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ELF-AREK-kunveno en la 64a UK 
Oum la 64a UK en Lucerno okazis je la 30a de j ulio 1979 ku nsido de nia klubo en 
la salono Hodler. Prezidis gin nia membro Lech Kosieniak el Varsovio, kon
gresnumero 29. Partoprenis êirkaû 50 kolektant oj de Esperantajoj. En la kunsi
do oni inform is pri kongresaj filatelajoj kaj pri aliaj novaj E-filatelajoj , pri orga
nizaj problemoj kaj estontaj planoj. 
Nia membro Richard Hirsch , kongre snumero 24 en sia d iskuto substrekis la 
neceson fiks i la valoron de niaj E-poStstam poj en novape ron ta stamp-katal ogo. 
Sinjoro Laederdach el Svislando prop on is, fi ksi nian kotizon en kon kreta mono, 
ekz. en svisaj frankoj au svedaj kron oj . Sinjoro Oazzini (Kn 96) propo nis listigi la 
Esp.-kolektojn por povi arangi komunan ekspozic ion en San Marin o, kie po r tio 
ekzistas realaj eblecoj. 
La partoprenantoj decidis, ke ELF danku al la svisa poSto pro la eldono de la 
E-filatelajoj, ke ELF strebu, ke la sveda poSto eldonu simil ajn fil atelajojn okaze 
de la 65a UK en Stokholmo . Ili kun {Jojo konstatis, ke la brazila poSto intencas 
aperigi okaze de la 66a UK 1981 E-pm kaj E-stamp on. 
Oni proponis , okazigi 1980 membro- kunvenon de ELF-AR K aû n Leipzig/ 
GOR dum marto, aû en la kadro de la 65a UK en Stokholmo . 

(El rap orto de Kosle n lak al redaktoro) 

64-A LNMRSALA IOl\(RESO Œ ESPERANlO 

La kongresa stampo de la 64a UK 
Oum la tuta daûro de la kongreso la svisa poSto uzis la saman unusolan 
poStstampon 28.7-4.8.79 sen alia datstampo. Ternas do pri nuliga memoriga 
stampo. 
La Luzern-informojn donis nia amiko Kosieniak, dankon al li! 
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Filatelajoj en Lucerne 
Oni vendis dum la 64a UK la jenajn menciindajn filatelaîojn: 
- E-pm o au + + = 0.90 sv. fr. 
- UTK = 1.80 

UTK kun 4 pm = 4.50 
- Kgr -kov 21.2.79 = 1.80 (Bern) 

Kgr-kov 21.2.79 = 1 80 (Luzern kun varbstampo) 
- FOC kun kgr-sta = 1.80 

FOC kun kgr-sta = 4.50 (kun kvarbloko) 
- Maksimumkarto E-balono 21.2.79 = 1.80 
- Maksimumkarto E-balono kgr -sta = 1.80 
- Maksimumkarto sen pm = 1.00 
- Balon-koverto kun div . afrankaj variajoj inter 6 gis 9 fr. 

Ni do konst.-:1tas, ke la svisa posta aperigis la jenajn po§taîojn : 
Postmark eir:, UTK, varbstampon (mankas al redaktoro) kaj la nuligan memor
stampon Krome la svisa pos ta donacis al la komitatanoj de UEA kaj al la 
oficialaJ kongresaj gastoj specialan 4-pagan salutfolion kun 2 pm (800 jaroj 
Luzern kaj E-pm). Eldonkvanto eble 200 folioj. 

2•a IMEK Hodmezovasarhely 1979 
Ornama apudstampo memorigas pri la 2-a IMEK, kiu okazis en la sudhungara 
Hodmezbvasarhely . Do, oni nur tenas korektan filatelajon en la manoj , kiam la 
orn ama apùdstampo pozas apud la pm, dum sur la pm situu la normala nuliga 
datstampo . La stampokuseno en la konferenceja posta giêeto enhavis nur 
nigran inkon. La stampilo estis nur dum unu tago en uzo. 

130 E-medicinistoj partoprenis tiun IMEK-on , majstre organ izita de samideani
no Katalin Farago . 

En la standoj de la konferencejo trovigis jenaj por ni interesaj esperantaîoj: 
- ronda stofa insigno de IMEK 
- ceramika medalo pri IMEK 
- plastaj saketoj kaj 
- T-shirt-oj kun lMEK-emblemo 
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Preslta kaj stamplta Luzern-stampo? 
Inter ricevitaj Luzern-stampoj de la 64a UK mi trovis ankau apud manstampitaj 
memorstampoj presitajn stampojn. La presitan mi trovis sur dum UK uzita FOC 
supre en maldekstra angulo. La pm de tiu koverto estis nuligita pere de mane 
stampita stampo. Kiu povas klarigi tiun aferon? Bv. informi redaktoron. 

Flnsterwalda IMEK-sta en tri koloroj! 
Por niaj " kolor " specialistoj" interese, ke tiu stampo aperas en tri koloroj : viola . 
brun-nigra (5.7.) kaj blu-nigra (10.7). 

Finsterwalde/GDR kun IMEK-stampo 
Pri la 2-a IMEK en Hungario atentigis nuliga memorstampo en urbeto Finster
walde -GDR. En la stampo estas germanlingva teksto pri la IMEK en H'hely kaj 
portreto de Claudius Galenus. Pri li ekzistas historiai notoj ke li verkis sistemon 
por internacia interkomprenigo . 
La metalan stampilon uzadis la loka postofic ejo de 4-10.7.1979. La stampo 
ekzistas en du koloroj : nigra kaj viola! La nigran uzis la giêeta oficisto kaj la 
violan la po§teja estro en sia buroo. Violaj raras. 
La stampon mendis la Medicina Fakrond o en CLE de Kulturligo de GOR. 
Desegnis gin d-ro Giso Brosche, prezidanto de la MF en CLE. Estis ankau li, kiu 
iniciatis preson de alpresoj sur postaj kartoj pri Galen . (La tuta stoko havas 
stampojn, neuzitaj ne plu ekzistas.) Dankinde d-ro Brosche prizo rgis kvanton 
da stampoj por la kolektantoj. 

Flnsterwalde-stampoj haveblaj 
1) stampitaj kartoj kun Galen-surpresoj 
2) stampitaj kovertoj kun surpreso: " Medicina Fakrondo en Centra Laborrondo 
Esperanto" 
3) registritaj kartoj kun Galen-surpresoj 
4) registritaj kovertoj ("Medicina Fakrondo ... ") 
5) restritaj kovertoj ("Medicina Fakrondo .. . ") adresitaj al IMEK en Hungario 

kun alvena IMEK-stampo de H'hely. (Du div. E-stampoj poste normale uzitaj 
sur unu koverto! ) 

Prezoj: n-roj 1 +2: 3 IRK po peco 
n-ro 3+4: po peco kurinta pk au kov kun porteta stampo pri medicinsto 

(ekz. eldonitaj_ okaze de la êiujaraj Arztetag-oj en FRG) 
n-ro 5: kov au pk de Arztetag FRG 1976 pri medicinisto Burdach au: 

stampo pri Lorenz Oken el Freiburg . 
6) IMEK-stampo de H'hely sur kovertoj " Med. Fakrondo .. . " 

Prezo : sange kontrau primedicina stampo sur kov au pk. 
Adreso: Doktoro Giso Brosche, DDR 7981 Rückersdorf 
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IREN-stampo en nova vesto 
El Abaliget en Hungario atingis min posta karto kun la êi-jara IREN-stampo. 
Feliêe en nova vesto kun plaêa aspekto. Admirenda samideanino Elizabeta 
Pallos , kiu per êiam nova energio organizas la IREN-ojn. 

Nova malnov-vesta SEU-stampo 
Organiza komitato de SEU en Gyula êi-jare d~nov~ mendis de la po§to la 
memorigan stampon pri la Somera Esperanto Univers1tato. 

Denove pri perflno: · 
... kiel kolektanto de nederlandaj filatelaîoj mi posedas la perfinon GUSTO. En 
perfina katalogo, eldonita 1976 de s-ro Enschedim en Nederlando, gi trovigas 
sub numero "G-33" . La teksto diras pri gi: "Werf GUSTO, firmao A.A. Smulders, 
Schiedam " . 
Mia perfino estas sur la pm Zumstein 157, kaj la dato de la posta stampo estas la 
21.IV.1927 (Schiedam). 

-Josef Fejgl, Hradec Kra/ove- (el "Zpravodej" 1-79) 

Leipzig, GOR 
La IFER-79 stampon uzadis la urba êefa postejo de 9--14.3.1979. Poste la 
stampilo estis dum 2 monatoj de dispono por komplezaj stampoj . Sed nur kun 
dato 14.3.79. La IFER-renkontigo dauris de 9--11.3.79. Partoprenis êirkau 150 
personoj. inter ili 3 el niaj klubanoj :. Hasala, Hirsch kaj Burmeister. Okazis 
E-filatela ekzpozicio. Havebla estis speciala metala IFER-insigno. La stampo 
estas en nia stampobanko . 

Kungalv, Svedujo 
Svedujo havas sian 23-an postan E-stampon. 2-4 junio 1979 en Kungalv okazis 
la jarkongreso de la Sveda Esperantoasocio . La OK aperigis salutkarton kaj 
specialan glumarkon. En nia stampobanko haveblas tiu êi nova stampo. 

Szeged, Hungario 
La 66-a hungara posta E-stampo venis el la sud-o rienthungara Szeged, fama 
pro siaj fissupo kaj ··szegedin-gulaso " . Departementa E-Ligo okazigis la 11an 
pacrenkontigon esperantistan kaj por gia popularigo mendis êe la posto me
morigan stampilon kiu montras forgiston kun martelo kaj amboso. 

Fervojistoj en Miêkolc 
Sur titola pago de nia n-ro 43 vi povis vidi glumarkon pri la hungara fervojista 
E-renkonto 1979 en Miskolc (pentagona). Nun la hungara posto uzis tute sam
aspektan stampon . 
Lkk ankau aperigis : 
- rektangula plasta insigno 
- flageto pri la renkontigo 
- plastaj saketoj 
- du diversaj glumarkoj (vidu titolpago n-ro 43) 
- memoriga karto 
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Zamenhof-monero 
En la serio de polaj moneroj sub la nomo "Grandaj poloj", antau du monatoj 
(majo 1979) aperis argenta 100-zlota monero kun la portreto de d-ro L.L. 
Zamenhof . Unuflanke de la monero aperas la blazono de Pollando kaj aliaj 
kutimaj indikoj de la Pola Nacia Banko. Sur la flanko kun portreto de Zamenhof, 
rigardanta maldekstren , trovigas êirkaua surskribo " Ludwik Zamenhof 1859-
1917". La monero pezas 16,5 gramojn kaj havas diametron de 32 milimetroj. 
Ernisiita gi estas en la malgranda eldonkvanto de 30 mil ekzempleroj kaj certe 
farigos numismatika rarajo. La moneron projektis Stanislawa Watrobska, kaj 
Qin produktis la ~tata monfarejo en Varsovio. 

El: esperanto, julio/79 

Stampoj GER 1 
De gi ekzistas nur 2 variajoj anstatau 3, kiel antau nelonge ni supozis kaj eê 
katalogis. Ekzistas kovertoj kun tiu ma~instampo, kiuj montras la stelojn kun kaj 
sen kadroj au parte kun kadroj. Tio klare pruvas, ke tiu " variajo" naskigis el 
longtempa uzado, kiu platigis la reliefon de la stampilo kaj tiel ankau malaperi
gis la kadron êirkau la stelo . Do. ekzistas 
GER 1-1, kun datstampo de 0 25 mm 
GER 1-2, kun datstampo de 0 27 mm 

Ne nur por hokistoj "T-Shirt" 
lnternacia Fi~hokista Esperanto Klubo havas ne nur sian belegan IFEK-insignon 
sed ankau sportan trikoton kun la sama emblemo presita surgi. Entute tre plaêa 
afero por libertempado kaj Mhokado. Mendojn peras la redaktoro al IFEK. 
(Prezo ankorau ne konata). 
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Afrankstampo ZAMENHOF DREEF 
1974 en la nederlanda Utrecht oni finkonstruis grandan "butiko-centron" en la 
Zamenhofdreef (dreef-aleo) . Trovis lokon en gi sidejoj de multaj firmaoj . Unu el 
tiuj firmaoj, DERKS & PARTNERS ADVOCATEN, por la korespondado siatempe 
komencis uzi afrankmasinon, kiu i.a. havas en la teksto la nomon ZAMEN
HOFDREEF. Oum jaroj do tiu afrankstampo restis kasita al ni Esperanto-filate-
listoj. · 

Povas esti, ke ankaû aliaj firmaoj en tiu Zamenhofdreef uzas afrankmasinojn, 
kiuj tiukaze same enhavus mencion pri Zamenhofdreef . Tion eltrovi, estas tasko 
por niaj s-anoj en Utrecht. Unu el ili , sinjoro Punt, bonvolis por ni esplori la 
aferon êirkau la jus trovita afrankstampo. 

-Red . -

CS 1-2 en du variajoj 
Ekzistas du tipoj de CS 1-2 (13a UK Praha). En la unua tipo la horo en la 
dat-indiko estas indikita arabcifere (ekz.: 12), tiu stampo relative ofte estas en 
niaj kolektoj . 
En la dua tipo la horo en la dat-indiko estas indikita romancifere (ekz.: XI-) . Tiu 
tipo estas sajne ege rara kaj nur nun trovita! Ambaû tipoj havas en la suba 
segmento literon "b". 
En la dat-indikoj de la stampo CS 1-1 (kun litero "a") ni ankoraû ne trovis supre 
cititajn diferencojn . Tial nepre kontrolu viajn stampojn CS 1-1, êu ili eventuale 
ankaû havas tiujn variajojn. La sciigon pri êi afero ni trovis en "Zpravodej" , 
informilo de la Esperanto-Sekcio êe komisiono de tema filatelio de Asocio de 
êehaj filatelistoj, kie nia membro Bartosik skribis pri tio. 

Nova glumarkoj de la E-centro Paderborn 

Stampoj GFR 3-1 kaj 3-2 
Nia klubano kaj amiko Werner Simon skribis , ke li trovis enskribon sur la 
postkartoj kun tiuj stampoj , kiu klarigas ilian uzon: La karto kun la stampo 3-1 
(München 1948) estas el la speciala kongresa postoficejo en kongresejo. Stam
po 3-2 estis uzita en la "gazetara ekspozicio " (Deutsche Presse Austellung) , kiu 
okazis de majo gis junio en München kaj ankaù havis specialan ne - E-post 
stamp ~n. 
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Novaj glumarkoj 
Esperanto-Centro en Paderborn eldonis vicon da glm: 
-Zamenhof 1859-1917 
- Menil 186~1930 
-Saussure 1872-1943 
·_ Stajan 1884--1961 
- Steiner 1878-1969 
- Sinha 1905-1977 
Ili aperas en kunpresa bloka de ses diversaj glm. 
Oua kunpresa bloko de ses diversaj glumarkoj notas vortojn el la Biblio de 
Mateo . 
Aldone E-Centro aperigis la samajn glumarkojn, kiuj nur havas la tekstan 
kadron, sed kun blanka meza kampo por noti adresojn k.s. (Ru{'Ja, blanka kun 
verda stelo). 
Havebla de: Esperanto-Centro, 0-4790 Paderborn, Box 1450 

folio kun 6 markoj : 0.80 gmk . 

31a IFEF-kgr 1979 en Turku - Finnlando 
32a IFEF-kgr 1980 en America - Nederlando 
64a brita kgr 1980 en Edingburgh - Britio 
Agado E 3 (Blinduloj vidas) 
38a IKUE-kgr 1979 en Luksemburg 
52a SAT-kgr 1979 en Swanwick 
Sveda jarkongreso 1979 en Kungàlv - Svedujo 
44a E-kongresa 1979 en Masterton (NZ) 
IFER 79 1979 en Leipzig - GOR 
Fervojista E-renk. 1979 en Miskolc - Hungario 

Pagi kotizojn per esperantajoj 
Por la jaro 1980 denove eblas, pagi la katizon pere de Esperanta]oj . (lnsignoj
glumarkoj-poâtstampaj) lnteresuloj sin bonvolu turni al nia membro 
Richard Wluka, 0-3000 Han nover 21, Bremer Str. 8 
kiu aran{'Jas la aferon (post antaûa interkonsento) . 

Strato Esperanto en Szeged, Hungario 
Oum mia êi-jara tendumado en la idilie situanta kampadejo Martely apud Hod
mezovasarhely mi ne fidis al miaj okulaj, kiam en fatrasujo mi ekvidis aron da 
kovertoj , kiuj sen poâtmarkaj estis poâte stampitaj en Szeged kaj havis la 
adresstampon de la sendinto kun indiko pri Eszperant6 u. 
La kompleta teksto de tiu adresstampo: 
SZAKSZERVEZETEK- CSONGRAD - MEGYEI TANACSA 
Szeged, Eszperanto u. 3-5 

Tie, kie kutime pazas pm, pozis stampo "Oijelôlegen", eble "tarifa pagita"? 
Senditaj la kovertoj estis al s-ro Lajos Bihari , kampadeja estro. 
Kompreneble, ke mi la kovertojn elfatrasujigis kaj enalbumigis par utiligi ilin 
par filatelaj ekspazaJaj pri E. 
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Esperanto-insignof ... 
2-a IMEK, Hodmezëvaserhely 1979 
stofa insigno 
ASE-fondigkunveno, Moskvo 1979 
(vidu fotojn en "Moscow NEW 
WEEKLY" - nro 16-1979) 
15-a Feriado, Miedzygorze 1979 
"feria insigno" 
30 jaroj PEA en Wroclavo 1978 
plasta insigno 
63-a UK, Varna 1978 
kengresa insigne 
34-a TEJO-kgr, Tirnovo 1978 

Karaj klubaj geamikoj, 

3-a E-konferenco, 
GDR-Rostock 1978 
plasta insigne 
IFER, Leipzig 1978 
ronda papera insigno 
IFER, Leipzig 1979 
ronda metala insigno 
Renkontigo motor . 
E-istoj Otmuchov 1977 
plasta insigno 
Hungarlanda fervoj. 
E-renk ., Miskolc 1979 
plasta insigno 

informu nian redaktoron pri E-insignoj uzataj en via lando . Tiel ni pavas listigi la 
insignojn en nia informilo kaj faciligi al la insigno-kolektantoj la kolektadon . 

1 

1 

~ 
~. tll'l'E,W.IJ 

lllmSII U!Zllllmii 

li-a borso de Esperantaj lnsignoj 

'\ ·; 
I 

Dimanêo, la 9-an de septembro je la 10-a horo okazos en Miedzygorze la Dua 
Borso de Esperantaj lnsignoj, dum kiu kolektantoj havas okazon intersangi 
insignojn . 
La borso okazos en la kadro de la 15-a lnternacia Esperantista Feriado . 
(El informilo 155/79 de PEA, filio en Vroc/avo) 

Sanskrit = artefarita lingvo 
23-30.5 .1979 okazis en Weimar , GOR, tutmonda sanskrita konferenco de la 
I.A.S.S. kaj la posto uzis memorigan ovalan d·atstampon dum la dauro de la 
konferenco. 
Estis dro Brosche, kiu min atentigis pri tiu stampo kaj vere mi estas danka al li. 
La sanskrit-stampo estas bone uzebla en filatela ekspozajo pri Esperanto, êar 
lau miaj modestaj scioj sanskrito estas artefarita el multaj hindaj dialektoj 
lingvo. Estus interese, ekscii pliajn detatojn êirkau tiu sanskrito. Kiu el ni tian 
kapablus rakonti al ni? 
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Gratulon ZPRAVODAJ ! 
ELF-AREK sendas korajn gratulojn pro 10a naskigjaro al ZPRAVODAJ-informi
lo, kiun eldonas "Esperanto Sekcio êe Komisiono de tema filatelio de Asocio de 
êehaj Filatelistoj". 
Feliêe tiu informilo ne restis t.n. "unutaga muso" sed gis hodiau kontinue 
informas E-filatelistojn en CSSR pri E-filatelajoj en êeha lingvo kaj en nia 
komuna internacia. 
Niaj klubanoj Hasala, Bartosik kaj Jakubec estas la koro de tiu nia frata revueto. 
En la tutmonda filatela ekspozicio "PRAGA 78" Zpravodaj en la literatura 
konkura klaso ricevis plakedon de la ekspozicio. 
Ni estas tute certaj, ke dank' al niaj entuziasmaj amikoj en CSSR tiu informilo 
ankau estonte servas al la E-filatelistoj en CSSR. 

Ivar Paulsson 
prezidanto ELF-AREK 

Rudolf Burmeister 
redaktoro de 

LA VERDA LUPEO-Fenikso 

ELF-AREK kunvenos 1980 en Leipzig 
En marte 1980 ni intencas arangi kunvenon por niaj membroj en Leipzig /GOR. 
La kunveno okazos en la kadro de IFER 1980. (lnternacia Foira Esperantista 
Renkontigo) Ni planas kunveno dum tri tagoj . lnteresulo j povas resti pli longe 
kaj viziti la mondfaman specimenan foiron de Leipzig . 
Sian partoprenon jam promesis niaj amikoj Pau Isson, Heimlich, Hirsch, Hasala, 
Kosieniak kaj Burmeister. 
Pliajn detalojn pri nia ELF-AREK-kunveno vi trovos en nia 1979/4-informilo. 

Demandoj- Respondoj 
"En kiu ne-esperanta katalogo eblas trovi la bavaran kun kupono, la kvar 
sovetuniajn surpresitajn el fasistgermana okupado, hungaran k polajn tuta
jojn?" 

La bavaran vi povas trovi en Michel, Bayern, R 14 
(R-reklammarkoj en la fino de bavaria listigo) 
La sovetuniajn vi same trovas en Michel, Alexanderstadt (Bolsaja Alexand
rovka) 
Pri tutajoj nur informas koncernaj nacilingvaj katalogoj kaj nacilingvaj fila
telaj gazetoj. 
Ekzistas ê. 600 E-tutajoj. Baldau aperos E-lingva katalogo de V. Vana pri ili. 

"Kia estas la diferenco inter jugoslavaj kaj triestaj E-pm?" 
= Triestaj E-pm havas rugan surpreson STT VUJNA 
" ... daure en FENIKSO mi legas 'ekspozi'. Tiu vorto ne estas en PIV kaj devus 
esti 'eksponi' ." 
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Ne troveblas en PIV nocio 'eksponicio ' sed 'ekspozicio', tial ni filatelistoj 
preferas uzi la jam delonge enmodigintan 'ekspozi' anstatau tiun 'eksponi'. 
Do: ni ekspozas niajn ekspozajojn en ekspozicioj. 'Eksponi' ni lasas al la 
fotistoj . 



Stanislav Kostka Neumann elstara Esperant isto 
La 9an de decembro 1902 estis fondita en Praha la Esperantista Klubo, en kies 
unuan kom itaton est is elektita ankaû elstara kaj fama ôeha poeto S.K. Ne
umann, kiu post la dua mondmilito estis honorigita per la tito lo "Nacia Artisto" . 
Honore al lia mu ltflanka ku ltura agado eldonis la ôehoslovaka posta en la jaro 
1950 du postmarkojn kun lia port reto, valoroj 1.50 kaj 3.00 krono j (Zumstein 546 
kaj 547), kun UTK kaj okaza posta stampo PRAHA 1-5 .6.1960. Tiuj f ilatelajoj 
estas bo ne uzeblaj par E-filatel istoj en E-filatela j ekspozajoj . 
S.K. Neumann estis ankaû filatelisto. La fi latela klubo en la urbo Podebrady, 
kies membro li estis, portas nun lian nomon . Neumann vivis de 5.6.1875 -
28.6.1947. 

(El Zpravoda j n-ro 28) 

Suplemento por via stampokatalogo: 
BAI 13 Swanwick 1979 13-20. 7 SAT-kgr 52-a 5-eoa 
FRA 45 Cerny 1979 31.3 Parizregiona E-kgr 36 
GDR 3 Leipzig 1 1979 9-14 .3 lnt. Foi ra E-renk. 40 
GDR 4 Finsterwalde 1 1979 4-10 .7 IMEK 2-a (Galen) vini40 
JA 22 Kobe 1979 11- 12.8 66a kgr de japana E-istoj 32 
SVE 23 Kunga lv 1979 2.6 Sveda jarkongreso 30 
SVI 9 Luzern 2 1979 1-28 .2 64a univ . kgr de esp. ms 33x19 
SVI 10 Luzern 1979 28.7-4.8 UK 64a 32 
HU 66 Szeged 1979 20.5 11 a pacrenkontiôo 34 
HU 67 Miskolc 1979 30.6 Fervojista E-renkonto 5-e{la 
HU 68 Gyula 1979 8.7 SEU 1979 27x37 
HU 69 Hodmezëvasarhe ly 1979 9.7 2a IMEK as 24 
HU 70 Aba liget 1979 16.7 IREN 12a 35 
LUK 2 Luxembourg 1 1978 4-9.9 E-lnt. Ling vo ms 40x20 

1979 7- 14.8 (sama okaze de 38a IKUE-kg r) 
Bonvolu kontroli la datojn su r viaj posedajoj . 
Vidu ankaû la sup lementojn por stampokatalogo en n-roj 43 k 44 de nia Fenikso -la verda 
lup eo. 

Dankon al niaj geamikoj 
Stifter en Sudafriko (80 IRK), Hirsch en FRG (38 IRK). Demmendaal en Neder 
lando (30 IRK). Wluka (10 IRK). Veen (10 IRK). Heimlich (ELF-AREK-kotizo en 
UEA 1979). Krom tio nia amiko Heimlich metis konsiderindan sumon el la 
"profita" de la stampobanko en nian komunan ELF-AREK-monujon . 
Krome ni dankas al êiuj tiuj niaj klubaj gem ikoj, kiuj sendis informojn pri novajoj 
al la redaktoro. 
Do momente ni staras sur tute sana fundamento dank' al la solidareco inter ni 
E-filatelistoj. Sen tia solidareco au reciproka helpo certe ni povus fe rmi niajn 
alb umojn, êar pr i novajoj nur hazarde ni ion ekscius . 
Kotizojn k donacojn bonvolu êiam sendi al Pau Isson. Mi nur akceptas kontribu
ajojn k informojn por nia informi lo. 

- Redakcio -
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Prezidanto de la ELF-AREK-Klubo: 
Ivar Paulsson, S-171 33 Solna, Algatan 3 
Al li sendu la kotizon de 15 IRK (stampitaj post 1.1.1976) au 25.- svedajn 
kronojn - po~tkonto 51 57 85-4 -1. Paulsson, Sol na. 
Ankau per esperantajoj eblas kotizi. 
Pri tio detalojn interne de ei informilo. 

Redaktoro de la kluba lnformllo: 
A. Burmeister, DDR-9047 Karl-Marx-Stadt, W.-Firl. Str . 30 
Al li sendu tiujn informojn por la informilo. 

Stampobanko kaj vlcprezidanto; 
Werner Heimlich, D-304 Soltau, Frôbelstr. 4 

lnternatlcnales 

Esperanto-Messetreffen 
Leipzig. 9. -11. 3. 1979 
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