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Nia fama MARC LEVIN, honora membro de RADE en Francio, 
unuaranga esperantisto kaj pioniro rilate la agadon de Esperanto 
en Rotary  post la dua mondmilito, forlasis nian mondon  en 
marto. Ni esprimas nian sinceran malĝojon pro lia forpaso al liaj 
familianoj kaj geamikoj en Lyon, Francio.  Kvankam lia  alta aĝo, li  
ankoraŭ deĵoris firme dum la Rotary monda konferenco en 
Lisbono en 2015 kune kun Ronald Glossop kaj aliaj esperantistoj. 

Jen la traduko de la respektsaluto, kiun donis al li la franca rotaria 
revuo “Le  Rotarien”.  

“Marc Levin estas eksĉefredaktoro de la revuo “Le Rotarien”. 
Neniu konis pli bone la rotarian movadon en Francio. Kiel eldonisto 
li helpis sian patron ”Richard” ekde la kvindekaj jaroj por publikigi 
modestan bultenon, kiu iĝos la magazino de la francparolantaj 
rotarianoj. Kiel ĉefredaktoro li postvenis sian patron tro frue 
mortita en la jaro 1969. Li pasiiĝis pri Afriko kaj organizis multajn 
renkontojn  kun afrikaj rotarianoj kun kiuj li kreis profundajn 
personajn amikajn ligilojn. Do la monata revuo “Le Rotarien” iĝis 
la ĉefa revuo de la francparolantaj afrikanoj.   



Kiel arda esperantisto, li komunikis sian pasion al multaj 
rotarianoj. Dum 23 jaroj, kiel ĉefredaktisto de “Le Rotarien”, li 
kolektis siajn spertojn en la libro “Historio kaj historietoj de 
Rotary”. Tiu libro estas rezulto de 65 jaraj pripensadoj kaj atestoj.  

Jaraĝa de 91 jaroj, li forlasis nin ĝuste kiam li pretis celebri la 50 
jarajn fidelajn  prezencojn en la klubo de Lyon, kiun li prezidis.  

Granda atestanto de Rotary malaperis. 

 

Marc Levin estis ankaŭ la kreinto de la unua retpaĝo pri RADE 



  

En la revuo Esperanto (julio-auxgusto 2018) oni povas legi ... 

 

 

Plej lasta informo de la  nova Rotary  e-klubo  Esperanto Brasil ! 

Tradicie ĉiujare la estraranoj en R.I. je ĉiuj niveloj, transdonas 
solene siajn oficojn al  nova estraro.  Tia festa evento havos por la 
plej nova Rotary Klubo de esperantistoj specialan lokon. 



La guberniestro de la Distrikto 1960, Lisbono, Portugalio, kune kun 
la nova klubprezidanto  de la Rotary Klubo Lisboa Norte invitas la 
membrojn de la brazila Esperanto Rotary Klubo realigi sian 
ceremonion kaj komunan vespermanĝon la 1-an de aŭgusto en 
Lisbono. Ni antaŭvidas la partoprenon de almenaŭ 12 membroj de 
la 25 de la propra Klubo kaj invitas la rotarianojn, membroj de 
RADE, ĉeestataj en la UK ankaŭ partopreni. 

Dum la movada foiro, la sabaton 28-a julio, 19-a horo en la  
kongresejo,  funkcios tablo de RADE, kie vi povas enskribiĝi por la 
festo kaj ricevi informilon. 
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En la revuo Esperanto (Julio-Auxgusto 2018) Nicolas Minnaja 
skribis interesan recenzon pri la libro “Alirvojoj al Esperanto”. Li 
ne forgesis mencii la alvokigxon de la rotaria movado por la paco. 

Dankon Nicolas. 

    

                          


