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Afergvifianto
de AREK: Ivar P AULSSON,
Algatan 3,
S-171 33 SOLNA (Svedujo),
Poêoko 51 57 85-4; redaktoro de "F enikso 1': d-ro Antonio DE SALVO, Co P.
4017, 1-00100
ROMA APPIO (Italujo),
Poê oko 1 /50317

o

Jara kotizo:
10 respondkuponoj
aù egalYaloro
(la redak
toro estas preta pagi la kotizon de tiuj, kiuj sendos al
li sialandajn
neuzitajn
tuta'jojn /( aerog ramojn, kartojn
aù kovertojn
kun of i ci nl ::>n~(' ~~ !a postmarko)/ en nomina
la valoro de 10 let erafranko j al eksterlando).
KLARIGO

DE PROKRASTO

êi tiu

numero, la lasta de 197 4, aperas kun granda
malfruo (praktike,
fine de februaro
1975), êAR en lape
riodo novembro 1974/februaro
1975 mi vizitis postuni- versitatan
kurson en urbo j e 200 km de mi a hejmo, kaj
do mi ne povis tajpi la jam delonge pretan manuskripton
Mi petas senkulpigono
Krome, êar mi devos elteni pezan
ekzamenon fine de aprilo,
gis tiam mi ne povos pr izo rgi
"F enikso" -n; mi tamen promesas,
ke komence de majo
mi aperigos
duoblan numeron (32/33), jam por la kolekto de 19750
LA REDAK TORO

0
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Julian

TUWIM,

Esperantisto

kaj poeto

Nia kolego Tomasz S0BIECH
atentigis
nin pri la fa:!:
to, ke l a pola poeto Julian TUWIM, honore al kiu la pola posto eldonis (antaù kelkaj jaroj) postmarkon
en nom_!_
nalo d e 1, 5 0 zl. (eldonkvanto
5 milionoj),
estis Espera!!:
tisto. Pri la af e ro, cetere,
aperis sufiêe ampleksa a rtikolo de m ag. ls a j DRAT\VER en la Esperanto-revuo
"Bulg ar io" n. 10 de oktobro 1964, el kiu ni c itas:
"Naski gi nt e en la j ar o 1894 en Lod zo , TUWIM l er nis e n rus a gimna zio. La poeto tiel i. a. pri sk ribis siajn lernej ajn jarojn:
'"' D ez ir egan te por ê ia pre zo k a j
ê i el n eg le kti l a d evo jn de lernanto
de k vi na klaso de la
Lod za Knaba Gim nazio , mi kun l a tuta dena ska pasio ok~
pi gis pri tute flanka afe ro: pr i lingvistaj
studoj konsistantaj en kaptado e l vojagverkoj
de vor toj e l "ek zo t iJa j"
lingvoj . S e n iu ajn or do aù sistemo mi pl enigis kajerojn
per miloj da e s primoj e n centoj da lingvoj aziaj, afrikaj,
oceaniaj • . . Tio alk on dukis min al la. penso pri lingvo
int e rn ac ia . Mi lernis Esperanton,
kaj d ank' al gi mi
unu a foj e kontaktigis
kun L eopo ld o ST AFF ( l a plej em_.!.
ne nta pola poeto de l a 20-a j a rc . / , êa r guste en tiu êi
lin gv i sta p e ri odo mi komencis l egi li a jn ve r sa'3o jn ka j
t r ad uki ilin Esp era nt en.
Mi farigis iaspeca
amb asa doro d e la poeto en la ur bo
Lodzo kaj êirkaùa'3 oj kaj per Esperanto
mi v olis disfam igi Staff tr~ l a tu t~ mondo (mi tradukis
interalie
kaj pr~
sigis en "Pol a Esp e ranti sto " liajn versa1ojn
"En kr e pu sko" k aj "Plu vo aù tun a '~ . Antaù miaj oku lo j aperis la
mondo de tut e aliaj spertoj,
gojo kaj a dmiro"'~
La kreado de TUWIM disvolvigis
s ub la signo de ve~
ko s up e r l a d cka d ènc ism a j influoj . L ia n unuan p e ri o don
de po ezi a. verkado (volumetoj "lnsido kon t ra-ù Dio" 19 18,

- 3 "Sokrato dancanta"
1920, "L a se pa aùtuno" 1922, "Ver
s a1oj ") karakterizas
motivoj de morto, malgojo, malgajo o o, Tamen lia verkado ne estis abstrakta,
de l a vivo
des irita poezio de mod er11istoj, sed pentris konkretajn,
esprimoplenajn
personecojn,
Pli matura farigis lia poezio e n la v olumett, j "V o r toj
en sango " 1926, "Nigra -arbara
parolo " 1929 , "Cigan a
B iblio " 1933·1 "Brulanta
enhavo" 1936 , kie klare reliefigis fadenoj ligantaj la poeto n kun la klasika poezio kaj
la popo l aj fontt,j,
TUWIM verkis multajn satirojn
(i, a, volumeton
"Rim kermeso"
1934), bonegajn i.nfanverkojn,
bibliofi.lajn
eltro
vafojn (i, a, "Pola dri.nkula vortaro " , " Kvar j arcentoj
d e pola epigramo"),
komediojn, kantetojn
por satiraj
teatroj,
ktp. Ankaù li multon tradukis
polen el la rusa
literatura
kaj el aliaj hteratur
oj,
Dum la mili to TUWIM; troviganta
ti am en Sud-Ameriko,
verkis grandan poemon "Polaj fl oroj",
en k iu esprimigis lia sopiro al la fora suferanta patrujo,
Fragmentoj
de
la poemo es t is kon sp ire v aste cirkuligitaj
en Pollando
dum la germana okupado.
TUWIM revenis
en la. 1ct11u011 en 1946, En sia la sta j
versa'joj li salutis la ren as kigintan Polujon,
TUWIM tradukis
Esperanten,
krom versafoj
de Staff,
kelk a jn de Julius z SLOW A CKI (g ran da poeto de la pola
roma ntikismo , 1809-1849), kaj versa'jo jn de pola poeto
Kazimiro PREZERMA - TETMAJER (1865-1940),
ankaù
versa1o.i n de la fran ca poeto Ar turo RIMBAUD (1854 1891), kiun li tre satis.
T UWIM ~iam mon tr is sian simpation al Esperanto,
Tian li ankaù substrekis
dum radioparolado,
en kiu li
diris:
"Al la lin gvo internacia
Esperanto
mi hava s pro fundan simpation kaj venin admiron " ,
TUWIM mortis en Zakopane 27 , 12. 1953" .
Poezia3oj de TUWIM ekzistas libroforme
en ·Es peranto,

- 4 FRANCAJ

APOGINTOJ

DE ESPERANTO

SUR

r .M.

La antaùe aperintajn
listojn en "Fenikso"
oni povas koIE-_
pletigi per la sek vantaj nomoj. Informfonto:
let e roj sen
ditaj de la koncernaj
eminentuloj,
en 1910, al Ernest
ARCHDEACON,
fame konata esperantisto
kaj pioniro
de aviado kaj de aùtomobilismo.
La numeroj de la p,m.
cititaj inter krampoj e stas laù la katalogo Yvert & Tellier:
- Maurice BARRES (1070)
- Paul DOUMER - jam citita - kto DRIANT
- jam citita -Gustave
EIFFEL
- nur monumerlto
- Charles RICHET - pm en Monako
Svedio 813.
Jean AMOUROUX,
ANKORAU

Perpignan,

sur pm 429
n. 394/396 kaj

Francujo

PRI LA ST AMPO BERN

1913

(vidu mian artikolon
en " Fenikso"
n, 24).
Pli kaj pli evidentigas,
ke ekzistas
du tipoj de la
koncerna
stampo.
Mi. povis kontroli. kelkajn ek zahp lerojn,
kaj mi tro vis kaj la unuan kaj la duan tipon.
Plej karak t e rizaj es tas miaj du ekzemp l eroj kun
dato 27. VIII .13 :. unu apartenas
al la unua tipo kaj la
alia al l a dua.
"
Car je sama ta gdato oni trovas du malsamajn
.sta~
paJojn, oni povas logike konkludi,
ke du iom malsamaj stampilo j e stis uzitaj.
Jean AMOUROUX,

Perpignan,

Francujo

-5 PRI LA ST AMPO MA RI LIA

1973

Verdkoloran
st amp on d e MARILIA mi havas sur ko
v er to s en postmarko.
Gi eble estas posta pro la hte.=roj ECT - SP en la stamp o , kio signifas "Empres a
B r asileira
de Correios
e Telegrafos " . SP estas Sa5
Paulo , la stato, en kiu Marilia trovigas . Tamen la
stampoo ne havas da ton de uzo, kaj nur montras la daù
ronde la Seminario
de 19-22 julio 1973. Do, gi eble
estas apudstampo posta, sed ne nuliga pôststampo.
Werner

SIMON,

Memphis

- USA

ANONCETO
Por filatela eks p ozicio mi sufiêe urge bezonas Esperanto-tutaf
ojn, t. e. oficialajn
po.stajn kart ojn kaj
kovertojn
kun alpresitaj
markoj kaj teksto anka ù en
Espt!ranto,
krom la 3 polaj kaj la las ta hungara.
Detale priskribu
la ofertojn kaj dezirojn.
Vi b onvolu
nenion sendi antaù interkonsento
. Jean AMOUROUX , J
rue de Sorède,
"Mo ulin-à-Vent
" s F -66000
PERPIGNAN, Franctjo.
Ankaù la redaktoro
C. P. 4017, 1-00100
la samajn afojn.

(D-ro Antonio DE SALVO,
ROMA APPIO, ltalup) bezonas

NEKROLOGOJ
La f 12-an de oktobro 19 74 mot'tis nia kolego J.F.
MAZANEK e l Ostrava-Mar.
Hory (Cehoslovakujo),
ak tiva kolektanto kaj membro de AREK.
Fine de dec embr o 1974 ankaù mortis,
en L euven
(Belgujo),
s-ino Ann a MEURJRENS,
kiu, kvankam ne
aparten i s al AREK, plurfoje h e lp is la redaktoron
per
informoj kaj mat e ri alo.
A

A
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JONAS , PREZIDENTO,

ESPERANTISTO

KAJ FILA TE LIS TO
Pri la ligoj kun la E speranto-movado
de la forpasinta aùstra Prezidento
ni êiuj bone scias (vidu, i. a.,
"Fek-ikso"-n
28/29).
Kun aparta emocio, do, mi ricevis de nia kolego Anton S TRAIF ekzemplerojn
de postmarko en nominalo de 2 silingoj,
eldonita la 28-an de
junio 1974, de la aùstra posto, honore al la mortinto.
La pm prezentas
portreton
de la Prezidento
. La koncernaj unuatagaj
kovertoj
ricevis
specialan
memorstampon, kun responda
portreto
kaj kun la germanlingva skribafo:
"FRANZ JONAS/ EIN PR1.:.SIDENT
DES GANZEN VOLKES/1899/1974/115<.i':JIEN
28.
JUNI 197..4 / AUSSTELLUNG
DES 1.ê.A.B.5.V.
IN
WIEN." (traduko:
Franz Jonas, Prezidento
de la tuta
popolo - Ekspozicio
de la 1-a aùstra laborü,ta
postmarka kolektantunuigo
en V ieno".
11

~

La oficiala komunika1o,
per kiu la aùstra posto
anoncis la aperon de la menciita postmarko,
finigas
per êi tiuj vortoj:
"Li havis aparta~ intereson
por
numismatiko
kaj filatelo".
Oni povas aldoni, ke Franz Jonas ne limigis kole!:_
ti postmarkojn,
sed kelkfoje li eê mem desegnis
kelkajn el ili: fakte, la se rio de 3 pm, eldoni ta en 1968
por memorigi la 5O-jaran
datrevenmde
la aùstra Respubliko,
estis desegnita
guste de li, kiel oni povas
facile kontroli
rigardante
la subskribon
en la suba
parto de la pm. Okazis,
je., ke la Prezidento,
ne
kontenta pri la proponitaj
skizoj,
ekprenis
paperon
kaj krajonon
kaj mem desegnis
la pm . Pri la kurioza
afero aperis artikolo (sub la titolo "Desegnanta
Prezidento")
en la popùlara filatela revuo "IL COLLEZIO
NISTA",
eldonita en Italujo.
A. DE SALVO
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K0LEKTANT0J

DE GLUMARK0J

Pro lon ga (preskaù
dumonata)-striko
de postistoj
en
Francujo,
mi respondis
kun granda prokrasto
al la di versaj koresponda'joj:
mi petas pardonon pro tio.
Mi pr epar is liston de la glumarkoj aperintaj
en la
jaroj 1972 kaj 1973; mi sendos gin al la kolektantoj,
laù deziro.
Mi anka ù preparis
folion por indiki la kvan
ton de glumarkoj en êiu folio: mi opinias,
ke tiuj indikoj
estas tre interesaj
por la kolektantoj
de folioj. Ekzemple, mi konstatis,
ke sur la sama folio estas :
- 1 kvaropo 74 Aa k aj 1 kvaropo 75 Ag,
-1 kv aropo 75 Ah kaj 1 kvaropo 152 Ag,
- 1 kvaropo 7 4 Bd kaj 1 kvaropo 4 pirami.tbj;
- 1 kvaropo 152 Aa kaj 1 kvaropo 4 piramidoj,
- n. 211, 217, 212, 218 kaj 210;
- n. 468: folio 3x2 kaj 2x4,
- n. 47: folio 2x4,
- n. 30: nekompleta
folio: 3x6 kaj 5x5 : do, la folio
es tas minimume 5x6,
- n. 59: 4x9 ktp.
Mi trovis ankaù novajn glumarkojn:
- A 157: F oiro de Malm8e (Svedujo) . 6-12 / 08.
(V) 108x139. Blua kaj verda sur flaveta,
- 484 d: blu a surpreso;
b: nigr a surpreso.
- A 570 : b : kun nigra surpreso:
SPECIMEN0.
- A 749: Semajno de lnternaci a Amik eco : 22-28 / 02,
trê. (V) 32x50 . Stelo, du manoj; ruga, ver da, nigra.
- A 764: Congrès régional
Languedoc - Roussillon.
NIMES (Francujo).
28 / 04. CH) 136x36. Tuta'jo. Monum
entoj el Ni"mes, ste lo, a-verda,
nigra sur blanka pape;-o,
b- sur fla va papero.
768: verda a: sur fla va fono, b; sur blanka fono.

- 8 Mi hav as an kaù a liaj n malko vraJo jn .
:tv1ipet a s, ke vi bonvolu informi min pri êiu nov a eld ono de Esperanto - gl umar ko el via lando, precipe pri
la na c iaj aù lokaj kongre so j , kunveno j, renko ntig oj aù
aliaj eventoj:
mi pova s, tie l , pr epari listo n p or la ka talogo.
Eas t on. TREMON,
(Francujo)
DENOVE

31 rue Turgot , F-8735O

KUFSTEIN

PANAZOL

1947

En Fenikso 24 mi skribis pri uzo de la Kufsteinstampo je la 29 .8. 1947. Komparo de tiu êi stampo kun
la pli poste uzita stam po de okt obro ,montra s , ke la aù gusta da to estas i omet e pli granda.
Gi. me zuras proks.
17 mm, dum la okto bra dato nur me zuras 15 mm. La
li teroj kaj ciferoj es t as 2 - 1/ 2 mm altaj, dum en la ok tobra stampo ili mezu ras nur 2 mm . Ankaù l a spaco
inter la d ato kaj monat o estas pli mal gr anda en aùgu sto. Do, gi estas varia'Jo konsiderinda
. Mia oktobra
stampo estas s ur postkarto,
kiu s ur ha vas la t eks ton
"Aùstria
E - Kongres~"
(Kufst e in 29. - 31.8.1947),
kiu
estis la unue planita dato.
Werner

SIMON,

Memphis,

U SA

NOV A ADRESO
Nia ko leg o Christ ian BECHTOLDT
translokigis:
bon v olu noti han novan adreson:
Fichtenweg
14
D-643 BAD HERSFELD
(F e der . Resp. Germanujo).
Ti e l, nun en Bad He rsf el d vivas
(Behtoldt kaj Hirsch).

2 AREK-anoj
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PLUAJ

SUKCESOJ

DE E-FILATELISTOJ

EN CSR

Okaze de la "Internacia
ekspozicio
de postmarkoj
OP AV A 74", kiu havis lokon de la 24 - a de aùgus to gis
la 8-a de septembro
1974 en la urbo Opava Cêeh.oslova kujo), okazis la 5 -a renkontigo
de la Esperanto-sekcio
enkadre de la F ederacio
de êenoslovakaj
filatelistoj.
Krom kunveno de la estrar o de la Sekcio (kiu, i. a.,
decidis aperigi katalogon de E - postmarkoj),
kaj diversaj distraj
arangoj,
êefa evento estis la prezentado
de
E-kolektoj
kaj solena proklamo de premiitoj.
La E-kolektoj
estis en ap a.r t a saloneto.
Al la ekspo
zicio aligis 6 kolektoj,
sed estis ekspoziciitaj
nur 5.
Gis nun neniam en la mondo oni povis vidi tiom mul te
da Esperanto-kolektoj
kune en unu ekspozicio.
La kolektoj gajnis jenajn premiojn:
;: "Historb kaj nuntempo de Esp eranto"
de Dolfa BARTOSIK: malgranda
orumita medalo kaj honorpremio
de
la ekspozicia
1urio;
- "Esperanro
- internacia
lingvo" de Rudolf BURMEIS TER (DDR): grand a. ,, _-g.:::nta medalo kaj honorpre mio de la ekppozicia
1urio;
- "Esperanto
e n fflatelio"
de Vlàè.a HASALA:
gran da argenta medalo kaj honorpremio
de la ekspozicia
1urio;
,
· - Esp era nto en praktiko"
de V l àda VANA: malgran da argenta medalo (temas pri kolekto aparte tnt eresa,
konsristanta
sole el tutaJoj);
- "Esper anto - internacia
lingvo" de Alois JAKUBEC:
granda argentumita
medalo.
En la ekspozicia
katalogo oni publikigis
du artirolojn pri la temo Esperanto:
"Esperanto
en 'êenoslovaka
filatelio"
eê kun bildoj, kaj alia pri la gisnuna agado

- 10 de la Esperanto-sekcioo
En la katalogo estis arik::iù pub hkigij?a deta l a pro gramo de la 5 - a jubilea renkontigo
de la E - sekcio,
Kiel ni jam anoncis,
okaze de la renkontigo
oni uz i.s
specialan
E-poststampon,
E stas menciinde,
ke sur la diplomo, kiun oni donis
al la sukcesinta j ekspoziciantoj,
estis u_zata ankaù Esperanto,
apud l a êefia, la rusa, la germana kaj la pola,
i

VLADA

HASALA

POR KOLEI(TANTOJ

DE INSIGNOJ

La 8-an de septembro
1974 okazis en Opava (êSR)
la unua rel<tkontigo de la Klubo de kolektantoj
de Esp;:_
ranto-insignoj.
Oni diskutis,
La,, pri: laborplano
por venontaj ja roj , eldono de katalogo de porokazaj
E-insignoj,
kiuj
aperis okaze de kongresoj
de UE A, SAT kaj IFEF,
Vlàd-a

HASALA

DU GL UMARKO J
venis en miaJn manojn, kaj mi iom supra1e (ne estante
fakulo) priskribas
ilin:
- gl m por la 27-a Ferv ojista Esperanto-Kongreso
(IFEF),
VILLACH (Aùstrio)
10 - 16 majo 1975: panora
mode la urbo, skriba"}o " 27 --a FERVOJISTA/ESPERAN
TO / KONGRES0/10
- 16 MAJO - VILLACH -(ADSTRIO) " ,
emblemo de IFEF kun aldonita siglo FISAIC (temas pri
la kultura kaj distra organizo de l a fervojistoj),
Kolo roj : r oza- en unu ekzemplero,
b lua en la alia;
- glm por la 53-a Germana E - kongreso:
skriba1o
"53 a GERMANA ESPERANTO
KONGRESO /kvinpi~

ta stelo/ OBERKIRCH PENTEKOS TON 1975/kvinpinta
stelo/ ESPERANTO/TURISMO";
la bildo montras kastelon sur deklhw, viberon,
leonon, arbojn kaj grandan
kvinpi:n.tan stelon. Koloroj: nigra kaj verda sur b l anka
fono .
A. DE SALVO
Estis

akceptitaj

NOV AJ MEMBROJ
la sekvaj novaj membroj:

62. Germano GIMELLI, via D .,Creti 61, 1-40128 BOLO
GNA, ltalujo; ko l pm, s t a;
63. Stanis,;faw CZESNOWICZ,
skr.poczt
. 13 , PL-81969
GDYNIA 2, Pollando;
kol .. : pm, sta;
64 . Anatolo F .KOBA; p.k . 18, SU-324099
KRIVOJ ROG
99, Glavpoêta (Sovetunio);
kol
glm .
0

0

NOVA PRIZORGANTO

:

DE STAMPO-BANKO

Oni komisiis al Vlàda HASALA (kiu nun havas novan
adreson:
CS - 696 62 Stràznic e , êen.oslov .) la taskon
prizorgi
la stam po-bankon.
KASRAPOR TO 1974
Enspezoj:
- el la jaro 1973•••c••••••••••••••••••
• • • ••••88 rkp
- pagis por 1974 (kelkaj ne komp l ete) 41 membro~
rkp
90
- enspezo Stampo-Banko
•• • •••• ~ ~...........
50 rkp
sume
528
Elspezoj:
- adrsaro
+ afranko por la afergvidanto.
100
0 • 0 • ••
- por la glumarka banko (por komenci la laboron) 40
- "Fenikso",
preso kaj elsendado.
o •••
• •••
o. •• 300
Restas 88 rkp (tamen, oni devos dekalkuli
presado kaj ekspedo de "Fenikso"
31).

rkp
rkp
rkp
rkp

sume
440 rkp
la koston de

- 12 ST AMPOJ DE 1974 (daùrigo)
- Mi fine vidis ekzempleron
de GYULA 1974 (v o F enikso-n 30)o Ternas pri stampo en formo de sildo, en Esperanto kaj en la hungara ; la skriba1o diras:
"SOMERA
ESPERANTO
UNIVERSITATO/NYA'RI
ESZPERANTO
EGYETEM/HUNGARIO
- 1974. La bildo montras emblem on (versajne
de la urbo) kun la komencliteroj
SEU,
kaj kvinpintan stelon.
-La 22-an de septembro
(anstataù,
kel kutime, en junio )
estis uzita E-stampo
en POZNAN:, Po_llando, okaze de
la internacia
Foiro.
La bildo montras, interne de grauda litero T (komenclitero
de Targi, Foiro),
la renesancan urbodomon;
la skribâJo,
en Esperanto
kaj en la pola, diras:
"MIEDZYNARODOWE/TARGI
POZNANSKIE/
INTERNACIA FOIRO EN POZNA~/
POZNAN' 2 /TAKON ..
74".
- En KOKURA, Japanujo (pr e ciz~, en la insulo Kiusiu),
la 3 -an de novembro 1974 estis uzita brunkolora
stampo, tute en la japana, kies traduko signifas,
laùvorte:
"LA 61-AN JAPANAN ESPERANTO-KONGRESON
ME
MORANTE/ KOKURA". La bildo montras kvinpintan stelon , japanan kastelon kaj insulon Kiusiu; la stelo
ind i kas la lokon, kie Kokura situas.
Antonio DE SALVO , Roma, ltalujo
KLARIGO
Kelkaj AREKanoj logantaj en socialismaj
landoj plen
dis êe la amiko BIESIADA (kiu afable prizorgas
la eks
pedon de FENI$:SO al soc.landoj),
pro tio, ke mi, pro
miaj multaj okupoj, generale
res:pondas post longa inter
valo. Mi <levas klarigi,
p:l'.'i tio, ankaù por eviti genojn
al la amiko BIESIADA,
ke nur mi respon<lecas
pri tiuj
malfruoj,
dum li ne havas la e blecon urgigi miajn p e rsonajn af e rojn!
Antonio DE SALVO

