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AfergvidaNto
de AREK: Ivar PAULSSON,
Algatan 3,
S-171 33 SDLNA (Svedujo),
P .ê.k.
51 57 85-4; redaktoro de "FENIKSO":
d-ro Antonio DE SALVO,
C.P. 4017, 1-00100
ROMA APPIO (ltalia.), p.ê.k.
l / 50317; jar a kotizo:
10 internaciàj
respondkuponoj
aù egalvaloro
(la redaktoro
pretas pagi la kotizon de
tiuj, kiuj sendos al li neuzitajn
tutafojn en va lor o de
10 leterafrankoj
al eksterla ndo).
LA STAMPO-BANKO
Unu e l la plej originalaj
proponoj,
kiujn AREK f~
ras a l siaj membroj,
estas sendube la "Stampo-banko"
,
kiu devus, samtempe,
liveri al la kolektantoj
l a bezonatajn stampojn,
kaj al la kaso de AREK la monon por
plibone vivteni la asocion kaj gian organon.
Ciuj scias,
kiel l a afero funkcias:
oni aêetas de l a
Banko pagante po 2 respondkuponojn,
kaj oni vendas
ricevante
1 respondkuponon.
La afero gis nun sufiêe
bone funkcii s, malgraù la konataj kaj image blaj malf ~
cilajbj,
kiujmoni êiam renkontas
èn la internaciaj
inte.!:_
sangoj de filatelafoj.
L a merito de tiu fruktodona
labo
A
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ro estas de nia kolego Frank TICilY, kiu tamen nun,
pro personaj
kaùzoj,
devis rezigni je êi tiu agado, kaj
forlasi
la kolektàdon
kaj la kontaktojn
kun s i aj korespondantoj.
Oni klopodos trovi ahan solvon; ekzemple,
jam aha
êenoslovaka
samideano
sin propnnis
bonvole,
sed oni
devos atente esplori
la situacion
kaj l a eventualajn
se1:
vojn. Provizore,
mi mem povos helpi l a AREK-anojnen
serêado
de stampoj,
êe·rpan1è el mia persona
sbko,
sed kompreneble
oni devos trovi ahan ehrvojon
kiel
definitivan,
des pli, ê.ar oni devos trovi manieron
trans
.send i al la nova komisiito _..Çaù, pligu.st e , komis~to)
lastokon kusantan
êe s - ro Tichy, aù alimani e re reformi
stokon por AREK .
Tiuj, kiuj d ez iros profiti mian supran proponon,
bonvolu esphcite
klarigi,
skribante
al mi. kaj mendante
stampojn / aù sendante
stampojn,
êu ili ti on faras en miaj
personaj
rilatoj , aù en rilato al AREK, êar kompreheble mi de vas kaj volas teni du apartajn
kalkulojn .
Mi volonte akceptas,
de "'du novaperonta
stampo,
eê 50 ekzemplerojn,
se temas pri "okcidenta"
lando ,
kaj 20 se tema s pri "orient a " ; la ev e ntual an sup e rfluon kompare kun la bezonoj de AREK transprenos
volonte mi persone,
do oni ne devos timi pri troa engagi ~o fl anke de AREK.
Mi ripetas,
tamen, ke temos pri provi zo:t-a arango,
atendante
ahan, e ventuale plibonan solvon (kaj esper a_Ete, ke ne okazos kiel kun la redaktado
de "Fenikso"
:mi
transprenis
gin provi z ore kaj eksper i mente jam antaù
preskaù
2 jaroj,
kaj ankoraù mi ne suk c esis forpreni
de mi êi tiun plaêan sed temporaban
devontigon ... ) .
D-ro Antonio DE SALVO , C . P . 4017
1-00100
ROMA APPIO (Italujo)
p.ê.k . 1 / 50317, via C l elia 88, 1-00182
ROMA
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KIEL NASKIGIS

ESPERANT0-BIBLI0TEK0

AREK estas kl u bo de kolektantoj,
kiuj interesigas
pri diversaj
Esperanto - objektoj;
pli generale
kaj ofte, ili kolektas
E - filatelaf ojn aù âJojn parencajn
al tiuj (glumarkojn,
ktp), sed ne mankas AREK - anoj,
kiuj ankaù fervore kolektas
E-lihrojn
kaj revuojn
(mi mem estas inter ili), ne nur pro simplaj arkivaj
celoj, sed por konservi,
utiligi kaj disponigi
al aliaj la historian
kaj literaturan
trezoron
de tiuj pub)j_
ka'joj.
Mi taksis.; do, inter e se aperigi ekstrakton
el letero, kiun mi fus ricevi s el Belgujo; kvankain mi ne
havis sufiêe da tempo por peti de la sendinto la rajtigon je publikigo,
mi konfidas,
ke li akceptos bonvole, ke oni diskonigu interesan
travivafon.
LA REDAKT0R0
" Mi lernis Esperanton
en 1925/ 192 6, sed komplete
retirigis
el la movado en 1930. N enion plu mi aùdis,
nek okupigis pri Esperanto
- kompleta mallumo - efet
tive mi forrestis
el la movado dum 40 jaroj.
Sed tio
ne malhelpis,
ke mi revenis
en 1970 ankoraù pli fervora esperantisto
ol antaùe.
Dum mia aktiva vivo mi estis oficejestro
en la urba
administracio
de Kortrejko / B~lgujo, kaj emeritigis
kiel honora oficeje s tro en 1970, dato de mia reesperantistigo kaj repreno
de miaj esperanto-aktüz-ecoj.
F akte estis dum ia kunveno en la Urbodomo dum mia j
lastaj tagoj de de'joro, en kiu êe e stis kelkaj urbkonsila_Etoj kaj ankaù la Urba Bibliotekisto
(êiuj miaj amikoj kaj
kolegoj),
ke oni priparolis
la lingvajn malfacila f ojn e n
la rilatoj kun orientaj
landoj; al tio mi stult e diris:
Faru tian esperantlingve,
tio certe donos re zultojn.
Sed

- 4ili tuj replikis:
I\iu skribos
en Esperanto?
kaj mi sup •enlevis la manon, je ilia plena mirego,
komprene ble.
Tuj ili met is la taskon sur miajn sultrojn kaj eê petis ,
ke mi traduku esperantlingven
fakan libreton pri la linindustrio,
kiu estis iam la êefa indus trio en la regiono
de Kortr ejko .
Ne nec e sa s dir i al vi, ke mi s vit is tradukante
gin,
êar post 40 jaroj da forresto
mia Esperanto -vo rt t re z9ro es tis iom vualita.
Nu, <hm la parolado mi iomet e fanfaronis
pri mia E~
p e ranto - biblio te ko, ki u en mia su btegmentejo
jam kusis
sub 4o-jara
tavolo da polvo . Tu j la Urba Bibliotekisto
propon i s: Donaci1 êion al la B iblioteko,
ni zo rg os pri
gi kaj eê aêetos kelkajn librojn,
por ke ni havu êir kaù
200 librojn por komenci.. Mi akceptis,
kaj tio estis la
unua paso de la fondigo de Esperanto - Sekcio en la Ur ba Publika Biblioteko .
Pro mia agado kaj donacoj de multaj belgaj kaj ek s t e r land aj samideanoj,
kaj pr ecipe pro dü ie rsaj her e d â j'oj' nîa Esperanto.,.S'ekcfo
daùrè kre ·skls, kaj s ekve
de mia vigla kaj intensa intersangado
ku n multaj ekst e r
landaj Muz e oj k aj kol ektantoj ni baldaù atingos 4,000
e rojn , inter kiuj esta s valoraj Z amenhofaj dokumentoj.
L a Urbestraro
kaj l a es tr a ro de l a Biblioteko,
kiel
danko pro mia a gado k a j ankaù de zi r ante kon se rvadi la
j am valoran Es p er anto-k o lek to n, decidis lege s inni l a
kolekton donante al la Es p era nto - Sekmo l a titolon
"E s p era n to - Fonda"jo Ce s ar VANBIERVLIET"
. Tiu tit 9_
lo impli cas kaj signif a s , ke de nun n enio el l a kolektitaj
esperanta'joj
pov as esti a liproprii gita , vendita aù detr~
ita; êio <levas es ti de nun e t ern.e kons e rv a t a por ni kaj
ni a j posteuloj,
k ie l estas por l a aliaj gravaj fondaj'oj
en la Bi bliot eko, kiuj devenas êefe de nobelaj familioj,
kiuj donacis sian bibliot eko n kolektitan
dum jarcentoj.
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aêetas êiujare certanllwan'ton
da libroj,
tamen la plej grava afero estas,
ke gi tuj bindigas la jarkolektojn,
kiujn mi sukcesas
kompletigi;
êijare gi elspezis
êirkaù 50. 000 belgajn frankojn por tiu
celo, kaj denove kelkdekoj
da jarkolektoj
estas pretaj
por la bindis to.
Eble ni ambaù povus helpi unu la ahan pere de niaj
duobla")oj, kaj mi tre gojus, se vi akceptus mian propo non por amika intersangado
de esperanta")oj.
Mi tre go jus, se vi iomete povus stopi kelkajn truojn en mia kolekto, kaj aliflanke mi reciproke
sa tus fari la samon
por vi; mi estas certa,
ke inter miaj miloj kaj miloj
da duoblafoj
de diversaj
revuoj,
mi ankaù povas helpi
vin por pliriêigi
vian bi bliotekon.
K rome, mi ankaù pos edas duoble centojn da Esperanto-libroj.
C e sar VA~BIERVLIET,
Oudenaardsesteenweg
158,
B-8500
KORTRIJK (Belgujo) "
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PRI LA PICKEL

000000
- AFRANKOSTAMPOJ

mi faris jenajn rimarkojn:
1) al la konata tipo "ESPERANTO
/ Lingvo lnternacia/
Esperanto-Nachrichten/ Dienst (END) / Pilo - Press /
LVP / Ludwig Pickel / 85 NUrnberg 1 / Postfach
2113",
aldonigis
(minimume de 7.9.1974)
alia tute egala tipo,
sed kun pli a skribafo,
en la maldekstra
flanko de la
afrankostampo,
"Druchsache"
(=presaî.oj);
2) la konata tipo, kiu var bis por la Universala
Kongre)
so en Hamburgo ("ESPERANTO
/ Lingvo Internacia
/
59- Universala
/ Esperanto - Kongreso / 1974 Hamburg /
LVP / Ludwig Pi.ckel / 85 Nilrnberg
l / Postfach
2113")
same aperis kun aldonafo "Druchsach e " (=p resafoj),
minimume p.e 11 .5. 1974; sed la plej interesa
eltrovo
estas,
k:'~nkaù
posedas
ekzempleron
kun dato 14. 8.
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post la fermo de la Universala
greso,
pri kiu gi varbas!
Antonio DE SALVO, Roma Cltalujo)
PIO

X SUR ITALA

Ko~

STAMPO

Plia filatelafo
aldonigis al la jam mulyn.ombraj, kiuj
memorigas
la Sanktan Papon Pio-n X, patronon de la
Esperantistoj
Katolikaj kaj, siatempe,
simpatianton
de Esperanto.
T emas, êifoje, pri speciala
stampo uzita la 21-an de aùgusto 1974 en la vilago RIE SE PIO X
(provinco de Treviso),
okaze de la 60-jara
datreveno
de la morto kaj 2o-jara
datreveno
de la Sanktigo.
La
stampo, tre belaspekta,
prezentas
la papan blazonon,
kaj la itallingvan
skribaf on "LX E XX ANN. TRANS.
E CAN. PIO X"
Antonio DE SALVO, Roma (ltalujo)
ANON CO : D-ro Rosetel PRODANESCU,
C. P, 5817,
Bucuresti
61, Rumanujo, deziras
ricevi E-filatelaf
ojn
kaj E-insignojn
kontraù rumanaj postmarkoj,
UTK-oj,
maksimumkartoj,
tutafoj.
Respondas
êiunJPXoponon,
INTERPHILA

1974

Trarigardinte
la adreslibron
de filatelo "lnterphila 1974", mi konstatis,
ke preskaù neniu Esperanti •sto / Kolektanto
de la motivgrupo Esperanto / eluzas
tiun malgrandan
eblecon sen.k.oste propagandi
por ni,
Mia opinio estas,
ju pli multe da nomoj tie estas trpve blaj, des pli da interesuloj
anoncos sin.
La adreso por kontakti kun la eldonejo estas:
an der F ACHVERLAG LUDWIG HEL WIG,
D-1--8210 PRIEN - CHIEMSEE,
Spatzenweg
11
Postfach
47 (F ederacia
Resp , Germanujo)
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en la eldono
1975 estas 30.6.1974.
Richard HIRSCH,
BAD HERSFE LD (F. R. Germanujo)
NOTO DE LA REDAKTORO:
La supre indikitan infor_El
on, a dresitan
al s-ro Paulsson,
mi ricevis
tra nerekta
vçjjo , kaj do kun malfruo eê pli granda,
ol tiu, je kiu mi
jam ku timigis pro l a posta misfunkciado.
e:ar la informa
a lvenis post la tajpado de pasinta numero de "F enikso",
mi ne povis gustatempe
instigi la AREK - anojn sekvi la
pravan proponon de nia kolego HIRSCH.
Eble , ta men,
malgraù la forpaso de la limdato, oni ankoraù povus
provi, çu oni anJrnraù akceptas
enskribigojn
(kiuj es tas ,
cetere,
tute senpagaj,
kaj ne donas iun ajn devontigon).
PRI LA DUA TIPO DE LA SVISA

STAMPO

BERN

1947

(responde
al la demanda de s-ro Bi~siada en Fenikso
n. 27)
Mi bone konas tiun êi stampon.
Gi.estas posta. La
Berna Kongreso
de 1947 havis 2 stampojn.
Jen kelkaj
klarigoj
pri tiu dua stampo, kiu fakte estas variaf o de
la normala (laù indikoj de svisa kolektanto
neesperant!_
sto).
Ternas pri inversa
problemo kompare al la stampo
de Lugano 1972, kiunmi klarigis
en Fenikso n. 23.
Kio okazis?
1) dekomence,
en Lugano, oni antaùvidis
"aùtomo bilan
postkontoron".
La fabrikita
memoriga apudstampo
enh~
vis la urbnomon.
Por svisa aùtomobila postkontoro
esta s n epre nec ese, ke s ur l a memoriga apudstampo
aperu
l a urbnomo,
êar gi ne estas indikata sur la rond a nulig sta mpo . Lastmomente
la antaùvidita
aùtomobila postkon toro farigis
"enê ambra postk.ontoro"
(en la kongresejo)
.
L a jam preta ap udstampo tamen es tis uzata ê ar gi povis
sengene esti u za ta k.un ronda nulig stamp o de Lugano.
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sur la nuliga s tampoj, sed tio tute ne gravis.
2) En BERN 1947, male, prezentigis
inversa
sïtuacio:
oni antaùvidis
enêambran
postoficejo,
kiu uzus ordina ran nuligpovan
datstampon
de Bern + apudstampon
sen
indiko de urbnomo (tiu indiko estis nenecesa,
êar gi
trovigas
sur êiu ur ba ronda nuligs tampo). Nu, finfine
la nedaùra postkontoro
funkciis kiel "aùtomo bila " , kaj
ne plu "kongœseja".
Sekve, ne plu estis eble uzi la
jam pretan apudstampilon
~sen indiko de urbnomo),êar
gi + la ordinara
nuligstampo
de aùtomobila postkontoro
(kiu indikas nur "SCHWEIZ.AUTOMOBIL-POSTBUREAU") ne plu taùgas:
ja mankus unu el la devigaj elementoj, la urbnomo.
La transformigo
de kongœseja
postkontoro
en aùtomo bilan estis decidita sufiêe frue, êar nova memoriga
stampilo - kun indiko de la nomo BERN, tiam necesa povis esti arangata
gustatempe.
Tiu stampilo estis uza ta dum la tuta kongreso,
kaj gin ni êiuj konas. Tamen
la netaùga (sen BEl'ilN) estis iom ueata (êu,...erare, êu
memvole por arangi kelkajn "rara')ojn" ?) . Ciukaze gi
ekzistis.
Kontrolu viajn duplikatojn de la stampo BERN 1947,
Eble vi posedas varia')on,
kiun vine supozis.
Krom la fakto, ke n:ur la normala stampo indikas
BERN, ambaù stampoj ne estas tute similaj.
Precipe
la pozicio de la kvinpinta stelo sangigas.
Jean AMOUROUX,

PERPIGNAN

(Francio)

ALPROKSIMIGAS
LA NOV A JARO : frua pago de via
kotizo estas bonvena, kaj helpas nin en la traktado
de administraj
aferoj,
des pli konsiderante,
ke afergvidanto kaj redaktoro
logas en landoj malproksimaj
inter si, kaj ke la posto be zonas tempon por alporti
pagojn kaj sciigojn.
LA REDAKTORO
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RUDOLF BlJRMEISTER
SKRIBIS , antaù kelkaj monatoj 05 . 3.1974):
Stampokatalogo
: Amiko PAULS SON diligente kaj ener gie pere de sia m:irakla multobligilo
kopiis la novan Duan
eldonon, kaj nun eblas servi al êiuj per nova katalogo.
20 pagoj kun multaj ilustra'joj
(kopioj) pri raraj stam poj. Redakta fino estis 15.1.1974.
Pri la prezo mi ne nion povas diri; mi proponis
5, 50 germ. markojn,
inkluzi ve sendkostojn;
mi pretas ekspedi . la katalogon
al
la mendantoj,
s- ro HEIMLICH pretas akcepti ls monon.
Samtempe kun la pago, oni devus informi min, ke oni
pagis al HEIMLICH.
For amikoj en sociahsmaj
landoj
mi ebligas pagon sur rubla bazo Clgmk=3 Kês, 5 Ft,6
A, 2,5 L eo j, 30 stot., 40 kop.). Mi rezignas pri iu
ajn profito el la dua eldono; pagendaj nur es tus papero
kaj afranko;
tu tan profiton ricevu. AREK, tiel oni baldaù ankaù povus aperigi la jam de jaroj pretan katalo gon pri tuta')oj, pretigitan
de Vàm • .
"F alsaj "Esperanto
- filatela'joj:
Mi ne samopinias
kun
amiko AMOUROUX. Amaso da firmaoj,
organizaf oj,
oficejoj ktp utihgas
normalajn
pk por surpres1. tekstojn
propagandajn
aù ekonomiajn. Cetere,
plej versajne
estis
ne ces a oficiala parmeso por surpreso,
de iu stata oficejo. Pri êi afero êefioj mem certe plej bone povu.s ion
diri.
"K e hlet" -s tampo: n eutiligebla
por E-filatela
ekspozafo
en ekspozicio.
Ekzistas
miloj da stampoj, kiuj montras
kvinpint an stelon kaj nenian rilaton havas al E - o. Cete
re ankaù la stamp o j de oli+j
ludoj en Amsterdam
1928
estas originale
celita E-simbolo.
Sed b e daùrinde
la aù toro de la stampo enmetis neniun E-vorton;
gi same ne
uzebl as por fil a-~ k s po, se d u z ebla n e pre es tas tiu memorfolio kun speciala
pm - serio,
êar memorfolio
estas
E-lingva.
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estas malofta,
ke
êiu laù propraj
ideoj produklll kolorajn
stampojn,
kiujn
poste oni oficialigu
en k ata logoj. Laù mia scio pola po sta ministerio
mem okùpigis pri la problemo de kolo r aj
aperé(joj,
kaj kategorie
neis oficialecon
de koloraj stavariaJoj.
Speciale
ni <levas danki al Pola E-filatela
Klu bo, kiu serioze klopodas klarigi ne bulajn aferojn êirkaù
iuj polaj sta. Rezulto estas,
ke hodiaù eblas prezenti
"puran veston" de polaj stampoj.
La fingromontro
al
japanaj stampoj aspektas
iom senhelpa,
êar êiu filat elis
to scias,
ke j apanaj sta (ne nur esperantilj)
aperas pre-.::
skaù senescepte
en tiu rugbruna
inko. Ne troveblas
apud tiu ankoraù ve, ni, vi ktp. Kaj kio R..oncernas aùstrajn koloré(jojn:
gis nun neniu sciigo, ke privatulo
ap~
ris kun sta-kusenoj
êe post o por produkti individuajn
nuancojn.
Mi bone komprenas
la entuziasmon
de espera~
tistoj,êie!
propagandi
kaj varbi por E-o, mi konas la
amon al belaj, l;>unta_jjkaj interesaj
stampoj.
Mi eê konse ~
tas, ke tiaj sta trovigu en tirkestoj
k albumoj. Sed en
filatela ekspoza1o tiaj produktoj
ne havas lokon. Anka-à.
se ofte tio doloras.
Mi eê deklaras,
ke oni miskreditig
as per tiaj manipul af oj l a E-filatelon.
Pli bone estas
ne mon tri pecon, eê se temus pri plej granda rar af o, se
ne pruvita oficialeco.
La reguloj hodiaù pli kaj pli ser iozigas,
kaj êiu a jn "nefilatelaf
o" malgrandigas
sancojn
de medalakiro.
R . BURMEISTER,
KARL-MARX-STADT
(GDR)

PRI LA GREKAJ STAMPOJ
skribis
s-ino Urania GEORGIADU el Ateno, Greklando:
"Neniu mistero ekzistas
pri tiuj stampoj;
ili estis poste uzitaj,
en Ateno 1973
kun la skribafo
Oficiàla P..ostkongr e soAte no, kaj en Retimno 1972 kun la skribafo
Esperantikon
Mesohiakon
Seminarion''.
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EN 1974 (daùrigo

de pasintjl

numero)

S-ro AMOUROUX atentigis nin, ke ankaù ekzis1as
la franca varbstampo
ST ETIENNE 1974 kun datstampo
PP (port payé ,,.,pagita afranko);
same kiel êiuj similaj
PP-stampoj
gi estas malfacile
akirebla.
K rome aperis,
laù mia scio:
- SZEGED,
Hungarujo,
12.So 1974: ronda stampo kun
bildo de konstruafo
lumigita de radianta
E-stelo,
kaj
1
teksto,
en la hungara ~j en E-o : ESZPERANTO
NAP +
ESPE RANTO - TAGO l ~J 1.4:
•.V: !2
- SZOLNOK,
Hungarujo (miaj ekzempleroj
havas datojn
21, 22 kaj 23 junio 197 4): s tampo en forma de blazono,
kun E-stelo,
birdo fleganta siajn idojn en nesto 1 kaj
i
tek s to en la h4ngara kaj E --o: "25. MAGY ARORSZAGI /
ESZPERANTO/
KONGRESSZUS
/ 25-a HUNGARLAN DA / ESPERANTO -/K ONGRESO / SZOLNOK / dato"
- ABALIGET,
Hungarujo (miaj ekzempleroj
havas datojn 15,16,17,18,19,20,21,24julio
1974): la jam tradicia stampo kun esperanta
malhela stelo, du floroj,
montaro kaj manoj sinpremantaj,
kun teksto nur en E - o:
"7a/Internaci
a/ Renkontigo / Naturamika/IREN
/ ABALIGET /
dato
- GYULA, Hungarujo,
dum kulio Gni ankoraù ne vidis
gin)
- VALLADOLID,
Hispanujo (miaj ekzempleroj
havas
datojn 19 kaj 22 julio 197 4): ronda ~itampo okaze de la
1-lispana E-kongreso,
kun granda malhela /s triita stelo,
kaj teksto nur en la hülpana "CONGRESO NAC . / DE
ESPERANTO / VALLADOLID / XXXIV / dato
- HAM BURG, F ederacia
Res p. Germanujo:
avala sta
okaze de la 59- a U . K. (miaj ekzempleroj
havas datojn
29,30 kaj 31julio kaj 2 aùg. 1974): HAMBURG 36 / 59-a
Universala/Kongreso
de Esperanto
. Teksto nur en E-o.
Meze de la stampo, la emblemo de la kongreso
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- 12 - BERGAMO, Italujo,
4.8.1974:
sta okaze de la 47- a
SAT-Kongreso:
E-stelo kaj teksto tute en Esperant o
"24100 BERGAMO C. P. / 47-a S. A . T. ESP ERANTO
KONGRESO / êe Eur College San Marco / Servizi
dis t a c,
cati (= provizora
postkontoro)".
Pli gus te, la teksto
estas en la itala Ciro la de1orindiko
servizi distacca ti),
en Esperanto
(pro la nmno de la arango) kaj .. ~n la an gla, êar la vorto "College"
(=k olegio), kvankam êiam
pli ofte uzata ankaù en Italujo,
tute ne estas itala.
- VERONA, Italujo,
15.9.1974,
sta okaze de la 45- a
ltala E-kongreso:
kvadrata
sta kun detalo de la rom ia
amfiteatro
"Areno",
E-stelo kun indiko 45°, kaj tek sto en la itala "CONGRESSO / ITALIANO / ESPERAN T
- OP AV A, êeB.oslovakujo,
7.9.1974,
sta okaze de la
5-a renkontigo
de l a E-sekcio
de êenosl.filat.Asocio.
E ,-stelo,
teksto nur en nacia lingvo "S. / Setkàn1 / Sek ct'
Esp e ranto. lw stampo (kiu ankaù pr ezentas stil"4zitan
grafika1on) estis deseg nit a de Vladimir KOV ARIK, aù toro de multaj êenoslovaj
postmarkoj.
DU NOVAJ TUT AJOJ (CI - FOJE,

EN CEHOSLOVAKI

Il

O)

Okaze de la filat. eks po. "BRNO 74", la Federa cil:1
Minist . pri Telekomunikoj
de Cenoslovakio
emisiis s er t 1111
de 6 koloraj kovertoj,
kun la sama aerpoÊta. pm en alt é1
valoro de 6 klUlnoj~Sur la mall ekstra flla.nko de êiu ko vc 1•1
vidigas en gravuro ilu s tr a f o de aviadilo (sama bildo, ~1•il
kun diversaj
rekonlit e roj), êirlaù kiuj estas t eksto j en
la êefia aù slovaka : "C e lostàtn1 vystava postovnkh
znll
mek Brno 1974", kaj la adekvata traduko en lingvoj a n gla, franca,
ge rm ana kaj rusa/.la unuaj kvar kovertoj .
La du l asta j (respektive
en koloroj blua kaj vio l a) sur hava s la E -tradukon
"Tutât .à.ta eks po zi cio de postmar1 w 1
Brno 1974". La pm kaj ilustrâJo
estis proj ektit a j de V l r1
dnhir Kovar1k (v. supre!),
kaj gr9,.vuritaj de J. Mrà êek .
Vlàda HASALA, MUTËNI"'XCE, êehoslovakio
A

