaj 1974 sur monaka pm kun nominalo de 0.30 frf. (Zumstein 1106) 

Farman lernis Esperanton kaj efike kaj largskale progagandis gin pere siaj 
propagandaj flugoj en Franc io kaj aliaj landoj eruopaj. Kelkaj liaj kolegoj -avi
adistoj estis ankaQ esperantistoj. 

Li verkis i.a. libron kun la titolo "Pourquoi je suis devenu Esperantiste" (Kial mi 
farigis esperantisto), eld. 1911 en Paris , en kiu li kaj liaj amikoj en 14 êapitroj 
pledas por la scipovo de Esperanto. 

FABA 
(El "Zpravodaj" n-ro 29/76) 

Werner Simon - pioniro de e-stampkatalogo 
8an de marto 1936 Heroldo de Esperanto sur la unua pago asperigis el la pluma 
de sinjoro W. Simon liston pri entute 26 E-poststampoj, gisdate konataj , 

Pro la pasintjare okazinta 40-jara "jubi leo" de tiu " unua stampkatalogo " ni 
peras al nia amiko kaj veterano de E-filatelio W. Simon elkorajn gratulojn kaj 
sincere dan kas al li pro lia nelacigebla agado, kiu ebligis al ni solidan bazon por 
nia hodiaûa filatela laboro. 

Ni deziras al li multajn pluajn fruktedonajn jarojn sur la kampo de la filatelio. 
RB 

* * * * * * * * 

Pri aktualeco de la stampkatalogo 
Multaj miris, ke kun nia informilo 1977/ 1 ili ricevis "2-an aldonon por sta-kata
logo" anstatau 1-an. Kaj mi nun miras, ke vi ne ricevis jam komence de jaro 
1975 la de mi dissenditan "1-an aldonon " . Tial mi gin reskribas kaj kun tiu êi 
informilo 1977 /2 sendos gin al êiuj niaj membroj. 

Kompreneble ni ankau devas aperig i tute novan eldonon de nia stampkatalogo. 
Tio okazos eble sekvontjare. Kaj nur tiam, se ekz istas sufiêe da interesuloj. 

Pola membro sc iigi s, ke polaj sta nur en nigra en oficialaj, tion ja ankau diras 
nia katalogo. 
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Esperanto - tutajoj 
Al notoj en lasta nro de nia informilo permesu al mi rimarki, ke mi sukcesis 
forigi kelakjn dubojn k nebulozajn informojn pri E-tutajoj kaj tial la nombra da 
ili iom sangigis . 

Kio koncernas la katalogon de tut, sajne gis duono de tiu êi jaro mi sukcesos 
solvi eê plurajn malklarajojn êe tut. de Sovetunio. E-sekcio de Asocio de êef\o
slovakaj filatelistoj planas eldoni la katalogon ankoraû êi-jare en êefla lingvo . Ni 
pretas trakti pr i tio , ke esperantan version eldonu ELF /AREK, precipe se nia 
estimata redaktoro sukcesus gin presigi kiel nian informilon (êef\a versio sajne 
aperos nur multobligite). 

Por ke la katalogo estu vera helpilo, ni planas eldoni gin ilustrite : sed ni ne 
havas êion kaj tial turnas min al êiuj niaj membroj kun peto pri helpo. Ni 
bezonus de êiu el vi scii , kiujn tut. vi posedas kaj en kiu stato (uzitaj, ne - uzitaj) : 
poste ni sciigus al êiu helpanto, êu ni bezonos lian helpon aû ne. Priskribo de 
tutajoj devas enhavi êefe postmarkon , gian valoron kaj koloron , tekston sur 
karto (êe sovetaj uzitajn lingvojn, êu la karto aû koverto havas reklam - bildojn 
au - tekstojn kaj kiujn, ktp.: plej bone estus sendi reproduktajon . Kiu posedas 
katalogon de Saget, povas unue priskrib i nrojn de tutajoj laû gi . La posta he lpo 
kusus en prunto de bezonataj tutajoj aû almenaû sendo de perfektaj fotoJ, laû 
kiuj oni poste povus tari kopiojn . Ni sci igus al ê1u, kiam kaj al kiu adre so êion 
sendi. Ser ioza redono en registrita letero kaj ned 1fektigo de materialo estas 
garantiita. 

Kvalito de la katalogo dependas de helpo de ni êiuj . 

Vladimir Valla 
Revo/uêni 54. CS 312 02 PlzefJ 

* * * * * * * * 

Postaj Esperanto-stampoj 1977 
Nia membro sinjoro Wluka sc1igis, ke okaze de la EUROPA ESPERANTO KON
GRESO 1977 en Paderborn (FR Germanio) kongreseja postoficejo intencas uzi 
esperantlingvan postan stampilon . 

Sinjoro d-ro Gadoros sc1igis. ke okaze de la jub ilea 10a IREN 1977 en Abaliget 
(Hungario) la organizantoj klopodas disponigi por la renkont1go nove arangitan 
postan esperantlingvan stamp ilon. 

L K K de la jubilea 50a SAT-kongreso en Augsburg (FR Germanio ) intencas, 
men di êe la posto E-stampilon. (30. 7 - 5.8.1977) 

Organiza Komitato de la 7a V E F, okazonta de 28.12.77 - 2.1. 78, denove planas 
uzadon de la jam konata posta VEF-stampilo . 

VEF = Vintra Esperanto Fer io (Budapest-Hungario) . 
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Kelkaj vortoj de nia prezidanto 
Karaj kaj estimataJ, 

nun vi tenas la duan numron de nia informilo en viaj manoj. Kaj la redaktoro kaj 
mi "pintigas niajn orelojn" par aûdi vian opinion. Ni kore dan kas pro la grande
ga et'lo, kiu atingis nin post la ekspedo de nia informilo 197711. 

Ni esperas, ke tiu êi nova numero estis ankaû plaêis al vi kaj volante akceptas 
viajn amikajn kritikojn aû sugestojn por povi gin ankoraû pli bone arangi /aû 
enhavo. 

Modesta {Ji de vas resti êar nia ekonomia stato ja ne permesas , priskribi êion tie/ 
detale, kief ni dezirus . 

Memoru , ke ankaû vi estas kunlaboranto. 

Longe ni devis atendi gis kiam ni sa/vis la aperon de nia informilo, nun temas 
pri la ekonomio . Per pago de la kotizoj kaj donacoj ni esperas povi kontinue 
daûrigi . 

Amike salutas vin êiujn via 
Ivar Paulsson 

IT 26 Massa 1976 

Lastminuta informa: Stampo en Massa! 
19-20 .9 

Anonco: 
S-ro V. Vana , Revolu èni 54, CS-31202 Plzen 

47a itala E-kgr 

serêas êi uspecajn filatelajojn por sia kolekto je la temo Esperanto, precipe malnovajn 
koresp onda jojn adres itajn al konata j personoj de la E-movado, aû korespondajojn, kiujn 
ili skr ibis, plie iujn malnova j n E-stampojn kaj E-tutajojn. Plue li kolektas uzitajn kaj 
neuz itajn tutajojn de êiuj specoj (pk, kov , aliaj div . formularoj kun presitaj pm) el muftaj 
eûropaj landoj. Antaûa interkonsento pr i rekompenco estas necesa. 

* Ivan Peev, êirpan , Bulgar io serêas e-pm nestamp itaj : Popov kpl kun surpreso, Centra 
Telegrafo austra 1-sinlinga , braz ila de 1936, jugoslaviajn kaj triestajn k.a. Rekompenco 
per bu lgaraj soveta j k albanaj art-pm-serioj . 

* Ivar Paulsson , S-171 33 Solna, Algatan 3, povas send1 kontrau 15 + 4 irk (sume 19) la 1an 
kaj duan eldonojn de faksim iloj de la E-markoj de FUJEIRA , sed atentigas, ke ne estas 
postmarkoj . 

* St. Biesiada, POB 599-PL 42217 Czestochowa 17 urge bezonas nestampitan aerogramon 
de Aûstrio kaj donas rekompence uzitan. Plue se réas bultenon jugoslavian " La Kolektan
to lnternacia ··. 

Adressango: St. Biesiada , POB 599, PL 42 217, Czestochowa 17 
Zso lt Gyarmathy , H-5701 Gyula, pk 73 
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Varmaera balono "ESPERANTO" baptita 
Dank'al la afableco de sinjoro Wluka eblas. povi pli detale informi vin pri tiu 
flugo. La E-societo de Zürich en decembro 1976 sendis al la mendintoj la tre 
plaêe kaj efike arangitan koverton pri la "ba lonpostflugo okaze de la bapto de la 
unua varmaera balono "ES PERANTO". 
Tiu koverto surhavas memorigan pm'n kun nominalo de 90 centimoj pri cepeli
no. La pm estas nuligita per neesperanta posta varba stampo en la urbo 
GRÜNINGEN, kie la balono laû ampleksa artikolo aperinta en Svisa E-Revuo, 
kajero januaro 1977, post la flugo surterigi s. La start lok o ne estas menciita . 
La german lingva teksto en la stampo eldiras ··zorcher Oberland - Historisches 
Stadtchen" (Sup ra lando Zurich-a / Histo ria urbeto). La stampo estas datita 
14.12.76. 
Esperantl ingva · bordstampo" tekstas: AERPOSTO 

varmaera balono 
HB-BEO 

- ESPERANTO -
La .. bords tampilo versajne estas posedajo de la balonposedantoj. Tio signifus . 
neposta . Eldonkvanto de t,u koverto laù la sciigo de la balo npo sedantoj . 2.500 . 
(Kiu povas klarigi ciferon .. C .. antau la numero?) 
Unu koverto kostis ê. 6 svisaj frankoj. El la enspezoj on i fi nanc is aêeton de la 
balono. kiu esto nte estu uzata propa gandce le. 

RB 

S-ro Vana skribis pri : 
"Postmarkoj" de FUJEIRA 

Laû informoj, kiujn mi tran sprenis el 
malnovaj numeroj de êef'loslovaka fi
taelia revu o " Filatelie", jam 2.11.1971 
kreigis nova stato sub nomo "Unu
igintaj arabaj emiratoj" (United ARAB 
Emirates) , kiu formigis kiel ligo de 
konataj arabaj emiratoj FUJEIRA, AJ
MAN, UMM AL QUIWAIN DUBAI ktp. 
Malgraû tio unuopaj emiratoj rajtis 
daûrigi eldonadon de siaj "postmar
koj" (k iujn on i presis en eks terland o, 
plej parte en Britujo , en grandaj kvan
toj tute senbezonaj por posta uzo en 
propra emirato: kaj ne estis escep toj 
eê tiuj kazoj, ke " postmarkoj" neniam 
vidis sian patrolando) . Tiu stato daûris 
nur gis 1.8.72 kiam ëiujn postajn ser
vojn transprenis Unuigintaj arabaJ 
emira to j (UAE) : ministerio de 
UAE-posto proklamis, ke gi faros " fi
late le akcepteblan eldon -polit ikon" 
kaj ke "spec ialaj kaj porokazaj eldo
noj esta s severe kontrolataj". Malgraû 
êio la kaosa pm-eldonado daûris. Fi-
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nan punkton al tiu êi stato metis defi
n 1tiva ser io de 12 pm, eldonita 1.1 .73, 
kiu havas la surskribon U.A.E. Sam
tempe la postagentejo de UAE dis
sendis al unu opa j postagentejoj lete
ron kun at atentigo, ke emirataj 
pm-eldono j post 1.8.72 estas kontraû
legaj kaJ poste senvaloraJ . 

Evidentigas do. ke " postmarkoj" de 
FUJEIRA priskribitaJ sur pago 4 de êi
jara unua numero de nia informilo, 
estas el posta kaj kompreneble ankau 
el filatela vidpunkto tut e senvaloraj. 
Estas nia devo averti êiujn kol ektan
tojn de pm antau aêeto de tiuj surpr e
sitaj paperetoj, kiuj celas nur unu afe
ron : elt in monon el poso de fil ate lis
toj. Neniu serioza postagentejo dis 
vendas makulaturon au " provpre 
sojn". 

(Eê temas pr i faks1miloj de .. provpre
so.. de neaperintaj pm, presitaj en 
Danlando -LRed .) 



La filatelejo Carl Ziesing en GDR 
Tiu fi latelejo de 1967 êiujare dum jarfino distribuas al la klientaro poskalendare
tojn , kiuj propagandas Esperanton. Krome tiu firmao pretigis aerpostajn glu
markojn l~un E-teksto, tiujn eê mencias germanlingva filatela special-katalogo , 
alumetleteretojn okaze de la 80-jara jubileo de Esperanto kaj finance subtenas 
de tempo al tempo la lokan E-klubon. La estro de la filatelejo estas simpatianto 
de Esperanto sed mem ne scipovas la lingvon. Mi atentigas, ke tiu filatelejo ne 
ekspedas eksterlanden. 

"Aldonajoj" 
Kun la numero 1977/1 mi ankaû sendis al êiuj okazan koverton de junulara 
E-tendaro 1972, poRalendareton, propagandan e-glm kaj aeropostajn gl umar
koj n Ankaû estonte mi intencas sendi e-aîojn el GDR al êiuj membroj. Pli 
grandajn kvantojn mi sendos aparte post via mendo. 

* 
Pri la plej fresdataj jugoslaviaj stampo j 
Pohorje 
estas ta nomo de rnontaro êe la slo vena urb o Maribor en Jugoslav io. Tie okazis 
solenaîo pro la jubi leo "50 jaro j de Esperanto êe jugoslaviaj fervojoj" . Okazigis 
gin la Fervojista Esp-Societ o de Maribor kaj la Jugoslavia Asocio de Fervojis
toj-Esperantistoj (JAFE). Postan e-sta oni uzis 19.4.1975 . La stampilo estis en 
niaj manoj kaj aperas en verda kaj nigra koloroj. 

Ekzis tas okazaj kover toj kaj postkarto i kaj de tiu stampo mi havas ankoraû 
duoblajojn. 

"Treh Deî:el" 
Tiu e-stamp o aperis en la slrwena urbo nome Koper (ilale: Capodis t ria). La 
sloven l ingva teksto en la stampo signifas: "7a trilanda konferenco de Esperan
tistoj". l( unwin is sarrndeanoJ el Aûstrio , ltalio kaj Jugoslavio de 19-21.9 .1975. 
Organizinto est1s la Slovenia E - L1go. 

Ekzistas okaza koverto . La tuta stoko estas elêerpita. 

Prilep 
Pri gi s-ro Gjivoje ne skribis. El kunsendita doubtaja sta-listo mi prenis la 
informon pr i tiu plej lasta jugoslavia e-stampo. En la urbo Prilep okazis la "2oa 
kongreso de jugoslaviaj Esperantistoj". (29.7.76) 

Ekzistas okazaj kovertoj. La stampoj estas tiuj en malbona kvalito. Tian eldiras 
nota en tiu oferta lista. 

Laû informoj en letero de Gjivoje 
al la redaktoro 
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Prez.idanto de la ELF/ AREK-Klubo: 

Ivar Pau Isson, S-171 33 Sol na, Alga tan 3 
Postkonto: 51 57 85-4/1. Paulsson-Solna 
Jarko t izo: 10 IRK au ega lvaloro 

(Sendu gi n bv. al s-ro Paulsson) 

Redaktoro de la kluba informilo : 

Rudolf Burmeister , DDR-90 Karl-Marx-Stadt p.k. 30-95-39 
(Al l i sendu êion por la informilo) 

Redakta fino de 1977/ 2 · 8.3 .1977 

J<araj geamikoj , 

la feria sezono alproksimigas kaj niaj feriaj planoj jam estas pretaj. Al la 
kongresontoj mi rekomenda s enpaki sIa1n duoblajojn, certe vi renkon
tos kolektantojn , kiuj anka û en la kongresa val1zo havas keston kun 
duoblajoj . Oum la kongresoj nepre detale "prif/aru " la postajn giêetojn , 
eble eê postajn reko-glm vi trovos . au iujn diferencajn stampojn . Al êiuj 
m i deziras riêan rikolton 1 

En Julio mi persone trovigos ie en ganga/a apudriveretaro de Danubo 
kun mini-tendo kaj fishokistaj bastonoj kaj kun la espero , ke iu dika 
karpo , ezoko au si/uro prenas la hokon . Niksonon mi ankaû ne rifuzus . 
(Germane : " bakfi so " ) En Julio dom, ne povos tuj respondi viajn lete
rojn. (Kiujn mi esperas ricevi) . Al êiuj niaj membroj mi deziras agrablan 
someron . 

Nia sekvonta informilo 1977 / 3 aperos en septembro . 
- Burmeister -
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