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Nia nova Esperanto-postmarko
Eldontago:
Eldonkvanto :
Nominale:
Koloroj :
Folio (pago):
Tekstoj:

26 j ulio 1981
1,5 milionoj
7 Reis
verda/griza/nigra
posedas 50 markojn
66a Universala Kongreso de Esperanto
66a Congresso Mund ial de Esperanto
Bildoj :
Esperanto-stelo inter du turoj
Postaj UTK kun dorsflankaj numeroj (mia 23286).
La pm estas surstampita per nuliga unuataga stampo kun la teksto:
Primeira Dia de Circulacao-Brasilia-DF-26 Jul 81
Apud la pm situas posta memoriga stampo en diametro de 31 mm kaj tekstas:
66a Congr esso Mundial de Esperanto
26a 31/7/ 81 ECT Brasilia OF
En la mezo de la stampo Esp eranto-stelo
La surpresita teksto sur UTK
66a Congresso Mundial de Esperanto
1a dia de circulacao
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

UK-salutojn
la redaktoro ricev is de niaj klubaj geamik oj Elizab eta kaj Rikardo Hirsch , de
Eluizio Bueno Rodriguez , de Werner Bor mann kaj de Angel Segura Peralta .
Koran dankon !
El la ric ev itaj bildkartoj eb las konkludi, ke la brazi la posto nur 26an de julio
disponigis la nova n E-stampon . La salutkartoj de la aliaj tagoj por tas iujn terure
fus it ajn violinkajn normal ajn postajn stampojn de AG Central'Brasi lia 29.7 kaj
Trat ament o 28.7 kt p.
Certe nia kluba amik o Hirs c h ankorau sendos raporteton pri la fil ate laj cirkonstanco j dum la UK?
Cetere mi povis ankau ko nstati , ke oni surp resigi s plurajn bildkart ojn kun
Esperanto-tekstoj .
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Novaj GDR- E-pk
3-a IMEK

Okaze de la "Ill-a INTERNACIA MEDICINA ESPERANTO KONFERENCO 1519.7.1981 en Ruse, Bulgario" la Medicina Fakrondo êe EA de GDR aperigis
novan surpresitan pk kun supra teksto en ruga. Neuzitaj estas apenaû troveblaj,
êar la preskaû tuta stoko ricevis postajn E-stampojn kun portreto de Richet
okaze de la 3-a IMEK. La stoko de tiu pk sajnas esti ege malgranda, tamen tiuj,
kiuj pasinte jam montris intereson, ricevis tiun pk rekte de d-ro Brosche. Li
informis letere la redaktoron, ke vere kurintaj postkartoj de tiu nova speco
ekzistas nur kelkaj dek.-senditaj de li al diversaj kolektantoj, al IMEK kaj al si
mem. La kaûzo estas fuslaboro kaj malatento de la posta. La ministerio en
Berlino ne donis sciigon al postejo en Finsterwalde pri la reuzo de la Richetstampo dum 1.7. Nur post protesta de la mendinto oni en la postejo aplikis la
stampon kun dato de 1.7. entute sur ê. 60 pecoj . Aliaj postaîoj ne ekzistas kun
tiu stampo. Eble tio estas interesa etaîo por kelkaj specialistoj.
1300 jaroj Bulgario

La Leipzig-a Laborrondo Esperatno aperigis filatelan tutaîon (kat. C) dediêe al
la jubileo de la bulgara stato kun ruga surpreso
1300 Jaroj Bulgario
Porokaza germanlingva poststampo, ankaû mendita de sama E-grupo, funkciis
en êefpostejo de Leipzig en septembro 1981. Tiu tutaîo kun stampo estas
ricevebla êe:
Rolf Beau, Jacobstr. 9, DDR 7010 Leipzig kontrau 2 IRK.

Ill-a IMEK
La 3an lnternacia Medicinistan Esperanto Konferencon, kiu okazis 1519.7.1981 en bulgara Ruse, partoprenis êirkaû 250 personoj. Ni nur pritraktu
filatelan aspekton: En GDR aperis tiu memoriga postkarto kun nominaloj de 10
kaj 25 fenigoj, kaj krome ankaû posta memoriga stampo kun la teksto
"Ill. lntern. Med. Esperanto-Konferenz, 15-19.7.1981 in der VR Bulgarien"
Tiujn du filatelaîojn iniciatis la medicina fakrondo en GDR. Krome gi aperigis
normalajn kovertojn kaj kartojn kun samaj surpresoj, tiujn oni povis akiri en la
konferencejo.
1.
emblemo de IMEK, kiu montras nur kalikon kun serpenta,
2. = emblemo de IMEK, kiu montras kalikon kun serpento en terglobo, plie
verdan stelon k bulgaran mapon kun 1300 (jaroj Bulgario) = (kion hazarde mi scias).
Je dispono estis gumstampo de LKK. Pro êiuj tiuj informoj ni kore dankas al
d-ro Brosche, kiu partoprenis tiun konferencon.

Bacon-pm de New Foundland
Nia kluba amiko Stifter informas pri tiu postmarko, pri kiu skribis jam BartoSik:
Eldondato estas 15 aûgusto 191O, dentumo 12, numero laû katalogo StanlayGibbon 100 kaj 100a. Ekzistas du variantoj. Numero 100 kostas 50 pundoj
neuzita kaj 48 uzita. 100a kostas 17 pundoj neuzita kaj 16 uzita. Numero 100
havas en la vorto " colonization" renversitan literon "z". 100a estas kun korekta
litera "z " . Lau Yvert-katalogo estas numero 77 kaj alian ne mencias, êar Yvert
sole mencias malmultekostan postmarkon. Yvert-prezo ne konata, êar je dispono nur estis sufiêe malnova katalogo.
Dankon , amiko Stifter! Utilaj estas tiaj sciigoj por la Esperanto -filatelistoj. Certe
vi jam ricevis la postkartojn pri la 2-a konferenco de la medicina fekrondo,
eldiro Platon kaj Richet?
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E-pm plej grave?
Esperanto Ligo Filateli sta praktikas la Esperanto-Filatelon en komplekso. tial
ne estas tiel , ke por ni la Esperanto-postmarkoj estas la "plej grava". Por nur
kolekti E-pm ni ne bezonus nian ELF-AREK. Ili nur havas eê duarangan gravecon . Por ni gravas esplori kaj serêi êiuspecajn postajn dokumentojn, kiuj rilatas
iel al nia Esperanto, au al alia internacia lingv o. Por vera filateli sto povas esti
ekzemple multe pli valora letero sendita de New Foundland afrankita kun tiu
Bacon-pm ol tiu multekosta jugoslava E-pm. Ni devas dediêi nian atenton nepre
ankau al surpresitaj kartoj kaj kovertoj, kiuj cirkulis tra posta vojo.
Kaj pri êiuspecaj tutajoj, stampoj, rekomarkoj ktp. Certe eblas montri en filatela
ekspozicio ekspozajon pri êiuj E-pm , tio tamen hodiau jam ne havas voloron,
êar medalon per ti o ne eblas akir i. Mi parolas pri ekspozicioj, kiuj okazas lau
FIP-regula ro.
Ni nepre devas prezenti alton kvaliton al la ekspozicioj, kaj ni êiuj tion povus
fari, êar ni havas la avantagon esti internacie organiz itaj kaj ni povas reciproke
nin helpi , kion parte ni ja praktikas helpe de nia informilo.
Nia celo estas, en filat elaj rondoj efike disvastigi kaj popularigi (propagandi)
Esperatnon, tion ni povas pere de filat elaj ekspozicioj, kiuj kutime havas milojn
da vizi tantoj, au ankau pere de fifatelaj kluboj naciaj k filat elaj revuoj.
Estas bedaurinde ofte tiel, ke bonaj iniciatoj fakte vaporigas senefike. Ni presigas E-kovertojn, iniciatas E-stampojn, sed tiuj c irkula s nur inter Esperantistoj.
Postisto tut e ne rigardas al pm au stampo au surpreso, por li nur gra vas la
adreso. Kaj tial ni devas montri nian materialon en ekspozicioj, kaj ne meti en
iun albumon por propra plezuro.
Kie trovi E-pm , tio tamen gravas por kelkaj. Unue vi devas amikigi kun tiu penso,
ke ne eblas farig i "komp leta ". Due vi devas ilin ne serêi êe niaj Esperantistoj,
sed en la filatela medio : en filatelaj kluboj, aukcioj, gazetoj kaj en la magazenoj .
Kutime la Espe rantistoj apartenas kaj apartenis al "ma lriêaj " homoj, kiuj ne
povis akiri "sufiêa n kvanton".
Tamen vi kompreneble ankau pere de intersango kiun iu el niaj klubaj geamikoj
trovos iujn E-pm. Au eê plie: vi rajtas êiuj senpage anonci en nia informilo viajn
dezirojn. Sendu deziritan tekston al la redaktoro.

Stampo en Malmo
Okaze de kongreso de Sveda Esperanto Asocio kaj de la 75a jubileo de la
Esperantoklubo en Malmo la sveda posto uzis de 6-8 junio 81 memorigan
postan stampilon (nuligan). La motivo prezenta s la urban pordegon, sil ueton de
Malmo k E-stelon. La teksto de la stampo:
SVEDA ESPERANTO KONGRESO /75-JA RA JUBILEO / SEF KEM
SEF = Sveda Esperanto Federacio
KEM = Klubo Esperantista de Malmo .
Ternas pri gumstampo " Mo 1 OF 1980:183"
Tiujn sciigojn ni prenis el "Pos tverkets Cirkular - Filateli Nr. 25 - Maj 1981 ",
inf orm ilo de sveda posta mini sterio, kiu an kau prezentis bildon pri la stampo.
Modela kaj konkreta informo . Dankon al geamikoj Stronne , Paulsson k Lindstrom kiuj peris la informo jn .
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66• UNIVERSALA

KONGRESO DE ESPERANTO

La lnternac1a Lingvo Esperanto estis kreita de la
pola kuracisto LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF
(1859-,9171, por fanQi la dua hngvo de C1u nac10.
Prezentante gramatikon
s1mplan, el nur 16
fundamentaJ reguloj, Esperanto estas facila, log ika.
fleksebla
kaj belsona . Gia
leksikono entenas
pleJparte 11ortoIn komuna1n al d,versaj lingvOJ antikva1
kaI modernaj. kaJ Ouste t,al rekoneblaj je unua ngardo
de e,u meze klera persono .
Ekde g1a publik190 0887).
Esperanto trovas
ampleksan akcepton en eiuJ landoi . En Braz1lo.
ekzemple, Qi komenc1s d1svast1Qi tuJ post tiu date
kai en 1907 est1s fo nd,ta Braz1la Ligo de Esperanto.
en Rio de Janeiro ; poste. naskig,s Kultura Kooperat1vo
de Esperan11sto1. ka1 lastatempe fond1Q1s Brazila
Kons,lantaro de Esperan10. le.rom dekoJ da kluboJ kaj
lokaJ asoc1oj tra la tuta lando .
Uzata efike ee perletera korespondado. Esperan10
multe kontnbuas al la proks1m190rec1proka de la popolOJ.
Esperanto est,s C1am apog,ta de la of,c1ala1
instancoj de Brazilo. la Braz,la PoS10 est1s unu
el la p,oniroj en là mondo. k1uJ adopI1s Qin kief
hngvon uzeblan ee komunikado. dank' al la t1ama
M,rnstro Lauro Müller. La ant1kva Oepar1ernen10 de
PoSto kaJ Telegraf10 em,siis sep p0Stmarko1n
koncerna1n al Esperanto kaJ Zamenhof.
Kiel rezulto de longa kaj pac,enca laborado de
propagando farita de m1lo1da Espera nt1sto1, UNESKO,
en s,a Generala Konlerenco de 1954. agnosk,s la
valoron de Esperanto, rekomendante g,an d1skon1gon
flanke de la S1ato1-membroJ
Univer.;ala Esperanto -Asoc,o (nun konsulta organizo
r,late UNESKON), fondita en 1908. kun s1de10 en
lîoterdamo. Nederlando. estas la plej alta kunord,ga
1,,stanco de la Esperanta movado. C1 havas anoJn
i 3J aliQtnU;Jr.asocioJn en pli ol 90 landoi.
.
Ekde 1905, {:iujare reatigas Universalaj Kongresoj,
en pleJ drversaj landoj .
La 6& Universala Kongreso de Esperan10, kiu
okazas en Brazilio de ta 25-a de julio al la 1-a de
aùgusto, prezentas kief Altan Protektanton
Lian
MoSton la Prez,denton de la Respubliko Joao
F,gueiredo kaj estas apogita de eminentaj aùtontatulOJ.
la unuan foJon lia evento efekt,vigas en la Suda
hem,sfeno.
kunvenigante en Ci t1u parto de la
mondo œntojn da inQenieroJ, kurac1sI0,, sc,encisto,,
jurnalistoj,
verkistoi,
profesoroi.
komunik1SIOJ,
entreprenrstoj, ktp, batalantoj de la nobla ideato dot,
la mondon je valorega komunikilo : lingvo facila kaj
v1va, kapabla favori la komunikadon int er matsimitai
popoloJ. sen la mallacile venkebla bariero de la l1ngva1
d1ferencoi La eefa temo de ta kongreso (Kulturo,
k.iJ Lingvo J - Pontoj kaJ Bariero1I estos debat,ta en
monumenta festo de homa kunfralt~ .
Farante
Entrepreno
al,fo1e. por
Braz,to kaJ

Ci t1un poStmarkan em,s,on. ta Brazila
de PoSto kat Teleg ral,o kont11buas.
akceli la d,svast•gon de Esperanton en
eksterlando

SENAT ANO JOSÈ LINS ALSUOUEROU E
F•ez1j anI0 de Lcl(a Kon g·esa Kom ,:ato
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Glumarka anguleto

)
)

J
)

Helpu al la lepruloj!
Samideano doktoro J. KOndor iniciatis antau jaroj E-glumarkojn kiuj tre popularigis en la Esperantomondo. La vendado de ili dum lastaj 5 jaroj alportis
su mon de 17.000 gmk. Tiun sumon la Johane-Gimnazio en Oberlahnstein disponigas par kuracado de lepruloj en Afriko. Tre bona afero, êar lepro estas unu
el plej kruelaj malsanoj: forputras manoj k gamboj k eê la vizago. Tial ni varme
pavas rekomendi la distribuadon de la novaj glumarkoj. En gia mezo ni vidas la
terglobon kun la verda Esperantostelo kaj kun la kruco. Sube ni vidas du rugajn
manojn en oraj manikoj, kiuj volas simboligi helpemon. Unu folio posedas 32
markojn. Bedaurinde mi ne kanas 1-aprezon, sed mi havas la adreson, kie gin
povi akiri:
Johannes Gymnasium, D 542 Lahnstein
Tremon rompis silentadon
Nun la redaktoro ricevis leteron de la kluba membro Tremon, kiu sendis plurajn
informojn. Li preparis "aldonon par la Jensen-katalogo de Esperanto-glumarkoj 1972-1978" kaj listojn provizorajn pri E-glm gis 1981. Havebla tiu materialo
estas kontrau 10 IRK, au 30 malsamaj E-glm, au 60 samaj E-glm. Li demandas
publike: Kiel malglui memglueblajn glumarkojn gluitajn sur kovertoj? Mi pavas
respondi, ke malglui memglueblajn glumarkojn gluitajn sur kovertojn plej versajne ne eblas. Eltranêu.
Tremon ankau rekomendas katalogadon de kartoj kaj kovertoj kun E-tekstoj au
emblemoj. Tio kompreneble tute ne estas ebla êar ekzistas miloj da, krome
montrigis, ke la kolektantoj simple ignoras petojn, doni informojn pri ili.

Bonvenon en nia Amika Rondo!
Lastatempe aligis vico da novaj klubaj membroj, kiujn kore ni bonvenigas. Ni
esperas, ke ili restu fidelaj al ni kaj ke ili êiuj aktive kunlaboru en nia informilo.
(lnformi redaktoron pri novaj materialoj) . Ni ankau esperas, ke ili êiuj antaue
informigis pri la karaktero de nia klubo , do, ke ni okupigas nur pri Esperantofilatelo, kaj iom apude pri glumarkoj, insignoj kaj ceteraj bagatelaîoj, kiuj tamen
feliêigas kolektantojn.
- Sinjoro Taiei Nakai, Motosiro-cho 19-22, Fuzinomiya-si, 418 Japan .
Li skribis , ke satas filatelon.
- Sinjoro Andre Laverre, 12 Rue Keufer 12, F-75013 Paris.
Ofte partoprenas ekspoziciojn, preparas E-ekspozaîon.
- Sinjoro Louis Bertrand, Rue des Déportés 102, 8-4800 Vervi ers, Belgio
Li estas maksimafilano , kolektas "La Biblio ", "Malnova kaj Nova Testamen toj", kaj "Esperanto en la MK" . Bonvolu klarigi al redaktoro, kion vi kompr enas s ub " maksimafilio " , ekzistas div. opinioj pri gi en la monda. Normale, ni
tian scias, temas pri bildkart o kun sammotiva postmarko k sammotiva post stampo sur bildflanko.
- Sinjoro Tage R. Olsson, Vitaband svag en 13, S-302 40 Halmstad.
Ne skribis detalojn.
- S-ino Terttu bsterman, Raatihu o neenk 3.A.19, SF-2410 Salo 10.
Havas int ereson akiri stampo katalogo n kaj stampojn el la stampobanko.
- Sinj oro M. Mich el Paqui s, 8, rue Gabriel Pell etier, Cheminon, F-51250 Sermaize les Bains.
Ne skribis detalojn.
Ni petas êiujn niajn novaj klub anojn, kontakti redaktoron kaj sendi al li eventualan deziron pri (senkosta) anonco en nia informil o.
7

Filatelista renkontlêo en Valtlce
La anoncita renkonti\'.)o tamen lastmomente okazis. El nia klubo partoprenis la
amikoj Kosieniak, Straif, Vana, Burmeister kaj Hasala, kiu organizis la kunestadon. La kondiêoj de tiu renkontigo estis idealaj, malmultekosta hotelo kaj
prezoj en luksa restoracio tre malaltaj . La êirkauajo estis absolute romantika,
kaj eê la najtingaloj êlunokte donis koncertojn . La tuto okazis en vera kastela
parka rekte apud landlimo al Austrio. Sinjoro Hasala proponis êiujaran tian
renkontigon. Por satantoj de Prazdroj - kaj Budvarbieroj estas rekomendinde,
veni jam du - tr i tagojn antaüe . Sed ankau §atantoj de sudmoraviaj vinoj tie
trovigas meze inter amaso de vinkeloj. La tute tre rekomendinda. Mi tutcerte
denove iras sekvontjare en marto kaj esperas, ke jam pli frue ol ôifoje la
organizanto komencu organizadon, por ke iom pli da êeestantoj estu tie.

Niaj ekspozantoj aktlvas:
Doktoro Brosche pereparis novan ekspozajon "Nerva kaj anima", sian unuan
filatelan ekspozaJon kaj tuj akiris en altranga ekspozicio medalon en ora rango.
Kore ni gratulas al li kaj esperas, ke li ankau dediêu tempon al preparo de
ekspozaJo pri Esperanto au simile .

E-pm-banko?
Angel Segura proponas fondon de E-pm-banko, sed tio certe ne necesas, êar
nia stampobanko ja ankau peras E-pm, se gi disponas prl ili . Kompreneble ne
estas facile , akiri ekz. jugoslavajn, triejstajn, bavaran au brazilajn malnovajn
E-pm, tial nur eblus servo pri relative novaj E-pm. Eble nia amiko Werner
Heimlich povas tari proponojn? Al nia amiko Segura mi povas diri, ke mi
bezonis 20 jarojn por akiri ôiujn E-pm, eê nun mankas iuj nestampitaj (ekz .
Leningrado) . Segura plie skribis, ke li intencis akiri de nova brazila E-pm
"sufiôan kvanton", por eventuale intersange proponi ilin al la membraro.

Kaj informas
"Mi posedas afrankstampojn de Antwerpen el la jaro 1980 kun tekstoj:
- Esperanto-Ce ntrum
(F. 3640)
- Esperanto Panorama
"
- l'Esper . en Marche
- JEN/Kancize
kaj afrankstampon de Brasschaat 2130
- TK - STAFETO
(C. 2285)
Kara Mikaela Legris, estu feliêa: mi nek posedas nek iam vidis au gis nun audis
pri tiuj afrankstamoj. Bv. sendi specimenojn au almenau fotokopiojn por povi
doni pliajn detalojn al niaj klubaj geamikoj! Dankon pro donitaj informoj ankau
pri aliaj stampoj!
..
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Amouroux-aj rimarkoj:
Nia kluba amiko denove kontrolis sian kolekton kaj taris jenajn konstatojn :
BRA 10 mi havas kun la nuliga stampo de 25.12 .1940 . . .
GFR 12 mi havas kun data de 2.7.1962 ...
BU 5-2 mi havas kun nuliga datstampo de SOFIA sen sekva litera ...
Rimarko de redaktoro: Do, eè specialkatalogoj pri brazilaj stampoj ne donas
korektajn informojn. En nova katalogo ni korektos la datojn.
GFR 12 kun dato de 12.7 ne estas misdato, versajne la posto reuzis au, ankorau
uzadis tiun memorigan poststampon.
BU 5-2 aperas kun multaj diversaj nuligaj datstampoj, pri tio ni atentigos en
postnoto en nova katalogo.
Amiko Amouroux plie skrivas pri la Perpignan-1981 -stampo: La koncerna Estampo estis uzita de la 2-a de marto gis la 8-a de junio . Ekzistas gi kun nuliga
kaj P.P.-datstampoj kaj, ambautipe, tre sporade, kun asterisko (steleto *) anstataû horindiko en la datstampo. Ankau, kelkfoje mankas la tagdato sub la
tekstoparto, au, èu tute êu parte, eroj de la datstampo estas inversitaj .
Rimarko de redaktoro: Tiuj variaîoj montras, ke la posta vere uzis tiun masinstampon dum la tuta tempo kaj ke la investita sumo de la mendinto ne estis
superflue elspezita. Aliflanke tiu monto da variaîoj montras la problemecon de
katalogado, kion noti kaj kion ne!

Resumo pri novaj stampoj
GFR 31
GFR 32
FRA 45-1
FRA 45-2
ITA 32
ITA 33
BRA BRA*

Paderbon
Koblenz
Cerny
Draveil
Manfredonia
Lucca
Sorocaba
Sorocaba

1978 15-22.9
Servo per amikeco
Servo per amikeco1980
E-Philatelie
197931 .3
1981 14.3
E-Philatelie
51a nacia E-kgr
1980 8.9
1980 28.9
E-ekspozicio
1980 12.12- 16.12 E en radio
APE-Concurso
1980 15.12

GOR 11

Finsterwalde

BRAFRA 46-1
46-2

Sorocaba
Perpignan
Perpignan

1981 5-12 .1
1.7
1981 21.2-27.2
1981 2.3-8.6
1981 2.3-8.6

GDR12
POL 122
HUN 77
GDR13
GFR 33
SVE 25
HUN 78
HUN 79
MEK 1
HUN 80
HUN 81
BRA-

Lei pzig
Katowice
Szombathely
K-Marx-Stadt
Regensburg
Malmèi
Pecs
Gyula
Mexico
Gèidèill èi
Abaliget
Brasilia

198113-15.3
1981 4.4
1981 4.4
1981 16.4-24 .5
1981 16.5
1981 6-8.6
1981 4.7
1981 6.7
198110 .7
198113 .7
1981 20.7
1981 26.7

IMEK 3a
reuzo
Semajno de amikeco
Nacia E-kgr
sama, sed kun P.P. en ds
- am bau kun k sen horo
IFER 81
Nacia E-kgr
Junulara E-renkonto
Laborista E-Movado
IFEF-kgr 33a
Sveda E-kgr
Fervo ji sta E-renkonto
SEU 19a
lnt . Junulara Kgr 37a
ILEI-Konferenco 15a
IREN 14a
UK 66a

36
36
38
38
31
?
40
40
31
ms 49x22
ms 49x22
40
45
33
vi/ni 40
ovala 45x34
30
40
32
35
34
31
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Hungario kun novaj stampoj
Nia kluba amiko Fekete sciigis la redaktoron pri uzado de jenaj novaj postaj
Espera ntostampoj en Hungario:
Pecs (pron. peê)
LANDA FERVOJISTA RENKONTO plus hungarlingva teksto tekstas tiu stampo,
uzita 4an de julio en urbo Pécs. En la stampo plie aperas televida tu ro k E-stelo.
Diametro estas 40 mm. Tiu stampo ricevis katalogan numeron HU 78.

Gyula
De 5-11.7. en Gyula okazis la Somera Esperanto Universitato . Organiza Komitato denove aperigis la malnovan stampon. Eble mankas ideoj? Por filatelistoj
estas vere enuiga , êiujare renkont i la saman stampobildon . Krome la stampoteksto kiel kutime ne estas legebla por fusa apliko de la stampo. Tiu stampo
ricevos numeron HU 79.

Godollo
En tiu êi lok e kun tiu stranga nomo , kiun on i eble pron. gedele, okazis la 15a
kon ferenco de ILEI, kiel tekstas la ankaû hungarlingva posta stampo. En gi ni
renkontas la E-stelon kaj la vorton HUNGARIO. La stampo havas diametron de
35 mm kaj gi ricevos la katalogan numeron 80.
Abaliget
De 20-29 julio êi-jar e okazis tle la jam " 14a INTERNACIA RENKONTO NATURAMIKA " . En la stampo aperas floro kaj E-stelo . La stampo havas diametron de
34 mm kaj ricevos katalogan numeron HU 81.

Ni dankas ankaû al amiko Radnai pro senditaj informo j. Kio tamen mankas,
estas info rmoj pri eventualaj kovertoj, kartoj insignoj, kaj glumarkoj. Ne konataj
estas same la datoj de uzado .

Meksikajo
La Esperanto-filatela suno nun levig is ankaû en Meks ikio kaj laû letero de Angel
Segura al Paulsson la posto de Meksikurbo uzis la 10an de jul io 1981 Esperantostampon. Ni esperu , ke nia meksika amiko akiris sufiêan kvanton da stampoj
por niaj membroj k provizis nian stampobankon.
Sinjoro Segura inform is, ke li lniciatis , desegnis kaj petis de la aûtoritatoj tiun
stampon . Okazo: 37a lnternacia Junulara Kongreso, 10-17 julio 1981 en Oaxte pec. Uzita la stampilo estas nur dum la inaugura tago 10an de julio .
Subtenon li ricevis de la Meksikurba Filatela Asocio (AMEXFIZ) . Bedaûrinde mi
(redaktoro) ankoraû ne vidis tiun stampon kaj ankaû ne ricevis intormojn pri
eventualaj kove rto j, postkartoj aû g lumarkoj. Sekve mi ne povas informi la
klubajn geamikojn pri tio.

Legris korektas
"Ml legis vian lastan "Fen ikson " kaj trovis du erarojn: LUK 1 estas Clarivaux de
1972, LUK 2 tiu de 1978. Krome vi don is erare n-ron 31 al Koblenz 1981" .
Dankon , ni t ion korektos en nia hodiaua resumo de novaj stampoj.
Anonco:
Ankoraü restas ke lka jn ekzemple rojn de Esperan to-postmarka
Gi kostas 1O IRK + afranko
Vi pavas pag i al la stampa banko aù al Paulsson.
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Kluba informilo de ELF-AREK
Esperanto Ligo Filatelista
Amika Rondo de Esperantaî-Kolektantoj
Redaktoro:
Rudolf Burmeister , DDR 9047, Karl-Marx-Stadt,

W.-Firl-Str. 30

Prezidanto:
Ivar Paulsson, S-171 33 Solna, Algatan 3. Postkonto: 51 57 85-4
Stampobanko:
Werner Heimlich, D-3040 Soltau, Frôbelstr. 4
Kotizo por 1981:
15 validaj IRK (maldekstre stampitaj!) aû 36 svedaj kronoj.
Prefere sendu la monon al s-ro Paulsson.
Redaktoro ne akceptas kotizojn!

