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Esperanto Ligo Filatelista
Am ika Rondo de Esperantaj - Kolektantoj

Jen la dum jardekoj nekonata posta E-stampo. Legu pli pri gi kaj
pri aliaj filatelaj eldonajoj de tiu êi kongreso sur la tria pagode
nia informilo.

Afranku filat e le !
Kvank am ni êiuj estas filate listoj, tre multaj el niaj membroj ne ate ntas la
fil atelajn reg ulojn. T ion pruvas multaj de mi ric evitaj pk . kaj kov. de ni aj
amik oj . Alven as kov. kun pm el normala serio, kun rul stamp e fusitaj pm ,
kun d ifektit aj pm kaj kun tu te ne legeblaj stampoj. Ti o êi ne plezur igas
fil atelist on. T ial jen kelkaj konsiloj, kiujn oni devus atenti dum posta
ekspedo :
1. Uzu memo rigajn pm, se eble kompl etserie, se la serio tr o ample ksa
uzu la cete rajn po r la sekvon taj ko vertoj .
2. La pm trovu sian lokon pli al la mezo de la kov. , kie gi ne povas
survoje difektigi.
3. Enm anigu vian kov . al posti sto en giêoto por apli ki pur an kaj bone
legeblan stampon.
4. Por E-stampoj elektu pm egalan al la temo, do pri kgr. ur bo au
simile. Se ne havebla, tiam gluu plej malgr andfo rm atan pm, po r ke
stampteksto ne malaperu en la pm .
5. Elektu memorigan kov. au pk ., sed ne tiujn lit otukaj n kov ertojn, kiuj
ne estas uzeblaj por fil a-ekspozaîo.
6. Por via plej bo na ami k(in)o, kiu povas asti anka u vi mem afranku k
ekspedu rekomendit e k eksprese. El tio rezultigas fila-juvelo! Ne
forîetu la po!Han kvit ancon kun t iu E-stam po!
7. La afr anko respondu almenau al minimuma posta tarifo , nur tiel gi
respondas al FIPCO- reguloj kiuj validas por int. fila -ekspozicioj.
Obeu kaj vi tar as goj on al vi mem kaj al via amiko!
Rudolf Burm eister
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Nova gluma rko
Pri la eventoplena jaro 1917 kaj la okazintajoj en la tiama Sankta Piterburgo memo rigas t iu êi esperantl ingva propaganda glumarko .
En la sama urbo okazis 1926 la 6a kongreso de SAT. Tiu êi kongreso
alportis al la Esperanto filatelio i.a. 2 memorigajn postmarkojn kaj
esperantlingvan memorigan postan stampon en verda koloro. T iu
stampo hodiau estas tiom rara ke eê sovetaj katalogistoj gis 1966 ne
sciis pri gia ekzisto kaj nur sup lemente povis informi pri gi. La postmarkoj memore al la kongreso partis en si sekreton, êar en la ova lo trovigis
la slogano de la t utmonda proletaro per morsaj signoj:
PROLETAROJ ÔIULANDAJ UNUl~U!
Al E-filatel istoj same memor inda l<aj apenau konata ke dum la tuta
dauro de la kongreso en la kongresejo funkciis spec iala posta giêeto,
kie dejo ris tri Espe ranton parola ntaj postistoj . Kaj al kiu gis nun estis
konat a, ke eê espe rant lin gvan tel egr amformularon on i hav is?
En la malf erma tago radio Len ingrado orig inale de 19a gis 22a horo
sendis inauguran kunvenon kaj dum la dauro de la kongreso " Leningradskaja Pravda " havis apartan esperantlingvan pagon.
Fonto : " Wissens wertes für d ie Arbeite rschaft "
Eldonita 1926 de A E B, Leipzig

ESPERANTO
' CONGRES

·

GRE
N~BlE:27-31
MAI1977

Novaj posta j E-st ampo j
Grenoble
En tiu êi tranca urbo okazis êi-jare la nacia kongreso de la francaj Espera ntisto j.
La posta oficejo GRENOBLE CENTRE DE TRI uzis de 1.3.77 g is 31.5.77 mas insta mpon kun la teksto:
ESPERANTO CONGRES GRENOBLE : 27-31 MAI 1977
Samkiel Perp igna n 1963 ankaû tiu êi foje aperas kun " kapopieda " (kapstara)
datstampo.
Pade rborn
Okaze de la "EUROPA ESPERANTO KONGRESO", kiu o kazis fine de la monato
majo, la Federacia Posto durn la kongresaj tagoj uzis memorigan postan stampilon, kiu prezentas supre ci titan tekston lwn bildo de domo.
Ohr id
En Jugoslavio aperis 23.4.77 en mal<edona OHRID nova posta E-stampo okaze
de la 20-jara j ubileo de F rvoj ista E-socie to l<opje . La tek st o en cirill itera
makedona lingvo :
20 GOD NA ESPERANTSKOTO DRUSTVO "JULE N LELEZN IC;AR
(Pro limigita kvanto (??) nur 1 ekzempl ro sendata l<ontraû 2 IRK de s-ro
Gjiv oje, pf 5025. YU-41 040 Zag reb-Dubrava).

La bela vesto de nia informilo
Ek de 1977 nia lnform ilo sur havas belan kaj luksa n veston . Tio tute ne estas
merit o de redal<toro, sed de sinjoro Pau Isson kun sia ko lektivo . Nome de la t uta
membraro mi êi-loke el kore gratu las al nia amiko Paulsson kaj peras al li, al li
filino, kiu retaj pas mian manus kripton, kaj al lia bofilo, kiu multo bli ga8 (presas)
nia n info rmilon, nian el koran dankon.
Ni esperas, ke ankorau longe ni povas porti tiun belan ro bon .

Publika danko
Pro ricev itaj materia loj kaj informoj m i dankas al s-roj Wluka , Gimelli. Heimlich ,
Gjivoje , Tremon, Horak, Kui j pers, Gil Pallares, Dalet kaj Prodanescu .
Rudolf Burmeister
4

Jean Amouroux pri FARMAN :
"N e Farman sed Archdeacon verkis tiun libron , kies antauparolon tamen verkis
Farman.
En 1908 Archeacon estis unu el la kunarangantoj de la unua unukilometra flugo
en ISSY LES MOULINEAUX.
Mi posedas tr e interes an fotokarton de la koncerna evento. En 1968 en ISSY
LES MOULINEAUX ilustrita mekanika poststampo memorigis la eventon."
Sinjoro Amouroux kunsendis tre interesan fotokopion pri tiu unika filatelaîo ,
eble nia am iko Pau lsson povas gin reprodukti en nian informilon .

ISSY-LES·MOULINEAUX
Hauts de Seine
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Stampo NE 14 en du variajoj
La memorigan slampon pri la 48a SAT-kongreso en HAAG 1975 akompanas du
diversaj dalslampiloj, lion mi ellrov is komparanle miajn duoblajojn. Kiel kalalogislo mi nun iom hezilas êu en kala logo mencii lion au ne, êar jam la slampo de
la 48a UK en Sofio donas liajn problemojn, foje aperas dalstampo de Sofia, foje
de Sofia C kaj plej ofte de Sofia F.
Ni kolektas ja la memorigajn
skrupuloj jen la priskribo:

stampojn kaj ne la datstampojn.

Malgraû miaj

NE 14-1 .....
"78" ends (datstampo)
NE 14-2 . .... "49 " en ds
14-1: havas sube la ciferon 78, krome en g ia supra segmento pozicias litero
"b". lndiko pri la monato en dato arabcifere: 7
14-2 : havas sube la ciferon 49, supre mankas la b-litero kaj la mo natindiko
romane: VII

Afrankstampo "EVOLUON"
Nia membro J . Kuijpers klar igas pri f)i:
"Rila te la frank ol ipon "Evoluon", pri kiu aludas sinjoro Werner Simon, mi
sciigas al vi. ke t iu nomo estas elpensaj o de iu nederlanda eksperto kaj nenion
komunan havas kun nia internac ia lin gvo. EVOLUON estas speco de muzeo, de
ekspozicio. La iniciatintoj intencis bildigi la homon en rilato kun la tekniko kaj
la teknikon en ril alo kun la homo. Ne nur en la nunlempo sed ankau en la jaro
1891, kiam la mondo trovigis su r la sojlo de la gigan ta evol uo de la elektrotekniko.
Nova varbstampo en Belg io
Kiel ni eksciis, en Be lg io oni uzas novan varbstampon. Pro manko de detaloj
skevontnumere ni gin pri trakt os .

. 7.· S.8.1977
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Uembr olisto
Iv'Iario

Jean Amouroux
1 rue de So:rede
F-66000 Perpignan
pm sta
Chr i stian
Bechtoldt
Fichtenweg
14

.Amadei

Via Solferino

I-40124

15

BOLOGNA

pm sta
Dolfa Bartosik
E'rani

s1,amka 31

Praha 5
glm ins
Biesiada
l' 0 Box 599

D-643 Bad Hersfe ld

CS-15000
pm statut
Stanislao

PL-42217 Czestochowa

pm sta

17

pm statut
ins med mon
Rudolf Bur meis ter
30-95 - .39, W Wolff Str 1
DDR-90 Ke,r 1- \Iarx -S tad t
pm statut
ins

Bep Demmendaal
Ooltgenspaatweg
13 d
NL-3086 NK Rotterdam
fm g lm
Ge.rmano Gimelli
Via Donato Creti 61
I-40128 BOLOGNA
pm sta g l m
V✓ erne r Heim ltch
F1 obelst r. 4
D-·304 Sol t au .
1

pm ste .

Odoz1 Eorak

• 1r 7/_,
P "';
sen:L1a
, 1

CS-63900

pm statut

Brno

.39

g lm

:J?eodor Je l e ne
97 r1ue A,, Frec:1.in
F- 86 100 Cbatellerault
pm

(~5.5.77)

Ju.sto Boberg
Bastuhagsv~gen
20
S-12242 Enskede
pm sta
Jean Dalet
2 rue Sa~ i Carnot
F- 92600 .-;.snieres
pm sta polusej
stade

SU

Conrad Fisher
R P D 6 ( Shaws )
"t.Œendv
ille,
Pa . 16 335 USA
pm sta

Dick Goslinga
v.L. Stirumple i n 20-1
NL
Amsterda ffi
sta
Richard

H:Lrsch

Lambert str .. 12
D-6430 Bad Hersfe l d
p:n sta
A.C. Hui gen
Vierbeems k inderenstr
o 43
NL-1015 Amsterdam
pm sta g l m
K urt

Lü1dst.r

om

J~mtlandsgatan
152
S-16220 V~llingby
pm sta glm mon

Jiz 2lls KUszeg f a l vi
r:·Ek:-.n•2 n k o 1
H- 6800 Hodmez~vasarhely

J. Kui jpers
Lo frlbm:dks.d.G 85 -b-î

N~-3 011 ZG Rotterdam
stc
Emil io Folgadc Lapez
Pau l Mi mlits ch
Ar. ~ontan o 15 ba jo dcha 69 Bl ancha rd Road
Bada joz HISPANIO
Mar l to n 0853 N.J. USA
pm sta g l m
pm sta
H2 i1uja I.Caekaua
Evaristo
Gil Pal J.ares
50-304 Edagawa -cho
Apartado 875
Xi sh inomiya 663 JAPAN Barce lona
HISPANIO
p.n s ta pk UrK
sta pr i multaj
temoj
:Iv a r PaLllsson
Dro Rosetel
Proda ne sc u
.!-:lgatan 3 III
CP 58 17
S--17 1JJ S0 l na
R- 75500 Bucuresti
61
l)m
pm sta pk in s (pk pri katoj
Jack Andr e Rosseau
Ivan Peev
64 Avenue Jean Moulin
Rozova. Dolina 9
F'-7 :1014 Pa r1io
Cirpan
BULGARIO
pm~ sta
pm s ta
'::::1
omaaz Sooiech
Anton Straif
1:tL Pr os te.. 4-5
Siedler s tr
14
PL-21 500 Bia l a Podl as ka A-4300 St. Valent i n
pn sta
pm sta
Anna - Greta Str5nne
'Pal Toth
' ·~u ,.-;_, r .!..•.J[")'TB.,_
Jor. .,t1,;
l.rar1
Molna r u 22 I Ie
7
.S - 21155 Uia l!!lo
H-·1 056 Budapest
pr:i ::::ta fosil.ioj
pm stat ut g lm
Vl1:1d ir:1ir Vans
S- ino Jea nnine Vincent.
Revol ucnj_ 54
26 bis
rue d8 L:i ln gav l e
CS- 31202 Pl zen
·F-49 J. 50 l3AU~;.É
pm st atut
pm
Bohd an Wasi l ews ki
Vilmos Radna i
uL Kmicica
J
PO Box 40
PL-05800
Pruszk ow-Ost. DunahaTa s zti H-2331
pm sta g lm
sta glm koloraj
diapozitivo
j
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RSM 1
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~. Weste T v d Veen
Saenre da ms t r aa t 46
HL -·1 40 0 Zaa ndam

Prof, Dr. A. Wenclewski
Lubumbashi
ZAIRE
BP 1825
pirl sta

pr:1 st a

L.

Ri c ha rd 1.1luka
fü~e mer; st r ~ 8

D-1000 Hannover
civ.jn E- aJojn

16

Nijmegen

pm sta. glm

p o:h2 j etampoj

t Llt , r) o sta ""i tute.10:i
i ns :Lns .tgn oj
tJ

·NL

21
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u
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ms
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ru ruga
vj_
ni
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Noto
En ~i
19 77
k elka
inforo

koverto

viola
ni g ra

pri l a mcmbroli s to:
t ro vie lokon nur tiuj,
kiuj ~is 15an de majo
pag is s ian kotizono
Ni esperas,
ke ankorau
j pag o s s i a jn kotizojn,
per suplemento
en nia
i l o 19 77/4 ni notes tiujn
poste •
.Sè v i .:c~.mar ;u w e.rsrojn
en viaj adresoj , bv~ sciigi
ti ~ j n a l la

r e dakt oro.

"Posto de Esperantujo"
El ltalio atingis la redaktoron bombonkoloraj dentumita j gluma rkoj kun la jena
enhavo: Portreto de L.L. Zamenhof kun la teksto
ESPERANTUJÔ E-POSTO 1 STELO L.L. ZAMENHOF
La glumarkoj estas presitaj en folio j de po 30 pecoj.
La markojn akompanas stampo (neposta!) kun la teksto ESPERANTUJO KAVALKASELLE (VR) ITALIO kaj havas en si daton .
Kaj la markoj kaj la stampo estas haveblaj pere de: Giogio Vandelli , 1-37010
Cavalcaselle .
Prezo de 1 marko: 50 Li roj, tuta folio kun 30 markoj kostas mil Liroj itala j.
Tiu j stampo kaj marko havas jam siajn fratojn . Ternas pri la produktoj de la
" lnsu lo de la rozoj " . Sed ankau ekzistas al masinposta simila stampo pri reklamio por teksajoj. 1am antau jaroj iu el miaj francaj amikoj klarigis al mi la
historien de tiu teksajsta mpo (temas pr i privata neposta stampo), sed bedaurinde siatempe ne bone notis tiujn infor mojn . Nia membro Vana posedas tiun
stampon .
Denove mi volas substreki, ke oni kompreneble rajtas kolekt i tiajn objekto jn,
sed en fi latela ekspozaj o ili ne havas lokon!
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E-filatela renkontigo en San Marino
Sinjoro Germano Gimelli informis, ke " dum la monatoj AUG-SEPT okazos en
San Marino filate laj man ifestacioj par celebri la centjaran datrevenon de la
unua pm en tiu Sendependa Respub liko. 0 - ro De Salvo obtenis de la Direktoro
de la Filatela Oficejo de San Marino la salonon par renkontigo de la Esperantistoj-Filatelistoj, en la kadro de tiu grava manifestacio .
Tiu renkontig o okazos la 1-an de septembro 1977 je la 15a horo. Tio estas tre
grava evento . Oni petas : disvastigi la noticon de la renkontigo kaj skribi al la
Orga niza Komitato (êe UFFICIO FILATELICO della Republicca di San Marino)
petante la programon de ta manifestacioj, substrekante ke rilatas esperantistojn. "
La klubo dankas pro la ricevitaj infor moj al nia amiko Gimelli kaj volante
aperig is t iun interesan sciigon . Ni deziras al la organizantoj de la E-filatela
renkontigo plenan sukceson kun mult aj partoprenantoj!

Ankoraufoje pri Henr i Farman
. .. mi vola s ko rekti la informon aperintan sur pago 7 en 1977/ 2 kun la subskribo de FABA (el Zpravodaj 29/76) . Hazarde kusas sur mia skribotablo la prialudita libro " Pourquo i je suis ... " kiun mi legis antau kelkaj tagoj. Verkis gin ne H.
Farman, sed Ernest Archdeacon, pioniro de la flugveturado en Franclando.
Hen ri Farman , lia amiko kaj gajninto de la pokalo Deutsch-Archdeacon, aljugita
al la aviadisto , kiu unue sukcesis flugi unu kilometron en fermita cirkvito, verkis
nur la antauparolon de tiu libro . En tiu okpaga teksto li klarigas, kiel li farigis
adepto de Esperanto, pledas par la I L, sed nenie li indikas , ke l i "largskale
propagandis gin per siaj propagandaj flugoj ".
Li eê konfesis (p. 11), ke li ne flue paroi as Esperanton, sed nur legas kaj skr ib as
gin "s ufiêe facile ".
Mi estus tr e dankema al vi se vi bonvolus aperigi t iun korekt on en la sekvonta
infor milo.
Jeannine Vincent
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E-filatela aktivado en ltalio
Komence de decembro 1976 okaz is en ltal io du ekspozicioj, nome la 7a lnterdepartementa Fervoj ista Filatela Ekspozicio me more al la sepdekjara datreveno
de la traboro de la Simplon tunelo en Firen ce, kaj la Tria Filatela Ekspozicio
memore al la ce ntja ro de la lnternac ia Kompan io de Litvagonoj en Balogna.
En amba u ekspozicioj partopreni s sinjo ro Gimelli kun sia E-kolekto kaj gajn is
pokalon kaj al ian prem ion.
Ankau okazis informa ekspozicio pri Esperant o en la ekspo-salono de la fervoja
stacidom o en Venecio ek de 19a decembro. En gi trovis lokon i.a. ankau
E-f ilatela kolekto. La ekspozajoj vekis g randan interson inter la vojaganto j .
(El rapo rtoj en informilo de IFEA el la plu ma de s- ro Spartaco Tar linda no).

lnt. renkontigo de motiv-filatelistoj
Nia membre kaj vic prezida nto sinjoro W. Heiml ic h, inform is ke supre nomita
renkontig o okazos 24 k 25 SEPT 1977 en Winterthur. Inter al ie okazos jarkunvenoj de la motivgrupo j fe rvojo, si poj kaj automobiloj.
El la ampleks a programo m i valus menc ii la pre legon pri: Tu tajoj kaj UTK en la
moti va ko lekto . Vojagemuloj bv. sin turni al Werner Heiml ich, 0-304 Soltau ,
Frobelstr. 4.

UK 1978 Varna
Ni pavas esperi, ke okaze de tiu UK nia kolekto kreskos je pliaj prn k stampoj. Mi
eksc iis, ke la LKK jam petis de posta ministerio tiujn fi late lajn memorajojn. Ni
pre mu êiuj niaj n dik fin grojn por ke la bu lgar oj sukc esu!

E-filatela ekspozicio en UK 1978?
Hazarde sub miajn manojn venis numero de la gazeto '"bulgar a esperant isto",
kiu enha vis raport on pr i la nacia bulgara E-kongreso 1976 en Ruse. Inter alie iu
altra nga fi latela funkciulo propo nis al la nacia kongreso organ izi en la kad ro de
la UK 1978 grandan interna cian fi latelan ekspoz ici o n pri Espera nto . Tre bona
afero , ke neespera nt isto tian proponis al la esperant istoj . Sed bedaurinde g is
hod iau min ne atingis iuj pliaj informoj aü alvokoj pri partopreno en tia ekspo.
Mi timas , ke la tempo nun jam estas tro malfrue por arangi kvalitan filat elan
ekspozicion. La propono venis gustatempe , gustaloke kaj de la gusta homo . La
esperantistoj sajne neglek tis tiun bonegan eblecon. Eble niaj membroj, mia
kar a amik o Ivan Peev, au la prezidanto de la bulgaraj E-kolektantoj Leviêarof
foje povus send i al ni info rmoj n pri la afero?

g

Stampo Krakow 1912
Laû la sube citita artik o lo el la iama "LA INTERLIGILO DEL' P.T.T." (numero
2/ 3 156/ 157 FEB/ MAR 1937) ne plu estas d ubo pri la posta autentikeco kaj
dan k' al la donita j informoj iu povus faci le sur lok e kon tr oli en Vieno .
"La unua p.-stamp ilo kun esp .teksto est is uzata okaze de VIII-a Universala esp .
kongreso en ja ro 1912 en Krakovo. ~in in ic iatas s-ro D- ro Leon Rosenstock,
general a sekreta rio de la lok al kong resa komitato . (Li ankorau nun logas en
Krakov o kie l advokato kaj ku nlabo ranto po r POLA ESPERANTISTO.) Li sendis
pri la stampilo petskribon al Posta ministe rio en Wien (Krako w tiam apartenis al
Aûstri o) kaj dank 'a l subteno de Vie naj samideanoj, la ministre per mesis uzadon
de speciala kongresa stampilo. Tamen la elspezojn por la stampilo devis pag i la
kongresa kaso . La stampilon projek t is la iniciant o mem kaj laû t io gi estis farita
en la stam pilfarejo de s- ro Treback en Krako vo. Diametro de la stam pilo estis 28
mm . Nun la stampilo estas en Wien, êar la ministre postulis, ke post la kongreso
la sta m pi lo est u sendata al la posta muzeo en Wien ...
Due E-stampilo estis uzata en Bern ... {lis designis 0 -ro Ed. Spielmann . ..
Tiu ôi art iko lo estas subskribita de "J . VAHTRA" .
lnfor mis kaj sendis fotokopion de la arti ko lo nian franca
Amouroux, pro kio ni kore dankas al li.
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Anonco
Kolektanto proponas la stampon de la Sa SAT-Kgr (1928 en Gôteborg ) kontraû 200 skr .
lnteresulo bv. kontakti kun s-ro Paulsson .

t
San de aprilo 1977 pro la sekvoj de akc idento forpasis en sia
93a vivojaro nia longjara kaj fidela membro kaj amiko, sinjoro

Franz Mayer
Frankfurt /Ma in - FRG
Ni sincere kondolencas al la familio, lia nomo restas en nia memoro .
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Donacoj
Sinjo ro Werner Heimlich disponigis al la kaso de nia klubo el la enspezoj de la
sta-banko sumon de 150 svedaj kronoj.
Krome li donac is al nia k lubo 50 nederlandajn guldenojn.
Niaj membr oj Mimlitsch kaj Wluka sendis donace monon al nia kaso .
Al êiuj ni esprimu nia n dankon. La kontribuitaj
daurigi nian kluban laboran.

donacoj grave helpis, povi
/.P.

El "fundamento" de ELF-AREK
• Inter la esperantistaro la klubo kunigas E-filatelistojn
tantojn

kaj Esperantaîkolek-

• Unuarange la klubo celas kolekta dan de e-aîoj k e-filatelaîoi
• Senescepte êiu membro devas pagi kotizon
• La kluba informila estas grava helpilo por êiuj membroj . Tial êiuj laupove
informas pri novaîoj en siaj landaj pere de la informilo .

Redak toraj vortoj
Pli kaj pli la kunigo de ELF kaj AREK montras siajn fruktojn kaj la kunlabora
inter redakt o ro kaj membro j plibonigas. Finante la redaktadon de tiu êi numero
mi povis konstati, ke ni jam denove estas 40 membroj kaj sendube ni estos pli,
êar kelkaj el niaj geamikoj tutsimple forgesis pagi.
Ankorau nia informilo havas iujn mankojn, ni klopodas, eviti t iujn estonte, sed
ni ankau scias, ke eê plej gravaj gazetoj kun kelkcent da profesiaj kunlaborantoj
havas siajn pre serarojn k.a. mankojn . Ni ja estas lai koj (mi ekz. êarpentisto) kaj
nur pavas klapodi , kiel eb le plej bone lau niaj kapablaj arangi nian informilon.
Ankau mi intencis , ekspedi numeron 1977/2 jam en aprilo, êar preta gi astis jam
en marto ! Sed ne êiam êia iras glate , intervenas malsanoj ktp. Tial nur fine de
majo mi gin pov is ekspedi el Berline .
Anstatau tia ni eble sukcesas, ekspedi tiun êi numeran jam kamence de julia .
Hodiau (12.6.77) mi sendas la tajposkripton al sinjaro Paulsson por presado, li
kun sia stabo pretigas nian infarmilon . Poste li resendos gin al GOR, de kie mi
gin ekspedas pro niaj tre malaltaj pastaj tarifoj.
Mi esperas, ke tiu êi numero denove kontentigas vin, kaj, ke ankau estonte vi
sendos kontribuaîojn par nia informilo.
Rudolf Burmeister
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Prezidanto de la ELF/ AREK-Klubo :
Ivar Paulsson, S-171 33 Solna, Algatan 3
Postkonto:
t?157 85-4 - 1.Paulsson , Sol na
Telefona numero :
46 827 56 49 (interna cia)
08-27 56 49 (nacia)
Jarkotizo:
10 IRK au ega lvaloro
(Bv. send i gin al s-ro Paulsson)

Redaktoro de la kluba informilo:
Rudolf Burmeister, DDR 90 Karl-Mar x-Stadt
p.k . 30-95 -39, Wilhelm Wolff Str . 1
(Bv. sendi al li êion por la informilo)
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