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DANKON KAJ PARDONPETON 

mi suldas al la membroj de .f..REK kunlige kun la apero 
de êi tiu bulteno. Dankon, êar mi sola tute ne es tus po 
vinta ra:fakti gin sen 1a. helpo, la infor-mojn, la dokumen 
tojn senditaj de la AREK-anoj (mi aparte deziras 'men.=
cii stp.jorojn SIMON, BIELAK, PAULSSON, MAYER, 
STRONNE; sed genera.le, preskaù êiuj AREK-anoj koE: 
taktis kun mi). Ankaù es tonte, mi esperas daùre rice
vi tian subtenon! 

P ardonpeton mi suldas, pro la malfrua apero de la 
gazeto; sed; mi petas, ke oni bonvolu kompreni mian 
maHlacilan situacion, pro la granda amaso da farotaj 
aferoj, êu profesie, êu f.Amilie, êu en la esperanto
movado, êu en la fila te la sektoro . Mi esperas, tamen , 
ke la malfrua ap ero de tiu-êi numero estu ekvilibrigi
ta de pli gisdataj informoj pri la E-kolektinfia".Joj, kiuj 
(kiel oni povas konstati legante la sekvajn pagojn) ap~ 
ris lastatempe en vere escepta kvanto! 

Laste, sed grave, bonvolu pardoni la preserarojn: 
pro la urgo, mi eê ne povas korekti tiujn, kiujn mi 
ekvidis! Antonio DE SALVO, Via Olbia 15, ROMA/lt. 
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PRI LA "POSTECO" DE KELKAJ E-STAMPOJ 

En la pasinta numero de "F enikso" mi starigis de
mandon pri la efektiva "posteco" de la apudstampo uzi 
ta en Lug ano (Svislando) dum la êi-jara kongreso de -
IFEF . 

Nun pro la komplezemo de nia membro Werner SIMON 
el Memphis, U sono, mi povas sciigi la legantojn, ke 
tiu stampo estas tut e po sta. Jen traduko de la oficia -
la anonco, aperinta itallingve en la svisa posta gaz e-
to: 

"L a 24 -a Interna _s:ia Kongreso de la esperantistaj 
fervojistoj okazas en Lugano d e la 6-a gis la 12-a de 
majo 1972 -a. De l a 8 - a gis la 10-a de majo, l a Po s
tâ\. Instanco funkciigœ aùtomobilan postoficejon en 
"Paviljono Con za " (kongresejo - N . D.R .). La pos
taj s en da'joj - registritaj kaj neregistritaj koresponi 
a'Joj - tie enpostigitaj estas stampitaj per la datstam
po de la postoficejo 6900 LUGANO 1 kaj estas krome 
provi z i taj per bildo de la aldona stampo reproduk ti ta 
êi-supre, kiu koncernas la arangon". 

Temas, do , pri aùtomobila postoficejo, kiu (aldo 
nas en sia klarigo s-ro Simon) êiam uzas nur apud
stampon, kiel cetere jam okazis en Bern 1939, Bern 
1947 kaj Zilrich 1955, kiuj ankaù estis nuraj apudstam 
poj, sed ta.men tute postaj . 

Koncerne aliajn stampojn, kontr aùe, ni <levas aten
tigi, ke temas pri neoficiala'joj . 

Ek ze mple , estas tute neposta la apudstampo u zita 
êi-jare en Antv e rpeno (Belgujo) okaze de la Interna
cia Esperanto Kongreso . Tion esplicite konfirmis al 
mi unu el la organizintoj, s-ro PAESMANS, kiu skr 
ibis: "La stampo ne estas oficiala se d kiel rememor-; 
de la kongreso , Ni ne ri cev is la permeson por gi, 
Ëar pro la apero de la eùropaj po~tmarkoj oni ne povi_~, 
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uzi alian stampon por la esperanto-kongreso ". 
-, 

Ankaù la stampo de Camagliey 1964 (Kubo) ne estas 
oficiala, kiel mi êiam supozis, cetere, kaj kiel nun kon 
fir mis al mi s-ro Simon, surbaze de informoj atingitaj 
rekte en Camagüey. Oni devùs, do, tutsimple forstre
ki Ku bon el la Statoj, kiuj ai;erigis esperanto-stampojn. 

Same, s-ro Rudolf BURMEIS TER el Karl-Marx
Stadt (GDR) atentigas, ke la polaj stampoj klln kolorva
riantoj estas neoficialaj, kiel ankaù estas neoficiala 
la stampo en nigra koloro de ABALIGET 1970 (Hunga
rujo). 

S ame neoficiala estas la verdkolora stampo ROMA 
1950, kiu devenas el misuzo de oficiala stampilo, se!!:_ 
rajte uzita kun neoficiala ink-kuseno. 

La nombro de tiuj "ne-oficialafoj" estas tiom gr an 
da (kaj eê kreskanta, precipe dank' al la sopiro de kel
kaj kolektantoj ak iri "unika'jojn"), ke . miaopinie oni de
vus urge solvi la problemon, kian valoron atribui al 
ti uj privataj a'joj. Pers one, mi estas konvinkita, ke ili 
es tas ne nur s envaloraj, sed eê genaj, êar ili kontri
buas je atmosfero de malkonfido kaj suspektemo kon
ce rn e la postecon de la esperanto-stampoj kaj la seEi9 
zeco de ties kolektantoj. Cetere, ankaù el morala vid
punkto, sajnas al mi neguste kaj n e oportune, ke oni 
akce ptu (kaj, iusen ce , eê nutru kaj favoru) spekulacion 
flanke d e ruzaj homoj, kiuj cirkuligas neofi c iala'.Jojn 
prisilentante ilian efektivan karakteron, kaj eê pre zent 
ante ilin kiel esceptafojn ap a rte valorajn. -

La problemon farigas delikate pre ci pe kiam la stam 
pilo en si me m estas oficiala ka j posta, sed neoficiala 
e stas gia konkreta u zad o: ekzemple, êar oni uzas ne
apr ob itajn ink-kusenojn (tiel kre ant e fantaziajn kolorvar 
ianto jn: vidu la dtitan ROMA 1950), aù oni u zas ofi cia -=:
la n stampilon dum ne antaùviditaj tagoj (ekzemple, mi 
-posedas stampojn de OLSZTYN 1965 - semajno de inter 
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1,lfacia korespondado - kun la fantazia dato 15, 10 .19SS), 
à.ù e~, per ver a trompo, oni reproduktas malnovajn kaj 
multkostajn stampojn, utiligante tamen la originalajn 
stampilojn (evidente disponigitajn de malhonesta gar
danto). 

Pers one , mi opinias, ke indas esti kolektataj nur 
tiuj filatela')oj , kiuj efektive eniris postan cirkuladon, 
aù kiuj es tus rajtintaj eniri gin; sed mi konscias, ke 
aliaj kolektantoj havas malsimilan starpunkton , kaj 
asertas, ke grave estas nur ke la stampilo en si mem 
estu oficiala, sendepende de la 9ficialeco de gia kon
kreta uzado. Kion opinias pri tio la l eganto j? 

Antonio DE SALVO, Roma (ltalujo) 

NOVA MEMBRO 

Kun gojo ni bonvenigas noban membron nr 52: 
Prof. d-ro Richard E . WOOD, Dept. of Foreign Lan
guages, Louisiana State University, BATON ROUGE, 
La. 70803, U sono. 

Prof. WOOD kolektas esperantajn poststampojn 
kaj postmarkojn. Li volonte aêetus poststampojn, pr~ 
cipe malnovajn, kaj povas liveri grandan kvanton da 
stampoj de Portland. 

NOV A KOTIZO POR 1973-A 

Kun bedaùro ni devas anonci, ke la kotizo por ve 
nonta jaro plialtigos al 8 internaciaj respondkuponoj, 
pro la konsiderinda altigo de êiuj kostoj, kaj preci
pe pro la malfacilaf oj nuntempe travivataj de la "Stam 
pa Banko", kiu pro diversaj kaùzoj (precipe pro kel-
kaj doganaj konfiskoj aù resendoj de materialo) êi
jare ne sukcesis doni la kutiman bonhavon . 

Por la pago de la kotüro validas la adreso de s-ro 
Ivar PAULS SON, Alg.3, S-171 33 SOLNA (Svedujo). 
L 
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NOV AJ S TAMPOJ 1972 (daùrigo) 

N.B.: la datoj inter parentezoj koncernas ne la daùron 
de la arango, sed la tagojn, kiuj aperas en la ekzempl~ 
roj de mi posedataj. Mi estos tre dankema a l tiuj, kiuj 
bonvolos havigi kompletigojn, korektojn kaj detalojn al 
mia adreso: d-ro Antonio DE SALVO, Via Olbia 15, 
1-00182 ROMA (ltalujo). 

Mi kaptas la okazon por danki la mul tajn mem brojn 
de AREK, kiuj sendis al mi E-filate laj' ojn kaj inform 
ojn. 

1) CORDOBA (Argentino): stampo okaze de la 17-a 
argehtina Kongreso de Esperanto; teksto en hispana: 
Argentina/XVII CONGRf50 / ARGENTINO / DE ESPE
RANTO/ 1-ABRIL - 1972/CORDOBA. Oblikva, kvin
pinta stelo dividas la skribaj'on en du partojn; 

2) PORTLAND (Usono) : varbstampo por la 57-a UniveE:_ 
sala esperanto-kongreso, uzita ek de la 1-a de majo. 
Teksto en angla: U. S. POSTAL SERVICE 970 AM 
1 MAY 1972 / PORTLAND WELCOMES/JULY 29 -
AUG 5/ ESPERANTO CONGRE SS. Rektangula masin
stampo; 

3) GYULA (Hungarujo): stampo okaze de la 10-a Some
ra espera nto Universitato. Bildo kaj generala prezen_! 
ado ki e l tiuj de antap.aj jaroj. Teks to en hungara kaj 
esperanto: HUNGAR1D + 10 - a SOMERA ESPERANTO 
UNIVERSITATO + 10.NYARI ESZPERANTO EGYETEM 
GYULA 1972 . VU. 9 

1 

4 ) TORUN (Pollando): st ampo uzita nur la 16-an de ju -
lio okaze dela 28- a ln ternacia Junulara Kongreso de 
TEJO; teksto 1 en pola k a j es p e ranto : 28 

1

SWIATOWY 
KONGRES MJ'.DDZIEZY ESPERANCKIEJ + TORUN ,f __ 1 
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16 - 7 - 72 / 28-a U. K. de TEJO: TORUN - URBO DE 
KOPERNIK . Meze de la ronda stampo, bildo de Kop er
nik starant a kun terglobo en la mano . On i rimarku , ke 
erare oni pa.rolas en la teksto de la stampo pri "Univer 
sala Kongreso / U. K.", dum te rni s pri In ternacia Junu .:
lara kong reso . Proba ble, l a aùtoro de la desegnafo 
mislegis IJK, kvazaù tcmus pri UK; 

Il 

5) V AS TE RR.S (Svedujo): ronda stampo okaze dela 
Sveda Esperanto J<ongreso . Teksto en esperanto: SVE 

11 -

DA ESPERANTO KONGRESO - VASTER~S --21.5. 72. 
Kvinpinta stelo el la me z o ; 

6) T AXAMATSU (Japanujo): ronfla., rugkolora stampo 
(vers ajne nur apudstampo , ê ar sur la sama korespon
da'jo aperas ankaù normala nigra datstampo) okaze de 
la Japana esperanto Kongreso. Teksto en japana kaj 
esperanto ; ê t las t a diras JAPANA ESPERANTO KON
GRE 50. En la me z o de la stamp o , s il ueto geografia, 
versajne' pri la regiono, kie la kongreso di s volvigis. 
En la ekzemplero, kiun mi po s edas , aperas la dato 
16.7.1972; 

7) BUDA P EST (Hungarujo), stam po okaze de la Hun
ga r a Kulturfestivalo, uzi t a en la t agoj 17, 18, 19, 21, 
22 julio. Teksto en esperant o : ESPERANTO+++ 
BUDAPEST, 1972. VII. 17 +++HUNGARA / KULTUR-FES 
TIVALO / BUDAPEST 1 72 . Me ze de la stampo, in.tern~ 
de si ld o (cmblemo de la· festi va lo), kvinpinta stelo kun 
litero E, torêo, liro , teatra masko kaj malferm ita li
brti; 

8) BRAUNSCHWEI G (Federacia Respubliko Ge rman 
ujo): rond a s tampo uz i ta la 20- a:;i. de majo okaze de la 
50-a Germana esperanto-kongreso. Teksto en espe
ranto: BRAUNSCHWEIG 1 - 50a Germa.na Esp eranto 
Kongreso 19-22.5. 72/ 33 / dato.Malhela leono kaj es-
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pefo~to- stelo; 

9) VIGO (Hispanujo): ronda stampo okaze de la 32-a hi
spana kongreso de esperanto. Teksto en hispana: VIGO+ 
32 CONGRESO DE ESPERANTO / dato / tri ankroj. L a 
s tampo es tis u zi ta inter la 20 - a kaj la 24 - a de julio; 

l O)~K KUOPIO (Finnlando): plurlinia s tampo ok aze 
de l.a\. 45 - a Kongreso de SAT . Teksto en esperanto: 
KUOPIO / 23. 7 .1972 / SAT / 45-A ESPERANTO -/ KONG 
RESO. Kvi np in ta stelo kaj turo (emblemo de la u rbo) ; 

11) ABALIGET (Hungarujo): stampo okaze de l a 5-a in
lernacia renkontigo de naturamikoj. Teksto en esperan 
,0 : Sa INTERNACIA RENKON Tl GO NATUR AMI KA / 
LREN / ABALIGET / 1972.V IL14 . Malhela kvinpint a st~ 
lo, du flo roj , monto j, du manoj sinprem an taj; 

12)~ GDANSK (Pdlando) : r onda, grandfo r ma
ra stampo okaze de la postkongreso dé TEJO: teksto 
1..'n pol a k aj esperanto: MI]tDZYNARODOWE SEMl NA
RIUM + BAJiTIK MORZEM POXOJU + BAL TA MARO -
MARO DE PACO / GDANSX l / 25. 7 . 72. Kolombino 
Il uganta super mar-ondoj; 

13) PORTLAND (Usono) : memoriga sta mp o okaze de 
fa. 57 -a Uni ve rs11.qa Kongre s o de es peran to . Masi ns tam 
po, Teksto en angla: INTERNATIONAL ESPERA NTO 
CONG. STA. PORTLAND, OR / dato, Mi poseda s ek 
ze mplerojn kun dato int e r 31. 7 kaj 5 . 8; 

14) SOPOT (Pollando): apudstampo, ovala, sen nulig -
povo, okaze de la 60 - a datreveno de la unua e s peran to
s ta mpo, Teksto en pola kaj esperanto : 60-LECIE WY
DANIA PIERWSZEGO W SWIECIE + DA TOWNIKA 
ESPERANCKIEGO / 60-a DATREVENO / DE EL DONO 
DE / LA UNUA ESPE+/RANTA PO~T -/ STAMPO EN 
LA/ MONDO. Reproduktafo, en la sub-maldekstra pa.!:_ 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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to de la stampo, de la unua esperanto - poststampo en 
Krakovo, okaze de la Universàla Kongreso de 1912-a 
(en tiu eopo, Krakovo trovigis sub aùstra regado). 
En la suba parte de l a nuna stampo estas la indiko ~ 
SOPOT (sen numero de postoficejo) 12. VIII .1972. 
Laù informoj ricevitaj el Pollando, temus pri oficiala 
po~tstampo, kvankam sen nuhgpovo, Origine, eê, oni 
estis pretigintaj gin kiel nuligstampon, sed poste la 
Pola Postministerio ne donis la permeson, êar êi-j~ 
re oni jam multfoje uzis esperanto-stampojn en la 
Triurbo (Sopot / Gda~sk. Gdyhia); tiel, lastmomente 
oni forskrapis la numeron "l" de la postoficejo, kaj 
oni uzis gi kiel apudst ampon. Pers one, tamen, mi ~~ 
tus rüievi pliajn konfirmojn pri la efektiva po~teco 
de êi tiu stampo ; 

15) SOPOT 1 (Pollando): stampo okaze de la 12-a 
internacia festivalo de kanzono. Teksto en pola kaj 
esperanto: Xlla INTERNACIA / FESTIVALO / DE 
KANZONO/ XII Mllt'.DZYNARODOWY f FESTIWAL / 
PIOSE?KI/ SOPOT'l 23.08.72. Muziknotoj, terglo 
bo kun delfeno. 

Antonio DE SALVO, Roma, ltalujo 

ANONCOJ 

S-ro Evaristo GIL, apartado 875, Barcelona, Hispa
nujo, intersangas diversajn esperantéi}ojn kontraù po
staj stampoj pri la temoj Esperanto/ Aùtor;u::ibiloj /M u
ziko. 
S-ro StanisJaw BIESIADA, P ;O. Box 44, CZ~STO
chowa 1, Pollando, posedas por inter~ango la stam
pon Krakow 1912 (unua en la monde); inters ange li 
bez onas Bern 1913 aù Paris 1914. 



9 

LA PORTLANDAJ E-FILATELAJOJ 7 

La afero pri la portlandaj kongresstampoj estas pre
skaù komika . La Portlandanoj sciis nen i on pri filatelaj 
aferoj, kaj kiam ili p e tis la postan administracion pri 
speciala postmarko, ili anoncis tion al la publiko. Ta -
men, êiu usona filatelisto scias, ke la posto nur perme
s as specialajn postmarkojn pro historiaj aù naciaj oka
zoj, kaj neniam konsideros markon pro priva ta kongre
so. Eê specialaj pos tst ampoj estas regulitaj sammanie
re. Estas pli facile arangi por varbstampo, sed kutime 
poststampoj uzataj dum kunvenoj ktp nur estas permesa 
ta j por filatelaj ekspozicioj aù kunvenoj ! 

Tial ni sukcesis pri la varbstampo, kiu estis en uzo 
en Portland depost la 1-a de majo (kaj gi estis uzita an 
kaù por postaj celoj, ne nur filateliaj: mi mem ricevis 
kor es ponda1ojn el Portland kun tiu stampo). N.D. R. ), 
se d speciala stampo dum la kongreso' por la kongresa 
postoficejo estis unue rifuzita. Intertempe ni denove 
petis gin, kaj tiu stampo estis fine permesital (ankaù 
gi estis u zita poste, sur koresponflaf oj efektive voja
gintaj - N.D. R .) . 

La afero estis tiel stranga, ke la posta administra
cio en Vasingtono skribis leteron al Portland , en kiu 
gi rifuzis la varbstampon, kaj samtempe la Portlanda 
Postoficejo informis, ke la varbstampilo JUS alvenis ! 
Do, granda konfuzo. 

Werner SIMON, Memphis, U sono 
l 

EL LETERO DE KORESPONDANTO 
"C e la Por t landa kongresejo estis oficiala stampilo 

por nuligi la postmarkojn: gi estis nur kaùêuka stam
pilo, kiun oni uzis p e rmane . Sed en la êefa pos t ofic e jo 
oni ankaù uzis masinstampilon por nulig i la postmar
kojn de la tuta urba posto" 

Iàul J . MIMLITSCH, Marlton, U sono J 
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NOV AJ GLUMARKOJ 1972 

Lastatempe aperis jenaj E-glumarkoj: 
1972 14-a Barcelono-provinca esperanto-renkontigo 

en RIE LLS DE FAY (Hispanujo), 18.6.1972. 
47 x 34 . 4 folietoj kun po 6 diversbildaj markoj, 
dent., gum.: 
a) verda preso, blanka papero 
b) ruga preso, blnaka papero 
c) blua p:œso, blanka papero 
ê) violruga preso, flava papero 

1972 32-a Hispana Esperanto Kongreso en VIGO (Hi
spanujo), 20-25 . 7 .1972. 28 x 42. 3 ankroj. Plur 
kolora . Dent., gum. (aperis ankaù sambilda sp~ 
ciala postkarto - N.D. R.) -

1972 1-a Filatela Ekspozicio, BUDAPEST (Hungarujo ) , 
24.11-3 .12 .1972. 41 x 63. Helverda kaj ruga (argent

brila) kun bildoj de olimpikaj ringoj, rugkruco, 
Esperanto-steinllll kaj aviadilo 

1972 28-a Xongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda 
(S.A. T . ) en LAUSANNE (Svislando), 21 -2l . 4. 
1973. V erda kaj blua preso sur blanka papero. 
E speranto - stelo, silil.etoj de montoj, lago kun vel 
boato. Dent., gum. 

Alfred MAYER, Frankfurt / Main (GFR) 
kaj Antonio DE SALVO, Roma, Italujo 

GLUMARKO-KOLEKTO VENDIGAS 

La posedanto intencas forvendi tre ampleksan kolek
ton de E-glumarkoj. Interesitoj bonvolu kontakti kun la 
peranto, s-ro Ivar PAULSSON, Algatan 3, S-17133 
SOLNA, Svedujo. 

L J 
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r:KOREKTOJ KAJ DETJALIGOJ POR LA "STAMP - KATA_ 
LOGO DE AREK" DE RUDOLF BURMEISTER, GDR 

AU 1 aldonu: as 
BRA 20 gusta dato: 1960 10.3, 
DG 2 aperas kun erara dato 4. 7 
l~ RA 25 aperas kun kapstara datstampo 
FR A 33 gusta mezuro: 46x24 
G 15 gusta dato: 16-25 .6 
HU 28 aperas ankaù en nigra, sed neoficial a! 
1.T 3 verda neoficiala 
lT 12 sangu al: 12-1 jar c iferoj: 58 ruga 

JU 4 - 1 
PO 7 
PO 10 
PO 39-8 
SVE 11 

12-2 jarciferoj: 1958 viola 
12-3jarciferoj: 1958 nigra 

en 12-3 la datigo kun pli granda skribo 
uzita jam ek de dec . 19 54 
fors treku: ms 
aldonu: as 
diametro: 39 
16 - 18 . 5 

Afrankstampoj: 
A4- 1 Dollbergen, kiel gisnuna A-4 . 
A4-2 sama, sen kun oblikva aldono: Drucks ac h e 

Reko-etikedoj: nova ordigo! 
C -1 Praha 192 1 Xlll U . K. 
C- 2 Haarlem 
C - 3 Darmstadt 

Rudolf BURMElSTER, Karl-Marx-Stadt (GDR) 

En venonta num e ro ape ros la 1-a suplemento a l la 
k atalogo (jaro 1971), jam preta . 

NOVA MEMBRO ~ni bon v eniga s novam membro n n .51 ~ 
s-r o Paul J . MI MLITSCH, 69 Blan chard Road,MARLTON 
~ .J. , Usono 08053 kol ~ E - pm, E - sta 
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CU NOVA JUGOSLAVIA E - POSTMARKO EN 1973 ? 

En intervjuo publikigita en la j'Q.goslavia,.._E-revuo 
"La Suda Stelo" (n.2/1972), ing SAPONJIC, prezid 1111 
to de la organiz a komitato de la venontjara Univer s sl t1 
Esperanto Jongreso en Beograd, anoncis, interali e , 
ke oni "sukcesis in t eresigi la direkcion por eldonad o 
de jugoslaviaj postmarkoj, ke por la 58-a U . K . de C' 1 

peranto en Beograd estu eldonita speciala postmark o . 
La direkcio jam petis ideon por motivo por la postm t1, 
ko". Ni esperu boue! 

Kun la okazo, mi memorigas, ke la jugoslavia sta 1 

prezidento marsalo Tito estos la protektanto de la U , 
K. - Mar~alo Tito estas esperantisto, êar li lerni s 
la internacian lingvon jam antaù pli ol 40 jaroj, kaj 
krom ti_o li senêese sekvas laborojn de la esperanto , 
movado (vidu "Heroldo de Esperanto"-n n . 1181 / 1. 7 . 
1953 kaj n.1182 / 16 / 8 / 1953, "Esperanto"-n n. 799-
800 / julio - aùgusto 1972 , kaj la cititan numeron de 
"La Suda Stelo"). 

Ankaù la multnombraj postmarkoj rilatantaj al mt11' 
salo Tito rajtas, do, eniri la kolektojn de E-filat cl . 
,.. ., 

aJoJ. Antonio DE SALVO, Roma, ltalia 

NOV A-MALNOV A E-AFRANKOS T AMPO 

E - afrankostampo estis uzita en OTTAWA, Kanad u , 
en 1967, kaj gis nun ne e stis trovita (mi posedas hi 
solan ekzempleron, kiun oni gis nun retrovis). L a 
stampo estis en uzo sur eble 3 . 000 kov e rtoj dum 
eble 6 monatoj; gi tekstas en e sper anto: ESPERA N'l l 
INTERNACIA LINGVO - datstampo OTTAWA / 17 . V. 
67 / P. B . / 248111/POSTAGE / pluraj folioj . 

Werner SIMON, Memphis, Usono 


