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Afergvidanto
d e AREK: Ivar PA U LSSON,
Algatan 3 1
S - 171 33 SOLNA (Svedujo),
p.ê . k. 51 57 85 - 4; redaktoro de "F ENIK SO": d - ro Ant on i.o DE SAL VO,
C. P . 40 17, 1- 00100
ROMA APP.IO (ltalujo);
jar a ko
t:i.zo: 10 respo nd kupo no j aù eg alva loro (la redaktoro
ankaù estas pr e ta p agi la kotizon de tiuj, ki u j se ndos
al li s.i.alandajn neu zitaj n tutaf ojn / aerogramojn
, kar t ojn
aù ko~er t ojn "kun ofi c iale pr esita po st ma rk o / en n omin a la va lo ro de 10 afrankoj
d e leter oj al eksterlando).
PARDONPETO
Mi <leva$ pe ti p a.cdonon p ro la. granda ma lfruo en
la ap eri go de "F eniks o ", kaj pr 0 mi.a l ong a s i.lent o;
amasoj da ko respo nd aJo j kusas ant aù mi neresponditaj,
Kaùzo de ê io e s tis mta tran s lokigo al nova hejmo
kiun mi efektivigis
komence de majo: t ri tagoj estis
be z onataj por tr ansporti
êiujn miajn afojn , inter kiuj,
kiel oni povis konstati,
pli ol 3. 000 kilogramojn
da
libroj,
esperantaf
oj kaj filatelaJoj
(miaj a ntaùkalkuloj
montrigi s tro ophmismaj !) . Aldonu al tio, k e en la n~
va konstruafo
la lif to kom encis funkcii nur antaù kel-
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kaj t ëgoj, kaj ke mi devis mane (kaj piede) transpo_E
ti almena.ù 1. 500 kilogramojn
de la dua etago, kie
mi logas,
gis la naùa etago , kie trovigas
mia mansard a deponejo.
En tiaj kondiêoj,
mi kuragas
esperi je via komprenemo
kaj ekskuzo
.
Hodiaù mi klopodas
reakiri
vian konfidon,
aperig ~
nte eksterordinare
ampleksan,
duoblan numeron de la
bulteno,
kun l a espero,
ke gi plaêos kaj utilos a.l vi,
malgraù
la hasto,
kun kiu mi gin pretigis .
Konsiderante,
ke la antaùa eks~erimento
pri sendado al socialismaj
landoj pere de s- ,ro BIESIADA
(kiun mi korege dankas,
.ankaù nome de la AREKanoj !) sajne kontentige
sukcesis
(nur en u nu kazo,
êe korespondanri
el GDR oni tamen konfiskis
la en havon),
mi denove profitas
la saman metafon por la
sendado ankaù de la hodiaùa ekz e mplero.
Mi estos
danka kaj goja, se laùpove mi ricevos
konfirmon,
ke la bulteno atingis vin.
Laùp l ane, la venonta numero de "FENIKSO"
aperos la 20 - an de septembro.
Bonvolu notr· mian nov an adreson:
C. P. 4017,
1-00100
ROMA APPIO,
ltalujo (temas pri leterkesto êe Posto ficejo,
êar en la nova domo, ankoraù
ne finkonstruita
ekzi.stas nek citofono,
nek pordisto,
nek leterkestoj).
Amike
Antonio DE S AL VO
NOV AJ MEMBROJ
i\Ji bonvenigas : ,
60)
lng . Pà l T0TH, Tereny-u
58, . H-1172 BUDA P'SST (Hunga r ujo); ko l.: Sta, Glm, Pm , Tut . ;
61) R . HAABVERE,
V . TMhe 18 A-2, USSR 202400
TARTU 6fuvetunio);
kol . : Glm.

- 3NEESPERANTISTAJ
POSTMARKOJ
TO - KOLEKTO
En n - ro

23 de "FENIKSO"

POR

ESPERAN-

skrib as s - ano Barto

sli.k pri tio , ke ni <levas atenti pri filatelâJoj
n e nur
pure es perantaj,
sed ankaù pri tiu j , kiuj iumaniere
rilatas
al la temo Esperanto,
kaj publikigas
liston de
honoraj protektantoj
de Universalaj
Kongr esoj sur p~
stmarko j .
Mi substrekas
liajn vortojn pl ene . Komp:-ene ble,
êiu el ni pov as decitli tut e libere,
êu alpreni
al la
kolekto pliajn postmarkojn
/ kics rilato
al nia temo
n e estas tuj vi debla je unua vido / aù ne: sed mi
opinias,
ke êiu progresa
kolektanto
post pli mal ph lo_E.
ga tempo respondo s al tiu demando jese . Ankaù mi
mem komencis
anta ù j a roj nur per E - postmarkoj:
p~
ste aldonigis
stampoj kaj tuta'joj,
- kaj kiam mi scü.s
iom pli el la historio
de E s perantd,
kapti3 min id eo
montri la histor.Lon de nta lm®;vo per fîlatelâJoj
pli
vaste,
pli de tale: kaj tial mi serê'.is kaj êia m se r êa.s
plian matcrialon
taùgan por la kolckto / .
Mi. alpren i s postmarkojn
kaj alian filate1an materia lon neesperantan
: stampaJoj,
i:uta'}oj, afrankitaj
kovertoj
ktp 9 per k:i.uj mi dokiJ.mentas / kompreneble,
êia m kun klariga
Leks t o / ekzemp l e:
- ho no rajn prot ekta ntojn de Universalaj
kaj SA Tkongresoj;
•- eldirojn
de famaj homoj pri Esperanto
/ statestroj,
filozofoj,
ve rkistoj , scie nculoj,
No belpremii toj , P apoj, ktp / ;
- esperantistojn
kaj apogintojn
de Esperanto;
- l a plej gravajn mondf amajn ve r kistojn,
kies
verkoj estis tradukitaj
espe r anten;
- diverajn
organiza3ojn,
kiuj oficiale
rekonis
aù
uzas / uzadis/
Esperanton
(Rad i ostacioj,
internaciaj
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urboj,
Unuigintaj
Nacioj kaj Unes
co, Internacia
Laboroficejo,
firmaoj ktp),
- kaj ankoraù kelkajn
aliajn ri.latojn
al la temo.
Jam el tiuj êi linioj oni povas vidi, ke elekto
de materialo
estas plejparte
afero pure privata:
dum
iu ne satos alpreni
verkistojn,
alia kolektanto
povas
envicigi
en la kolekton
nur kelkajn,
tria serêos
êiujn
troveblajn
postmarkojn,
ktp, Pro tio estas ankaù mal_
f ac ile kompili. iun katalogon
pri tiu êi materialo,
k va n kam mi revas pri tio foje gin prilabori,
kiam la te1E:_
po pe.rmesos.
Mi havas jam sufiêe da informoj
- sed
eble es tus boue, se ceteraj
kolektantoj
dirus sian
op i nion pri la afero,
por ke oni povu prijugi,
êu ek
zistas
intereso
pri tia pliampleksigo
de nia temo.
Eventualaj
kunlaborantoj
estas serêataj.
Estas
fakto, ke kol ekto, kiu enhavas
nur Esp~
ranto-postmarkojn
kaj stampojn,
ne havas jam sanc on ricevi
plej altajn medalojn
êe diversaj
filatelaj
ekspo zicioj:
necesas
alpreni
tuta')ojn kaj ankaù ahan
materti.alon, Nu, kaj se oni ne volas ekspozicii
- êu
filatelisto
povas iam kon tentigi per io jam akirita
kaj preterlasi
la okazon envi~ :igi en la koelkton
/ por
sia propra
gojo / almenaù k el k a jn aliajn postmarkojn
kun rilato
al nia remo? Finfine 1 êu ne apartenas
al
l a kolekto pli la postmarko,
ekzemple,
de jugoslava
Prezidento
TITO, . ol ekzemple
soveta po s tmarko ,.._
Centra
Telegrafo,
kiun ni tamen êiuj en;icigas?
Gi
portas
surskri bon en E speranto,
i~omprene bl e - sed
kian internan
rilaton
al nia temo havas êi tiu pm?
Malfacila'}o
kusas en tio, ke plura{ .postmarkoj
el la pli supre men~iitaj
temoj Aperis
en en serioj;
oni do <levas aêeti kompletajn
seriojn , kiuj ne êiam
estas malmultekostaj,
Sed - eble ni povus ligi ~iajn
fortojn,
êu ne? Se kelkaj po~tmarkoj
ekzistas
en
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/ sama bildo, diversaj
valoroj / kial ne aêeti
tiun serion kaj poste vendi al interesuloj
ceterajn
unuopajn nebezonatajn
pm? Mi mem havas multajn t~
ujn pm, el pli valoraj
ekzemple
svisajn
konstrua'}ojn
de Unuigintaj
Nacioj (rekonis
Esperanton
en 1922)
kaj de Internacia
Laboroficejo
(Zumstein
213,214),
;protektanton
de la 16-a Universala
Kongreso
Prez.
HAINISCH (Aùstrio,
Zumstein
465-468) ktp, êiujn
neuzitajn.
Nun mi havas unik an eblon aêeti serion
neuzitan
de aùstra
Prez.
MIKLAS (eldiro pri Esperanto,
honora protektanto
de la 28-a Universala
Kon
greso),
sed êar gi kostas
120 svisajn frankojn
/ 6samaj portretoj,
Zumstein
486-491/
mi serêas
eventua
lajn pliajn interesulpjn,
kiuj sin turnu rekte al mia
adreso:
Vladim'ir V ANA, Revoluên1 54, CSR-312
02
PLZEN,
Cehoslovakio
.
Vladim1.r V a.na
.,..,.

.......

t

P.S.

Mi pet as pardonon
pro la malfruo,
kun kiu
la supra,
interesa
kontribuafo
de nia kolego, kaj esperas,
ke malgra ù la prokrasto
oni sukcesos arangi
la proponitan
"kooperativan"
aêetadon.
Persane,
mi plene samopinias
kun s-ro Vàiia pri la
neceso ne limigi a l temoj jam unuavide
esperantaj,
kaj vidus kun granda intereso
kaj 'g:)jo l a aperon
de katalogo
pri materialo
largsenœ
ligita kun Esperanto.
Kiel redaktoro
de Radio Roma/ Esperantoelsendoj,
mi jam delonge kolektas
detalojn
pri famaj
personoj
iel e~ rilato kun esperanto,
kaj tre ofte
okazas, . ke post kelka tempo aperas
filatela'jo
pri
persona,
pri kiu mi jam notis ion: vidu, ekzemple,
kelkajn
miajl artikolojn
en êi tiu sama bul:eno.
Antonio DE SAL V0

ç aperas

A

Cu vi jam pagis

vian

kotizon?

Se ne,

rapidu!!!

- 6 ESPERANTISTA
LINGVISTO
POLA POSTO

HONORIGITA

DE

En oktobro
1973-a la Pola Posto eldonis sen.on
de tuta'joj / postkartoj,
kun presit~
pm / okaze de la
jaro de Pola Sc i enco. Unu el êi tiuj pk havas apartan intereson
por la esperantistoj,
êar gi estas dedj_
êita al la memoro de Zenon KLEMENSIEWICZ,
ped~
gogo k &j lingvisto.
KLEMEN SIEWICZ,
naskiginta
e n la jaro 1891-a
kaj tragike
mortinta
l a 2-an de aprilo 1969-a,
inte
teresigis
la unuan fojon pri Esperanto
j am en 1905 -a ,
ki arn. li, ankoraù
14-jara
gimn a ziano en la urbo NOWY Sfii._CZ lernis
la lingvon,
gm. konversacie
praktikis ktm grupo de kolegoj,
kaj ekligis vastan korespondadon,
Li ankaù tradukis
novelon de Henryk SIE~
KIEWIC Z, "Sur Olimpo",
kiu aperis
en la num e ro
4-5 de la jaro 1908-a
d e la E-r evmo "Tra la mondo".
KLEMENSIEWIC
Z daùr e interesigis
pri Esperanto ankaù en la jaroj de siaj studoj êe la Ja grlona
Univ e rsit a to en Krakovo . Li ankaù apartenis
al la
estr a ro d e la ti ea stud e nta Esperanto-rondo,
kaj
paroprenis
la Universalan
Kongr e son de 191 2- a ,
dum kiu li persone
kontaktis
kun doktoro Zam enhof.
Post la p a r en tez o de la unu a mondmilito , prof e
soro .KLEMENSIEWICZ
deno ve inters s igis pri Esper anto, kon c entrante
si an at enton antaù êio sur ling vosciencaj
pro blemoj .
S e nin.t e rrapp e dum plur a j jardekoj,
prof e soro
KL E MENSI $:WI C Z subtenis
per s ci en c a argum ent a
do, en p a rol a doj kaj en publika'joj,
l a n e c e son en-:kondu k i ama san instruadon
d e E s p e ranto en l a l e rn ejojn; kaj pri êi tiu temo ank aù ok a zi s ap a rta int e r p a r olo kun l a Pr e zi d anto de UE A, profesoro
Iv o
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kiu en printempo
de 1966 - a speciale
voja
gis al K rakovo por intersangi
opiniojn pri la "'sancoj
de Esperanto
en Pollando.
Profesoro
KLEMENSIEW ICZ verkis,
interalie,
en 1957-a,
antat1paro l on por lernolibro
de M.eczysÂaw
SYGNA 'IFCSKI, lektoro de Esperanto
êe la Jage lon a
Universitato
en Krak.ovo;
cetere,
profesoro
KLEME~
SIEWICZ traktis
êi tiun lektoraton
kun zorgema protekto en la periodo,
kiam li estis rektoro
de la Universitato,
kaj êiam m li donis sciencajn
konsilojn
al
la esperantistoj,
kiuj sin turnis al li.
En 1959-a,
okaze de la Zamenhofa Jubileo,
profesoro KLEMENSIEWIC Z aperig_is en la 1urnalo
"Dzi~
nik Po l ski" artikolon
tito litan
Ûl. valoras
okupigi
pri Esperanto?";
l a gvida penso estis pruvi,
ke gi
valoras.
Pli poste,
li disvolvis
sia n argumentadon
favore al Esperanto
en aparta brosuro .
La saman jaron 1959-an,
sed ·pli frue , en l a
monata revuo "Nowa Si.kola",
profesoro
K LEJvffiN SIEWICZ, kiel lingvisto
kaj pedagogo,
subtenis,
ke Esp~
ranto pavas esti utila eduka instrumento.
E n 1961 - a, responde
al kritikoj,
KLEMENSIE WICZ
verkis polemikan
a r tikolon por la revuo "Nowa Ku l tura ", sub titolo "Esperanto
en la lernejo,
alie kon traù l a nematura
kritiko".
Similajn pensojn favore al Esperanto
K LEMENSr?WICZ
ankaù esprimis
en plur&.i artikolo i aù ehliroJ dum enketoj,
aperintaj
inter a iie en la revuo
"Pola Esperantisto"
kaj en la libro " Esperanto?Opi.nioj de Polaj S c iencistoj".
Kiam la Pola Ministerio
por Klerigo kaj Supera
Edukado devis apro bi la programojn
por instruado
de
Esperanto,
en la jaro 1968-a,
profesoro
KLE:tvffiN~SIEWICZ ricevis
l a taskon revi zii l a programojn,
kiuj fakte estis modifitaj
surbaze
de liaj rimarkoj.
11
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de E speranto,
kompreneble
absorbis
profesoron
KLEMENSIEWICZ
pure lingvaj problemoj,
speciale
koncerne
la lingv an
evoluon,
kaj la rolon de Esperanto
en la scienca
m~
dio.
Por kompletigi
la skizon de la Esperanto-agado
de
profesoro
K~ENSIEWI]BCZ
(kies informojn
ni êerpis el "Pola Esperantisto"
n - ro 3 de 1973 - a), ni di ru, ke li eatis honora membro de Pola EsperantoAsocio,
kaj membre d e la redakta
komitato de la
scienca
revuo "La Monda Lingvo-Problemo",
dediêita al la lingvaj pro blemoj en la internaciaj
rilatoj .
Antonio DE SALVO,
Roma, ltalujo
(El "Kuriero
de Esperanto"
êe Radio Roma;
kaü dankas s - ron CHAMARET,
kiu pli poste
gis min pri la sama eve nto).

mi anatenti-

ANONCETOJ
Mi intersangas
esperantajn
glumarkojn,
Esp-post
stampojn,
kolorajn
diapozitivojn,
ilustritajn
postkartojn . 15 maldamajn
noveldonitajn
glumarkojn
mi sendos por 2 inter, aciaj respondkuponoj,
plus l por
afranko.
Respondo
ce rta!
RADNAI Vilmos,
H-2331 DUNAHARASZTI,
P.O.
Box 40, Hungarujq,'0'\\o 0
o cY'('(o
o
:v1i kolektas
stampojn pri la temoj: ESPERANTO,
MUZIKO (muzikistoj,
instrumentoj,
konœrtoj,
kantado , festi va loj, ktp), FERVO JOJ, AÜTOMOBILAJ
TEZVK;J (ankaü trafiksignaloj,
avertoj
por la kondu
kistoj kaj piedirantoj,
ktp). M. ankaù serêas
tutafojn
k~ mekanikajn
afrankostampojn.
Evaristo
GIL P ALL .AïRES,
apartado
875, Barcelona,
Hispanujo.
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EN NIA KOLEK TO

Kiom da homoj, tiom da gustoj - diras proverbe.
Kaj kiel malsimilaj
estas ni homoj, tiel malsimilaj
povas esti ankaù niaj E - kolektoj kaj kolekt - manieroj.
For nia plezuro
ni povas kolekti kion ajn kaj tute
neglekti principojn
kaj regulojn
filatelajn . T amen
kiam ni volas havi kolekton filate l e valoran,
ni devas obei kaj sekvi regularon,
precipe
êe kolektoj,
desti.nitaj
por ekspoz:i.cio,
alie ni ne evitos malsukceson.
Mi ne volas pritrakti
konstruon
de tia kolet
to 1 sed volas mencii kelkajn teknikajn
.flankojn de
stampoj .
Ne multe gravas,
êu la stampo estas sur kover
to, postkarto
aù paperpeco,
precipe
êe malnovaj
stampoj,
kie ni ne havas e bl econ elekti el pluraj
pecoj.
Cefa afero,
ke la stampo _estu klara,
bene
legeb l a. Se ni povas elekti,
ni preferos
porokazan
koverton
aù postkarton,
sed ne estas kondiêo.
Skri bi propuan
adreson
sur blanka koverto kun stampo
kaj tiel sajnigi perpostan
vojagon ne havas sencbon,
êe ordinaraj
leteroj
ne estas pruvo pri ilia transpor
to po~ta krom malp.ira kaj êifonita koverto.
Stampoj
ne estas pID1,, êe kiuj ni distingas
neuzitajn
de uzitaj. Tasko de stampo estas alia ol êe pm, eê kontraùa . Komence oni uzis gin nur por nuligi postmar
kon sen alia signifo / mutaj stampoj / , poste oni al- donis da ton kaj nomon de loko, kaj nunaj stampoj,
precipe
memorigaj,
informas,
rakontas,
var bas ...
Kutime , do, stampo akompanas
postmarkon,
tio
estas senco de gia ekzisto.
Tamen ankaù aparta represo de stampilo sen postmarko
havas plenan filatelan
valoro kie l posta dokumento en gusta loko de motivkolekto.
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povas multe influi filatelan
valoron
de êiu
stampo.
Ne alteco de nominalo,
sed gia speco,
Ide 5!:_
la est a s pm, eldonita
je la sama okazo kiel la stam po1 kaj la pm ne nec esas rilati
Esperanton.
Ekzemple stampo pri Fo i ro en Pozna"9- havu pm, eldonitan
por la F oiro,
aù almenaù pm kun bildo de Po znat
Se tia pm ne ekzistas,
ni e ble povos trbvi alian pa -•
ren cec on: stampo por internacia
tago de virinoj po vas hav i pm aù tutaf on kun portreto
de iu virino aù
kun flormotivo,
stampo de IFEF -k ongreso
pm kun fe..!_'
vojista
motiva ktp , Kompr eneble,
plejparto
de niaj
E - stampoj a:penaù donas e blecon trovi similan pm,
konforman
almenaù parte al la stampo.
Tiam estas
ph bone u zi pm neùtralan,
ordinaran,
en malgran da formaoo,. kaj kiel eble plej he la koloro . Tiajn fil atela '}ojn la ekspozicia
jugkomisiono
certe pli alte
tak sos ol se stampon pri D --ro Zamenhof akompanas
pm kun s portisto,
f etanta lancon, aù eê tut a kolek to de diversmotivaf
pm.
·
Tiujn êi konsilojn
mi direktas
ankaù al amikoj,
kiuj en estonteco
habos e blecon influi la aferon êe
novaj stampoj aù mem prizorgi
novan stampon êe
postgiû-eto.
Ankoraù kelkaj vortoj pri afrankstampoj.
Ili es- ·
ta s sendube plenvalora
ma t e rialo por niaj kolektoj,
êar ili samtempe prezentas
stampon kaj pm, kvankam
pm estas prezentata
nur per simbolo,
Se iu entrepre
no uzas afrankstampon
dum pluraj jaroj s en~ange,
ne estas necese
serêi pecon de êiu jaro , sufiêas
unu e kzemplero ,
·
·
·
Afrankstampon
KEHLET mi ne vidis,
konas gin
nur laù priskriboj
en "FENIK SO" n - roj 21 kaj 24.
Laù mia opinio,
se gi tute ne havas mencion pri
EsperaNTo,
gi ne estas katalo~nda,
sed povas es-
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ti boue uzata en ekspozici...â.
objekto por demonstri
e l donadon de Esperanto-literaturo
. Sed êu la ste1o
en la afrarikstampo
n e estas sendube simbolo de nia
movado? Se jes, kaj por la stelo ne estas ebla alia
klarigo,
ni povas gil).. goje envicigi
en nian katalogo n.
V
Frank
TICHY, Cefioslovakio
P.S . Ankaù êi tiu artikolo,
verkita
jam en aprilo
de pasinta
jaro,
aperas
k un granda malfruo;
mi par
donpetas
de la aùtoro kaj de la legantoj . La enhavo
de la artikolo 9 tamen,
estas daùre aktuala,
Antonio DE SALVO,
Roma / Italujo

Alv e nis al la redaktoro
êi tiu letero:
"Mi bedaùras,
ke pro ega okupitec.o mi tute n e
respondis
al mia fila te la korespàndado
las ta tempe .
La kaùzo estas interalie
adressango.
Mi estas
nomita E s tro de Fremdlingva
Fako êe priva.ta un ive ~
sitato en la apudeco de Novjorko.
Jen bonvolu noti
mian novan adreson:
Dep t. of Languages,
Adelphi University,
Garden City,
L.L NY 11530, Usono,
Mi estus dankema,
se vi bonvolus publik igi tiu:n sangon en "Fenikso";
eê pli bon e , kune kun par donpeto pri mia lastatempa
nerespondo
al ko respon dado .
Ali.a kaùzo estas mia nomigo kiel Redaktoro
de
"La monda lingvo-problemo",
taskon,
kiun mi transprenis
de d-ro V, SADLER (UEA) ,
Ekde la 30-a €I.e majo kaj gis meza julio mi es
tos êe: Ha.us International
(University
of New Orle-::ans in Munich),
D-8 M-Unchen, Elisabethstr.
87,
FRG, poste êe miaj gepatroj
en Skotlando
kaj la
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Kongreso
en Hamburgo.
Do mi fakte estos êe la novjorka
adreso
nur ko mence de septembro.
Sed mi tuj for las as Luizian.on . "
D-ro Richard
E. WOOD
P.S.
:Mi. kore gratulas
d - ron Wood, ankaù nom e
de la AREK - anoj, pro liaj eminentaj
atingoj en pro fesia kaj esperanti s ta kampoj.
La Redaktoro .
PRI

LA POLA

STAMPO

LODZO

1964

La violkolora
stampo pri la Tutpollanda
Kongre so de Esperanto
e n la urbo Xl;d.~
estas apudstampo 1
c.erte posta,
sed u zita nure en la sidejo de l a Kongreso,
en la loka Kulturdomo;
gi ne estis uzita en
postaj
giêetoj oficiale,
sed nur en la posta giêeto
en la Kongresejo
. Mi mem partoprenis
tiun kongre son kaj mi vidis samtempe,
ke tiun stampon uzis la
p o sta oficistino,
kiu priservisz
tiun giêeton en la
Kongresejo.
Tamen tiu stampo valiflas nure,
kiel
espera n.ta a ldon af o apud normalaj
datstampoj
de la
po st o; ankaù multajn korespo ndaJo jn mi elsendis
tiam el tiu urbo al miaj konatoj kaj amikoj enlande
k a.j eksterlande,
Tamen tiuj stampoj pli valoras
ki el esperanta1oj
, ol kiel fil atela f oj; tio dep e~das de
[ia teksto kaj posta karaktero.
On i eê forge sis
mencii la preci za n daton de la Kongre s o! Tion sul das ce rte la organizintoj
de la menciita
kongreso,
kiuj ne konsultis
la postajn
preparojn
êi-rilate.
Do, ankoraù
unu ku~io za f o en nia pol-esperanta
filatelio ! Tiujn kurioza;ojn
ni' hav a s certe plimulte,
kaj ih kune a testas,
ke oni <levas pli frue bone pri
pensi êion .
Marian
KOSTECKl,
Krakow (Pollando)
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GLUMARKO-KOLEKT

ANTOJ

Post la apero de mia "alvoko al la esperantistaro" en "FENIKSO",
kaj en la Informilo
de la Inter na cia Esperanto - Muzeo en Vieno,
mi ricevis
infor mojn pri glumarkoj,
S - roj MAYER,
DE SALVO , GIL ,
AMOUROUX , PALU 9 transdonis
al mi no~eldonajojn
aù i.nformojn . Mi dankas sincere
je la nomo de la
kdlektantoj.
Mi donos resumon
venonte.
Pli kaj pli, la kolektado
de esperantafoj
estas
parto de la vigleco
de la movado kaj, inter ahaj do kumentoj,
la glumarkoj
ankaü estas interesaj
propa gandiloj .
La katalogado
de la por - okazaj glumarkoj
estas
ankaù dokumentaro
por la ~stonteco:
la plej malno va
katalogo,
üu de d - ro TAKACS,
listigas
la glumark kojn gis la jaro 1934 . Poste,
la katalogo
de s - ro
SAGET atingis
la jaron 1954.
S - ro JENSEN daùrigis
la laboron kaj, gis mm,
la tiel nomata "K ata logo JENSEN"
estas la plej riêa
kaj unika en la mondo: oni trovas
en gi la lis ton
gis la jaro 1971. La lasta glumarko
havas la nu me ron 773.
Post la forpa s o de s - ro JENSEN kaj i.nterkon s e!!:_
to kun la anoj de AREK 9 mi i ntencas
daùrigi
la la boron post tiu lasta dato . Sed mi mem, sola, povas
nenion fari; mi b e zonas helpon de êiu unuopa espe rantisto,
de êiu lo k.a grupo,
naciaj aù internaciaj
mo vadoj,
transdonante
al mi spec:imenon
aù informojn
de la noveldonitaj
glumarkoj : okazo,
urbo 9 lando,
dato, formato,
koloroj,
konturoj 9 kvanto en êiu folio,
eldonkvanto,
ktp .
Kompreneble,
se aliaj nekonataj
glumarkoj
antaù
1972 - a estas malkovrataj,
ankaü ili estos bonvenaj
kaj listigotaj
inter la aliaj numeroj.

- 14 Bonvolu sendi viajn informojn
al mia adreso ('.afranku filatele,
dankon):
Gaston TREMON,
rue Turgot 31, F - 87350 PANAZOL
(Francujo).
L a represo
de tiu êi alvoko,
eê resume,
estas
dezirata
en la esperantista
gazetaro.
Gaston

TREMON,

Panazol

(Francujo)

"
P, 3, Nia kolego LINDSTROM
fus anoncis
al mi, k e
i
li. pos e das la katalogon
de T AKACS 1 kaj ke li inten cas gin sendi fotokopie
al s-ro TREMON;
pri la di vers aj homoj, kiuj en pasint eco sin okupis pri katalogado
de glumarkoj,
mi volus ankoraù . mencii /
kvankam mi. persone
ne interesigas
pri êi tiu kolek tose ktoro,
kaj do ha vas nur nerektajn
informojn
/
s-ron OBRZECIAN
el Usono .
La redaktoro .
FRANZ

MAYER 90-JARA

La 7 -a n de aprilo 1974 - a nia kolego s-ro WLUKA
el Hannover
(FRG) sk ribis al mi: " Grava afero! La
2 - an de majo 1974 - a festos nia fidela amiko Franz
MAY ER (AREK n-ro 25) sian 90-jaran
naskigtagon.
Bonvolu en "FENlKSO"
a{1 skribe
tiu n okazon en iu
formo esti mi aù honori".
Kun gojo mi tion faras hodi aù . Mi estas ankaù
p ersona korespondanto
de s-ro MAYER , kiun mi ve
r e ad miras pro lia daùr a interesigo
pri kœktado,
malgraù la ago. Laste mi ricevis
de li karton,
da titan la 28-an de ma rto 1974-a,
kiu interalie
dj_-·
ras:
"Mi ricev is koverton
kun E-stampo
Sto Etienne / temas pri la stampo; kiun s - ro Tremon afable
sendis al la AREK-anoj;
mi kaptas la oka z on por
d an ki, nome de ~iuj /; mi gojas pro êiu nova alkreskaJo. Ankaù la glumarko-kolekto
l asta te mp e bon e
prorresis;
nun mi ha vas 8332 diversajn
ek zemp le rojn".
An to nio DE SALVO,
Roma (Ita)
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SUR JUG0SLAVAJ

PM

0kaze de la Tago de la Respubliko,
la Jugosla via Posto eldonis serion
el 8 postmarkoj
(malgranda
okopo) k un fi guroj de 8 naciaj herooj;
en supra vico
4 pm po 0,80
dinaro L1 en su ba 4 po 2 dinaroj
(eks sterlanda
leterafranko)
,
La
desegn
aj'
ojn
faris
Andr
ej
V
MILENK0VIC
1aù mani er o in aù.gurita de slovena a kademia pentri s to Bo~dar
JAKAC . Eldonkvanto
300
rlül serioj.
La pm havas formaton 30 x 37 mtlimetroj 9
kaj la de segnafoj
de 26 x 33. Estas pura ha z ardo 9
ke inter tiuj 8 figuroj aperi.s du esperanti.stoj
(Ra doje DAKIC kaj Ivo Lola RI BAR), kaj ne la merito
de esperantistoj,
kiuj eksciis
poste pri tio, nur kiam aperis la pm.
Pli detalaj
biografiaj
inJormoj:
Dakic naskigis
la
J.7 - an de novembro
1911 - a en va:,lago Crna Gora apud
Jabljak,
mortis la 13 - an de januaro
19¾6 - a en Moskvo . Metall a boristo , tre aktiva en la laborista
movado,
aktiva kiel esperantisto
en Beogrado,
en la jaro 1949 - a
proklamita
Popola Heroo . Ribar n askig is la 23 - an de
aprilo 1916-a en Zagrebo,
pereis
trafita
de malamika
bomba · la 27 - an d e novembro
1943-a,
sur kampo Glamoêko Polje.
Studento,
aligis al Naciliberiga
batalo
en 1941 - a. Proklamita
Nada Heroo en 1944 - a. Li
partoprenis
plurajn
internaciajn
junularajn
EsperantoKongresojn
(1935 - a en Bn1àelo,
1936 - a en êenevo,
1937-a en Parizo),
kaj la Interna~ia
Lingvo,
kiun li
lernis
en kvina klaso de gimna zio, helpis lin tiel sa me en korespondado
kaj intersangado
de postmarkoj .
Marinko
GIJV0JE,
Zagreb
(,)Iugoslavio)
(el prelego
farita dum Esperanto - elsendo de Radio
Zagreb).
Adreso de s - ro GIJV0JE : P . p. 5025,
YU-41040
ZAGREB-DUBRAV
A (Jugoslavio)
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JONAS,

ESPERANTISTO

La nokton inter la 23-a kaj la 24-a de aprilo
mortis
en V ieno la Aùstra F ederacia
Prezidento,
Fran z JONAS, en ago de 74 jaroj.
JCNAS naskigis
en Vieno la 14- •an de oktobro
1899- a ; l a 3-an de oktobro
1969-a la Aùstra Posto
memorigis
han 70 - jarigon per 2-si .hnga postmarko
(en tiu okazo estis ankaù uzita speciala
stampo,
en
germana
lingvo,
kun la aùstra
emblemo kaj la teksto: 1150 WIEN 3.10. 1969 / FRANZ JON,fi.S/ 70.
GEBURTSTAG
DES HE~rN
BUNDESPRASIDENTEN
/
AU3STELLUNG
DES 1.0.A.B . S . V.; pri tio, kiu po vas klarigi
la signifon de la skriba.f o?) .
JON AS estis elektita
Prezidento
de la Aùstra R espubliko
la 23 - an d e majo 1965-a,
rekte de la popo lo , kaj li e s tis konfirmi ta en la al ra po s teno la 25- an
de aprilo 1971 -a . La antaùvido
pri la r ez ulto de l a
balotoj estis facila:
JONAS (kiu, pli frue,
e.stis urbestro
de Vieno) estis populara,
kaj amata ankaù de
tiuj, kiuj eble ne tute sa tis Prezidenton
kun labor ista dev eno (li 1aboris kiel kompostisto,
antaù ol preska.,\ h a zarde li komencis
sian politikan
vivon) .
JOl lAS estis esperantisto,
kaj eê aktiva,
komprene ble l aù la e blecoj de sia posteno.
Antaù la milito, li estis s ekr e tario de la " Aùstria
Laborista
Ligo Esperantista",
instruis
Esperanton
~-n l aboristaj
rondoj,
verkis
artikolojn
kaj faris multajn publikajn
p ar oladojn . Li kunlaboris
en la Lokaj Kongreskomitatoj por la UEA -K ongreso
1924- a kaj por la SATK6.hgreso
1925- a en Vieno .
Kiel Batprezi.dento,
JONAS, preci.pe dum siaj vojagoj al eksterlando,
substrekadis
sian esperantis~
con, akceptis
esperanto -d e legaciojn,
parolis
Espe rante kun esperantistoj
(mi mem havis êi tiun hono-

- 17 ron, la 17-an de novembro
1971-a;
pri l a aùdienco
al grupo de romaj esperantistoj
- inter kiuj trovigis
ankaù mi - kaj pri la esperantisteco
de JONAS rapor
tis la prestiga
roma furnalo
"IL M-iESSAGGERO"
d;
9.12.1971).
Okaze de la Universala
Kongreso
en Vieno en l a
jaro 197O-a,
JONAS ne nur akceptis
esti Honora
Protektanto,
sed li ankaù alp arolis en Esperanto
la
kongresanojn.
Ripozu en paco, elstara
Samideano!
Antonio
(koncizigite,

DE SALVO,
Roma, Italujo
el elsendo de Radio Roma / E speranto)

INFORMOJ

DE LA AFERGVIDANTO

L a membroj pli akurate
pagis êi-jare,
spite la
pli altan kotizon.
Aperis nova e ldono de la stàmpo-katalogo
de
BURMEISTER,
kun multaj bildoj (recen zo sekvos) .
Estis ~komencita
la reskribado
de l a tuta'} - kat~
logo de Vf.NA , kiu estas vere bezonata.
L EVICAROV
(Bulgarujo,
"La kolektanto")
kaj
MELO (Francujo,
"La esperantista
ko l ektanto")
a lvokis al kunlaboro;
ni raparolu
pri la afero post
nia aùtuna kunveno en Karl-Marx
- S t adt (se gi oka zos) i aù en Opava dum septembro,
okaze de fila t elis ta kunv eno . Ni <le vas decidi,
êu ni povas kunlabori, konsid eran te., "ke ni tenas nin al la temo "Esp e r an to", kaj ne al gen~ralaj
filatelaj
kaj numi sm atikaj temoj .
Mi intencas,
se n e l asi la gvidantan
postenon,
a lmenaù iamani ere havi help - gvidanton,
aù vicprezidanton
je mia flanko .
Ivar P AULSSON,
Soln a , Sv e dujo
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MARCONI

KAJ ESPERANTO

La 24-an de aprilo
1974-a pasis
100 jaroj de
la naskigo de Guglielmo
MARCONI,
unu el la plej
grandaj
sciencistoj
de nia erao . Okaze de la evento, la itala Posto eldonis
2 postmarkojn,
respektiv~
en valoro
de 50 kaj 90 liroj,
kaj uzis (kaj ankaù
uzos dum la kuranta
jaroj) plurajn
specialajn
stam pojn. Postmarko
(en nominalo de 0,40
.frankoj) an kaù estis eldonita
de ~onako.
K rome, pli .frue pluraj statoj (ekzemple,
Cefi.oslovakujo
kaj Britujo)
honorigis
la scienciston
per pm.
Malgraù
la aserto troviganta
sur la konata sov~
ta pm de 1925-a,
laù kiu "inv entisto
de radio"
estas Popov,
ne ekzistas
dubo, le oni suldas
al MAR CCNI la eltrovon
de fizikaj principoj
kaj ilian aplikon, kio ebligis
konkrete
la ekziston
de Radio.
Ekde la unuaj jaroj de la radio-elsendoj,
ankaù Esperanto
sonoris
tra l a etero ; jam en 192 5-a
okazis la unua regula
Espranto - programo
êe la itala. Radio (tiam en Torino),
kaj en 1935 - a komencigis la kurtonda
programo
a l eksterlando
en Esperanto, kiu daùre elsendigas
el Romo, kaj kiu ankoraù nun ekspluatas
la antenon starigitan
de MAR CONI.
Okaze d e la apero de la italaj pm-oj kaj de la
uzo de specialaj
stampoj,
mi eldonis postkarton
(per
kiu mi pretigis
filatelaf ojn), kiu reproduktas
artikolon aperintan
en la numero 1-2 de la jaro 1934 - a
de _l a itala revuo "L ~Esperanto".
Sub la titolo "L ia
Ekscelenca
Mosto MARCONI favor e al universala
lingvo",
l a revuo ap e rigis foton de la sci e n c isto
kaj êi tiujn vortojn,
en itala lingvo:
"Dum lia Jùsa vizito al Japanu j o, Li a Ekscelenca Mo~to MARCONI partoprenis
en bankedo,
propo -
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kaj eminentuloj
de Tokio . Li parolis
en l a angla, kaj inter la temoj
mallonge pritraktita
j estis la e bls::o de universala
lingvo, e~entuale
naskigonta
helpe de Radio .
" " Gus te nun okazas al mi - di ris L. E . M . lv1ARCONI - ke pro mia nescio de la japana mi estas devigata alparoli
vin en la angla. Kiu povas diri êu,
pro la konstanta
kaj êiam kreskanta
uzo de radiokomunikoj,
iam oni trovos novan rimedon por esprimi
siajn pensojn,
kiun êiuj povos adopti kiel universa lan lingvon? Kia plejbona kronigo de l a radiaj progresoj,
verdire,
se, samkie l l a elektraj
ondoj êirkaùiras l a mondon, la simboloj,
kiujn ili kutimas êien
disvastigi,
utiles kunigi êiujn popolojn en unu solan
blckon de interkomprenigo
kaj bonvolo! Tio povas as pekti pli vizio de poeto ol opinio de sciencisto:
sed
la sci0t co ne estas tute sen poizzio, kaj gi estas tre
taùge he lpata de la imagopovo . Aliflanke,
mi opinias,
ke mi rajtas
aserti,
sekve de êiuj eksperimentoj
faritaj pere de radio,
ke la plej grandaj
sancoj estas
antaù, kaj ne ma l antaù ni"" .
Se iu havas intereson
akiri la mencütajn
maksi mum-ka r tojn (postkarto
+ serio de postmarkoj
+ unua taga stampo),
mi havas limigitan kvanton je dispono
(entute mi pretigi
apenaù 70 ekzemplerojn),
kontraù
taùgaj filatelaf oj (tutaf oj kaj stampoj pri êi.uj temoj,
aù unuataga j kovertoj
kaj maksimumkartoj
pri fervo joj, aùtomo biloj, muziko,
astronomie,
sipoj,
aviadiloj,
scienco kaj tekniko,
sporto,
skoltoj,
hundoj,
fisoj,
~evaloj,
filmo, religio,
i talaj aferoj).
Bonvolu kalkuli, ke pro la limigita eldonkuanto,
pro la kosto de la
postmarkoj
kaj pro l a. elspezoj
koneksaj
kun la ricevo de la speciala
stampo,
êiu ekzemplero
kostis
al
mi la egalvaloron
de 4 leterafrankoj
al eksterlando
.
Antonio DE SALVO,
Roma, Italujo
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LA ESPERANTO-TUT

-

AJO EL HOD -DNIN

Okaze de la 4-a renkontigo
de E-sekcio
kaj sim
pozio "Esperanto
en filat elio" en la urbo Hodon-!n
(êelloslovakio)
dum tagoj 13-15.4.1973,
enkadre 'de
internacia
ekspozicio
de postmarkoj
Hodon1n 1973",
oni eldonis E-postkarton
..
Ternas pri ordinara
postkarto
kun prssita
pm en
nomin lo de O, 30 kronoj.
Sur la maldekstra
duono
de la postkarton
oni presis
privatan nigran surpreson, zorge de s-ro Dolfa Bartos1k
el Praha.
Surpreson
faris presejon
en urbo Kyjov, eldonkvanto
400 pecoj.
La postkarton
oni eldonis sole kiel mem:
ra)pn €1 Hodon1n, kaj ne kiel oficialan
Esperantotutaf g_n.
Vlàda HASALA,
CS-696
11 Mitënice
687, Celloslovakio
(pli frue en Hodon1n)
11

Li.

KUBA STAMPO

NE ESTAS

POSTA

Jen letero pri la Kuba .Esperanto-stampo,
kiun
mi ricevis
en majo 1965-a,
sed nur antaù nelonge
denove trovis inter aliaj skribaf oj:
"B edaùrinde
mi <levas informi al vi malagrablan
novafon,
kaj jen gi. La tiel nomata "unuataga
koverto"
eldonita
okaze de la 2-a ekspozicio
pri Es peranto
en Camagüey malhavas
ian filatelan
valoron
êar la stampilo ne devenas
oficiale
de la Ministeric
pri Komunikoj de Kubo. Tiu êi afero estas trompo~telo de junulo kiu perfidis
min kaj celis atingi
respondkuponojn
de esperantistoj
logantaj
en kapitalismaj
landoj.
Li faris tian fi-negocon
sen mia
konsento,
kaj pro tio ekes tis .dispartigo
en la es perantista
grupo de Camagüey,
kio bedaùrinde
mal-

0

- 21 purigas
la prestigon
kaj la seriozon
êe okuloj de neesperantistoj.
Raùl Jaàrez
Sedefioj
Camagüey".
W erneB
PRI

SIMON,

LA LASTA

Memphis

de la E-movad o

(U sono)

HUN GARA ESPERANTO

- TUTA JO

Mi povis kompari kelkajn ekzernplerojn
de h 1
koncerna
postkarto:w, kaj jen. miaj rimarkoj.
Mi tr o v 1 , 1 :
- kartojn
el iom glaciumita
kartoneto o Sur um.i
flanlrn estas enpresitaj;
la E - marko, kelkaj indik oj
en la hungara
lingvo kaj la adreslimo j de la send a11,
to kaj de la adresato.
Tiu êi karto sajnas al mi es ,
ü la normal a eldono;
- kartojn
el iom pli dika kaj pli sorba karton c t o ,
Sur unu flanko estas trovebtaj
la supre nomitaj cn pr 1•
saloj (inkluzive
la E - marko) , sed la dorso ne plu
tas vi.rga! Sur unu karto mi trovis la kompletan
p E1
r}
tituron de "L a Espero";
kaj sur dua sti.lizitan
dc::l<.
' J,-•
na:lon , ki .u re pr ezentas
manon tenanta floron k aj 'J 1
vortojn
"S aluton! el Budapesto" , La grand a b ud.apc sta ponto trov i ga s en dua plano , Eb le samsp eca j
kartoj ekzi s tas kun aliaj desegnâjoj
aù teksto? !
Refoje io neklara
kaj fantazia
okazis:
- êu iu asoc:i .o enpresigis
E-tekston
dorse d e
oficial posta eldono?
- aù êu la hungara postadmi.nistr a cio enpr es JH
la ofi.cialan ma tric on dorse de E --kartoj?
Kiu povas respondi?
Jean AMO-üROUX, Perpignanj
Francujo

c;.

ANONCETO:
Mi havas SVE 1, GER 3, aùstran
rogramon;
mi serêas
DA 1, SVE 2, SVI 1, 2 ,
Rudolf BURMEISTER,
Karl-Marx-Stadt,
GDR
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I NAÙGURITA

La 12-an de majo 1974-a,
en la kadro de la so lenafoj
okaze de la Internacia
Fevvojista
E-kongres o
en Tarragona,
estis inaùgurita
en Vilafranca
del P c 1,:i•
des (Hispanujo)
Hispana Esperanto-Muzeo,
starigita
cl,•
s-ro Luis Maria Hernandez
Yzal. Ternas pri konstr _}!
afo kun surfaco
de 195 kvadr Ataj metroj,
kun plur aj
êambroj.
La. direktoro
de la Muzeo kun plezuro
ak~eptas kaj intersangas
esperantafojn;
eventuale,
po s L
interkonsento
pri la proponataj
af oj, li estas preta
pagi sendkostojn.
Adreso:
Luis M.Heqtandez
Yzal,
V ilfranc.a del Penedes,
Apartado
83 9 Hispanujo.
LUIGI

EINAUDI

L a 23-an de ma.rto la italaj Posto j eldonis 50-li
ran po~trùarkon memore al la 100 .. jar a datreveno
de
la naskigo de Lui gi EINAUDI,
ekonomikisto
kaj poli tiki .sto, ia ma Prezidanto
de la Ha l a RespubJ .iko .
L1ügi EINAUDI n a.ski.gis en la norda regiono
Pie
monto, doktorigis
pri ju.ro apena.ù 21- j a.ra ~ kaj aki~ü i
la katedrojn
pri sc.ienc .o de financoj kaj pr i politika.
ek on.omiko . En 192 6 - a.} H devis forlasi
l a universit.atan instruadon,
por ne .furi fi.<lelecon al la fasisma.
r e.gim o. Li kunlaboris
al pluraj revuoj kaj '}urnaloj,
italaj kaj eksterlandaj,
estris
ekonomika jn r e vuojn,
kaj êiam kondutis
fidele al siaj liberalaj
idealoj.
Per ~
sekutita
de la nazia polico durn. la germana
okupa.do,
li rifugis
al S vis la.ndo, de kie li revenis
en 1944- a.
Nomita reganto
de la ltal a Ba.nko, li estis ele ktita.
por la Asembleo,
kiu devis prepari
l a nov an konstitùcion,
kaj aktive partoprenis
en la laboro.{ "•.::,.
En 1947-a,
AINAUDI estis nomita Ministro
pri
Bilanco,
kaj efektivigis
iniciatojn,
huj sukcesis

- 23 bremsi la tiaman inflacion
kaj firmigi la aêetop ovon
de la itala liro.
La 11-an de majo 1948-a,
EINAUDI estis e l ek'Lllr1
Prezidento
de la ltala Respubliko;
li plemi.mis sian
oficon kun firma :g:iodereco kaj prudenta
diskret eco ;
en 1955 - a , li farigis
dumviva senatano.
Li morti s
en 1961 - a.
EINAUDI rigardis
al Esperanto
kun aparta
sim po tio. En la numero 15 (majo/junio
1952 - a) de la it al a
revuo "L' ,Esperanto",
oni povas vrli foton kun titol o :
"La state.stro
akceptas
gravulojn
de la Esperantomovado".
La klarigo
diras,
interalie:
"Advokato
R~ f
faele BAGNULO,
Prezidanto
de la Organiza
Komit ato de la 24-a Nacia Esperanto-Kongreso
(en Bolonj o) ,
l a 13 - a'Çl de majo 1952-a prezentis
al la Prezidento
d'
la itala Respubliko,
L.E.M . Luigi EINAUDI,
grupon
de konataj italaj esperantistoj,
kiuj omage donacis
al
li tri librojn
binditajn:
la tradùkon
de la "Historio
de Kristo"
de Papini,
tiun de "Koro" de De Amicis,
kaj la "Originala
V erkaro" -n de Zamenhof.
La Prezidento
akceptis
la grupon kun aparta
sim patio,
kaj restis
kun gi preskaù
duonhoron,
vigle interesigante
pri la historia,
la struktilro
kaj l a disvastigo
de Esperanto
en la diversaj
landoj de la mondo, laùdante
la agadon pacan kaj fratigan
de l a esperantistoj.
Fine de la aùdienco,
li kompleze konsentis,
ke oni fotu lin meze de la êeestantoj,
por memorigi
la eventon.
<\ tiu renkontigo konsistigas
iusence
kompletigon
de la flataj vortoj,
per kiuj la statestro
akompanis
l a akcepton
de la prezidanteco
de la Honora Komita to de la 24-a Nacia E-Kongreso."
En la posta n-ro 16 -1 7 de la s\ama revuo (julio/
oktobro 1952 - a), oni povas legi la tekston de telegr....9mo serrlita de Luigi EINAUDI al la menciita
Kongreso.

- 24 Jen gi: ",Dum la fidelaj anoj de Esperanto
kunv en.ew
en Bolo njo, en komuna aspiro de êiam pli konkr c1111
atingoj de ilia movado, mi nepre deziras
havig i ul
êiuj kongresanoj,
kune kun mia bondezira
saluto,
th.m tribu ton de sincera
simpatio,
kiun oni de.va s
agnoski al ê.î.uj, kiuj sindone la boras por la alpr ol
simj_go de la popoloj" .
Mi havas je dispono,
por inters ango kontraù
el
iaj filatelaf oj, po ~tma rkojn kaj unuatagajn
kovertOJII
de Luigi EINAUDL
Antonio DE SALVO, Roma (Italujo)
(koncizigHe,
el prelego
êe Radio Roma /Esperanto)
,..

LASTE

APERIS

Gi.s nun, m:i. ricevis
ekze mplerojn
de ~i tiuj E -s'Ll1111
poj de 1974 - a:
"ST ETIENNE (Francujo):
varbstampo
prepare
al
la "franca E - Kongre so. Mia ekze mple.r .o havas clu,
to n 14 , 2 .197 4. La teksto (en fran c a hngvo) dira s :
"42 ST,ETT.ENNE
FAURIEL / LOIRE / CONGRES NA
TIONAL ESPERANTO/ST
ETIENNE / 30 -MARS 2 AVRIL" (afable sen.dis s-ro Tremon);
LIEGE (Belgujo):
Beneluksa
Esp er anto Kongreso .
M i aj ekze mpl e.roj havas datojn 13,4 .19 74 kaj 14 .
4 . 1974. Teksto en Esperanto:
" BENELUKSA
ESPERANTO
KONGRESO / 4000
LIEGE" , Bildo
de terglo bo ka.j monum ento (nigra silueto);
T ARRAGONA (Hispan ujo): 2Q- a Internacia
Kongr e so de Esperantistaj
Fervojistoj.
Miaj ekzempleroj
havas datojn inter la 13 - a kaj la 15 - a de majo. Tt•
ksto (plejparte
malbone l egeb la) en la hispana: " T.LiN
RAGONA/XXJ..l'/ CONGRESO INTERnal
FERROVIARll '
ESPERANTO"
La redaktoro

