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Afergvidanto
de AREK: Iv a r PA U LSS ON, Algatan 3,
S-171 33 SOLNA (S ve duj o) , p oê ok o 51 57 85 - 4;
redaktoro
de "F enik so " : d - ro Antonio DE SAL VO,
via Olbia 15, 1-0 0182 ROMA (Italujo )o
SPEZRAPOR
T O 1972
Dum 1972 pagis k otizon 45 membroj,
do entut e oni e n -kasi gi s la e galbal oron d e 315 respondkuponoj;
pli e , ekzi stis kas-enhavo
de 60 re s pondkuponoj . La elspe zo j
gis "Fenik s o" 22 for p renis la tutan sumon, ank aù êar
kelke da mono on i p erdis êe R o}ensen, kaj oni havis
ekstrajn
e lsp ezo jn por komuniki la morton de Jens en
al la membroj.
l aù indikoj de Iv a r PAULS SON, Solna, Svedujo
LEGANTOJ
SKRIBAS
"Pri la kr akova stampo de 1912 devus alveni aliaj
op inio j , kondiê e , ke ili es tu seriozaj
kaj kontrolitaj
la eldi roj . La rolo mem d e "Fenikso " <levas es ti, klarigi kio estas nebulema kon ce rn e la e sp e ranto - fila te l ~
fojn, Pro tio êiuj opinioj estas akceptindaj,
sed l a tono <lev as n epre r es ti kor ekta kaj afabla.
La artiko loj
ne <levas esti polemikemaj:
diskuti,
JE S, disputi , NE"
Jean AMOU ROUX, Perpignan,
Fran cujo

- 2 FRANCAJ EMINENTULOJ
sur postmarkoj
Jen listo de francaj eminentuloj,
favoraj al la ideo
de internacia
lingvo aù apogintoj de esperanto,
k iu j
estas honorigataj
per postmarkoj.
Sendis gin s-ro
Jean AMOUROUX el P er pignan; la redaktoro
aldonis
la numerojn de la pm, laù katalogo Yvert:

1- PRI INTERNACIA LINGVO: DESCARTES
(341,
342); MONTESQUIEU
(853); VOLT AIRE C854); Raymond POINCARE' (laù "La Movado) (864, ekzistas
an
kaù sendenta);
c ·amille FLAMMARION (por la latina-;laù la "Bibliografio"
de Stojan/ 1929) (1057, ankaù
sendenta) .
II- APOGINTOJ DE ESPERANTO:
El la alta :protektantaro
de la 10-a U, K. - P arizo
1914 - Komandanto DRIANT (1052, ankaù sendenta),
Henri FARMAN (638, 1670 ankaù sendenta);
Doktoro ROUX Emile (993 ankaù sendenta),
Albert THOMA S
0.600) deputito, kiu poste farigis Pre~idanto
de la lnternacia
Labor-oficejo/I.
L. 0. / en Genevo, nebelpremiita pri Paco;
Favora voêdono de la "Franca Akademio de la Sciencoj (1.6.1924);
subskribis
interalie:
Maurice DE
BROGLIE (1627 ankaù sendenta),
Generalo FERRIE
C847), Luuis LUMIERE (1033 ankaù sendenta),
Jean
PERRIN (821 ankaù send.),
Doktoro Hyacinthe VINCENT (1350 ankaù send.),
Doktoro WIDAL (1143 an
kaù send . ), Edouard BRANLY (1626 ankaù send.),
Jean CHARCOT (377, 377 A, 1259 ankaù send.),
Prin
co ALBERT la de Monako (pm en Monako: de 11 gis 25, 44 / 47, 51/54, 70/72,
111 /113 , 247, 328, 351,
702, 805, aerposto 39 kaj 41, pun-markoj
8/12;
pluraj el la supraj pm ekzistas
ankaù send e ntaj);
EL la protektantaro
de la "Internacia
Konferenco
Esperanto
en la moderna vivo", Parizo 1937: Jean

- 3 PERRIN (jam citita),
Léo LAGRANGE (1120 ankaù sen denta), ESNAUL T-PEL TE RIE (1526 ankaù send. ), Paul
LANGEVIN (820 ankaù send.),
Louis LUMIERE (jam c!_
tita), Edouard BE LIN Cl708), Henri FARMAN (jam citita);
La internacia
Kongreso
"Nova Eduko" - Parize
1946 ankaù unuanime voêdonis favore al Esperanto.
La kongreso havis memorigan postan stampon (ne esperantan);
El la patrona komi tato de lnternacia
S cienca Asocio Es perantista,
laù la "Enciklopedio
de Esperanto",
2-a v~
lumo, p . 484: BECQUEREL
(749 ankaù send.),
Henri
POINCARE'
(mi ne sukcesis
trovi francajn pm-ojn pri
li, sed ili evidente ekzistas;
kiu kapablos helpi? noto
de la redaktoro),
Louis LUMIERE (jam citita);
Honoraj protektantoj
de esperantistaj
grupoj, laù "L'E~
sor de l 'Espéranto":
Jules Verne (E-Grupo
Amiens; pm
en Francujo
1026 ankaù se nd .; en Monako 428, 429, 433,
435, 436, aerposto
60), Marsalo JOFFRE (454);
Alta protektanto
de la 42-a U . K., Marsejlo
zidento COTY (kiuj pm ekzistas ?) ;

1957:

Pre-

F avoraj publikaj deklaroj:
André HONNORAT (en la antaùparolo
de lia tradukita
verko en Esperanton)
(1277
ankaù sendenta),
Maryse BASTIE '_(al s-ro Ernest Arc_b:
deacon, aviada pioniro kaj eminenta espera ntisto)( aerposto 34 ankaù send.).
Estis ankaù nomataj "apogintoj
de Esperanto"
sen d~
talaj priskriboj:
Marcellin
BERTHELOT
(laù "La Movado" de oktobro 1927) (243), Paul DOUMER (laù "La
Movado" de junio 193 2) (292), Albert CALMETTE
(laù
la "Ora Libro de l a Esperanto-Movado"
eldonita de la
kongreskomitato
de la 29-a U. K., Varsovie
1937, p.
215) (814).
.J
Aldonoj kaj korektoj
al la liste estos bonvenaj.
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NOVAJ/..Bl MALNOVAJ E-STAMPOJ?
Sinjoro Roman \Viktor RUTKO\VSKI (postkesto
147,
85-950 BYDGOSZCZ,
Pollando),
konata kaj serioza
E-filatelisto,
skribis
al la redaktoro,
interalie,
la 24 - t11
de fe bruaro:
"êu vi scias jam pri la ekzisto de 5 apudstampoj (oficiale postaj) uzitaj en CIES ZYN, Pollando,
okaze de la lnternacia
Semajno de Korespondado
en j~
roj 1961, 1962, 1963, 1965 kaj 1967? Se pri tio ankoraù ne aperis informo en "F enikso" mi povos sendi ion
je tiu êi temo. Mi mem ne havas tiujn êi stampojn,
sed
mi legis pri ili en pollingva fila te la libro, kiu priskribas êiu jn polajn stampojn uzitajn okaze de la Semajno
de l~ternacia
Koreppon dado en la jaroj 1957-1967,
kun ilustraf oj".
Espereble,
ni povos publikigi pliajn detalojn en venonta numero de "F enikso".
ELIOPULOS
MALSANAS.
Niamembro
Lie. Kimon
G. ELIOPULOS
el Nova Smirna,
Gre~ujo,
skribis
al la redaktoro
la 28-an de februaro:
"Jam de multaj
monatoj mi estas en hospitalo,
interalie
kun angora
sindromo;
mia malsano malebligis
al mi plenumi miajn
devojn. Multaj skribas kaj reskribas
al mi, protestan
te, êar mi interrompis
rilatojn;
sed apenaù mi elirosel la hospitalo
mi repr e nos sur min tion, kion mi devig e forlasis;
mi ankaù esperas , k e mi povos pluriêigi mian kolekton" .
Ni bondeziras
balflaùan resanigon!
NOV A MEMBRO n . 55 : Richard HIRSCH,
LarJertstr.
12, D -6 430 BAD HERSFELD,
Re spubliko Germanujo;
kol ektas stampojn.

F ederacia

E-STAMPO
EN TORONTO,
Kanado, ok aze d e la SATKongreso,
estos nur se sufiêe da int eresitoj
peto s ti on; agu rapid e !

-5STANISLAV

K0STKA NEUMANN,
ESPERANTIST0

P0ET0

kaj

Kiel me morigas la gazeta "Starto"
(n . 6/1972),
inter
la 25 p e rsanaj,
kiuj kunvenjs la 9-an de d ece mbro 1902
en la praga restoracia
"U Stajgrâ"
par fondi la Espera~
tistan Klubon e n Pr ag a, trovigis
ankaù la f ama po e ta S .
K. N@UJnann (kies partreton
ani pavas vidi en la 2 postma rkoj e ldanit a j de la êefiaslovakaj
postoj en 1950, okaze de la 75-a datr eve no de la n askigo ; numeraj 546 kaj
547 laù katalogo Zumstein) .
La f ig uro de S . K. Neumann esti s, pro tio, in de rememorit a la 25-an de nov emb ro 1972, oka ze de la so lenâjoj sub la d ev izo "70 j a raj de Esperantista
Klubo en
Praha - 70 jaroj de la Neuma n n -eca tradi cio ", en la
Kulturdomo "Gong" e n Pr a ha-Vysoêan y. Post pr eze ntado de la pa emo d e Neumann " Printempa
anonciacio",
estis r eme mari ta la paeto, kies personeco
se ndub e pioniris êe la unuaj pa s aj d e la kluba, n e unufoje suspektat a de la monarkiaj
aù torit a toj pro sia politik a avangarde ma kaj fine, en 1914, dissolvita,
Pri la ar ang o amplekse raportis
" S t a rto" 8/1972.
Biografian
de S. K. NEUMANN tiel sktzis por "F enikso"
ni a membra Vladimir BREJNIK: "Li naskigis
la 5-an de
junio 1875 e n Praha;
êi tie, dekok j ara , li komencis,
kiel redaktoro
de "Hl as Nàroda " (Voêo de l a N ac io ) sian
bata l on kontraù su bpr e mado . Tiam la l ando ap ar te nis al
l a aùstr a- hungara mon a r kio. Neumann kreis grandan
vicon da poemoj, prazon,
kaj tr a dukaf ajn. Liaj po e moj
sonis atakeme,
sarkasme,
lia artis ma esp rimo estis sen
kompromisa,
se d s amte mp e li estis mode s ta homo, kun simp l a kar o . Li kunfon •_dis la E-1<lubon en Prago, kaj
estis gia komitatano dum sia r es tado en la êefur bo; ankaù
post l a sa ngo de logeja, li restis fid ela esperantista.
Li martis l a 28- an de ju nio 1947".

- 6 KIO ESTAS KLAVARSKRIBO?
En pasinta numiero de "F enikso" ni anoncis la afr ait l
stampon uzatan en S LIKKERVEER,
Nederlando,
kaj p <.
'
tis detalojn;
ilin fus sendis nia membro Gustave CHAM A
RET (kiu petas,
interali e , ke oni atentu pri lia nova ad 11
so: 59 rue Jean Jaurés,
St Aubin Les Elbeuf, F-7641 0
Cleon, Francujo)
. Jen la informoj pri la mefianika rug ~i
afrankstampo
"Klavarskribo,"ric:e vitaj • skribante llal l a
koncerna
instanco:
Xlavarskribo
estas perfektigita
notacio por êiuj diversaj muzikoj; gi ne bazigas sur muziko aù muzikaj f ~
nomenoj de tiu aù alia epoko; p e r sia simpleco,
klavar skribo prezentas,
per sinoptika
me todo kaj facile leg e bla, kiujn ajn nuntempan kaj antaùan muzikon. La Insti tuto Xlavarskribo,
en Slikkerveer
(Nederlando),
fondi ta en la jaro 1932, u zas la rugan paststampon
depost
januaro 1965; gi estas ankoraù uzata .
La desegno de la poststampa
montras,
e n la mald ek stra parto,
la registritan
markon:
-en la supra parta : KLAVARSKRIBO
-sube:
la muzika notacio
-sube:
la klavaro .
La adreso de la Instituto
es tas: Klavarskribo,
Benedenrijweg
355, Post bus 39, S likkerveer,
Nederlando; oni korespondas
ankaù en espera nto (tian oni
oficiale indikas ankaù sur la pap · e ro de la letero) .
A

GERMANAJ T UTAJOJ
L a ù indiko de nia membro Werner SIMON el Memphis, Usona, en 192 7 kaj 1932,laùprivatamendo,
oni
fa.ris e n Ge rm anujo bildkartojn
kun Espera nto -te ksto
kaj enpresita
po st mark a; ili estas , sendube,
tre malfacile traveblaj
hadi aù . Kiu pavas h e lpi ?
Filatela
ekspazicio
pri Esperanto-temaro
okazis
en Hrad ec Kràlov é (Çelî.oslovakujo)
fine de marto;

- 7 partoprenis
gin la _membroj de AREK W. S, MAJEWSKI
kaj B. W AS IL EW SKI, el Pollando,
kaj D. BAR TOSIK
el êenoslovakujo.
Detaloj espereble
sekvos en venonta numero.
ANKORAÜ PRI LA KRAKOVA ST AMPO
Mi skribis
al s-ro Burmeister
demandante,
êu la n~
esperantisto
havis stampon aù stampilon;
sajnas al mi,
ke li volis paroli pri la stampilo mem . Mi posedas kelkajn ekzemplerojn
de la Krakova stampo, kiujn mi jam
havas depost pli ol 2 0> jaroj, kaj nepre estas aùtentikaj . Do, mi estas preta kompari dubajn stampojn kun
la miaj.
Werner SIMON , Memphis, U sono
ANONCOJ
Vladimir Vàna, Revoluên1 54, 312 02 PL~EN,
êenoslmvakujo,
serêas
antaù êio j enajn E-stampojn:
Aù 2, Braz 1,2,5,9,13,
Bri 3,6,10,
Fra 1,5, His 2,
Jap 1, Jug 4,8,17,18,
Sve 1,2, Svi 1, postkontorajn
stampojn kaj rekoetikedojn,
krom tio ankaù malnovajn
E-tutaf ojn. Rekompence li proponas
similajn malnovajn stampojn . Antaùa interkonsento
necesas,
Krome li
ankaù aêetas stampojn,
êefe antaù la jaro 1960, por
postulataj
prezoj .
lnformojn pri glumarkoj,
kaj ekzempleron
de novaperontaf oj, oni bonvole sendu al s -ro Gaston TREMON, 31 rue Turgot,
F-87 PANAZOL,
Francujo,
kiu <leklaris s in preta DAWIGI LA LABORON DE R.
JENSEN en katalogado
de glumarkoj.
1

Ladislav
Vanis (rekomendita
de nia membro V V'
na), Slovansk;à
tr 109 Plze~
Cen
1
k ·
. ~
,,.._ . ,,.._
.
. .
'
·,
uos ova UJo, serca _s fisis_t~Jn _msi~n~jn;
li pavas reko .anpenci per div er 5t1pa3 1ns1gnoj au alia materialo
laùdezire,

1

- 8 NOVAJ GLUMARKOJ
Novaj glumarkoj
1972 (daùrigo)

L
2.

3.

4.

2-a kongreso
de êefia E-asocio,
Ostrava 6-9.5.
1972 . êefia teksto. / V 30 x 42 / Blanka, veràa kaj
nigra . Folio 6 x 3 markoj
lnternacia
Libro-jaro
1972 . Emblemo de Librojaro, koloroj verda kaj nigra sur blanka papero.
H 53 x 22/mezuroj
de la kadro/
Trpk.
10-a Somera E-Universitato
Gyula, Hungarujo,
9-15. 7 . 1972 . Bildo de fortika1o,
verda preso.
H 48 x 36, dent.
·
Olimpiaj ludoj Mtin:hen 1972 . Bildo: olimpiaj cirkloj; diskof etanto kaj spiralo.
V, pr e so 21 x 65,
diversaj
grandecoj . Negumitaj:
a/ nigra preso sur argenta papero,
dent .
b/ nigra preso sur verda papero,
nedent.
c/ nigra preso sur blanka papero,
nedent.
d/ bruna preso sur hel v erda papero,
nedent.

Novaj glumarkoj

1.

2.

3.

4.

1973

38. novzelanda
E- kongreso
Maskerton,
Novzel ando, 4-8 .1. 1973. H 45 x 39, trê, , verda sur
blanka papero
28 - a Kongr e so d e Sennacieca
Asocio Tutmonda/
SAT / Lausanne,
Svislando,
21-23 . 4.1973 . Ver d a kaj blua preso sur bl anka pap e ro, dent . , gumita. Bildo: E-st e lo, siluetoj de montoj, lago
kaj v e lboato .
E s peranto-Kongr
e so Luksemburgo
Pent ekoston
9-11.6 . 1973, kun stelo / 38 x 38/ Nigra pr e so
sur blanka papero,
n e d en t .
Sveda E - kon gr e so, Kalm a r, S v edujo, 9 - 11.6 .
1973. Ni gra k a j verd a pr e so sur bl anka p a p ero. Bildo: mez e poka palaco (e l la tempo, kiam
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5.

6.

estis unuigintaj
Danio, Svedio kaj Il Norvegio),
kaj ponto, kiu kondukas al insulo Oland kaj es tas long a 6 kilometrojn.
La marko havas ne vi de blan glua'.jon .
25-jara,
jubilea Fervojista
Esperanto - Kongreso,
Aarhus,
Danlando,
12-18.5.1973.
Verda kaj nigra preso sur blanka papero.
'Id:aini:Bildo: emblemo de IFEF.
glumarko (algluebla
al vitroj de aùtomobiloj)
okaze
de la 3-a celveturado
al la Eùropa E - kongreso
en Luksemburgo,
pentekoston
1973. Grandeco
11 x 8,5 . Bildo: mapo de Eùropo kaj stelo inte~
ne de stirilo;
skribafo:
I.E.K.A.
Int ernacia
Esperanto
Klubo Aùtomobilista
germana sekcio
Eùropa celveturado
pentekosto
1973. Ricev:ebla êe s-ro Hirsch (nova membro n.55), kiu ankaù povas liveri la similajn glumarkojn
de la 1-a
kaj 2-a celveturado.

Laù informoj ka j materialo
ricevitaj
el Franz
Mayer (Frankfurt/M,
Okcid. Germanujo) Vladimir Vàm
(Plzeh, êen.oslovakujo),
Kurt Lindstr8m
(V1Hlingby, Svedujo), Richard Hir sch (Bad Hersf eld, Okcid. Germanuj o).
ATENTU: se vi trovas
kiu antaù kelka tempo
bonvolu tuj averti pri
kaj la r e daktoron (De
bezonatajn
korektojn.
Ekzemple,
sinjoro
l e ktas postmarkojn !

erarojn
en la nova me mbrolisto,
estis sendita al êiu AREK-ano,
tio la afergvidanton
(P aulsson)
S alvo), por ke oni povu fari la
Kuijpers

(membro

n . 40) NE ko-

lu membro prot estis , êar ni uzis l a landajn literojn
(ek z .
S, NL, A) antaù la kodnu,mero e n l a adr e so, sed gi ja nun
es tas tute kutima kaj oficiala afero, la posto mem ad monas nin uzi tion. Ebl e , tamen, en venonta adresaro
oni
indikos esplicite
la l andojn.

- 10 PROVIZORA
BRI 12 London
CS 16 V setin

ALDONO POR L A ARAEK-KATALOGO

1971 31. 7-6 . 8. 56-a UK 53x32
1971 25-26. 9 Tutlanda E -r enkon ti
go
30
FRA 37-1 Lyon T 1971 16 -24 . 4 63-a nacia E-kgr
Cler Arr . ) ms 45x24
37-01
1971 8-10.4
sama kun supre dife~
tita. datstampo
37 - 2
1971 25 . 2. -4. 4 . x-a:1iœroç
distanco
inter datsta k teksto llxrxmxaax.9dXrtHN.
7 mm
35 datsta kun (1er Arr)
37-02
1971 5-7 .4 sama , distanco inter
datsta kaj tek s to 12 mm
38 Lyon
1971 11.4 63 - a Nacia E-kgr
35
39 Orsay
1971 31. 7 -6 . 8 44-a SAT -kgr 36
40-1 Nantes 1972 10 . 1.-4.4.
64-a Nacia Ekgr (kun H en da ts ta) ms 45 x2 4
40-2 Nantes 1972 1.4 . sama, sen H en datsta
GER 31 Nlirnberg
1971 10 - 11.4 49-a E-kgr 35
32 Braunschweig
1972 19-21. 5 50-a E-kgr 36
FI
5 Kuopio 1972 Z2C23 . 7 45-a SAT-kgr
HIS 13 Alicante 1971 19-24. 7 31-a Nacia E -kgr 32
14 Vigo
1972 20-24 . 7 32-a Nacia E - kgr 32
HU 29 Mohacs 1971 11 -12. 6 Hungara-jugoslava
E-renkontigo
33
30 Gyula
1971 6-9 . 7 9 -a SEU 33x40
31 Abaliget
1971 17-27.7
4-a IREN 23x45
32 Gyula
1972 9 - 15 . 7 10-a SEU 33x40
33 Budapest
1972 17-22 . 7 E-kulturfestivalo
35
34 Abaliget
1972 23 - 31 . 7 5-a IREN 23x45
IT
20 Grosseto
1971 aùg/ sept 42-a Nacia Ekgr
ms 49x20
21 Pis a 1972 18 . 9 43-a Nacia E-kgr
39

-11JA 17 Takamatsu
1972 julio? 59-a Nacia E-kgr 32?
SVE 19 Stockholm
1971 29 - 31. 5 65-a Nacia E-kgr 30
20 V listeras
1972 21. 5 66-a Nacia E-kgr
30
L
1 Clervaux
1972 7 ok t ? F e rvojista E-renkonti

go
AR
USA

SVI
PO

3 Cordoba
1972 aprilo?
17-a Nacia E-kgr
1 Portland PS 970
1972 1.5-7 .8 57-a UK
(W elcomes)
ms 43x20
2 Portland
1972 31. 7-4 . 8 57-a UK 33
8 Lugano 1 1972 8-10. 5 24-a IFEF-kgr
as
39x20
90 Poznah
1971 8. 3 Internacia
tago de viri noj 38
91 Krakow
1971 13 . 6 Koper.niko Ckunyeno de la
E-filatela
Klubo)
50x32
92 Poznah 2 1971 13-22 .6 Jubilea Foiro Poznah

42
93 Mi~dz yz droj e 1971 22-29. 6 E-feriAdo
50x30
94 Biaf ystok 1 1971 17-20. :Y 3-a kulturfestivalo de E- junularo
39
95 Krakow 1 1971 7 . 11 Grabowski
(kunveno
E-filate l a klubo)
pir-forma
96 Kartuzy
1971 15.12 tago de la E -libro 34x
36
97 Sopot 1 1972 2.2 "Lernu Esperanton"
44
98 Sopotl
1972 20.2
Semajnodeintern,amik,
34x26
99 Poznah 1972 8 . 3 Internacia
tago de la virinoj
45x30
100 Sopot 1 1972 4 . 4 Filatela Ekspo/kunveno
E-fila k lu bo
46
101 Sopot 4 1972 5.4 E-muzeo/12-a
konf e r en co
E-instruistoj
45
102 Poznah 1972 jun:io? 41-a Foiro
40w:40
103 Torun 1 1972 16. 7 28-a TEJO-kgr
42

- 12 Gdansk 1 1972 25 . 7 Postkongr
de TEJ O
kun semin a rio "Balta maro maro de pa co " /,'I
105 Sopot 1972 12 . 8 60 j E-posta
stampo 11•,
50w34
106 Sopot 1 1972 23 - 26 . 8 lnte r nacia festi. v111(,
de kan z ono (E - himno ) 48 x39
107 Mi~dzygbr z e 1972 20 - 22.9
8-a E - fe r 111
do (sta nur en tri tagoj) 56x35
108 Oswie cim 1 1972 30 . 9 simpo zio"E en fi 111
telio"
49x40
109 KraKèW 1 1972 1 . 10 60 j E - posta st a
kaj kunveno E - fila klubo
60 x48
110 Olsztyn l 1972 9 - 15 . 10 Internacia
S c m11J
no de korespondado
111 Biaf y stok 1972 9 - 15 . 10 Internacia
S e ml~
no de koxr e spondado .
104

Rudolf Burme is ter,
Aldonoj kaj korektoj estos

Karl - Mar x - St adt (GDR)
bon ve naj ,

LA TEKSTO DE LA S TAMPO BIAU,YSTOK 1972 es l ti•
en pola kaj Esperanto;
gi dira s : "B i a).ystok 1 9 - 15 . X
1972 Miedzynarodowy
Tydzien Pisania Listow / Int eE
na c ia Semajno de Korespondado";
l a bildo montras te!'
globon kaj l e ter - koverton ,
A

SUKC E SE DISVOLVIGIS
LA SIMPOZIO "Esp e ranto
en filatelio"
en Oswie c im k a j Krak.ovo, la 30 - an de
septembro kaj la 1- an de oktobro 1972, ankaù dank e
a l la kunlaboro d e nia AREK-ano Rudolf Burm e ister ;
pri la arango amplekse raportis
"Der Esperantist",
kaj la informilo de la Filatela
E - klubo en Krakovo,
pr i zorgat a de s - ro Marian Koste c ki, kunaranginto
de la manifestacio.
NOVA STAMPO ESTIS U ZITA EN BUDAPESTO
la 29-an de decembro 1972, okaze de 2-a VEF

