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1937, ie sur Atlantiko inter Eŭropo kaj la usona kontinento ...

Paul pensis pri ĉiuj 
pasintaj jaroj, pri tiu 
... revo nun realigita

... pri Jean, sia vivkunulino, 
pri siaj miloj da amikoj, 
konataj kaj nekonataj, 
kiuj ĉie akceptis lin 
varme ...

Francio ĵus nomis lin kavaliro 
en la prestiĝa ordeno de 
la “Légion d’Honneur” Dum 
pompa ceremonio, Maurice 
Duperrey* donis al li la 
“ruĝaĵon” kiel la francoj 
nomas ĝin.

*La nura franca prezidanto de R.I. (1937-38) kaj esperantisto.
Du prezidantoj de RI estis esperantistoj, la unua Sydney Pascall, prezidanto
de RI en 1931-1932 kaj la dua Maurice Duperrey.



Komence ili estis nur kelkaj 
bonvolemuloj kiuj decidis laŭeble labori 
por alporti praktikajn solvojn al 
problemoj, en socio kiun Paul konsideris 
nehumana pro la senhalta kresko.

Cetere la granda kresko estis 
eble la malbono kiu povis instaliĝi 
inter bonvoluloj, t.e. la impreso 
aniĝi al movado kiu fakte 
valorigas la membrojn, dum Paul 
tute male esperis la kontraŭon ...

La homoj valorigas la movadon 
“Rotary club”, kiel li baptis 
ĝin kaj ne estas « Rotary » 
kiu valorigas siajn membrojn. 
Neniel Rotary devus promocii 
socian statuson sed restadi ilo 
je la servo de aliuloj ...

Li sciis ke kredindeco de 
“Rotary” povus suferi 
pro devojiĝo de tiuj kiuj 
kompromitas la valoron de 
statuso akirita sen paralela 
implikita merito ... ili estus 
segantaj la branĉon sur kiu 
apogas tiu ĉi revo ...

Sinjoro kaj sinjorino 
Harris, mi zorgu pri 

viaj pakaĵoj

Asimili tiun revon signifis 
ankaŭ kaj precipe 
akcepti ĝiajn devigojn. 
Tio estis ne labori profite 
al si mem sed al la aliaj, 
sciante ke aliaj estas 
ankaŭ ni mem, ĉar ni 
kunvivadas ... Signifas la 
reton kiun la fiŝkaptistoj 
daŭre riparas por eviti ke 
ĝi rompiĝas.



Aprilo 1865, la ekde nun unuiĝintaj ŝtatoj, post senkompata civila milito, estas 
ruinigitaj, lacigitaj kaj senfortaj. Iliaj plej bravaj filoj estas mortintaj dum batalo.

La nordo submetis la sudon 
sed la granda ordiganto de tiu 
fratmurdanta konflikto mem 
mortos ankaŭ, murdata ne 
povante kontinui sian laboron ...

La afrik-amerikana popolo, al kiu estis promesata 
libereco, rapide troviĝis en sama situacio kiel 
antaŭ la milito. Anafalbetaj, malriĉaj, la nigruloj 
reiĝis malmultekosta laboristaro sen juraj rajtoj, 
servutodeva laŭdezire, kaj tio ne nur sude, kiu 
subpremis ilin, sed krome norde, kiu protektis ilin.



La sudaj grandbienuloj kiuj vivis kiel elpasinta aristokratio, malaperis 
anstataŭigitaj per miriadoj da etbienuloj kiuj siavice forpremiĝis sub la severa 
jugo de bankistoj. La iamaj mastroj de la Sudo estis forpelitaj per Norduloj ...

Sed samtempis la konkerado 
de « Wild Wide West ». Sovaĝa 
grandega okcidenta teritorio 
priloĝata per kelkaj miloj da Indianoj, 
rapide submetitaj ... aŭ masakritaj. 
Nenio povis haltigi la alfluon de la 
blanka «civilizita» homo.

Fervojo fine pliproksimigis okcidenton 
kaj orienton. En 1869 estiĝis unu 
transkontinenta linio sed en 1893 nombriĝis 
almenaŭ kvin. Privataj kaj sendependaj 
kompanioj komence ekbatalis per ĉiuj 
rimedoj, ĝis la plej malhonestaj, por akiri 
kontraktojn kaj subvenciojn.

Enmigrantoj, ĝis pli ol unu miliono 
jare, troviĝis en lando kie 
desperadoj ne hezitis senposedigi ilin, 
ordaj mandatitoj mem ofte estis 
nerilatindaj uloj ...

Amerikana popolo tiamaniere 
kreskis grandpaŝe. 32 milionoj 
en 1860, 50 en 1880, 76 en 1900, la 
loĝantaro duobliĝis en kvardek 
jaroj. Unuaj loĝantoj, la Indianoj, 
ne nombris pli ol 300.000 homoj. La 
tuta lando estis konstruata.



Sed la lando spertis multajn 
krizojn. Antaŭ ĉio la terkultivistoj, 
ofte ŝuldigitaj, estis la unuaj 
viktimoj de bankieroj kiuj ne 
hezitis turmenti ilin, sed ankaŭ de 
industriistoj kiuj vendis al ili tre 
multekostan ilaron.

Ne forgesante la fervojajn kompaniojn 
kiuj alte tarifis transporton de brutaro 
kaj cerealo al atlantikaj havenoj.

Fulmrapida estis industria kresko. Ekde la kvara monda pozicio en 1860, ĝi 
atingis la unuan en 1894 Abundaj kaj diversaj riĉofontoj de krudmaterialoj 
parte klarigas la sukceson, sed ĝi estis ankaŭ kaŭzita de mekanizado, 
normigado kaj esplorado de la plej bona efiko kiujn Usonanoj alte taksis.

Kaj plie aperis la unuaj 
trustoj, unikaj direkcioj 
por estri firmaojn ĝis 
tiam sendependajn, kies 
socia kaj ekonomika 
potenco estis baldaŭ 
konkurenconta ŝtatojn. 
Tiele estas citenda 
Rockfeller kiu starigis 
la petroltruston, la 
Standard Oil Company ...

Tiaj financistoj havis tiom 
da potenco ke ili ne hezitis 
enigi en borsa merkato 
akciojn, malgraŭ ke tiuj 
faligeblaj fantomaj 
valoroj kapablis ruinigi 
milojn da etakcianoj.

Malgraŭ ampleksa 
kresko, el tiu ĉi nur 
profitis minoritato. La 
plej multaj da loĝantoj 
vivis ofte mizere kaj 
tio kondukis al multaj 
sociaj konfliktoj



Samtempe en Francio, okazis la 
tielnomata «Komunumo». La pariza 
popolo, prijuĝante la regantojn 
tro cedemajn, ekribelis kontraŭ la 
invadintaj prusaj trupoj ... Pentristo 
Manet kaŭzis skandalon per sia Olympia. 
Victor Hugo ekziliĝis en Belgion kaj 
Offenbach dancigis la mondumon

Eŭropo estis ŝirita, ŝtatoj kverelis, 
sed la kapitalismo kaj la monda 
merkato rapide kreskis. En Britio 
ekfloris la mekanizado kaj la 
industriigo. Sindikatoj ekaperis. La du 
filozofoj Marx kaj Engels ĵus publikigis 
eseon, kiu sensacios tutmonde...

Krome aperis la koloniado, t.e. vetkurado inter germanoj, francoj, britoj, 
italoj, japanoj kaj aliaj por aneksi teritoriojn cele al potenckreskado.
Koloniantoj altrudis sian kulturon, forĵetante tiun de la loĝantaro, 
taksata kiel sovaĝularo de la politikistoj. Riĉaĵoj de la konkerita 
lando estis ekspluatataj, preskaŭ ĉiam malfavore al la popolo. Tamen, 
interŝanĝe de tio, ili ĝuis la avantaĝojn de la civilizado...

Profito de ŝtatoj kaj potenculoj estis la solaj 
elementoj, kiuj motivis la internacian politikon ... 
Potenco kaj financoj malavantaĝis la popolojn. Efikoj 
de tiu superpromeso eksplodigos la mondon en 1914 ...

Dum tiu nova erao, la teknologiaj 
progresoj grandkvante ŝanĝis la 
ĉiutagan vivon. Tia eksponenciala 
akcelado ofte preteratentas la 
homon. Kelkfoje personoj formis 
grupojn klopodante rezisti al 
tiuj tentoj por alporti moralan, 
humanistan alternativon al la 
defioj sin prezentante al la 
mondo. Paul Harris estis tia homo.



WALLINGFORD, VERMONT, 1871

Paul estis trijaraĝa kiam li kaj 
lia frato Cyril, sesjaraĝa, estis 
akceptitaj en la hejmo de siaj 
geavoj, Howard kaj Pamela Harris, 
harmonia paro kiu vivadis simple en 
vilaĝo, en la internlando de kampara 
Ameriko, komplete izolita. Paca loko 
en lando konstante ŝanĝanta ...

Paul rakontis al mi ke ili estis 
konfiditaj al la geavoj pro tio ke 
ilia patro ne havis kondiĉon provizi 
iliajn bezonojn... sed li ne ŝatis 
paroli pri tio... kaj plue, trijaraĝa, 
oni ne klare ĉion komprenas



Wallingford estis kvieta vilaĝo kie 
akreco de vivo igis ĝiajn loĝantojn 
afablaj kaj solidaraj ...

Ĉiu provis helpi aliulon laŭ sia 
kompetenteco, ĉar la sorto de unu estis 
ligita al tiu de aliaj ... ĝis kelkaj nigruloj 
kiuj kunvivadis pace kun blankuloj, kun 
kvazaŭ reciproka estimo

En tiu ĉi kunagadeco kreskis Paul, 
malproksime de urbaj tumultoj, 
de akrigita puritanismo, kaj de 
enmigrantaj fluoj kiuj verŝiĝis sur 
la promesplenan teritorion ...

Malgraŭ taŭgaj paroloj de avĉjo 
Howard, Paul similis la aliajn 
samaĝajn knabojn, serĉanta 
aventuron ĉe la vojangulo ... ĝis 
en pomarbo de najbaro ...

Sed ĉi tiu, la knaboj ja sciis, perdis 
piedon en servado al la Ŝtato. Bajoneto 
fortranĉis tendenojn dum famkonata 
atako kiun li ŝatis rakonti, post kelkaj 
glutegoj da brandaĉo ...

Paul malproksimiĝis lante 
de la infanaĝo, en regiono 
kun malmilda klimato, = 
ofertante al li valorojn kiuj 
igus lin aparta homo.

Rapidu, Paul, 
jen li ... !!



AAAHH !! PAUL !!

Sesdek jarojn poste, 
Paul rememoris kelkajn 
eksterordinarajn aventurojn 
sur teritorio tiom vasta, ke 
eblis marŝi rekte antaŭen 
plurajn tagojn vidante neniun 
personon nek krucante vojon

Paul !!
   Paul !!

Estis unu el tiuj vintraj ŝtormoj, kiuj ekaperas 
pli rapide ol galopanta pursanga ĉevalo. Paul 
kaj Fay sin riskis malproksimen de la vilaĝo.

Ni tute 
 vojeraris

Ili marŝis dum longaj horoj Se nur ne ekzistus 
tiu ŝtormo!

Oni vidas preskaŭ nenion.

Fay!
Lumo ! La vilaĝo ! 
Ni estas savitaj !

Fay !



Via avino tre maltrankviliĝis. Oni ne ŝercu pri 
la naturaj elementoj ! Kiam do vi komprenos 
ke vi ne estas sola kaj ke aliaj povas suferi 

pro via malseriozeco ...

Haĉii

Sed la juna Paul ne ĉesis post tiuj 
riproĉadmonoj. Ĉiam li trovis novajn 
ludojn por testi sian bravecon ...

Ssssilentu, jen li !

Mi pensas ke ili ĉiuj 
estas iomete surdaj !

Ni iru ! Vi sentos 
baldaŭ fortan 

emocion !

Triiiiiiii !!
Atentu, la trajno 

foriros tuj! Pŝŝŝŝŝŝŝŝttt



Ili nomis tion RAILROAD RIDING, danĝera ludo, sed tiel ekzaltiga... alte sur 
platformo de lokomotivo, oni ebriiĝis je pli ol 40 mejlojn hore... dum kelkaj 
momentoj oni sentis sin mastro de la mondo.

Tio ekscitas min pli 
ol kiam mi vidis la 

gambojn de la bela 
Laura !! Ha ha !!

La aventuro valoris certe 
kelkajn horojn da piedirado ... 
kaj avoĉjo scios nenion ...
Nu, oni esperu !!



Paul komencis sian universitatan 
studadon. Li estis dotita 
studento, sed pro lia malsaĝa 
konduto li estis forpelita el 
BLACK ACADEMY RIVER.

Poste, en 1887, pro la samaj kialoj, el la 
Universitato de VERMONT, kiu kvindek jarojn 
poste aljuĝos al li la titolon doctor honoris causa.

Via konduto maltrankviligas 
min, sinjoro Harris, necesas 
submeti vin al disciplino kaj 

rigoreco ...

En la Universitato de Princeton, marte 
1888, li eksciis pri la morto de sia 
avo. Paul tiam forlasis la ĝis nunan 
senrespondecan vivstilon ...

Patron li perdis duafoje ...

Ĝis tiam Paul vivis sen financa 
problemo, sed la lando estis en 
krizo, kaj sia avino opiniis, ke 
estus oportune, ke li komprenu 
la realan vivon ...

Mia nepeto, 
tio estis la deziro 

de via avo ...

Paul serĉis laboron en lando, kien venis 
multaj migrantoj por plibonigi sian 
vivon. La statuo de Libereco, simbolo 
de tiu prospera Usono, ĵus estis 
inaŭgurita la 28an de oktobro 1886.



La mastro de fabriko por granito 
kaj marmoro estis impresita 
pro lia bona aspekto kaj 
bonedukiteco ; li estis malafabla 
viro sed justa kaj malavara.

Paŭlo estis rapide promociita al posteno de 
reprezentanto, laboro kiu ebligis al li renkonti 
multajn homojn. Granito estis alte taksata 
por la starigo de novaj konstruaĵoj, kiuj 
plimultiĝis ĉiutage en la lando.

Neatendite li estis lokita ĝuste en tiun novan medion. Li vekis simpation kaj 
estimon inter siaj kolegoj. Paul komplete sin dediĉis al tiu nova vivmaniero, 
sen zorgi pri la estonteco, fidante pri sia sento de Absoluto.

Estas ankoraŭ du 
liveroj ĉi vespere

Senprobleme, sinjoro Paul

En 1889 Paul estis 21jara 
kaj laboris jam de unu tuta 
jaro en la sama entrepreno. 
La mastro sentis simpation 
por tiu energia junulo...

Paul, ĉu vi vespermanĝos kun ni ?
Plezure,
sinjoro

Avinjo estis fiera pri Paul, ĉar li montris sian 
kapablon adaptiĝi kaj akcepti sin mem...

Sabate estos balo, Paul vi 
povus konduki Betty tien ...

Paĉjo !

Avinjo Harris decidis tiam finance subteni la studojn 
de Paul. Li devis fini juron por fariĝi advokato.



Turbulenta adoleskanto fariĝis vigla junulo, kiu 
ne lasis virinojn indiferentaj.

Sinjorinoj
Sinjoro

Junie 1891, 23jara, li akiris la 
juran diplomon en la Universitato 
de Iowa.

Nu, Paul, jen vi estas 
juristo, kie vi establiĝos?

Mi hezitas,
sinjoro ...

La mondo estas tiel vasta kaj 
miaj nunaj spertoj sensignifaj ... Mi 
ankoraŭ deziras lerni multe pri aliaj 

homoj kaj pri mi mem... establiĝi 
estus kiel rifuzi novajn konojn, 

surmeti tro malgrandajn ŝuojn, miaj 
piedoj devas ankoraŭ paŝi sur multaj 

teroj, mia koro devas ankoraŭ 
malkovri kaj ami multajn homojn ...

Konsentite...

Do, kial ne uzi vian 
tempon por vojaĝi kaj 
emancipiĝi ... La mondo 
ŝanĝiĝas, observu ĝin, 
komprenu ĝin, helpu ĝin, 

amu ĝin. Via juneco 
havas la unikan armilon 

de la libereco...

La jaroj pasantaj ligas nin al 
haveno kiu retenas nin pli kaj pli. 

Feliĉega estas la nomado, kiu 
havas nur unu limon, la laciĝo de 
sia ĉevalo, sed ankaŭ feliĉega la 
kamparano, kies plugata kampo 
garantias la ĉiutagan panon al 

siaj familianoj..
Jen malfacila elekto kiu 

apartenas nur al vi ...

Viaj vortoj emocias min, sinjoro, ili 
estas pripensindaj, speciale ĉar mia 
sola riĉeco estas tiu juneco, kiun mi 

iam bedaŭros ...

Cetere se foriri estas iom morti, nur 
duboj plibonigas la homon, malofte liaj 

certaĵoj. Vi estas kuraĝulo, Paul, kaj mi 
scias, ke via decido estos la korekta ...



Kvin jaroj ... Paul donacis 
kvin jarojn al sia 
scivolemo, siaj amikoj de 
unu tago aŭ tuta vivo. 
Lia sola valizo enhavis 
nur kelkajn subvestojn, 
paron da botoj kaj 
monton da revoj ...

Kaj por vojaĝi al la ekstrema okcidento de la lando, 
li  aĉetis per sia lasta monrezervo trajnbileton. Kvin 
jaroj ... Longaj jaroj se ili estos monotonaj, sed 
sufiĉe mallongaj se ili realigos liajn revojn...

Al San-Francisko kun preskaŭ unu miliono da 
enloĝantoj, vastega urbo, kies limoj ĉiutage 
etendiĝas al la apudaj montaroj. Urbo naskiĝinta 
el nenio en nur kelkaj jaroj, samtempe danĝera 
kaj promesplena, tipe usona urbo ...

Ĉi tie Paul komencis sian 
inicigan vojaĝon ...

Komence ni provu 
trovi enspezigan 

okupon ... malgrandaj 
anoncoj !!



Bonan Tagon, ĉu mi povas 
konsulti viajn anoncojn 

pri dungofertoj?
Bonvolu!

Saluton, junulo, 
do vi scipovas 

legi kaj skribi ? 
ha ha ha !!!

Be ! ... jes ... 
mi ĵus finis 

jurstudadon ...

Do, imagu, ke vi ne 
plu estas juristo sed 

ĵurnalisto !
Po du dolaroj tage via 
antaŭulo ĵus demisiis. 

Kiel vi nomiĝas ?

Paul ... Paul ... Harris 
Kial li demisiis?

Iuj homoj estas sufiĉe 
ofendiĝemaj, kuglo 
trafis lian gambon, 

sed tio ne malebligis lin 
forkuri kiel leporo ! 

Ĉu vi timas ?

Ne, rilate tion, 
mi konis rapidan 

unupiedulon, sed eble 
ne tiel rapida kiel 

leporo ...

Ha Ha ! Vi plaĉas al mi, Paul, ek de nun vi 
estas kronikisto en « CHRONICLE », venu, 

mi prezentos vin al viaj kolegoj ...



La salajro ne estis tro alloga, 
sed la laboro kleriga; ĝi faciligis 
al Paul frekventi ĉiujn mediojn, 
konstati koruptadon kaj 
homan mizeron, novajn riĉulojn, 
honestulojn kaj ankaŭ konatiĝi 
kun personoj el la plej diversaj 
popoloj, kiuj alvenadis por 
konkeri tiun novan Amerikon..

Jes, grandulo kun 
vizaĝaj cikatroj

Kaj kion vi faris ? Ĉu 
estis vojirantoj ? ...

Mi nenio “farita”, 
mi “demandi” 

pacon ... al nobla 
Ameriko ...

Tute bonaj 
viaj artikoloj, 

vi estas 
denaske dotita. 
Bedaŭrinde vi 
jam forlasas 

nin. Jen 
rekomenda 

letero,  ĝi eble 
utilos al vi ...

Ĝis ne

Ĝis Paul

Estis kvazaŭ ol ke li devus vivi 
plurajn vivojn, eble por pli bone 
kompreni la propran kaj por 
identiĝi kun tiu homaro, kies 
riĉecon li intuicie supozas.

Ĝis revido 
sinjoro PAUL

Ĝis revido
SAM

Li forlasis SAN FRANCISKON 
sen pli da mono ol kiam li 
alvenis, sed iel iomete pli riĉa ...



Paul estis traveturinta nur kelkajn mejlojn, kiam soifo kaj malsato 
puŝis lin al unu el la multaj bienoj de la regiono Stockton.

Tuj prezentiĝis laboro sur 
la kampoj, kaj la okaza 
halto transformiĝis al 
tuta laborsezono.

La vetero estis varma kaj 
humida ... nokte svarmoj da 
moskitoj delektiĝis sur la 
korpoj dolorplenaj pro tro 
pezaj labortagoj ...

Paul malsaniĝis pro 
malario kaj alterne 
ŝvitis kaj tremis ... 
la laboro estis por li 
ĉiam pli peniga.

Fine, kun alia laboristo, same malsana, ili decidis 
ekskursi por « puriĝi »  tra la montaroj de tiu 
Kalifornio, samtempe malamika kaj  gastigema.

Ni klopodu distanciĝi 
kelkdekojn da 
mejloj de tiu 

malsano !



Ili traveturis pli ol 300 mejlojn, tio estas 
preskaŭ 500 kilometroj, trinkante freŝan 
akvon el torentoj, tie sin banantaj kaj 
ripozantaj la lacan korpon.

Ha Ha HA AŬH !!! Kiel
frida ĝi estas!

Ĉasante kelkajn sovaĝajn bestojn.

Bona pafo Paul,
vi trafis ĝin !!

Ili tiel forgesis la ceteran 
mondon, la naturo estis 
malavara, kaj la malaria 
nur pli memoraĵo

Kelkaj maloftaj 
renkontoj kun ĉasistoj aŭ 
aventuristoj ... iuj efemeraj

Saluton 
 junuloj !!

Sinjoro

... aliaj pli
varmkoraj.

Estas vere ke dank’al 
tia brandaĉo, oni ne 
frostas longtempe



La loko ŝajnas al mi 
pli ol gastigema

Eble estis la lasta 
tempolimo por reveni 
inter la homoj ...

Bonan varman 
banon kaj liton !! 

...

Bonvenon fremduloj!

Sinjorinoj, sinjoroj

La bankuvo kun 
varma akvo ŝajnas 
altvalora.

Ili facile trovis laboron, 
ĉar la tuta urbo estis 
en konstruo

Paul jam intencis reforiri, 
sed lia vojaĝkunulo trovis 
sian vivlokon

Ni baldaŭ geedziĝos Paul

Gratulon ! 
vi estu feliĉaj

Paul decidis aliĝi 
al karavano 
ekforiranta
orienten ... 



La karavano de ĉaroj trairis la ŝtatojn 
Nevada kaj poste Utah

Fine Koloradon post pli ol mil 
kvincent kilometroj ...

Ĉi vespere ni estos 
en Grand Junction, 
junulo ! finstacio !

La etoso estos pli ol 
grandioza ! ...

Vespere

Tipa trinkejo transformita 
vespere al spektakla salono



Sinjorinoj kaj sinjoroj, post 
fulmrapida sukceso en Parizo 

kaj Londono, alveninte speciale 
el Eŭropo por vi ĉi vespere, la 

ensemblo “Nova Mondo”havos la 
plezuron ludi por vi ĉi nokte sian 

originalan spektaklon !!! ...

Sinjorinoj kaj 
sinjoroj, jen la 

mirinda, fascinanta, 
nekomparebla 

fraŭlino Angelina 
en sia famkonata 

rolo ! ...

La spektantoj tuj estis 
ravitaj de ŝia ĉarmo.

Paul interesite spektis la teatraĵon. Post lia universitata kurso li ne 
plu ĉeestis spektaklojn kaj eĉ tiam la aktoroj estis nur studentoj ...

Grava aspekto de la 
homa vivo estas arto, 
ĉar ĝi nutras la mensojn 
kaj permesas revi ...

Kaj por homo kiel Paul, 
avida je emocioj, estis 
magia momento

La spektantoj 
aplaŭdis starante ...



Ne nur Paul deziris gratuli la aktorojn ...

Fraŭlino, kia talento, 
kia personeco !

Fraŭlino, vi eble 
konsideras miajn vortojn 
sufiĉe banalajn, sed vi 
iluminis la vesperon. Mi 
envias vian kapablon 
oferti tiom da gracio 

kaj feliĉo ...

Mi dankas vin por tiom da 
entuziasmo kaj takto, 

sinjoro ... sinjoro ?

Paul ... Paul 
Harris fraŭlino

Mi multe vojaĝas 
en nia lando kaj 

esperas havi denove 
okazon admiri vin 

sur scenejo, fraŭlino

La juna virino kapablis tiel brile interpreti sian 
rolon, ke ŝi kortuŝis la tutan spektantaron ...

La sonĝoj de Paul 
rekondukis lin al la teatro, 
al la lando kaj vortoj de 
Shakespeare ...



Matene ... Nu fraŭlo, 
kien vi iras 

frumatene ?

Be ... tien kien la 
vento puŝos min !!

Jen vortoj indaj je artisto !! 
Se nia kompanio ne tro tedas 

vin, venu kun ni, sinjoro ... 
HARRIS  mi kredas ? ...

Mi plezure 
akceptas vian 

proponon !

Kaj kien vi iras ?
Al DENVER, sinjoro HARRIS

Nomu min Paul
Bone ... tiuokaze al 

DENVER, Paul

Tiuj homoj estis bonegaj 
kunvojaĝantoj, kleraj, 
ŝercemaj kaj galantaj ... 
Paul ekamadis artistojn.

Paul,  helpu min 
parkerigi mian 

tekston, donu al mi 
la replikon ...

Paul estis talentulo, 
li fine parkerigis la 
rolon ...



Kion la sorto 
destinas, tio okazas.

Beeeeeeh

Paul montriĝis bonega aktoro. La sukceso 
de la ensemblo en Denver  permesis ricevi 
definitivan salonon por la spektakloj. 

Sed aktori estas 
misio kaj tiu de Paul 
estis tutalia ...

PAUL, vi mankos al 
ni, mi deziras al vi 
bonan ŝanĉon ...

Danke al sia sperto en 
S.F.C., Paul trovis rapide 
postenon kiel ĵurnalisto 
ĉe Rocky Mountains 
News, en Denver ...

Poste li laboris por 
REPUBLICAN, sed lia bezono 
vojaĝi revigliĝis denove ...



Survoje al Platteville

Jahoooŭŭŭhhh Jen vi estas nun 
vera bovgardisto, 

PAUL !!

Paul ne hezitis, kiam 
oni ofertis al li tiun 
provizoran laboron...
Zorgi mil kvincent brutojn 
dum kelkcentoj da mejloj, 
sufiĉe por malmoligi iun 
ajn postaĵon...



Septembro 1872, survoje al Wisconsin. 
Redaktante artikolon pri brutaroj 
destinitaj al buĉejoj de grandaj urboj, 
Paul havis la okazon sekvi la lastan 
transmigradon de tiu granda grego...

Oni povos diri ke vi 
plenumis  multajn 

profesiojn, Paul ! ...

Sed kion vi fakte serĉas dum tiuj 
vojaĝoj ... ĉu la liberecon ? 

Ĉu vi ne vidas ĝin en tiuj ebenaĵoj 
kaj montaroj, kie nur la vento 

eventuale ĝenas nin ?...

Mi ne kredas, ke la libereco estas vividealo; 
ĝi estas apenaŭ kondiĉo, certe la plej nobla, 
sed ne kiel fina celo. Esti libera signifas povi 
elekti kaj nur poste aliaj aferoj komencas 
okazi.La libereco estas apenaŭ unu briko 

sed ne la tuta domo.

Do, ĉu vi 
strebas riĉiĝi ? 

Ha Ha Ha !!

Aĥ,  nur materia riĉeco finfine; 
sed riĉeco estas nur havi plenan ventron, 

iafoje ĝis naŭzo.
La vera riĉeco estas kapabli doni. 

Tio kion vi ĉiuj donacas  al mi kaj ankoraŭ 
donacos, jen la esenco de la vivo. Malriĉulo 

estas tiu homo, kiu amasigas trezorojn 
sen alia celo krom avare gardi 

sian posedaĵon...



Mi jam renkontis homojn 
multe pli riĉajn ol senjoroj, 

sed malgraŭ ke ili ne posedis 
materiajn riĉaĵojn, ili estis 

tiagrade noblanimaj ke valoris 
ĉiujn trezorojn de la mondo

Vi mem, ĉu vi ne estas 
riĉa je tiuj regionoj 
kiujn vi trapasas ? 

Ĉu vi interŝanĝus vian 
postenon ?

Certe ne ! ... aŭ 
eventuale kontraŭ 

bona bano !

Jes, sed bona bano ne daŭras, la akvo 
rapide malvarmiĝas aŭ tedas nin.

Sed mi konsentas, ke kelkaj inter ni 
devus bani sin dum pluraj tagoj por 

liberiĝi de siaj fetoroj!

HA HA HA !!

Mi lernis ke kelkaj artoj, kiel teatro 
kaj muziko, permesis al mi kompreni 

ke oni neniam posedas ilin, sed ili estas 
apenaŭ spertoj, kiuj donas al vi tiom 
da belegaj emocioj, ke dum momento 
vi sentas vin la plej riĉa homo en la 

mondo ... kaj ili malaperas antaŭ 
ke vi tion perceptas

Vi ne estas ordinara homo, Paul, 
ju pli oni konas vin ... kaj kiel diri, 

despli vi estas kiel nia lando ... 
vasta ...



Laŭ mi, ĉiuj homoj estas 
tiel, kapablaj agi bonege aŭ 
malbonege, viktimoj de siaj 
propraj demonoj, ĉu ne?Sed 

kiam ili volas, homoj kapablas 
agi grandioze, iafoje tiel bele 

ke ili ŝajnas konkuri kun la 
propra kreitaro.

Ha Ha Ha !  Vi iĝos 
predikanto

Eble estas eĉ ne 
tro malfrue por

la papeco! !!!
Ha Ha Ha !!!

Gvidi tiel grandan brutaron ne estis bagatela tasko, rajdi dum longaj 
horoj tanis la ledon de la selo kaj de la postaĵo, signifas odoro kaj polvo 
de tiuj kvarpiedaj viandomontoj, kaj cetere, manĝi, dormi kaj vivi daŭre 
apud tiuj remaĉantaj lokomotivoj ...

Bonŝance nokte ĉiuj sereniĝis pro la bivako, la bonaj manĝoj de la 
kuiristo kaj la repetitaj ĥorkantoj ...



Matene oni kunigis la brutaron 
kaj ĝi ektrotadis ...

Ili pasis centojn da mejloj tra 
grandiozaj pejzaĵoj, kiuj montris la 
veran dimension de la homo

Fine Platteville
Bovgardejoj situas oriente de la urbo; 

morgaŭ matene oni envagonigos la bestojn 
por la lasta vojaĝo

Mi ne estas 
malkontenta alveni !!

He Paul !!

Jen sinjoro kiu ŝuldas 
kelkajn dolarojn ĉe 

hazardludtablo, kaj lia 
kreditoro ne volas atendi 

rericevi sian monon ; li 
vendas sian trajnbileton 

al Florida.
Vi granda vojaĝemulo 

interesiĝas pri tio, ĉu ne ?



Nu, junulo, ĉu estas la 
unua fojo, ke vi vizitas 

Florida, kaj kion vi 
intencas fari tie ?

Nuntempe mi ne scias, 
sed nia lando estas tiom  

bela ke mi ne laciĝas 
malkovri ĝin,sinjoro.

Atlanta ...
Sinjorino, se vi 
akceptas mian 

sidlokon, la vojaĝo 
estos por vi pli agrabla 

apud la fenestro.
Dankon sinjoro

Malofte okazas nuntempe, 
renkonti tiel galantajn 

virojn....sinjoro ?
PAUL HARRIS, 

sinjorino

Ja certe, tio estas vere, 
sinjoro Harris, mi estas 
posedanto de « GRAND 

NEW HOTEL » en 
JACKSONVILLE, kaj se vi 
serĉas laboron, mi provos 

helpi vin ...

JACKSONVILLE



La sinjoro plenumis sian 
promeson. Paul laboris 
kiel hotelpordisto en 
unu el la plej belaj 
hoteloj de la urbo ...
Bonan vesperon

    PAUL ... 
Sinjoro, 
sinjorino

JACKSONVILLEO estis 
granda kaj prospera urbo ; 
rapide PAUL konatiĝis kun 
multaj loĝantoj ...

Sekve li laboris denove kiel 
reprezentanto de marmoro 
kaj granito, kio permesis al 
li konatiĝi kun la tuta urbo 
kaj la ĉirkaŭaĵoj ...

En Florida la vetero estis 
milda kaj Paul restadis 
tie dum la vintro 1892-93.
Tiam li decidis daŭrigi 
siajn aventurojn...

Vi mankos al mi, ne 
hezitu se vi bezonos 

ion ajn ...

Direkten al Washington, 
vivoplena ĉefurbo, 
intelekta, decidpova 
centro de tiu-ĉi nova lando



Paul restadis tie ne longe. Li laboris 
denove kiel liberprofesia ĵurnalisto 
ĉe « STAR »

Poste li atingis Louisville, Kentucky, kie denove li iĝis reprezentanto por marmoro 
kaj granito. Necesas diri, ke novaj fabrikoj por granito kreskis tiam kiel fungoj ...

Paul delonge dorlotis revon, 
kiu perturbetis lin ĉiam pli 
kaj pli ...
Eŭropo, naskiĝlando 
de la verkistoj de sia 
adoleskanteco, lulilo de la 
fondintoj de la juna Ameriko

Paul veturis al la 
atlantika marbordo, firme 
decidita renkonti ŝipon

Kio montriĝis esti la 
ŝipego BALTIMORE



BALTIMORE estis malnova transportŝipaĉo por brutaroj, finfine Paul jam 
laboris kiel vakero...la celo estis liveri grandan brutaron al Liverpool

Britio kaj aliaj eŭropaj landoj 
importis grandkvante tiun 
malmultekostan amerikan buĉoviandon

La maristaro konsistis el 
matrosoj kun suspektinda 
pasinteco
Komerca marnavigado ne 
estis selektema

Senkonsidere de la 
naŭza marmalsano



La laboro estis  ege laciga, oni devis 
prizorgi la bestojn, nutri ilin ...

Sed ankaŭ necesis senĉese 
elĵeti la sterkon. Akra odoro, 
kvazaŭ nespirebla. Ŝvito 
gluis polvon al la haŭto por la 
plezuro de milionoj da muŝoj

La sterko de la brutaro ravis la fiŝojn, kiuj siavice nutris la birdojn , 
kiuj sekvis la ŝipon ...

Ĉu estas ĉi tiu via 
unua marvojaĝo ?? ...

Jes, kaj se mi bone 
komprenas, ankaŭ mia lasta. 

Mi abomenas bovojn, mi 
abomenas tiun ŝipaĉon, mi 
abomenas la oceanon, sen 
konsideri la marmalsanon.

Ĉiuokaze, kiel no-
vrekruto vi estas ja 

sufiĉe kuraĝa ...

Ŝtelisto!
Mi mortigos vin!



Vi ŝtelis mian brandon !!
mi lavos la pavimon

per sia sango !

Mi neniam priŝtelis vin, 
Irlandano ! Mi prifajfas 

vian brandaĉon !

Sufiĉe SULLIVAN !!

Via alkoholismo ne plu estas 
tolerebla, la kapitano kaj mi 
mem, post priserĉado, prenis 
viajn botelojn. Vi enŝipiĝis 

por labori kaj ne por ebriiĝi. 
Gardu vin de malliberejo ! 

Komerca marnavigado havas 
ankoraŭ kelkajn principojn !!

Kondutu racie, 
se vi volas 

ankoraŭ trovi 
ŝipon por labori

Kia ŝerco ! 
la kapitano estas 
nete pli ebria ol 

SULLIVAN !



Dekkvar tagoj poste, fine LIVERPOOL ...

Sinjoroj, ni malfruis dum la ŝipirado, 
ŝiphaltado mallongiĝos, 

ni reforiros morgaŭ matene

Ne estas 
vere !!

Ho ne !

EŬROPO dum 24 horoj, tio estas 
kurta, apenaŭ enspiraĵeto de tiu 
nova aero. Necesas reveni ...

Vi scias, novrekruto, 
necesas vidi LONDONON kaj 
FRANCION, se ne, vi nenion 

vidis, ekzistas tiaj 
virinoj !!

Tiun vesperon, virinoj de LIVERPOOL taŭgos plene ... La plejmulto 
de la maristoj elspezis dusemajnan salajron dum kelkaj horoj



La reveno estis pli 
trankvila, varoj 
anstataŭis brutojn. 
Ili almenaŭ ne bezonis 
prizorgon.

Sullivan vojaĝis en la bilĝo... Paul retrovas 
sian kutimon.

Paul revenas al Usono, sed nur por foriri tuj denove per la ŝipo MICHIGAN. Ĝi same 
transportas brutojn, sed pli moderne kaj pli komforte.
Finfine Paul povas viziti Londonon. Tiam oni estis finanta la konstruadon de la Tower Bridge. 
Striko de dokistoj dum halto de la ŝipo en Swansea permesis al li eĉ malkovri Kimrujon.



En septembro 1893 Paul vizitas la universalan ekspozicion en Chicago, kie prezentiĝas 
ĉiuj industriaj kaj artaj novaĵoj de ĉiuj landoj de la « civilizita » mondo

Unuafoje Paul mire vidas 
aŭtomobilon ...

... glisilojn kiujn iuj 
frenezuloj imagas 
kun motoro ...

Futurismajn projektojn, 
kiujn la progresoj de la 
fero- kaj ŝtalindustrio 
ŝajne ebligos ...

Kelkaj inter ili, kiel pendanta ponto, ŝajnas nuligi la problemon de 
transpaso de larĝaj riveroj kaj estuaroj



Apud NEW ORLEANS, LOUISIANA, en la delto de la Ruĝa Rivero, PAUL 
laboras plukanta kaj enpakanta oranĝojn. La revoj de industruiĝo 
restadis nun en CHICAGO ...

Ĉi tie PAUL konis denove 
la teruran potencon de la 
naturo kontraŭ kiu homo 
ne kapablas barakti ...

Kio okazas ? CLAY, vi 
ŝajnas zorgoplena ...

Mi havas 
antaŭsenton, la ĉielo 
estas alarmiga, mi 
sentas ŝtormon ... 

ŝtormegon ...

Kio ajn okazos, 
 ni nur povas 

atendi ...

Atendi kaj
preĝi ...

Okazis ŝtormego



Pluvis senĉese dum longaj 
horoj ...

Kia vento !! La 
staltegmento minacas 
ekflugi ! Necesas savi 

tion kion ni povas 
antaŭ ol ĉio dronas

PAUL !  la akvo 
altiĝas, ni nepre 

delasu la bestojn kaj 
rifuĝu supren !!

Trankviliĝu... 

Donu la manon 
al mi !!! ...

Ŝajnas la fino de 
mondo !!!

Ĉiuj bestoj mortos ! 
Kia katastrofo ! Kaj 
kiom da infanoj kaj 
virinoj malaperos.

Nur DIO scias Paul!
Ni eĉ ne scias, ĉu ni 

pretervivos ?!?



Silento revenis finfine ... morta silento ...

La akvoj retiriĝis kaj 
necesis rapide enterigi 
la mortintojn...

Tio estis la plej terura tempesto de la jarcento. Ĝi 
lasis la regionon en kaoso, necesis rekonstrui ĉion

Kia terura rememoro. 
La naturelementoj ĉiam 
pretas por averti nin, ke 
ni estas nur vizitantoj de 

nia mondo

Jes,  kaj hodiaŭ, 
ni pagis altapreze 

... ni ĉiuj estas 
egalaj antaŭ tiaj 
katastrofoj, ĉiuj 

senhelpaj ...

Vi pravas, tio estas 
aflikto, kiu kunligas 

ĉiujn homojn sub la sama 
flago, kia ajn estas 

iliaj raso aŭ socia klaso. 
Bedaŭrinde necesas tiaj 
dramoj por kompreni ...

Eble iam, ĉiuj kune, 
ni komprenos



Oktobro 1893, 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
...

... revininta al malnova dungisto

PAUL, kia ĝojo 
revidi vin kaj scii 
ke vi relaboros 

kun ni ! ...

Dankon, sinjoro, mi denove 
iom akompanos vin

Kaj mi ĵus bezonas 
fidindulon por 

klientvizitado en 
BAHAMOJ kaj KUBO ...

intertempe ni trinku 
tason da kafo ! ...

Liaj kapablo kaj simpatio donis al li notindan 
sukceson kaj rapide Paul plenigis sian mendoliston

Ĉu vi certe liveros 
post du monatoj ?

Ĝis, sinjoro 
HARRIS ...

Koncerne vojaĝkondiĉojn, ili 
estis pli ol konvenaj.

“BALTIMORE” kaj “MICHIGAN” ŝajnis ja malproksime ...



Mia kara Paul, mi havas proponon por vi. 
Temas pri renkonto kun potencialaj klientoj. 
Estas fidoplena komisio, sed necesas vojaĝi.
Kaj vi ja ŝatas tion, ĉu ne ?

Kaj kie mi trovos 
tiujn klientojn ?

Ĉie en Eŭropo

En EŬROPO !  
kiam mi 

foriros ?

Rekte al SKOTLANDO ...

Sekve Anglio.... kie ĉifoje 
Paul povis malkovri landon, 
kie oni parolas lian lingvon, 
sed tamen lando tiel 
malsimila

... kie senpova monarkio reprezentas la plej 
antikvan modernan demokration.

urboj similis muzeojn. Tiu kontrasto estis 
des pli evidenta, ĉar Paul nur konis novajn 
usonajn urbojn...



... PARIZO ... kun tiu ĉefverko de sinjoro EIFEL, kiun la plejmulto de Francoj 
taksas malbelega ... ĉar ili ankoraŭ ne alkutimiĝis al metalaj strukturoj

Oni parolas pri revolucia pentrarto, 
kiu dividas la publikan opinion.
PAUL vizitas kelkajn artgaleriojn ...
Kara mia, li estas frenezulo, 
li vidas sin verde, verde pro 

honto, jes !

Usonano ? ĉu vi 
interesiĝas pri 
pentrarto ?

Iomete ...

Tiu ĉi sinjoro Van Gogh 
havas grandegan talenton. 

Kaj kiaj koloroj !!! ...
Bedaŭrinde, li mortis 

tro frue por vidi 
sian pentraĵon 

alporti al si gloron ...

Eble li ne serĉis gloron. 
Gloro signifas kion 

pensas la homoj pri vi , 
ĉi tio estas eble multe 

tro intima ...

Grandaj verkoj ne 
kreiĝis profite al la 

artisto, mi opinias, ĉar la 
celoj estas pli profundaj...

Tio ŝajnas sufiĉe 
filozofia ...

Ĉu arto ne 
estas ĉiam iom 

tia ??



Arto vere 
signifas krei 

la belon!

En mia lando, por iuj 
homoj, nenio estas pli 
bela ol kampo, kelkaj 

bestoj, bona kafo 
kaj varmaj brakoj 

de virino ...

Por mi arto signifas esti pioniro, 
malkovri novajn limojn de nia kulturo ...
Ĝi estas ĉie en la percepto esti utila al 

la homo en sia tuta diverseco.
Kaj eĉ ne tre talenta artisto povus 

iam postlasi al la sekvantaj generacioj 
fundamentan verkon. Verko, kiu kiel 

multaj aliaj, permesas al la homaro pli 
bone koni sin mem, pli estimi la aliajn...

Unu el miaj profesoroj 
diris, ke la artistoj estas 

la lokomotivoj de la 
trajno de niaj gustoj, 
ĉar ni trapasas ĉiam 

iliajn samajn lokojn, dum 
ili jam estos malproksime 

antaŭen. Ilin allogas la 
nekonato, ĉu ne ?

Vi usonanoj ne 
havas longan 

historion, sed multan 
klarvidon ...

Se ni ne atentas, 
vi povus anstataŭi 
Eŭropon, rigidita 
en siaj tradicioj, 

kaj iun tagon esti 
la nova lando de la 

artistoj ! HA HA HA !!



Poste SVISLANDO ... ITALIO, TORINO, ROMO, NAPOLO, FLORENCO ...

La granda GERMANIO, BELGIO ...

NEDERLANDO

Ĉie la modernigo progresis, sed la ekzistantaj strukturoj prokrastis tiun 
progreson. Dum en Ameriko ĉio estis facile konstruata, en Eŭropo ĉion oni 
devis adapti, multe pli longdaŭra procezo.



Nov-Jorko ... Nur tri monatoj mankis por 
kompletigi la kvinjaran periodon, 
kiun li mem nomis la “frenezaj 
jaroj”. Li nun ne plu estas la 
sama naiva freŝdiplomita junulo.

PAUL establiĝis fine en ĈIKAGO, li luprenas oficejaron

Li vicluigis rapide la plimulton el ili por 
konservi nur unu ... ebligante tiamaniere 
pagi sian propran luprezon ...

La 27-an de februaro 1896, li fiksis sian profesian 
ŝildon teretaĝe de la granda oficeja domo.



En 1896 Usono estas en krizo. Chicago 
estas eĉ pli pene trafita. Gravaj 
financaj investoj por la Internacia 
Ekspozicio en 1893 ĵetis la urbon en 
malfacilan financan situacion.

Oni ne plu nombras bankrotojn, la 
duono de loĝejoj, de butikoj kaj 
oficejoj estas neokupataj

Fraŭdo estas ĉie. Ĉiuj klopodas pretervivi, eĉ kontraŭleĝe.
Tribunaloj dronas. La krimo eksplodas.

Estas « nigraj »jaroj, malmultaj 
klientoj pagkapablaj. Paul 
akumulas profesiajn spertojn 
pledante ofte senpage....

Asignoj, konfiskoj, 
bankrotoj estis ĉiutagaj 
taskoj de juristo tiam.

Sed la usona popolo 
ne atendas leviĝi. 
La fino de la krizo 
estas proksima.



Tio postulis kvar jarojn ... sed 
fine la ekonomia kresko revenis.

Malpli da homoj frekventis trinkejojn kaj 
monludejojn ...

Krimoj estis malaperantaj ...

Feliĉe oni pavimas la stratojn, kiuj antaŭe post ĉiu pluvo iĝis kotaj marĉejoj

PAUL aĝas 32 jarojn, li estas 
fama kaj sukcesoplena juristo ...

El siaj vojaĝoj li konservis la nomadan 
vivstilon. Li translokiĝis pli ol 30 foje 
dum 15 jaroj, pasante de unu kvartalo 
al alia por daŭre pli bone koni tiun 
multgentan urbegon.



Lia scivolemo puŝis lin partopreni en la plej 
diversaj religiaj ceremonioj de diversaj grupoj

... kies konceptoj estis 
plejparte tre similaj

Sinjoro Harris, ni 
ĝojis gastigi vin ...

Miajn 
benojn al 
via tuta 

komunumo

Li frekventis plurajn profesiajn klubojn ...

Mia kara, hieraŭ 
mi pledis naŭzan 

aferon

La celoj estis ofte krei 
potencajn bazojn je la profito 
de la membroj kontraŭ aliaj 
profesiaj korporacioj, kies 
nura ambicio estis kreskigi sian 
influon kaj « resti inter si »

PAUL, juĝisto DEMPSEY

Ni jam renkontiĝis 
antaŭe

Paul havis tie kelkajn amikojn, sed li ne toleris la 
vantemon de kelkaj membroj, sen paroli pri la ĵaluzeco 
pro pli sukcesplenaj kolegoj ...



GUSTAV LOEHR , inĝeniero pri minejoj, 
estis inteligenta kaj afabla viro. PAUL kaj 
li ofte promenis en parko.

Mi ofte sopiras al mia naskiĝvilaĝo, 
Gus, tie homoj estis ĝentilaj kaj 

ĉiam helpemaj, malfacilaĵoj igis nin 
solidaraj ...

Urbo malproksimigas nin, mi 
apenaŭ konas miajn najbarojn ...

Certe ja, vi 
transloĝiĝas senĉese 

Ha Ha ... vere, vi 
pravas, kaj des pli la 

urbo pligrandiĝas ju pli 
individuismo kreskas ... 
tre ofte ĝis egoismo.

Necesus aktivigi la bonvolemulojn kiuj 
pretas helpi aliajn homojn kaj ne nur 

zorgi pri si mem ...

Kial ne kunvenigi 
kelkajn amikojn 

ekster la profesiaj 
korporacioj ? Vi 
ja konas nur unu 

inĝenieron, ĉu ne ? Mi 
ne havos konkurencon ! 

Ha Ha !!

Mi pensas pri tio jam de 
kelkaj semajnoj, Gus. 

Eble jam alvenis la tempo 
por agi kaj kunvenigi 
kelkajn bravulojn, sed 

tre malsimile al jam 
ekzistantaj institucioj ...

Mi proponas mian 
oficejon, kvankam ĝi 

ne disponas pri trinkejo, 
se vi konsentas !



Tio okazis la 23-a de februaro 
1905 en UNITY BUILDING, ĉambro 
711, 127 NORTH DEARBORN strato ...

Nia unua kunveno. Ĉeestis tie krom 
PAUL HARRIS kaj GUSTAV LOEHR, 
SYLVESTER SCHIELE, karbokomercisto, 
kaj HIRAM SHOREY, tajloro, kaj mirige 
ni ĉiuj devenis el malsamaj profesioj

Plaĉas konstati ke oni 
parolas pri la profesio 
de alia nur por pli bone 

kompreni ĝin ...

Necesas konvinki aliajn homojn rekontiĝi kun 
ni sed por eviti konflikton, ni evitu havi du 

samprofesiajn reprezentantojn ...

Tio estis nepra kondiĉo por konservi koherecon de tia projekto...

La celoj de la klubo 
rapide konturiĝis ...

Ni povus helpi niajn 
samurbanojn

Ni povus fari proponojn 
al la registaro por krei 
sciencajn studgrupojn

Kolekti monon 
por projektoj aŭ 
starigi kotizojn

Fine oni difinis nur la daton 
de la posta kunveno

Ĝis, PAUL
aŭ mem realigi 
tiujn proponojn



La 9-an marto 1905
Mi plezure konstatas ke hodiaŭ ni atingas la 

kapturnigan nombron de sep membroj. Ni kvazaŭ 
duobligas nian membraron rilate la lastan kunvenon
Se ni tiele kontinuas, baldaŭ necesos demandi al nia 

gastiganto ŝanĝi oficejon ! Ha Ha Ha !! ...

Oni parolis pri ĉio sen 
antaŭjuĝo, sen hierarkio, 
fratece ...

Ni venigu pliajn 
homojn por subteni la 

projekton de Paul

Tiuj homoj amikiĝis ...

Saluton, 
SYLVESTER kiel 

vi fartas ?
Kaj vi ? Mi 

ĝojas vidi vin

Tio estis sufiĉe nekutima por kluboj, kies 
rilatoj baziĝis prefere sur profesiaj interesoj
La vilaĝo komencas naskiĝi en la urbego...

Bonan tagon 
HIRAM



La 23-an de marto okazis la tria kunveno ...

PAUL ! rigardu !

Saluton PAUL

Laŭ propono de PAUL, 
SYLVESTER SCHIELE, estis 
elektita kiel prezidanto ...

Brave 
SYL

Brave

Nun ni elektu 
nomon

Kial ne “ CHICAGO 
CIRCLE” Cirklo de 

Chicago
Aŭ “FOOD FUN 
FELLOWSHIP” 

“Amuza manĝamikaro”

Oni proponis ankaŭ “BOOSTER CLUB”, 
“LAKE CLUB”, “CONSPIRATERS CLUB”, ...

Helpo-klubo Lago-klubo - 
konspira klubo “ROUNDTABLE”? 



La ideo de RONDA TABLO 
estas tre interesa. Sed kiel 
klarigi ke ni deziras rotacie 
kunveni por ne krei rigidajn 

kutimojn kaj konservi amikan 
etoson ?...

Kial ne
ROTARY ?

La propono de Paul estis unuanime akceptita, sed tre baldaŭ la 
oficejoj iĝis tro malgrandaj. Oni decidis kunveni en restoracio pro 
la pli vasta spaco ...

Oni ankaŭ decidis adopti radon 
de ĉaro kiel sian simbolon. Ĝi 
reprezentas la rotacion kaj ankaŭ 
memorigas pri la usonaj pioniroj.

La bazaj fondreguloj estis deciditaj ...

Kiu deziras membriĝi ne renkontos 
antaŭjuĝojn, nek rasajn nek 

religiajn.
Kaj ni ne diskutos politikajn 

problemojn, nek privatajn opiniojn.



Iun tagon GUS LOEHR surprize 
malfruis ...

Senkulpigu min pro mia 
malfruo, Sinjoroj ...

Mi estis duonvoje, kiam mi 
bezonis iri al necesejo. Mi do 

eniris trinkejon en la 6-a avenuo, 
sed oni devigis min antaŭe aĉeti 

trinkaĵon...

Sen esti 
malica, vi devis 
plenigi ujon por 
malplenigi alian !

Ha Ha Ha !!

Post uzo de 
necesejo en 

grandmagazeno, mia 
edzino trankviligas 

sian konsciencon 
renovigante la 
enhavon de sia 
vestoŝranko!

Ha! Ha!

Tiu ĉi urbo 
bezonas 
por ĉiuj 

senpagajn 
necesejojn !!
Ha Ha Ha !

...
senpagaj
por ĉiuj
?!? ...



Do, tiel okazis, ke la unua 
servo-projekto de ROTARY 
baziĝis sur banala konstato

Sed la klubo ricevis grandajn premojn 
por nuligi la projekton, plejparte de la 
posedantoj de trinkejoj

Kaj ankaŭ de la grandmagazenoj. Kelkaj membroj eĉ ricevis minacojn ...

Nur en 1907 ili povis festi 
sian unuan venkon, kiam 
la unua publika necesejo* 
ekfunkciis.

* « KOMFORT STATION* » « komforta loko »

En 1908 MANUEL MUNEZ, 
elmigranto de CHICAGO 
fondis la duan klubon en 
SAN FRANCISCO ...

Inter 1908 kaj 1909 kluboj 
fondiĝis en Oakland, Seattle, 
Los Angeles. Kaj poste en 
1911 en Dublin, Manchester, 
London, Belfast. ROTARY 
transpasis la Atlantikon ... 
nenio bremsos la disvastigon.



En 1910 Paul renkontas Jean Thomson, juna 
virino el Skotlando. Dum piedekskurso Paul 
kaj Jean simpatiis. Li ŝiretis sian veston en 
pikdrato kaj ŝi proponis ripari ĝin ...

Tri monatojn poste 
ili geedziĝis.

... En la sama jaro Paul akceptis la 
prezidantecon de la « Nacia Asocio 
de Rotary Kluboj », ĝis tiam li 
rifuzis ĉiuajn titolon.

En 1920 ROTARY jam konsistas el 
pli ol mil kluboj. Ĝi adoptas la radon 
kiel simbolon, kiu karakterizas la 
asocion ... Rado kun 24 dentoj, 6 
spokoj kaj stifto por montri sian 
rolon de socia impeto ...

Paul reprezentadis ROTARY en la tuta 
mondo, ĝis kiam lia sano tion permesis.
Li mortis en 1947. Jean daŭrigis lian 
laboron kaj sekvis lin en 1963. Lia revo 
de tuta vivo realiĝis en ROTARY, 
homa vilaĝo kun solidaraj valoroj, 
kiujn li eklernis dum sia infaneco 
kaj dum longjaraj vojaĝoj. Li amis 
la homaron, ĉar li konis ĝin en siaj 
doloroj kaj ĝojoj.



LA DEVIZO DE ROTARY INTERNATIONAL  
ROTARY ESTAS INTERNACIA GRUPO DE PERSONOJ 
KUNLIGITAJ PER DU IDEALOJ :

•	 GARANTIO		DE	ETIKE	KOREKTA	PROFESIA	
SINTENO

•	 AGADO	POR	LA	PACO	KAJ	TUTMONDA		
INTERKOMPRENO		

CELOJ DE ROTARY
La celoj de R.I. estas stimuli kaj  akceli la idealon de solidareca 
servado, kaj pro tio sin devigi specife al:

•	 homaj	interrilatoj	kiel	oportuneco	servi;

•	 altaj	etikaj	valoroj	en	negocoj	kaj	profesioj	; 
respekto	antaŭ	ĉiuj	utilaj	okupoj; 
valorigo	de	ĉies	laboro	kiel	oportuneco	servi	la	homaron;

•	 realigi	la	idealon	de	servado	en	privata,	profesia	kaj	publika	
vivo	;

•	 Progresigi	 la	 internaciajn	 rilatojn,	 la	 solidarecon	kaj	Pacon	
per tutmonda amikeco inter profesiuloj ligitaj per la idealo de 
volontula servo.

ROTARY
ROTARY INTERNATIONAL estas internacia organizaĵo 
de respondecaj profesiuloj, celante  etikajn valorojn en ĉiuj 
profesioj, kun la idealo  volontule  servi sian komunumon 
kaj konstruante  Pacon kaj  bonvolon en la mondo.
En preskaŭ 200 landoj  pli ol 1,2 miliono da rotarianoj 
kunvenas en pli ol 33.000 kluboj.

Ĉefaj datoj :
1905	 	 23-a	de	februaro,	fondo		de	la	unua	klubo	en	Chicago
1908	 	 dua	klubo	en	SAN-FRANCISKO	
1909	 	 unua	kongreso	en	Chicago
1910	 	 internaciigo,	klubo	en	WINIPEGO	(KANADO)
1911	 	 unua	klubo	en	EŬROPO	(DUBLINO)
1916	 	 unua	klubo	en	SUDAMERIKO	(HAVANO)
1917	 	 kreado	de	ROTARIA		FONDAĴO 
	 	 	 	 	 	 (ROTARY	FOUNDATION)	de	Arch	Klumpf
1919	 	 unua	klubo	en	AZIO	en	MANILO	(FILIPINOJ)
1920	 	 dua	klubo	en	EŬROPO	(MADRIDO)
1921	 	 unua	klubo	en	FRANCIO	(PARIZO)
1925	 	 malfermo	de	oficejo	en	ZURIGO		(SVISLANDO)
1926	 	 kreado	de	klubo	en	Lille		(FRANCIO)
1932	 	 la	kvar	etikaj		demandoj	de	H.J.	Taylor
1947	 	 forpaso	de	PAUL	HARRIS
1985	 	 komenciĝas	la		programo	POLIO	PLUS
1989  malfermo de ROTARY al virinoj
1990	 	 kreado	de	kluboj	en	RUSIO	kaj	Pollando
1999	 	 inaŭguro	de		rotariaj	centroj	por	internaciaj	studoj 
      pri paco
2005	 	 centjara	jubileo	de		Rotary	kaj	kvazaŭ	elradikigo 
      de poliomjelito* en la  mondo

*	Poliomjelito	aŭ	infana	paralizo	estas	virusa paraliza malsano kontraŭ	kiu	
luktas  ROTARY INTERNATIONAL  per kampanjo de vakcinado. 



FILOSOFIO de Rotary International

Antaŭ pensi, diri aŭ agi, respondu al la kriterio 
de la kvar demandoj

Ĉu	tio	estas	vera	?

Ĉu	tio	estas	lojala	por	ĉiuj	?

Ĉu	tio	kreos	bonvolon	kaj	pli	bonan	amikecon	?

Ĉu	tio	estas	utila		al	ĉiuj	koncernatoj	?

CELOJ DE ROTARY INTERNATIONAL

Du	ĉefaj	aspektoj	:

•	 Stimuli,	akceli	kaj	subteni	la	kreskon	de	R.I.	tutmonde

•	 Kunordigi	kaj	ĝenerale	organizi	internaciajn	projektojn

Je nivelo de la unuopa rotariano

•	 Vivi	 kaj	 kundividi	 ROTARY	 bonvole	 kaj	 amike	 kun	 la	
klubanoj	kaj		ĉiuj	aliaj	homoj

•	 Montri	profesian	etikon	kaj	moralan	konduton	labore	kaj		
socie

•	 partopreni	en	la	aktiveco	de	sia	komunumo	kaj	helpi	siajn	
samcivitanojn.

•	 Aktive	partopreni	agadojn	favore	al	la	junularo.

• Partopreni	 laŭeble	 la	 internacian	 	 aspekton	 de	 R.I.,	
faciligante la reciprokan interkomprenon, la principojn de 
justeco kaj la atingon de la tutmonda Paco.

ASPIROJ DE ROTARY  INTERNATIONAL

Aspiri	la	servidealon	same	kiel	ĉiuj	honorindaj	profesioj.

Rotarianoj devontigas sin :

•	 utiligi	 siajn	 sociajn	 konojn	 kaj	 	 rilatojn	 por	 servi	 la	
socion	;

•	 alta	etika	nivelo	en	sia	profesio	kaj	respekto	al	ĉiuj	utilaj	
laboroj,	kaj	la	konsidero	ke	ĉiu	profesio	estas	instrumento	
por servi la socion

• realigi	la	idealon	de	servado	en	privata,	profesia	kaj	publika	
vivo	;

•	 Progresigi	la	internaciajn	rilatojn,	la	solidarecon	kaj	Pacon	
per tutmonda amikeco inter profesiuloj ligitaj per la idealo 
de volontula servo.

Resume, la celoj de ROTARY INTERNATIONAL 
sugestas, kiel ĉiu unuopa rotariano devas  konduti antaŭ 
la problemoj de la vivo kaj de la profesio.

Oni povas paroli pri ĉio, 
sen antaŭjuĝo, partopreni 
fratece sen hierarkio ...

Oni povas paroli pri ĉio, 
sen antaŭjuĝo, partopreni 
fratece sen hierarkio ...

“SERVI  ^CIAM”
DEVIZO DE R.I.



ORGANIZO
INTERNACIA NIVELO
• Internacia Prezidanto :
    Elektita de speciala komisiono, li estas la   animo de 
Rotary	dum	sia	mandatjaro.

• Centra Estraro
	 Konsistas	el	la	oficanta	prezidanto,
	 de	 elektita	 venontjara	 prezidanto	 kaj	 17	 membroj	
reprezentante	po	du	zonojn.

	 Tio	estas	la	konsultiĝa	kaj	ekzekutiva	asembleo	dum	
du jaroj.

• Centra administrado
	 En	 Evanston	 laboras	 400	 salajrataj	 oficistoj	 sub	 la	
respondeco	 de	 ĝenerala	 sekretario,	 elektita	 por	 5	
jaroj.

	 Oficejo	en	Zurigo,	Svislando,	orientigas	la	movadon	
en	Eŭropo,	Afriko	kaj	Mezoriento.

• Jara Kongreso
 Ĉiujare	 en	 junio	 la	 kongreso	 kunvenigas	 15	 ĝis	
35.000	rotarianojn;	ĝi	estas	la	ĝenerala	Asembleo,	kiu	
aprobas	 la	kontojn	kaj	voĉdonas	novajn	proponojn.	
Ĝi	 prezentas	 signifajn	 atingojn	 de	 la	 jaro.	 Ĉiu	
rotariano	devus	ĉeesti,	minimume	unufoje,	por	senti	
la tutmondan dimension de ROTARY.

• Leĝodona Konsilio

	 La	 parlamento	 de	 ROTARY	 kunvenas	 ĉiun	 trian	
jaron	 por	 ekzameni	 rezoluciojn	 kaj	 amendojn,	
proponitaj	de	la	kluboj.	Po	unu	delegito	reprezentas	
sian distrikton.

• Internacia Asembleo

 Kunveno por trejni kaj informi detale la estontajn 
guberniestrojn	kaj	la	edzinojn	aŭ	edzojn.

• Konferencoj

 Kunvenoj pri informoj kaj komunikoj por prepari 
grandajn	rotariajn	asembleojn.

distrikta nivelo

• Guberniestro

 Elektita de la jara distrikta konferenco por unu jaro, 
li/ŝi

 estas R.I. funkciulo, kiu decidas la temojn, kiuj 
valorigos	 sian	distrikton.	Li/ŝi	 rekomendas	 agadojn	
kaj	ideojn	por	evoluigi	la	klubajn	aktivecojn.

	 Helpata	de	asistantoj,	li	ankaŭ	respondecas	pri	la	kreo	
de	novaj	kluboj	en	sia	distrikto.

LA ROTARIA MONDO

La ĉefsidejoj en Evanston(Usono) estas en senpera 
kontakto kun la guberniestroj de la 530 distriktoj 
en 34 zonoj tutmondaj, en pli ol 160 landoj. La 
guberniestroj administras inter 50 ĝis 70 kluboj en 
sia geografia regiono, kun meze 2.200 membroj. 
En 33.000 kluboj sur la kvin kontinentoj ekzistas 
entute pli ol 1,2 miliono da rotarianoj.

“La suno neniam subiras super ROTARY”.’

La forto de ROTARY devenas de la fakto 
ke ĝi estas internacia, sendependa movado, 
nepolitika, nereligia, respektante ĉies 
pensliberecon.



Li klarigas diversajn ideojn kaj projektojn dum sia 
deviga	jara	vizito	en	la	kluboj	kaj	ankaŭ	en	la	distrikta	
monata informilo. 

•	Distrikta Komitato
Teamo	 starigita	 de	 la	 guberniestro	 por	 asisti	 lin	
plenumi siajn taskojn :

Sekretario,	kasisto,	estroj	de	 la	komisionoj	 (interna,	
profesia,	 komunuma,	 internacia	 kaj	 junulara),	
respondeculo	 pri	 la	 Rotaria	 Fondaĵo	 kaj	 aliaj	
spertuloj.

• Seminario de novelektitaj 
klubprezidantoj
Deviga	kleriga	seminario	por	estontaj	prezidantoj	-

•	Distrikta Asembleo
Kunvenigas	 la	 novelektitajn	 klubestrarojn;	 ili	
konatiĝas	kun	la	programoj	de	la	Internacia	Prezidanto	
kaj	de	la	guberniestro.	La	Prezidanto	kaj	sia	komitato		
estas	devigataj	ĉeesti	ĝin.

•	Distrikta Konferenco
Permesas valorigi la plej signifajn distriktajn agadojn 
de la jaro.

Samtempe	estas	granda	asembleo	kaj	festo	de	amikeco	
kaj	konatiĝo.

En la klubo
La	 klubo	 estas	 membro	 de	 ROTARY	
INTERNATIONAL,	observante	 rigore	 ties	 statutojn	
kaj	 regularojn.	 Ĉar	 la	 klubo	 ne	 havas	 limigitan	
geografian	areon,	ĝi	povas	libere	agadi	en	siaj	projektoj	
kaj	 inviti	 novajn	membrojn.	La	 estraro	 konsistas	 el	
la	 prezidanto	 kaj	 la	 teamo	 de	 estroj	 de	 la	 diversaj	
klubkomisionoj.	La	klubo	konsistas	el	membroj	kun	
malsamaj	 profesiaj	 aktivecoj;	 surbaze	 de	 proponoj	
de	klubmembroj	oni	akceptas	novajn	membrojn.Oni	
atendas	de	la	membroj	etikan	kaj	solidaran	sintenon	
kaj	emon	partopreni	la	socian	kluban	vivon.	Membriĝi	
signifas	ĉiusemajne	partopreni	la	kunvenon,	dum	kiu	
oni ricevas rotariajn informojn kaj priparolas aktualajn 
kaj	 estontajn	 aktivecojn	 de	 la	 klubo;	 samtempe	 la	
kunveno estas simpatia kunestado de amikeco.

Dum	sia	trijara	mandato	la	asistanto	de	la		guberniestro	
garantias	 la	 rilatojn	 inter	 la	 klubo	 kaj	 la	 distrikta	
estraro	per	siaj	vizitoj	kaj	konsilado.

Je nivelo de membro
La	rotariano	devas	koni	ĉiujn	membrojn	de	sia	klubo	;	
kaj	se	tio	fakte	okazas,	kaj		la	semajna	kunveno	estas	
interesa,	li	hejmen	iros	kontenta.

Li	finance	kontribuas	al	la	klubaj	aktivecoj,	sed	se	li	
ankaŭ	persone	volontule	kunlaboras	en	aktivecoj,	 li	
sentos	sin	eĉ	pli	valorigata.

Dum	vojaĝoj	 la	 rotariano	rajtas	viziti	aliajn	klubojn	
tutmonde.	La	akcepto	estos	ĉiam	amika	kaj	solidara		
kaj montras la alproksimigon inter la popoloj kaj la 
klopodojn de ROTARY INTERNATIONAL pri la 
paco en la mondo.

La celoj de R.I. estas atingitaj kiam la kontaktoj, la 
kunestado	kaj	la	amikecoj	estas	profitdonaj	por	ĉiuj.
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KOMISIONOJ
• Interna agado
Ĝi	 estas	 la	 baza	 komisiono	 kiu	 prizorgas	 la	 bonan	
funkciadon	de	 la	klubo,	proponante	 la	programon	de	 la	
kunvenoj	kaj	zorgante	la	plifirmiĝon	de	la	amikeco.
Ĉefaj	taskoj	:
•	 programo	kaj	organizado	de	kunvenoj
•	 pligrandigo	de	la	membraro	kaj	ekspansio
•	 klerigado	de	junaj	rotarianoj
•	 prizorgo	de	interreto
•	 eldono	de	la	kluba	bulteno
•	 prizorgo	de	la	publikaj	rilatoj	kaj	komunikado

• Profesia agado
Ĝi	 estas	 la	 komisiono	kiu	 zorgas	 la	 interrilatojn	 kun	 la	
mondo de profesiuloj Ĉefaj aktivecoj.
•	 Teknologia	kaj	profesia	informado	:	
Agadoj	 por	 formi	 publikan	 opinion	 en	 la	 medio	 de	

studentoj, instruistoj kaj gepatroj pri entreprenoj, 
organizante	 kontaktojn	 kaj	 tagojn	 kun	 «	 malfermitaj	
pordoj ».

•	 simulado	de	laborintervjuoj,	forumo	de	profesioj	;
•	 vizito	de	entreprenoj,	reto	de	patronecoj	kaj	internaciaj	
renkontoj	;

•	 Premio	por	sukcesplenaj	laboroj.

• Agado por la komunuma progreso
Tiu	komisiono	administras	ĉiujn	humanajn,	klerigajn	kaj	
kulturajn aktivecojn en la loka komunumo.

Ĉefaj	taskoj	:
•	 lukto	 kontraŭ	 la	 malsato,	 efika	 partopreno	 en	 la	
kolektado	de	nutraĵoj	por	la	Nutra	Banko

•	 lukto	 kontraŭ	 analfabeteco,	 kiu	 nerekte	 evitas	 socian	
marĝeniĝon,	 lukto	 kontraŭ	 toksomanio,	 helpe	 de	
kuracistoj	kaj	instruistoj;

•	 protekto	 de	 arbaroj,	 akvo	 kaj	 aero:	 diversaj	 help-
aktivecoj;

signifa	financa	helpo	al	studentoj;
•	 helpo	 al	 marĝenuloj,	 handikapitoj,	 maljunuloj	 kaj	
infanoj;

•	 helpo	al	civitanoj	dum	katastrofoj.
Aparta grupo sperta en komunikado kun amas-medioj pri 
la klubagadoj
• Internaciaj agadoj
La celo estas konsciigo, ke rotariano estas mondcivitano.
Klubkontaktoj	:	
•	 kluboj	ĝemeliĝas	kun	aliaj	el	diversaj	landoj	;
•	 amikaj	vizitoj	eksterlanden	;
•	 Internaciaj	 komitatoj	 :	 kiel	 ambasadoroj	 celante	
internaciajn	renkontiĝojn	kaj	interŝanĝojn	;

•	 Monda	 Solidareco:	 por	 grandaj	 helpservoj	 (kreo	 de	
sociaj	 kondiĉoj,	 atingeblecoj,	 distribuado	 de	 akvo,	
rearbarigo	 ktp.)	 se	 klubo	 kunlaboras	 partnere	 kun	
eksterlanda	 klubo,	 la	 Fondaĵo	 R.I.	 povas	 finance	
subteni.

•	 ROTARY	ĉefe	agadas	en	medicina	helpo	per	donacado	
de	 ekipaĵoj	 kaj	 medikamentoj	 ;	 en	 la	 edukado	 per	
donaco	de	libroj,	instruistoj	kaj	ekipaĵoj.
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• Junaj generacioj

ROTARY	 helpas	 la	 junularon,	 ĉar	 ĝi	 konstruas	 la	
estontecon kaj la Pacon.

•	 disponigo	de	stipendioj

•	 internaciaj	renkontiĝoj	de	gejunuloj

•	 Interŝanĝo	 de	 studentoj	 :	 universitataj	 eksterlandaj	
interŝanĝoj	patronitaj	de	kluboj

•	 RYLA	 –	 seminarioj	 por	 klerigado	 kaj	 kontaktoj	 kun	
profesiuloj

•	 GSE	–	 Internacia	 Interŝanĝo	 de	 grupoj	 de	 kvar	 junaj	
profesiuloj	dum	kvar	ĝis	ses	semajnoj

• Rotariaj premioj
Premio “SERVI”

Ĝi	rekompencas	fidelan	agadon,	kuraĝan	aŭ	civitanecan,	
ekzemple,	 daŭran	 sindoneman	 profite	 al	 persono	 aŭ	
komunumo

Premio de manlaboro

Destinita promocii lertan inventemon kaj realigon de 
tasko	por	honori	metilernanton	aŭ	junan	metiiston.

RYLA	–	ROTARY	premio	por	junaj	gvidantoj

GSE	-	Interŝanĝo	de	internaciaj	Studgrupoj
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Fondita	de	Arch	Klumpf	en	1917 
Pionira rotariano

Ĝi	estas	subtenata	per	kontribuoj,	kampanjoj, 
(Paul	Harris	Fellow),	donacoj	kaj	heredaĵoj.

Du celoj
1 - instrua :	profite	al	gejunuloj	precipe	per	liverado	de	

stipendioj	kaj	universitataj	subvencioj.

2 - sociprogresiga	multaj	interhelpoj	en	ĉiuj	kampoj	danke	
al	simultana	aktiveco	de	pluraj	kluboj	(Matching	Grant).	

La	10.000-a	subvencio	estis	liverita	en	1999.

LA ROTARIA FONDA^JO
UNU EL LA PLEJ TRADICIAJ EN LA MONDO
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Por	pli	informiĝi	pri	elradikigo	de	la	poliomjelito	kaj	por	partopreni	al	tiu	historia	strebo	vidu 
www.rotary.org/endpolio

ROTARY INTERNATIONAL

SITUACIO	 DE	 LA	 POLIOMJELITO

1988 :
La	landoj	kie	Poliomjelito	ankoraŭ	ekzistis	: 
125	landoj	–	350	000	registritaj	kazoj

2009 :
la	kvanto	de	kazoj	limiĝis	je	99	%
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La ĉefa aktiveco de la Fondaĵo :
La vasta programo POLIO + kiu celas elradikigon de la poliomjelito en la tuta mondo.

EN	LA	MONDO

2002 :
La landoj en kiuj 
POLIOMJELITO	
ankoraŭ	ekzistis
19 landoj :
1606	registritaj	kazoj

... temas ĈIAM pri
HELPO AL LA HOMARO

Por pliaj informoj vidu 
http://www.polioeradication.org/casecount.asp#details
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Interact : 
	Temas	 pri	 servo-klubo	 por	 gejunuloj	 inter	 14	 kaj	 18	
jaroj,	kreita	en	1962.	Ekzistas	7000	kluboj	kun	entute	
160.000	membroj	tutmonde.

Rotaract : 
Kreita	en	1968,	ĝi	kunigas	junajn	profesiulojn	inter	18	
kaj 30 jaroj.
7000	 kluboj	 en	 150	 landoj	 havas	 entute	 150.000	
membrojn.	La	devizo	estas	«partneroj por servi»

Inner Wheel : 
Inner	Wheel	 :	 kreita	 en	 1924	 en	 Manchester,	 Britio,	
kunigas	edzinojn	kaj	parencojn	de	rotarianoj.
100.000	membroj	mondvaste	en	pli	ol	cent	landoj.
La	devizo	estas	« amikeco kaj servo ».

Inner	 Wheel	 estis	 kreita	 kiam	 Rotary	 International	
ne	 akceptis	 virinojn	 en	 la	 kluboj.	 Ekde	 la	 jaro	 ????	
la	 kuboj	 estas	 geaj,	 do	 verŝajne	 Inner	Wheel	 evoluos	
alimaniere.

Marc,	ĈU	estus	interese	diri	ie	ke	nun	jam	virinoj	povas	
iĝi	rotarianoj,	(de	20	jaroj)	konsekvence	ne	plu	necesas	
tiu	Inner	Wheel	kaj	la	tendenco	estas	nuligi	ĝin	?

La simbolo de ROTARY :

Kun	la	tempo	ĝi	evoluis	kaj	nun	montras	dentradon	kun	
24 dentoj, 6 spokoj kaj foldo por stifto. Tio signifas ke 
la	rado	ne	vane	turnas	sed	ke	ĝi	laboras.

La partneroj 
De ROTARY

PAUL ! rigardu !

Saluton PAUL
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Solena deklaro, kiun nova membro faras 
dum sia akcepto en la klubo

Kiel rotariano kaj profesiulo mi promesas :

1.	Konsideri	mian	profesion	kiel	plian	okazon	por	servi

2. Respekti	ekzakte	kaj	laŭ	mia	profesia	etiko	la	leĝojn	de	mia	lando, 
kaj	la	moralajn	regulojn	de	mia	komunumo	;

3.	klopodi	maksimume	honori	mian	profesion	kaj	celi	la	plej	altajn	etikajn 
profesiajn postulojn

4.	ĉiam	konduti	honeste	al	miaj	estroj,	miaj	subuloj,	miaj	partneroj,	miaj	konkurentoj	kaj	
klientoj,	al	la	socio	ĝenerale	kaj	al	ĉiuj	personoj	dum	miaj	komercaj	kaj	profesiaj	rilatoj

5. Honori	kaj	respekti	ĉiujn	profesiajn	okupojn	utilaj	al	la	socio	;

6. oferi	miajn	spertojn	favore	al	la	junularo,	helpi	al	homoj	kun	problemoj, 
kaj	celi	la	progreson	de	mia	komunumo	;

7. Konduti	ĉiam	honeste	en	miaj	komercaj	aŭ	profesiaj	informoj	kaj	reklamoj

8. Al	rotariano	neniam	peti	aŭ	doni	privilegiojn	aŭ	favorojn,	kiuj	ne	estus	normalaj 
en rilatoj kun aliaj personoj ne rotarianoj.

Devizo : SERVI ĈIAM
Retejo : http//www.rotary.org
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helpis	nin	en	la	klarigaj	paĝoj

•	Guberniestro	de	Distrikto	1670	en	2000-2001,
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La	eldonkvanto	de	tiu	ĉi	libro	estis	limigita		je	100	ekzempleroj.

Tiu	ĉi	libro	estas	la		……-a	ekzemplero	






