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NOVA FILATELIJAGLASILO FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJEORGANE MENSUEL DE LA FÉDÉRATION PHILATÉLIQUE DE SLOVÉNIELETNIK v. MAREC 1953 štev. 3Dragan Novak, ZagrebFILATELISTI NAJ IZPOLNIJO SVOJO DOLŽNOST DO LOVRENCA KOŠIRJAVprašanje Koširjevega idejnega prvenstva pri izumu poštne znamke še vedno ni dokončno rešeno. Pri nas se za dokumentacijo tega prvenstva vztrajno bori tov. Ferdo Kobal. Poštna uprava je izdala že leta 1948 spominske znamke na čast idejnemu tvorcu poštne znamke. Poleg tega je zbrala nekatere dokumente iz arhiva Svetovne poštne zveze v Bernu. Napovedala je tudi knjigo, ki naj bi objavila vse podatke in dokaze. Knjiga še ni izšla; vzrokov za to ne vem. V naših, avstrijskih in nemških časopisih izhajajo od prilike do prilike članki o Koširju. Na sredi pota seveda ne smemo ostati in filatelisti moramo ne glede na morebitno nadaljnjo akcijo poštne uprave ukreniti tisto, kar bo v mednarodni filatelistični javnosti dovedlo do nekakšne odločitve.Zveza filatelistov Jugoslavije kot vrhovna organizacija doslej še ni začela reševati Koširjevega vprašanja, čeprav to ni zadeva zgodovine, poštne uprave in posameznikov, marveč predvsem zadeva organizirane filatelije. Sodim, da ne smemo prepustiti poštni upravi ali neorganizirani akciji posameznikov vse skrbi glede tega vprašanja. To pač tem manj, ker prav naša filatelistična organizacija lahko izpolni svojo dolžnost nasproti Koširju. Zveza filatelistov Jugoslavije je članica Filatelistične internacionalne federacije. Čeprav ne obsega FTP vseh filatelističnih organizacij na svetu, je vendarle za zdaj največja in edina mednarodna filatelistična organizacija, ki ima pravico, da idejno in organizacijsko predstavlja mednarodno filatelijo. Nihče ne more oporekati, da je za reševanje prvenstva med Rowlandom Hillom in Lovrencem Koširjem pristojna FTP. Tej organizaciji ni treba zameriti, če ni sama vzela zadevo v roke in če o Hillu več vé, kakor o našem Koširju, ko sami nismo storili svoje dolžnosti. Zveza filatelistov Jugoslavije mora vzeti iniciativo v svoje roke in staviti FIP stvaren in dokumentiran predlog z zahtevo, da pride na dnevni red letnega kongresa.Doslej imamo dosti znanih in zbranih podatkov in dokazov za tezo, da je bil Košir idejni početnik poštne znamke. Sicer so nekatere vrzeli — to pravim zato, ker vsebine dokumentov iz Berna ne poznam v potankostih. Če se dado te vrzeli z dokumentacijo izpopolniti in če lahko res nudimo logično in zgodovinsko strnjen dokaz za Koširjevo idejno prvenstvo, nam FIP ne more iz upravičenih razlogov zavrniti obravnave. Saj ne gre za to, da bi mi s svojo trditvijo napadali Hilla ali zmanjševali njegove zasluge, še manj gre za ugled njegovih rojakov. Mi zahtevamo, da se na osnovi stvarnih dokazil popravi neko dejstvo, ki je prešlo v zgodovino v napačni obliki. Ta korektura sploh ne bo bistveno zmanjšala ostalih Hillovih zaslug za33



poštne reforme, ki jih je izvedel na Angleškem. Dala pa bo posmrtno zadoščenje našemu rojaku Koširju za tisto, kar je on prispeval k izumu poštne znamke. Tega nismo dolžni storiti samo kot filatelisti. To zahteva od nas tudi narodni ponos. Koširjeva zadeva ni v zgodovini osamljen primer, da skušajo veliki in močnejši zatajiti ali omalovaževati prispevke malih narodov h kulturi in civilizaciji človeštva.
Organizacija Združenih narodov kot najvišja organizacija vseh miroljubnih narodov sveta, ki naj skrbi zlasti za sodelovanje ter kulturni, socialni in gospodarski napredek vsega človeštva, je tako pomembna po svojih nalogah, da bi morala biti samostojna tudi v poštni službi.Zato je sklenila njena skupščina leta 1950 ustanoviti samostojno poštno upravo Združenih narodov, seveda v sporazumu z ZDA, na katerih ozemlju je njen sedež. Sporazum z dne 28. marca 1951 je predvidel ustanovitev samostojnega poštnega urada na sedežu Organizacije v New Yorku, za katerega opravljajo vse delo ZDA (brezplačno), znamke pa dobavljajo Združeni narodi. Ze maja 1951 je posebna komisija Združenih narodov odobrila osnutke novih znamk, ki predstavljajo njihovo zastavo, palačo, namene in različne dejavnosti. Doslej so izdali frankovne znamke po 1, 1 in pol, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 in 50 centov ter za 1 dolar, letalske po 6, 10, 15 in 25 centov, pa tudi več priložnostnih znamk, namreč znamko za 5 centov za UNICEF, za proslavo dneva Združenih narodov — 24. oktobra 1952 znamko za 5 centov v nakladi 6 milijonov, za dan 10. decembra 1952 kot dan človečanskih pravic pa znamki po 3 in 5 centov zopet v nakladi po 6 milijonov.Razen tega so izdali posebne dopisnice in letalska pisma ter priložnostne kuverte za UNICEF po 5 c. Večina teh znamk je označena z imenom Združenih narodov v vseh petih uradnih jezikih. Te znamke so

doslej uporabljali le na sedežu Združenih narodov, niso pa jih uporabljale druge ustanove pod okriljem Združenih narodov izven New Yorka, kot UNICEF, informacijski centri, misije in Evropski center Združenih narodov v Ženevi. Slednji uporablja, kakor znano, švicarske znamke z natiskom »Nations Unies-Office Européen«, podobno kakor je staro Društvo narodov uporabljalo švicarske znamke z natiskom »Société des Nations«. Švicarske znamke z ustreznim natiskom uporabljajo tudi Mednarodni urad dela (Courrier du Bureau International du Travail), Mednarodni vzgojni urad (Bureau International d’Education) in Svetovna zdravstvena organizacija (Organisation Mondiale de la Santé) vsi v Ženevi na sedežu prejšnjega Društva narodov. Posebne znamke (prej nizozemske z natiskom, sedaj pa znamke lastne izdaje) pa uporablja tudi Mednarodno razsodišče v Haagu.Filateliste mora zanimati uspeh poštne uprave v New Yorku, o katerem poroča posebno poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov za VII. skupščino, sklicano v Parizu dne 14. oktobra 1952 in objavljeno v knjigi »La septième assemblée générale des Nations Unies« (7. skupščina Združenih narodov), izdani od Car- negieve ustanove za svetovni mir. Uspeh temelji seveda tudi na dejstvu, da imajo Združeni narodi poseben urad za prodajo znamk filatelistom. Na »kuvertah prvega dne« so odtisnili na kompletne serije nič manj ko 1,113.216 žigov ter izdali24

Dr. Vladimir MurkoPOŠTNA UPRAVA ZDRUŽENIH NARODOV IN NJENI USPEHI



105.313 dopisnic prvega dne. Filatelistična norost (»la pholie philatélique«), kakor poroča eden izmed delegatov, je ustvarila prvi rentabilni načrt Združenih narodov, saj je vrgla ta strast za leto, ki se je končalo dne 24. oktobra 1952, zaradi zanimanja filatelistov vsega sveta, čisti dohodek najmanj 200.000 dolarjev. Tako soCvetko A. KristanKJE IN KAKO SE KVARIJO POŠTNE ZNAMKEGlavni vir filatelistom, ki zbirajo rabljene (žigosane) znamke, so redne poštne pošiljke: dopisi, tiskovine, nakaznice, spremnice, paketi itd. Zaradi tega seveda nikakor niso zadovoljni s poštnimi pošiljkami, na katerih so poštne znamke pokvarjene. Marsikatero lepo in dobro ohranjeno poštno znamko bi lahko imeli filatelisti v svojih zbirkah, če bi lahko preprečili nepotrebno kvarjenje in poškodovanje poštnih znamk.Vzroki takega poškodovanja znamk so različni. Lahko pa jih opredelimo v dve glavni skupini: poškodovanje na pošti in nasilno prilaščanje znamk.1. Poškodbe na poštiTeh je več vrst. Navajam predvsem naslednje:a) Žigosanje z izrabljenimi poštnimi pečatniki. S takim pečatnikom žigosane znamke so pokvarjene, ker je pečat pomazan, raztegnjen, črte kroga so široke, razvlečene, namesto ozke itd. Tak pečatnik je dolgo imela n. pr. pošta Celje; zdaj je že boljši.b) Mastni pečati. Menda je to tedaj, kadar blazinico na novo napoje s pečatno barvo in se na pečatniku nabere precej maščobe. Nedavno sem poslal na priporočenem pismu tudi znamko za 28 din iz serije »Dan mornarice«. Poleg nje je bilo še nekaj drugih znamk. Prav ta redkejša znamka je bila pomazana s takim mastnim pečatom, vse druge so bile

tudi filatelisti podprli brez žrtev plemenite namene Združenih narodov.Tudi naša poštna uprava je izdala posebno serijo treh znamk (15, 30 in 50 dinarjev) v počastitev Združenih narodov. Ker gre za organizacijo, ki združuje vse narode sveta, bi kazalo, da zbirajo znamke Združenih narodov tudi tisti filatelisti, ki sicer ne zbirajo prekomorskih znamk.
lepe. Pošta: Ljubljana 1. Človek dobi vtis namerne poškodbe.c) Dvojni pečati. Včasih žigosajo na pošti znamke tako, da ima ena znamka po dva pečata. Tudi to pokvari znamko. Zgodi se to tudi pri znamkah, ki jih zbiralec pošlje v filatelistične namene morda z žigom prvega dne ali podobno.č) Imamo tudi precej znamk, ki so razvrednotene z raznimi strojnimi pečati. V zadnjem času sta bila najbolj pogosta naslednja dva: »Posje- tite izložbu ratne mornarice i pomorstva Jugoslavije u Splitu, juli— septembar« (ta žig sem našel v hrvaščini, srbščini in makedonščini) ter slovenski strojni žig: »Popoln naslov, pravilna oprema, sta pogoja za: hitro, točno in zanesljivo vročitev poštnih pošiljk.« Ti žigi so sploh na j več ji sovražnik filatelistov, ki žele imeti lepo žigosane znamke. Zelo jih uporabljajo tudi v Italiji, STO, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Franciji, ZDA itd. Filatelistu ti reklamni žigi cesto pokvarijo veselje nad prejeto znamko.d) Prečrtane znamke. Namesto, da bi pošta znamke žigosala z rednim pečatnikom, jih pismonoše prečrtajo kar s kopirnim ali barvnim svinčnikom. Tako večkrat delajo v Koper - ščini. Pri nas pogosto delajo tako s porto-znamkami. Ob tednu Rdečega križa 1952 so skoraj vse porto-znam- ke Rdečega križa prihajale prečrtane z barvnim svinčnikom. Med 50 takimi znamkami sem dobil žigosane35



samo tri. Vprašal sem pismonošo, zakaj tako. Odgovoril mi je: »Na pošti v Ljubljani 1 nas je 70 pismonoš, a imamo vsega skupaj komaj en poštni pečatnik. Ali naj ob tednu RK, ko je tako mnogo pošiljk z dodatno portovno znamko Rdečega križa, čakam v vrsti, da bom lahko te znamke zaradi filatelistov žigosal s pečatnikom? Kdaj bom raznosil pošto? Za nas je važno, da je znamka uničena in to tudi je, če jo prečrtam z barvnim svinčnikom.« Pismonoši sem moral pritrditi, hkrati pa sem obžaloval, da naša največja pošta ne zmore v oddelku pismonoš več kakor en sam dnevni pečatnik. Filatelisti smo bili zaradi tega zelo oškodovani.e) Naposled je tu še en razlog, ki pa zadeva manipulacijo. Mnogo znamk pride zlasti na paketih, vzorcih brez vrednosti in tiskovinah zmečkanih, prepognjenih in podobno. Tu pošta ne more mnogo pomagati.Pri vseh spredaj navedenih primerih — razen zadnjega — pa bi poštna uprava z nekaterimi navodili o načinu žigosanja vsaj redkejših znamk, o varovanju pečatnikov itd. vendar lahko vsaj nekaj odpomogla, da bi se znamke manj poškodovale. Tu ima poštna uprava če ne materialno pa vsaj moralno odgovornost do filatelistov. »Primorski dnevnik« je poročal v svoji filatelistični rubriki dne 5. oktobra 1.1.: »V Švici se je zgodil primer, da je dobil nekdo pismo, na katerem so bile znamke umazane in tako za filatelista pokvarjene (od premastnega žiga). Prejemnik, ki je bil filatelist, je protestiral pri ministrstvu PTT in utemeljil pritožbo s tem, da take znamke ne morejo biti postavljene v nobeno zbirko. Poštno ministrstvo se je v odgovoru opravičilo za ta primer, ki ga je povzročil poštni uradnik in je poslalo prejemniku pisma prav toliko novih nerabljenih znamk, kolikor je bilo pokvarjenih na pismu. Tudi mi slovenski in jugoslovanski filatelisti bomo morali preizkusiti, ali je

naša poštna uprava tudi tako uvidevna in ,kavalirska', kakor je švicarska in ali se zaveda, koliko dohodkov ima od domače in tuje filatelije in s tem tudi od lepih znamk. Malo več pozornosti bi marsikje ne škodovalo, kajti tudi filatelija temelji na načelu ,da j-dam'! Kakršna znamka, tolikšen odjem.«2. Filatelistične srakeDruga skupina poškodb pa je tista, kjer razni »filatelisti« kradejo s tujih pisem znamke in jih pri tem večji del uničijo. Tako nasilno trganje znamk s poštnih pošiljk znamko navadno uniči in zaradi tega ne morem takih ljudi imenovati drugače kakor nazovifilateliste, kajti pravi filatelist ne bo znamki delal sile, če ve, da se bo pri tem pokvarila. Od teh nasilnežev pa so mnogi taki, da se človek ne more iznebiti vtisa, da trgajo znamke iz razloga: če je jaz ne morem imeti, naj je tudi naslovnik nima.Navajam nekaj primerov:Dobil sem pošiljko z znamko za 150 din Dan Armije. Vsi štirje vogali so bili odščipljeni, znamka natrgana.Prišlo je pismo iz Amerike z neko spominsko znamko. Znamka odtrgana, vendar je je precej ostalo na pismu.Prišlo je pismo iz ČSR. Dve navadni znamki, tretja večja, spominska. Poslednja je manjkala, a videti je bilo, da je bila odtrgana. Na hrbtni strani pisma je bil naslednji zaznamek: »Pismo došlo z odtrganimi znamkami v sklepu Beograd, inozem. Pošta Ljubljana 1, Etranger.« Pod tem zapiskom sta bila dva podpisa.Poslano mi je bilo pismo: 3 znamke za 60-letnico maršala Tita za 15 dinarjev, dve za 28 din. Pismo je prišlo: ena znamka po 15 din odtrgana s silo, od obeh preostalih parov pa je imela po ena znamka v sredi poprečno mastno črto, tako da sta bili od 5 znamk samo dve še ne36



kaj vredni. Prepričan sem, dasi ne morem dokazati, da je tisti, ki ni mogel znamk odtrgati, preostale na pismu pomastil, češ, če jih nima sam, naj jih tudi prejemnik nima.V tem bo treba nekaj ukreniti. Poštna uprava naj pazi, da ne bi
vsaj pošiljke z boljšimi znamkami od domâ ali iz tujine postale plen takih raznih filatelističnih srak, ki jim boljšega imena ne morem dati. če so še kaki bistveni primeri takih okvar, naj jih popišejo drugi tovariši.FILATELIJA PRI NASPavle Anderlič POŠTNI ŽIGI NA SLOVENSKEM(17. nadaljevanje)V 11. in 12. zvezku III. letnika našega glasila smo prenehali začasno z objavami red; nih poštnih žigov na slovenskem ozemlju. Popis sedaj nadaljujemo, ker so bile lani spremembe v preimenovanju. V nove nazive so bile preimenovane naslednje pošte:^^'a Novi naziv pošte (žiga) Stari naziv pošte (žiga)343 Bistrica ob Sotli269 Brestanica186 Bučkovci431 Desternik335 Gabrovka82 Grad328 Gradišče v Slov. goricah95 Hinje197 Izlake333 Jurovski dol134 Koprivnica pri Brestanici336 Lenart v Slov. goricah61 Lendava337 Lovrenc na Dravskem polju338 Lovrenc na Pohorju181 Luče ob Savinji340 Miklavž pri Ormožu326 Most ob Soči79 Nova Gorica 180 Nova Gorica 2355 Otočec ob Krki341 Ožbalt ob Dravi353 Pivka334 Podbočje358 Podnanos342 Prebold187 Radlje ob Dravi93 Ravne na Koroškem216 Strmec354 Šempeter pri Gorici344 Šempeter v Savinjski dolini350 Šentilj v Slov. goricah351 Šentjanž na Dolenjskem352 Šentjernej330 Šentjur pri Celju356 Šentrupert pri Mokronogu357 Šentvid nad Ljubljano359 Šentvid pri Stični327 Šmarjeta ob Pesnici332 Tabor379 Topolšica346 Videm pri Ptuju63 Zali hrib325 Zgornja Ščavnica

Sv. Peter pod sv. gorami Rajhenburg Mala Nedelja DestrnikSv. Križ pri LitijiGornja LendavaSv. Trojica v Slov. goricah RatjeMedija IzlakeJurjevski dolKoprivnica pri Rajhenburgu Sv. Lenart v Slov. goricah Dolnja LendavaSv. Lovrenc na Dravskem poljuSv. Lovrenc na PohorjuLuče pri LjubnemSv. Miklavž pri OrmožuSv. Lucija ob SočiGorica 1Gorica 2Št. Peter pri Novem mestuSv. Ožbalt ob DraviŠt. Peter na KrasuSv. Križ pri KostanjeviciŠt. Vid nad VipavoSv. Pavel pri PrebolduMarenbergGuštanjNova Cerkev pri Celju Št. Peter pri Gorici Sv. Peter v Savinjski dolini Št. Ilj v Slov. goricah Št. Janž na Dolenjskem Št. JernejSv. Jurij pri CeljuŠt. Rupert pri Mokronogu Št. Vid nad Ljubljano Št. Vid pri Stični Sv. Marjeta ob Pesnici Sv. Jurij ob Taboru TopolščicaSv. Vid pri PtujuDörnbergSv. Ana v Slov. goricah37



RAZVRSTITEV POŠTLjubljanska Poštna direkcija je objavila lani v svoji okrožnici štev. 21 z dne12. 5. 1952 seznam okrajnih pošt LRS spripadajočimi rednimi in pomožnimi poštami. Za zbiralce žigov na našem ozemlju smo objavili doslej vse naše redne pošte po osvoboditvi, spremenjene nazive in okupacijske žige. Nadaljnje spremembe bomo javljali.Objavljamo še razvrstitev pošt, ki so razdeljene v okrajne, samostojne, pomožne in potujoče pošte.Okrajne pošte1. Celje, 2. Črnomelj, 3. Jesenice na Gorenjskem, 4. Kočevje, 5. Kranj 1, 6. Krško, 7. Ljubljana 1, 8. Ljutomer, 9. Maribor 1,10. Murska Sobota, 11. Nova Gorica, 12. Novo mesto, 13. Postojna, 14. Ptuj, 15. Sežana, 16. Slovenj Gradec, 17. Šoštanj, 18. Tolmin, 19. Trbovlje. Samostojni poštista samo dve kolodvorski: Ljubljana 2 in Maribor 2. Pomožne pošte1. V področje okrajne pošte Celje sodijo pomožne pošte: 1. Stranice, 2. Šmartno v Rožni dolini, 3. Sv. Jedrt, 4. Vrh nad Laškim, 5. Zagorje pri Pilštanju, 6. Št. Andraž pri Velenju, 7. Zibika, 8. Dobje, 9. Sv. Štefan, 10. Prihova, 11. Špitalič pri Konjicah, 12. Breze pri Celju, 13. Dramlje, 14. Prevorje.2. Črnomelj: 1. Rožni dol, 2. Preloka,3. Sinji vrh.3. Jesenice na Gorenjskem: 1. Ljubno na Gorenjskem.4. Kočevje: 1. Koprivnik pri Kočevju, 2. Morava, 3. Mozelj, 4. Stari log pri Kočevju, 5. Štalcerji, 6. Sv. Gregor, 7. Struge na Dolenjskem.5. Kranj 1: 1. Lučine, 2. Sovodenj, 5. Duplje, 4. Davča, 5. Zali log.6. Krško: 1. Stara vas ob Sotli, 2. Zupe- levce, 3. Kapele, 4. Telče.7. Ljubljana 1: 1. Rakitna, Dole pri Litiji, 3. Podtabor pri Grosupljem, 4. Polica, 5. Račna, 6. Butajnova, 7. Tuhinjska srednja vas, 8. Muljava, 9. Hotič, 10. Blagovica, 11. Krašnja, 12. Polšnik, 13. Primskovo, 14. Veliki Gaber, 15. Lavrica, 16. Žalna.8. Ljutomer: ta okrajna pošta nima pomožne pošte.9. Maribor 1: 1. Kebelj, 2. Lehen na Pohorju, 3. Remšnik, 4. Sv. Duh na Ostrem vrhu, 5. Črešnjevec pri Slov. Bistrici (začasno zaprta), 6. Šmartno na Pohorju, 7. Tinje.10. Murska Sobota: 1. Fokovci, 2. Veliki Dolenci.11. Nova Gorica: 1. Kal nad Kanalom,2. Kozana, 3. Kožbana, 4. Lig, 5. Kam- breško, 6. Opatje selo.12. Novo mesto: 1. Trebelno, 2. Uršna sela, 3. Orehovica pri Šentjerneju, 4. Veliki Cirnik, 5. Ponikve pri Trebnjem, 6. Čatež pri Veliki Loki, 7. Ambrus.

13. Postojna: 1. Cajnarji, 2. Sv. Vid nad Cerknico.14. Ptuj: 1. Stoperce, 2. Grajena, 3. Vur- berg, 4. Dolena.15. Sežana: 1. Rakitovec.16. Slovenj Gradec: 1. Kotlje, 2. Razbor pri Slovenj Gradcu, 3. Sv. Primož na Pohorju, 4. Trbonje.17. Šoštanj: 1. Bočna, 2. Letuš, 3. Zavodnje.18. Tolmin: 1. Rut, 2. Ledine, 3. Spodnja Idrija, 4. Vojsko, 5. Borjana, 6. Trnovo pri Kobaridu.19. Trbovlje: 1. Čemšenik, 2. Mlinše,3. Dobovec, 4. Senožeti, 5. Sklendrovec.Potujoče pošte:1. Sežana—Djevdjelija 3, 2. Rijeka—Pula 25, 3. Maribor—Zagreb 29, 4. Ljubljana— Zagreb 38, 5. Maribor—Ljubljana 39, 6.Ljubljana—Jesenice 71, 7. Ljubljana—Gorica 72, 8. Ljubljana—Kočevje 74, 9. Trebnje—Sevnica 75, 10. Ljubljana—Karlovac76, 11. Ljubljana—Kamnik 78, 12. Maribor —Prevalje 82, 13. Maribor—Hodoš 84, 14. Celje—Dravograd 86, 15. Celje—Rogatec 88, 16. Ljubljana—Rijeka 90, 17. Ljubljana —Trst 81.NAŠE NOVE ZNAMKE
Spominske UNOPoizkusni odtisi za znamke v počastitev Organizacije združenih narodov so uspeli nad vsa pričakovanja lepo. Papir je uvožen, dasi po kakovosti ne ustreza za ba- krotisk; je isti, kakor so ga uporabili za znamke koprske razstave. Raster 100 je pokazal svoje odlike, saj so na znamki podrobnosti skoro lepše vidne kakor na osnutku. Barve so avstrijske, prav mojstrsko ubrane. Uporabili bodo pompejanskordečo (barva pucolanske prsti), jeklenomodro- sivo ter olivnozelenkasto. Tiskarna »Ljudske pravice« bo spet dokazala, da na strojih, ki so bili leta 1926 kupljeni kot s lari stroji, tiska najfinejše izdelke, če jim le dado na razpolago material prave kako- kovosti. *Ob zaključku redakcije smo zvedeli, da je GDP odobrila poizkusne odtise za znamke OZN ter da izidejo naslednje vrednote:15 din, olivnozelena (naklada 450.000),30 din, sivomodra (450.000),50 din, pompejanskordeča (150.000).Znamke so tiskane v polah po dvakrat (6X5) = 60 znamk, prodajna pola pa bo imela 6X5 — 30 znamk. Te so pokončnega formata. Spodaj ima vsaka prodajna pola besedilo: DEBENJAK — BIHALJI — SEDEJ / SEDEJ — BIHALJI — DEBENJAK / BIHALJI — DEBENJAK — SEDEJ. Ob desnem robu je od spodaj navzgor besedilo: TISK TISKARNE LJUDSKE PRAVICE V LJUBLJANI. *38



Program emisij za leto 1953Vkljub neštetim obljubam naše domače filatelistične revije še do danes ne morejo sporočiti svojim bralcem uradne objave emisijskega načrta za letošnje leto. Največ, kar lahko nudimo, je povzetek iz dnevnika »Politike«, ki je dne 11. II. 1953 objavil neuraden pregled. Napisal ga je D(ejan) T(ubinovic) šef oddelka za izdelavo znamk Glavne direkcije pošt FLRJ. Žal nam je, da s tega mesta, odkoder smo včasih dobili vse potrebne podatke in fotografije, danes ne prejmemo ničesar več. Evo, kaj se nam obeta:1) 24. 3. 1953 serija treh vrednot (15, 30, 50) za počastitev Organizacije združenih narodov.. 2) V aprilu ena znamka, ki bo proslavila izvolitev maršala Tita za predsednika FLRJ.3) Za mednarodne avtomobilistične dirke po Jugoslaviji bo po navedbah v »Politiki« izšlo dvoje znamk. Kolikor smo iz neuradnih virov izvedeli, bo grafik Trpin napravil osnutke za 4 znamke, ki jih nameravajo tiskati v tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani. Izšle naj bi 1. maja.4) Esperantski kongres v Zagrebu (od 25. 7. do 1. 8.) bo počastila posebna znamka.5) 2. 8. izide posebna znamka za proslavo 50-letnice Kruševske republike.6) Za državni praznik 29. novembra bodo izšle tri znamke, ki bodo poudarile proslave 10-letnice drugega zasedanja AVNOJ.7) Letos bo teden otrok prvi teden v juniju. Ob tej priliki bomo dobili posebno znamko (želeli bi lepšo kakor lani!).8) Prvi teden v oktobru bo posvečen Rdečemu križu, kar bo dokumentirano z dvema znamkama.V članku je navedeno, da letos ne bo izšla niti ena frankovna, portovna ali letalska znamka. Ni pri tem omenjeno ali sodi GDP, da je tiskanje znamk v offsetu nova znamka ali ne. Po svoječasnih ustmenih izjavah (ob lanski beograjski razstavi) je tov. Tubinovič omenil, da bodo izšle v offsetu prav vse vrednote sedanje serije Gospodarstvo II. *Po predlogu tega načrta lahko ugotovimo le to, da predlogov, ki jih je poslala FZS preko SFJ in katere je GDP že prejela (namka v spomin Rusjana), niso upoštevali.
NOVE ZNAMKE VUJNA-STT

TeslaKakor so nam sporočili, so na poštnem okencu prodali vsega skupaj le 10 (beri deset) znamk po 30 din. Znamk za 15 din je bilo dovolj. Pri tem se pa poštna uprava čudi, če v Trstu sploh ne priznajo znamk, ki so bile ključne. *

Organizacija združenih narodov Znamke, izdane za FLRJ bodo opremiliz ustreznim natiskom (v knjigotisku). Naklada posameznih vrednot je:15 din 340.000,30 din 340.000,50 din 145.000.Nove znamke, napovedane za FLRJ bodo bržda izdali vsakokrat tudi za ozemlje Ko- prščine, seveda s primernim natiskom.
CENE NAŠIH ZNAMK

VI. dodatek kataloga Zumstein vsebuje te-le podatke: Gospodarstvo II, 75.— din, št. 733: 1,80/1,80 fr; Tesla, št. 758: —.40/—.40, št. 759: —.80/—.80.Neto cena za prvo znamko je —.60 fr, za Teslovo serijo pa 1.— fr (nerabljeno in rabljeno ista cena). *Šesti dodatek kataloga Yvert 1953 (za februar 1953) navaja tele cene za serijo Gospodarstvo II: 588: 1 din 3.—/—.—; 589:2 din 5.—/—.—; 590: 5 din 12.—/—.—; 591: 10 din 30.—/—.—; 592: 15 din 40.—/—.—;593: 20 din 50.—/—.—; 594: 25 din 60.—/—.—; 595: 30 din 75.—/—.— ffr.
ŽIVLJENJE V DRUŠTVIH
Pravilno so razumeli današnje stanje filatelije v Črnomlju, saj je v svojem poročilu predsednik zadel bistvo, ko je dejal: ». . . Uspevali bomo le, ako bomo članom in mladincem prikazali, da se lahko ukvarjamo s filatelijo tudi brez posebnih izdatkov.« *Le 7 članov še šteje podružnica v Črnomlju, vendar so ti polni volje do dela. Dopisovali so v naše glasilo, razstavili v Beogradu in Ljubljani, v Črnomlju pa ob podpori OLO in Splošnega trgovskega podjetja priredili lastno razstavo.*Sami si delajo albume mladinci v Črnomlju, pa tudi razstavne kartone napravijo doma. Požrtvovalnost tov. Ivana Pirnata je tu rodila zares lepe uspehe!*Društvo bo živelo tudi z zmanjšanim številom članov in se bo trudilo pridobiti nove — pravijo v Črnomlju. To je prava beseda sedaj na preokretu, ko zapuščajo naše vrste konjunkturisti in »filatelisti«. Okrog zdravega jedra se bo vedno nabralo dovolj pravih, zavednih in predanih članov!39



Samó društvo v Novi Gorici se je spomnilo Ivana Pirečnika ter mu darovalo ob njegovem povratku v domovino album z znamkami. Primer samoiniciative in širokega pojmovanja pomena in vloge društva.*Na štirih razstavah so sodelovali člani podružnice v Novi Gorici: v Beogradu, Ljubljani, Kopru in Solkanu.*Izlet bo družil člane v Novi Gorici tudi takrat ko ne bo sestankov. Obiskati so sklenili Idrijo in Cerkno.*S profesorskim zborom srednjih šol so sklenili navezati stike člani v Novem mestu, da bodo mladino lahko pravilno vzgajali v veselju do filatelije. Želimo jim kar največ uspeha! *Predavanja za mladince bodo imeli tudi v Slovenski Bistrici. Razdelili jim bodo »Novo filatelijo«. Dobri zgledi vlečejo! Tako je prav.Redna predavanja na sestankih bodo odslej imeli v društvu Dol. Lendava. Uspeh tega prizadevanja bo prav gotovo rodil lepe uspehe, predvsem med mladinci.*Z delom in denarnimi prispevki bodo člani iz Dolnje Lendave pomagali dograditi Kulturni dom. Naj bo njih vnema zgled vsem ostalim podružnicam!*Dvoje predavanj in eno družabno prireditev so organizirali člani FK Ljubljana. Pri tem se je spet pokazalo, da članstvo kaj nerado sliši prošnjo za pomoč pri pripravah za prireditve, pač pa je takoj pripravljeno kritizirati vsako malenkost, ki jo nehote in nevede zagreše preobremenjeni odborniki. Tak odnos prav gotovo ni lep in bi bilo želeti vsaj' nekoliko več tovarištva in sodelovanja. *Uprava PTT v Kopru je imenovala v komisijo za emisioniranje znamk tudi tri člane podružnice v Kopru. Vsekakor imajo ravno ti trije filatelisti odgovorno in važno nalogo, saj bodo v očeh vseh filatelistov v svetu sokrivi, če v bodoče emisija ne bo šla po pravi in zdravi poti.
Koprska razstava je žela vsesplošen uspeh in priznanje. Pač pa člani v FLRJ upravičeno negodujejo nad kasno dostavo dobitkov loterije in znamk.*Štiri filatelistične krožke za mladince vodi FK Koper. Naj. bi bila njegova dejavnost zgled vsem ostalim podružnicam!

Nad 400 mladincev je poleg odraslih obiskalo predvajanje filmov o tisku znamk, ki ga je v času svoje razstave organiziral FK Koper. *370 ur prostovoljnega dela so opravili člani podružnice v Tolminu. Žal nam o svoji zavednosti niso med letom prav nič poročali. *V Prevaljah bodo ustanovili svoje društvo kamor se bodo včlanili tudi filatelisti iz Črne in Mežice. Tako si obetajo večjih uspehov, ker članstvo ne bo tako raztreseno. O ustanovnem oftčnem zboru še nimamo poročil.Tržaški filatelisti, ki so 22. 2. 1953 ustanovili svoj klub, si žele kar najtesnejšega sodelovanja s člani FZS. Prepričani smo, da bomo lahko v kratkem pisali že o prvih uspehih skupnega dela.*II. filatelistični ples so priredili Celjani dne 28. 2. 1953. Lepa in nevsiljiva vabila so vsebovala tudi nekaj' toplih in lepih besedi o filateliji. — O uspehu, ki so ga prav gotovo želi marljivi prireditelji, bomo še poročali. *V Metliki so filatelisti imeli uspelo družabno prireditev dne 7. 2. 1953. Vsestranska zadovoljnost se je pokazala tudi na tem, da je bila prireditev aktivna — Prav gotovo je poživitev družabnosti tista pot, ki naj podružnice okrepi in članstvo poveže med seboj v trdno celoto.Vsak teden predava o filateliji mladincem v Metliki tov. Maks Vilfan. Sestanki so prav lepo obiskani — trud je torej poplačan.Ena sama šola v Ljubljani je doslej čutila potrebo, da za. svoje učence organizira filatelistične krožke. To je osnovna šola v Mostah. Zasluga za to aktivnost gre predvsem tovarišici Robekovi. Nad 30 pionirjev prihaja redno na setanke, ki jih vodi član FZS tov. Bojan Pečar.*Na konferenci, ki jo je sklicala Sekcija za kulturno sodelovanje z drugimi narodi Zveze esperantistov Slovenije dne 17. 2. 1953, se je tudi delegat FZS izjavil za priznanje esperanta kot mednarodnega jezika. UNESCO je zadevno resolucijo že sprejel, podpisalo pa jo je doslej 20 držav. Prosimo članstvo, da pismeno izrazi svoje želje glede oblike sodelovanja z Zvezo esperantistov Slovenije, nakar bomo lahko uredili vse podrobnosti. Filatelisti, zlasti menjalci s tujino, nujno potrebujemo znanja tujih jezikov. Z obvladanjem esperanta pa odpade učenje mnogih jezikov, kar pomeni veliko poenostavljenje in prihranek, na času.40



40 mladincev obiskuje krožek v Rogaški Slatini. Navdušenje za zbiranje znamk je tolikšno, da je ravnateljstvo šole zaprosilo FD za sodelovanje. Tov. Greblaher je zato tedensko vodil sestanke, razlagal osnove filatelije, pojasnjeval ter učil poleg drugega izdelovati albume. Srečni obrazki ter sijoče oči otrok so pač najlepša nagrada za to nesebično delo. Zgleden primer sodelovanja naših društev z vodstvom šole, prepričljiv dokaz kulturnega pomena filatelije, ki se ga pa žal zaradi preživelih nazorov ponekod še ne zavedajo.
POMENKIUredništvu »Nove filatelije«!V januarski številki Vašega lista čitam, da je bila na razstavi v Kopru razstavljal cu »za iz znamk narejene slike« priznana srebrna plaketa.Ali je to mogoče? Taka neokusnost sploh ne spada na filatelistično razstavo, ker to ni filatelija. Tak in podoben »kič« se je pred 50 ali 60 leti prodajal v bazarjih.Ali naj bo to nova filatelija?Številka 12/1952 »Nove filatelije« »kritično« obdelava filatelistično razstavo v Ljubljani. Pri rekonstrukciji plošče prvih angleških znamk je gotovo mišljena rekonstrukcija tiskovne pole, ne pa plošče, kar je vsekakor velika razlika. Ker je ta »najboljši« objekt šele v začetnem stadiju rekonstrukcije ter vsebuje šele »manjši odstotek« kompletnosti, mu ni moglo biti priznano več kakor srebrna plaketa. Prve kompletne in ne delne rekonstrukcjie pol angleških znamk s črkami v oglu so se pojavile na filatelističnih razstavah pred več kakor šestdesetimi leti. Nepopolne pa sploh ne spadajo na filatelistične razstave, kakor tudi ne nepopolne serije. Kaj bi ocenjevalna komisija priznala razstavljalcu deloma rekonstruirane pole verigarjev? Na zadnji predvojni razstavi v Zagrebu sta razstavila gg. Augustinčič in Krefl, oba iz Maribora, več kompletno rekonstruiranih pol verigarjev; eden je dobil pohvalo, drugi pa bronasto plaketo, kar tudi ni bilo pravilno, ker spada rekonstrukcija pol med najtežja filatelistična dela in zasluži najvišje priznanje, na kar sem S. F. Hrvatske tudi opozoril.Oktobrska številka Vašega lista je pa prinesla poročilo, da si je F. S. Hrvatske na razstavi v Beogradu »priboril« zlato plaketo za svoj »Priručnik«. Tudi ob tem najvišjem filatelističnem priznaniu mora strmeti vsak poznavalec I. ljubljanske izdaje in njene obdelave v »Priručniku«.Dvakrat sem bil naprošen, da ocenim to obdelavo in obakrat sem odklonil, ker se nisem hotel nikomur zameriti in ker ne bi noben list tega objavil.

Dne 31. maja 1948 sem F. S. Hrvatske pisal, da sem pripravljen pred mednarodno komisijo dokazati, da med oouelo- valci »Priručnika« ni bil niti en resnični poznavalec ljubljanske vinarske izdaje. Odgovora nisem dobil.še lastna hrvatska izdaja 1919 je v Priručniku strokovno pomanjkljivo obdelana. Obdelavo jugoslovanskih izdaj (zvezek 8 in 9) je pa S. Manželej v oeograjsKem »Filatelistu« kritiziral. Kaj je tedaj bilo tako visoko nagrajeno; vsebina ali obsežnost, to bo vedel slovenski zastopnik v ocenjevalni komisiji. Podobno kritiko sem poslal tudi gosp. inž. Flecku in dobil odgovor, da so na to priznanje ponosni, ker jim ni bila znana kritika nekega dunajskega zbiralca verigarjev.Priznam, da je delo pri sestavljanju »Priručnika« iz čez 200 zastarelih časopisnih člankov za nepoznavalca izdaje bilo ogromno. Ali to nikakor ne more opravičiti tako slabe in nestrokovne obdelave in visokega priznanja, proti kateremu bi moral naš zastopnik protestirati.Za naše domače izdaje moramo mi biti in ostati edino pristojni strokovnjaki. Zato bi morala biti prva skrb Zveze vzgoja strokovnjakov, ki naj bi jo zastopali pri zunanjih razstavah.Danes je po mojem mnenju I. ljubljanska izdaja v vseh katalogih najslabše obdelana izdaja na svetu, za kar se moramo zahvaliti edino le zbiralcem, ki so mislili, da ljubljansko izdajo poznajo, pa jo vkljub »Priručniku« še danes ne poznajo.Stvarna kritika je potrebna, ker brez nje se ne bomo nikdar kaj naučili in napredovali. Da pa vidite, da ne znam le kritizirati, marveč tudi priznati, čestitam novemu redakcijskemu odboru, da je v kratkem času »Novo filatelijo« vsebinsko neverjetno dvignil.S filatelist, pozdravomAvgust Jug, MariborGornji dopis nas je zelo razveselil iz dveh razlogov: prvič se je oglasil v reviji Nestor naše filatelije, drugič pa smo slišali stvarne, kritične besede.Nekoliko pojasnila k navedbam v pismu! Iz znamk narejene slike so bile na razstavi le za dekoracijo in ne kot razstavni objekt. Podobno so takšne izdelke razstavili tudi lani v Celju. Take slike seveda niso s pravo filatelijo v nikakšni zvezi.Glede objekta »rekonstrukcija tiskovnih plošč« je kritika le deloma upravičena. Izraz »plošč« je napačen, to je res. Objekta pa menda dopisnik ni videl. Black penny ni bila kompletna, sledeče znamke pa. Slovenska filatelija še nima tradicije in zakladi naših zbiralcev so revni, že to, da je še tistih par black penny-znamk razstavilo skupno več zbiralcev, je dokaz za gornjo trditev. Vendar je razstavni od41



bor želel pokazati obiskovalcem tudi to panogo filatelije. Bil je vesel, da mu je uspelo pokazati vsaj to. če bo uredba o zamenjavi z inozemstvom veljala še naprej, pa ne bo mogoče pokazati na bodočih razstavah niti tega, marveč se bomo morali zadovoljiti le z nepopolnimi zbirkami znamk STT-VUJNA in zbirkami FLRJ. Tega gotovo ne bomo krivi mi filatelisti.Glede »Priručnika« lahko povemo le to, da je v jugoslovanskem merilu vsekakor zaenkrat edina strokovna literatura, ki si zasluži na razstavah najvišje priznanje. Ostale navedbe pa bodo gotovo sprožile polemiko, ki jo bomo, v kolikor bo na dostojni višini, prav radi objavili. O tem, da bi bil kdo zaradi upravičene kritike užaljen, menimo, da ne sme biti govora.Preresnična je ugotovitev, da bi morala biti prva skrb FZS vzgoja strokovnjakov. Vendar so okoliščine vse prej kot rožnate. Kako naj vzgajamo, če tistih, ki bi lahko vzgajali, ne moremo pridobiti? Mar naj tistih par odbornikov, ki z največjo muko v sedanji denarni stiski še dela za FZS, obremenimo z nalogo, ki ji niso kos ? Ali ne bi bilo edino pravilno dejanje to, da bi se naši starejši filatelisti in poznavalci povezali z mladimi in delavnimi člani FZS ter jim darovali v obliki člankov za revijo tisto znanje, ki so si ga z leti pridobili? Le tako bi lahko vsi skupaj .zadovoljno zrli na naše delo, mladina pa bi imela vir, iz katerega bi zajemala dragoceno znanje.Sadimo, da je gornje pismo g. Juga za našo filatelijo nad vse važno, ker ga smatramo kot odločitev, da bo sodeloval pri naših skupnih prizadevanjih. Bližnja prihodnost bo pokazala, ali bo naše pričakovanje izpolnjeno.Za njegovo priznanje reviji pa bomo skušali izraziti zahvalo s tem, da bomo težili naše glasilo le še izboljšati.*Pismo z obsežno vsebino nam je poslal tov. Janez Zupančič iz Mojstrane. Popisal je dobre in slabe strani »Nove filatelije«. Poglejmo, kaj mu je všeč:Ovitek, slika maršala Tita, strokovni članek o naših žigih, rubrika o naši in tuji filateliji, beležke o življenju v društvih, razvedrilo in oglasi.Precej je kritike oziroma pripomb, ki jih bomo kar pojasnili : Ovitki so po njegovem mnenju v breme, kar drži. Da bi namesto kuvert imeli le pasice, ne bi pocenilo režije, revija pa bi prihajala vsa umazana in pomečkana. — Naslovna stran ovitka mu ni všeč. Menimo, da je dandanes treba gledati tudi pri tovrstnih revijah na zunanjo opremo, pa smo zato poverili izdelavo osnutka za to poklicnemu človeku — arhitektu (abs. arh. Aleksej Janušič, šola prof. Ravnikarja na fakulteti za arhitekturo TVš v Ljubljani).

— Revija je izšla z zamudo. Res je, da ni izšla 25. v mesecu, a tega so bile krive okoliščine, ki jih nismo mogli predvidevati. Poročila o Teslovih znamkah pa niso stara, ker smo prinesli le tehnični opis, kar je mogoče šele po izidu. Sicer smo o teh znamkah brali že v decembrski številki. Tudi rubrika »Iz uradnih listov« je bila aktualna, ker je to ponatis, dokumentacija, ne obveščanje vnaprej. — O občnih zborih bi želeli imeti obširnejše poročilo. Menimo, da je dovolj, če poleg datuma navedemo le novi odbor. Kar pa je podružnica napravila, kaj bo delala v bodoče itd., to pa je itak razvidno iz rubrike »Življenje v društvih«. Podružnic je 44 in če bi za vsako prinesli obširno poročilo o občnih zborih, bi bila kritika članov upravičena, že ta prostor, ki ga zavzemajo sedaj »občni zbori«, se zdi nekaterim zapravljen. — Več oglasov si želite! Da, mi tudi. Pa nismo ostali le pri željah. Evo, kaj smo doslej ukrenili: želeli smo, da bi člani (zaradi jamstva poštenosti!) vseh filatelističnih zvez po svetu sporočili želje glede zamenjave znamk z našimi zbiralci. Da bi prejeli naslove teh filatelistov, bi se morali obrniti na filatelistične zveze posameznih držav. Teh naslovov nimamo, zato smo že pred več kot pol leta prosili SFJ, da nam jih sporoči. To smo osebno urgirali v Beogradu. Zaman! Nato smo pisali tov. dr. S. V. v Zagreb, da nam sporoči naslov FlP-e. Rad je ustregel in pisali smo ji prijazno pismo. Pred dnevi je prispel odgovor, za nas, Jugoslovane, nepojmljive vsebine: ne smejo nam sporočiti ničesar, pa tudi dopisovati ne smejo z nami, ker po pravilih lahko zastopa našo filatelijo le pri njih včlanjeni SFJ. živel sv. Birokracij ! Vendar bomo oglase dobili kakor koli že. Zaenkrat nam uvidevni člani sporočajo naslove tistih filatelistov iz tujine, ki se obračajo nanje zaradi zamenjave znamk, njim samim pa ni do tega, da bi z njimi dopisovali. Prosimo torej vse člane, da nam odstopijo v objavo takšne naslove. Objava je brezplačna. — Iz knjižnice FZS želite nekatere knjige. Za zdaj to žal še ni mogoče, ker ni popolnoma urejena (nimamo omare!). Bo pa stvar v kratkem v redu in takrat bomo objavili seznam ter pravilnik za izposojanje. Torej malo potrpljenja. Nekaj dobrih predlogov je v pismu :Člani naj bi predali ovitke NF društvu, to pa jih bi ob priliki oddalo FZS; NF naj bi izhajala 15. v mesecu — s tem ne moremo soglašati, ker bi sicer bila vsebina še bolj zastarela, kot je treba. Mesečna poročila namreč prispejo (teoretično) do 25. v mesecu. Ker vsebujejo važne podatke, moramo to upoštevati v glasilu, čakamo praktično do 1. v mesecu, nakar zaključimo redakcijo 5. vsak mesec za uredniški odbor, tiskarna pa dobi od- premljene rokopise in klišeje 10. vsakega meseca. Revija naj izide nato 25. — Do42



datke kataloga »Jugofiiatelija« naj bi tiskali na ovitku. Ta stvar je stara že nekaj let in kljub prošnjam in sugestijam ne prejmemo od direkcije nobenega obvestila. Vzrok, da tega ne objavljamo, je torej drugje. — Vse popisane znamke naj imajo številke po katalogih vodilnih tvrdk. To je deloma nemogoče zaradi tega, ker takrat, ko znamka izide, ta še ni katalogizirana v dodatkih, številke za domače znamke najdete pri navedbi cen pod rubriko »Cene naših znamk«. — Poštna direkcija naj bi najprej izdelala za vse pošte lepe nove žige, nato pa izdajala spominske. To poštna direkcija postopoma dela in je to le hvale vredno. Predlog, da bi dnevni pečatniki vsebovali poleg sedanjega besedila še sliko Kraja ali njegove značilnosti, je prav dober in bi kazalo o tem spregovoriti na občnem zboru FZS. — Na kraju sprašujete, kaj naj bi napisali. Vse, kar čutite, da ni prav, popišite; kar je dobrega, omenite, — pa bodo pisma pogosta in obširna. Za danes pa končajmo — in lepa hvala za pomoč, ki ste jo morda nevede nudili uredništvu! (Vaše želje smo dali pod »oglase«).Poštar, Postojna: Uganke težko pričakujemo, prav tako članek o filatelistični dejavnosti v Coni A ter o falzifikatih. Glede naročenih revij bomo uredili. Na razpolago Vam je še honorar za novoletno križanko! Pišite kaj kmalu!
OBČNI ZBORI(27) Črnomelj (dne 14. 12. 1952)Novi odbor: predsednik Karel Žitko,tajnik Ivan Pirnat, blagajnik Leopold Škulj. Delegat za občni zbor FZS: Karel Žitko. *(8) Nova Gorica (dne 11. 1. 1953) Novi odbor: predsednik dr. Franc Marušič, podpredsednik Ludvik Gabrijelčič, tajnik Marko Ravnik, odborniki Otokar Makuc, Janko Bavčar, inž. Milivoj Šircelj, Kristijan Bavdaž in prof. Zadnek, referent za mladino Branko Marušič; nadzorni odbor: Julij Makuc, Anton Leskovec in Žarko Bole. Delegata za občni zbor FZS dr. Franc Marušič in Ludvik Gabrijelčič.*(14) Tolmin (dne 27. 1. 1953)Novi odbor: predsednik Milan Filli, tajnik Mici Fon, blagajnik Pepi červ, odbornika Marica Piuk in Franc Fischioni; nadzorni odbor in razsodišče: dr. Jože Janež, Maks Kavčič in Vasja Klavora. Delegat za občni zbor FZS: Janko Fili.*(21) Novo mesto (dne 1. 2. 1953) Novi odbor: predsednik inž. Karel Bar-borič, podpredsednik dr. Davorin Gros,

odborniki Ludvik Lenček, Fanika Prešeren, Franc Valant, Herman Lenassi in Viktor Kastelic; nadzorni odbor: Ivan Malenšek in Tončka Kranjc. Delegat za občni zbor FZS Franc Valant.(1) Slovensko filatelistično društvo v Ljubljani (dne 2. 2. 1953)Novi odbor: predsednik inž. arh. Niko Bežek, podpredsednik dr. Valter Bohinec, tajnik I Mirko Tušek, tajnik II Ciril Ja- neoič, blagajnik I Jože Žabkar, blagajnik II Jože Ferenčič, distributor I Josip Vončina, distributor II Vladimir Puc, odbornika inž. Zvonimir Milhofer in Vaso Samec; nadzorni odbor: Milan šporn, Ivan Stavec in Edvard Prinčič; razsodišče: dr. Avgust Munda, dr. Josip Korošec, dr. Jovan Hadži. Delegati za občni zbor FZS: Mirko Tušek, Ivan Stavec, Drago Herman in Josip Vončina. — Sestanki so vsak ponedeljek ob 22. uri v posebni sobi kavarne »Union«. *(13) Slovenska Bistrica (dne 3. 2. 1953)Novi odbor: predsednik Janko Hamer - šak, podpredsednik Leopold škofca, tajnik in gospodar Franc Cvahte, blagajnik Franc Rudolf ; nadzorni odbor : Adolf Škofca, Rajko šafhalter in Ivan Frešer; razsodišče: Herbert Maček in Ernest Flu- her. Delegat za občni zbor FZS : Franc Cvahte (namestnik Janko Hameršak).*(16) Ljutomer (dne 3, 2. 1953)Novi odbor: predsednik Janez Plevel, tajnik Mirko Vovk, blagajnik Stanko Beg, gospodar Vida Zavratnik; nadzorni odbor: inž. Viktor Kladnik, Alojz Holz in Franjo Spačal; delgat za občni zbor FZS Mirko Vovk. Sestanki So vsak prvi torek v mesecu ob 20. uri pri »Seršenu«.*(35) Dolnja Lendava (dne 5. 2. 1953)Novi odbor: predsednik Aleksander Ci- sar, tajnik Karl Pojbič, blagajnik Ludvik Blau (obenem distributor ter referent za krožno zamenjavo), gospodar Dragotin Taš; nadzorni odbor: Štefan Banfi in Eugen Gone; razsodišče Karl Sekulec, Marija Oblak in Mirko Flegar. Delegata za občni zbor FZS: Aleksander Cisar in Karel Sekulec. Sestanki so vsak prvi ponedeljek v mesecu v učilnici nižje gimnazije v Dolnji Lendavi.(44) Koper (dne 15. 2. 1953)Novi odbor: v upravnem odboru so Mladen Petrinič, Stane Majcen, Vili Kancler, Anita Daneu, Giuseppe De Ponte, dr. F. Joriševič, kpt. Zdenko Gostiša, Anton, Černe, Giovanni Benvenutti, kpt. Silvo Hočevar in Franc Trobec, v nadzornem odboru Lojze Vilhar, Vladimir Petrič in Pino Kravanja, v razsodišču dr. Polde Hladnik,43



Alfonz Dolher in Boris Koman. Delegati za občni zbor FZS: Ciril Ibic, Stane Majhen in Adriano Štolfa.*(2) Filatelistični klub »Ljubljana« (dne 22. 2. 1953)Novi odbor: predsednik inž. Franjo Lavrič, podpredsednik Stane Pirc, tajnik I Anton Sterle, tajnik II Izidora Sterle, blagajnik I Vinko Kocjan, blagajnik II Anton Klančar, distributor I Rajko Prinčič, distributor II Herta Prinčič, odborniki Stojan Puntar, Franc Jecelj, Melita Škodnik, Stane Ahlin in Stane Kropivnik; nadzorni odbor: Franc Arhar, Cvetko Kristan in Ferdo Kobal; razsodišče: dr. Vladimir Murko, inž. Viktor Accetto, Marjan Gala. Delegati za občni zbor FZS: inž. Franjo Lavrič, Ferdo Kobal, Vinko Kocjan, Stane Pirc, Anton Sterle, Cvetko Kristan, inž. Viktor Accetto, dr. Vladimir Murko, Milko Pirkmajer, Julij Bar in Franc Mermolja. *(4) Ravne na Koroškem (dne 22. 2. 1953)Novi odbor: predsednik dr. Boštjan Erat, podpredsednik Engelbert Gostenčnik, tajnik Lizika Hanuš, blagajnik Jo

ško Kercnek, gospodar Harry Repotočnik; odborniki: Ivan Delameja, Tone Mravljak in Josip Romih; nadzorni odbor: Peter Mihelač, Anica Pavšer in Franc Metelko; razsodišče: Ivan Logat in Marica Fišer. Delegatka za občni zbor FZS Lizika Hanuš. *(41) Slovenj Gradec (dne 24. 2. 1953)Novi odbor: predsednik Ivan Pruš, tajnik Jože Kramar, blagajnik Valter šume, gospodar Bojan Podgornik; nadzorni odbor: Bogdan Žolnir, Bojan Debelak; razsodišče: dr. Konrad Šmid in dr. Lojze Si- monitti. Delegat za občni zbor FZS Bojan Podgornik.
(—) Tržaški filatelistični klub »Lovrenc Košir«Ustanovni občni zbor dne 11. 2. 1953Odbor: predsednik Srečko Merlak, tajnik Vladimir Jazbec, blagajnik Herman Čok, gospodar Ljubo Rojic, odbornika Stanko Flego in prof. Umek. Sestanki so v prostorih Slovensko-hrvatske prosvetne zveze, Trst, ul. Roma, 15-11, vsako nedeljo ter drugo in četrto sredo, vsakikrat ob 20. uri.FILATELIJA V SVETU

NOVE ZNAMKE
I. EVROPA Andora1) 1952. Frankovna serija španskih poštnih uradov se je razširila za štiri dopolnilne vrednote: 5 c oranžna in 10 c temnomodra s sliko planike, 25 c rume- nooranžna s sliko občinskega predstojnika ter 4 P temnoultramarin z zemljevidom deželice.Avstrija2) II. 1953. Portovna serija je dobila novo vrednoto za 1.50 šil.Belgija4) 15. XII. 1952. Železniške službene znamke (frankovne znamke iz leta 1951 s pretiskom »B« v ovalu): 10 c oranžna, 20 c rdečelila, 40 c sivoolivna, 50 c svetlomodra, 65 c rdečelila, 80 c svetlozele- na, 90 c modra, 1 fr rdeča.Danska1) 22. I. 1953. V veljavni frankovni seriji s sliko kralja Friderika IX. sta izšli dve vrednoti v spremenjenih barvah: 50 oerov modrikastozelena in 60 oerov temnomodra.

2) 5. III. 1953 se je frankovna serija obogatila še za dve vrednoti: 80 oerov oranžna in 90 oerov olivna.Finska2) 27. I. 1953. Ker je v januarju poteklo 
■100 let, odkar se je pričelo na Finskem protialkoholno gibanje, je izdala generalna direkcija pošte priložnostno znamko za 25 M v nakladi 2,000.000. Slika predstavlja dvojico mladincev, držečih plamenico. Osnutek je delo umetnice Signe Hammersten-Jansson, graver: B. Ekholm. Francija3) 20. XII. 1952. 18 fr temnopurpurnorjava; izdana za propagando obnovitve Versail- leskega gradu, predstavlja enega izmed vhodov v grad po d’Utrilovi sliki.Irska2) 9. II. 1953 je izšla posebna serija dveh znamk: »Irska doma« s sliko harfe, katere opora je krilata bojeslovna žival in z napisom: »An Tóscal Ireland at home — April 5—26 1953«: 2* * 1 2 * 4/î p sma- ragdnozelena, 1/4 modra.Italija6) II. 1953. V počastitev renesančnega slikarja Antonella de Messina (1430—147e!) je izšla rjavordeča znamka za 25 L s »sliko neznanega« iz galerije Borghese v Rimu.44



Liechtenstein1) 5. IL 1953 je bila izdana četrta serija slik: 10 rap. zelena, umetnik monogra- mist A. G., prej pripisana Henriku Al- degreverju, 1502—1560?; slika mladega moža; 20 rap. kaki, Bartolomej Zeitblom, 1484—1517: Sv. Nikolaj; 30 rap. vijolična, Lucas Kranach st., 1472—1553: Sveti Krištof; 40 rap. modra, Hans Kulmbach, 1476—1522: Leonhard, grof v Hagu.Madžarska2) 8. I. 1953. V spomin na gradnjo podzemske železnice je izšla serija dveh znamk: 60 F temnozelena s prikazom gradbenih del na 1 Ft rjavokarminasta s sliko modela končne postaje.Malta1) 8. I. 1953: Znamke z natiskom »Self- Government 1947« so izšle v spremenjenih barvah:1 P siva, IV2 P zelena, 2 P rumena, 2^/2 rdeča, 3 P vijolična, 41/a P ultra- marinolivna. Na vrednotah za 1 P, 5 P in 41/ž P je natisk v rdeči barvi.Monako1) 23. II. 1953. Olimpijske igre Helsinki: 1 Fr vijolična/rozalila (Basketball), 2 Fr zelena/zelenomodra (nogomet), 3 Fr ultramarin/svetlomodra (regata), 5 Fr ru- menoolivnorjava/zelena (kolesarjenje),8 Fr lilakarmin/karmin (jahanjč), 15 Fr rumenoolivnorjava /zelena /modra (stadion Louis II.), 40 Fr škriljasta (tek), 50 Fr vijolična (sabljanje), 100 Fr olivnozelena (streljanje), 200 Fr karminroza (plamenice). Šest znamk je frankovnih, zadnje štiri znamke so letalske.Nemčija — Berlin, zapadni sektorji1) Iz niza »Možje iz zgodovine Berlina« so dosedaj izšle:22. XI. 1952: 4 Pf rjava (Karel Friderik Zelter, 1758—1832),24. I. 1953: 5 Pf modra (Oton Lilienthal, 1848—1896),23. XII. 1953: 10 Pf motnozelena (Adolf v. Menzel, 1815—1905),24. I. 1953: 15 Pf modrovijolična (Rudolf Virchow, 1821—1902),12. X. 1952: 20 Pf motnorjavikarmin(Werner v. Siemens, 1816—1892),24. I. 1953: 30 Pf rjavkastovijoličnopur- purna (Maks Planck, 1858—1947).Nemčija — Nemška demokratična republika3) 3. I. 1953. Za 77. rojstni dan državnega predsednika Viljema Piecka je izšla frankovna znamka za 2 DM, enaka izdaji iz leta 1950, a v izboljšani izdelavi s spremenjeno porazdelitvijo napisov, v bakrotisku in z novim vodnim znakom.4) 15. I. 1955 je izšla v enaki izdelavi še vrednota za 1 DM.

Nizozemska1) 10. II. 1953. V korist oškodovancem vremenske katastrofe je bila pretiskana znamka za 10 c rjavooranžna iz fran- kovne serije (Zumstein 536) s preti- skom: »1955 10 c + 10 Watersnoot«. .Poljska5) 4. XI. 1952. Za dan rudarev sta bili izdani dve znamki s sliko rudarja v rovu premogokopa, s svedrom na stisnjeni zrak:45 + 15 Gr črna, 1.20 Z1 + 15 Gr rjava.6) 5. XII. 1952. Ob drugem mednarodnem violinskem tekmovanju sta izšli dve znamki s sliko kipa violinskega virtuoza Henryka Wieniawskega (1835 do 1880):30 + 15 Gr temnozelena, 45 + 15 Gr vijolična.7) 12. XII. 1952. V počastitev avtomobilske industrije je izšla priložnostna znamka, prikazujoča izgotovljen osebni avtomobil na tekočem traku z montažo koles v tovarni avtomobilov v Zeranu: 45+15 Gr zelena, 1.50 Z1 rjava.8) 12. XII. 1952. Tudi Poljska je izdala spominsko serijo dveh znamk za mednarodni kongres miru na Dunaju s sliko goloba miru, ki pa to pot ni več »Picassov golob«:50 Gr zelena, 60 Gr modra.9) 1952. Na mesto 1 Z1 — znamke v seriji »Poljske zgradbe« z napačnim napisom »Niedziga« je izšla nova znamka s popravljenim in spremenjenim napisom »NIEDZIGA«.Portugalska4) 10. I. 1953: Nova frankovna serija 15 vrednot s sliko srednjeveškega viteza (grb kralja Dinisa, rojenega 9. oktobra 1261, vladal 1279—1325):5 c temnozelena/svetlozelena; 10 c temno- sivomodra/lososnordeča; 20 c rdeča/svet- lozelena; 50 c črna, 90 c zelena/svetlo- zelena; 1 Esc. rjavoroza, 1.40 Esc. kar- min, 1.50 Esc. lilakarmin/rumena, 2 Esc. temnosiva, 2.30 Esc. modra, 2.50 Esc. temnomodra/lososnordeča, 5 Esc. vijolična/rumena, 10 Esc. modra/svetlozele- na, 20 Esc. rumenoolivnorjava/svetloze- lena in 50 Esc. vijolična.5) 23. XII. 1952. Za 400-letnico smrti svetega Frančiška Ksaverja (umrl 3. XII. 1552) je izšla spominska serija štirih vrednot: 1 Esc. zelena (naklada 9 milijon.), 2 Esc. rdeča (naklada 900.000), 3.50 Esc. modra (naklada 350.000), 5 Esc. vijolična (naklada 250.000).Romunija6) 1952. Za 5. obletnico obstoja LR Romunije je bila izdana priložnostna znamka v velikem formatu:55 b karmin/rumena/inodra.45



Sovjetska zveza4) 1952. 50-letnica smrti tatarskega učitelja Kayuma Nasyrija: 40 kop. temnorjava/ rumena.5) 1952. 100-letnica smrti slikarja P. A. Fedotova: 40 kop. črna/rdečcr java.6) 1952. 25-letnica smrti slikarja V. D. Po- lenova: 40 kop. rjavordeča/rumena, 1 R rumena /zelena /modra/siva.Na znamki za 1 R je reproducirana umetnikova slika: »kmetija v okolici Moskve«.7) 1952. 150-letnica rojstva pesnika Vladi- mira Feodoroviča Odvjevskega (1805 do 1869): 40 kgp. črna/temnordeča.S) 1952. 100-letnica rojstva pisatelja Dimitrija Narkizoviča Mamina, imenovanega »Sibirjak« (1852—1912): 40 kop. zelena/ rumena.9) 1952. 25-letnica smrti psihiatra W. M. Behtereva (1857—1927): 40 kop. črna/ultramarin.10) 1952. V nizu redov (odlikovanja):1 R temnorjava »red časti«, 2 R temnordeča »red rdeče zvezde«, 3 R temnomodra »red rdeče zastave«.Svobodno tržaško ozemlje — cona A3) II. 1955. Pod zap. št. 6 Italije našteta znamka je izšla — kakor navadno — s pretiskom AMG/FTT.Vatikan1) 1955. Za 500-letnico smrti Marije Goretti sta izšli dve znamki za 15 L in 55 L.II. PREKOMORJE Belgijski Kongo1) 5. I. 1955 je izšla četrta in zadnja serija novih frankovnih znamk »Flora kolonije«:1.25 Fr Protea, modra/rdeča/zelena; 8 Fr Gloriosa, rumena/roza/zelena; 10 Fr Si- lene, olivna/vijolična/rumena; 50 Fr Eu- lophia, modra/lila/zelena/rumena; 100 Fr Cryptosepalum, rjavorumena/roza/zeleno- rumena/zelena.2) 5. I. 1953. Za 400-letnico smrti sv. Frančiška Ksav. je izšla znamka za 1.50 Fr črna in modra. Enaka znamka je bila izdana tudi za Ruando-Urundi.3) 5. I. 1953. Priložnostna serija ob festivalu v Kivu: 3 Fr rdeča in črna; 7 Fr modra in rjavorumena.Združene države Amerike1) 23. II. 1953. Za 300-letnico obstoja »Narodne garde« je izšla spominska znamka z običajno vrednostjo 5 c, modra.
KAJ BO NOVEGA

FrancijaEmisijski program za leto 1953 je zopet zelo obilen in predvideva: 1) pokrajinske noše Alzacije, Bretanije, Baskov in Pro

vence 50 c, 1,2, 3 Fr mali format; 2) pisatelji in njih glavna dela: Gargantua-Rabelais, Le Misanthrope-Molière, Figaro-Beaumarchais, Hernani-Victor Hugo: 6, 8, 12, 18 Fr velik format; 3) francoski luksuzni proizvodi: cvetke in parfumi, svila, moda, porcelan in kristal, stenske preproge: 20, 25, 50, 40, 50 Fr, velik format; 4) Dan znamke 1953 s sliko vrhovnega upravnika pošte pod Ludvikom XV.; 6) znameniti Francozi, 6 vrednot — imena bodo šele kasneje objavljena; 7) Rdeči križ, 2 vrednoti. Izdaje pod zap. št. 4 do 6 so doplačilne znamke. Umetniki in graverji so že na delu.ItalijaItalija. Po »II Collezionista« je italijanski program priložnostnih znamk za leto 1953 takle:Antonello da Mesina (1430—1479), italijanski renesančni slikar;Arcangelo Corelli (1653—1713), italijanski violinist in skladatelj stare klasične italijanske šole;Luca Signorelli (1441—1525), veliki italijanski slikar renesanse, čigar slike vise v največjih muzejih sveta;Sveta Klara (1194—1253), ustanoviteljica reda klarisinj, ob 700-letnici njene smrti;NATO, ob 5. obletnici Severnoatlantskega pakta;Tisoč milj, ob priliki znamenite avtomobilske dirke v maju;E. A. 53., propagandna znamka ob priliki kmetijske razstave 26. junija;Turistična serija šestih vrednot v formatu ekspresnih znamk v počastitev mest: Capri, Cortina, Gardone, Rapallo, Siena in Taormina. JaponskaProgram izdaj za leto 1953 je v glavnih potezah že določen in za filateliste obilen in drag: 1) 75-letnica žarnice (v marcu); 2) potovanje prestolonaslednika v Evropo odnosno h kronanju angleške kraljice Elizabete II. (v juniju); 3) osmo narodno atletsko tekmovanje (v oktobru) ; nadalje več pokrajinskih izdaj in izdaj narodnih parkov; 4) most Kintai, ki ga je razrušil leta 1951 taifun in je bil medtem zopet obnovljen (v maju); 5) Ise-Shima, narodni park. serija in blok. Park leži na polotoku Kii. Shima je znan po Mikimotovi gojitvi biserov in prekrasnem pogledu na obalo.6) Shikotsu-Toya narodni park (v juliji). Park leži v Hokkaidu, kjer je tudi narodni park Akan. Shikotsu in Toya sta jezeri. V bližini jezera Toya je ognjenik Konashiu- Zan, ki je nepričakovano nastal pred 10 leti. 7) Unzen, narodni park pri Kyushu v bližini pristanišča Nagasaki z zdravilnimi, zelo obiskovanimi vrelci; 8) tudi frankovna serija bo doživela vrsto novjh izdaj in sprememb. Nova znamka za 2 Y. bo prikazala psa Akita, na Japonskem zelo cenjeno žival; vrednota za 5 Y. bo tiskana bodoče v bakrotisku in verjetno s spremenjenim vzorcem; znamka za 10 Y. bo brez sen-ničel; tudi visoki vrednoti za 100 in46



"500 Y. bosta izdani v spremenjenem vzorcu in brez sen-ničel. LuxemburgZa poroko dednega velikega vojvode Jeana Luksemburškega z belgijsko princeso Joséphine-Charlotte bo izdana 1. aprila posebna serija znamk s sliko mladoporočencev. Znamke bodo izdelane v bakrotisku formata 24X41 mm in v vrednotah 80 c, 1,20, 2, 3, 4 in 9 Fr. Na dan poroke 9. aprila bo imel poštni urad Luxemburg-Ville poseben žig.Nemška zvezna pošta (Zapadna Nemčija) ima v načrtu za leto 1953 tele posebne izdaje: serijo za padle v vojni, znamko s portrejem kemika Liebiga, serijo »preprečitev prometnih nezgod«, vsakoletno serijo »Pomočniki človeštva«, serijo o priliki prometne razstave v Miinchenu in znamko za »Dan znamke«.ŠvedskaŠportna serija, ki bo izdana za 50-letnieo športne zveze Riksidrottsförbundet in katero smo omenili pri emisijskem načrtu Švedske za leto 1955, bo imela tele vrednote: 10 oerov zelena (kanu), 15 oerov rjava (hockey na ledu), 20 oerov siva (skakalec), 40 oerov modra (odbojka), 140 oerov zelena (rokoborba). Znamke bodo formata Lin- giade-znamk, 15 in 40 oerov pokončne, ostale podolgovate. Vrednota za 10 oerov, mogoče tudi za 20 oerov, bo tristransko zobča- na. Osnutke so izdelali G. Lagerstedt, G. Prytz in L. Norrman.Velika BritanijaRazen znamke za 2V2 p, ki bo izšla ob kronanju kraljice Elizabete II., bodo hkrati izšle še tri frankovne vrednote za 4 p, 1 š 3 p in lš 6 p; obe zadnji ustrezno pristojbinam za letalsko pošto.Združeni narodiZa leto 1953 je predvidenih 8 posebnih znamk in celina na 3 c v izbočenem tisku. Za »Dan združenih narodov« (24. oktober) in za »Dan človeških pravic« (10. december) izideta po dve znamki v novih osnutkih za 3 in 5 c. — Uprava za tehnično pomoč (»Technical Assistance Administration«) in »Konvencija glavne skupščine o položaju beguncev« bosta počaščeni vsaka z dvema znamkama za 3 in 5 c. Prvo imenovana uprava se bavi s pomočjo zaostalim in pomanjkanje trpečim narodom.
ZANIMIVOSTI

Jugoslavija, izdaja begunske vlade, z natiskom »1945«, je takoj potem, ko se je pojavila v prodajalnah »Jugofilatelije«, sprožila precej komentarjev. V št. 2/1953

Berner Briefmarken-Zeitung pa čitamo o teh znamkah naslednje: Po sporazumu Ti- to-Šubašič je bilo pretiskanih ter poslanih v Jugoslavijo 300.000 serij. Izdaja se je nekoliko zavlekla, medtem pa nastalo stanje ni več dopuščalo uporabe znamk, ker motivi na njih niso bili primerni. Vsa naklada je bila predana poštnemu muzeju v Beogradu. Nalog za pretisk je izdal Šubašič,G.«Okrog 30.000 abonentov in filatelistov posameznikov je vpisanih pri uradu za razpošiljanje znamk v vzhodnem Berlinu. Tu prejemajo tudi znamke Nemške demokratične republike (DDR). (ÜBZ) G.
50-krat bolj priljubljene so po svetu znamke Posarja kakor pa Jugoslavije. Žalostna, a resnična ugotovitev. Posarje ima (po »Svet v številkah«) 912.453 prebivalcev, Jugoslavija pa 15,772.000 in vendar so pri njih naklade znamk 200.000 takoj razprodane, pri nas pa še daleč ne moremo trditi, da bi naklada 70.000 bila premajhna. Evo, kaj potem lahko čitamo v tujih revijah:Serija za pomoč ljudstvu, ki jo je izdalo Posarje, je bila v prav kratkem času razprodana, ker imajo dobrodelne serije Posarja zaradi svoje priljubljenosti odločno premajhno naklado.Na drugem mestu iste revije österreichische Briefmarken-Zeitung 1/1955 pa z žalostjo v srcu beremo:Naklada serije za rojstni dan maršala Tita znaša 70.000, kar je za jugoslovansko izdajo čez in čez dovolj. Visoka cena za to serijo potemtakem ni upravičena.In vendar je to ena najlepših naših serij. Vidimo torej, da so opomini filatelističnih organizacij, da naj bo naša emisijska politika v soglasju s flatelističnimi načeli, postali nepotrebni, ker so tu že dokazi o pravilnih trditvah filatelistov. G.
Mrknil je edini filatelistični časopis na Poljskem. Kaj bo novega pri njih, bodo lahko poljski filatelisti zvedeli le od monopolističnega podjetja za promet z znamkami v Varšavi. Filatelisti v manjših naseljih dobe novoizišle znamke šele po več tednih. (ÖBZ) G.*Tematika je zmagala! Anketa, ki jo je razpisala revija »Schweizer Briefmarken- Zeitung«, je pokazala, da naziranje nekaterih prastarih filatelistov, da je tematika zbiranje podobic ter da ne zasluži imena filatelija, ne drži. Pomen grške besede je vendar ta, da je filatelija ljubiteljstvo' znamk, kar pa je tematsko zbiranje prav tako, kakor zbiranje klasičnih znmk.(ÖBZ) G.47



Reklama za koprske znamke: ». . . naklade vseh izdaj te cone so nizke, špekulacije z njimi pa kar neče biti konec. Bodite previdni, preden si nabavite znamke cone B!« (ista revija, kot prej — ÖBZ). Komentar je odveč. Prav bi morda bilo, da ugotovimo, kdo ima »zasluge« za takšno reklamo in žal upravičene očitke na račun naše narodne časti. G.*Zamenjava znamk s satelitskimi državami postaja iz dneva v dan vse bolj težavna in zapletena, piše ÖBZ. Tako pač ni filatelistom prijetno dopisovati. Češkoslovaška je prepovedala zamenjavo rabljenih znamk, Madžarska je izdala nove prednise, s Poljsko gre zaenkrat še v redu, z Romunijo in Bolgarijo pa žal prav težko. »Kaj ni tudi prispevek k miru in sporazumevanju med narodi, če si ljudje različnih narodov z zamen javanjem znamk svoje države segajo v roke preko vseh meja?«, zaključuje pisec notice. Le kdo bi mu ne mogel pritrditi! G.Pristnost spittalske znamke potrjena. V Lodonu so s mikrokemijsko in spektralno analizo ugotovili pristnost spittalske znamke, prve znamke na svetu. V kratkem bomo priobčili kaj več o tej znamki. G.*Tuberkuloza in znamke je svojevrstna téma, ki jo je lepo obdelala revija »Mijn Stokpaardje« (glasilo Nizozemske filatelistične zveze) na str. 301 (februarska številka 1953). G.*3500 avstrijskih filatelistov je v oktobru lani ustanovilo svojo vrhovno zvezo. Pri njihovem delu jim kot sosedje želimo kar največ uspeha. G.*Znamke za cono A (AMG-FTT) so se zaradi nizkih, vendar ne špekulativnih naklad zelo priljubile in cene teh znamk venomer naraščajo. G.Pokrajinske filatelistične zveze na Japonskem so 14. 12. 1952 osnovale vsedržavno filatelistično zvezo. Ta je že začela izdajati svoje glasilo kot tednik. G.*Promet z znamkami s tujino je v Italiji na novo urejen. Pošiljanje znamk v pismih je dovoljeno. Uvozne pošiljke so mogoče le preko določenih carinskih uradov, medtem ko je izvoz mogoč brez vključitve oblasti. Potniki lahko izvozijo brez kakršnih koli formalnosti znamke do vrednosti 20.000 lir ter uvozijo po poljubni poti in brez formalnosti do vrednosti 10.000 lir. C. P.*Kakor smo že poročan, je bila na Češkoslovaškem s takojšnjo veljavnostjo prepovedana izmenjava znamk z inozemstvom.

Po uredbi sme izmenjavati z inozemstvom samo ORBIS. Predpis utemeljujejo s tem, da je mnogo zbiralcev po menjavi s tujino prišlo do dobičkov brez dela, s čemer so oškodovane državne koristi. C. P.*Hugo Wolf (v nizu »Znameniti Avstrijci«), je bil rojen v Slovenj Gradcu 13. marca 1860 in je umrl na Dunaju 22. februarja 1903. Od leta 1884—1887 je bil glasbeni kritik »Wiener Salonblatta«, nakar se je umaknil v Perchtolsdorf pri Dunaju. Od 1890 naprej so zaslovele njegove pesmi,1895 je nastala njegova prva opera »Corre- gidor«, katere krstna predstava je bila1896 v Mannheimu. Ohranila se je tudi njegova simfonična pesnitev »Pentezileja«. Duševno je obolel 1897 in so ga morali leto kasneje prepeljati v dunajsko deželno bolnico za umobolne. — Wolf je predvsem mojster pesmi, na katero je prenesel načela Riharda Wagnerja o oblikovanju be- sede-zvoka. Obilica novega izražavanja, ki obsega vso lestvico človeških občutkov, je vsebovana v njegovih pesmih, med katerimi je 20 Eichendorfovih, 53 Mörikejevih in 51 Goethejevih. Tudi opera »Corregi- dor« je v bistvu lirično občutena. K. Š.
FALZIFIKATI

Udarna serija bivše tako imenovne NDH je zamikala ponarejevalce. Falzifikati so se pojavili v USA. Spoznamo jih ob primerjavi s pravimi znamkami. 6.*Nemčija — frankovna za 20 Pf s sliko Brandenburških vrat. Pojavili so se ponaredki te znamke. Prepoznali jih bomo po tehle znakih: šrafiranje je grobo, desno .spodaj je odprtina vrat polna in ne šra- firana, slika je nekako zabrisana, papir je malo sivkast in brez vodnega znaka, lepilo je nanešeno z roko ter rumenkasto, znamka je za 0,5 mm preširoka, tiskani pa so ponaredki v ploskem tisku (najbrž litografija). G.*Španija, železniški kongres 1930, letalske znamke. V Zumsteinu s štev. 438—443 označene znamke so ponarejevalci zelo dobro izdelali. Tisk je kot pri pravih kamnotisk, le da slika ni posebno jasna. Barve se le malo razlikujejo ter je mogoče opaziti razliko le, če primerjamo med sabo pristne in ponarejene znamke. Zobčanje je ostro, znamke lepo centrirane, kar pri izvirnikih le redko zasledimo. G.*»Filateliai Szemle« poroča, da so se pojavili falzifikati ruskih letalskih znamk leta 1934 (Michel št. 462—466). Od pristnih se ločijo po nekoliko večjem formatu, slabšem tisku, v glavnem pa po zobčanju 103/4. Pristne znamke so zobčanja 14. C. P.48



RAZSTAVE
V kratkenf bodo v Črnomlju imeli razstavo, kjer bodo prikazali uspehe svojega dela z mladino. G.*Jeseni bodo v Novi Gorici imeli interno razstavo, med letom pa bodo priredili javno razstavo. G.*I. filatelistično razstavo bodo letos pripravili v Slovenski Bistrici. G.*LISBOA 1953 je naslov mednarodne razstave znamk, ki bo v Lisboi na Portugalskem letos od 26. 9. do 5. 10. Prirejena bo ob 100-letnici portugalskih znamk. Obenem bo kongres FIP. G.*IMA — Bern. Druga mednarodna razstava tematskih zbirk, o kateri smo na strani 30 že kratko poročali, bo v dneh od 20. do 25. maja letos nudila obiskovalcem ogled sledečih skupin: oblasti in organizacije, častna skupina, zemljepis in etnografija, splošna zgodovina, glasba in umetnost, tehnika, gospodarstvo in promet, zdravstvo in dobrodelnost, zoologija in botanika, verstvo, šport in delopust, mladina in družina, slavni možje in žene, ostali motivi in poučne zbirke, zbirke, urejene po namenu izdaje ali pa kronološko, tematski žigi, literatura o tematiki. — V času razstave bo tudi kongres FIPCO (Fédération internationale de Philatélie constructive = Mednarodna filatelistična zveza tematikov).G.Razstava znamk OZN. V glavnem hodniku palače Generalne skupščine OZN v New Yorku so odprli 20. februarja razstavo vseh dosedanjih poštnih znamk OZN. Poštna uprava OZN je objavila, da je namen te razstave prikazati zgodovino izda- nja znamk OZN odtihmal, ko je bil ustanovljen poštni urad OZN. na do današnjega dne. Poštna uprava OZN je izdala 18 posebnih izdaj raznih znamk za letalsko in redno pošto.Kakor vemo, je bil poštni dogovor med OZN in ZDA podpisan 28. marca 1951 na sedežu OZN. Po tem sporazumu je bilo določeno, da bo na sedežu OZN poseben poštni urad, vendar pod vodstvom poštnega ministrstva ZDA. Poštni urad OZN opravlja službo kakor vsak drugi urad ZDA, le s tem razločkom, da uporablja samo znamke OZN.Po pogodbi nabavljajo Združeni narodi poštne znamke na svoj strošek. Ves dohodek od prodaje teh znamk pri poštnem uradu ZDA gre v blagajno te uprave, ki se lahko s tem sama vzdržuje. OZN imajo posebno agencijo za razpečavanje post-

nih znamk OZN v filatelistične namene in dnevno ustrezajo mnogim željam, ki prihajajo na njen naslov. Tudi prodaja znamk v filatelistične namene gre docela v korist OZN. r.
STROKOVNI TISK

Filatelija, Zagreb: štev. 2/1953: Aspirinov, Jelša: Fizionimista — Velimir Ercegovic: Rezano — zupčano — Dragan Novak: Iz uspomena starog filateliste (nast.) — Nove marke: naše marke (emisioni program 1953, osobine naših maraka, naše marke u ino- zemnim katalozima, Slobodni teritorij Trsta, zona B) — Marke evropskih i prekomorskih zemalja — Filatelističke izložbe u inozemstvu — Bibliografija: domača i inozemstva — Ovo i ono . . . Žamjena maraka (Cena izvoda 30 din). G.*V prvih dveh številkah avstrijske revije österreichische Briefmarken-Zeitung« letos lahko čitamo članek tov. Ferda Kobala o Koširju. V uvodu omenja uredništvo tega glasila, da se kot Avstrijci ne morejo strinjati z vsemi izjavami v članku, da pa ga prinašajo iz lojalnosti brez komentarja.G.*Zbiralci predfilatelističnih pisem Slovenije bodo morda našli kaj zanimivega v članku dr. Fritza Popelke v št. 1 in 2 ÖBZ. G.Zbiralec motivov je naslov posebne priloge časopisa ÖBZ. V 1. letošnji številki sta obdelani temi »Dan znamke« ter »Gutenberg in biblija«, v št. 2. pa nadaljevanje »Dan znamke« in tema »Leonardo da Vinci«. Priključen je pregled novih znamk, razporejen po temah. G.*Zbiralci znamk zasebnih pošt bodo z veseljem pozdravili drugo naklado dela »Glasewald Katalog der deutschen Privatpostmarken«. G.*Vsi, ki zbirajo tèmo »pošta in telekomunikacije«, bodo radi posegli po knjigi »Das Post- und Fernmeldewesen in Spiegel der Briefmarken«, ki vam jo za oet mednarodnih kuponov za odgovor pošlje avtor Fritz Baeker, Birkenstrasse 33, Hannover, Zapadna Nemčija. G.*Nemška vojna pošta od 13. stoletja pa do 1914 je obdelana v knjigi Alfreda dementa: »Kleines Handbuch der deutschen Feldpost 13. Jahrhundert bis 1914«. 68 strani oktav formata velja 20 mednarodnih kuponov ter jo lahko naročite pri avtorju: Al-49



fred Clement, Graz (Avstrija), Heinrichstrasse 27/1. G.»The Royal Philatelie Collection« je naslov pred kratkim izišlega dela, ki ga najbrže tudi v marsikateri veliki knjižnici ne bo. Sir John Wilson, upravnik znamenite zbirke angleške kraljeve hiše opisuje zgodovino te edinstvene zbirke. Katalog je zajel okroglo ili milijona znamk, shranjenih v 330 albumih. Razlage kataloga so v angleškem, francoskem, španskem in nemškem jeziku. Vrednost zbirke, ki je sedaj last kraljice Elizabete II., ni bila nikdar izračunana, vendar po Wilsonovi cenitvi ni pod 1 milijonom funtov. Pred 6 leti je privolil umrli kralj Jurij VI., da se tako delo izda. Kratko pred svojo smrtjo je odobril poskusne odtise dragocene knjige, ki vsebuje mnogo slik. Opravili so mnogo poskusov, da so dognali najprimernejši način tiska. Najredkejše znamke sveta so reproducirane v izvirnih barvah. Oprema dela je taka, da bo mogla preživeti stoletja. Najsposobnejši obrtniki so s skrbnim ročnim delom vezali knjige v najfinejše nigerijsko kozje usnje. Ni čuda, da se navaja v ZDA cena brez uvozne carine z 180 dolarji. Vrhovni državni pravd- nik ZDA je moral izdati posebno dovoljenje za uvoz, ker so barvaste slike znamk v naravni velikosti tam prepovedane. Ker slikane znamke niso več v veljavi in prometu, je bilo izdano izjemno dovoljenje.C. P.*La médecine à travers la philatélie, édition Jean Farcigny, Paris 1953, katalogizira vse znamke z »medicinskimi motivi«. Delo ne vsebuje le znamk, ki predstavljajo znanstvenike na področju »zdravljenja«, marveč tudi bolnike, zdravilišča, zdravilne rastline itd. ter vse emisije, ki so bile izdane v korist Rdečega Križa.C. P.*V založbi Robson Lowe je izšel v drugi izdaji 1. zvezek »The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps, 1661—1951«. Zvezek obsega 458 strani, njegova cena je 42 šil. Opisuje Veliko Britanijo in njen evropski imperij. Obilno ilustrirano delo je seveda v glavnem posvečeno poštni znamki v ožjem pomenu besede, zajame pa tudi ročno tiskane znamke, kuverte s slikami in ladijska pisma. Začetniku kakor naprednejšemu zbiralcu bo zelo koristila kot enciklopedija filatelističnih informacij, pa tudi specialist bo našel kaj novega in važnega zase. Delu je pridejan kratek slovar filatelističnih izrazov v angleškem, francoskem, nemškem in švedskem jeziku.C. P.*Julemaekerkatalog No. 2 in 3 je izdala založba Stella Forlag A/S, Frederiksborg- gade 3, Köberhavn, Danska. Cena vsakega zvezka (24 ozirOma 16 strani) je 1 DMk.

Besedilo je v danskem in angleškem jeziku, obdelana snov pa obsega: božične znamke ter podobne dobrodelne znamke (neuradne izdaje) Danske, Sonderjyllanda, danske zapadne Indije, Alborga, Velike Britanije, Finske, Islanda, Norvčške, Norveškega Rdečega križa in Švedske, Francije in USA. G.*Finska, specialni katalog je za 125 finskih znamk naprodaj pri založniku: Lauri Peltonen, Hangö. Na 72 straneh je obdelano vse, kar sodi v specialni katalog, tudi žigi ter vzporeditev finskih znamk s številkami šestih svetovnih katalogov. G.*Zbiralci Nizozemske in njenih področij bodo gotovo radi posegli po »Speciale cata- logus van de postzegels van Nederland, Indonesie, Nieuw-Guinea, Ned. Antillen, Suriname 1953«, ki spet prinaša v svoji 12. nakladi obilo vsebine. 360 strani obsegajoče delo lahko naročite pri: Nederlandsche Vereiniging van Postzegelhandelaren, Post- bus 111, ’s-Gravenhage; cena 2.25 goldinarja. G.
NOVOSTI KNJIŽNICE FZSPrejeti časopisi - Periodicals received Iz FLRJFilatelija, glasilo SFH, št. 2/1953.Iz inozemstvaBelasse Magazin, Bruxelles, Belgija, št. 12/1952; Berner Briefmarken-Zeitung, Bern, Švica, št. 2/1953; Bulletin mensuel de la Maison Theodore Champion, Paris, Francija, št. 589 in 590; Kiirzl Briefmarken-Liste, München, Nemčija, št. 1 in 2/1953; Mijn Stokaardje, Hulst, Nizozemska, štev. 1 in 2/1953; Le Philatéliste Belge, Bruxelles, Belgija, št. 63 in 64; Michel-Nachträge, München, Nemčija, št. 1, 2 in 3/1953.

URADNE OBJAVE FZS
Razsodišče FZS javlja, da je bil na 19. rednem občnem zboru FK Ljubljana izpolnjen sklep III. rednega občnega zbora FZS (točka V—7) s tem, da sta v cilju skupne in nesebične borbe za napredek naše filatelije FKL in FZS poravnala nesporazum.

RAZVEDRILO
Rešitev nagradne novoletne križanke iz štev. 1/53.Vodoravno: 1. tupo-posta-Smetana, 2. Mo- zer-Medea-Piran, 3. n-kolek-Kedah-send,50



4. op-napis-Norge-zoo, 5. vek-narek-SR, 6. Arn(-Dimon-l-a, 7. karat-Nila-AO, 8. ko- rak-čas-GDP, 9. z-lanas-RK-OMi, 10. el-sc- pia-o-sir, 11. FIP-klasik-KA, 12. Irak-alto- l)anton-n, 13. Berliu-Antonini Oto.Navpično: a) t-Novak-ZEFIB, b) um-Pe- ruk-lire, e) pok-Karol-par, č) ozon-Taras- KL, d) elan-tanek-i, e) prepad-Kaplan, f) o- Kirin-sial, g) SM-Semič-Asta, h) tek-Kolar- iou, i) Aden-naskok-t, j) Edo-do, k) Saar- AN, 1) m-Hg-ni, m) ep-e-tn, n) Tis-ol, o) Arez-Lagos-NO, p) Nanos-odmik-t, r) Ando- ra-Pirano.Prispelo je vsega 21 rešitev, od tega 5 nepravilnih. Žreb je naklonil brezplačno prejemanje »Nove filatelije« za drugo polovico leta temle naročnikom: Anton Tre- ven, Idrija; Josip Vončina, dr. Niko Vončina, Ivo Vončina vsi iz Ljubljane; Karl Cesar, Rogatec; serijo znamk FLRJ prejmejo kot nagrado Mirko Krajšek iz Maribora ter Ferdo Kobal, Edo Prinčič, dr. Herbert Ilawlina in Rudolf Wolle iz Ljubljane.

OGLASI
Album za lepljenje znamk Nemčije, stare Jugoslavije, Italije, Švice in Češkoslovaške kupim. Janez Zupančič, Mojstrana.•Tražim prigodne žigove FNRJ: Beograd Zagreb i Sarajevo 29-XI-1945, Jesenice 4-IX-1946, Beograd 8-XII-1946 čir., Novi Sad1- V-1947, Zagreb 31-V-1947, Ljubljana, Sarajevo, Skopje i Cetinje 15—22-VI-1947, Slovenj Gradec 24-VIIÌ-1947, Lijak-Šempas 20—22-IX-1947, Beograd 21—23-VII-1948, Beograd 23—30-VIII-1948 sa A), Ruma 3 do14- VII-1949, Mojstrana 11-IX-1949, Zagreb15— 15-X-1949 sa oznakom 2) i 3), Cetinje2- XII-1951, Zagreb 16—26-VI-1951 ručni žig, Beograd i Skopje 12-V-1952, Trbovlje 24-VIII- 1952, Bled 16-VIII-1951 sa velikom zvezdom. Dragislav Teodorovič, Novi Sad, Fah 184.(nar-1)

Vse čitatelje, simo, da nam do ki smo jim v tej številki poslali položnico, vljudno pro- 10. aprila 1953 nakažejo naročnino (360 oziroma 180 din).Uredništvo NFSLOVENIJA-IMPEXTRGOVSKA AGÉNTURA ZA IZVOZ IN UVOZLJUBLJANA - BEETHOVNOVA 14/1.Telefon 23-915. Brzojavke: Slovimpex. Bančni račun 601-T-69
*

IZVOZKovine, rude, stroji, tehnični material, orodje, kemikalije, premog, gradbeni material, usnje, bombažne tkanine

UVOZkovine, rude, stroji, električni material, orodje, kemikalije, specialni gradbeni material, kože, strojila, preje



ZBIRALCI ZNAMK - FILATELISTI! KONEC MESECA MARCA BO DOTISKAN NOVI
Katalogpoštnihznamkjugoslovanskih področij za leto 1953

Novi katalog je potreben vsakemu zbiralcu. Katalog bo v prodaji broširan in vezan v platno. Prodajna cena: Vezan v platno ca. 300 din; broširan ca. 200 din. Ker je naklada omejena naročite katalog pravočasno pri naših poslovalnicah:Ljubljana, Nazorjeva 3Beograd, Terazije 11Zagreb, Praška 6Rijeka, Ivana Zajca 22Dubrovnik, StradunSkopje, Maršala Tila 48Novi Sad, Aleksandra Rankoviča 4»JUGOFILETALIJA«



LJ U B L JANA - STRITARJEVA 7TELEFON 23-374, 22-043, 20-138čestita k državnemu praznikuin se priporoča za obisk v svojih poslovalnicah:z železnino:»ŽELEZO«, Stritarjeva 7»KLADIVAR«, Zaloška 21»OPREMA«, Gosposvetska 4»IDEAL«, Wolfova 8»PRI KOSI«, Miklošičeva 15»VERIGA«, Celovška 59»OKOVJE«, St. Vid 91s kolesi in kolesnimi deli:»KOLESAR«, Karlovška 4z električnim materialom:»ELEKTROOPREMA«, Mestni trg 2»SVETLA«, Gosposvetska 10»ELEKTRA«, Cesta 29. oktobra 19z gradbenim materialom:»CEMENT-OPEKA«, Smartinska 21s furnirji in vezanimi ploščami:»SLOVENIJA-FURNIR«, Gosposvetska 13kjer prodaja vsakovrstno ŽELEZNINO, STAVBNO in POHIŠTVENO OKOVJE, ORODJE za OBRT in POLJEDELSTVO, Štedilnike, peci, kuhinjsko posodo in ostale GOSPODINJSKE POTREBŠČINE, KOLESA in KOLESNE DELE, ves GRADBENI, INSTALACIJSKI in ELEKTRIČNI MATERIALDovoljuje tudi POTROŠNIŠKI KREDIT!Na debelo in drobno! — Ugodne cene — Kulturna postrežba!



TRGOVSKO GROSISTIČNO PODJETJE

LJUBLJANA TRUBARJEVA 1(Sv. Petra) - Telefon 23-271 - Poštni predal štev. 34


