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GEORGO SALAN KAJ GREGORO DEMIDJUK

&Lrhavis la bonSancon konati§i kun dok- allaesPerantistoj, kio por mi estis plej doloriga:

tofo SALAN tio, kion francoj suferigis al mi en Francio"

Estis la 8a de aPri lo l9-.t. en Alös. Post la Pri sia esperantisti§o Sal;rn raportis en dtt

laborkunrreno de 1tr jarkongreso de 1a federacio mrmeroj de la federacia btrlteno. Suclfranca

'L'.rngrredoko-Rusillono'" Samtage kongresis la Stelo, de 1974, kies redaktoro 1i ankorait estis,

esper:rntistai f'err.olisto j f r-ancai rapolto el kiu uli citas

Piedirante kune al la restoracio, ni komen- "Dum la jaro 1925a rni ali§is aI SAT kun

cis bailli, 1i en tute flua espcranto, pri la fbra numero 3905. De tiam mi estis vigla propa-

gandisto de Esperanto dum naüo da jaroj, tra
tuta Francio."

"Oktobre 1927a. invitita de Centra Komitato

de Sovetrespublikara Esperantista Unio (CK-

SEU), mi veiuris al Moskvo kiel

"eu tamen vi neniam aüdis Pri li," reprezentanto de francia laborista

pludert'ranclis rni. Li kapjesis kaj esperantistaro por la 10a datreveno

prcmis rurian brakon. Konstatintc de la 1917a Revolucio

ke. rnalgra Lr l:r pltso dt' ieldekol. W" .r. Salan torte ligis sinne nur ii tute ne Perdis la kaPa-
kaj kunlaboris knn 1a gvidantolblon paroh la lingvon , sed ankaü
de la sor.etia t'uor-:iclo, sed idilione firrgesita estis epoko, kir-rn li

intense travir.-is, estis 1a necestl korlenci§is inter 1i kalAleksan-
clra, Sura karesnoure, fratino de
Gregoro DnllIo.llrx. Sura ali§is
al SAT sub numero 11540, sed
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i)e tiam kr-tlento pasis intel ni du,
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esperanton Si ellernis fine de

Georges Salan en 1973 1927 latrlnstige de Mari'.r, ttnua
edzino de Gregoro, kaj Post 1a

vizito de Salan.

En septeurbro 1928 Sr-rra restadls en ripoz-
domo, en.|a1ta (I(rimeo)" Malgrai'r tio, Salan'

tiam rnedicinstudento en Montpeliero, en-

skribigis Sin en specialan kurson por ekster-

lanclanoj de 1a tiniversitato de Montpeliero
por la lernojaro 1928-7929' Si ricevis vizon
'kaj pasporton kaj alvenis en aprilo 1929'

saiair t<ä1 §i vivis kunule. Esperanto estis ilia
kornttna lingr,'o.

Baldair Sura estis enliospitaligita en Mont-
peliero pro tuberkulozo dum salan rezidis en

la proksima Nimo.
Malgrair la clrkonstancoj ili multe agadis

per kaj por esperanto.' 
Salan fbndis en Nimo esperantistan ko--

hozon, Fairero, inaitgurita la 18an de tner:
i930

rio. 'l'itu-t t'lgon li mernorigis al tni,
ke lia nomo estas nrenciita en Etrcikl'opedict

cle Es|rcrattlo ie pago 160.

Ni ofte revicli§rs c>ka'ze de f'ederaciai kongre-
soj kai kunvenoi aü fiancaj kongresoj. kaj pre-
cipe okaze de reciprokaj r-izitoj, miahejme en

Perpignan ait en lia kanrpardomo en Nimes'

"|e sia unua vizito al mi li clediCe alportis ek-

zenrpleron de sia Pl'.ls-on s de France et Bagnes

A I \entand s ( Frcn rci al prizctrtctf kcr-i,qe rrn a t t a f
ptnilabctrejoi) cldoniii kaj reeldonita en 1946'

err 
"r-, 

197i estis la tricleka datreveno de la
liberrgo de la naziaj koncentrejoi, tlri sugestis

alli pietigi esperantan r''ersion. Tiel aperis La

truda uero - ctri,qinala raporlo pri proprai h'a-

t.,it'ctjc)i en r mziaf kctnc entre.i ctl 09zt I 1945 t'

Mi iimarkis, ke, konrpare kun la originala
cldono, nrankis la du unuaiCapitroj. De mi pri-
clenrandita 1i respondis: "Mi ne kura§is konfesi
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Sura estis transportita en la sanatorion de
Nimo la 11an de junio 1930 kaj tie mortis la
10an de aügusto, rntr Z8-jara§a; §i naski§is
en Moskvo la 30an de malo 1902.

La 18an de aügusro Demidjuk skribis
al Salan '0... La patrino estas en grandega
mal§ojo, petas transdoni al vi dankojn por la
zorgoj, per kiuj vi eirkaüis Sura'n dum Siaj lastaj
monatoj..."

La direkcio de SAT oma§is Sian memoron
en Sennaciulo de la 28a de aügusto.

Antaüvide al La Lla kongreso de SAT en
Amsterdamo (en aügusto 1931) Salankaj tri
niniaj mernbroj de SAT estis ek-
sigitaj pro kornunismo"

Salan tamen l,o1a§is al Ams-
terdarno ka1, kun :riiaj, starigis
opozicion kontunist-iendencan
lati la gvidlinio de Moskr,o.'l'iel
naskQis la "Internacio cle Proleta
Esperantistaro" (IPE) en 1932,
kies sidejo de la franca sekcio
estis en Nirno.

En 1935 Salan volis eksi§i de
la fianca kompartio pro antistali-
nisnro. Rifuzita estis ha eksi§o...,
sed Ii e.stis EKSIGITA.

Dum preskaü kvar jardekoj li
poste restis pasiva esperantisto,

W*turt0

Moskvo kaj en aparta letero (sendita registrite)
li skribis la 16an de jaruaro 1977:

'"Kata Kamarado,
... Tiuj fotoj helpu al vi imagi, kia estas nia

Moskvo nun, 50 jarojn post viavizito al Mos-
kvo kiel gasto okaze de la lOjara datreveno
de la Oktobra Revolucio.

Do, pasis 50 jaroj post tiuj tagoj, kiam mi
vidis vin lastfoje. Mimem fari§is 82-jaramal-
junulo. La portreto sur la lasta kovrilpa§o de
via libro montras al mi, kiel vi aspektas nun.
Por ke vi povu vidi min en la a§o de 80 jaroj
mi metis en la albumon mian foton..."

La originalo de la Ci-montrata
portreto de Demidjuk estas
125 x 165 mm. Dorse, Demidjuk
skribis:

'Al kara karnarado / Georges
Salan / por bona memoro I frat-
gce""

Fine de decembro 1980 d-ro
Salan lastan fojon skribis al mi:

"ee ni eio bonas. Mia vidkapa-
blo multe pliboni§is de mia ope-
racio, kaj mi jus ali§is al Brazllia
kongreso".
ttrt" .r. atendite li mortis \a 5an

Öiailanke, Gregoro Dernidjuk suferis la sta-
linisrnan teroron, krun li postvivis.

Sekve de konversacio kun profesoro AR-
MAND el Moskvo clum la universala kongreso
de 7975 en Kopenlulgo, Salan por.is religi
kontakton kun Den-ridjuk.

Salan proponis r.iziton al Demidjuk, sed öi
lastzr respondis, ke renkonto tllte ne ebios pro
tio, ke li estas konstante kontrolata.

De tempo al tentpo Dernidjuk sendis al
Salan bondeziran air saiut-karton okazc de
la 1-a de rnajo, de jarSan§o air de vizito al
alia urbo.

Car li konsentis, Salan sendis al Der-nicijuk
sian libron La nudct. uero kun sia portreto
sur la lasta korrrilpa§o. Kiel danko Demid-
jr-rk sendis al Salan albumon de kolorfotoj pri

Georges SALAN

TLa^#u[u Eem
originala raporto pri propraj travivajoj

en naziaj koncentrejoj
(1e44-1945)

Nimes, Fraricio, 1975, 192 p. Havebla öe La Gazeto

Gregoro Demidjuk en 1975
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de f'ebruaro 1981, en Albi, ne malproksirne
de Rocluecourbe, kie ii naski§is la 15an de
novembro 1901.

Gregoro Demidjuk r-nortis 90-jaraga la oen
de novernbro 1985.
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