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New York, N. Y. Hr. 5 Veabruar 1959. 

Sa.a.tek'5 
K!!esolev "Eesti Filatelist11 pidi kavatsusto kohaseJ.t 

ilmuma moodunud aastal korraldatud Eesti eaimese margi il
mumise 4-0-ne aasta juubelin.il.ituse puhuks. Kahjuks oli siin 
takistuseks aja- ja oaalt ka kaaatoo puudua. 

11 Eeati Filateliat11 loodab nUUd ja ka tulevikua olla kaaa
filatelistide teenistuses- e.nda igak:Ulgset in1'ormatsiooni 
filatelistliste sUndmuste Ule, tuua uurimusi Eeati poatmar
gi ja poatiajaloo Ule ning olla aidemeheks 11 Eesti Filate
listide Seltsi11 ja pagulusea laiali paisatud aeltsi liikmete 
ja kogu eeati filatelistide pere vahel. 

T!!nu endistele ja uutele kaaatooliatele saab kiiesolev 
number lugejaskonnale paklcuda m15ndagi uut ja huvitavat. 11 ER1 

toimetus loodab ka tulevikus kaasfilateliatide lahket keaa
abi kaastoo alal ja on aelle eeat alati tanulik. Filateelia 
areneb koikjal suure eduga ja teeb oma arengus koloasaa1-
aeid edusarmne.Kas meie ei taha olla vordsed teiste kultuur
rahvastega ja sammuda nendega kaasa tousuteed? Naitame, et 
oleme suutelised o m a a j a k i r j a valja e.n.dma, _toe
tame seda ja k o o n d u m e k 15 i k s e 1 l e U m b er. 

Korgendatud trukikulusid arvestarnata on kaeaoleva numbri 
hind endine- 50 senti. Toimetus palub koiki 11 Eesti Filate
listi'' saajaid aeda v!iikest tasu saata rahaa ehk postm ar
kides toimetuse U U E L A A D R E S S I Li A.E. Pensa, 659 
East 29th Street, Paterson, N.Jersey, u. s. A. 

Toimetus. 
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Rainer Ahonius 
EESTI l/JillGI 40-DAKS TAfITPAEvAKS 

NovewL1·i 5 l 0S3 Gul ~1. 1 .::;lc ._.. .:::: r:,_--:;; :.' :: !'-: ,," ~ C~:J +... 1. ::: r: t ~ r o qtrr. :i " l( 

40-ne aastaseks. 22 - se l novembri l 1918 ilmus esimene 5 ,kopi
ka l ine neljast lillemustri sar j a kuuluvast margist, Jaanua
ris 1919 oli see kaunis Eesti .Vabariigi esimene margisari 
l oplikult val.mis. 

Esimese Eest i margi 11.mumisel oli olukord Eestia v!!ga re.s
ka . Eest l ased pidid oma iseseisvuse eest voitlema ja samal 
ajal oma iseseisvat riiki r .:;jama j a korda looma, See s u u r 
uleaanne paistis vi1iksele ra. :da le olema Ulej<Su. Rahvas o 1 i 
aga terve , teotahteline ja sitke- ning voitis. Nende suurte 
raskuste j ii lgi niiitavad ka esime sed Eesti margid mis anti 
valja kiiresti ning olid selle tottu viiga lihtsad .Selles.tei 
olnud aga midagi halba , margid taitsid oma Ulesande korrali
kult 

Tolleaegne tousuteed sammuv Soome fil.atelistide pere ter
vi tas vennasrahva uus i marke suure vaimustusega,sama vaimus
tusega nagu oli tervitatud oma marke mi s aastate pikkuse va
heaja jarele umbes aasta varem olid uuest i ilmum.a ha.Kanud . 

Filatelist id e seisukoha lt on need esimesed Eesti margid 
vi:lga huvi tavad . J:ust nende lihtsus pakub rohkem kui hilise
mad paremini valj atootatud va ljaanded.Eriti r oornustavad sel
le ule t(')elised filate listid,1'.eile on margi motiiv i kkagi p i
siasi , meie leiame markidest rohkem ja just seda mis mar
kidele nende vaartuse annab . Meile , on paber~ .hammas tus , va rv, 
trUkivead , t r uk i plaat ide erinevused jne. pal.JU suurema ti:!ht
susega . Kah juks mli r gatakse neid erinevusi alles hi lj em , siis 
kui pal.ju huru ldusi juba on kaduma liUnud milledest oleksirr;e 
saanud nse ndumatu irt marke eri kogudesse . J,:arkide korval on 
vaga otsitavad ja hinnatud ka Eestis tarvitusel olnud ajuti
sed templidi mill ede ga on kogujatele jaadvustatud Uks huvi
tavamaid fi atelistlisi ajajarke , 

Soome kogujatele on Eesti margid alati olnud armsateks 
kogumisobjekt id eks. Seda lugupid arnist on s 11vendanud asjaolu, 
et Eesti ei andnud viilja Ulearuse id s pekulatiivseid valja
andeid . Soo!Oes ei ole sugugi harulduseka , et paljud kogujad 
omavad soome rnargikogu korval kindlasti ka eesti kogu, sest 
need kuuluks nagu iseenesest-m<Sistetavalt Uhte . 

Soomes on marg ikogum ine viimastel aaatatel teinud kolos
saa l seid edusarrune . Filatelistlised se ltsid teeutsevad inten
siivselt ja korraldavad ka tiht i n.iiitusi.On· loomulik,et n.iii
tustel on a lati ka eest i kogud esitatud kus paremad valja
panekud toovad nende omanikele auhindu. See koik naitab 
Soome ja Eesti markide Uhtekuuluvust . Kui 1956 , aastal kor
r aldati Soome esimese marg i i lmumise 100 . aasta juubeli pu
hul suur maailmana itus 11 Finland ia 5611

, ai is olid ka eesti 
margikogud Soomest ja valismaades t niiitusele saadetud. ?are
mad vAljapanekud loeti auhind ade vaarili se ks. See koik on 
toendus eks , et Eest i markidest on voimalik komylekteerida 
hnid j a mitmesuguseid kogusid. · /J i'i r g lk. 2~ 
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EESTI ES D£ESE POSTilARGI IlMUMISE 40. 

J1.JUDE I.J..}J...ST.A 

Aasta 1958 oli esimese Eeati 
poatmargi 40-nes juubeliaasta. 
11 EESTI FIL\TELISTIDE SEI.:I'Sil.E", 
New Yorgia 1 kujunea selle tOttu 
moOdunud a.a.eta mlUestua mar g i 
vliljaandmise ja juubeliruiituse 
eeltoode ning k15ige selle labi
viimisega kUllaltki totlrohke ks 
aastaks mida taie Oigusega v15ib 

I nimetada- filatelistliseks aas-40 ta.ks. 
N"a i tuse korraldamise j a ma

les tusmargi vlHjaandmiae m/5 te 
v/5eti seltai juhatuse poolt ka
vasse juba 1958.a.algul. Peami
seks mureks oli,kuidas kavatse
tavatest ettev/5teteat majandua
liselt Ule aaada.Seltsi eesml'..r
kide l.li'.biviimiseks tuldi mmtele 
Eesti Vabariigi iseseisvuse al
guse 40-ne a. tahtpaevaks valJa 

anda malestusUmbrik. Lasti trukkida Vabariigi vapiga kaunis
tatud mil.lestusUmbrikud. Need varustati UN' i margiga ja saads
ti 24-da veebruari kuupl!eva.ga UN' i postkontorist seltsil tea
daolevatele filatelistidele ja kaasmaalastele k.atte.Saadetud 
Umbrikud ja ajakirjanduses avaldatud Uleskutsed leidsid meie 
seltskonna poolt lahket poolehoiau, Saadetud rahast ja arui.e
tatud markide oksjoneerimisest saadi m/margi valJaandmiseks 
ja naituse korraldamise fondi tulu $ 235.85. 

NUUd v/5idi hakata julgemalt oma kavu teostama.Malestusmar
gi valjaandmisea leiti,et filatelistlise margina haaraks see 
ainult kitsamaringilist filatelistide peret."EFS" oli aga ta
nuv15lglane tedq toetanud laiemale seltskonnale.Nii otsustati 
valja anda filatelistline lJlokk ja mlHestusmark sarnase ku
jutusega mis sobiks Uhtlasi ka meie rahvuspropaganda margiks. 
Kunstnikkude- poolt esitatud kavanditest valiti vanameistri 
Peet Areni Kalevipoja motiivel loodud kavana. /Vaata lk. 4/, 
!lalestusmark ja blokk /souvernir-sheet/ lasti trukkida New 
Yorgis Uhes paremas trUkikojas /}.;aclen Litho Corporation/. 
neljavarvilises lito-ofset trukis. Blokk koosneb nelja.st 
margist ja sellel on ka ingliskeelne tekst: '140th ANNIVERSA
RY OF THE FIRST ESTONIAN STAMP'. Margipoognas on 25 hammast a 
tud rnarki, Bloki ja poogna hinnaks on kumbagil Uks dollar. 
M/margid ja blokid ilmusid 14-dal nov. ja voeti trukikojas 
juhatuse ja revisjoni-komisjoni esindaja poolt vastava akti
ga arvele jargmiseltiMalestusmarke 13.775 tk. ja blokke 5CO. 

~ 

" Metse.paluiuet mortJsukana . .• 
Peipel sortsile.ee poje.d .. . 
K eda loe. k lhutanud 
Ka. levid& kluaamaie". 
f'Kalevlpoe g" - 12. Jugu) 
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11 Esimene Eesti mark il
mus 22. novembril 1918. a." 
"E F S11 t:?.h i st3..b :c::::t i !"D~ ·-
gi 40. juubeliaastat. 11 11 Ees-
ti posti rnalestusmark rah
vusliku voitll.lse vahendi1ca.11• 

Sarnaste ja paljude iga
suguste pealkirjadega artik
leid oli ilmunud ja ilmusid 
vee 1 kogu P86Ulusaj ak:ir j :;.n
duses milla3tusmargi propc::.
geerimiseks. Tanu ajakirjan
duse lahkale vastutuleku la, 
kes senini 11 E F S-:i!' et tevo
tete Ule - on ilmutanud 366E 
trukirida oma lehtedea,muu
tus wjmargi ja bloki telli
mine vaE,a intensiivaeks.r~ui 
m/mark ilmus 14.nov.siis oli 
3ee ettetellirnise teadaandes 

margitud tahtpaevaks /15 ,nov./ juba jaa gitult m'JUdud. Eesti 
W.ajas toimunud seltsi juhatuse koosolekul tuli rohkemtelli
nute tellimisi k.arpida, et rahuldada koiki oigel ajal teD.i
miste saatjaid. Paratamatult jaid paljud hilin.anud tellijad, 
kes rahu olid saatnud, m/markidest ilma. Nendel jai saamata 
ca 2.300 m/marki ja 60 blokki. 

11 E F S-111 juhatuses on olnud arutamisel kordustrUki val
jaandmise kUsimus. Juhatus on votnud selle kUsimuse paeva
korda ja esitanud veebruaris kokkukutsutavale aasta-peakoos
olekule otsustamiseks. 

11 Kunstnik Fe et Aren, ke s margi kavand i on valmist anud, on · 
0nne likul t l oonud sUnteesi Ee sti mineviku j a tanapa eva' vahe 11! 
Kii kirjutab kirjanik-aj akirj anik Arno Ra ag "Vaba i!.esti 3 6-
nas" ml:ilest usmargi kui hii.i\ rahvuspropa e;andalise vahendi Ule. 
See on t osi,sest kunst niku poolt kavand atud Ee st irahvus 
kangelase Kalevipoj a jourikas ja l oogihoos kuju kcos eesti 
vapi j a eestimustrilise ii ii.re-ilustusega on koiki marg i cma
jaid v o lunud. Tagafoonil paistvad linnuse vareEed ja mere l 
purjetav viikingilaev viib meie matted tagasi meie kauges
se minevikku,1'.iilestusmark, mis filatelistide hulgas on ri s
titud "ANNA lfAIAKAT"-mar g i ks, andis 11 E F S-ile" kUllaltki 
palju t ood ja tegevust enne kui see teoks sai.Juhatuse lilk
mete h oole j a vaeva tasuks olgu teadmine,et nad on Eesti fi
lateelia ajalukku jatnud ilusa malestuse meie pagula.sajastust 
mille abil on "Eesti Filatelistide Seltsi'' nirni kandun ud 
koikj a le ja j ti~dvustatud kaugesse tulevikku. 

Olluks e e hk huvit atud - kellele langeb siis m/margi va lje:.
andmisega se osesolev suurim teene?1Vmargi hii.iiks t ootas ktta
sa kogu juhatus liikmete hulgast juurdekutsutud isikuteg~. 
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Igale pani m/mark tema tavaliste kohustuste korval peale suu
rema t ookoormuse. Kui oli vahel kahtlemisi ja lahkarvamus i, 
siis t agas i vaadatea peab toele au ande s Utlema- kM.k toimus 
;;:~i :;!zi " E r 3-l" 1;.i;.ti ninie liuvidea . Olgugi , et ko ik auure a.n
dumusega m/margi ilmumise ja aellega seosesolevast tegevu
sest oma parema t oopa.nuaega. osa v otsid

1
langeb siiski m/mar

gi trukkimiseks ettevalmista.mise, jooksvate toode ja m,,ina'gi 
trukkimise lopule viimise tottu suurima v aeva.ni:!.gija. ore o o l 
seltsi sekretlir Voldemar Koivule. Terna too, mis kestis 
ligi a.asta, oli vasitav ja aeganoudev,aga ta viis selle eest
lasliku visadusega lopule. 

Olgu veal nimetatud, et m/margi suurimateks tellijateks 
olid:"Montreali ._Taani Koguduse Fil{lte listide Koondis' 1 $ 80 .
ja Austraalias, Sl"dneya, asuv filatelistide koondis $ 34.-. 
Palju tlinu dr. Hugo Salasoole, kes vottis seal vastu telli
rnisi ja aitas kaaaa, et ka seaJ.sed filatelistid said oma
da m/marke. 

11
E F S", mjmargi viiljaandrnisele asudes,ei J.ii inud valja ka

susaa.m isele vaid ta tahtis oma ettevotte toAtajatela pak.ku
da kaunist rahvuslistel motiividel loodud mlilestust.M/m!:U'gi 
tasuvuae kohta voib utelda, et ainult trUkkimine liiks maks
ma $ 731.30. Koos kunstniku tasu, kirjavahetuse ja levita
mise kuludega oli kogu valja.minek ca # 1050 .-. M/markide ja 
blokkide muugist laekus ligikaudu s a.ma summa. Koos niiituae 
korraldamise summadega jaab seltsile Ule tulu paark.Ummend 
dollarit. 

• • * 

JUUBELINAITUS 

Eesti esimese postmargi ilmumise 40 , aasta juubelina tu s 
toimus pUhapaeval 23.novembril New Yorgis Eest i Majas . SeJ.
lest on kirjutatud pikke Ulevaateid kogu pagulusajakirjan -
duses, Tahaksin siin anda lUhiulevaate olulisemast, et nai
tus saaks j aadvustatud ka filatelistlikel veergu.del. 

" E F S-i'1 juhatus, oma kogude valjapanejad j a naitustkor
r aldav toimkond koos daarnidega olid aegsast i kohal.Igal oli 
ette nahtud oma ala j a kibek:iirelt tootades oli n.i itus varsti 
11
valj apandud 11

• N"aitus toimus Eesti peakonsul Johannes Kaivi 
patronaashi a ll, N"aituse avas seltsi esimees A. E. Pensa.Ta 
andis lUhiUlevaate Eesti margi ilmumiae s t ja selle saatusest 
40,aa sta kestel,Jargrnisena koneles peakonsul J, Kaiv kes oma 
kones t o i esile pilte olukorrast Bestis sellest ajast kui il
mus esimene Eesti mark. 1'uu hulgas markis ta

1 
et eestlased, 

kes kaua olid elanud v coraste ikke all, on olnud vaga uhked 
Oh'A RIIGI MARGII.E.Te atud moju on Eesti margil olnud ka Vaba
dussojas voitlejaile s 0dure ile kellede v oitlusvaimu on aida
nud suvend ada kir j r:.de saamine Cil'A RIIGI llARGIGA . Jargmi~.ena 
k i5nel-:?s E:esti Rahvuskomitee Uhendri ikes esimees August K ~ 
na. Pikerr.as rahv-Jspoliit:' lises kones kiitis ta heaks 11EFS-i11 

7 

ettevotlikust m/margi valja.andmisel ja nimetas eeda hll.l1ka 
relvaks meie rahvuspoliitilises voitluses. 

P•rn lc j{o)n.;;:; .i.u lugus L. MllJ.<;13 al.t0 f .i. J..tJ.l:.<i ll. s tlikc: 01' ga.ui
eatsioonide j a Uksikisikute tervitused jargnevalt:E.V.saa
dik A.Torma- Inglismaalt, Rainer Ahonius-Soomest, dr. Hugo 
Salasoo- Austraaliast 1 Villem Eichenthal ja Harry A. Malm 
- Rootsist, Gerhard lilie lander- Berliinist, Harry Visman j a 
Heino Rebane- Kanadast; Valli Suigussaar1 Jaan Soo ja Hen
ry J. Stromberg USA-st, Erilise aplausi osaliseka saivti.lr.a
se tervitus kes koos eellega oli saatnud ka rahaliae anne
tuse seltsile naltuse kulude katteks. 

Naituse valjapa.nekutest vois naha, et filatel1stid olid 
esitanud igas klaesis oma parima. Pearohk. oli pandud e~a
ti markidele. Eesti valjapanekutega esinesid: August Vari 
puhaste neliblokkide koguga. Adolph Lelle, Gunnar Kop
permanni ja Henry J, Strombergi kogudea olid eaitatud hulk 
haruldasi ajutiste templitega marke ja kirju.Erilisi "mai
uapalaaid" vois nll.ha H.J. Strombergilt Chicago st saadetud 
kogust. Sarnased Eesti Vabariigi alga.aatal roarldde ja temp-
lite puudumisel tekkinud kirju on ehk aailinud ainu.lt Uks:i
kud. Valter ja Valdeko Sirgo valjapanek koosnea skautmar
kide ja kirjade kogust mida voib nimetada Uheks taiusliku
maks sellel alal.A.Lell eaitas peale eesti markide vee 1 
USA-a neliblokkide kogu aaatast 1903-1940 ja erikogu mil
les olid 48 riigi margid nr. l koos samade rii.kida a aj a
aasta juubelivaljaannetega.Ka USA-s on postiteenistuaa al.g
aaatail regulaartemplite puudumisel tarvitatud ajutisi pos
titeropleid. A. Lell on apetsialiseerunud j w ~t nenda harul
duste kogumisele ja selle pUaiva tern viljana voisime nl1 ha 
palju vaartuslikku ja haruldusi.Harald Plaksi valjaruik koos
nes tiiiuslikust Lichtensteini j a Slovakkia kogust.UN' i !!l.B..I'
kidest oli A. Verilt taielik puh ~ate kogu ja A. E. Pensalt 
koik ilmumispaeva eritempliga / F'I, ::/ kirjade kogu.A.E.Peosa 
oli veel valja pannud taieliku komplekti dipii 1.aag:reis 11-
munud marke koos k.itibelolnud kirjade ja postitahistega. Ta
malt oli veel esitatud kogumik Eestis ja teiste9 Bal.ti. rii
kea ilmunud vanu filatelistlike ajakirju koos USA-a · ilmu
nud 11 EESTI FIIATELISTI11 numbritega ja kolm suureformaadi
list albumi valjaloigetega. Rohkem kui 450. ajalehtede vtU
jaloikes on jaadvustatud kogu eesti pagulusfilateelia aja
lugu koos filntelistlike seltside tegevuse aren.emisega. 

N"aituael toimus postmarkide oksjon /Joh. Vinnal/ ja oli 
korraldatud markide mUUgilaud /B.Trelin/. N'aituae tahiata
miaeks oli tarvitusel eritempel ja sriUmbrikud,Kahjuks o.l:id 
maleatus-blokid varem mUUdud ja seda vois naha naituse ~1-
japanekuna. ll./marke muudi piiratult eriUmbrikutega kirjade 
aaatjaile varutud tagavarast. Eriumbrikke mUUdi koos E. V. 
umbrikutep:a ara ule 900.ja koos lihtkirjadel saadetud m/mar
giga varustatud kir j adega aaadeti laiali ca lCOO kir j a. 

/Jarg lk. 18/. 
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JAAN SOO 

PII..K. E.ESTI P0SrIORGANISATSIOONIIE 

Postmargid j a kir j aUmbrikud ning mitmed muud vahen.1id 
poetiteenistuse alalt on huviobjektideka a.rvukaile !ila
telistidele igaa ilma..kaares. Seetottu ei oleks va.at U1'1a
rune Uldjoontes pilku heita Uhele poatiorganiaatsioonil.e. 

Kuna meie eesti filatelistlikes ringkonnis on noori ja 
ka kauemat aega kodumaalt eemal olijaid, kes meie oma
rii~luse aegset oluk:orda vKhem tunnevad, aiis vaatleks~ 
postiorganisatsiooni Eeati Vabariigia. 

Eesti riigipost alustas tegevuat 19. nov. 1918.a. nagu 
teatab tolleaegse teedeminiatri F. Petersoni kiiakkiri 
"Riigi Teatajae", 

Voiks kohe nimetad&, et Eesti postiametkond tegsl.ea ka 
o.ladega millised aiin Ameerika t1hendriikes on era kompa
niidele tuluallikaiks. 

Sideteenistuse o.lal1 post, telegraaf
1 

telefon ja raa
dio olid meil koik koondutud postiamatkonna juurde ja al
lusid Uhele keskusele nimetusegc:: Posti- telegrM.fi- te
lefoni Peavalitsus ehk lUhidalt Postivalitsus. PostiEUWit
konna tegevust juhtis Postivalitause direktor koos abidi
rektori ja monede teiste a.dministre.atorite voi ala ju
hatajatega na.gu neid nimetati. 

Eeimeseks Eesti postiametkonna juhiks voi selleaegao 
nimetusega- Posti Peavalitsuao Ulernaks oli Hendrik Rik
kand. Ta ei pUsinud sellel ametalal Aga kaua Vaid lahkue 
postiametkounaat mouea.astase teenistuse j~rgi.Tema aaeme
le nimetati G. Jallojas kes juhtis Eeeti postiametkonda 
kuni Vabariigi postiametkonna Ulevotmi,seni N.Liidu poolt 
1940. aastal. 

Posti, telegraafi,telefoni kontorid shk lUhidalt poot
kontorid asusid linnadea ja rahvarikke.matea maakeskuatea. 
Neis toimetati koiki posti, tel.egraafi ja telefoni ope
ratsioone sise- ju vMlismaa,ga, 

Postkontorid allusid otsaselt Postivalitsuselo, Posti
valitsuse direktor nimetas ametisse postkontorite Ulew..ad 
ja asutiste vajaliku kooaseisu. 

To ts postiametkonnas oli normeeritud, Asutiste koossei
sud arvestati v~lja tooUhikute j~rgi. Lihtkiri oli voetud 
arvestuse aluseks j a Uhe lihtkir j a ll!bitootaznine 

1 
tembel -

~amine, sorteerimine jne. a.ndis Uhe tooUhiku. Aastns oli 
Uhele teenistujale toonormiks mll.aratud 840.000 tooUhik:ut. 

Isikule, kes sarnastest norrneerimisteat teadlik ei ol
nud vois tunduda jutt vaga koomiline kui poatiametnik: OljUl 
kaasteenijale teatas:"lleie kontori koosseis on kinnitatu:t 
6,5 ametnikku ja 2 1 5 kirjakandjat saame juurde". 

Vl!hemates keskustea, kus toed oli v~hem ja t~it normi
dekohast toojoudu v~lja ei andnud,olid moodustatud posti-

9 

agentuurid.Agentuurid asusid peamiselt raudteejaamades ja 
vallamajades ning tihti ka kauplustes. Postitoo tentiseal 
korva ltoona. Tasu mak seti Postivalitsuse poolt samade nor
mide jarg i milliseid kasutati postkontorites. Postia.gen
tuurid oiendasid operatsioone ainult Vabariigi ulatuses. 

Peale postkontori te ja postiagentuuride asus ma al ar
vuliselt postipunkte kuhu Umbruse post postkontoritest 
saadeti. Neid kutsuti p9sti- voi kirjataludeks. 

Postitalus asus avalik telefoni konepunk.t, kuna kirja
talu oli ainult posti kattesaamise koha.ks umbruskonnaela
nikkele .Neis olid mUUgil ka postmargid, muid operatsioone 
ei oiendatu<'i.Rahalist tasu posti ja kirj atalude juhatajad 
oma ttso ee b~ ei saanud.Kaudselt oli nende tasul<s olukord 1 
et neile post koju katte toodi. Postivalitsusel oli pohi
motteks postiUhendust Uhtlaselt kattesaadavaks teha nii 
linnas kui maal asuvale elanikkonnale, see tot tu oJ.i orga
niseeri tud arvukas postivork maale tasuta tootavast vaba
tahtlikust abitoojoust. 

Postiagentuurid j a po sti-kirjatalud allusid liihea;al.e 
postkontorile kust neile mUUgiks postmarke s Ladeti ja va
jaduse korral tegevusjuhiseid anti. 

Postkontoritele saadeti postmargid ja muud postimaksu 
vahendid Tallinna Peapostkontoriat. Uue margisarja valja
andmise puhul vois neid osta esimesel paeval koigist post
kontoritest Ule Vabariigi. 

Viil,jakujundatud postivorgus oli meil Eestis 118 post
kontorit kahetuhande piiridesse ulatuva postiteenijaga ja 
umbed 2 00 tehnilist t oojoudu telefoni v3rkudes.Postiagen
tuure oli 608 j a posti-kirjatalude arv ulatas 2.aoo . pii
ridesse. 01.gu margitud,et need arvud on kaasaegseilt pos
titeenijailt, ametlikke andmeid ei ole olnud voimalust 
kontrollida. 

Postitempleid asutiste nime ja kuupaevaga kasutasid ai
nult postkontorid ja postiagentuurid.Postisaadetiste tem
beldamine toimus kasitemplitega, valjaarvatud Tallinna ja 
Tartu kontorid kus kasutati ka masintemplit. ll:aksva kor
ra jargi tuli tl.mbrikule lUUa vM.hemalt kaks templijaljen
dit. tlks, milline kustutas margi ja teine Umbriku esi
kUljele millelt loetav oli asutuse oimi ja tembeldamise 
kuup~ev. Templite korrasoleku /puhtad ja oiged kuupaevad/ 
kontrolliks tuli kuupi!.eva vahetusel templijiiljend lUUa 
vastavasse kontrollvihku.Vale kuupieva kasutamine Kirja
de tembeldCi!Uisel oli karistatav. Sarnaseid juhtumisi, na
gu siin esimesepiieva /FDC/ Umbrike puhul, kus niidalapll.e -
vad Uhe j a sarna kuup!!.evaga kir ju tembe ldatakse, me il e 1 
olnud lubatav. 

Eesti kuulus Rahvusvahelisse Postiliitu ning postiamet
konna tiff ja tegevus oli koostatud Uldiselt Liidu maaruste 
ja eeskirjade kohaselt. Voiks veel nimetada 1 et Ee a ti 
postiaznetkond tootae Ulejaagiga a.ndee tulu riigikasaale. 
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MONI SONA EESTI POSTMARKIBE VALTh.'USEST 

Ajal mil rr.argiproduktsioon maailmas jar j est kas va b pead
p ooritavates ml5otudes, ja voistlus margikoguja r ah akoti pa
rast Uha sa&eneb, on murkide va ljaandjad sunnitud rohkeo~ 
r ohku panema ka markide va limus ele

1 
et teha r cklaami omu 

kaubale ja meelitada ostjaid. C4_~ ut; i et pUUetes konkurente 
Ula trumbci.t.a ilusamate markid eea on viimast e 1 a astate l juba 
liiale mindud - kirjrunargid on pahatihti v otnud kompvekipa
be ri ilme - ei saa sala t a ,et po stmarkide kuns t ilise s vi!lja
t<fotluses on j outud t ubli srunm ed asi, vorrelde s aas t ate l a 
enne Teist /.'aailma s oda .S e l lc l t austal on nagu vo i bo lla ve i 
di raske arvustada Eesti rr.arkide kujund us likku kUlge ja hi n 
na ng voib tunda karmina.Cn n c.d ju koik pi:i rit aas t. ate s t

1
mil

lal voistlus rr.aail!ra margiturul polnud ve '" l nii kova kui see 
on praeeu. 

Alljiirgnevad read pole mingi autoriteetne kriitika vc i 
tode, vaid Uhe margi- jr. kunstis obra isiklikud arvamused, 
mille kohta i &alUhel on o igus valja tuua vastup idis e:id arva
musi.Heameelega na eks Uhte p ohjalikumat an a l i\Usi :t:est i mar
kide valimuse kohta 1 ei mi.1.leta, et oleks midagi sellist niii
nud, 

Tuntud tOde - mis Uhele on ilus, s ee teisele inetu keh-: 
tib taiel rr.a nral ka markide kohta. Ui a ne-S a ks arr.aa l ka ib aga 
viigikaika ved amine Fostivalit s us e nn. kun s tilise nouandja 
jo. kogujate vahel. Viimased rUnd avad i:iged ult kuns tieksper.:. 
ti jaei taha kuidU£i leppida Viim ase r)OOlt ncile pll Ul ll SUnni.
tud 

11 
s\\mbolistliku kuns tir,a11 mG.J.'kiuera. f.un st i0kspert kuit

s e b end, ta tahtvat rabv u hu l be r:iu i tse t purandodu , poet auc s 
i["ale "mei t.s ile 11 at'usu<.duvatc mc.r r, i piltide vuhele ku kor i:;en,o. 
kuns t iviU!rtuser p mm·ke. 

Eesti miu·kid ,; kujund ami s cl on o lnud kaas t oi:;ev ad ridu. ni
mekn id kuns tnil, !.;.e na.gu Peet Are n, r; , :1 .:i indo r ff , G. ,, e sten
be r [" , J. Naha jaA. Ro ssma n .Tulemuse d po l e aea kahjuks s e l
li sed mida ole ks . voinud ood a ta . Po le pa lju seda mis ulatuks 
Ule keskp&ras e, t5elisse ti ppklass i ei saa ha s ti pai gutad a 
Uht egi eesti marki, Carita s ed, Opetat ud Ees ti Se l ts i ja Pi
rit a sarj ad,1927. a asta linnad e vaated ja v o i bo lla Uksikud l!l8l'
e i d s iit-sealt on need, mida v oib pid ada rneie parimi kuks. 
Car i tas-va lj aanded, mei e es i ndus li~umad margid

1 
ka~natavad 

kahjuks Ulekubjamise all. Va h em orname ntika t j a vappide tu
g evam esilet ostmine oleks as j a l e kasuks o l nud , r.: uidu onnes
t unud 1927 .a. linnadevaade t e s arj a s o l eks t ah tnud ni:i h a ko i
ki marke suures formaad i s . Liiea v2 i ke formaat on s aanuc 
hukatuseks ka mitmele marg ile millel muidu oleks olnud koht 
"eliidi" hulgas - naiteks Tartu Uli koo li peahoone , t uberku
loosi sari /v.a. 5-sendiline /. Ees t i k aun imate mark i de hul
ka voiks kuuluda ka 1941. na sta linnapilt ide s ar i, kahju ks 

kaob nagu nende ilu peaae&U tliielikult nor[a trukitelmilise 
kUlje tottut ka pole varvide valik sa.ja prots.andiliselt on
nestunud. Viimane kehtib ka Kreutzwald-Fahlrnanni nins Pirita 
cj;.:.:- !:~ (3s ~:::;ht:t .. 

Minnes. moOda koigist keskpilrasest,alates Parnu baTja.;5a ja 
lopetades laulupeo omaga, jouame paremusredeli loppu k us t 
leiaroa K. Patsi sarja, Uldmuljelt on vahest moned iseseis-
vuse algaastate valjaanded /lillemustri-margid, pi.1.ike/ kah
vatwnad ja armetumad, . kuid siJJnaa pidades nine vorreld es 
neid olusid. millea need valjaanded sUndisid, ei saa teha 
muud kui pidada K. Pi.l.tsi sarj& meie koige ebaonnestunumak.s. 
Ebav~arikas austus meie suuremale riigimehele. Kui ha.id tu
lemusi voib saavutada nii vi.1.heste komponentidega kui r iigi
juhi pea, arv ja paar sona, selleks pole vaja kaua naitaid 
otsid a. Vaadake ainult USA eelrnise sajandi presidentidemarke, 
:tng lise Edward VII voi Rootsi Oscar II ja praegusi kuninga
marke. 

Ka Eesti teine auurem 11 igapi.l.evane" sari - leopardimar gid 
1928. aastaat - ei saa palju parerna hinnangu osaliseks. Kui
gi marksa esteetsemad kui K.Patsi-margid, on nad siiski n~
gu veidi tUhjad ja kahvatud. Voibolla tahtis kunstnik nende
ga just sumboliseerida meie riigi vailcsust ja vaesust. Ka 
varvide valikut ei saa pidada koigi markide juures onneli
kuks. Uldse ei tohiks kollast kasutada margivarviks. Kuidas 
margipilt kollaaes peaaegu niihtamatuks muutub, selle koh7..a 
ei puudu niiiteid ka teiste maade markides. 

1';eie omariikluse algaaatate valjaauded moodustavad omael:r 
te peatUki ja neid tuleb moota ka teise moodupuuga. Kuigi 
kujunduslikult osaliselt Usna onnestunud ja meeldivad/nait. 
viikingilaev/, kannatavad nad koik halva truki all, moned 
r ohkem1 t e ised vahem. Oludes, kua oli tublisi te eemist, et 
marke Uldse sai valja anda /paberipuudus, maainaid ~ol.nud/1 
oli nende valimus teisejargulisa tahtsusega. Samasugusc:id 
par ale e le voib tuua k a te iste Es imese 1:c.c.i1lr1aso j"' jar e 1 e 
t e kkinud riikide markideat, }.':eil ilmus trUkitehnilisalt ni
ge laid marke siis ki paljuin!l.nber Iliti sai niiite ks palju ru-
tem s elles suhtes jalad o la. · 

Katsudes paari s on aga iseloomustada Eesti markide kui 
terviku kogu Uldi s elt, voib oelda et koigi ~uuduste pea
le vaatamata jaab neist °'eeldiv mu~e.lfad on r ahulikud ta
gas ihoidlikud,kohati v &st liigagi t8.,basihoidlikud. Niisama 
t agasihoidlikud naeu oli Eesti Postivalitsus markide valja
andmisega /mis age. aitas '.:; es ti markide le luua hea nime l/ 
Viies seoses selle ga jutu veidi korvale pealkirjast, tahaks 
lopuks main id a kolJI!e s Undmust ,mille puhul ola ks t ahtnud nii
ha erimarke - Eesti Vabariigi 20. aaatapii ev, Es i.ffiesed Eesti 
:W.angud /1934/ j a Raarnatuaasta / 1935/. Eriti viimase sUndmu
se tahistamata jatmist. ei taha Postivalitsusele kuidagi an
destada. E. R. 
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POSTMARK JA F'ILATEELIA 
KUR I TEGEVUSES 

r-. r r: T ER.Sor-: ···- "'"' "'· T'Mtl.f\J Jo(.AIM /N""J11&.r"1..IT.lll V.Lt.H 

Olles tootanud kriminaalpolitseis Ule 15.a, ,ma puutu -
sin oma tegevuse v!iltel kokku mitmesuguse kuritegevusega 
sel alall mitte ainult arnetnikuna vaid ka filatelistina. 
"Eesti F latelisti" toimetaja hr. A. E. Pensa e>hutusel 
ava:Wan ma osa oma mlilestusi k!itlsolevas ajakirjas.Hol
bustuse mottes jagan ma oma tanase kirjutise sisu . kahte 
jarku: Kuritegevus Uldkriminaalsest seisukohast ja julge
oleku-poliitilisest seisukohast vaadatuna. Ka kuriteod on 
tavaliselt liigitatud sarnaselt. 

1 FIIATEELIA UIDKURITffiEVUSE TEENISTUSES 

Tavaline, keskmise psUhhilise 18.biloikega inimene, kes 
pole huvitatud filateeliast tUIIDeb end filatelistist vei
di korgemal tasemel seisvana. See on tingitud sellest, et 
tema vaatekohast on filateelia koige pealt lapsik ja v oib 
olla ka psUhhopaatiline n.iihe- kirg kogumiseks s. o. tema 
silmis r amps u kogumiseks.Kui sarnane isik mone filatelis
tiga veste:Wes ja tema kogusid vaadates otseselt kUll ei 
valjenda oma t oe list arvamist, tunneb ta siiski instiktiiv
selt kaastunnet selle isiku vastu ja alava aristab teda 
oma hin.geaopis. See on aga suur paUhholoogiline viga. 
PsUhholoogiliseat seisukohast on filateeliat ja filate
liste kUllalt juba uuritud ning leitud, et on ekslik tan
be:Wada filatelisti lapsikuks ja filateeliat lapse ajavii
teks,sest igas inimeses peitub instiktiivselt moni "auun'~ 
m~s voib valjendud~ kas kunstis, kirjanduseai kasitoo s, . 
k1rjutamises j:.-:: . Jne. Inglise keeles on sel e suuna v o1 
huvi moiste v!iljendatud sonaga "hobby". Meie keeles vasta
vat valjendust selle sona kohta ei leidu ja tolge on eba
maarane. 

KriminaalpsUhholoogia on ammu juba leidnud, et teatud 
"hobby" arenemine voib esile kutsuda kuritegevust, Ana-
1\lUsides filatelisti psUhholoogiat on kindlaks tehtud, et 
vast tuhande seas leidub Uksainus "ideeline" ja "aus" fi
latelist. Iga filatelist, oma seltskondlise ja majandus
liku posits iooni pe ale vaatamata, on vastuvaid lematult om a
kasupUUd lik. Mones on see omakasupUlldmise ins tin.kt arene
nud maksimumini muutudes sel juhul juba ohuks Uhisl<.onnaJe. 

Tavalise filatelisti moiste kohaselt on ju taitsa loo
mulik j a aus oma vahetuspartneri t " loigata11 • Kui see Onne&
tub on enesetunne korgemal maaral rahuldatud. 11 U5ikamiae11 

tehnika on vaga mitmekesine olenedes koguja individua.Ji.s
mist. Huvitav n !ihe sealjuurea on, et see 11 lelikaj a" ka oma 
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enda 11 mina11 suhtes sagedasti seda 11 loikamist11 oigustab j a 
et tema enda 11 mina" jit!ib puhtaks ja ausaks. Eriti on see 
t. llUpili:ii"' ia .Lkut.alo kelledol on vah.,un:w;1,utl ei;c: :;i::kJ.· iil..i 
ka voi see Ulds.e puudub. Sarnaste isikute juures esineb 
oht, et see 11 le>ikamine11 kandub ka viiljaspoole filateeliat 
ja voib muutuda saatuslikuks. Vanemad filatelistid,kes on 
Tartus elanud voibolla m!l.letavad veal 1933.a. "Rittemeis
ter" Proosa filatelistlikke seiklusi. Ta algas tav11lise 
filatelistina, hakkas 11 loikama" varakult oma eesti vahe
tuspartnereid ja saades maigu suhu ka valismaiseid fila
teliste. Saatuslikuks sai aga temale 11 Rittmeistri" tiitli 
0 mastamine, millist ta kasutas usalduse loomiseks. O lg u
gil et vahetusvahekordade sassiminekul neid tuli lahendada 
ts iviloiguslikus korras /kui puudus kelmuse tundemar]¥' an
dis selle tiitli omastamine asjale siiski kriminaalse mai
gu ja temal tuli kolm kuud asja Ule jarele motelda. Hiljem 
vanglast vabanedes ei suutnud ta enam kordalustatud teest 
korvale hoiduda ja lopetas elukutselise kurjategijana.All
ilmas aga jai "Rittmeister" temale kUlge kuni lopuni. Toin 
selle loo 11 Rittmeistrist11 vaid seeparast, et see va.lgus -
tab seda ee lpooltahendatud 11 suunda11 , kliesoleval juhul fila
teeliat kriminaalpsUhholoogia seisukohast. "Rittmeister" 
oli muide heast perekonnast ja keskkooli haridusega. 

Analoogiline juhus leidis aset Uhe Sangaste "noorukiga'! 
Esialgu piirdus ta oma tegevuses vaid postmarkidegalkaldus 
aga hiljem juba kaugemale. Terna kuulutusi v ois lugeda koi
gis eesti ajalehtedes. Hiljem, kui tema kuulutused hakY..a
sid pakkuma massiliselt kergeid teenimisvoimalusi, muutus 
aga juba krirninaalpolitsei valvsaks. Kaebusi kuhjus ka ju
ba hul.gana ning lopptulemua oli ikka Uks ja sama- ist\.lllline 
jarelemotlemiae voimalusega. 

Veel rafineeritum mees oli vast kOigi eesti filatelisti
dele tuntud Gregori- Elmelo. See oli juba r a skekaliibrili
ne filatelist 11 iirimees11 • Tama tegevus piirdus pea.aajalikult 
valismaaga. Hiljem,kui ta nimi juba liiga tuntud oli,muu~ 
tis ta oma nime seaduslikus korras Elmeloks. Uhe voltsitud 
postmarkide eaadetise parast tuli tal Tallinna Ringkonna
kohtus vastust anda ja karistus oli vaga karm. Peal.a se
da ta kadus filateelia taevast ja kaebusi tema vastu enam 
ei esinenud. 

tl:Wiselt pean t!ihendama et ajavahemikul 1932- 1940.a... 
sai Tartu Kriminaalpolitsel hulgana kaebusi valismaalt, 
eriti Saksamaalt. Kaebused olid tingitud peaasjalikult va
hetusvahekordadest. Enamasti oli jallegi tegemist tsiviil
vahekordadega ja kriminaalpolitseil puudus oigus vahele se
gada. Eriti rohkesti oli kaebusi mida pohjusta.s asjaolu, et 
vastusaadetis oli vaiksema vli.artusega kui saadet l~d :::iargid. 
Kuid oli ka bulgana kaebusi, milledele olid juurde lisatud 
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m!!lrdunud, rebenenud ja muide vMlirtuaeta margid.Kui kelmu
ae tundemark puudua, sai alati kahjusaajatele teatatud

1 
et 

vahekorda tuleb lahendll.da ta:l.vi.f.1.1rnJ,.,krn:-r ri. t -c <:>l. ~'::>.t·.1 cc ... 
gija nimi sai siis igaks juhuks paigutatud kartoteeki j a 
sellega oli asi loppenud. Kas need kahjusaajad valismaal 
oma vahekordi tsiviil korras lahendaaid voi mitte oli nen
de teha ja kriminaalpolitseid see vlihe huvitas, kww. .Pol
nud seaduses etten.!l.htud sUUteoga tegemist. Isiklikult ma 
tean ainult Uhte juhtumit kus vastav tsiviilnoue esitati 
ja rahuldati ka Eesti kohtu poolt. Pean tlihendama, etsBl'
naste tsiviilnouete esitamine oli kaunis keerukas ja ku
lukas toiming ning pealegi lasus toestamise kohustus noud
jal. 

Filateelia kriminaalajalugu ei piirdu mitte ainult eel
pool mainitud kelmuste ja tsiviilvahekordadega, seat vas
tuvaidlematult arenas koos filateelia arenguga ka v oltsi
miste sUUtegude arv.Eesti kriminaalseadused- Vene p'Arandu
sena,ei olnud alguses kUllalt effektiivsed voltsimistevas
tu voitlemiseks. Ainult uue Kriminaalseadustiku rakendami
sel 1935,a. muutus voitlus voltsimiste vastu t ohusaks.Enna 
vastava seaduse rakendamist oli Eesti valismaa :filatelist
likus ajakirjanduses kaunia halvas kuulsuses, V:a usun, et 
iga toeline eesti filatelist on lugenud seda vaikest sak
sakeelse tekstiga broshUUri 11 Schach den Falschungen11 mis 
kasitleb Eesti markide voltsimisi ja toob lira nimepidi Bis.
ti "kuulsa id" voltsijaid, Kahjuks pean t ahcndama ,et see raa
matukene oli puudulik ja pealiskaudne .Kinnitan siinj uures, 
et koiki Eesti postmarkQ kuni sepp-kanguri sarjani, valja
arvatud invaliidide kaks Uletrukiga marki, on voltsitud. Ka 
on veel v oltsitud "Aita H!idaliste", ohuposti sarje 19 20 -
1923-ni ja <".lh uposti sarja 1924 loigatult, Hiljem hakati 
markide trukkimisel kasutama vork-UletrUkki mis Eesti elu
des markide voltsimise peaaegu voimatuks teg i. 

Voltsingute kasitamine aga ei ole kooskolas minu klies
oleva kirjutise sisuga ja seepii.rast piirdun eelpooltahen
datud tosiaajadega. 

}la arvan, et paljudel filatelistidel on teada, et post 
marke on kasutatud ka tapariistana lisandades margi klee
bile kiiresti mojuva mUrgi lahust,kuid seeei sUndinud Ees
tia. Kui votta veel arvesse kui palju vargusi ja omastami
si on filateelia endaga kaasa toonud,voib julgesti va ita, 
et filateelia on vaga palju ja tohuso.lt kaasa aidanud ku
ritegevuse levitamiseks maailmas. 

2. POST1.:ARK JA FIL\TEELIA SPIONAASHI TEENISTUSES 

Selle kirjutise pealkiri vast esialgselt tundub nalja
kana ja ebatoenaolisena, kuid lugedes allj ii. rgnevaid sp io
naashi susteeme,vast tekib ka arusaamine,et postmargid on 
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kUllaldaaelt effektiivsed aalateadete edasisaatmiseks. 
rraeguse moodsa spionaashitehnika arencmisega need aUs
teetnid t unc.iuv ad VLJ.::>t vw1c«'.lt:na j u on v0 i b_; )_];'" ju.te;. :._;.:.;." / o.·
le heidetud, kuid ometi olid nad kord tohuaad ja pakuvad 
ka praegu veel huvi. 

Koige lihtaam vahend teate edas isaatmiseks oli kirjuta
mine v oi plaani j oonistamine Umbrikule, kuhu parast mark 
pea le kleebi ti. Ma letavasti seda kasutati enne Ea i mes t 
waailmasoda. Moodaate vastuspionaashi vehendite leiutaniise
ga on see sUsteem juba ammu ajalukku vajunud. 

v.ainida v oika veel teadete "projekteerimist" margi ta
gakU ljele ,kusjuures kasutati i gasuguseid keerukaid keemi
lisi vahendeid ja isegi foto-tehnikat. 

Rohkem huvipakkuv sUsteem filntelistidele oleks, teade
te edaaisaatmine otseselt markide ga . Votame niiit.Saksamaal 
"Germania" va lj aande markide sarj a.Selle t!i ius likus sar
j as on kUllaldase lt vilartusi ,et monda korvale jattes sao..ks 
taieliku sakaa tahestiku,kuajuures iga mark vastaka Uhele 
saksa tahestiku tahele. Kui naiteks edasi anda Uhte lauset, 
tuleks saata marke vastavalt selle lause tahtede arvule. 
saades ja aaetades neid marke tahtede jarjekorras 1 oleks 
vastuvotjal kUllaltki raske orienteeruda,sest pole JU tea
da palju sonu on lauses. Selle puuduse korvaldamiseks on 
juurde lisatud Ut leme kuus suurformaadis marki eri varvi
aes .See naitab, et lauses on kokku kuus sona. Varvide jii.r
jekord kokkuleppe alusel na itab milline on esimene, milli
ne teine sona jne. Saadetisele on juurde lisatud mone tei
se riig i marke, voi tarviduae korral mitme riigi marke sa
mades vtt.rvides kui suurformaadia roargid, Markide nominaal
vaartus n!l.itab sel juhul il.ra palju tahti on eaimeaes, tei
ses, kolmandas jne . sonaa. Tii. htede paigutamiseks sonadesse . 
on mitmeid erinevaid austeeme,kasutades jallegi varvi too
ne ja markide nominaalv!iiirtusi,11.a usun, et iga nupukas fi
latelist veidi j !irelemoe ldes voib leiutada mitmeid sUstee
me tahtede paigutami seks sonadesse. Voin aga niipalju vaid 
tahendada, et ka loigatud marke saab selleks otstarbeks 
hii.sti arakasutada . 

On kasutatud mitmesuguseid variatsioone margi aakkide, 
nurkad e ja murrete kasutamisega. Ka templeid oma arvudega 
on kasutatud selleka otstarbeks. 

Sal.arni:irkidega markide varustamine ja mtlrkim deshifreeri
mine vastava koodi alusel on tavaline, Nende salamB.rkide 
tehnika on arenenud niikaugele, et templi ji:iljendist on 
korvaldatud teatud vaevalt nahtavad osad ja kokku arvesta
des neid " tUhikuid" vastavalt kella numbriplaadile saab 
edasianda pikki lau1:1eid. Ternpli j't ljend margil on ju sala
teadete ja m~rkide tegemiseks koige ideaalsem koht, Paljud 
filatelistid kasutavad templijaljendisse tehtud salami:irke 
vahetusel , !i!t arahoida partneri 11 l oikamist"-/voib tagasi 

/I.Opp lk. 27/. 
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16 
HANNES OJA 

SOOME VALIPOSTll!ARK OKUPEERITUD EESTI POSTISAADETISTEL 

J!XIESTUSKIID JR 200 POSTIST 

Koos pal.gaga anti Soo111ea igaa kuus ai5durile 16 vl.Uipoeti
marki kumnastki liigist 8. Neid vois sOdur saata oma va
namad.e voi sopradele kellega ta kirjavahetuses oli ja need 
margid olid samavlaraed tavaliste postmarkidega, eriti m.'ir
gitud armeesse saa.detavaile kirjadele ja kaartidele UletrU
kiga "Kenttlipostia - FiUtpost" I 2 m&rkka oranzhkollane j 11 
3 1/2 markka sinine, Scott M 2 ja M 3/. Vaevalt neist jltt
lcus ai5dureile koigi kirjavahetajate vaba.ksmargistamiaelcs, 
kuid peamiselt need margid o;t.id moeldud koduste postikulude 
ker ge ndamiseks. 

tJldse anti Soome J!!tkusojas valja kaks seeriat valipos
timarke. 1943.a. suurformaadiliaed, ainult soomekeelsed . ja 
vElrvilt rohelised-/ 1.7. 1943- 20.000.000; ja lilla /16.lO. 
1943- 16.000.000/.1944.aastal vaikseformaa.dilised, varvilt 
lillad- I 16. 2. 1944- 30.000.000/ ja rohelised /15. 7 .1944-
30.000.000/. M?:>lemad olid kasutamisel eesti vabatahtlikku -
dele v!!.ljajagamisel. 

Eesti vabatahtlikele need margid clid enamuses kasuta
matud. Ajajooksul ja kirjavahetuse elavnedes kui puhkuatel 
k!!.imistega saadi tuttavaid, anti neid oma kirjavahetajatele 
kasutarniseka voi loovutati soomlasist sopradele. 

Otsides kiireid ja kindlamaid teid kodumaaga kirjavahe
tuaes /vt. minu artikkel "UiHestuai ja statistikat J R 200 
vKlipostist" Pohjala Tlf.histel nr.l 1956/ olid monad mehed 
neid saatnud Eestis olevaile vanemaile. Kirjadel siis.k1 
nende esinemist pole silma torganud. 1944. a. kevadel k u i 
ha.kkasid kodurnaalt saabuma esimesed pakikesed ja selleko
baseid soove saadeti iga mehe poolt marke kodustele. Siis 
ilmnes, et koik postkontorid Eestis, senini sel.gumata poh
juseil, ei votnud Soome minevs.id pakke vaatu. Siis katse
tati mitmeid viise kuidas saksa ametnike keelduvaist ot
suse ist m~oda saada. tlheks selliseks vahendiks oli varem
nimetatud soome valipostmark. See mark lunastas Eestis pa
ki ss.atekulu. 

Meelde on jii.anud, et Voru postkontor vottis valipostmar
kidega pakke vastu. Paljud sodurid siis saatsid oma margid 
kodustele. Pole kuulnuct kuidas markidele reageeriti teiates 
postkontorites. On vaid teada Haapsalu postkontori e it av 
seisukoht. Neid, nUUd nii haruldasi postmarke on veel vaga 
harva saada. Kodumaalt saabunud pakid olid pikal reisil pa1-
ju kannatanud ja koos nendega ka margid kolbnatuiks muuturua. 
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VIIKINGITE lAEVAL:arrIVID 

r.'. c:J.2 1_\ hPkS orn an~r n.sem11 ks - .i a nr13_egu ka ve.baa rn aaiJmas 
uheks otsitavamaks eesti margiks on viikinglaevade sari.i"i
lateliste vclub motiiv: hastikujundatud vana laev.Ji eile see 
margisari aga kui sUmbol koneleb muistsest iseseisvuse ajast 
_ ja se llest minevikust 1 kui eestlased teostasid viikingi
retkeid /lCS0-1200/ tervel !Jianemerel ning olid siis ka oi
gustatult selle mere isandad. 

Eesti viikinglaeva-margid ilmusid aastal 1919 ja see sari, 
olenevalt paberist ja loikest, koosneb kaheksast margist. 
Kavandi valmistas kunstnik Peet Aren. Jl.argid trukiti Tartus 
Bergmanni trukikojas /kivitrUkk/. KB.ibel olid sellest s ar
jast jargmised margid: l mark, tumepruun-sinine, hallil ?a
beril, loigatud, trukiarv 2.oso.000; sama val.gel paberil, 
trUkiarv 986.000; 5 marka,tumepruun-kollane,hallil paberil, 
loigatud, trUki&rv 5,063,670; sama val.gel paberil, trukiarv 
525.000; 15 marka,violett-roheline,loigatud hallil paberill 
trt\kiarv 634.550; sama ha=astatud, trUkiarv 2.394.050 1 2v 
marka, tumepruun-ultramariin, hallil paberil, loigatud,tru
kiarv 401.850 ja sama hamnastatud, trUkiarv 627.150. 1:ar
kide suurus: i4: 13?5' };argid teistes varvides 1 kui neid esi
neb, on proovitrukid. 

Viikinglaevu ei kasutanud mitte ainult vanad eestlased, 
vaid need laevad /voi sarnased/ esinesid ka teiste rahvaste 
juures. Viiking ise,vastavalt Muugi siSnaraarnatu seletusele 1 

oli muinas-skandinaavia meresoitja-ja Uldises tahenduses ka 
rnerekangela ne . Orig inaal-kujul on neid laevu leitud Norra 
s oodest ja fjordidest. 

Viikingite l uevu kujundavaid marke on ilmunud paljude 
riikide va lj aandel. Nii voime neist nUUd moodustada isegi 
eraldi kogumotiivi. Nende hulgas aga Eesti sari on siiski 
suurim. Kuid Uhel Norra margil, mis ilmus a. 1342 kompo
nist Richard Nordraaki rnalestuseks ,on toodud terve viikingi
te laevastik.Samuti huvitav on see Islandi rnark,mis kuju~ab 
viikinglaeva tormis. 

Vastavalt i'.icheli kataloogile esitavad viiE;inklaeva mar
ke jarQ1Ilised maad: Egiptus, Liibanon,~uneesia, LiibUa,Itaa
lia, Norra, Island, Eesti, Austria, USA, Kreeka, Iisrael ja 
Chana. 

Eg iptuse markidel,rnis ill!iusid as.stal 1926 meresoidu kong-
ressi puhul Kairos /11.ichel nr. 109-111/ ,kujutatakse vanae
g iptuse laeva, rn id a peetakse viikinglaeva esiisaks. Liiba
non andis valja kaks sarja: Uhe portomargi /lt .nr.30/ aastal 
1931 ja lennuposti-sarja aastal 1947 11· .• nr.331-3'33/. }:eil 
markidel esineb viikingite laevale sarnane vanade foniik
laste g aleerilaev. 

Koige esimesed, viikinglaGva kujutisega margid ilmusid 
Tuneesias aastal 1906 /}:, , nr. 41-43/. !~eed olid tavalised 
postmareid- nn. massisari. Oma motiivi tottu ar,a siiski ha
ruldased .Seda mot ii vi korrati Tuneesias ka hiljem: heate£e-
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vus.mnrkide puhul e.aatal 1916 /M.nr.58-60/ ja aaatal 1918, 

LiibUa markidal /JI.. nr. 30-32/, mis ilmusid aastal 1921
1 kujutatakse vana-rooma galeerilaevu ja Itaalia heategevus... 

mark /11.nr. 583/, mia aastal 1937 kaisar Aupu r-tu f' 0 ?.00<) •. ae 
:~ L~;-.;;iplLo't<.;. yuiiuJ. vU lja.ontuct , kujutab Auguatuse ajal esine
nud vana-rooma laevastikku. 

Norraa ilmus kaks inarki viikinglaeva kujutuaega: aaatal 
1942 komponist Nordraaki m.i.tlestusmarkide earjaa viikingite 
.laevastik /M. nr. 268/ ja aastal 1941 /11.nr. 262/ S no rr e 
Sturlasaoni miilestusmark, millel kujutatakse k:unin.gaa Ole.
vi pulmasoitu. 

Islandi markidest kannavad viikinglaeva kujutust neli 
marki1 /Michel nr. 126/ viikinglaev tormis, nr, 128 esime
sed island! kolonistid maanduvad USA-a (M, nr, 205/viiking
laev gloobuse taustal ja sama UletrUkiga /M.nr, 205/. Aust
rias ilmus aastal 1926 heategevussar j as Uks mark vii -
kinglaeva kujutusega /M. nr, 489/ ja USA-a aastal 19 25 
/M. nr.295/, millel viikinglaeva korval toodud ka Us Aja 
Norra vapid, 

Aastal 1958 see motiiv taas elustua, nii ilmus Kreekas 
kaks mark!, Iisrae li kaubalaevastiku m/markide sar jas Uk:.s ja 
Chana uudisv~ljaandes Uks viikinglaeva kujutusega mark, 

-ste. 

JUUBELINAITUS /Alguslk.7/. 

N'aituse lapul rikuti eritempel kasutamb ko ll:xnatuks./Vaa
ta lk. nr,2/.N'aitust vaib lugeda h~sti kordali1inuks valja
panekute kui ka n.iiitust kUlastajate arvu poolest. Peale n.9.i
tust oli Eesti Maj as Uhiskoosviibimine. 

Eesti postmargi sunnijuubelit ei pUhitsetud mitte ainult 
New Yorgis vaid see tl:lhtpaev kajastus vastu kaikjalt k:us oli 
olemas eesti filateliste. "Montreali Jaani Koguduse Filate
listide Koondis" korraldas 22 . nov. oma liikmetele koos vii
viibimise. Taht~aeva tl:lhist runiseks oli t e llitud seltsi nime
ga kaunistntud juubeliUmbrikud milledega saadet i kirju. Ka 
"Stockholmi Eesti Filatelistide Uhing' pUhitaes juubolip!leva 
oma seltai ruumes. Koosviibimise avas aeltsi esimees VUlem 
Eichenthal. Paevakohase referaadiga Eesti postmargi _ja selle 
ajaloo Ule esines Valdo Nemvaltz. Keegi kaugemal elunev liige 
teatas kurvalt et tema li1hikonnas asub ainult Uks kaaafila
telist .Ka nem~ki on paeva tahtsust arvesso vattes seda ka
hekeisi pUhitsenud ja manusat margijuttu vestnud. 

"E F S-i" n:imel avaldan siirast til.llltl kaigile kea Eesti Va
bariigi malestusUmbriku seat rahaliste j a postmarkide anne -
tustega kaasa aitasid,et selts vais vaarikalt pUhitaeda ma:i.e 
OV.A MA.RGI juubelit. Palju tiinu eesti ajakirjandusele lahke 
kaasaaitamise eest nenae veergudel.Tanu kaigile kaaseeat
lastele malestusmargi ostmise, selle levitamise ja n.iiituse 
korralOamiseks kaasaaitamise east. 

Auguat Ed. Pe~a 
"E F S-i" e simeea. 
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SIRVID:E13 VANU AJAKIRJU 

Oli 0nnelik voimalu~ tutvuda omamoodi haruldustega
mO ni1 j~~tc ~.ru.:1~~dc ~t"i l ~l·~,r~ }. i:; + .. Jj_ :: t8 s.j e.ki.rj :.v:3&?.~?. p!.irit r_;~:;
nemera rannikult. Kaks eksemplari Ui.tis 1920.aastal i.J.mu
nud "Der Baltische Philatelist" ja k&ks nurr:br it Tallinna 
filatelistide " Estonia" aastaist 1932 ja 1937 on nagu hc.
ruld a sed s anUJLitoojad moodunud ae gadest . Ei taha hakata 
kirjutama mineit pikka arvustust vai Ulevuadet neist, paar 
numbrit on selleks li iga viihe, ei, lihtsalt kirja pannn 
monda,mis silma hakka s ja v!ilja no~pida killu.kesi minevi
kust , mis voibolla pakuvad huvi ka teistele. 

Filatelistid on kange rahvas,ka kaige raskemas olukor
ras, kui ae a vahegi v a imalust selleks on 1 pUUavad nad en
nast liigutada.Liib&vi marg ikaupmehe Jaegeri poolt v.ilja
antud " Der Baltiache Ph ilatelis t" on Uheka naitel<s palju
de hulgast.L€he e3 i mene number kannab kuupaeva 20 aprill 
1920, tlihend ub ilmus ajal , mil sajategevus Ba.Ltikumis oli 
RSja loppenud . Oma suateosus margib valjaandja, et oli 
kavatsus lehte valja anda juba mitu kuud varern, ku id va ga 
segaste olude tottu lAtimaal pidi seda korduvalt edasi 
l\\kkama. Va lj aandj a pid i o le ma rahadega, vai he ade sideme
tega rnees , sest lehte v oib pidada p3aaegu luksusliku.Ks 
olude kohta, milles n.ii.gi paevavalgust.Vordlemisi heal pa
beril, korralik trukk, rohkesti illustratsioone niilt( tuu
maka sisuga. Ilmus saksa- 1 inglise-,ja prantsuskeelsetes 
v~ljaannetes kUrnnestuhandes eksemplarisl Sisu taidavad 
pahjalikud ja huvitavad Ulevaated Baltikumi ja revulutsi
ooniaegsest Venemaa post ist, markide st, filatelistide olu
korrast jne. Huvi pakkuv IDbterjal kaanest kaaneni. Eestit 
kiisitleva osa autoriks on mei« tuntud f'ilatelist Harry A. 
Malm, kelle kirjutist Eesti ohuposti markide tekkimise 
ule oli r oom "uustrUkis" naha "Eesti Filatelisti" kol
mandas numbris. H.A.Malm mainib oma artiklis eest i marki
dest ka "rariteete" 1 millede ilmumisest teataaid va.Lisrr.ai
sed m&rgi ;.jukirjlid ja mis olid voetud Biase isegi Senfi 
katalooe i 19~ .a valjaandesse. "lead pidid olerua Uletru
kid saksa Ober- Ost! rr.arkidel. Jarelpii rimisel postiva lit -
suse lt s elgus, ct kogu Eesti ma.a-alal ei ole Eesti post i 
poolt mingisuguseid Ober - Osti rnarke kaibele lastud, ei 
uletrUkiga ega ilma . Seega puhtal kujul spekulatsioon. 

Ei ole vi st paljurle 1 teada, et Pohj a -Ui. ane A.rmee teine 
viiljaunne / OKCA sari ahu.kese l pab eril/trlikiti Tallinnas 
Mi.ins! trUkikoj as . Kindra l Judeni ts hi rinde .J..a.gunemis el 
sattus suurern osa neist markidest bolshevike k!itte ,, kes 
need hiivit a sid. Osa sattus Tallinna ja tulid seal mUUgile. 
Noore koolipoisina filateelia alal esimesi s 811lllie astudes 
tegid need marg id tihti tuska. Igas ostetud margipakia 
leidus neio ja ei oskanud kuidagi valja nuputada, mis maa 
omad nad on- need kummalised OKCA margid. 

Ringv aat e all on huvitav selgitus Lil.ti eaimeste mark:ide 
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perforeerimisest. Kuna U!ti Postivalitsusel nagu Eestilgi 
puudus hammastamismasin,siis pakkus oma lahket kaasabi Uks 
eraisik, kes oma "kodusel" masinal oli ni3 us mar ke hc,rmn<is-
tt!~. <:-ga /tst-.kkid12ga./ va .. cust..w..ua . 

Osa l..ati piiksemustrilistest markidest saidki niimoodi 
hamrnastuse,mees tUdines aga toast Usna ruttu ja pB.Akus ma
sinat "hirmsa" hirma eest mUUa. .Uti Postivalitsus lUkkas 
lahke pakkumise tagasi, kuna pidas masinat rohkem manc:uas
jaks. 

Omamoodi kurioosumi pakub teadaanne v'ilisrni.i.ise valuuta 
.1a kursside kohta,tug inedes V~lisrn inisteeriumi riO[;kirjale 
1. novembrist 1919. Polnud veel nahtavasti kinde1, kes Ve
nemaal pukKi ja~vad, sest noteeriti iKka veel tsaarirubla 
kurssi, kuigi selle vlartuseks oli antud ainult SO eesti 
penni, duumarublale vee lei vii.hem- 30 pe nni. k onin&aid tei
si kursinoteeringuid- l inglise nael-100 eesti marKa, USA 
dollar- 20 eesti marka,Skandinaavia riikide kroonid 5 ees
ti marka, Saksa ja Soome margad- 1 eesti T.Uark. 

Vanades lehtedes on alati kuulutused huvit avaks osaks, 
kui oma-aj a peegelpildiks. Jaegeri le hes on neid vordlemi
si napilt ning meeldivalt paigutatud tekstiosa ette jalOp
pu- mood us, mid a tahaks soovi tad a koigi le praegusaj a aj a -
kirjadele. Vaadake naiteks ameerika " StaILpsi"- seal tuleb 
"jutuosa" kuulutuste ril'.gastikust otse valja <5ngitseda.Kuu
lutustes domineerib loomulikult ka Baltikum. Viirnaste uu
distena Eestist pakutakse 5 margast lennupostmari<i j a Ule
tr1Jki-provisooriume. Lennuoostmark s o.ab k <5 lava reklaami 
"ehe igale kodule j a otsitud mark tulevikus'! 

* * • 
Tallinna filatelistide poolt valjaantud "Estonia" kahes 

k~ttesattunud numbris torkab silma filatelistlike kirju
tiste puudumine. Esimese aasta.knigu nr,2-es / 15. mRrts 
1932/ pole neid Uhtki-poolelehekUlje suurust artiklit Ees
ti markide hindadest ja spekulatsioonist saab vaevalt sel
leks pidada. Teises nurnbris / nr. 19- 23. dets. 1937/ on 
ligemale kolm lehekUlge pUhendatud Soome-Aunuse markide~~ 
Ei taha uskuda, et k<5ik "Estonia" nurnbrid nii vaesed olid 
"teadusliku" osa poolest. Nimetatud kahe lehe kokku 36 ~e
hekulge tqidavad aga peamiselt teadaanded,kuulutused,nirne
ja hinnakir jad. Kuulutusi igasuguseid- margiiiridelt ja ko
guj atelt, kullaseppadelt ja piimamasinate vabrikutelt, 
T<5enil'.oliselt tilend selleks, et l ehe valjaandmine ei olnud 
seltsile majandusliselt kuigi kerge, mida niiitab k_a lehe 
mitterahuldav v~limus. 

Teadaandeist torkab eriti silma Uks.Riigi TrUkikoja fi
latelistlik bUroo teatab, et 1936. aasta auvel i.LllJunud Pi
rita juubelisorja hinnaks alates 1. jaanuarist 1938 on kr, 
0,56 I nominaalviH!rtuses 55 senti/. Kui kovasti .ka m.!ilu 
ei pinguta, ei taha meenuda analoogilisi juhtumeid teistest 
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mandest. Kui seda on juhtunud- et post ise hu.kkab owa too
teid mUUma kallima hinnaga- siis kindlasti vaga harva.Sel
l ~ s c :!. j'..ihuJ. trl.lk itaksR ikl<:Ft mR r k :i.rJe lc Uletr\lk l ga uus htnd. 

1932. aasta rrumbris on avaldatud " Estonia" seltsi kodu
kord. PeatUki "Ringsaadetised" all on huvi tavaks punktiks 
tr&hvikorraldus v<5ltsmarkide saadetisse panemise eeat. 
Iga viltsingu east, mis sellisena polnud margitud, tuli 
patustajal maksta 25 senti trahvH V:Sitlus valemarkide le
viku vastu oli eriti akuutne kuna oli avaatatud suurem 
voltsijate j<5uk, kes olid turuie lasknud rohkesti v<5ltsin
guid parematest Eesti mark.idest,eriti Punase Risti ja ohu
oosti UletrUkkidest. Sama lehe sissejuhatuseks ongi ules
kutse-hoiatus voltaijatekamba pe&lllehe Osvald Simsoni ja.l.s
vitajate east. Re:fereeritud on ka. esimest kohtuprotsesai 
si.Illsoni vastu, kus talle aga seadusehammas peale ei hak
kanud. Selgus, et Eesti seadustes ei olnud paragraafi, mis 
oleks keelanud mittekehtivate markide jiireletegemist. Ka 
8 uutilendid Simsoni vastu ei leidunud kullaldaselt.Valia
maa k.ogujatelt, kes Simsoni "kaupa" olid ostnud ja kah
ju kannatanud, oli tulnud kUll kaebekirjui kuid nad olid 
unuatanud asiti3endeid-v~ltsinguid juurde isarnast. Hiljem 
siiski Simsonil tuli vanglaga tutvust teha. 

Voltsinguid Eesti markidest liigub ikka endiselt.Euroo
pas kui ka A.IDeerikas voib nendele sattuda2 ' mi3nikord kahe
kolme 11 garantiiga" varustatuna. Varemate..L.s on lisandunud 
sakea okupatsiooniaegsed "maiuspalad"- Elva ja MClisakUla 
uletrUkid ning Otepii!I. margid. Elva ja MoisakUl..a algelisi 
k~sitempleid on kerge j arale teha, nli.htud eksemplarid eri
nevad aga tublisti originaalidest- kui on viimaseid v<5rd
luseks korvutada. Kui neid aga ei ole, voib kergesti sis
se k.ukkuda. Nii, et silmad lahti ja kukkur kinni. 

Ed. 
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lfARGDAEHED EKSPERTIISILA..UAL 

Ja nii ma istun ja vaevan oma v ae vatud pead Ule s andeg a 
mis tuli t o i me t a . .J a lt 1wnrl "> ridz:.dc l:oostaj a .J.. ti . T tihetakse, 
et ma illus t reeriks in oma k aasaeg ae id n!1htuna .lB. bi ko
verpeeg li. Idea pole just halb.Karaktiseerida t agant jar
g i inime s t, ke lleg a oled aastaid llibi luubi vaadanud.Ent 
kunst on sad a teha nii lUhidalt j a t abavalt kui s eda te-
g i kadunud Kar 1 A. Hindrey alias Ho ia Ronk oma me istert e ose s ~Kaas aegse d~ 

PUUan Uht t agasivu.adet teha. Kataun pajatsi rni:!ngida 
- auu.ga naeratada ja sUd!l.llleg a nutta . Olid aj ad1 Olid ke 
nad me hed, nimega ja nimeta.Saatus on ne i d tasahoovelda
nud Uhes ugusteks. NUUd on kirstulauadki k odune nud. 

* 
Nagu mainisin ou idee hea. S onaataj a id peaks aga roh

kem leiduma. Uhele kaib se e Ule j ou ja pe a legi on t e admised pi i r a tud. 

.W on otsa lahti sea he a s lootus es,et leidub teis ig i, 
ke s on valmis oma kaashobiste tuulut ama. 

Olgu esimesek.s marklauaks meie esime ne fil a t elist 
rahvusvahe lises skaalas, kes v orsunud vana st eesti ka nnust. 

EVA!D EICHENTHA.L 
• 3. 6. l880 Parnus. 

28, 3. 195 1 Sodertii lj e s, 
Roots is. 

Arietokr aat "Kuss die Handt" Kujult, Olerniselt. Pid as 
lugu heast soomaaJast ja eriti selles t mis mana s kee l e 
otaale taevariiki. Terna s p leenika oli s ool, s e at e nne, 
kui ta Uldse mida.g i maitsma hakkas riputa s ae llele kor
ralik kord s oola. Kodu sel laual vaii t sea abao l uutne tU i
u s lik lauakatmis e s l\steem, Soola.to pa si1n, p ipr ato os 
s e a l. Millinrne triline peduntsus. Aga muidu os kas e lada j a lasi e l ada i 

Ulpe t a s Ta llinna Nikolai gUmnaas i umi Viimaae s vee l 
s aksake e l s e s l ennus . Onneks Viis te ekond t eda Moskva ja 
Pee t erburi s se ning sea l marka s ta, et kool polnud " me ite 
me e s t me tte" Umbervorpinud s akslase ka, Saksa kae l es t p i
daa l ugu ja kUllap vi s t ka te a tud maara l s elle me ele st, 
e n t Kaukas i a s oli Evald e e s t i aeltai esimeheks j a 
i seg i asj aarmaat aj aks-n.l{ i tlej a.ks. 

Terna es ime ne marg iari asus Tallinna s isa ari vaateak
n a l. Marg itundmist, kumb pool on liimiga j a kumb on pi l 
dig a, ope t a s noor e le Evaldile Uks v a napoi as ":filatelis t•~ 
See ope tus toimus sel viisil, et Evald pidi "Anlage miiel' 
v anaharra le v a lia-te&"ema .ia nii oppi s ta "markid ega" IDBI'
ke tundma, aga Ka jaLakesl hindama. Nii Uha s kui t e i s ea 
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jMi pea le Ev a ldi kaasasUndinud harr&smehelikus. Kaitses
a.g a ikka ainult t eat ud piirides. 

Ta llinna koverad tanavad olid kitsad selle ko gult auu
rele rnehe le. Jfosk v a b o .jna r li. k\1.S pe rme nr1 a s rn a i.t semeelt ent 
pee t er buri ke i serlik ohkko nd sobi s r ohkem. Siin,e: i a sus ta 
es ime ne rnarg i ari tubakapoe vaate aknal. Sigines i d tutvus ed 
Riig i TrUkiko j aga ja p aar onne stunua sisseostu viisid ise
seisva arini, ku s hi ljem rnituk umrne nd i n i me st i stus i d n ina
de g a mar k i des .Uk se av a s livre es neegr i poias, garanteeri
tult ehtne . Ikka no obli1t~ 

Ve nemaa l puhus h inge a isae enne o lemata uudi sele1 mar
g i nd u s e ajak iri- Fila t e li a , mis ilmus 1917. aa stani, mil 
koos r evolutaioo niga lAks id aj ad ja rnaj ad. MUUs ari paria 
s oodsa l t t aanlase le a r a j a ko li s Ll5una-Venesse, kus ostis 
mo i sa ning h akka s k a sv a t ama arbuuse ja t ornateid.Touliselt 
ei omanud nii rvi puna s e varvi v a stu ja mid a .lB.hem&le tuli 
poobe l, s eda kaug emale page s rne ie aristokr~at. Berlin.Pa
ris.Lond on, Varssa v, Viimases uus ari, millist isiklikult 
juhtis aa staid ja millele l opu peale teg i Teine Maailma
s od a oma pommi dega . Vahe ajal juhtis Tallinnaa margi il.ri vend 
Villem ja Evaldi Talli nna tulles hakati selt s is ari j uh
t i ma . Rea reklaami j a l a ialda se tutvus konna t ot tu Ee stis 
ja v a lismaa l t ouai s E ichenthalt marg iari oitsvale j a rje:W. 

.Arimehena oli abso luutsus ise.Maksis ostudel minimum i, 
pida s mU Uea kinni maks imumist. Te enis Rootsis asjatundja
na op ipois i pal.gaga ja j a i v anu s e t ottu sellest ki ilma. 
Soovit a sin temo.le k&asasoleva id marke odavalt me he le 
panna , k:uid ae d a ta e i t einud, s0at 11 hinda ei t ohi rik.ku
da!" 

Vot tis t;] 11 s aatus l tioke stoilise r ab ug a. Kui nii.dal aega 
enno aurmo. ..• r s t id Utle eid, at loigata /viihk/ enarn kahjuks 
ei aaa , siis laus u s na ise le jais e r ahugu: 70 aaatat on 
e latud- aitab s ol l e atki, Ning s iia v ot t ia me ie vana ari s 
tokr aat oma h Obe nupuga j a lutus kepi ja hakkaa astuma oma 
kOukude poole. Rahu likult j a vil.a rika l t, H. 1!-m 

EES Tl ll:ARG I 40-d aka T AHTP AEV A.KS /Algua lk. nr.3/ 

Minul on va ga kabju, et eesti kogujad pidid oma eairile
se margi ilmumi s e 40- d at juubelit pUhitaema pagulas tena 
vlili sma il. Ma olen k i ndel, et koik Soome :f'ilatoliatid koos 
minuga eaad avad ael puhul vennasrahvale oma eUdamllkud 
t e r v 1 t u a e d. 

1#/###lt.'t#####.#t#l/##### if.il##f##f.!titttl/######### 
EESTI FIIJ>..TELISTIDE SELTSI VA.HETUSPAEVAD 
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ESIMENE POSTllARKI.DE VOLTSIUINE 

Inglismaa on maailmaa Uks nendest vahestest riikidest 
kus postma.rkide volts i.rn :t s t on 'tiii;ct v::.::i_. " L\:,<l t ulauu .Seua 
ou iirahoidnud postmarkide trUkkimiseka tarvitatav erili
ne veeml1rgiga paber ja ranged kariatused markide voltei
mise eest. Sellele vaatamata on just Inglismaa aelleka 
maaks kus voltsiti esimesed postmargid. Voltaituika oau
tus 1867. a. vliljaantud Uhe-shillinguline rohelina mark 
millel on roosikujuline veemark. See voltsijaei la~e
nud teatud asjaoludel kUll kohtu alla ja tema nime ei ole 
teatatud. Ni.meta.me teda eelolevas kirjutisea lihtaalt IDr. 
X-iks. Voltsimisafli!ir on kUllaltki huvipakkuv ja see toi
mus jargmiselt: 

Inglismaal lahutati 1870. aastal telegraafi osako nna.d 
postkontoritest ja anti erafirmade valdusesse.Postivalit
sua andis uutele ettevotetele kaasa ka vilunud ametnikud. 
t.:r. · X m!Htrati teenistusse Londoni borai- ja ariringkondade 
telegraafi kontorisse kust aastas saadeti ca kUmmemiljonit 
telegrammi. Selleaegse tariifi kohaselt maksis 20-st so
nast koosnev telegramm 1 shilling ja just sarmaseid teleg
ramme aaadeti koige roh.kem.Mr. X 0li juba vanem mees,ruihes 
aarnast suurt raha llbikaiku markide tarvitamisel tuli ta 
mottele markide voltsimisega suurendada oma tagaslhoidlik
ku e.rr:etniku sissetulekut. Ta oli noores eas teeninud tru
kikojas ja tundis trUkitehnilist-ala. Need kogemused olid 
talle kasuks ja ta valmistas kodusel teel trukipressi.I.oo
mulikult ei olnud kusagilt aaada veernargiga paberit marki
de truk.kimiseks. Ta volis aga vaga hoolikalt vaatava too
niga paberi mis sarnanes oigete markide paberile. 

NUUd kujunes asi nii, et mr. X.trUkkis oosel ja vabal 
ajal marke ja paeval kleepis neid telegrummidele.Telilll tege
vust s ooduatas asjaolu 1 et ta vottis vastu borsitehingute 
telegramme kuhu sai tasuks kasutada rohkem omavalmistatud 
marke. Neid pidi aga ettevaatlikult kasutama, et Ulemue ei 
lll11rkaks kuritarvidust, 

Nii tootas mr. X kaks aastat ja llks 1872. aastal pen
sionile. Voltsitud markide mUUgist oli tal kogutud vordl&
misi suur summa mis voimaldus tal rahuldava eluohtu. Ostis 
I..ondoni liibedale maja ja veetis seal oma vanusepaevad. 

Mr. X-i voltsimine oleks jaanud igavesti saladuseks kui 
ei oleks olnud fil..s.teliste. Vaheajal oli filateelialevine
nud laiematesse hulkadesse ja otaiti just vanemaid marke mis 
puudusid pa~ude kogudes. Uhel sarnasel otsimis-retkel lei-
dis tuntud inglise margispetsialist Chas. A. Nissen a.1898. 
vanast telegraafi kontori arhiivist vanu loikeid kooa mar
kidega.Neid leotades ja uurides rnarkaa ta oma Ullatuseks,et 
pa~ud margid ei omanud veemarke, Nisseni teadmisel olid 
need margid aga trUkitud vee~~rgiga paberile.Ta teatas oma 
leiust Londoni postmeistrile. IJihemal uurimisel leiti, et 
voltaitud margid olid vaga hasti j~rele tehtud ja pealis-
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'.l.s.u6sel vaatlusel oli vahe vaevalt mll.rgatav, Postmeistermiili.
:·r.:: '.nn· irni s korn is joni .ja ko:l.k veel alaloleve.d arh:U.vid uuri ti 
jll.rele. Riigikontrolli UUJ.bkaudsel arvestueel leiti, et riik 
oli vtsltsimise li!.bi k.ahju aaanud ca 50.000 nael.a. 

politsei Ji:Ulaatamine I..ondoni llihedal asuvat mr. X-i ko du 
ei andnud asjasse mingit selgust. Raugastanud mr. X istua tu
gitoolie ja vaikis kangekaelselt. Sea.dusega ei olnud siin mi-
6agi peale hakata, seat kuritegu oli a.mrnu aegunud. 

Fil.atelietidele said aga need voltaingud otsitavateks ha
nildusteka ja nen.de east makseti 5-1.0 korda kallimat hinda kui 
oigetest veem.ll.rgiga meikideat. 

pariisia ilmuva eaperantokeelae filatelistlise a.jak irj c. 
"La Filateliato11 jil.rele tolkinud A. E. Pensa. 

U1~ I I MARKIDE TRlJKIA.HVUDEST 

Iisraeli markide korval naitavad UN'i postm.argid Uldiselt 
~oige suurernat kataloogi hinnatousu vorreldea originaalvaar
tusega. Je.ttes korvale UH' i poolt valjaantud bloki, on inonede 
markide hinnad vii.hem kui seitsme aastaga kasvanud kolme ja 
enrun kordsek.s. Spekulatiivne hinna. Uleskruvimine ei ni:ii ola
vat sellise hinnatousu pohjuseks. Vastupidi tuleb arvata,et 
UN' 1 markide suhteliselt korge hind tuleb aelleat et ID!' i 
lcui rahvuavahelise oreanisatsiooni ma.rkide vastu ei tunne hu
vi peamiselt mitte Uhe riigi margikogujad, vaid rnargikogujad 
ule kogu maailrna . Kui selle asjaolu juurea nUUd tahele pa.nna, 
et UN'i markide tiraa.sh seni on koikunud /jallegi jattes kOI'-
vale bloki ja regulaarvaljaanded/ Uhe ja seitsme miljoni va
hel, siis on arusaadav, et noudmine nende markide jarele on 
auur. Seitse miljonit nii.ib olevat suur trukiarv, kuid kui see 
trukiarv on siiski suhteliselt vaike kogu maailmas ole va ca 
50.000.COO-ni filatelisti rahuldamiseks. 

Kui vaadelda UN' i malestusmarkide trukiarve, voib tiihe le 
panna jargmist huvitavat asjaolu: esimene malestusmark /Ee, 
UN' i paev, 1952/ tuli valja 6 mi~. tiraashis. Jiirgmine mark 
/3 c, Inimoiguste paev, 1952/ juba langes 3-me miljoni pea.le, 
ning siis kuni 1953. aasta lopuni jai trukiarvuks pusima 2 
miljonit marki iga trl\kiarvu kohta. Alatea 1954. aasta mar
kidega langes t~'Ukiarv veelgi ja nimelt Uhe miljoni peale,nai
dates tousu 1956. aasta lopus. See tous aga oli juba jarsk 
ja sellest peale on trukiarvud rnarksa korgemad kui eelmis
tel aastatel koikudes 4-7 mi~oni margi piirides. UN' i ma
lestusmarkide trukiarv·1cest annab parema. ulevaata j iirgmine 
UN'i ametlikel andmetel koostatud tabel. /Koik trUkiarvud on 
miljonites/: 
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__ M!l.I'Ri nimetus NOMINAALHIND 
I1mumise aeg 3 c 4 c 5 c 8 c 

U N' i piiev 24. 10. 1952 
Ini ml'i i s{ u8tu pii ~ v lu . ~ . l.9 b2 3 

- -Pogenikud - 24. 04. 1953 2 
u p u 12. 06. 1953 2 
U N1 i pUe v 24. 10. 1953 2 
Inimo igus t e pUev 10. 12. 1953 2 
F A 0 11. 02. 195 4 1,25 
I L 0 lo. 05. 1954 1

1
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u N1 i pa ev 25. 10. 1954 l 
Inimoiguste pa ev 10. 12. 1954 l 
ICAO 00.~. 19~ 1 
U J-r E S C 0 11. 05. 1955 l 
u N1 i paev * 24. 10. 1955 l l 
Inim5igu s te p aev 09. 12. 1955 1,25 
1 1' u 17. 02 • 1956 1 
W H 0 06. 04. 1956 1

1
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u N1 i paev 24. lo. 1956 2 
lnimoigust e ~ 10. 12. 1956 5 
w ll 0 28. 01 1957 7 
U N E F 08. 04. 1957 7 
U N1 i pa ev 24. lo 1957 5 
Inimoiguste paev 10. 12 1957 5 

* Samal ajal valjaantud blokki trUkiti 250.COO. 

6 
2 
2 
2 
2 
2 
1, 2.s 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1,25 
4 
4 
4 
4 
4 

Viiks Uleliia pikale Uksikaajaliselt peatuda UN 1 i r egu
l aarvalj a annete trUkiarvudel, eriti kuna mitme marg i j uur es 
on lisu trUkitud 3-4,korral. Kuid ka siin t uh uks markid n , Ht 
isegi regulaurvalj aannet e juures pole trUkiarv Uheei rna r g i 
puhul Uletanud 9 milj. margi piiri /1. juun i 1958 . andme t el 
ning lOc k.-uni $ 1, - markide trUkiarv on piiratud Uhe ku n i 
kahe miljoni piirides, Ka ohupo s ti markide trUkiarvud on Ul
di s elt kahe miljoni piirides valjaarv atud 4 c ohupostma r k . 

Filatelistid, ke s tunnevad suurema t huvi UN 1 i regulaar
v ii lj arum ete vastu, voivad tellida UN 1 i postiv a litsuse st 
bro shUUri pealkirj aga : "Printings of United Nat ions Regular 
Stamps", kus ant ak se vaga Uksikasj alik Ulevaade trukiarvu -
de st, paberivahedest jne. BroshUUr on tasuta, kuid on soo-
vitav lisada tas u postikulude k atte ks . H. T, 
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Selts i aas t a - pe a koo s olek toirou s Ee sti Maj as 9. martsil 
1958 . Koo s o l e ku t jul1u Las G . r: opp~ I' ili ol w j'1 r,1·0L0ko l lL G. ? l::.'.::::;. 
vastuvo etud kass a arua nne nait a s, et seltsi majandusala on 
r ahuldav, Te gevus aruanne naitaa, et seltsi vahetuspaevadest 
0 8 avott oli olnud e l av. Seltail oli 42 te gev- ja 55 korres
pondents - liiget. " EFS-i" h ila lekandja "Eesti Filatelist" oli 
ilmunud aa s ta k e ste l kak~ ko r da . 

Valimis t e l ku j une a se lt s i j uhatus j ii r gm i selt : 
A.E.Pens a- e simees , G. Plaks-abie simeea,Hilda Veski- lae~..ir, 
Voldemar Ko iv- s e kr e t a r /uus /, B . Trelin~ksjonite ja :d rg
s aadetiste korra ld a j a j a kand. R.Plaks .Revis j oni- konn o:.j oni 
va liti: V. S irgo, A,Marvits ja H,Paadre . Koosole ku otsusega 
annetati N.Y. Ee s ti Haridus se ltsile $ 25,-. 

Jargneva test v/pa evadest os avott kujunes elavaks ja va
hel oli ette nahtud viis marg ioksjonit, Liikrr.ete soovil ha
kati mn i kuust pe a le korra ldama v/paevi kaks korda lcuus j a 
juunis peeti uks v/paev . Tegevushimulised liikmed korrald a 
sid v/p!l.evi ka suvel valja.soiduna seltsi liikmete kodudesse 
20.juulil Faul Adleri ja 17. augustil filatelis t likuku pere
konna Sirgo kodusse . 04,umii.rg itud, et pere k . Sirg o aias 
to imus ajalooline koosolek kus seltsi m/marg i valjuandmine, 
milles vaheajal oli k e.htlema hakatud, sai uue hoo.Sarnased 
auvise d v/pa evad on o lnud alati beaks meelelahutuseks. 

11alestusmar[.'. i viiljaandru ise suurenev tookoormu s n o udis 
juhatuse tihedamat kontakti ja juhatuse koosolekuid t u li 
pidada kaks korda kuus toirnuva t el v /pe evadel. Septembris oli 
juhatuse t Hienduseks erakorr a line pe akoosolek. 

Kooe o l e kut j uhata s G. Koppermann i pr oto ko llis Eo Vahe r ,Ju
hatus e liikmc t e ks valiti J oh.Vinna ja Linold Mille s, kand. 
Eo Vaher. ~T uhatuse ko oso lekul otsustati- B. Trelin- abie s i- . 
mees,J.Vinna l-oks j on aator j a rings aadetiste korra ldajaj a L 
Mille s - m/mar kide t e llimis te t a itj aks j a laialis aat j a.ks. Se e 
ametkoht oli Uks r ohkem t ot>d j a hoo ltnoud e v o.la mille a g a 
Lino ld Mille s k orra likult l opule viis. 

Eip i. 

r c.sn .:ARK JA FilATEELIA KUR ITEGEVUSES /A lgus l k , lEy'. 

s aata ka tk i s e v o i v i gas e margi s amast li igi s t / . 
Ka veal t eisi sUste eme on o l emas p eale ee ltoodut e, kuid 

a rvan , et ait ab ne ist. 
Mina u sun , et minu kir jutis on k:Ullaldase lt na i danud,et 

pos tmarg i d j a file.teelia on olnud j a j aava d te atud mottes 
tselda "kur it egevuse i dude ks" j a selle kirjuti se c.vald am ine 
on pohj end atud j a oigus tatud , olgugi , et s enini , minu te a 
d a keeg i po l e julgenud uurida j a kr itise erida 11 ohutut" fi
filat ee lia t kr im i n ~a ls e s t se isuko hast . 

J tl reltrukk kee latud . 
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kirja t a g akUljel kurva loo oma sobrast kes elas /ja veelgi 
elab/ k:ingurute maal. ?emaza juhtus niisugune lugu, et ta pi
di oma kirju margiarisid pidi taga otsima kuna Uks marg i kor 
jaja /justament korjaja/tema kirjad koos markideg a ffiargiari 
dele oli edasi mUUnud .Selles~~asses lookeses mainisin ma, et 
ka mujal ma.ailmas on selliseid juhtUlllisi ette tulnud, et kui 
ki:rjal on vahegi "ilusam" mark peal, siis kiri katte ei tule. 

Selle st on nUUd vahepeal hulk piievi igavikku kadunud ,minu 
pealael on karvu margatavalt vahemaks j alinud ning elukoge
musi on juurde kogutud. Ja sellega se oses pole rnul en~~ vaja 
kiSneleda oma sobrast vaid voin sc.ma loo kirja pa:ma iseene
sest.Jf.argiaridest ma oma kirju tagaotsima.s pole kainu6 , kuid 
ilma markideta ning puruksrebitud markidega kirju on valis 
maalt kohale saabunud hulga.~isti . Nii, et Arneerikas leidub 
ka r:1argi k o r j a j a i d. 

* * * 
Uhe teise lookese tahaks veel kirja panna ning ka sellel 

on oma kurb algus . Kahjuks . Kurb sellepoolest, et Uhele kaas 
maalase le-margisobrale Bi ihuline haigus kU J..ge, Noh j uh tub 
vahel . Juhtub teistelegi, miks siis filatelistidele ei voi 
juht uda. Vanasonag i Utleb, et eg a iSnnetus mood a kive j a iciinde 
ka i, ikka mooda inimesi. 

~ea oli vahemalt seegi,et baigus pohmd vaga valurikas ega 
ahvardanud ka t appa . Oli niisugune tUlikat mood i viga. 

Eks arst saatis meie margisehe haiglasse, et mis rnuud kui 
li5ik21ne vea kUljest ara ja varsti jalle tervis kaes . KiSik 
oleks ju oL~ud kiSige parems.s korras kui kogu see pahandus 
poleks juhtunud juulikuul. Kes selle asja just niimoodi sih
tis , ei tea, aga faktiks jaab, et juulikuu li5pul ibJus USA- s 
oma pooltosinat uut marki. Vaja oli kirjutaca esimese-paeva 
Umbrikka .Ja mitte Uks v ? i ka.~s voi nii- ikka en gros . Sopru 
ja t uttavaid palju- igaUks tahab s aada j a ka llele sa ara Ut 
led • .L:si kaa s maalane siis palatis bUroo l ah t i ja viht us aad
r esse kirjutada , 

KiS igist pingutustest hoolimata ahvardasid arstid kogu et
t ev ot te untsu ajada oma loikuse jandig a , Tulid sellele asja
le just aiis vahele kui esimese-p~eva U~brikkude kirj ut&.JLine 
oli veel pooleli. Kuid koik la ks siisk i korda . .L:sikus la.ks 
kor d a ja esimese-paeva Umbrikud laksid iSigel ajal teele .Vae
valt pani keegi tahele eetri li5hna miSningate viimati aadres
sidega varustatud Umbrikkude juures mis said valrnis kirjuta
tud operatsioonilaual. 

11 EESTI FIIAT:SLJST" on ilmunud 11 EESTI FIIATELISTIDE SECTSI11 

valjaaridel A.meerikas New Yorgis, N,Y. 
Toimetanud: August Ed . Pensa, 
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