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Kotizo por 1983: 15 IRK, au 36 svedaj kronoj
Kompllanto de la informilo: R. Burmeister , DDR 9047
Karl-Marx-Stadt, W.-Firl-Str. 30
Redaktofino:
27.12.1982
Novaj membroj:
Pavel Bozik, Prednadrazie C.3. CS-917 00 TRNAVA
Li kolektas E-pm kaj E-glm.
Czestaw Stykowwki, pk 90. PL-674 00 WOSCSOWA
lhsan Zulvikary, 4503 N. Central Park. U.S.A.-CHICAGO Illinois
Kolektas : E-ajoj

Adressango:
Dr. Richard E. Wood, College of Education, ARS-ABHA Saudi-Arabia
Li pretas aêeti E-filatelajo jn , ne havas ion por intersangi.

E-filatelo en P.R. êinio:
Nia klub a amiko Sheng tan Song verkis artikolon pri E-filatelo por la Popolêina filatela revuo. La
artikol o prisk ribas la historion de Esperanto kaj plurajn E-pm. Certe niaj ja panaj geamikoj kapablus legi lape r êinaj ideogramoj ve rkitan artikolon. Ni kore gratulas al SONG .

E-pm-katalogo
Ankorau estas havebla kontraû 15 IRK tiu specia la E-pm-katalogo. Por novaj klubaj geam ikoj gi
estas utila materialo.

Novaj giumarkoj:
"Jaro de internacia komunikado 1983.
Formata: 43 x 43. Prestekniko: Ofseto.
Koloroj: 1.flava-nigra-verda. 2/nigra-verda. 3/ blua-verda. 4/ ruga-verda. 5/ bruna-verda.
Eldonkvanto: 5000 ekz .

Pri glumarkoj:
En Fenikso n:ro 20 15-3-72 s-ro Amouroux skribis pri kadro, kiu êirkaûis svisan postmarkon kaj
kiu havis enskribon "ESPERANTO UNGVO INTERNACIA 4 SPESDEKO".
Mi kredas, ke tiu ne estis kadro, sed glumarko, kiu havis spacon en la centra par aldoni po stmarkon.
Mi memoris tiun êi raporton en Fenikso, pro aukcio de kelkaj E-ajoj en Kalefornio, kie kelkaj tiaj
kadro-glumarkoj aperis:
1) Sama kadro kiel en "Fenikso", sed lnterna cia malde kstre, kaj lingvo dekstre.
2) Kadro-glumarko enskribita " FILIPINA INSULARO", kun filipina postmarko centre.
3) Sama teksto kiel n:ro 1, sed 1O SPESDEKOJ , teksto blankaj literoj sur blua fono.
4) Teksto "SVISLANDO /2 SPESDEKOJ /ONI KORESPONDA S/EN ESPERANTO ", kun svisa
pm.
Kaj fine mi mem havas kun la teksto: FRANCLANDO /kaj ESPERANTO sur tri aliaj flankoj, kun
svisa pm.
Tiu êi kartoj estis venditaj je prezo de US-dol 50- 150 popece. Do, sajnas, ke ekzistis diversaj tiaj
glumarkoj kaj certe aliaj estas ankorau nekonataj.
.
,mon
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Reko-kov de la 65a UK
Ili ekzistas multaj. Tamen en kongreseja posta giêeto ne estis reko-etikedoj. Tiuj kiuj
deziris ekspedi registrite, povis ricevi kongresan stampon en la kongreseja posta
giêeto kaj la êefa po§tejo poste aplikis la reko-etikedon, kiu cetere estas lute ordinara
kaj ne havas rilaton al Esperanto aü al la UK. Dankon al niaj Bartosik, Anna-Greta
Strënne k.a. pro senditaj informoj lige kun êi problemo .

La ekonomia krizo
Tiu malagrabla fenomeno nun ankaü tusis nian malgrandan rondon. Falis la kurzo de
la sveda krono, altigis konsiderinde pres- kaj ekspedokostoj . Preskaü tridek klubaj
geamikoj forgesis pagi la kotizon, sed ricevis senproteste la informilon . Subite do niaj
financaj rimedoj finigis kvankam manpleno da klubaj geamikoj vere sufiêe donacis!
Kion tari? Eble eldoni duoblan numeron? Aü pro entuziasmo pagi la 4an numeron el la
propra po§o? Mi proponis, lasi la 4an numeron kaj daûrigi tuj per la 1a de 1983. La
kvanto da informoj restas finfine la sama.
Ni êi-loke devas atentigi, ke ni ne plu kapablas daürigi alsendon de la informilo al tiuj ,
kiuj ne pagis. Jam plurfoje ni atentigis pri eblecoj, kiel pagi kotizojn . De êiuj ni petas
pardonon kaj komprenemon .

*

La redaktoro dankas al êiuj, kiuj sendis informojn kaj fotokopiojn al li. Daûrigu tiel
ankaü 1983.
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Pri la sendentaj brazilaj E-pm
skribis nia kluba amiko Gert Drucker el Curitiba, ke la brazilaj filatelistoj kolektas tiujn
en paroi, éar la randoj estas ege mallargaj. Tiuj sendentaj estas multekostaj kaj nur
malfacile troveblaj. Katalogitaj ili estas en la plej grava brazila pm-katalogo de Ralf
Harald Meyer. Jen la eldonkvantoj:
Dentumita
Sendenta
Numero
100 000
17
3000
300 000
2400
18
500 000
2400
19
500 000
2400
20
--(Provo)
4000
18 (P)
La "Provo" (18 P) havas bluan koloran kiel numero 17. Tiuj postmarkoj estis siatempe
venditaj êiuj al eksterlando kaj nur multajn jarojn poste la brazilaj filatelistoj eksciis pri
ili. Sekve ne povas ekzisti regule stampitaj sendentaj. Kaj la katalogo ankau nur
mencias nestampitajn.
Tiuj postmarkoj êiuj estas notitaj sur aparataj pagoj de la katalogo kaj la numeroj estas
la samaj kiel por la dentumitaj. (99, 111, 115, 1- 18, 111 P)
Estas interese, ke oni tiujn sendentajn pm rajtas lau la FIP-regularo ekspozii, sed la
hungarajn sendentajn ne. Tio estas nekomprenebla afero, sed fakto, kaj atentinda.
Werner Simon nun informis, ke li posadas sendentaj ankau tiujn brazilajn el la jaro
1945 (25 kaj 26). Jen tasko por nia amiko G. Drucker, ankoraufoje konsulti la katalogon
kaj informi nin pri la aléro.

La lzraela kongresa E-postmarko:
Kun kelkjara prokrasto mi volas informi niajn membrojn pri la anoncita, sed ne aperinta
E-pm en lzraelo. Ni scias, ke la 52-a UK en j . 1967 estis preparita en TELAVIV. Pro la
milito inter lzraelo kaj Egiptio gi ne okazis. Carne estis eble tutmonde devoki la jam
detale preparitan kongreson, la Centre Oficejo de UEA, kiu regule organizas la
universalajn kongresojn kaj respondecas pri ili, en rapido translokigis gin al Rotterdam.
La oficiale anoncita kongresa E-pm estis jam presita, sed la tuta eldonkvanto ankau
oficiale neniigita. En februaro de sekva jaro 1968 mi ricevis leteron de s-ro Ota Ginz, la
famkonata êefla esperantisto, ne plu vivanta, kiu antau sia elmigro al lsraelo meritis pri
eldonoj de du serioj de la êel'laj E-tutajoj. En letero li skribis jenon pri la afero:
"Kiel vi scias, la anoncita kongresa postmarko ne aperis, kvankam gi estis jam
presita. Ni êiam esperis, ke nia /israela/ posta ministerio tamen konsentos
transdoni gin por disvendo , sed êiu atendado estis vana. Lau informo de la
posta ministerio kostis preso de la kongresa postmarko pli ol 1O mil izraelaj
funtoj, t.e. pli ol 3 mil dolarojn. La prezidinto de LKK s-ro Kohen Cedek, diris al
mi, kiel bela estis la postmarko kun bildo de Zamenhof sur verda fono."
Niaj historiistoj notu tion, ja estas necese, tau mi - jam nun verki historion pri sukcesoj
kaj malsukcesoj, kiujn ni renkontas.
/Bartosfkl

Pri BRA33
Kion signifas TROVAS? Gert Drucker klarigis nun, ke TROVAS singifas TROBO
(neologismo laû profesoro Geraldo Mattos), = poemo, unu strofo kun kvar versoj . ..
principe konata en hispanaj kaj portugalaj teritorioj.
Bedaurinde la estraro de la EA Sao Paulo tiun stampon ne stokis kaj sekve gi apenaû
estas trovebla . Eê niaj brazilaj klubaj geamikoj ne posedas tiun stampon! En magazenoj gi same ne estas trovebla, êar ne estas kutimo en Brazilo, stoki special ajn
stampojn.

La Triestaj pm:
La Triestaj 2 koloroj estas nenio nova. Unue la 300 Din.-pm estis presita por Trieste en
folioj de 12 pm, kaj poste la sama pm por Jugoslavio en folioj de 8 pm. Poste Trieste
mendis 3000 pluajn pm, kiuj ankaû estis presita en folioj de 8 pm . La dua presado
havis iom pli helan koloron. Ambaû folioj estis venditaj unue la 3. julion 53. La margenoj de la 8-pm folioj estis private surpresita en ruga koloro.
Do ekzistas 12000 pm en 1000 folioj en pli malhela koloro, kaj 3000 pm en 375 folioj de
la pli hela koloro.
El la 375 folioj 250 estis surpresitaj private kaj numerigitaj dorse. Do, oni povas kolekti
3 diversajn foliojn, se oni havas monon ...
/ W Simon/

Hirsch esploras GER 1
Nia kluba amiko Rikardo Hirsch disponigis al la redaktoro diversajn materialojn pri la
stampo GER 1 el kiuj eblas konkludi kelkajn por ni gravajn faktojn. Por precizigi la
gisnunajn ekkonojn estus necese , ke êiuj niaj klubaj geamikoj aû sendu fotokopiojn pri
siaj GER 1-1/1-2, au priskribojn, al s-ro Hirsch . La adreson vi havas en nia adresaro.
Bonvolu noti:
- daton de la ronda datstampo
- aspekton de la E-steloj. êu kun, êu sen kadroj.
lnterese i.a. estus precizigi la daton, kiam oni ekuzis la du diversajn datstampojn. GER
1-1 oni uzis versajne nur gis julio , GER 1-2 kun la unulinia datstampo eble ek de la
30.7.-8.8 . Pli fruaj au pli malfruaj datoj ne konatigis gis nun. La dulinia datstampo
ekzistas kun datoj inter 17 .1.-1.6.23 . La kadroj de la stelo iom post iom malaperis pro
êiutaga uzado de la stampilo meze de marto 1923.

SHAPE/S.H.A.P.E .
Pasintjare la belga poste uzis stampon i.a. en tiu supre citita loko. Kiel informis D-ro
Wood , nia kluba amiko en Saûdiarabio, kaj Jan Torts el Borgerhout , ne temas pri urbo
sed pri mallongigo por Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Kastelo Gresillon en stampo?
Nia amiko Pignatelli sendis fotokopion pri masinstampo de postejo en Baugé. La
reklama porto montras kastelosimilan domon . Li demandas , êu eble temas pri tiu
Kultura E-Domo. Mi tion ne povas respondi, eble niaj francaj geamikoj?

Nekonata E-sta trovita (JAFE)
Jam dum jaroj vagabondis supozoj pri nekatalogita E-sta de Jugoslavio Ira niaj vicoj.
Nia kluba amiko Hirsch, kiu sajne havas aliron al êiuj filatelaj katalogoj nun definitive
gin trovis en katalogo pri postaj stampoj de Jugoslavio, eldonita de Suchanek (Meerbusch/ FRG, 1978).
Sur la pago 151 sub n-ro 44 ni trovas sciigojn pri gi:
VRNJACKA
BANJA 1965 8.5. 10-jara jubileo de JAFE
(Jugoslava Asocio de Fervojistoj Esperantistaj)
Tiu stampo estas insignoforma kaj versajne preskau êiam de nelegebla kvalito. Supre
trovigas minilitere la urbonomo, sub gi la flugilradoj, sub ili 1955-1965, sub tio stelo en
cirklo , kaj lute sube minicifera la dato . Tamen , êu nun plene fusa aû ne, temas pri
posta stampo , ni gin devas akcepti en nian katalogon. Kompreneble gi kreas renver son en jugoslavaj stampnumeroj. Cetere en tiu katalogo aperas sciigo, ke la sta de la
16a E-kgr de Ju estas verda. Forstreku do el via katalogo la noton ( + ve).
5

Austra E-pk en variajo
Nia kluba amiko Anton Straif skriris tre interesan, gisdate inter ni nekonatan variajon de la aûstra
E-pk kaj li detale priskribis gin en letero al la redaktoro.
La karto havas diversajn rugajn surpresojn:
- kadron kun romboj (kiel sur aerogramo)
- rektangulon kun MIT BALLON POST (per balonposto)
- bordstampon: -DE-DZC-RAIFFEISEN-BORDSTEMPEL
- rektangulon kun infankapo kaj teksto: PRO JUVENTUTE/BAUSTEIN
La enpresita E-pm de 20 grosoj estas nuligita per speciala posta stampilo en 5400 HALLEIN ·•46a
balonposto" je la 26.10.1971 kc:j portas pm-flanke postan alvenstampon de GOLLING. AdresIta
la pk estas al VERLAG ADOLF KOSEL, 1095 Wien, kaj gi surhavas ankaû postan reko-markon.
Dorsflanke trovigas plia surg luita afranko en valoro de 4,50 silingoj kaj alvenstampo de 1095
Wien, 2.11.71. Sur la dorsf lanko trovigas la surpresita teksto:
46. Ballonpost/Gônnermitgliedsauswe is der/
ôSTERREICHISCHEN PRO JUVENTUTE /5021 Salzburg , Fach 28/
Specialkatalogo carte notas la eldonkvanton, bedaûrinde mi ne posedas tian sed interesuloj
pavas gin trovi en la bibliotekoj de fi latelaj lokaj kluboj.

E-postkartoj de Germanio
(privataj mendoj)
Serio de 6 kartoj:
a) Berlin, Krôgel
b) Eisenach, Wartburg
c) Hildesheim, Knochenhauer-Amtshaus
d) Innsbruck, Goldenes Dachl
e) Kufstein, Strateto
f) Mittenwald, êefstrato kun pregejo
Tiu serio aperis
Borek-katalogo
Borek-katalogo
Borek-katalogo

trifoje:
n-ro 82, F1-6 kun 8-pfeniga pm pri Beethoven
n-ro 80, F2-7 kun 5-pfeniga pm pri Schiller
n-ro 91, F
kun 6-pfeniga pm pri Ebert

Plian Esperanto-bildposlkarton (laû privata mendo) ni trovas en Borek-katalogo n-ro 91, 03 kun
6-pfeniga pm pri Ebert. Tiu po§tkarto aperis okaze de la 20-jara jub ileo de la E-klubo en
Aschaffenburg. Mi esperas, ke ni sukcesos montri reproduktajon .
La teksto k bildo montras:
Burgo/Aschaffenburg / 1912-stelo-1932/ESPERANTO-CLUB 7
Aschaffenburg-Main /20a datrevenfesto /oficiala festpostkarto
La Borek-kata logo montras reproduktajon de la Hildesheim-pk kaj la teksto sub la montrita bildo
tekstas:
Hildesheim, Knochenhauer-Amtshaus /Hildeshe im, la plej bel a germana urbo , ekzistas jam pli ol/
1000 jaroj. Unu el giaj plej impresaj kaj kulturhistorie tre/interesaj konstruajoj estas la "Oficejo de
la osthakistoj" , kon-/struita en la jaro 1529. La domo estas la plej grranda konstruajo ,/kiun
mezepoka gildo (la bonstataj buêistoj) konstruis , kaj gi farigis/kiel plej granda kaj belekonstruita
domêarpentajo la insigno de/Hildesheim.
Tiujn postkartojn ni trovis dank' al la memoro de Simon, kiu en letero al Hirsch sciigis pri
antaûmilita E-pk el Berlin. S-ro Hirsch trafosis spec ialan Borek -katalogon kaj feliêe trovis supre
cititajn sciigojn. S-ro Hirsch sciigis pri la afero vian redaktoron kaj nun vi êiuj scias pri la E-pk kaj
povas komenci serêi ilin.

*
*

Laste informis Simon, Ke nun en aûkcio astis ofertita el supraj tri serioj konstraû 390.- gmk. !
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GOR 17 el Bad Saarow
Bad Saarow, tio estas idilia banloko inter Berlino kaj Odro. Tamen tiu nomo jam farigis
fama en nia Esperanto-mondo pro pluraj Esperanto-seminarioj. Pasintjare lie kunvenis Maertens , Tonkin, Bormann, Szabo-Felsô, Corsetti, Brennan kaj du manplenoj
da aliaj E-aktivuloj dum tuta semajno por pridiskuti la agadon por la Jubilea Jaro. Nun
okazis en la ripozdomo de la Kulturligo " lnternacia Sciencteknika Seminario" de UEA.
La vilaga postejo havis specialan memorigan, eê esperantlingvan, stampon. Tio
cetere okazis unuafoje en GOR koncerne Esperanton! Vi devas scii, ke êiu speciala
stampo bezonas permeson de posta ministerio.
La stampo tekstas:
INTERNACIA SCIENCTEKNIKA ESPERANTO SEMINARIO
BAD SAAROW PIESKOW 1
Tempo: 7-12.12.1982
La portreto en la stampo montras la faman svisan kuraciston August Fore! (18481931 ). Li estis fidela kaj elstara membro de UEA. Tiu sciencisto kaj verkisto estis fama
en la mondo. Inter alie li verkis: "La seksa problemo " . Speciale li okupigis pri la homa
cerbo, kiun li volonte komparis kun tiu de la formikoj. Fore! subtenis nian movadon kaj
en Esperanto li vidis gravan ilon por forigi la barilojn inter homoj kaj popoloj.

GOR 18 el Leipzig
La E-klubo en Leipzig denove petis okaze de la Tago de la Esperanto-Libro specialan
postan stampon. La stampilo funkciis en la êefpostejo de Leipzig dum tuta semajno de

15-22.12.82.
La germanlingva teksto:
15. Dezember Tag des Esperanto-Buches .
La portreto estas la sama kiel de la IFER-stampo 1982: pri Goethe. Per tio oni volis
atentigi pri la E-traduko de Faust I far Bartelmess. Tiu traduko aperis en eldonejo de
Leipzig en la jaro 1923.
Kiel kutime, akompanas speciala E-pk tiun stampon. Pri la stampo informis ankau la
filatela gazeto de GOR.

Du linia stampo de Arnhem
Nia amiko Dolfa Bartosik denove okupigis pri gi kaj traserêis êiujn siajn materialojn
ligitajn kun la E-domo, kie li antau la milito mem oficis plurajn jarojn. Li nek memoras
pri posteco de tiu stampo nek trovis iun sciigon. Kaj li pensas, ke ne temas pri posta
stampo.
Ankau mi pripensis denove tiun problemon kaj sur la bazo de êiuj gis nun konataj faktoj
supozas, sed nur supozas, ke kaj la ovala posta kaj la dulinia kontora stampoj estas
faritaj en la sama stampilo-farejo . Ambau etis uzataj kun sama inko-kuseno de la
buroo au oficejo en la Esperanto-domo. Certe ne oficis postoficisto en la E-domo, sed
nur esperantista oficisto, kaj la posto donis permeson nur por la ovala stampo.

Afrankstampo lisalmi
Jes , afrankstampo! Pluraj geamikoj opiniis, ke estas "vere posta stampo". Kompreneble , ankau afrankstampoj estas vere postaj. Ni listigas ilin nur liai aparte , êar ili
havas apartan karakteron. Pri tio eble nia Simon verku artikoleton, êar li estas por tio la
plej kompetenta!
Cetere Sennaciulo informis, ke dum tri tagoj la postejo uzis la stampilon, kvankam tio
estis uzataj dum pli ol monato!
7

Tutajo 34a TEJO-Kongreso
En iu el niaj informiloj ni jam atentigis pri tiu tutajo , sed ne sciis detalojn , eê midis negustajn
asertojn . Mi nun havas gin. En Leningrado mi i.a. vizitis la rnalfilatelistigintan A. Dubin kaj donace
ricevis tiun rarajon .
Ternas pri normala posta koverto kun nominalo de 2 stotinkoj. Tiu kover to ricevis la surpreson
(far LKK) :
V.TARNOVO/BULGARIO /EMBLEMO /34.INTERNACIA/JUNULARA/KONGRESO / 1978/
Estas interese, ke tiuj kongresanoj, kiujn mi demandis, tute ne vidis dum la TEJO-kongreso tiun
konverton. Sed gi ekzistas kaj same okazis dum la TEJO-Kongreso en Vraca, 1963. La posta
vendis per filat.ela magazeno tiun stampon sur spec iala koverto. La starnpo mem eê ne estis en la
loka postejo.

HU88
lnteresa stampo akompan is la E-arangon "INTERKOMPUTO 82" , gi montras siluete la parlamenta domo en Budapesto kaj la emblemon de la " INTERKOMPUTO BUIJAPEST 1982". Sub la
emblemon la data Xll.27 . Kaj la rondon formas hungarlingve : NEMZETOZI SZAMITAS TUDOMANYI SZIMPOZION. Mankas informo pri la dauro de la uzado kaj traduko de la hungara teksto .
La stampo estas de tre bona grafika arango kaj ne estas necesa , uzi lupeon por legi la tekstojn.
Pri la aûtoro kaj inicîanto de la stampo ne alvenis înformoj. Dankon al nia amiko Fekete, kiu
sendis la stampon .

HU89
28.12.82 aperis en Budapest okaze la 12-a VEF la stampo HU 89 kaj arniko Fekete tuj inform is pri
gi. Ternas prî tîu jam pasintjare uzîta negviro. En mia laûvica stampolisto gi okupas pozîcion n:ro
637.

Nova hungara E-pk "lnterkomputo"
Nîga vigla hungara amiko Fekete sendis saluton al la redaktoro sur nova hungara posta karto
okaze de la lnterkomputo 82.27-an de decembro 1982. La pk havas surpres itan portretan pm pri
"Johano Neumann " (1908-1957) en blua/bruna kaj en nominale de 1 forînto. La vendprezo estas
1,40 forintoj. Sur la maldekstra flanko trovigas la ilustrajo, kiu montras urban silueton, komputilon, sur paperstrio la tekston KOMPUTO-Sc ienca Societo Johano Neumann kaj la emblemon
INTERKOMPUTO Budapest 1982. La karto astis stam pîta de 4-lingva posta unuataga stampo
(ne en E) kaj de 2-lingva (Espe ranto-hungara) memoriga datstampo , INTERKOMPUTO 1982 .
Ni kore gratulas al la hungaroj, kiuj denove riôigis nian E-filatelon pere de efika pk!
Ili ôiam kutimas neatendite surprizi nin.
Antaûe oni nenion audis pri tio. Tio certe ankaû okazos dum la UK en Budape st. Estus interese
scii, kiu estis J. Neumann kaj kiu iniciatis la pk. Havebla gi estas kontraû 2 IRK êe amiko Fekete .

Verda de Harrogate
S-ro Hirsch posadas postan karlon kun verda Harrogate-stampo. Apenaû kredeble,
ke brifa posto uzis apud nigra verdan inkon. Kiu el ni ankorau posadas verdan de
Harrogate?

Stampo Olimpikaj Ludoj 1928
Ofte okazas, ke niaj klubaj geamikoj demandas la redaktoron pri la suvenira folio de la
Olimpikaj Ludoj 1928 Amsterdam, eldonita de UEA kaj de la Nederlanda Socîeto
Esperantista L.E.E.N. La folio portas la kompletan specialan pm-serion kaj estas
stampita per speciala posta stampo kiu ege sîmilas al E-stelo.
Tiu stampo ne apartenas al la Esperantostampoj . Antau pli ol jardeko nia kluba amiko
Dolfa Bartosik rakontis al mi, ke au li au alia Esperantisto siatempe desegnis la
stampon por la posto kun la intenco montri Esperanto-stelon . Sed bedaurinde mankas
krom la kvinpinta stelo iu ajn rilato al Esperanto . Tiu memorfolio tamen havas bonan
efikon en la filatelista mondo, êar la Olimpikoj-specialistoj kolektas nepre tiun folion kaj
tiet ion ekscias pri Esperanto el la surpresita teksto .
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3a suplementopor la stampokatalogo
(eldonlta 1978) Decembro 1982

AR

5
6
7
8

BE

BRA

Rosario
Rosario
Rosario
San Luis

1973 aprilo
1973 aprilo
1973 19-22.4
198012-13.7

Nacia E-kgr 18a
Juvenilde E
Nacia E-kgr 18a
Tutamerika E-kgr

19
20
21-1
21-2
22
23

Borgerhout
Antwerpen
Bruxelles -B
Brussel -B
Shape
Antwerpen

1978 7.4
1982 5-6.6
1982 5-6.6
19825-6.6
19825-6.6
1982 26-30.7

Filatela ekspo
E - Internationale Taal
Provinca ekspozicio
Provinca ekspozicio
Esperanto
UK67a

31
36
36
36
36
36

30
31
32
33
34
35

Bauru
Sorocaba
Sorocaba
Sao Paulo
Sorocaba
Brasilia

Filatela E-ekspozicio
Junulara E-renkontigo 3a
E en radio
Paulista E-Asocio
Vivu ni en paco

31
31
31
31
31

Kanzona E-konkurso
Sama tp kun PP en ds
Esperanto-Phi latelie
Nacia E-kgr
Sama tp kun PP en ds
Esperanto-Philatel ie
Nacia E-kgr
Sama tp kun PP en ds
1a distrikta renk.

ms33x11
ms 33x11
35x35
35

11

PlovdivC

197915.12
1980 23-27 .1
198012-16.12
198015.12
1981 21-27.2
1981 26-30-7
198012-14.7

44-1
44.2
45
46-1
46-2
47
48-1
48-2
16

C. Ferrand
C. Ferrand
Cerny
Perpignan
Perpignan
Draveil
Orleans 01
Orleans01
Dresden 1

197813.3-13.5
1978 13.3-13.5
1979 31.3
1981 2.3-8.6
1981 2.3-8.6
1981 14.3
1982
1982
1982 18-23.9

GFR

31
32

Koblenz
198012 .4
Regensburg
1981 16.5-20.5
Forstreku: Paderborn 1978

Servo per amikeco
IFEF-kgr 33a

JU

26
27
28

Rijeka
Rijeka
V. Banja

198018-19.7
1981 25.9
1965 6-8.5

SAT-kgr 53a
Trilanda E-konferenco
JAFE

Hl

21
22
23

Gijon
Madrid
Malaga

1979 18-20.7
1980 21-24 .7
198219-20.7

Nacia E-kgr 40a
Nacia E-kgr 40a
Nacia E-kgr 42a

32
32
32

GOR

16
17
18

Dresden 1
Bad Saarow
Leipzig 1

1982 18-23.9
19827-12.12
19821 5-22.12

Distrikta Renk .
lnt. Sciencteknika semina rio
Tago de E-libro

40
40
40

HU

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87

Tata
Dunake szi
Gyula
Budapest
Szombathely
Pecs
Gyula
Gôdèillèi
Abaliget
Budapest
Nyiregyhaza
Balatonfüred
Nyiregyhaza
Guyla 1
Abaliget

1980 2.5
1980 6.7
19806-12.7
1980 28-29.12
1981 4.4
1981 4.7
19816-11.7
1981 13.7
1981 21-28.7
1981 28-29.12
1982 9.4
19823-7.5
1982 3.7
19824.7
198221 .7

31
32
33
34
35

Lido Jesolo
Manfredonia
Lucca
Vico Equense
Forte Dei Marmi

1979 27.8
19808.9
1980 28.9
198221.7
198218.9

Junulara E-renkontigo
35
Fervojista E-renkontigo 16a
35
SEU
33
VEF 10a
33
Junulara E-renkontigo
33
Fervojista E-renkonligo
40
SEU 19a
28x37
ILEl-konferenco 15a
35
IREN 14a
35
VEF 11a
33
Junul ara E-renkonligo
33
IFEF-kgr 34a
36
Fervojista E-renkontigo
33
SEU 20a
36
IREN 15a
36
Nacia E-kgr 50a
40
Nacia E-kgr 51a
39
E-ekspoz icio
39
ILEl-konferenco 16a
40
Nacia E-kgr 53a
40

BU
FRA

84

1T

Nacia E-kgr 40a

as32
ms49x24
ms 49x24
36
ms 49x24
ms 49x24
36
ms 49x24
ms 49x24
40
45x34
45x34
36
ni/vi 36

Mexiko

ME

PO

119
120
121
122

198110.7
197915.12
1980 31 .5
198015.12
1981 4.4

TEJO-kgr 37a

32

Czestochowa 17
Bydgoszcz 1
Czestochowa 17
Katowice 2

Zamenhof
lnternacia E-renkontigo
35 jaroj E en PR Pollando
Nacia E-kgr 20a

42

Nacia E-renk. Sa

40
53
46

POR

2

Setubal

198013 .6

RUM

1
2
3

Timisoara
Timisoara
Timisoara

1981 17-21.9
1981 17-21.9
198119.9

32
E-ekspozicio
ms 51x23
Esperantologia renk .
ms51x23
Esperantologia renk. 4a
40

SVE

23
24
25

Kungalv
Stockholm
Malmêi

1979 2.6
1980 2- 9.8
1981 6-8.6

Nacia E-kgr
UK65a
Nacia E-kgr

Paderborn
Antwerpen
lisalmi

Sama tp kun aldona "Pakchen"
ESPERANTO Maandelijks lijdschrift
SAT-Kongreso 55a

Afrankstampoj
27-3 1981
28
1982
29
1982

30
30
30
(pakajeto)
(F 3640)
(23-7947)

La hungaraj stampoj
Kiam aperos nia nova stampokatalogo, tiam vi trovos por la argentinaj, belgaj kaj
hungaraj stampoj sangitajn numerojn . La trovo de gisdate nekonitaj stampoj tion
rezultigis . Tiel ni ekzemple trovis, ke ekzistas du diversaj stampoj de Hodmezôvasarhely 1947: unu hungarlingva kaj unu esperant lingva! Kompreneb le ambau devas
posedi proprajn numerojn. Kaj eê plie: nur nun ni malkovris ke la hungar lingva aperas
en tri variaîoj: La steleto sube foje havas 4, foje 5, foje 8 radiojn. lion certe mi ne
mencios en la katalogo , sed ôi-loke tion mi velus mencii por niaj specialistoj.
Tiam okazis , ke iel la stampo por la 9a VEF restis nesangita . lu klopodis savi la aferon
kaj forhaki s etan peceton el la 8 por tari tiel 9. Vana klopodo, ôar nenio savigis, la
peceto estis forhakita en la malgusta loko. La diferenco apenau estas rimarkeb la. Do
la stampilo restis la sa ma, kaj tial en la katalogo restis la sama numero kiel por la Ba
VEF. Sed dum la 9a VEF okazis pliaj eraroj, foje mankas ekz. la jarcifero, foje la
tagocifero (19 ...XII 28 kaj 1980. 1 ...). Eble vera katalogisto eê tion notas, sed al mi tio
sajnas esti troigo momente.
Preskaü samjare ankaü la Abaligeta IREN kontribuis al konfuzigo de la numera ordo!
1980oni uzis dum la 13a (!!) IREN lastampilon dela 12a ... el laantaüajaro . Laborante
super la hungara fako mi taris plian malkovron: La stampo de la 7a SEU , Gyula 1969,
aperas en du variaîoj: La viola notas sube en la E-teksto: 7. SOMERA ... kaj en la nigra
mankas la 7 . Jam nia informilo n-ro 1O pritraktis tiun stampon, sed siatempe neniu
atentis pri tiuj diferencoj! Ankaû mi ne.

t>ER-4

-•

.

~

•"<>

1CI
~

0

..
...

•

"'"
"•r.111,.

11

La E-pk de GOR
(suplemento)
19 Fondo de EA/GDR
20 IMEKllla
21 Bulgario
22 Heine/libro de Kantoj
23 Leibniz
24 IFER 82
25 Tago de Paco
26 E-renkonto Dresden
27 W. Ostwald
28 E-seminario 82
29 Kongresfoto 1911
30 Fausto 1

10/25 pfenigoj
10/25 pfenigoj
10
"
10
10/25 "
10
10
10
10/25"
10
"
10/25"
10/25"

1981-5
1981-7
1981-9
1981-12
1982-2
1982-3
1982-9
1982-9
1982-11
1982-11
1982-12
1982-12

Stampo prl Wilhelm Ostwald
lnteresan portretan stampon kun portreto pri la sciencisto Wilhelm Ostwald uzis la
postejo en Grossbothen /GDR. Ostwald vivis de 1853-1932, estis Nobel-premiito en la
jaro 1909, genia germana scienculo, fondinto de la fizika kemio. Li rigardis la lingvojn
el ekonomiaj konsideroj kiel komunikilojn, kiuj pro la diverseco kauzas malsparon de
energio. Li estis profunde konvinkita, ke la devo de la scienculoj kaj verkistoj estas krei
planitan lingvon por malkonstrui lingvajn barojn. Li aktivadis kiel propagandiste de
planlingvaj aferoj Kelkan tempon li estis amiko de Esperanto, poste adepto de 100. Li
klare ekkonis la signifon de planlingvo por la science kaj por la interpopola komunikado. Kvankam ne E-stampo, gi tamen interesu la specialistojn. Havebla la stampo
estas sur E-koverto êe D-ro Brosche.

Hl 23 en Malaga
S-ro Emilio Folgado Lopez informis pri la stampo kaj koverto de la 42a Hispana
Esperanto Kongreso en Malaga, 19-20 julio 1982. La posto uzis specialan nuligan
stampon, kiu montras ambaû datojn 19-20 julio 1982, en kontentiga kvalito. LKK
agerigis ilustritajn karton kaj litotukan koverton. La firmao ALFIL kiel kutime aperigis
specialan memorigan koverton en plaêa mezuro. Kial, kiel kutime , oni notas diversajn
datojn, lion ni ankoraû ne eltrovis. Foje aperas 16-21 julio, foje 19-20 julio.

IT 35 en Forte Dei Marmi
F. Pignatelli, nia itala kluba amiko, afablis sendi la stampon el la 53a itala Esperantokongreso. La kongreso okazis 18-25.9.1982. La stampo havas italan tekston kaj
montras turon kun "53". Bedaûrinde ankaû êi-tie LKK eldonis litotukajn memorigajn
kovertojn, kiuj apenau trovas lokon sur niaj ekspoziciaj filatelaj kartonoj.

GOR16 el Dresden
Longe mi pripensis , êu gin envicigi inter la E-stampojn. Nur pro la fakto, ke gia bildo
enhavas etan E-insignon, mi fine decidis gin akcepti. Sed tro feliêa mi ne estas pro tiu
stampo, êar la filatelistoj tutcerte ne rimarkos, ke temas pri E-stampo. LKK de tiu
Distrikta E-Renkontigo êion preparis bonege, sed mankis filatelaj spertoj. La stampo
estas germanlingva, mankas mencio, ke ternis pri esperantista renkontigo . La stampo
montras figuron , kiu trovigas sur la urbodoma turo. Je giaj piedoj lokas tiu malgranda
E-insigno.
Same malfeliêa kiel la stampo aspektas la E-pk. La E-renkontigo estis plena sukceso,
modela lau organizado, nur la filatela klopodo ege lamis.

