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Vivanta lingvo estas suka instrumento, kiu taugas 
por esprimi  c : on ajn.  O ni per g i  3paoi :s  krii, diskuti  

kaj disputi, karesi kaj vipi, biasfemi kaj mensogi, 
rideti kaj ridegi, ŝerci kaj seriozi. 

Precipe pri la ŝercado ni hodiaû volas parol eti . 
Plej ta igan ŝercadon oni atingas per vortl udo j . Nia plej 
konata tia jonglisto estas ekster iu dubo:  

Raymond Schwartz 

Li fabrikis ventojn da tia jo j , kaj verkis verajn 

j uvel eto jn en tiu arto. Neniu antaià l i povis e8 eksupoz- 
eti ke nia lingvo - kiu ja iel cel is unusencecon en sia 
vortaro -- permesus tian abundecon de ... ĉu(b) senca: o j . 
Kaj ... ofte 1. i sukcesis eĉ  ri l at gi ilin  al la politika 
aktualeco. Por jui tion legu, se vi ankora, .z ie 	in 
trovos, lian "El mia ri.dpunkto... " , kiu reprenas grandan 
parton de liaj  ŝiuj ar a j raportoj el Sennacieca Revuo. 

Sed ni iom rakontu eble pri la personeco de la 
aî. toro. Raymond Schwartz naskii2is en 1894. Li havis 
dulingvan edukadon: francan kaj germanan. Li esperr-~n ti..--  

2is kiel 15-jara gimnaziano. En la movado li estis 8ef e 



konata pro sia fondado kaj funkciigo ce Esperantaj kaba- 
reto j . Unue de 1920 2is 1926 en "La Verda Kato" kaj 
duafoje inter 1949 kaj 1956 en la "Tri 'robol do j " . El tiu 
aktiveco fontas kelkaj l ibreto j kun spritaj skeco j : "La 
Verdkata Testamento" kaj "La Qo j a Podio" . Mal graû ke ili  
estas porkabare ta. j tekstoj tamen la pl e jparto de ili 
restas Zuebl aj kaj neniam tugas la limojn  de vulgareco. 

Lia lingvo plene el uzas la vorti uda jn l a tento j n de 
Esperanto, konsistantajn ei dusencaj esprimaĵoj, komikaj 
pseùdo-suf ksado kaj sinonirrado. 
Li mortis en 1973, estante 79-jara. 

Verkoj  

Liaj  versaj verkoj "Verdkata Testamento" (1926) kaj 
"La Stranga Butiko" (1931) estas plenaj de la' sukaj 
fruktoj de lia kurioza fantazio: kanzonoj l agi. kabareta 
stilo, : .ronia prezento de strangaj tipoj verdaj kaj 
neverdaj, akre trafaj kaj milde pikaj observoj, spritaj 
vorti udo j . 

La samaj kvalitoj distingas liajn prozajn skizo jn , 
aperintajn en la "Prozo Ridetanta" (1928) . 

Lia mallonga romano "Anni kaj Montrnartre° (1930) , 
rakontinta la danZera jn aventurojn de naiva germana 
knabino, delogita, trompita, forlasita en Parizo, estas 
unu el niaj plej plezure legeblaj ori.gina.laloj. En 4i 
mankas ĉiu sentirnentala siropo ai gravmiena moraipre--- 
diko kaj la akre trafa karakterizo, sirnpl a, natura pre- 
zen.trnaniero kaj interesa templekto 'en faras vere eta 
ce t verko . 

En 1963 aperis lia granda romano "Kiel Akvo de 
1 €Rivero". Temas pri farnili-generacia romano,parte azto-- 
bior''afia , kiu prezentas trafan anal izon de karakteroj 
kaj sinsekvon de eventoj. Lia rakonto estas tute krede- 
bl a., lia partopreno estas varma kaj sirnpat ipl. en.a.. Tiu 
verko prezentas sian atoron kiel maturan verkiston, 
trafo observokapablan. 

Uovel.aro el 1920-70 aperis en 1971 en la volurno 
"Volo 	. Nove l e" .  

Jus aperis:  

VORTARETO -- WOORDENBOEKJE LA KOMENCANTO 

Dudirekta vortareto Nederlanda - Esperanta. kaj Esperan- 
ta - Nederlanda kun la vortoj de La Komencanto. 
La vortareto anka l enhavas la sufi kso j n kaj koro i ati- 
\To jn. Eldonis La Pioniro Aalst 
50 p.. Mirneo - 29 cm -- Prezo: 1019 F 

KOMPUTILISTOJ 

oria nova. j o por vi : speciale por la pos edanto j de Com- 
modore 64 ni kompilis Esperantan programon por testi 
vian aktivan konon de 1500 bazaj vortoj. 
La programo ne stulte  mezuras vian scion, sed deviga:: 
vin samtempe plibonigi ŝ  in , vere instruas vin! 
Prezo (inkluzive la bendon) : 200 F (sen sendokosto j ) 

Se ekzistas plia interesi ;o ni pretas konverti kaj ada.p- 
t i la programon al pli 2enera l a Basic-lingvo, uz eb l a en 
plejmulto de la kutimaj komputiloj. 
Skribu al la respondeca el don.anto kaj ni zorgos ke \ri. r 
deziroj pl enumie os . 



PRISMA VORTARO 

La eldonejo Prisma scii -is al ni ke la eldono de la 
vortaro de Middelkoop prokrastibs pro malglata funkcia-- 
do de korekte jo kaj kompi le jo. Oni promesis ( ???) ke gi 
estos preta je la fino de 1985 H! 
Do iom da pac i enco ! ! ! 

v 
ALVOKO AUKCIO 

Ni jam ricevis multajn donacojn por nia aûkci.o (verŝajne 
en la septembra Li brovermeto) . Multan dankon ai 8iu j . 
Se vi trovis en via hejmo por vi ne-interesajn a3ojn, ne 
nepre Esperanta j o j n, kiuj povas interesi al ia jn, te l efonu 
al ni kaj ni zorgos por la transporta de ĉiuj viaj dona- 
c o j . 

. h . O I LKARTOJ 

Ne forgesu niajn unikajn, belajn, mul tkol ora jn,. al l a- 
ga n , profesinivel a jn, malmul tekostajn 'bll dkartojn pri la 
temo : "NE KROKODILU ! " 
Sendante ilin  al eksterl and a j samidean (iri) o j vi akiros 
inoral_ aj n ; per i ta j n pro via agado  kaj financajn orof i toj n 
or FEL.  
La prezo estas 50 17  ; serl.o de 6 diversaj kartoj, por FEL- 
membroj kaj 60 17  ar ne-membroj. Se vi aĉetos minimume 
10 seriojn vi guos rabat= de 33 rJ je la sumo de 60 E. 
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