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Vortoj de
Prezidanto Maŭ

Por akiri ĝisfundan
liberiĝon la subpremataj popoloĵ devas unue
sin apogi sur sia batalo
kaj due sur internaciaj
helpoj. La popoloj kiuj
jam akiris venkon en
sia revolucio devas helpi
la batalon de la popoloj
batalantaj por liberiĝo,
tio estas nia devo de
internaciismo.
€

Prezidanto Maŭ Zedong I
Amika Persono S-ri

ntervidiĝis kun Usona
j Edgar Snow

Prezidanto Maŭ kaj Vicprezidanto
Lin kun Snow sur la pordego Tiananmen je la l-a de oktobro, 1970

Je la 14-a de decembp
Cefministro Ĝoŭ Enlaj
diĝis kun Antonio 1
prezidanto de la Ĉi
Kultura Asocio de Val
membro de la Centra K
de la Ĉiiia Socialista P<
membro de la Ĉiiia
de Deputitoj, kaj ĉiuj r
de ia de ii estrata Delci
la Ĉilia-Ĉina Kultura

Jc la 24-a de_ ncvembr
Ĉefministro Ĝoŭ Enla
vidiĝis kun Bangoura
provizora afcrŝaiĝito de I
sadorcjo de la Rcsput
Gvineo en Ĉinio, ka
longan interparolon kun
Ĉefministro Ĝoŭ Enl.ij
mas kun la provizora a
to Bangoura.

Je la 26-a de decembro,
1970, Ĉefministro Ĝoŭ
Eniaj intervidiĝis kun
la Komerca Delegacio
de Afganio estrata de
D-ro Mohammad Akbar Omar. ministro de
komerco.
Post la intervidiĝo sekvis subskriba ceremonio
de la komerca kaj paga
interkonsento
kaj
la
varinterŝanĝa protokolo
kontraktitaj
inter la
Registaro de la Cina
Popola Respubliko kaj
la Reĝlanda Registaro
dc A[ganio. Ĉefministro Ĝoŭ Enlaj ĉeestis
la subskriban ceremon ion.
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Je la 31-a de decembro, J970, Ĝoŭ Enlaj, mcmbro de la Konstanta Komitato de la Poliiika Buroo dc la
Centra Komitato de KPĈ, kaj Giang King, Jaŭ Venjuan kaj Kiu Hujzuo, membroj dc PB de CK de KPĈ,
faris interparolon kun la Ĉinion-vizitanta Dclegacio de la Komunista Partio de Britio (Marksism-Leninisma) estrata de Reg Birch, prezidanto de la Komunista Partio de Britio (Marksism-Leninisma), kaj donis
bankedon en honoro al la britaj kamaradoj.

Je la 1-a dejanuaro, Ĉefministro ĉoŭ Enlaj kaj Guo Mojuo, vicĉefkomitatano de la Konstanta Komitato
de la Tutlanda Kongreso de Popolaj Reprezentantoj, intervidiĝis kun kaj donis bankedon al la Delegacio
de la Japanaj Virinoj Batalantaj kontraŭ Militaj Bazoj estrata de Joko Macuoka.

Je la 11-a de januaro, Ĉefministro Goŭ Enlaj intervidiĝis kun la Ĉinion-vizitanta Studa Grupodc Laboristoj de la Japana-Ĉina Amikeca Asocio (Ortodoksa) kun Ŝigeo Ola kicl la estro kaj Joŝika/u Kasuga kicl
la ĝenerala sekretario.

Hijang Fariĝis
Grenproduktejo
IJANG-gubernio de Ŝanhi-provinco, kie troviĝas Daĝaj-vilaĝo, nun rapide ŝanĝas sian
naturan fizionomion.

H

Ĉi tie, la montoj submetiĝis al la ŝtala volo de
la revoluciaj amasoj kaj la riveroj cedis vojon laŭ
la volo de homoj. Ĉi tie, sovaĝaj valoj fariĝis
grenproduktejoj en unu aŭ du vintro-printempoj
kaj bordetendaĵoj transformiĝis en riĉrikoltajn
kampojn en kelkaj monatoj. Ĉie en la gubernio
flirtas la ruĝa flago de Daĝaj.

GIGANTA FORTO
Kiam la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de Daĝaj turnis ŝtonozajn senakvajn
montvalojn en grenproduktejojn per la ĉiamvenka
Maŭzedongpenso kiel armilo, la amasoj de Hijang
diris: “Ankaŭ ni certe povas fari, kion la daĝajanoj faris!” Kaj en tri jaroj, pli ol 700 sovaĝaj
valoj en la tuta gubernio akiris novan vivon kaj
ŝanĝiĝis en stabile altproduktajn kampojn kun
totala areo de pli ol 5,500 muoj.

En 1963, eksterordinara monta torento, kia
neniam okazis en la pasintaj 100 jaroj, detruis la
kampojn kaj konstruaĵojn de Daĝaj. Sub direktado de Maŭzedongpenso, la malriĉkamparanoj
kaj malsuperaj mezkamparanoj de Daĝaj, disvolvante la revolucian spiriton “sinapogi sur propraj
fortoj” kaj “peneme lukti en malfaciloj”, restarigis
Daĝaj kun novaj kampoj, novaj domoj kaj nova
aspekto en 2-3 jaroj. Tiam devizo de la amasoj
de Hijang diris: “Ankaŭ ni certe povas fari, kion
la daĝaj-anoj faris!” Kaj en du jaroj, la tuta gubernio konstruis 269 digojn sur bordetendaĵoj
kaj restarigis pli ol 24,000 muojn da kampoj sur la
bordetendaĵoj detruitaj de la monta torento.
En la plej orienta parto de Hijang estas du
komunumoj, nome Vangĝaj-komunumo kaj Daŭ-

bakoŭ-komunumo. En julio de 1970, ili konstruis
du tunelojn por ŝanĝi la fluejon de la rivero. En
Hijang-gubernio sin trovas kvin riveroj kies akvoj
kunfluas en Songhi-riveron kaj poste fluas en alian
gubernion. Guste en tiuj du komunumoj Songhirivero havas du kurbiĝojn. Oni decidis fari du
tunelojn tra la montoj ĉe tiuj kurbiĝoj por ke la
rivero fluu rekte tra ili kiel trajno kaj poste plenigi
la neuzatajn kurbajn fluejojn per tero kaj transformi
ilin en daĝaj-tipajn kampojn.

La montoj en kiuj oni devis fari la tunelojn
estas ŝtonaj. La tunelo en Vangĝaj-komunumo
estas 300 metrojn longa kaj tiu en Daŭbakoŭ-komunumo 200 metrojn. La konstruado estis tre
malfacila. Sed la amasoj de tiuj du komunumoj
neniom timis. Kun la memfido, ke ili povas fari
kion la daĝaj-anoj faris, ili eklaboris entuziasme
per marteloj kaj ŝtalstangoj.

En la lastaj tri jaroj, Hijang, gubernio kun nur
190,000 loĝantoj, krom duobligo de sia grena produktokvanto entreprenis ankaŭ 1,225 agrikulturajn
akvoutiligajn konstruojn, movinte 13,000,000 kubmetrojn da tero kaj ŝtonoj.
“Ankaŭ ni certe povas fari, kion la daĝaj-anoj
faris!” Tio estas revolucia spirito elvolvita de
viva studo kaj viva apliko de Maŭzedongpenso,
estas giganta materia forto por reformi la naturon
kaj konstrui socialismon. En tio speguliĝis, ke
hardite en la Granda Proletara Kultura Revolucio
la popolo de Hijang antaŭensaltis al nova nivelo
en spirita fizionomio kaj produkta praktiko, kaj
speguliĝis la heroismo de la popolo de Hijang, kiu
armita per Maŭzedongpenso brave marŝas antaŭen
en lernado de Daĝaj.
ĉaŭ Ŝunĉeng, la nuna vicsekretario de la partia filio de Nansihian-brigado de Gaŭbi-komunumo, estis sekretario de la partia filio de tiu brigado
en 1963. En tiu jaro, kiam Daĝaj trafis katastro-
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Konstantaj komitatanoj de la Revolucia Komitato de Hijang-gubernio
interkonsiliĝas por ellabori planon por transformado de la naturo.

fon, li kaj Ĉen Jongguj estis kunvenantaj en la
gubernia urbo. Vidante ke torentas pluvego, ambaŭ
ili kune rapidis hejmen kaj estis haltigitaj de la ruIiĝanta torento okcidente de Songhi-rivero. Kiam
ili atingis respektive sian vilaĝon, ili trovis nur detruitajn kampojn kaj konstruaĵojn. La malgranda
diferenco inter la du vilaĝoj estis nur tio, ke la
katastrofo de Daĝaj estis pli serioza ol tiu de Nansihian. Sed la sekvoj estis tute malsamaj. La
partia filio de Daĝaj-brigado gvidis la amasojn
vive studi kaj vive apliki Maŭzedongpenson peneme lukti en malfaciloj, sin apogante sur propraj
fortoj, tiel ke la brigado akiris pomuan grenan
produktokvanton de 809 ĝinoj en 1964 kaj konstruis novan Daĝaj en nur 2-3 jaroj, petante nenion
de la ŝtato. Male, Nansihian-brigado petis helpon
de la ŝtato en greno, mono kaj materialo. Kio
sekvis? Ĉe la komenco de la Granda Proletara
Kultura Revolucio, tie ankoraŭ ne estis riparitaj
la kampoj sur la bordetendaĵoj detruitaj de la
torento en 1963 kaj ankaŭ la tiujare detruitaj domoj
ne estis rekonstruitaj. La grundo de Nansihian
estas pli bona ol tiu de Daĝaj sed ĝia pomua grenprodukto estis malpli alta ol tiu de Daĝaj. De
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kelkaj jaroj Gaŭ Ŝunĉeng ĉagreniĝis de tio, ke lia
brigado ne povas atingi kion Daĝaj faris. Nur
dank’ al la nuna Granda Proletara Kultura Revolucio li ekkonsciiĝis. La revolucia amasa kritiko
konigis al li, ke kvankam multaj estas la diferencoj
en komparo de lia brigado kun Daĝaj-brigado,
tamen la plej grava kuŝas en tio, ke la ideologia
konscio de la komunumanoj de lia brigado ne
estis tiel alta kiel tiu de la komunumanoj de Daĝaj.
Pro manko de tio, malsamaj estis iliaj animstatoj
en laboro, malsamaj estis iliaj spiritoj en venko
de malfaciloj kaj malsamaj estis iliaj kreivoj kaj
produktivoj. La kaŭzo kuŝis en la gvido de la
partia filio kaj ĉefe de li mem. En la pasinteco,
pro influo de la kontraŭrevolucia reviziisma linio
de la renegato, intema spiono kaj laborist-perfidulo
Liu Ŝaŭki, ĉaŭ Ŝunĉeng de longa tempo ne forte
tenis la bazan problemon armi la komunumanojn
per Maŭzedongpenso, tial li ne elstarigis la proletaran politikon, tenis nur produkton sed ne
ideologion kaj konsideris nur objektojn sed ne
hcmojn. Ekde 1967, pcst kiam altiĝis la konscio
de ĉaŭ Ŝunĉeng, li kaj la partia filio prenante Daĝaj
kiel sian ekzemplon forte tenis la ideologian revolu-

ciigon de homoj kaj metis la laboron armi la
amasojn per Maŭzedongpenso sur la unuan lokon
antaŭ ĉiuj aliaj laboroj. Dank’ al tio multe ŝanĝiĝis la fizionomio de produktado kaj konstruado
de la tuta brigado. En septembro de 1967, 20
junaj komunumaninoj kaj 15 komunumanoj de
la brigado konstruis 104 ŝtondigojn en Hulu-kanjoneto longa je sep lioj kaj du malgrandajn akvokonservujojn por bari akvon kun sablo, movinte
pli ol 90,000 kubmetrojn da tero kaj ŝtonoj, kaj
tumis la sovaĝan kanjoneton rigardatan en la
pasinteco kiel tute nereformeblan en daĝaj-tipajn
kampojn kun areo de 150 muoj. Kun la praktika
sperto, Gaŭ Ŝunĉeng nun kuraĝas diri: “Ankaŭ
ni certe povas fari, kion la daĝaj-anoj faris!”
Same kuraĝas tiel diri ankaŭ la vastaj komunumanaj amasoj. Oni impetis al nova alteco en ideologio.

LA

GVIDANTARO STARIGIS MODELOJN

“Ankaŭ ni certe povas fari, kion la daĝaj-anoj
faris!” Tiu nobla ambicio estis starigita unue en
la Revolucia Komitato de Hijang-gubernio.

En la basenoj de la riveroj en Hijang estis
grandaj parceloj kun fekunda grundo. Sed en la
malnova socio oni nek reformis montojn nek jungis akvojn, tial grandaj parceloj en la riverbasenoj
estis forglutitaj de inundakvo. Fine devigite oni
povis kulturi nur la kampojn sur montaj deklivoj.
Post la Liberiĝo, ne vidante la forton de la popolaj
amasoj, la potenctenantoj irantaj la kapitalisman
vojon en la malnova partia kcmitato de la gubernio ne kuraĝis gvidi la popolon haki montojn,
konstrui digojn kaj transformi riverojn por krei
kampojn. Ilia nenifaremo havis tre malbonan
influon. Post sia fondiĝo la gubernia revolucia
komitato estis memkonscie kaj rigore severa al
si: “Ni nepre devas agi kiel pioniroj en efektivigo de la revolucia linio de Prezidanto Maŭ!”
Kcmandante ĉion per Maŭzedongpenso, la komitatanoj decidis iniciative lemi de Daĝaj, doni ekzemplon por la gubernia popolo per sia modela
laboro en transformado de riveroj kaj tero, por
gvidi la gubernian popolon realigi la noblan ambicion “Ankaŭ ni certe povas fari- kion la daĝajanoj faris!”
Ĉen Jongguj, estro de la gubemia revolucia
komitato, kaj kelkaj aliaj respondeculoj faris rond-

Ĉio estas malfacila en la komenco. Tiam pro
manko de sperto, ili uzis 15 tagojn por fari fosaĵon
220 metrojn longan por diga bazo, sed ĝi estis
plenigita de torento en unu fojo. Sed ili persistis en la laboro malgraŭ malfaciloj. Kiam al
ili mankis ŝtonoj, ili klopodis por bori profundajn
truojn, eksplodigis rokon per dinamito kaj en
unu fojo ricevis 4,000 kubmetrojn da ŝtonoj.
Kiam mankis kalko, ili klopodis por starigi bakfomegon kaj unufoje preparis pli ol 300,000 ĝinojn
da kalko. Kiam altorentis inundakvo, ili sentime
saltis en la fluon kaj protektis la konstruon per
homa muro. Venkinte malfacilojn unu post alia,
ili fine plenumis fundamente la dujaran konstruan
taskon per nur pli ol unu jaro.
Tio, ke la gubernia revolucia komitato donis
bonan ekzemplon en lernado de Daĝaj kaj entreprenis modelan konstruon, estis senvoĉa alvoko.
Nelonge post la komenciĝo de la konstruo ĉe
Giedu-rivero, ankaŭ Fenggju, Baĝoŭ, Anping,
Giedu kaj aliaj komunumoj tuj komencis sian
propran modelan konstruon.
Membroj de Higubi-brigado konstruas baraĵon per dehakitaj ŝtonoj por konstrui kampojn sur bordetendaĵo.

iradon tra 400 brigadoj de la 20 komunumoj de
la tuta gubernio kaj fine decidis entrepreni grandan
konstruon ĉe Giedu-rivero: konstrui riverbaran
ŝtondigon 8 metrojn altan kaj 2,700 metrojn longan
kaj redukti la riverlitan larĝecon de 600-700 metroj al nur 150 metroj, por ke la torento iru laŭ
mallarĝa vojo por transformi la bordetendaĵon
kun areo de 3,000 muoj en kampojn. Pri tio eĉ
ne kuraĝis pensi tiuj, kiuj en la pasinteco timis
inundon kaj ne fidis la amasojn. Kamaradoj
de la gubernia revolucia komitato diris: La konscio de la amasoj estas alta, ni havas ĉiujn necesajn
kondiĉojn, nun ni nepre efektivigos tion, pri kio
oni eĉ ne kuraĝis pensi en la pasinteco. Ju pli granda
estas la malfacilo, des pli forta estos la influo de la
sukceso de la konstruo. Kaj iutage de septembro
de 1968, Ĉen Jongguj kaj la aliaj respondeculoj
de la gubernia revolucia komitato okazigis ĵurpromssan mitingon kune kun pli ol 1,000 riverjungaj
popolanoj de la gubernio, kaj poste gvidis la konstruan armeon marŝi ai la konstruejo kantante
la kanton kun la vortoj de Prezidanto Maŭ “faru
firman decidon, timu nenian oferon kaj superu ĉiujn
malfacilojn por akiri venkon”. Kiam ili atingis
la konstruejon post piedirado je 30 lioj, Ĉen Jongguj inaŭguris la laboron per fosado, kaj tiel komenciĝis la batalo por transformado de la montoj kaj
riveroj de Hijang.
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Tiamaniere, la venkoj akiritaj en la modela konstruo ĉe Giedu-rivero entreprenita de la gubernio
kaj la malgrandaj konstruoj de ĉiuj komunumoj
kaj brigadoj profunde edukis la popolon de la
tuta gubernio kaj liberigis ĝian penson, tiel ke tra
la gubernio rapide aperis nova alta tajdo de agrikultura akvoutiliga konstruado.

LA FONTO DE LA FORTO

ĉis nun, ĉiu el la 1,225 agrikulturaj akvoutiligaj konstmoj de Hijang-gubernio en la tri jaroj,
escepte de malmultaj kiujn oni daŭre konstruas,
estis plenumita laŭ difinita templimo malgraŭ grandaj malfaciloj. Kaj, absoluta plimulto de ili estis
antaŭdate plenumita.

Ĉu oni ne renkontis malfacilojn en tiuj konstruoj ?
Ne. La ŝlosilo kuŝis en tio, ke nun la kadroj
de komunumoj kaj brigadoj de Hijang ĝenerale
komprenis, kio estas la plej granda batalpovo en
venko super malfaciloj.
En Dongjetoŭ-komunumo estas rivera kurbiĝo.
En Ja pasinteco, oni kvarfoje konstruis digon tie
por krei kampojn, apogante sin sur investo de la
ŝtato. Sed ĉiufoje ili malsukcesis. Tio ja estis
vana konsumo de mono kaj laborfortoj, kaj iuj
deprimiĝis. Vintre de la pasinta jaro la kadroj

de tiu komunumo decidis konkeri denove la “fortikaĵon” de digstarigo. Vive studante kaj vive
aplikante Maŭzedongpenson, ili analizis la kaŭzojn de la malsukcesoj. La ĉefa kaŭzo kuŝis en
tio, ke ili ne mobilizis la amasojn nek sin apogis
sur ili. Ĉifoje ili decidis apogi sin sur la saĝo kaj
forto de la amasoj por finkonstrui digon. Post
la komenco de la konstruo oni trovis, ke la subtera
akvo estas pli abunda ol ili atcndis. Per tri pumpiloj oni ne povis ĝin tute elĉerpi. Kion fari?
Sekvante la instruon de Prezidanto Maŭ, ili mobilizis la amasojn por trovi solvojn. Kaj solvo estis
trovita, kiam ekagis la amasoj. 1,300 membroj
el la tuta komunumo luktis sep tagojn kaj finfosis
drenan kanalon sur la deklivo de la bordetendaĵo
en tiu parto kun nivela diferenco de kvar metroj.
Tiamaniere, en kombino de pumpado kun drenado
ili venkis la unuan malfacilon. Sed aperis alia
malfacilo pli granda. Ĉar tiel abunda estis la
subtera akvo, oni devis starigi digon tuj post la
pretigo de la baza foso sed ne kiel en aliaj digokonstruoj fari bazofoson kaj prepari materialon en
vintro kaj starigi digon en la^komenciĝo de prin-

tempo. Por starigi digon tuj post la fosado en
la sama vintro, oni devis starigi varmkonservajn
tendojn, alie oni ne povis garantii la konstruan
kvaliton pro frostiĝo de betono. Por aĉeti tendojn
el veltolo oni devis multe elspezi. Sed en entreprenado de konstruoj la komunumoj kaj brigadoj
de Hijang ĉiam persistis en sinapogo sur propraj
fortoj kaj ne petis investon de la ŝtato. Mankis
mono por aĉeti varmkonservajn tendcjn. Sed
sen varmkonservaj tendoj la kvalito de la konstruo
farita sub la libera ĉielo dum vintro estos malbone
influita. Kion fari? Kiam tio estis elmetita al
amasoj por diskutado, ĉiuj diris:
“Ni neniam
agu depende de mono.” Kaj ili plektis matojn el
pajlo, faris el uzitaj benzinaj bareloj fcrnegcjn kaj
per siaj propraj mancj starigis simplajn varmkonservajn budcjn kun spaco de 700 kubmetroj kaj
per tio garantiis la glatan iron de konstruado dum
vintro. Tiamaniere, ili sukcesis venki la malfacilon. En printempo de 1970, majesta digo longa
je pli ol 500 metroj stariĝis antaŭ la okuloj de la
komunumanoj.

Nannaŭ-brigado de Hijang-gubernio energie konstruas Daĝaj-tipajn kampojn laŭ la modelo de la Daĝaj-anoj.
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UĈUAN de nia Guanghi-a ĉŭang-nacia
Aŭtonoma Regiono estas progresinta gubernio en lernado de Daĝaj.

L

La vastaj amasoj de malriĉkamparanoj, malsuperaj mezkamparanoj, komunumanoj kaj revoluciaj kadroj armitaj per Maŭzedongpenso lernas
de Daĝaj-anoj, iras la vojon de Daĝaj, sin apogas
sur la propraj fortoj, luktas peneme kaj tiel ŝanĝis
sian malriĉan fizionomion, teksante per siaj manoj
la riverojn kaj montojn en belan brodaĵon.
La antaŭe kalvaj montoj nun estas kovritaj per
verdaj, densaj forstoj kaj ŝtuparaj kampoj. La
ondantaj akvoj de riveroj tie kaj tie estas jugitaj
per barajoj por esti kondukataj al kampoj kaj
montoj. Interplektiĝas kanaloj punktitaj per multaj akvokonservejoj kaj malgrandaj hidroelektraj
stacioj formante kun instalo de elektraj linioj retojn de elektroenergio, irigacio kaj drenado ampleksantajn la tutan areon. Nun 85% de la rizkampoj
de la gubernio donas altan rikolton stabile tiel
en sekeco kiel en pluvabundeco. En sinsekvaj
jaroj oni akiris riĉan rikolton de greno, kaj en 1969
la gubernio efektivigis pomuan grenprodukton de
mil ĝinoj.
FIRME

IRI LA LARĜAN
DE SOCIALISMO

VOJON

Situante en la sudorienta parto de Guanghi,
Luĉuan havas tre riĉajn fontojn de akvo, kaj tra
ĝi ses riveroj fluas en diversaj direktoj. Kaj el tio
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la gubernio ricevis sian nomon. Sed antaŭ la Liberiĝo, sub la premo de la tri grandaj montoj de
imperiismo, feŭdismo kaj burokrata kapitalismo,
la vasta kamparanaro vivis tre mizere kaj ne havis
la eblon ekspluati kaj utiligi la akvajn fontojn, lasante la akvojn forflui vane, tiel ke ofte okazis katastiofoj de sekeco kaj akvostagno. La meznombra produktokvanto de greno estis nur proksimume
300 ĝinoj po muo. La vasta kamparanaro tutjare
baraktis malsate inter vivo kaj morto.
Ekskuis la mondon printempa tondro: Luĉuan
liberiĝis en 1949. Prezidanto Maŭ kaj la Komunista Partio savis la popolon de Luĉuan el abismo
de mizero. La vastaj amasoj de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj, kiuj liberiĝis
kaj fariĝis mastroj de la lando, firme suriris la
larĝan vojon de socialisma kolektivigo, sekvante
la grandan instruon de Prezidanto Maŭ “Nur socialismo povas savi Ĉinion”.

En 1958, sub la direktado de la tri ruĝaj flagoj
de la ĝenerala linio, granda antaŭensalto kaj popola
komunumo, la Luĉuan-a popolo levis senprecedence grandan amasan movadon de akvoutiliga konstruado: montlagetoj, akvokonservejoj, kanaloj,
hidroelektraj stacioj . . . estis entreprenataj en
arda fervoro. Dum nur pli ol unu jaro, la gubernio konstruis multajn akvokonservejojn, inter kiuj
14 havas kapaciton de pli ol miliono da kubmetroj
kaj la plej granda akvokonservejo Dongĉeng povas
enteni 15 milionojn da kubmetroj da akvo. La
irigaciata areo de la gubernio kreskis de 30,000

muoj en 1949 ĝis 170,000 muoj kaj la pomua produktokvanto de greno de 350 ĝinoj en 1949 ĝis
688 ĝinoj. La supereco de popola komunumo
estis plene elmontrita.
Guste kiam la popolo de la tuta gubernio iris
antaŭen laŭ la larĝa vojo de socialismo montrita
de Prezidanto Maŭ, la renegato, intema spiono
kaj laborist-perfidulo Liu Ŝaŭki kaj liaj agentoj
alblovis la nigran venton de “tri pliigoj kaj unu
fikso”, vane provante detmi la kolektivan ekonomion. La revoluciaj gvidaj kadroj de Luĉuan
diris firme: “Prezidanto Maŭ kondukas nin sur
la socialisman vojon, sed ili volas ke ni retroiru.
Tio estas absolute nepermesebla!” Aŭdinte pri
“fikso de produkta kvoto bazita sur familia mastmmado”, la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj
mezkamparanoj estis ankoraŭ pli indignigitaj.
La kompartiano Vang Faĉuan de la produkta gmpo
Lingjaŭ de Mapo-komunumo diris ekscitite en la
kongreso de komunumanoj: “En la malnova
socio mi laboris kiel portisto de bienulo en la aĝo
de 13 jaroj kaj ne povis satmanĝi eĉ unu fojon dum
la tuta jaro. La vivo estis pli amara ol galo.
Nun mi estas eltirita de la savanto Prezidanto Maŭ
el fajromaro kaj suriris la feliĉan vojon de socialismo.
Jen oni provas tiri nin returne per ‘familia mastmmado’. Tio estas sonĝo dum tago!”
La malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj sentis ke ĉiuj vortoj de Vang Faĉuan eldiris ilian koron kaj unuvoĉe deklaris: “Ni per la

tuta koro sekvos Prezidanton Maŭ sur la socialisma
vojo kaj neniam retroiros eĉ je unu paŝo!”

Dank’ al la firma batalo de la vastaj amasoj
de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj, la nigra vento de kapitalisma restaŭro estis
forte repuŝita, tiel ke la socialisma kolektiva ekonomio estis plie solidigita kaj disvolvita.
En 1964, Prezidanto Maŭ faris grandan alvokon “Lernu de Daĝaj en agrikulturo”, kiu kvazaŭ
brila lumturo lumigis al la popolo de Luĉuan la
vojon antaŭen. En la tuta gubernio leviĝis amasa
movado lerni de Daĝaj-anoj kaj sekvi la vojon de
Daĝaj. En tiu jaro la meznombra pomua produktokvanto de greno kreskis de 688 ĝinoj en 1958
al 826 ĝinoj.

JUGADO DE

GIUĜOŬ-RIVERO

La vastaj amasoj de kadroj kaj malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj decidis transformi montojn kaj riverojn de Luĉuan kaj turni
akvomalutilon en utiligon de akvo, sekvante la
grandan instruon de Prezidanto Maŭ “Akvoutiligo
estas la aorto de agrokulturo”.

Kamarado Ĝong Ĝenhua, la politika komisaro
de la fako de popolaj armitaj fortoj de la gubernio,
kaj iuj revoluciaj gvidaj kadroj trifoje iris piede
kun verkoj de Prezidanto Maŭ pli ol 400 liojn de
sudo al nordo por esplori riĉfontojn de akvo. E1
tio estis plie ellaborita projekto de transformo de
montoj kaj riveroj kaj vasta entrepreno de hidro-
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elektraj stacicj. Do leviĝis en Luĉuan nova alttajdo de pli grandaskala amasa movado de transformo de montoj kaj riveroj kaj entreprenado de
hidroelektraj stacioj. La batalo de “trifoja barado
de Giuĝoŭ-rivero” fare de Liangtian-komunumo
ludis la protazon de la ardanta amasa movado.
Tiu rivero estas la plej granda akvofluo en la
gubernio, tra kiu ĝi fluas de norde suden. Antaŭe,
la rivero ofte inundis dum somero, minacante la
kampojn kaj vilaĝojn sur ambaŭ bordoj. Antaŭ
la Granda Proletara Kultura Revolucio, la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de
Liangtian-komunumo kiu troviĝas en la malsupra
baseno de la rivero, brave elmetis Ja batalsloganon
en la revolucia spirito de Daĝaj: “Jugi Giuĝoŭriveron por akiri de ĝia akvo eJektron kaj grenon.”
Tagnokte batalis la granda laborarmeo el miloj
da personoj kolektitaj el diversaj produktaj brigadoj.

La rivero estis profunda kaj larĝa kun rapida
fluo kaj ĝia flukvanto superis mil kubmetrojn po sekundo dum inunda periodo. Por konstrui akvo~
baraĵon laŭlarĝe de la rivero estis multaj malfacilaĵoj. Sed la heroa popolo armita per Maŭzedongpenso disvolvis sian ĝisfundan revolucian spiriton
“timi nek malfacilojn nek morton” kaj kreis sinsekve
multajn miraklojn.
La laboro de haltigo de fluo por ordigi la bazon
de baraĵo estas decidiga batalo. Kiel haltigi la
grandan fluon? La teknikisto petis konsilojn
ĉe multaj maljunaj malriĉkamparanoj kaj fine solvis
la problemon per uzo de lignaj fostoj, fragmitaj
kunaĵoj kaj flava argilo laŭ la inspiro de la metodo
de fiŝkapto per sekigo de riverangulo. Pro la
profundeco de Ja bazfosaĵo kaj alta premo de la
akvo, foje la fluohaltiga digo estis breĉita de torento.
En tiu kriza momento Van Gingĝong, estro de
la sturma taĉmento de milicanoj, saltis en la malvarman akvon por ŝtopi la breĉon per la korpo.
Lin tuj sekvis aliaj dekoj da milicanoj, kiuj interplektis siajn brakojn por formi muron el hcmaj
korpoj kaj ŝirmi la breĉon. Post kelkhora batalado la breĉo estis fine riparita. Tiel ili trifoje riparis breĉitajn lokojn, kaj fine estis sukcese plenumita la tasko de ordigo de la bazo.

Kiam unu post alia sin mcntris super la akvonivelo la piiieroj, subite ĉe la bazo de unu el ili estis
fosita de akvo kavo kun profundeco de pli ol 2
metroj kaj diametro de duona metro. Por garantii
rapidan finkonstruon de la riverbaraĵo, la malriĉkamparano Ooŭ Kiking meminiciate rampis en

8

la kavon, en kiu estis malfacile por li eĉ tumi la
korpon, por fari riparon. Sablo kaj ŝtonoj vundis
liajn fingrojn kaj cemento korodis liajn manplatojn.
Sed post almeto de kaŭĉuka plastro li daŭrigis la
laboron kaj rifuzis la proponojn de aliaj kamaradoj kiuj konkure volis lin anstataŭi. Tiel li persiste batalis, ĝis li fine ŝtopis ĝin.

Tiamaniere, la heroaj Liangtian-anoj konkeris
la riveron Giuĝoŭ pcst pli ol trijara penado. Ui
konstmis tri riverbaraĵojn kaj tri hidroelektrajn
staciojn kaj fosis kanalon pli ol 80 liojn longan
por formi irigacian reton provizantan akvon por
pli ol 12,000 muoj da kampoj. Krome estis konstmita ŝosea ponto larĝa 6 metrojn kaj longa pli
ol 120 metrojn. De tiam la akvo de la rivero ekfluas laŭ la volo de homo sur montojn por irigacii
ŝtuparajn kampojn.

Nun, la tuta gubemio jam konstrois 42 akvokonservejojn kaj pli ol 5,400 malgrandajn baraĵojn
de montlagetoj, fosis kanalojn kun totala longo
de pli ol 2,300 Jioj, kaj multe ŝanĝis sian irigacian
fizionomion.
AGROKULTURADO PER SCIENCAJ METODOJ

Sur la oraj kamparoj de la gubemio Luĉuan,
oni povas vidi tabulojn kun okulfrapaj surskriboj:
“Eksperimenta kampo de N.N.”, “Kampo de
N.N. por multobligo de semo”, “Kompara eksperimenta kampo de N. N.”, ktp.
En Luĉuan, ĉiuj produktaj grapoj kaj brigadoj
starigis sciencan eksperimentan grupon kaj ĉiuj
komunumoj havas sian disvastigan stacion de
agrikulturaj teknikoj. Oni aplikis sciencajn metodojn en agrokulturo kaj atingis stabile altan produkton.

La problemon bone klarigas la ekzemplo de
Gian Jukjuan-gropo de Ja produkta gropo Higuapo
de Kinghu-komunumo en scienca eksperimentado.
En somero de 1964, Gian Jukjuan vizitis Ĉenghiang-komunumon, avangardan unuon en la tuta
gubernio. Multe lin ravis la unuece prosperaj
plantoj de frua rizo sur ĝia vasta altprodukta kamparo. Sur sia revenvojo li multe cerbumis: “Kial
sur samaj kampoj ili povas akiri riĉajn rikoltojn,
sed ni ne?” Rapide reveninte hejmen, li tuj iris
interkonsiliĝi kun malriĉkamparanoj kaj malsuperaj
mezkamparanoj. Oni diris dum diskutado: “Ili
iris antaŭ ni, ni devas kuratingi ilin!” “Ni ĝuste
devas haki la vojon de scienca terkulturado por
kontribui pli multe al Ja revolucio!”

Naskiĝis do scienca eksperimenta grupo el
veterana kamparano, kadro, milicano, intelekta
junuJo, virino, k. a.

“Ĉiu ajn novaĵo trapasas malfacilan kaj zigzagan
vojon en sia kreskado.” Ne estis escepto por la
scienca eksperimenta grupo. Tuj post ĝia naskiĝo
iuj diris: “De miloj da jaroj oni terkulturas
sen scienco.” La membroj de la grupo ekkonsciis ke terkulturado per sciencaj metodoj ne estas
simple problemo de scienco kaj tekniko, sed estas
ideologia revolucio sur la agrikultura fronto. Ui
lernis la “Okpunktan Ĉarton”* formulitan de
Prezidanto Maŭ kaj analizis la kondiĉojn de 52
muoj da kampo de la produkta grupo. Ui ĝenerale
estas de malgrasa grundo. En Ja komencaj jaroj
post Ja Liberiĝo la pomua produktokvanto estis
nur pli ol 200 ĝinoj. Post grundobonigado de
pli ol dek jaroj ĝi atingis nur 700-800 ĝinojn. Tio
influis pluan pliigon de grenprodukto. La scienca
eksperimenta grupo decidis komenci de plibonigo
de la kampoj, donante atenton unue al “tero”,
“sterko” kaj “akvo”. Kune kun la membroj de
la produkta grupo ili fosis kanalojn irigacian kaj
drenan kun longeco de pli ol 1,500 metroj kaj efektivigis memfluan irigacion ĝenerale. Samtempe,
kiel sterko estis elfosita dum vintro ŝlimo de rivero
kaj lagetoj kaj al ĉiu muo estis donitaj ĉirkaŭ 30,000
ĝinoj da tia sterko. Tiamaniere ili multe bonigis
la grundon, farinte unuan paŝon en agrokulturado
per sciencaj metodoj.
Tuj sekve, ili konstatis post analizo ke la kaŭzo
de neeblo de plua pliprodukto kuŝas en tio ke
la rizspecio antaŭe kulturita estis de alta tigo, kiu
facile kliniĝas. Tial ili enkondukis de aliaj lokoj
novajn speciojn de malalta tigo por kulturi eksperimente kaj disvastigi ilin post sukceso. En
tiuj tagoj ili per la tuta koro zorgis pri la semoj.
Antaŭ semado la maljuna malriĉkamparano Gian
Hiĝang kun aĝo de pli ol 60 jaroj same kiel la
junuloj vektoportis la semojn al la rivero Kinghuhe
por tie fari semoelektadon per akvo. Post zorga
elektado ili forigis ĉiujn malbonajn grajnojn. La
akvokontrolanto Lan Hanking tagnokte flegis la
semojn por ke ili ne difektiĝu dum semtrempado.
Kiam la semoj estis disŝutitaj sur la kampoj, li tuttage iris al la kampoj por kontroli, ĉu la profundeco
de la akvo estas konvena, ĉu sufiĉas sterko kaj ĉu
troviĝas malutilaj insektoj. Dank’ al ilia zorga
flegado la ĝermintaj plantidoj kreskis rekte kaj
verde. Ĉiuj, kiuj vidis la plantidojn, laŭdis starigante sian dikan fingron: “Vere bonaj plantidoj
malofte viditaj!” En tiu jaro unu rikolto de

Komunumanoj de Luĉuan batalas sur rokmuro kontraŭ
la naturo.
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Tiel la arbidoj forte kres-

la novaj specioj donis pomuan produkton de 800
ĝinoj, preskaŭ duoblon de tiu de Ja malnova specio.

tan arbidojn ili forigis.
kis.

En 1965, la novaj specioj estis disvastigitaj sur
granda areo de la rizkampoj de la tuta produkta
grupo, tiel ke la pomua produktokvanto de rizo
atingis 1,650 ĝinojn, per kio ili kreis novan rekordon en la historio de la produkta grupo.

Kun tia obstineco la ses maljunuloj plantis
35,000 arbojn por la grupo kaj verdigis la kalvajn
montojn.

La scienca esplora grupo resumis sian jam akiritan sukceson kaj daŭre iris antaŭen, tiel ke tiu
produkta grupo pliigis sian grenprodukton en
sinsekvaj jaroj. En 1969 ĝia pomua produktokvanto atingis 1,707 ĝinojn kaj fariĝis altprodukta
grupo de la gubernio.

Dank’ al ĝenerala efektivigo de terkulturo per
sciencaj metodoj, la tuta gubernio malfermis al
si novan vojon al stabile alta produkto, tiel ke
malbonaj kampoj fariĝis fekundaj, malaltproduktaj fariĝis altproduktaj kaj altproduktaj fariĝis
ankoraŭ pli altproduktaj.

ĈIUFLANKA DISVOLVO DE TERKULTURO,
FORSTOKULTURO, BRUTOBREDADO,
FLANKAJ OKUPOJ KAJ FIŜADO
La montoj de Luĉuan estis plejparte kalvaj.
Post la Liberiĝo, laŭ la instruo de Prezidanto Maŭ
“Disvolvi agrikulturon kun greno kiel ĉefĉenero”,
la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj verde vestis ilin per forstoj. Precipe en la
periodo ekde la Granda Proletara Kultura Revolucio, la nove forstumita areo superis kvarcent mi)
muojn, kiu proksimume egalas al la totala areo
forstumita dum la 16 jaroj antaŭ la nomita revolucio. En 1970 la areo nove forstumita ampleksis
110,000 muojn, superante tiun de ĉiu alia jaro en
la pasinteco.

En Vangling-brigado ses maljunaj malriĉkamparanoj entreprenis forstumadon. Ili havis la
aĝon meznombre de 57 jaroj, la plej aĝa havis 67
jarojn kaj la malplej aĝa 54 jarojn.

Kiam tiuj maljunuloj venis sur la montojn, ili
havis nenion alian krom la ĉielo supre kaj la kalvaj
montoj sub siaj piedoj. Ili mem konstruis domon
kun tri ĉambroj kiel loĝejon. Per siaj du manoj
kaj unu fosilo ili plantis arbidcjn sur la montdeklivoj, hakante por si vojeton sur altaj montoj kaj
konstruante pontojn super profundaj montfendoj.
La plantitajn arbidojn ili flegis kiel infanojn
zorge akvumante. Dum ventego kaj pluvo ili
iris rigardi ilin. La arbidojn elradikitajn de pluvakvo ili replantis, kaj amasigitan teron kovran-
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La Luĉuan-a popolo rompis la malnovan rutinon planti bambuojn en januaro kaj arbojn en
februaro kaj aplikis la metodon de kombiniĝo de
profesiaj forstistoj kun amasa movado por planti
arbojn dum la tuta jaro. Viroj kaj virinoj, maljunuloj kaj infanoj de Vangtong-brigado de Liangtian-komunumo ĉiuj iris sur montojn por planti
arbojn sub la gvido de la revolucia komitato.
Post klopodado dum la unua duonjaro de 1970
ili plantis rapidekreskajn eŭkaliptojn sur 32 montosuproj de la brigado, verdigante la kalvajn montojn en duonjaro. Samtempe kun forstumado sur
montoj la gubernio ankaŭ translokigis la kulturejojn de sukerkanoj, arakidoj, juto k.a. ekonomiaj
plantoj de ebenejo al montoj por plivastigi la areon
de rizkampoj kaj multe disvolvi produkton de
ekonomiaj plantoj, transfoimante la montojn steriJajn en montojn riĉdonajn.

Sub la standaido de lerno de Daĝaj en agrikulturo, la Luĉuan-a popolo atingis tre grandan disvolvon de la aferoj de brutobredado, flankaj okupoĵ
kaj fiŝbredado. Nun la tuta gubernio meznombre
havas proksimume unu porkon por ĉiu muo da
rizkampo. Ankaŭ bovoj, kaproj, kokoj, anasoj
kaj anseroj oble multiĝis. La gubernio ankaŭ
starigis produktejon de fiŝidoj. Fiŝoj estas bredataj en la montolagetoj kaj akvokonservejoj, kaj
tiuj fariĝis “konservejoj de fiŝoj”.

Retrorigardante sian batalan travivaĵon, la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de
la gubernio diris kun entuziasmo:
Maŭzedongpenso disradias lumon helan,
Ŝanĝiĝis penso homa kaj aspekto tera.
Stariĝis elektrejoj ĉe montbazoj kaj riveroj,
Prosperas plene la produkt-aferoj.

* “Okpunkta Ĉarto”:
tero — profunda piugado, plibonigo kaj ĝenerala ekzameno de grundo kaj planado de utiligo de tero;
sterko — racia sterkado;
akvo — disvolvo de akvoutiliga konstruado kaj racia
uzo de akvo;
specio — disvastigo de bonaj specioj;
denseco — tenado de racia denseco de plantoj;
protekto — protekto de plantoj kontraŭ malsanoj kaj
malutilaj insektoj;
flego — surkampa flegado de plantoj;
instrumento — plibonigo de instrumentoĵ.

ŜANG HIN:

OOO

ANGLE-brigado estas unu el la jaŭ-vilaĝoj
en densa arbaro de la montaro Ŝivandaŝan en Guanghi de nia lando.

V

Veturante suden de Nanning oni eniras en
Nanping de Ŝangsi-gubernio. Poste, transgrimpinte kelkajn montojn kaj trapasinte kelkajn parcelojn de pina arbaro oni atingas Dongping-monton. Alte starante sur la montpinto kaj rigardante
ĉirkaŭen oni povas vidi altajn montojn, ŝtuparajn
kampojn, amasojn da domoj tegoltegmentaj profunde en la montoj kaj elektrajn dratojn super ambaŭ bordoj de Vangle-rivero ... jen tie estas Vanglebrigado.
En la loka lingvo Vangle signifas abismon.
Antaŭ la Liberiĝo la tieaj jaŭaj popolanoj profunde suferis subpremadon kaj ekspluatadon de kuomintangaj reakciuloj, kiuj faris la lokon kie koncentre loĝis jaŭoj en surteran inferon kaj abismon
de mizero. Tiam laborantaj popolanoj sen mono
estis malpermesitaj eniri en montojn por kulturebligi virgan teron. Ĉiujare ĉiu familio devis doni
al kuomintangaj reakciuloj rizon, fungon, mielon
kaj ĉasaĵon kiel “pagon por loĝo”. La jaŭoj
loĝis en rokaj kavernoj en profundaj montoj kaj
manĝis sovaĝajn legomojn kaj fruktojn; 46 el
la 90 familioj de la tuta vilaĝo devigite transloĝiĝis 5-10 fojojn. Iuj vendis siajn infanojn, aliaj
laboris kiel jardungitoj de bienuloj kaj lokaj tiranoj. Lacege laborante tutjare ili tamen devis suferi de malsato kaj frosto kaj migri kiel vagabondoj.
En 1949, sub la gvido de Prezidanto Maŭ la
Ĉina Popola Liberiga Armeo marŝis en Ŝivandaŝan kaj de tiam la jaŭoj sur ambaŭ bordoj de
Vangle-rivero komencis novan vivon. En 1958,

sub la direktado de la tri ruĝaj flagoj de la ĝenerala linio, granda antaŭensalto kaj popola komunumo,
multe disvolviĝis la produkto de la jaŭ-nacianoj
kaj pluapaŝe boniĝis ilia vivo.

Dank’ al la Granda Proletara Kultura Revolucio la laboremaj jaŭ-nacianoj konstruis sian vilaĝon pli kaj pli bela.
La tuta brigado faris 22 grandajn kaj malgrandajn akvoutiligajn konstruaĵojn, kiuj fundamente
formis irigacian reton de montregiono kaj tiel
efektivigis memfluan irigacion al pli ol 90% de
la kampoj kaj vastigis la irigaciatan areon je pli
ol unuoblo. La areo de rizkampoj duobliĝis kompare kun tiu de 1964. Nun ĉiu familio havas superfluan grenon kaj ĉiu produkta grupo rezervan
grenon. Krom kulturado de greno la jaŭoj ankaŭ
bredas abelojn, kulturas cinamon, ilicion k. a.
senĉese firmigante kaj disvolvante la socialisman
kolektivan ekonomion.
Antaŭ la Liberiĝo en Vangle-vilaĝo ne troviĝis
lernejo kaj neniu el la jaŭaj laboruloj scipovis legi.
Ili multe suferis pro analfabeteco.

Hodiaŭ kiam la laboranta popolo tenas regpotencon, Prezidanto Maŭ sendis al ili popolajn
instruistojn; ĉiu jaŭ-vilaĝo starigis sian lernejon
kaj ĉiuj geknaboj en taŭga aĝo povas viziti ĝin.
E1 la pli ol 500 loĝantoj de la tuta brigado estas
pli ol 100 elementaj lernejanoj kaj nombro da mezlernejanoj. Sub la nutrado de Maŭzedongpenso
kaj reedukado de la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj sane kreskas la juna generacio. La brigado ankaŭ fondis ĵurnallegajn
grupojn, radiodisaŭdigan reton kaj propagandan
reton. Vespere sub la lampoj, la jaŭoj studas
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Jaŭ-nacia kuracisto faras korpan ekzamenadon al infaneto en la komunuma kuracejo.

verkojn de Prezidanto Maŭ, legas ĵurnalojn kaj
aŭskultas radiodisaŭdigon kaj la amatora literatura kaj arta propaganda taĉmento de la brigado
ofte prezentas revoluciajn programerojn por malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj.

kreskas novaj homoj sub la nutrado de Maŭzedongpenso. En la tuta brigado estas 45 personoj kiuj
ĉeestis kongreson de aktivuloj de viva studo kaj
viva apliko de Maŭzedongpenso en la aŭtonoma
regiono, subprovinco kaj gubernio.

En 1970 Vangle-brigado finkonstruis hidroelektran stacion kaj la jaŭoj sur la altaj montoj unuafoje vidis elektran lampon. En la malnova socio
jaŭoj havis nur pinbranĉan torĉon kiel lumigilon.
Nun kiom da ĝojo la elektra lampo alportis al
ili!

La sekretario de la partia filio de Vangle-brigado Giang Gujcaj estis malriĉa knabo en la malnova
socio, kiu neniam portis sur si ŝtofan pantalonon
ĝis sia 18-jara aĝo kaj 13-foje transloĝiĝis devigite
de tiranaj bienuloj. Post la Liberiĝo li glore aliĝis al la Komunista Partio de Ĉinio, partoprenis
revuadon de la Nacia Festo en Pekino kaj havis
la feliĉon kvinfoje vidi nian grandan gvidanton
Prezidanton Maŭ.

En la lastaj jaroj la jaŭoj vive studas kaj vive
aplikas soife verkojn de Prezidanto Maŭ kaj sane
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Disvolvi Multflankan Entreprenadt
por Pli Multe Kontribui
al la Stato
Sub la direktado de la principo de la granda gvidanto Prezidanto Maŭ "disvolvi multfiankan entreprenadon kun g
nero’’, la vastaj amasoj de komunumanoj en nia kamparo, en la tempo de disvolvo de la grena produkto en la um
prenas laŭ la plano de ia ŝtato kaj konforme al lokaj kondiĉoj ankaŭ aliajn produktojn, tiei keoni akiris ĉiuflai
en la agrikulturo, forstokulturo, paŝtado, flankaj okupoj kaj tiŝbrcdado kaj per tio forte subtenis la socialisman
socialisman konstruadon de la lando.

Abunda
rikolto
de
“neĝflokaj” piroj en la
gubernio Ĝaŭhian de
Hebej-provinco

Grasaj ŝafoj de Hingiang

LU JANG:

Mil-ĝina Pomua Produktokvanto de
Greno de Ĉenghiang-a Komunumo
A Ĉenghiang-a Komunumo de Lajjang-gubernio sur Giaŭdong-duoninsulo estis malriĉa komunumo kaj ĉirkaŭ duono de ĝiaj produktaj grupoj ne povis produkti sufiĉe da greno por
kontentigi sian propran bezonon antaŭ kelkaj jaroj.
La grandioza movado de lernado de Daĝaj puŝis
flugrapidan disvolviĝon de la agrikultura produkto
de tiu loko. En la jaro 1969, la meznombra pomua
produktokvanto de greno de la tuta komunumo
atingis 1010 ĝinojn kaj tial ĝi fariĝis altprodukta
komunumo, kiu faris kontribuon al la ŝtato en
greno kaj legomoj.

L

I
Post kiam la granda gvidanto Prezidanto Maŭ
faris la alvokon “lerni de Daĝaj en agrikulturo”
en la jaro 1964, la partia komitato de la Ĉenghianga Komunumo organizis la kadrojn de Ja komunumo
foje kaj refoje lerni la heroajn farojn kaj avangardajn spertojn de la daĝaj-anoj. En kio kuŝis la
kaŭzo, ke tiu komunumo ne povis ŝanĝi la postiĝintan fizionomion en tiel multaj jaroj? Farante
komparon dum la lernado, la kadroj trovis, ke la
gvidantoj ludis la rolon de ŝlosilo en tiu afero. De
pluraj jaroj, la partia komitato de la komunumo
opiniis, ke tiu komunumo havanta multe da homoj
kaj malmulte da agroj devas multe okupiĝi pri
flankaj okupoj kaj kulturado de legomoj kaj tio
estas la sola vojo por vivteni la komunumanojn.
Sekve de tio, kapitalismo ekinundis, kelkaj kadroj
perdis sian direkton kaj tio detruis la aktivecon
de la amasoj en produktado, la plugado kaj flegado de grenkampoj estis nebone faritaj, la produkta kvanto de greno estis malalta kaj la komunumo suferis de malsufiĉeco de greno en multaj
jaroj. Eltrovinte la kaŭzon, la partia komitato
de la komunumo decidis: firme iri la vojon de Daĝaj,
penlaboradi energie por 3-5 jaroj kaj efektivigi la
deziron produkti pli ol sufiĉe da greno por plenumi
la bezonon de la komunumo. Por plene mobilizi
la amasojn, la partia komitato de la komunumo
disvolvis la aktivadon lerni de Daĝaj, ekzameni
sin mem, kalkuli pri la ĉefaj entreprenoj kaj kontroli la direkton. Farante komparon, Ju Hjueven,

la vicsekretario de la partia filio de la Ĉengnancun-a
Brigado, diris kun profunda bedaŭro: “Daĝaj
havas nur 80 familiojn, sed en 1963 ĝi liveris al la
ŝtato 240,000 ĝinojn da greno. Ni havas pli fekundajn kampojn kaj pli multe da laborfortoj ol Daĝaj,
sed ni faris tre malgrandan kontribuon al la ŝtato.
Estas vere riproĉinde.” Tuj poste, oni faris kalkulon: En 1961, la brigado funkciigis olefarejon
kaj kultivi legomajn per preskaŭ triono de ĝiaj laborfortoj, kaj rezulte de intensa okupiĝo pri flankokupoj la pomua produktokvanto de greno de
la 924 muoj da grenkampoj de la tuta brigado ne
atingis 300 ĝinojn. Dank’ al tiu kalkulo, ĉiuj pli
klare vidis la sekvon de intensa okupiĝo pri flankaj
okupoj kaj neglekto pri kultivo de grenkampoj
kaj la vojon irendan. Multaj maljunaj malriĉkamparanoj diris: “Ni kampuloj devas preni
terkulturon kiel nian ĉefan okupon sed neniam
sin dediĉi ĉefe al flankokupoj.” La vastaj amasoj
de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj esprimis unuanime: “Ni lernu senŝanceliĝe
de Daĝaj kaj produktu pli multe da greno por
subteni la socialisman konstruadon de la patrio.”

II
La Ĉenghiang-a Komunumo havas multe da
homoj, malmulte da tero kaj pli ol duono de ĝiaj
kampoj estas montaj, salalkalaj kaj ofte inundataj.
De multaj multaj jaroj la tieaj popolanoj devis
lasi la naturon decidi ilian sorton. Nun, en la
movado de lernado de Daĝaj en agrikulturo, la
vastaj amasoj de komunumanoj brave elmetis la
sloganon: “Ni lernu de Daĝaj en reformo de la
montoj kaj ŝanĝu la fizionomion de nia komunumo.
Por pli bone disvolvi la aktivecon de la amasoj,
la komunumo organizis la kadrojn kaj komunumanojn serioze studi la “tri popularajn artikolojn”
kaj lerni la heroajn farojn de la daĝaj-anoj en
transformo de montoj kaj riveroj kaj organizis la
kadrojn viziti la maŭzoleon de martiroj kiuj oferis
sian vivon en liberigo de la urbo Lajjang, por rememori la heroojn kaj starigi por si altan celon.
Ili serioze elmetis al si jenan demandon: La tero
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de la Ĉenghiang-a Komunumo estas ruĝigita de
la sango de la revoluciaj martiroj, ĉu ni tamen ne
povas forlavi la salalkalon de sur ĝi per nia ŝvito
kaj fari ĝin altprodukta? La heroismo de la martiroj kaj la spirito de la daĝaj-anoj peneme luktadi
en malfaciloj stimulis la kadrojn kaj amasojn.
Amasa movado de lernado de Daĝaj kaj transformado de montoj kaj riveroj disvolviĝis kun giganta potenco. En la batalo por ŝanĝi la naturon aperis
multaj avangardaj personoj, kiuj timis nek malfacilojn nek laciĝon.

Maljuna malriĉkamparano Hju Hianting de
Nanguan-brigado jam aĝis pli ol 60 jarojn. Sed
en batalo kontraŭ inundo kaj salalkalo li laboris
tiel vigle kiel junuloj. En frosta vintro, demetinte
la vatitan jakon, li laboris en ĉemizo. Timante
ke li malvarmumiĝos, la brigadestro admonis lin
surmeti la vatitan jakon, sed li diris kun rido:
Post lerno de V “tri popularaj artikoloj”,
Mi sentas, eĉ en frosto, varmon en la koro;
Por la sukceso de nia revolucio,
La frostmordado estas por mi ja nenio.

La revoluciaj kadroj donis bonajn ekzemplojn
en la lemado kaj laborado. Sun Cajŝan, vicsekretario de la partia filio de Dongguan-brigado,
sturme fosis putojn en frosta vintro kun 8 membroj
de la sturma putofosa taĉmento. Kvankam liaj
piedoj sensentiĝis pro frosto kaj estis vunditaj de
ŝtono, li tamen plue persistis en laboro.
Kaj tiamaniere, dank’ al sia penlaborado en
6 jaroj, ili sukcesis krei pli ol 1,700 muojn da daĝajtipaj kampoj, konstruis 35 putojn funkciigatajn
per pumpmaŝinoj, starigis du pumpstaciojn kaj
fundamente efektivigis irigaciadon al la kampoj.

III
La vastaj amasoj de komunumanoj de la Ĉenghiang-a Komunumo lernis de la daĝaj-anoj ne nur
la spiriton sinapogi sur la propraj fortoj kaj pene
lukti en malfaciloj kaj la komunisman stilon de amo
al la ŝtato kaj la kolektivo, sed ankaŭ la sciencan
sintenon en terkulturado.

Nanguan-brigado la unua organizis grupon de
scienca eksperimentado. Per nova tekniko ili
semis novan specion de maizo sur 50 muoj da
kampo. Klopodante ĉiam por plialtigi sian teknikon, ili zorge flegis kaj kulturis la plantaĵojn,
simile al brodistinoj en sia delikata laboro, kaj
fine ili gajnis riĉan rikolton kun pomua produktokvanto de 1004 ĝinoj. La fakto konigis al la kadroj kaj amasoj, ke krcm reformo de Ja agroj, oni
devas ankaŭ reformi la kultivan teknikon, kaj la
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rutina metodo de kultivado ne povas alporti grandskalan pliprodukton eĉ al fekunda kampo.
La Ĉenghiang-a Komunumo havas multe da
homoj sed malmulte da tero. Por akiri altan produkton, oni devas fari klopodojn en intensa utiligo
de la tero. Oni devis grandigi la areon de plurrikoltaj kampoj. Sed tiam aperis jena kontraŭdiro: se oni kulturas pli multe da tritiko, oni ne
havas kampojn por plugi kaj erpi en aŭtuno kaj
vintro, kaj se oni rezervas kampojn por prilaboro
en aŭtuno kaj vintro, tiam oni devas kulturi nur
malmulte da tritiko.

Iutage, kiam Liu Mingde, estro de la teknika
grupo de Nanguan-brigado preterpasis la legomĝardenon, li vidis ke komunumanoj estis transplantantaj legomidojn. Li pensis: Ĉu oni ne povas
transplanti tritikon, se oni povas transplanti legomidojn? Se oni povos tion fari, tiam solviĝos
la kontraŭdiro inter kulturo de pli multa tritiko
kaj prilaboro de kampoj. Li decidis fari provon.
Finiĝis la aŭtuna semado kaj la vetero iom
post iom malvarmiĝis. La teknika grupo transplantis 1.5 muojn da tritiko. Ĉiutage Liu Mingde
iris al la kampo por observo kaj esploro. Pasis
unu tago, du tagoj... En la kvara tago, li trovis
ke novaj radikoj komencis kreski al la tritikaj plantoj, kiam li faris esploron forpreninte grundon.
Li diris ĝoje al ĉiu kiun li renkontis: “La tritiko enradikiĝis! Gi enradikiĝis!” Nun ĝi jam
enradikiĝis, sed ĉu ĝi ne mortos de la frostego?
Liu Mingde ne povis trankviliĝi. Post nelonge,
neĝis. Kaŭrante en kampo, li forprenis neĝon por
atente esplori kiel la transplantita tritiko kreskas.
Liaj manoj sensentiĝis de frosto, sed li ankoraŭ
persistis en observado. Li zorgis ne pri sia farto,
sed pri tio kiel elhaki novan vojon por pliprodukti
grenon por la kolektivo. En printempo, kiam Ja
tritiko semita en aŭtuno reverdiĝis, ankaŭ la transplantita tritiko reverdiĝis. Li kaj la kamaradoj
de la teknika grupo atente prizorgis, ĝustatempe
irigaciis kaj sterkis kaj la tritikaj plantidoj kreskis
nigre verdaj kaj fortikaj. La pomua produktokvanto en la somera rikolto atingis 660 ĝinojn. La
transplantita tritiko donis pli altan produkton.
En 1965, ili elektis 12 muojn da kampo por fari
eksperimenton de transplanto de tritiko kaj la
pomua produktokvanto atingis 850 ĝinojn. Ili
faris transplantadon en sinsekvaj jaroj, kaj akiris
riĉan rikolton ĉiujare. Ili eltiris la leĝon de kreskado de la transplantita tritiko kaj la kaŭzon de
alta produkto kaj elhakis novan vojon por vastigi
la areon de plurrikolta kampo kaj alta pomua
produktokvanto.

<GIANG ĈUAN:

La Irigacia Areo de Dugiangjan

Disradias Novan Brilon
UR la vasta ebenejo de la irigacia areo de
Dugiangjan rete kruciĝas rektaj, nove fositaj kanaloj punktitaj per novaj ŝtonaj pontoj kaj
kulvertoj (subvojaj fluotralasiloj aŭ pontetoj);
la kvadrataj kampoj kovrataj per smeralde verdaj
kaj fortaj plantoj de tritiko kaj kolzo etendiĝas
kvazaŭ verdaj tapiŝoj. La irigacia areo de la
antikva Dugiangjan disradias brilon socialisman.

S

La baraĵo Dugiangjan en Siĉuan estas granda
akvoutiliga konstruaĵo kreita en la antikveco de
la laboranta popolo de nia lando kaj havas la
historion de pli ol 2,200 jaroj. ĉi irigacias la
kampojn de la ebenejo de okcidenta Siĉuan per
la akvo de la rivero Mingiang kaj forte akcelis la
agrikulturan produkton de tiu regiono. De post
la Liberiĝo, la de ĝi irigaciata areo jam kreskis de
pli ol 2 milionoj da muoj antaŭ la Liberiĝo ĝis 7
milionoj da muoj. Sed la konstruaĵo Dugiangjan
ankoraŭ ne povis kontentigi la bezonojn de la
disvolviĝo de la hodiaŭa socialisma agrikulturo.
La malnovaj kanaloj havis mankojn, ke ili estis
longaj, multaj, larĝaj, zigzagaj, malprofundaj kaj
senordaj. Iuj kanaloj havis longecon de pli ol
100 lioj, kaj por irigacio al la kampoj ĉe la supra
parto akvo abundis, dum ĉe la meza parto ĝi ne
sufiĉis kaj tute mankis ĉe la malsupra parto; por
drenado, la superflua akvo facile defluis en la
supra parto, plenigis la kanalojn ĉe la meza parto
kaj surbordiĝis ĉe la malsupra. Iuj kanaloj havis
multajn kurbiĝojn, kiuj okupis grandan spacon
kaj kaŭzis al multe da kampoj malsekecon en subo
milutilan al mekanika plugado.

Sub la intima zorgo de la granda gvidanto
Prezidanto Maŭ, post la aŭtuna rikolto en la pasinta jaro, la provinca revolucia komitato de Siĉuan
gvidis la vastajn amasojn de la popolo kaj kadroj
de la regiono al batalo por plifortikigi la torentegdividan kaj akvokondukan konstruaĵon de Baŭpingkoŭ (botela aperturo) ĉe la kapo de Dugiangjan. Pli ol 3,000 homoj batalis ĉe la rivero kaj
senakvigis la profundejon de Baŭpingkoŭ, kiu
estis neniam tuŝita de homoj kaj rigardata kiel
nemalplenigebla. Kaj 1,000 tunoj da betono

estis uzitaj por plifortikigi la konstruaĵon, al kiu
dependas la irigaciado al milionoj da muoj da
kampoj sur la ebenejo de okcidenta Siĉuan.

Samtempe, laŭ la multjara postulo de la vastaj
amasoj, sur la bazo de enketo, studo, sufiĉa diskutado kaj preparo, oni faris novan dispozicion
kaj plenampleksan enordigon de la irigacia sistemo
de Dugiangjan. Tio estis plenigi ĉiujn malnovajn
kanalojn, fosi kelkdek mil novajn kanalojn, redispozicii la kampojn kaj vojojn, por ke la kanaloj
kuŝu rekte, la vojoj ebene kaj la kampoj ĝardene,
ke la sistemo de kanaloj irigaciu racie, plene utiligante la akvon, por ebligi plivastigon de irigaciata areo kaj disvolvon de hidraŭlikaj entreprenoj,
kaj ke estu metita bazo por pli frua efektivigo de
agrikultura modernigo.

Post la aŭtuna rikolto en la pasinta septembro,
laboruloj de la urboj kaj gubernioj en la regiono
de Dugiangjan iris al la konstruejo kaj komencis
la batalon por reformi la kanalsistemon.
La tuta konstrua laboro estis farita kun la revolucia spirito de sinapogo sur Ja amasoj kaj propraj
fortoj. En la amasa aktivado, kluzistoj, akvomezuristoj, forĝistoj kaj ŝtonprilaboristoj el la kamparo
formis la ĉefan teknikan forton en konstruado
de kanaloj, vojoj, pontoj kaj kluzoj. Pontoj,
kulvertoj kaj hidraŭlikaj konstruaĵoj dekmile
nombrantaj estis projektitaj de tiuj homoj kaj
konstruitaj sub ilia gvido.

Tuj kiam la amasoj estas mobilizitaj, ili formas
gigantan forton, kiu kapablas renversi montojn
kaj maron. En la 14 gubernioj de la subprovinco
Vengiang oni fosis en pli ol 3 monatoj pli ol 31,000
ĉefajn kaj flankajn kanalojn, kies totala longeco
superis 24,000 kilometrojn, kaj la movitaj tero
kaj ŝtonoj atingis 50 milionojn da kubmetroj.
Laŭ la origina plano, la reformado de la kanalsistemo de Dugiangjan bezonus tri vintrojn
kaj tri printempojn, sed nun en unu vintro jam
estas fundamente plenumitaj la ĉefaj konstruoj.
Restas farotaj nur la finaj laboroj de enordigo de
riveroj kaj reformado de la kanaloj.
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ŜANGHUA:

Naskiĝo de 100 Kompletoj da

Ekipaĵoj por Malgrandaj
Kemisterkaj Fabrikoj
OST 9-monata batalado, la ŝanhajaj laboristoj produktis en 1970 cent kompletojn da
ŝlosilaj ekipaĵoj de malgrandaj kemisterkaj fabrikoj por diversaj lokoj de la lando kaj per tio kontribuis por disvolvo de agrikultura produkto kaj
akiro de pli riĉa rikolto en 1971.

P

La tasko de fabrikado de tiuj ekipajoj, kiun
la ŝtato komisiis al la ŝanhajaj laboristoj en la
komenco de 1970, estis ne nur granda en kvanto
sed ankaŭ postulis altan kvaliton. ĉi inkluzivis
miJojn da mekanikaj kaj elektraj ekipaĵoj kun totala
pezo de kelkdek mil tunoj, milojn da elektromotoroj kun totala povo de pli ol cent mil kilovatoj kaj
kelkdek mil instrumentojn kaj mezur-aparatojn de
diversaj specoj. Laŭ la rutino, se tiu tasko estus
asignita al la fabrikoj specialaj por kemisterkaj
ekipaĵoj, ili bezonus almenaŭ 3-5 jarojn por
plenumi ĝin. La ŝtato postulis, ke oni fabriku tiujn
ekipaĵojn ekstere de la plenumado de la propra produktotasko. Peniga estis vere la tasko.

Estis la unua fojo por iu fabriko produkti tiujn
ekipaĵojn, kiuj devis havi la kapablon elteni altan
temperaturon, altan premon kaj korodon. Tial
oni renkontis malfacilojn tuj je la komenco. Ekzemple, la Ŝanhaja Dua Veldejo kun malpli ol 200
laboristoj akceptis la taskon produkti 22 ĉefajn
karbonizajn turojn kaj certan nombron da helpaj
maŝinoj de altprema kunpremilo. Tiuj du specoj
de produktaĵoj postulas altan teknikon kaj kvaliton, kaj ilia totala pezo egalas al tiu de regulaj produktaĵoj de tiu fabriko en 7-8 monatoj. Sed Ja
laboristoj diris plenaj de memfido: “La tasko
koncernas la gravan aferon de preparo kontraŭ
milito, preparo kontraŭ naturaj katastrofoj kaj
servo al la popolo. Ni nepre plenumos ĝin kaj
ne estos timigitaj de la malfaciloj!” Ili baldaŭ
konstruis mem pli ol dek specojn de ekipaĵoj kaj

16

bone plenumis la asignitan taskon en tre mallonga
tempo.
“En la socialisma revolucio kaj la socialisma
konstruado, estas necese persisti en amasa linio,
senrezerve mobilizi la amasojn kaj vaste disvolvi
amasan movadon.” Sekvante tiun instruon de
Prezidanto Maŭ, la ŝanhajaj laboristoj rompis la
limojn de labordivido inter diversaj fakoj kaj fabrikoj kaj faris “popolan militon” en skalo de
la tuta urbo dum la fabrikado de tiuj ekipaĵoj.
Por kune kontribui en subtenado al la agrikulturo,
la “militon” partoprenis proksimume 400 unuoj
sur la frontoj de industrio, kulturo kaj eduko, inter
kiuj estis fakaj fabrikoj de maŝinoj, elektraj ekipaĵoj, kemiaĵoj, instrumentoj kaj mezur-aparatoj,
nefakaj fabrikoj de malpeza, metia, metalurgia,
ŝpinteksa kaj konstrua industrioj kaj de eduka fako.
Iuj fabrikoj propre povis fabriki kcmpletajn produktaĵojn kaj aliaj povis nur produkti akcesoraĵojn
aŭ fari riparojn. La grandaj fabrikoj havis ĉirkaŭ
dek mil laboristojn kaj riparejoj de agrikulturaj
maŝinoj kaj malgrandaj fabrikoj entreprenataj
de gubernio, popoikomunumo aŭ loĝantara organizo havis nur kelkdek personojn. Post la ricevo
de la tasko, la laboristoj, revoluciaj kadroj kaj
teknikaj laborantoj de tiuj fabrikoj tuj komencis
batali tagnokte ŝparante ĉiun sekundon; kaj la
fabrikoj, kiuj ne estis taskitaj, meminiciate petis
partopreni en la batalo kaj konkure ŝarĝis sin per
malfacila laboro. Ĉie regis bolanta batalfervoro
en unuiĝo. La Ŝanhaja Kaldronega Fabriko akceptis la taskon produkti 60 sintezturojn de amoniako tiel ke ĝia laborkvanto de mekanika prilaborado kreskis duoble pli kompare kun tiu en 1969.
Lernante la revolucian spiriton de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de diversaj
lokoj en intensa batalo por akiri altan produkton,
la laboristoj de tiu fabriko laboris tutenergie, peneme kaj sagace kaj, samtempe kun plenumo de la

Laboristoj de la Hingiana Maŝina Fabriko de
Ŝanhajo muntas lielpajn
karbonizajn turojn.

jara ŝtata plano de produkta valoro du monatojn
antaŭ la fiksita dato, ili plenumis sian ekstran taskon
unu monaton antaŭ la fiksita dato. La Hin-gian-a
Maŝina Fabriko de ŝanhajo fabrikis 50 helpajn
karbonizajn turojn post unumonata batalado.
Kun profunda amo de la proletaro al la vastaj
malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj,
la ŝanhajaj laboristoj traktis la kvaliton de produktaĵoj tre serioze. Ĉiuj fabrikoj starigis severajn
regulojn por kontroli kaj provi la kvaliton de la
produktaĵoj. Ili persistis en la principo “antaŭ
ĉio estas la kvalito” kaj ne liveris la produktaĵojn
sen kontrolo aŭ sukcesa provfunkciigo. La fabrikoj, kiuj antaŭe ne fabrikis tiajn ekipaĵojn, unue
faris prototipon kaj komencis serian produktadon
nur post ĝia elproviĝo. La Dependa Fabriko de
la Orient-Ĉinia Ŝpinteksa Kolegio estis rigore
serioza kaj strebadis ĉiam al pli alta kvalito en
fabrikado de cilindringo por kunpremilo. Post

pli-ol-dekfoja provado, la laboristoj faris prototipon. La koncerna institucio jam aprobis ĝin
kiel norman, sed la laboristoj plue provis ĝin pli
ol dek fojojn, ĝis ili tute certiĝis pri ĝia kvalito.
La Dalong-a Maŝina Fabriko de Ŝanhajo antaŭe
produktis kuprajn pumpilojn por likvaĵo laŭ modelo de alilanda fabrikaĵo. Tiuj estis pezaj, komplikaj kaj cetere facile difekteblaj. La laboristoj
decidis reformi la malnovajn produktaĵojn por
subteni la agrikulturon per progresintaj ekipaĵoj.
Post unumonata penado, tiu fabriko sukcesis produkti novan tipon de pumpiloj kiu estas facile
manipulebla kaj riparebla, kies pezo reduktiĝis
de 2 tunoj ĝis 1 tuno, kaj kies produktokosto reduktiĝis duone.

La ŝanhajaj laboristoj decidis plue ekspluati
siajn latentajn fortojn kaj pliigi la produktaĵojn
por agrikultura uzo por fari novajn kontribuojn
en subteno al la agrikulturo.
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Esplora Grupo de Amaso-boriloj

OST ripetada provo en praktiko, ni laboristoj
de la Maŝinfabriko Jongding de Pekino sukcesis krei novajn borilcjn nomatajn Amaso-boriloj.
Tiaj borilcj estas multe pli avantaĝaj kcmpare
kun la ordinaraj spiralaj boriloj: ili estas altproduktivaj kaj povas fari bonkvalitajn truojn kaj laboradi
por longa tempo.

P

Por daŭre plibonigi la novtipajn borilojn kaj
esplori la leĝojn de borado, en 1966 ni starigis la
esploran grupon de Amaso-borilcj. En praktikado de klasbatalo, produkta batalo kaj scienca
eksperimento, nia grupo ĉiam persistas en studo
kaj apliko de Maŭzedongpenso kaj klopodas por
fari novan kontribuon al la revolucio.
I

La esplorado de Amaso-boriloj ekĝermis antaŭ
1953. Tiam, en nia lando arde disvolviĝis la movado de rezisto kontraŭ la usonaj agresantoj kaj helpo
al la korea popolo. Kun intensa malamo kontraŭ
la agresa krimo de la usona imperiismo, ni ĉinaj
laboristoj ĉiuj jetis sin en produktadon kun grandega revolucia aktiveco, por subteni per konkreta
ago la kontraŭusonan batalon en la fronto de
Koreio. En nia fabriko estis juna boristo nomata
Ni ĉifu. Antaŭ la Liberiĝo, en sia aĝo de 11 jaroj
li jam fariĝis infan-laboristo en iu fabriko de japanaj agresantoj en nia lando kaj suferis ĉiajn humiligojn kaj subpremojn. Post la Liberiĝo, dank’
al la zorgo de la Partio kaj Prezidanto Maŭ li sane
maturiĝis. Vidinte la frenezan atakon de la usonaj agresantoj kontraŭ la popoloj de Ĉinio kaj
Koreio, li ne povis reteni la indignon en sia koro.
Li pensis: Kvankam mi estas ordinara laboristo
mi tamen nepre devas fari pli grandan kontribuon
al la batalo kontraŭ la usonaj agresantoj. En
1953, li tage kaj nokte penadis krei novtipan borilon por altigi la labor-produktivecon, en plenumado
de urĝa tasko por rezisto kontraŭ la usonaj agresantoj kaj helpo al la korea popolo. Sub la helpo
de veteranaj laboristoj kaj subteno de la vastaj laboristaj amasoj, finfine lia eksperimentado sukcesis.
Specialaj ŝtaloj neenboreblaj por ordinaraj spiralaj
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boriloj estas facile enboreblaj por tiaj novtipaj
boriloj. Ilia naskiĝo forte subtenis la batalon
kontraŭ la usonaj agresantoj.
Sur la bazo de Ja riĉaj praktikaj spertaĵoj akiritaj en kreado de nova borilo, sub la helpo de laboristoj, Ni Ĝifu levis la perceptajn konojn al teorio
kaj faris sciencan resumon.

En 1964, en la Pekina Scienca Simpozio de
kvar kontinentoj Ni Ĝifu suriris la mondan sciencan podion kaj voĉlegis disertacion de ni laboristoj
pri kreo de nova borilo, kiu ricevis atenton kaj
bonan takson de la ĉeestantoj.
En la posta praktiko, post nia sistema eksperimento kaj teoria analizo, la borilo de nova tipo
akiris pluan disvolviĝon kaj estis levita al nova
nivelo. Fine ni difinis la geometriajn parametrojn de 7 varioj de Amaso-boriloj kaj ilin disvastigis.

n
En la proceso de kreo kaj plibonigo de Amasoboriloj, ni renkontis multajn malfacilojn. Ĉiufoje
ni serioze studis la brilajn verkojn de Prezidanto
Maŭ Pri Praktiko, Pri Kontraildiro kaj aliajn kaj
ĉerpis el ili saĝon kaj forton por solvi la problemojn.

Post sukcesa kreo de Amaso-borilo, iuj nomis
ĝin “borilo universala”, ĉar per ĝi oni povas rapide
kaj glate bori sur diversaj ŝtalaĵoj kaj ankaŭ la labordaŭro de la borilo estas longa. Ankaŭ ni pensis en ni, ke per tia borilo oni povas truigi specialajn
ŝtalaĵojn, do certe ankaŭ povas facile truigi aliajn
materialojn. Sed iufoje, kiam iu frata fabriko faris
truon en latuna objekto per tia borilo, ĝi subite
rompiĝis post ne profunda eniĝo. Tio surprizis
nin. Kio estas la kaŭzo?
Prezidanto Maŭ instruas al ni en Pri Kontraŭdiro\ “Neniu objekto ne havas en si kontraŭdirojn;
sen kontraŭdiro ne ekzistus la mondo” “Kvalite
malsamaj kontraŭdiroj povas esti solvitaj nur per
kvalite malsamaj metodoj.” Ni pensis, ke ĉie ekzistas kontraŭdiroj kaj la objektoj estas variaj, do

kiel povas esti “borilo universala” ?
Por truigi variajn materialojn kun
variaj karakterizaĵoj de prilaborado, oni devas uzi borilojn kun
variaj gecmetriaj formoj por glata
borado. Kompreninte tion, en la
produkta praktiko ni serioze enketis kaj esploris la karakterizaĵojn
de diversaj prilaborataj materialcj,
malkovris kontraŭdircjn, analizis
ilin kaj faris analizon kaj sintezon
al praktika sperto, senĉese ŝanĝis
geometriajn parametrojn de Amaso-borilo, por ke ĝi konformiĝu al
prilaboro de diversaj materialoj.

Ekzemple, kiam ni provis bori
kaŭĉukan materialon per norma
Amaso-borilo taŭga por truigi ordinarajn ŝtalaĵojn, la elasta kaŭĉuko rapide aliformiĝas, la truoj
ofte kun formo de inversa konuso
multe malgrandiĝis post borado,
kaj ĉe seriozaj kazoj difektiĝis la
parieto de la truoj kaj la truoj eĉ
estis misformaj. Tiam ni faris
plibonigon al la krescenta sulko
kaj la du pintoj de Amaso-borilo,
tiel ke ni ne nur venkis la influon
Kamarado Ni Ĝifu voĉlegas disertacion pri Amaso-boriloj en la Pekina Scide elasteco kaj la aliformiĝemon
enca Simpozio de kvar kontinentoj, kiu prenis lokon en Pekino en 1964.
de kaŭĉuko, sed ankaŭ sukcesis
socialisma patrolando, laŭ nia propra praktiko,
fari glatan truon en ĝi kaj rapidigis la prilaboradon.
ni persone skribis novan sciencan kaj teknikan
Kiam ni boris sur ŝtala alojo de granda marverkon Praktiko kaj Kono pri Amaso-boriloj. Dum
telebleco, la detranĉaĵo ne rompiĝis, la borilo rapide
la verkado de la libro, unue ni faris amasan resumon
difektiĝis, la laborefiko estis malgranda kaj la manikaj poste skribadon. Post tio ni ekzamenis, ripulado estis nesekura. Observante la instruon
ĉigis kaj altigis ĝin pere de la amasoj kaj praktiko.
de Prezidanto Maŭ “fari nian plejeblon por trovi
Ĝi fidele registris la fruktojn akiritajn de ni labola ĉefan kontraŭdiron. Kiam tiu ĉi estas kaptita,
ristoj sub la direktado de Maŭzedongpenso, en
energia frakaso de la kontraŭrevolucia reviziisma
ĉiuj problemoj povas esti facile solvitaj”, ni koncenlinio de la renegato, interna spiono kaj laboristtris nian forton por solvi la ĉefan kontraŭdiron,
perfidulo Liu Ŝaŭki.
nome la problemon de nerompiĝo de la detranĉaĵo,
tiel ke ankaŭ aliaj problemoj estis solvitaj.

ni
De post 1964, en senĉesa praktiko la varioj de
la Amaso-boriloj pliiĝis de 7 ĝis 17. En tiu tempo
ni refoje faris resumon. Post pli ol 3,000 eksperimentoj, inter la 17 varioj de boriloj ni faris elekton,
komparon kaj difinon kaj fine kristaligis ilin en
7 variojn.

En la Granda Proletara Kultura Revolucio,
kun alta revolucia spirito gajni gloron por la granda gvidanto Prezidanto Maŭ kaj por la granda

La kreo kaj senĉesa plibonigo de Amaso-boriloj rompis la katenon de la burĝara teknika literaturo, kio estas grava reformo al ordinara spirala
borilo, kiu disvolviĝis malrapide kaj ŝanĝiĝis malmulte en la pasintaj cent jaroj, kaj ankaŭ estas
forta kritiko kontraŭ la burĝara ideismo kaj metafiziko. Pro tio la plenmano da enpartiaj potenctenantoj irantaj la kapitalisman vojon kaj burĝaraj
reakciaj teknikaj “aŭtoritatuloj” morte timis kaj
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malamis kaj intencis per ĉia rimedo strangoli la
novan aferon en ĝia lulilo.

Kiam ni jus komencis esplori borilojn, tiuj
burĝaraj reakciaj teknikaj “aŭtoritatuloj” jam
klaĉis kaj mokis, faris ĉiurimedan subpremon dirante, ke tio estas “stultaĵo” kaj “ne havas sciencan
bazon”. Vizaĝe al tiuj provokoj, ni studis la
brilan verkon de Prezidanto Maŭ Pri Praktiko.
Prezidanto Maŭ montris: “La kriterio de vero
povas esti nur la socia praktiko.” La instruo donis
al ni neelĉerpeblan kuraĝon kaj forton kaj konigis
al ni ke la socia produkta praktiko ja estas la plej
bona scienca bazo. Ni tute ignoris ilian absurdaĵon kaj daŭrigis nian eksperimenton. La praktiko
pruvis, ke la borilo kondamnita de ili kiel objekto
sen scienca bazo ludis grandan rolon en produkto.
Tio ja estas la plej bona scienca bazo. La normaj
produktaĵoj de ni fabrikitaj per novtipaj boriloj
komplete frakasis la kalumniojn de la burĝaraj
reakciaj teknikaj “aŭtoritatuloj”.

Nova afero estas nesubigebla kaj nevenkebla.
Kiam la sperto pri Amaso-boriloj estis disvastigi-

ta, la enpartiaj potenctenantoj de la fabriko irantaj
la kapitalisman vojon elpaŝis kun flatoj kaj nomis
la boriion per persona nomo intencante korodi
nin laboristojn per ekstreme putra burĝaraideologio
de ĉaso al famo kaj profito. Sed ĉia ajn ruzaĵo de
ili ne povas ŝanceli la firman volon de ni laboristoj
renovigi borilojn por la revolucio. La estro de
la esplora grupo de Amaso-boriloj kamarado Ni
Gifu montris en sia artikolo publikigita en la gazeto Maŝinfabrika Industrio: “La novtipaj boriloj estas kristalo de saĝo de la amasoj, sed ne invento de iu individuo, tial ili devas esti nomataj ‘Amasoboriloj’.” Tio estas forta vangfrapo al la malamikoj. Ĉar ni observas la instruojn de Prezidanto
Maŭ, persistas en pinto-kontraŭ-pinta batalo al
la plenmano da klasaj malamikoj, la Amaso-boriloj akiris senĉesan disvolviĝon kaj sukceson.
Ni konis, ke la historio de renovigo de la Amasoboriloj estas nur mallonga fragmento en la longa
rivero de la historio de renovigo de boriloj; en la
estonteco, ni daŭre plibonigos la Amaso-borilojn
en praktiko, por ke ili senĉese disvolviĝu kaj altiĝu
al nova nivelo.

Membroj de ia esplora grupo de Amaso-boriloĵ kaĵ laboristoĵ interŝanĝas sperton en
studo de verkoj de Prezidanto Maŭ. La unua de maidekstre estas kamarado Ni Ĝifu.
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HAŬ JIŜENG:

Ma Ji — Bona Kuracisto
de la Popolo
N la regiono de Vuĝi-montaro sur Hajnaninsulo de nia lando, inter la fratoj de la
naciecoj lio kaj mjaŭo cirkulas en sfero de kelkdek
kilometroj rakonto pri Ma Ji, bona kuracisto de
la popolo.

E

Kamaradino Ma Ji estas aktivulo en viva studo
kaj viva apliko de Maŭzedongpenso de la Kantona
Trupo de la Ĉina Popola Liberiga Armeo kaj vicestro de Hospitalo 187. Ŝi estas senlime fidela
al la granda gvidanto Prezidanto Maŭ kaj tre amas

Ia popolojn de diversaj naciecoj en la montregiono.
Por plenumi la grandan instrukcion de Prezidanto
Maŭ “Meti la gravitan punkton de la kuraca kaj
higiena laboro en la kamparon”, ŝi, malgraŭ sia
malforta korpo post operacio pri mamglanda kancero, venis al la regiono de Vuĝi-montaro kun la
ĈPLA-a kuraca taĉmento sub sia gvido kaj tagnokte aktivadis inter loĝpunktoj de mjaŭoj kaj
lioj kaj en apudmaraj fiŝistaj vilaĝoj por plenumi
kaj efektivigi per sia tuta energio la proletaran
kuracan kaj higienan linion de Prezidanto Maŭ.

Kamaradino Ma Ji kulturas “nudpiedajn kuracistojri'.
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Iutage, la duodena ulcero de la komunumanoIio Vang ĉengŝoŭ subite serioziĝis kaj necesis tuja
operacio al li. Por lin sendi al hospitalo oni devus
iri kelkdek km., kio kaŭzus prokraston de operacio kaj danĝeron al lia vivo; se fari operacion ĉe
la loko, tie ne estis konvenaj kondiĉoj. Kion fari?
Ma Ji faris firman decidon: operacii en la kabano
de la komunumano.
Iuj hezitis: “Operaciejon oni rigore antisepsas en hospitalo; sed la kabano enlasas venton tra
ĉiu flanko kaj la vento enportos polvon. Ĉu eblas
en tiaj kondiĉoj fari operacion?”

Ma Ji firme diris: “Ĉu niaj antaŭuloj ne faris
operaciojn en la domoj de kamparanoj por savi
vunditajn soldatojn dum la militaj jaroj ? Hodiaŭ
ni devas disvolvi la revolucian tradicion kaj venki
malfacilojn por savi la klasan fraton.”

Por levi memfidon de la kamaradoj, Ma Ji kunvokis la tutan taĉmenton por serioze studi la instruon de Prezidanto Maŭ “Armiloj estas grava faktoro en milito, sed ne la decida faktoro; tio, kio
decidas, estas homoj sed ne objektoj” kaj dank’ al
tio ĉiuj ekkomprenis, ke oni povas krei la bezonatajn kondiĉojn, se ili nur direktas sin per Maŭzedongpenso kaj plene disvolvas la homan faktoron. Ili kombinis la revolucian spiriton kun
praktiko, plibonigis per ĉiuj rimedoj la nefavorajn
kondiĉojn, kaj faris detalan antaŭoperacian preparon. Sukcesis la operacio al Vang ĉengŝoŭ.
Oni flegis la pacienton en lia hejmo, kaj post duonmonato li jam povis partopreni iujn laborojn.
Maljuna malriĉkamparano Han Ŝanfeng de
Longtang-komunumo de Kiongŝan-gubernio suferis de stomaka kancero kaj bezonis tujan operacion. Sed li estis maljuna kaj malforta, kaj fari
tian operacion estis granda danĝero por li. Tamen,
la kancero ankaŭ forrabus lian vivon en tiuj tagoj, se oni ne farus por li operacion. Kian decidon fari? La kamaradoj de la taĉmento diskutadis maltrankvile inter si. Kun profunda proletara sento Ma Ji diris al la kamaradoj: “Plej kara
estas la vivo de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj
mezkamparanoj, se nur estas centono da espero,
ni devas klopodi por realigi ĝin centprocente!”

Komandante la operacion per Maŭzedongpenso, Ma Ji kaj aliaj kamaradoj detranĉis al Han
Ŝanfeng la tumoron de sur la stomako. Sed en
vespero aperis al la paciento danĝera stato. Falis
lia sangpremo kaj malfaciliĝis la spirado. Kuracistoj decidis tuj fari transfuzon. Sed elĉerpiĝis
jam la sango de tiu grupo, al kiu apartenis la sango
de la maljuna malriĉkamparano.

Por kolekti drogherbojn, ili surgrimpas montojn kaj
transvadas riverojn.

“Nu, transfuzu mian sangon!” elpaŝis Ma Ji
kun la propono.
“Via sanstato ...” hezitis la analizisto.

“Pli grave estas savi malriĉkamparanon! Rapidu!” Tion dirante Ma Ji refaldis sian manikon.
La kamaradoj de la taĉmento kaj la komunuma
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kuracejo tuj ĉirkaŭis ŝin kun emocio kaj forŝovis
ŝin ameme.

Oojo plenigis ŝian koron, kiam ŝi trovis ke danĝero jam forpasis de la maljuna malriĉkamparano.

Sango de tri kuracaj laborantoj de ĈPLA malrapide fluis en la vejnon de Han Ŝanfeng. Leviĝis
lia sangpremo kaj la sanstato pli kaj pli boniĝis.
La du filoj de Han kortuŝiĝis ĝis larmado. Ili
iris al Ma Ji kaj ripetade esprimis sian dankon al
la karuloj ĈPLA-anoj. Ili diris kun emocio: “En
la malnova socio, japanaj diabloj mortigis tri el
niaj familianoj kaj la kuomintangaj reakciuloj kruelege elsuĉis la sangon de ni malriĉkamparanoj
kaj malsuperaj mezkamparanoj. Hodiaŭ niaj karuloj ĈPLA-anoj oferis sian sangon al la popolo!
Plej intima por ni estas Prezidanto Maŭ kaj plej
bonaj al ni estas ĈPLA-anoj!”

En proksimume unu jaro, la kuraca taĉmento
sub la gvido de Ma Ji sukcese faris pli ol 400 operaciojn grandajn kaj malgrandajn ĉiujn sen infektiĝo.
La vastaj amasoj ncmas ŝin bona kuracisto de la
popolo.

Jam estis post la dua horo en profunda nokto,
sed Ma Ji ankoraŭ gardis la pacienton ĉe la lito,
tute forgesinte ke ŝi mem ne havas fortan sanon.
Ŝiaj kolegoj forkondukis ŝin en la dormejon, sed
post du horoj ŝi denove venis al la malsanulo.

Por ke la popolo en la montregiono havu sian
propran kuracan kaj higienan laborantaron, Ma
Ji kaj la kamaradoj de la kuraca taĉmento vaste
fondis tie kursojn por “nudpiedaj kuracistoj”.
La pli ol 400 de ili edukitaj “nudpiedaj kuracistoj”
de la gubernioj Kiongĝong, Kiongŝan kaj Bajŝa
nun jam fariĝis la ĉefa forto por plenumi la kuracan kaj higienan linion de Prezidanto Maŭ en sia
loko. La kuraca kaj higiena reto kun kuracejo
en ĉiu brigado kaj kuraca grupo en ĉiu vilaĝo estas
iom post iom en formiĝo. Por ĉiam forpasis la
tempo ke mankis al montregiono kuracistoj kaj
medikamentoj!

Kotona Pliprodukto de Liuĝuang

en Sinsekvaj Jaroj
Sub la gvido de la partia filio, la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de Liuĝuang-brigado
de Kilijing-a Popola Komunumo, Hinhiang-gubernio, Henan-provinco, lernis de la komunumanoj de
Daĝaj-brigado kaj iris ilian vojon sin direktante per Maŭzedongpenso en scienca terkulturo kaj akiris
pliprodukton de kotono en sinsekvaj jaroj.

Komunumanoj studas verkon de Prezidanto Maŭ ĉe kamprando.
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Supre maldekstre: La traktoristoj de la brigado faris sian
kontribuon al la pliprodukto de
kotono en sinsekvaj jaroj.

Supre dekstre:
Ekzamenado
de fibroj de diversaj specioj
de kotono.

Malsupre:
La komunumanoj
vendas grandan kvanton da bonkvalita kotono al la ŝtato por
subteni la socialisman konstruadon de la patrolando.
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Komunumanoj ĝoje sunumas
abundan rikoltaĵon de kotono.

GJU HINHUA:

Duan Vendoŭ — Intimulo

de la Amasoj
OMUNISTO Duan Vendoŭ, reprezentanto de
ĈPLA kaj estro de la Revolucia Komitato
de Song-minejo de la Unua Min-regicno de Junnanprovinco, ofte cerbumas la problemon kiel li
povas bone teni la regpotencon por la proletaro.

K

Foje, inter la komitatanoj estiĝis diskutado
pri la problemo de konstruo de aŭlo. Iuj diris:
“Multnombraj estas la laboristoj de nia minejo.
Ili kunvenas ofte en la manĝejo, kiu tamen ne estas
sufiĉe granda por tio. La revolucia komitato devas
zorgi pri la bonstato de la amasoj. Krome, granda
estas nia minejo, al kiu decas havi iujn fundamentajn konstruaĵojn.” Sed Duan Vendoŭ pensis
en si: “Kion signifas fundamenta konstruado de
minejo? Kiel la revolucia komitato devas agi por
bonstato de la amasoj? Tio estas tre grava afero.”
Li do invitis veteranajn laboristojn por diskuti
pri tio kune kun la komitatanoj. “Estas por
ni pli komforte sidi en granda aŭlo por okazigi
kunvenon aŭ rigardi kinoprezentadon kaj teatraĵon,” diris la maljunaj laboristoj. “Sed, ni laboristoj devas ĉiam memori pri la mizeruloj de la tuta
mondo. Se ni nur pensas pri nia komforteco, ni
forgesos tiujn niajn suferantajn klasfratojn. Estas
bone por ni, ke ni nun kunsidas iom interpreme kaj
vivas mallukse!” Ties vasta horizonto profunde
edukis la kunvenantojn, ke ili ekkomprenis: Por
la bonstato de la amasoj, estas necese unue zorgi
pri ili en politiko; kaj en la fundamenta konstruado
de la minejo, antaŭ ĉio, devas esti revoluciigo de
la homoj en ideologio. Sub la helpo de la veteranaj laboristoj, multe plialtiĝis la memkonscieco
de la komitatanoj en efektivigo de la revolucia
linio de Prezidanto Maŭ.

Dank’ al tio granda ŝanĝiĝo okazis en la minejo.
Vigleco regis kaj en revolucio kaj en produkto.
Multaj vizitis la minejon por lerni de ĝi. Antaŭ
sukcesoj kaj laŭdoj, Duan Vendoŭ bone memoras
la instruojn de Prezidanto Maŭ, ĉiam tenas sin
modeste kaj singardeme, konstante partoprenas

en fizika laboro, kaj firme sin ligas kun la amasoj
por batalakiri pli grandajn venkojn.

Duan Vendoŭ estas al si tre severa. Malgraŭ
sia malbona sanstato, li neniam akceptis specialan
prizorgon. En iu vintro la minejo faris konstruajn
laborojn sur malproksima montsupro. Foje li
volis iri al la konstruloko. Konsiderante ke li
suferas de stomaka malsano kaj kun ĉiu tago malgrasiĝas, la laboristoj konsilis lin ne iri. Tamen,
li ne konsentis kaj ekiris kontraŭ frosta vento.
Veninte tien, li informiĝis pri la prcgreso de la
konstruado kaj zorgeme pridemandis la labor- kaj
viv-kondiĉojn de tieaj laboristoj. Kamaradoj de
la konstrueja direkcio, kiuj antaŭe havis sian loĝejon
en supra etaĝo, meminiciate transloĝiĝis en kabanon
kaj lasis sian lokon al maljunaj laboristoj kaj kuiristoj, sub la edifo de Duan Vendoŭ. La laboristoj
diris emociite: “Kvankam la kamaradoj de la
direkcio nun loĝas en malalta kabano, tamen alte
restas ili en ideologio.”
“Partoprenante kolektivan produktan laboron,
la kadroj tenas plej vastan, konstantan kaj intiman
ligon kun la laboranta popolo. Tio estas granda
afero de fur.damenta graveco por socialisma sistemo..Gravurinte tiun instruon de Prezidanto
Maŭ en sian memoron, Duan Vendoŭ ĉiam elpremis
tempon por partopreni fizikan laboron kaj konstante resti inter la amasoj por aŭskulti iliajn
opiniojn, kiel ajn li estis okupata.

En iu frua mateno, apenaŭ fininte sian noktan
deĵoron, Duan Vendoŭ estis informita, ke perturbo
okazis al telfero kaj pendvagono falis en montvalon. Konsiderante ke la akcidento serioze malhelpos la produkton, li rapidis tien por fari urĝan
riparon kune kun la laboristoj. Dum laboro la
lastaj diris al li, ke ofte okazis akcidentoj al tiu
telfero, kaj ĉiufoje post akcidento ili devis porti
de valfundo al ŝoseo la falintan pendvagonon
pezan je pli ol unu tuno — laboro tre peniga
kaj laciga. Antaŭe, la laboristoj multfoje pos-
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GJU HINHUA:

Duan Vendoŭ — Intimulo
de la Amasoj
OMUNISTO Duan Vendcŭ, reprezentanto de
ĈPLA kaj estro de la Revolucia Komitato
de Song-minejo de la Unua Min-regicno de Junnanprovinco, ofte cerbumas la problemon kiel li
povas bone teni la regpotencon por la proletaro.
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tulis solvon de tiu problemo, sed la enpartiaj potenctenantoj irantaj la kapitalisman vojon eĉ ne
iris al la akcidenta loko por alĵeti unu rigardon.
Tio multe pensigis Duan Vendoŭ. Li ekkomprenis,
ke ne laborante kune kun laboristoj, oni ne povas
scii postulojn kaj dezirojn de amasoj kaj ne povas
do reprezenti iliajn interesojn kaj deapartiĝos de
ili. Por forigi la perturbon kiel eble plej rapide,
Duan Vendoŭ laboris unu tutan tagon kun la
laboristoj, malgraŭ sia malsano. Vespere, pliakriĝis al li la stomika doloro. La laboristoj devigis
lin reiri por ripozi, puŝante lin en aŭton. Kuŝante
en ĝi li pensis: “Ĉu mi, kiel estro de revolucia
komitato, povas ripozi en tia urĝa momento?”
Lia koro restis ankoraŭ en la valo. Li sidis ĉe
la telefono, fojon post fojo demandis la iradon de
la ripara laboro, persistante ĝis kiam la telfero
ree estis en ordo. Poste, sub la iniciato de Duan
Vendoŭ, la revolucia komitato starigis gvidan
grupon por reformi la telferon kaj tiu problemo
estis finfine solvita. Tiu spirito de zorgo al amasoj
montrita de la revolucia komitato ricevis laŭdojn
de la laboristoj.
Ciam zorgante la interesojn de la amasoj, Duan
Vendoŭ forĝis profundan klasan amikecon kun
ili en la komuna batalo.
Iun vesperon de aprilo, 1970, ĉe laborloko
falis ŝtonego pli ol 3 metrojn longa kaj pli ol 2
metrojn larĝa kun dikeco de pli ol 70 centimetroj,
kaj ĝi premis Tong Ĉangvu, manipulanton de pneŭmata bormaŝino. Tuj apude estis malluma erc-

tenejo profunda je dekoj da metroj, kaj li estis en
danĝero ruliĝi kun la ŝtonego en la profundaĵon je
ĉiu momento. Informiĝinte pri tio, Duan Vendoŭ
senprokraste organizis laboristojn por urĝa savo
kaj ankaŭ li mem rapidis al la akcidenta loko.

Li ĉirkaŭiris la ŝtonegon kun ŝvito sur la tuta
vizaĝo kaj trovis, ke ĝi ne rekte subpremis la viktimon, ĉar multaj ŝtonoj malhelpis tion ĝin subapogante. Ideo tuj venis al li en la kapon. Se
li forskrapos iom da ŝtonpecoj sub la ŝtonego,
ĉu Tong Ĉangvu ne povos esti eltirita? Sed,
se li elprenos tro da ŝtonpecoj, la ŝtonego eble
falos pluen kaj subpremos ankaŭ lin mem! Tiam,
pensante ke la vivo de Tong Ĉangvu estas ankaŭ
lia, Duan Vendoŭ tuj senhezite enŝoviĝis sub la
ŝtonegon kaj komencis forskrapi ŝtonpecojn per
la tuta forto.
Iom post iom rekonsciiĝis la sveninta Tong
Ĉangvu. Rimarkinte ke Duan Vendoŭ enrampis
apud lin, li diris intermite kun varmaj larmoj
en la okuloj: “Tuj for, ... Maljuna Duan...
Prefere sola... mi mortu.” Duan Vendoŭ diris
ekscitite: “Kamarado Tong Ĉangvu! Maŭzedongpenso komandas nian batalon. Eĉ se falus
la ĉielo, ni kune ĝin eltenos!” Ho, kiel kukurboj
de la sama stolono, ili ja estas de la sama klaso!
Ho, la klasa amo de proletaro estas pli alta ol la
ĉielo kaj pli profunda ol la maro! Duan Vendoŭ
kaj veteranaj laboristoj Li Hingven kaj Pu Enhong
persiste forskrapis ŝtonpecojn laŭ la korpo de
Tong Ĉangvu, kaj la lasta estis finfine savita!

turo estas nova, ĝi povas elteni grandan pezon
kaj por la konstruo de tiu ĉi bonkvalita ponto
oni uzis relative malmulte da materialo.
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AŬTOVOJA PONTEGO SUPER
LA FLAVA RIVERO
Sub la gvido de la granda strategia orientilo elmetita de Prezidanto Maŭ “sinprepari
kontraŭ milito, sinprepari kontraŭ naturaj
katastrofoj kaj fari ĉion por la popolo”, sukcese konstruiĝis la unua aŭtovoja pontego
super la Flava Rivero en la Ninghia-a Hujnacia Aŭtonoma Regiono de nia lando.
Tiu ĉi pontego konsistas el tri partoj, nome
la ĉefa ponta parto kaj du alkondukaj viaduktoj, kun totala longeco de pli ol 660 metroj.
ĉi estas la plej longa kaj plej grandspana
el la modernaj pontoj en Ninghia. ĉia struk-

La Flava Rivero fluas norden tra la okcidenta parto de Ninghia kun longeco de ĉirkaŭ 300 kilometroj, sed en la pasinteco neniu
aŭtovoja ponto troviĝis super ĝi. Antaŭ
la Liberiĝo, oni devis transveturi la riveron
per ŝafledaj flosoj ĉe malgravaj pramejoj
kaj per ligna boato ĉe gravaj pramejoj. Kaj
oni devis unue pene tiri la boaton kontraŭ
la fluo por transveturo. Post la Liberiĝo,
motoraj pramoj instaliĝis kaj ekfunkciis ĉe
la gravaj pramejoj kaj multe faciliĝis la trafikado. Sed tiu reformo ankoraŭ ne povis
kontentigi la bezonon de la impeta disvolviĝo
de la socialisma konstruado. Tial, la sukcesa konstruiĝo de tiu ĉi pontego ludas gravan
rolon en subteno de la socialisma revolucio
kaj socialisma konstruado kaj disvolvo de
la industria kaj agrikultura produkto.
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A.

La malgranda ŝtalfabriko

N 1954, firme respondante al la granda alvoko de Prezidanto Maŭ “organiziĝu”, 13
ladistoj de Zunhua-gubernio organiziĝis en Kooperativon de Ladaĵoj. Tiutempe, ili posedis nurkelkajn martelojn, angul-ŝtalpecojn kaj unu ladotondilon, kaj per tiuj simplaj instrumentoj ili povis
produkti nur ĉirkaŭ dek specojn de vivbezonaĵoj
inkluzive de siteloj. Tiu kooperativo fariĝis poste la nuna Koopera Fabriko de Feraĵoj.

E

En 1958, sub la gvido de la brila ĝenerala
linio persone ellaborita de Prezidanto Maŭ “streĉi
plene la energion kaj strebi forte antaŭen por konstrui socialismon multe, rapide, bone kaj ekonomie”,
tiu kooperativo disvolviĝis en lokan ŝtatan maŝinriparejon, ĝia personaro pliiĝis ĝis pli ol 590
homoj kaj ĝia produktado prosperiĝis kun ĉiu tago.
Sed en 1961, la renegato, interna spiono kaj laborist-perfidulo Liu Ŝaŭki freneze detruis la proletaran revolucian linion de Prezidanto Maŭ per
sia kontraŭrevolucia reviziisma linio de “fermo
de entreprenoj, ĉesigo de produkto kaj kunfando
kaj reformo de entreprenoj” kaj reduktis la
maŝinriparejon al ladaĵa kooperativo kun 24 mem-

broj. La laboristoj senlime fidelaj al Prezidanto
Maŭ daŭre marŝis antaŭen laŭ la direkto de subteno al agrikulturo! En 1965, la kooperativo
turniĝis en Kooperan Fabrikon de Feraĵoj. Precipe depost la komenco de la Granda Proletara
Kultura Revolucio, la fabriko pli profunde kondukis la amasan movadon de viva studo kaj viva
apliko de verkoj de Prezidanto Maŭ kaj konstante
persistis en amasa revolucia kritikado kaj rimarkinde ŝanĝis sian fizionomion. Nun ĝi jam havas
121 laboristojn kaj oficistojn, mem faris 8 simplajn
ilmaŝinojn, riparis 10 malnovajn ekipaĵojn kaj
unuapaŝe efektivigis mekanikan kaj duonmekanikan produktadon kaj la specoj de ĝiaj produktaĵoj plimultiĝis ĝis pli ol 40. En la lastaj tri jaroj,
ĝi utiligis pli ol 1,800 tunojn da forĵetitaj aŭ malbonaj materialoj, kunforĝis ferpecojn el 853 tunoj
da ferrubo kaj laminatis 1,037 tunojn da maldikaj
ferplatoj kaj tiel havigis al si pli ol sufiĉe da materialo. Ĝi produktis pli ol 220,000 sitelojn, 490
ferajn ventummaŝinojn kaj pli ol 150,000 diversajn
vivbezonaĵojn kaj per tio faris relative grandan
kontribuon en subteno al agrikulturo kaj kontentigo de la vivbezonoj de la popolo.
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En la komenco de 1970, ili ekkonstruis elektran
ŝtalproduktan fornon per si mem. Tuj ĉe la
komenco iuj jam provis malhelpi la aferon per mokoj: “La ladistoj scipovas ja nur luti ladajn kruĉojn, estas absurde, ke ili provas produkti ŝtalon!”
Fronte al tiaj mokoj, la revoluciaj laboristoj kaj
oficistoj tamen neniom ŝanceliĝis.

Koncerne al la tekniko de faro de elektra forno,
ili estis tute sensciaj kaj eĉ neniam vidis tion; konceme al materialo, ili posedis nur postproduktajn
restaĵojn de materialo kaj nenormajn ŝtalplatojn;
kaj konceme al investo, ili havis nur ĉ. 100,000
juanojn por tion entrepreni. Kvankam ne tiel
bonaj estis la kondiĉoj, tamen nenicm ŝanceliĝis
ilia memfido kaj decidemo. Kompartianoj Vang
Baŭdi kaj Gu Ŝaŭfang kaj membro de la Komunisma Junulara Ligo Ŝan Ĝihua iris al ŝtalfabriko
en alia loko por lemado. En la komenco, informiĝinte pri tio, ke ili venis de la fabriko de feraĵoj
en la gubernia urbo por lerni la teknikcn de elektra
fomo por prcdukto de ŝtalo, iu kamarado de la
ŝtalfabriko diris: “Kiam ni starigis elektran fornon, ni elspezis pli ol 500,000 juancjn kaj uzis 8
monatojn por lernado.” Li dubis, ke ili sukcesos
en tio. Sed la senditoj pensis: “La revolucia
kcmitato de la fabriko konfidis al ni la taskon kaj
sendis nin ĉi tien, do ni nepre ellernos la teknikon.”
En frosta vintro, tage ili faris skizajn desegnojn de
la elektra forno kaŭrante apud ĝi; vespere ili studis,
diskutis kaj faris resumon en la gastejo. Senlace
ili tiei laboris en ĉiu tago kaj ilia spirito tiel kortuŝis la gvidantojn kaj laborantojn en tiu fabriko ke
tiuj havigis al ili kcmpleton da malnovaj bluplanoj.
En la pasinteco ili sin okupis nur pri metiaj
laborcj, neniam legis kaj ne povis kompreni tian
desegncn. Kicn fari? Ili havigis al si ekzempleron de Lernolibro de Maŝindesegno por Memlernantoj kiel ŝlosilon kaj komencis la fabrikadon, sin
helpante per ĝi en praktiko, simile al lemantoj
kiuj devas konsultadi vortaron dum legado. Ili
venkis multajn malfacilojn en la legado kaj provfabrikado.
La soklo kaj ventumilforma dentrado devas esti
faritaj el gisŝtalo, sed la gubemia urbo ne povis tion
fari. Se oni farigus ilin aliloke, oni devus multe
elspezi kaj atendi longan tempon. Sekvante la
instmon de Prezidanto Maŭ “rompi fremdlandajn
rutinajn regularojn kaj iri nian propran vojon por
disvolvo de industrio”, ili interkonsiliĝis foje kaj
refoje, faris korpon el gisfero kaj dentojn el ŝtalplato
kiujn ili fiksis sur la bazon per veldado kaj formis
dentradon, kiu tute taŭgas por uzado.
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La elektroproviza sistemo devas esti aranĝita
laŭ relative rigora normo. Kvankam neniu el
ili estis fakulo en tiu afero, tamen dank’ al studo
de la filozofiaj verkoj de Prezidanto Maŭ, ili mastris la sciencajn leĝojn, elfaris 24 elektrajn mezurilojn kaj dekojn da signaliloj, instalis pli cl 3,000
kontaktaĵojn kaj sukcesis provizi elektron en la
unua provo.

La pontargano devis esti farita relative precize.
Sin liberiginte el superstiĉo, ili anstataŭigis angulŝtalon per kunvelditaj ŝtalplatoj, faris streĉan kaj
preman provojn per memelpensitaj metodoj kaj
fine sukcesis elfari pontarganon kun levpovo de
5 tunoj kaj la postulata precizeco.

Por fari la kcrpon de la forno, oni devis forrni
konuson el ŝtalplato kun dikeco de 12 milimetrcj.
Tiun laboron oni ĝenerale devis fari per granda
mlprema maŝino. Post ripetada studo de la brila
verko Montotranslokigo Fare de Malsaĝa Avo,
la laboristoj pleniĝis de energio kaj decidis formi
la fornokorpon per martelado. Kvar kamaradoj
demetis siajn vatitajn jakcjn kaj labcregis sur
neĝkovrita lcko sub la libera ĉielo. La frapegado
per 12-funtaj marteloj preskaŭ surdigis iliajn orelojn kaj eksangigis iliajn manojn, sed neniu grumblis pro laciĝo. La kamaradcj veldantaj suferis
de varmego antaŭ si kaj ĝisosta frosto dorsflanke.
La ŝtalplatoj estis kovritaj de neĝo, ili forigis la
neĝon, sekigis la ŝtalplatojn kaj daŭrigis la veldadon. Kiam dormemo pezigis iliajn palpebrojn,
ili lavis la vizaĝcn per malvarma akvo kaj laboris
plue. Kaj tiamaniere, ili kunveldis unu post alia
dekojn da pecoj da ŝtalplatoj kaj venke plenumis
sian taskon post pena luktado dum sep tagoj kaj
noktoj.

La laboristoj de la fabriko de feraĵoj pene laboradis 5 monatojn kaj sukcese konstmis malgrandan elektran fornon kun jara produktokvanto de
1,700 tunoj da ŝtalo, nur per 180,000 juanoj kaj
45 tunoj da nenormaj ŝtalaĵoj.
Vidinte, ke finfine la malgranda fabriko de ladaĵoj, kiu klopodis en la komenco havigi al si materialon per kunforĝo de feraj forĵetaĵoj kaj laminato
de ŝtalplatoj, disvolviĝis en malgrandan ŝtalfabrikon per elektra forno, oni diris ĝoje: “Jen
el koka nesto ja elflugis ora fenikso!” La revolucia komitato kaj la laboristoj de la fabriko tamen
ne kontentiĝis je la atingo. Post la ekprodukto
de la malgranda elektra fomo, ili komencis konstmi altfornon per propra metodo. Ne havante
projektajn desegnojn, ili ĉiuj faris proponojn kaj
donis konsilojn kaj rapide pretigis projektajn deseg-

Oni starigis malgrandan ŝtalan fabrikon por utiligi lokan
riĉfonton de fera erco. Jen
malgranda eiektra forno produktas ŝtalon.

nojn por la fornego. Ne havante materialon, ili
uzis lokajn kaj malnovajn materialojn anstataŭ
la importajn kaj novajn. Anstataŭ normajn ŝtalplatojn, ili uzis ordinarajn brikojn en konstruo
de la fornega korpo kaj elfaris ventotubojn el forĵetitaj feraj objektoj per detranĉado kaj veldado.
Ili kuraĝis pensi kaj agi, pliapaŝe liberigis sian penson, kuraĝis krei novon, plene funkciigis la saĝon
kaj forton de la kolektivo kaj sukcese plenumis
la taskon de muntado de la altforno, kiu postulis
altan teknikon. La aferoj disvolviĝas senĉese.
Post solvo de malnova kontraŭdiro, aperas nova
kontraŭdiro. Post la finkonstruo de la altforno
oni devis konstrui varmventan fornon. Laŭ fremdlanda regularo, oni devis uzi dekkelkajn tunojn
da 10-milimetraj ŝtalplatoj por formi la ŝelon de
la forno, sed ili ne havis tiel multe da ŝtalplatoj.
La varmventa forno estas grava parto por fandi
feron laŭ avangarda tekniko kaj nova teknologio,
kaj ĝia konstruo estis nepre necesa. Studinte la
grandan instruon de Prezidanto Maŭ “Ni pledas
por sinapogo sur propraj fortoj”, la laboristoj ko-

mencis cerbumi por trovi ian solvon kaj elmetis
la proponon anstataŭigi ŝtalplatojn per cemento.
Ili persistis agi laŭ sciencaj reguloj, formis grupon
por eksperimentado kaj faris eksperimenton
dank’ al klopodo de la kolektivo. La provado
montris, ke cemento tute taŭgas por anstataŭi
ŝtalplatojn kaj povas elteni altan temperaturon
kaj variadon de temperaturo. Sukcesinte en la
eksperimento, ili rapide konstruis 3 Covvper varmventajn fornojn. En la mallonga tempo de 3
monatoj ili jam finkonstruis bonkvalitan malgrandan altfornon kun jara produktokvanto de
3,000 tunoj da gisfero kaj oficiale komencis produkti je la 1-a de aŭgusto de 1970.
Post tio, la revoluciaj laboristoj kaj oficistoj
de la tuta fabriko aktive ekkonstruis malgrandan
konvertilon, malgrandan ŝtallaminatejon, malgrandan koaksfornon k.s. kaj ili firme decidis konstrui malgrandan kombinumon de ŝtalo kaj fero
por kontribui al la socialisma konstruado de la
patrolando.
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Nova Teknologio

en Salfarado
HAŬ GUJĴEN
■pRESKAŬ 30 jarojn mi laboris en salfarejo.
La sezono de salfarado ĉe ni estis nur ĉ.
kvin monatoj en printempo kaj aŭtuno, tial la
produkto de salo disvolviĝis malrapide. En la
Granda Proletara Kultura Revolucio, sub la helpo
de ĈPLA, ni studis la filozofian penson de Prezidanto Maŭ, forte kritikis la kontraŭrevolucian
reviziisman linion de Liu Ŝaŭki, altigis nian konscion pri batalo inter la du linioj kaj ni decidis produkti pli multan kaj pli bonan salon por fari pli
grandan kontribuon al la socialisma konstruado.
Por produkti pli multe da marsalo, estas necese rompi la malnovan rutinan regularon kaj krei
novan teknologion. Mi pensis, ke la produktokvanto de salo ĉefe dependas de la longeco de
sunuma sezono. Por longigi la sezonon de sunumo, oni devas fruigi printempan sunumadon kaj
plenigon de cisternoj per marakvo. Informiĝinte
pri la ideo de fruigo de plenigo, iuj diris: “Se
oni plenigas cisternojn en temperaturo sub la
nulo, aperos ne salo sed salpetro, kaj la fundo de
la cisternoj estos detruita!”

Ĉu vere ne estas ebleco fruigi plenigon de cisternoj? Mi ripetade studis la instruon de Prezidanto Maŭ “Ĉia vera scio originas el rekta sperto”.
Mi pensis, kiel oni povus aserti, ke tio estas neebla, sen praktiko de vintra plenigo de cistemoj?
Por certiĝi pri tio, oni nepre devas fari praktikon.
En 1967, post la aŭtuna sunumado, mi kaj maljuna
laboristo Giang Juĝong faris eksperimenton de
vintra plenigo en malgranda skalo. En la cisterno aperis saleroj kun grandeco de milio, sed
aperis ankaŭ iom da salpetro. Ni persistis en
eksperimento kaj atente observis la aperadon de
salpetro kaj ni trovis, ke en nokto salpetro aperis
pli multe kaj tage iom el ĝi solviĝis; tuj sur la
fundo de la cisterno estas salo kaj salpetro naskiĝas sur la salo. Tial ni konvinkiĝis, ke salpetro
ne grave difektas la fundon de cisterno. En la
sekvinta printempo, post varmiĝo de la vetero la
salpetro solviĝis icm post iom. Ni persistis en
tiu eksperimento ĝis la venko. En nia eksperimenta cisterno ni akiris la unuan rikolton de salo pli
frue je duonmonato kaj la saleroj estas tre malmolaj kaj bonaj. La eksperimento pmvis, ke
plenigi cisternojn en vintro kaj fruigi printempan
sunumadon estas tute eble.

Mekanikigita produkto
de marsalo en Dongfengsalejo de Kingdaŭ

En la pasinteco, en la komenco de marto de
ĉiu jaro, ni devis fini Ia riparadon de la cisternoj.
Por fruigi plenigon de la cistemoj, ni devis fruigi
la riparon de ili. Aŭdinte tiun intencon, iuj diris
kapskuante, ke la tradicia regularo daŭris kelkcent
jarojn kaj jam fariĝis nereformebla. Studinte la
instmon de Prezidanto Maŭ “En la kampoj de la
produkta batalo kaj scienca eksperimento, la homaro
ĉiam konstante disvolviĝas kaj ankaŭ la naturo ĉiam
konstante disvolviĝas; ili neniam restas sur la sama
nivelo”, ni konis, ke en la mondo ne estas io senŝanĝa kaj oni ne devas submetiĝi al “mtinismo”.
Kiel oni povas rompi “rutinismon” ? Prezidanto Maŭ instmas al ni: “Se oni volas sukcesi
en sia laboro, t.e. atingi la antaŭkonceptitajn rezultojn, oni nepre devas konformigi siajn pensojn al
la leĝoj de la objektiva ekstera mondo.” Mi konis,
ke oni certe venkos se oni mastras la leĝojn de la
objektoj. Por mastri la leĝojn de vintra riparo
de la cisternoj, mi faris seriozan analizon pri la
malnova teknologio en riparo de la cisternoj.
En la pasinteco, en vintro oni plenigis la kristaligajn cisternojn per maldensa salakvo por ke ĝi
vaporiĝu sub vento kaj densiĝu. Por purigi la
cisternojn ni lavis ilin per maldensa salakvo kaj
tio moligis iliajn fundojn. Ni cerbumadis por
trovi rimedon por teni la fundojn malmolaj. Mi
pensis, ke la fundoj de la kristaligaj cisternoj estas
malmolaj, sed post forta pluvo ili fariĝas molaj.
Mi konkludis, ke la moleco de la fundoj havas
rilaton kun la denseco de la salakvo. Se oni povas
teni certan densecon de la salakvo senŝanĝa, la
fundo ne moliĝos kaj oni povos fruigi la riparon
de la cisternoj. Por pruvi ĉu mia ideo konformas
al la realo, en la fino de 1967, mi enlasis densan
salakvon en du kristaligajn cisternojn. Post observado dum la tuta vintro mi trovis, ke la fundoj
restis ĉiam tre malmolaj. Laŭ la leĝo ke salpetro
aperas en malalta temperaturo, mi elfluigis la salakvon el la kristaligaj cistemoj en tempo de malvarma ondo por ke salpetro naskiĝu ekster la cisternoj, kaj samtempe ni premis la fundojn per rulilo
por plisolidigi ilin. Tiamaniere, ni abolis la malnovan teknologion daŭrintan kelkcent jarojn, frue
riparis la cisternojn en vintro anstataŭ en printempo
kaj efektivigis fruigon de plenigo de cisterncj.
En vintro de 1968, ni plenamplekse disvastigis
la novan teknologion de vintra riparo de la cisternoj. Kaj nur la frua plenigo de cistemoj jam
longigis la sezonon de salfarado je du monatoj kaj
tio altigis la produktokvanton je pli ol 15%. Mi
profunde konis, ke mastri la leĝojn de la objektoj
estas ŝlosilo por utiligi kaj transformi la naturon.

La verkinto Haŭ Gujĵen

Ankaŭ tio ke somero ne konvenas al farado
de salo estas malnova mtino en salfarado. En
somero pluvo estas ofta kaj la vetero kaprica,
kaj tio vere malutilas al salfarado; sed en somero
estas intermitaj serenaj tagoj, en kiuj ni povas
sunumi salakvon. Se ni plene utiligas tiujn ŝancojn, ni povas longigi la sezonon de salfarado
kaj grandigi la produktokvanton.
Dank’ al studo de filozofiaj verkoj de Prezidanto Maŭ, mi konis, ke por sukcesi en somera salfarado, estas necese plene funkciigi la subjektivan
aktivecon, plene utiligi bonajn veterojn por fari
kiel eble plej multe da salo. Mi kaj laboristoj
disvolvis intensan salfaradon en somero. Laŭ
la ŝanĝiĝemo de la somera vetero, ni alprenis flekseblan metodon kaj akcentis “rapidecon”. Se
estis utiligebla serena vetero eĉ mallonga, ni tuj
decideme utiligis ĝin, plenigis ĉiujn kristaligajn cisternojn; se ŝanĝiĝis vetero, ni rapide koncentris
la salakvon por ke ĝi ne estu damaĝita. Por posedi
la iniciativecon en sunumado, mi ofte observis
veteron ĝis profunda nokto kune kun aliaj laboristoj. Tiamaniere, ni kaptis ŝancojn unun post
alia, akiris venkojn unun post alia, akiris sperton
de somera salfarado kaj rompis la “kutimon” ne
produkti salon en somero. En la lastaj du jaroj
ni longigis la aŭtunan sunumadon kaj akiris novan venkon en la batalo kontraŭ la naturo por
gajni tempon. En la batalo de longigo de la salfaraj sezonoj ni konis: Vera scio originas el
praktiko kaj scienco devenas de praktika agado;
ni tute povas eltrovi ion kaj krei ion, se ni kuraĝas fari praktikon kaj mastri la leĝojn de la objektoj.
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A komuna komuniko pri starigo de diplomatia rilato inter la registaroj de Ĉinio kaj
Ĉilio estis publikigita samtempe en Pekino kaj
Santiago je la 5-a de januaro de 1971. Tio estas
granda ĝojiga afero celebrinda por la popoloj de
Ĉinio kaj Ĉilio.

L

En tiu ĝojega tago ni nedeteneble rememoris
la neforgeseblajn tagojn, kiam la Ĉina Laborista
Delegacio partoprenis la celebradon pri la enoficiĝo de Prezidanto Salvador Allende en Ĉilio laŭ
invito de la Unuiĝa Centro de la Laboristoj de
Ĉilio. Kvankam nia vizito daŭris nur 7 tagojn,
tamen ni propraokule vidis la firman decidon de
la ĉilia popolo batali kontraŭ prirabado kaj interveno fare de la usona imperiismo kaj protekti
la nacian sendependecon kaj ŝtatan suverenecon.
Ĝia batala amikeco por la ĉina popolo kaj alta
respekto al nia granda gvidanto Prezidanto Maŭ
profunde tuŝis nian koron.
INTIMA AMIKO TRANS MARO
PROKSIMAS JA KVAZAŬ NAĴBARO

Kun profunda amikeco de la ĉina popolo kaj
ĉina laboristaro, ni atingis la ĉefurbon de Ĉilio
Santiago ĉe la orienta bordo de Pacifiko antaŭtagmeze de la 31-a de oktobro de 1970. Rigardante malsupren de sur la aeroplano ni vidis ke
montpintoj de Andes estas en arĝenta vesto. Sed
kiam ni descendis de la aeroplano ni tuj sentis printempan varmon en Ĉiiio. Kaj la ĉilia popolo
bonvenigis nin per entuziasmo ankoraŭ pli varma
ol printempo. Multaj ĉiliaj amikoj kaj elmigrintaj ĉinoj longe atendintaj en la aerodromo mansalutis kaj manklakis kaj alkuris al ni por manpremi
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kvazaŭ al amikoj kaj karuloj longe neviditaj.
Ĉiliaj infanoj donacis al ni faskojn da ruĝaj oleandroj. Kelkaj ĉiliaj laboristoj alte tenis rubandegon
kun grandaj ruĝaj ĉinaj ideografiaĵoj signifantaj
“Bonvenigon”. Manpremante kun ni la bonvenigantoj intime diris ĉinlingve: “Kamaradoj, bonvenigon al vi!” La amasoj laŭte kriis: “Vivu
la Ĉina Popola Respubliko!” “Vivu la ĉina popolo!” “Vivu la amikeco inter la popoloj de
Ĉilio kaj Ĉinio!” Sur la vojo de aerodromo al
la hotelo, la ĉiliaj amikoj nin akompanantaj diris:
“En la indiana lingvo ‘Ĉilio’ signifas ‘randon de
la mondo’, ankaŭ iuj diris, ke Pekino kaj Santiago
estas ĉefurboj kun la plej granda distanco inter
si en la mondo. Fakte niaj du landoj estas najbaroj interligitaj per unu oceano (Pacifiko).” Ni
respondis: “La ĉilia popolo tiel entuziasme nin
bonvenigas, tiel ke ni sentas kvazaŭ ni revenus
hejmen. Estas la komuna kontraŭimperiisma batalo kiu firme nin interligas.”
MITINGO

Posttagmeze de la 3-a de novembro, Prezidanto
S. Allende akceptis la Ĉinan Laboristan Delegacion
kaj aliajn sindikatajn delegaciojn de kelkdek landoj
en la palaco La Moneda kaj aranĝis por ili akceptan kunvenon. Kiam Prezidanto Allende kore
manpremis kun ni, ni esprimis al li varman gratulon kaj deziron pri pluapaŝa disvolviĝo de la amilceco inter la popoloj de Ĉinio kaj Ĉilio. Ankaŭ
li faris al ni varman kaj amikan parolon.
Je la 5-a en la Nacia Stadiono de la ĉefurbo
okazis grandioza mitingo kun 100,000 partoprenantoj por celebri la enoficiĝon de Prezidanto
Allende. Tiu stadiono troviĝas ĉe piedo de la mon-

Membroj de la Ĉina Laborista Delegacio kun ĉiliaj geamikoj ilin bonvenigantaj sur la aerodromo

taro Andes. De sur Ja podio oni povas vidi majeste starantajn montpintojn. Dum irado de la
mitingo sur la sportejo aperis hcmo ludanta la
rolon de brava kavaliro martiriĝinta en milito por
sendependo. Rajdante sur nigra ĉevalo kaj alte
tenante torĉon li heroe galopis sur la verda razeno,
kaj pli kaj pli ardiĝis la torĉo. Post longa kaj
heroa batalo la ĉilia popolo fine forpelis la hispanajn koloniistojn, tamen post tio la pli fercca usona
imperiismo etendis sian diablan ungegon en Ĉilion
kaj kruele prirabas kaj ekspluatas la ĉilian popoion.
Poste sur la razeno de la sportejo aperis ncmbro
da geministoj, kiuj prezentis sian pezan laboron
per fortaj dancmovoj svingante ŝovelilojn kaj pioĉojn. Pro malsato iuj el la ministoj falis, tamen
pli kaj pli multaj aliaj leviĝis por batalo. Tiu sceno
kune kun majeste staranta Andes simbolas la neelĉerpebJan forton de la ĉilia popolo kaj ĝian nefleksebJan batalvolon. Tial apenaŭ finiĝis la danco,
kiu spegulas la aktualan batalon de la ĉilia popolo,
la tuta stadiono eksplodis de aklamadoj. Subite
multaj junuloj de Ĉilio kaj la aliaj latinamerikaj

landoj svarmis en la sportejon tenante ĉilian standardon kaj sloganajn rubandegojn. Sur la rubandegoj tenataj de la ĉiliaj junuloj estis skribitaj:
“Junuloj oponas kontraŭ la usona imperiismo!”
“Lernantoj kaj la tuta laborularo staru kune!”
kaj sur tiuj tenataj de junuloj de latinamerikaj landoj estis skribitaj sloganoj pri subteno al la kontraŭimperiisma batalo de la ĉilia popolo. Tiam
la kontraŭimperiismaj batalaj sloganoj onde sonadis
en la tuta sportejo kaj skuis la aeron. En tiu momento, ni kvazaŭ vidus la nehaltigeblan potencegan torenton de kontraŭimperiisma batalo de la
popoloj de la tuta Latinameriko en la lastaj jaroj.
En la kunvenejo ni havis neforgeseblan interparolon kun 4 ĉiliaj infanoj sidantaj proksime de
ni. Ili iris al ni por manpremi kun ni kaj peti de
ni insignojn kun portreto de Prezidanto Maŭ.
Jli ĉiuj estas gefiloj de laboristoj. Montrante insignon kun portreto de Prezidanto Maŭ ni demandis
10-jaran Carlos: “Ĉu vi konas lin?” Lia 12jara frato Juan respondis konkure: “Maŭ Zedong. Li estas la gvidanto de la ĉina popolo.”
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Ĉinaj kaj ĉiliaj gelaboristoj ĝoje renkontiĝas.

Kiam ni demandis pri ilia vivo, 13-jara Rafael diris
indigne: “Mia patro estas konstruisto. Li pene
laboras de la mateno ĝis la vespero sed gajnas potage nur 20 eskudojn. Nia familio vivas en mizero.
Ni multe suferis pro la usona imperiismo. La
jankiaj imperiistoj estas malicaj. Ili rabas de ni
kupron.” Ni demandis, kiel li sciiĝis pri tio. Li
laŭte diris: “Kiel mi povus ne sciiĝi! Mi iris
kune kun mia patro al la minejo de kupro E1 Teniente. Tie ĉie estas multaj jankioj. La jankioj
estas tre kruelaj kaj ĉiam forprenas objektojn neapartenantajn al ili.” Daŭrigante lian parolon
12-jara Raul serioze demandis nin: “Ĉu estas
vere, ke Ĉinio estis en la manoj de imperiismo en
la pasinteco?” Ni faris al li mallongan klarigon:
En la pasinteco ankaŭ la ĉina popolo suferis subpremadon kaj ekspluatadon de imperiismo dum
pli ol cent jaroj. Sed sub la gvido de la granda
gvidanto Prezidanto Maŭ ĝi liberiĝis en 1949. Ĉe
tio la geknaboj konkure diris: “Ankaŭ ni forpelos
la jankiojn kaj reprenos nian riĉaĵon same kiel vi.”
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En la mitingo Prezidanto Allende faris longan
paroladon. Li refoje emfazis, ke Ĉilio reprenos
siajn ŝtatajn riĉfontojn, eliminos monopolajn entreprenojn kaj la sistemon de latifundioj kaj praktikos la internacian politikon bazitan sur la principoj de protekto de memdecido kaj neinterveno.
Lia parolo ricevis aprobon de la ĉeestantoj.

“SUFIĈAS LA REGADO DE LA USONA
IMPERIISMO!”
En diversaj kunvenoj ni ofte aŭdis la kanton
“Sufiĉas!”. Jen la vortoj de la kanto:
Laboras mi por usonano,
Ŝvitante por kelka monaĉo
Kiu ne vidiĝas en mano.
Loĝas la janki' en palaco,
Mi loĝas tamen en kabano.
Kaj kio okazas al miaj
Meksikiaj kaj panamiaj fratoj?

Cent jarojn ili estis sklavoj.
Nun ili ne plu estos tiaĵ.
Jam sufiĉas!
Jam sufiĉas
La usona regado!
Jam sufiĉas!

Tiu kanto elverŝis la deziron de la ĉilia popolo.

Dum la tuta vizitado kaj kontaktado kun ia
laborantaj popolanoj kaj personoj de diversaj socitavoloj nin forte impresis ilia firma decido pri
opono kontraŭ prirabado kaj ekspluatado fare de
la usona imperiismo. La gastigantoj nin akompanantaj dum la vizito diris al ni, ke ili lasas nin vidi
ne nur la batalon de la popolo sed ankaŭ la mizerecon de la ĉilia popolo kaŭzitan de prirabado fare
de la usona imperiismo. En ilia akcmpano ni vizitis kelkajn fabrikojn. Ni vidis, ke ncmbro da
ŝuistoj tamen ne havas ŝuojn sur siaj piedoj. La

semajna salajro de juna laboristo estas nur pli ol
200 eskudoj, tamen por aĉeti paron da ŝuoj oni
devas pagi 240-250 eskudojn. IJi ankaŭ akompanis
nin rigardi laboristan loĝkvartalon en la antaŭurbo.
Tie laboristoj loĝas en malbonaj lignotabulaj kabanoj. En la tuta kvartalo kun pluraj centoj da
familioj troviĝas nur kelkaj akvokondukiloj kaj
vespere ne estas elektraj lampoj. Post rigardado
la ĉiliaj amikoj diris al ni: “La ekspluatado de
la usona imperiismo estas la kaŭzo de la malriĉeco de nia popolo. Nia lando estas abunda en
riĉfonto kaj nia popolo estas laborema, la sango
kaj ŝvito de nia popolo tamen grasigis usonajn kapitalistojn, kiuj ĉiujare ekspluate ricevis de Ĉilio
interezon de 450,000,000 usonaj dolaroj. Nun
nia popolo persistas en la batalo kaj certe rompos
ilian katenon.”

Iun tagon, la verkinto de tiu kontraŭusona kanto
kaj kantisto speciale venis al la hotelo por vidi nin

La delegacio kun ĉiliaj knabinoj
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kaj donacis al ni lian manuskripton de la kanto.
Manpremante kun ni li diris: “Estu certaj, ke
la ĉilia popolo certe metos finon al la regado de
la usona imperiismo!”
LA ĈILIAJ AMIKOJ RESPEKTAS
PREZIDANTON MAŬ KAJ
LAŬDAS LA AMIKECON INTER
NIAJ DU POPOLOJ
Dum la vizito al Ĉilio ni vidis la respekton de
la ĉiliaj amikoj al la granda gvidanto de la ĉina
popolo Prezidanto Maŭ.

Ni rimarkis ke en la kunvena halo de la Tutlanda Federacio de Laboristoj de Ledo kaj Ŝuo de
Ĉilio kaj oficejo de la estro de iu urbo proksime
de la ĉefurbo kiu iam vizitis Ĉinion, pendis fotoj
kaj silka portreto de Prezidanto Maŭ. Multaj
ordinaraj ĉilianoj kaj amikoj el aliaj latinamerikaj
landoj petis de ni insignojn kun portreto de Prezidanto Maŭ. Kiam ni donacis la insignon portitan de ni al iu ĉilia laboristo, li laŭte kriis levante
siajn brakojn: “Maŭ Zedong! Maŭ Zedong!”
Kiam ni preterpasis la antaŭurbon, iu kamparano
etendis sian manon el plektobarilo de sia kabano
por peti de ni insignon kun portreto de Prezidanto
Maŭ. En la akcepta kunveno aranĝita de Prezidanto Allende pli-ol-dek-jara knabineto Sonia
demandis, de kie ni venis. Ni diris: “De Pekino.
Ĉu vi scias Pekinon?” “Pekino estas la ĉefurbo
de Ĉinio,” respondis ŝi. Poste montrante insignon
kun portreto de Prezidanto Maŭ sur nia brusto
ŝi diris: “Maŭ Zedong, la granda gvidanto de
la ĉina popolo.” Vespere de la 6-a de novembro
en la akcepta kunveno donita de la ĉina delegito
de komercaj aferoj en Ĉilio por nia delegacio 300
ĉiliaj amikoj kaj patriotaj elmigrintaj samlandanoj
kaj ni ĝoje kunestis kaj laŭdis la amikecon inter
niaj du popoloj. Kvar dokistoj kaj instruistoj
alrapidis de la haveno San Antonio por ĉeesti la
akceptan kunvenon. Ili diris, ke ili ekveturis de
la haveno posttagmeze kaj nur vespere atingis !a
ĉefurbon por esprimi saluton al Prezidanto Maŭ
kaj la ĉina popolo. Post la akcepta kunveno ili
devis reveni al la haveno en tiu sama nokto. Ili
kunportis leteron plenan de entuziasmo. Oni
skribis: “Respekto al la penso de Prezidanto
Maŭ Zedong, la granda gvidanto de via patrio,
kunligis nin.”

Dum la vizitado, ĉie ni aŭdis laŭdojn de la
ĉiliaj amikoj al la batala amikeco inter la popoloj
de Ĉinio kaj Ĉilio. Ili akceptis nin kvazaŭ siajn
karulojn. Informiĝinte ke ni estas la Ĉina Laborista Delegacio, multaj ordinaraj ĉiliaj laboristoj,
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junuloj, maljunuloj, virinoj kaj eĉ infanoj meminiciate alvenis por manpremi kun ni kaj entuziasme
diris: “Bonvenigon al vi. Transdonu saluton al
la ĉina popolo.” Multaj fotiĝis kune kun ni
kaj petis nin subskribi. Ne trovinte tuj ĉe si
paperon iu knabino en brula hasto etendis sian
manon por ke ni skribu amikajn vortojn sur ĝin.
Foje, amikoj de la Instituto de Ĉilia-Ĉina Kulturo
invitis nin al restoracio en la antaŭurbo kie laborantaj popolanoj ofte sin amuzas kaj manĝas. Rimarkinte nin, kelkaj homoj petis vicestron de la
delegacio Vang Hiuĝen fari surskribon per la ĉinaj
ideografiaĵoj: “Eterne vivu la amikeco inter la
popoloj de Ĉinio kaj Ĉilio.” Kiam ŝi finskribis,
Ja ĉeestantaj ĉiliaj amasoj senĉese aklamis kaj manklakadis kaj petis estron de Ja delegacio Ni Gifu
paroli. Kamarado Ni Gifu laŭte kriis: “Vivu
la amikeco inter la popoloj de Ĉinio kaj Ĉilio!”
kaj tuj ekbolis la tuta manĝejo.

Nia vizito plifortigis la batalan amikecon starigitan de niaj du popoloj en la longdaŭra kontraŭimperiisma batalo kaj reciprokan subtenon. En la
7-a de novembro kiam ni kun plena amikeco de
la ĉilia popolo devis adiaŭi Ĉilion, niaj afablaj
gastigantoj —- amikoj de la Tutlanda Federacio
de Laboristoj de Ledo kaj Ŝuo de ĈiJio respondecantaj pri akcepto de ni donacis al ni ĉilian metiartaĵon: kupran pladon. Sur la delikata plado
estis gravurita figuro de necedema indiano kun
lanco en la mano. Li estas heroo Lautaro kiu
venkis la hispanajn konkeristojn antaŭ pli ol 400
jaroj. Tiu kupraĵo purpure brila simbolas la abundan riĉfonton de Ĉilio kaj prezentas frukton de
diligenta laboro de ĝia popolo. Gi akuzis la usonan
imperiismon pri ties kruela rabado. Tiu heroo
de la indiana nacio simbolas la neflekseblan batalan
spiriton de la ĉilia popolo. Sur la kupra plado
estis gravuritaj jenaj vortoj: “A1 la laboruloj
de la Ĉina Popola Respubliko.”
Hodiaŭ, kiam ni vidas la kupran pladon kaj
ekmemoras la viziton al Ĉilio, ni pli firme kredas,
ke la ĉilia popolo certe agos kiel iJi ofte diras:
“Transformi la katenojn de imperiismo en lancojn
por rebati imperiismon. ” La ĉilia popolo kaj la
aliaj latinamerikaj popoloj certe pli brave disvolvos
la batalon en la sepdekaj jaroj kaj batalos ĝis la
krima regado de la usona imperiismo estos plene
renversita.

Eterne verdu la batala amikeco inter la popoloj
de Ĉinio kaj Ĉilio kiel pinoj sur Andes!
(La verkinto estas la Ĉina Laborista
Delegacio
kiu
vizitis
Ĉilion.)

Jen llago de la Pariza Komunumo sur kiu estas skribitc:
Franca Respubliko
Pariza Komunumo
9-a Legio

117-a Bataliono

Jc la 18-a de marto 1871, la proletaro kaj aliaj laboruloj dc Parizo faris armitan
ribelon kaj frakasis la reakcian armeon. (Desegnaĵo)
s
)

e Flirtos la Flago de

Pariza Komunumo

Kiam la Pariza Komunumo
la unua revolucia regpotenco de la proletF
klamis sian fondiĝon, sur la placo ektondris ĝojkrioj kaj la slogano "Vi''

Louis Eugene Varlin, unu el la gvidantoj
de la Pariza Komunumo. Li estis
librobindisto en Parizo kaj membro
de la Internacia Laborista Asocio (la
Unua Internacio). Li heroe martiriĝis en la batalo por defendi la Komunumon.

Jaroslaw Dabrowski, unu el la miiitaj gvidantoj de la Pariza Komunumo. Li estis pola revoluciulo kaj
oferis sian vivon en barikada batalo
por defendi la Parizan Komunumon
— la unuan revolucian regpotencon
de la proletaro en la mondo.

La Komitato de la Pariza Komunumo kunsidas.

La komunumanoj starigis barikadon kaj decidis batali brave por defendi la Komunumon.

(Desegnaĵo)

Louise Michel, heroino de la Pariza Komunumo. Arestite, ŝi montris sin brava kaj
nefleksebla kaj diris al la juĝistoj antaŭ la
reakcia tribunalo: “Se vi lasos min vivi,
mi ne ĉesos apelacii por venĝo.” Fine,
la reakcia registaro kontraŭleĝe ekzilis ŝin
al la insulo Nov-kaledonio en Pacifiko por
punlaboro.

kaj donacis al ni lian manuskripton de la kanto.
Manpremante kun ni li diris: “Estu certaj, ke
la ĉilia popolo certe metos finon al la regado de
la usona imperiismo!”
LA ĈILIAJ AMIKOJ RESPEKTAS
PREZIDANTON MAŬ KAJ
LAŬDAS LA AMIKECON INTER
NIAJ DU POPOLOJ

Dum la vizito al Ĉilio ni vidis la respekton de
la ĉiliaj amikoj al la granda gvidanto de la ĉina
popolo Prezidanto Maŭ.
Ni rimarkis ke en la kunvena halo de la Tutlanda Federacio de Laboristoj de Ledo kaj Ŝuo de
Ĉilio kaj oficejo de la estro de iu urbo proksime
de la ĉefurbo kiu iam vizitis Ĉinion, pendis fotoj
kaj silka portreto de Prezidanto Maŭ. Multaj
ordinaraj ĉilianoj kaj amikoj el aliaj latinamerikaj
landoj petis de ni insignojn kun portreto de Prezidanto Maŭ. Kiam ni donacis la insignon portitan de ni al iu ĉilia laboristo, li laŭte kriis levante
siajn brakojn: “Maŭ Zedong! Maŭ Zedong!”
Kiam ni preterpasis la antaŭurbon, iu kamparano
etendis sian manon el plektobarilo de sia kabano
por peti de ni insignon kun portreto de Prezidanto
Maŭ. En la akcepta kunveno aranĝita de Prezidanto Allende pli-ol-dek-jara knabineto Sonia
demandis, de kie ni venis. Ni diris: “De Pekino.
Ĉu vi scias Pekinon?” “Pekino estas la ĉefurbo
de Ĉinio,” respondis ŝi. Poste montrante insignon
kun portreto de Prezidanto Maŭ sur nia brusto
ŝi diris: “Maŭ Zedong, Ja granda gvidanto de
la ĉina popolo.” Vespere de la 6-a de novembro
en la akcepta kunveno donita de la ĉina delegito
de komercaj aferoj en Ĉilio por nia delegacio 300
ĉiliaj amikoj kaj patriotaj elmigrintaj samlandanoj
kaj ni ĝoje kunestis kaj laŭdis la amikecon inter
niaj du popoloj. Kvar dokistoj kaj instruistoj
alrapidis de la haveno San Antonio por ĉeesti la
akceptan kunvenon. Ili diris, ke ili ekveturis de
la haveno posttagmeze kaj nur vespere atingis la
ĉefurbon por esprimi saluton al Prezidanto Maŭ
kaj la ĉina popolo. Post la akcepta kunveno ili
devis reveni al la haveno en tiu sama nokto. Ili
kunportis leteron plenan de entuziasmo. Oni
skribis: “Respekto al la penso de Prezidanto
Maŭ Zedong, la granda gvidanto de via patrio,
kunligis nin.”
Dum la vizitado, ĉie ni aŭdis laŭdojn de la
ĉiliaj amikoj al la batala amikeco inter la popoloj
de Ĉinio kaj Ĉilio. Ili akceptis nin kvazaŭ siajn
karulojn. Informiĝinte ke ni estas la Ĉina Laborista Delegacio, multaj ordinaraj ĉiliaj laboristoj,
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junuloj, maljunuloj, virinoj kaj eĉ infanoj meminiciate alvenis por manpremi kun ni kaj entuziasme
diris: “Bonvenigon al vi. Transdonu saluton al
la ĉina popolo.” Multaj fotiĝis kune kun ni
kaj petis nin subskribi. Ne trovinte tuj ĉe si
paperon iu knabino en brula hasto etendis sian
manon por ke ni skribu amikajn vortojn sur ĝin.
Foje, amikoj de la Instituto de Ĉilia-Ĉina Kulturo
invitis nin al restoracio en la antaŭurbo kie laborantaj popolanoj ofte sin amuzas kaj manĝas. Rimarkinte nin, kelkaj homoj petis vicestron de la
delegacio Vang Hiuĝen fari surskribon per la ĉinaj
ideografiaĵoj: “Eterne vivu Ja amikeco inter la
popoloj de Ĉinio kaj Ĉilio.” Kiam ŝi finskribis,
la ĉeestantaj ĉiliaj amasoj senĉese aklamis kaj manklakadis kaj petis estron de Ja delegacio Ni Gifu
paroli. Kamarado Ni Ĝifu laŭte kriis: “Vivu
la amikeco inter la popoloj de Ĉinio kaj Ĉilio!”
kaj tuj ekbolis la tuta manĝejo.
Nia vizito plifortigis la batalan amikecon starigitan de niaj du popoloj en la longdaŭra kontraŭimperiisma batalo kaj reciprokan subtenon. En la
7-a de novembro kiam ni kun plena amikeco de
la ĉilia popolo devis adiaŭi Ĉilion, niaj afablaj
gastigantoj — amikoj de la Tutlanda Federacio
de Laboristoj de Ledo kaj Ŝuo de Ĉilio respondecantaj pri akcepto de ni donacis al ni ĉilian metiartaĵon: kupran pladon. Sur Ja delikata plado
estis gravurita figuro de necedema indiano kun
lanco en la mano. Li estas neroo Lautaro kiu
venkis la hispanajn konkeristojn antaŭ pli ol 400
jaroj. Tiu kupraĵo purpure brila simbolas la abundan riĉfonton de Ĉilio kaj prezentas frukton de
diligenta laboro de ĝia popolo. ĉri akuzis la usonan
imperiismon pri ties kruela rabado. Tiu heroo
de la indiana nacio simbolas la neflekseblan batalan
spiriton de la ĉilia popolo. Sur la kupra plado
estis gravuritaj jenaj vortoj: “A1 la laboruloj
de la Ĉina Popola Respubliko.”

Hodiaŭ, kiam ni vidas la kupran pladon kaj
ekmemoras la viziton al Ĉilio, ni pli firme kredas,
ke la ĉilia popolo certe agos kiel ili ofte diras:
“Transformi la katenojn de imperiismo en lancojn
por rebati imperiismon. ” La ĉilia popoJo kaj la
aliaj latinamerikaj popoloj certe pli brave disvolvos
la batalon en Ja sepdekaj jaroj kaj batalos ĝis la
krima regado de la usona imperiismo estos plene
renversita.

Eterne verdu la batala amikeco inter la popoloj
de Ĉinio kaj Ĉilio kiel pinoj sur Andes!
(La verkinto estas la Ĉina Laborista
Delegacio
kiu
vizitis
Ĉilion.)
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Post sia fondiĝo, la Pariza
Komunumo publikigis serion da dekretoj celantaj
frakasi la malnovan ŝtatan
aparaton kaj plibonigi la
viv- kaj labor-kondiĉojn de
la laboranta popolo. Supre:
Dekreto pri abolo de la
malnova konskripcio kaj
starigo de laNacia Gvardio. Malsupre: Dekreto
pri plibonigo de laborkondiĉoj de laboristoj en
panbakejoj.
Maldekstre:
“A1 Laboruloj de Kamparo”.
Dekstre: Dekreto
pri laikigo de la ŝtato.
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La lasta grupo da batalantoj de la Pariza Komunumo
sange luktis kontraŭ la
malamiko.i ĉe tiu muro de
la tombejo Pere Lachaise
kaj heroe oferis sian vivon.
Ekdc tiam, la revoluciaj
amasoj ncmis ĝin “Muro
de Komunumanoj”.
Gi
instigas la proletaron de
la tuta mondo eterne teni
en sia koro la principojn
de la Pariza Komunumo
por batali ĝisfine pro la
emancipiĝo de la homaro.
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Referencaĵo

Pariza

Komunumo

NTAŬ cent jaroj, laboristoj kaj aliaj laboruloj de Parizo renversis, per revolucia perforto, la reakcian regadon de la burĝara naciperfida
registaro kaj fondis la Parizan Komunumon, la
unuan revolucian reĝimon de la proletaro en la
historio de la homaro. Tio estas la unua provo
de la proletaro kun tutmonda signifo por renversi
la regpotencon de la burĝaro kaj starigi la regpotencon de la proletaro.

A

En septembro de 1870, Francio malvenkis en la
Prusa-Franca Milito, renversiĝis la Dua Imperio
kaj la franca burĝaro deklaris la fondon de la
Respubliko kaj starigis nacidefendan registaron,
kiu dekomence jam okupiĝis pri agado perfida al
la nacio. La registaro cedis teritorion kaj donis
grandan sumon kiel kompenson eksterlande; ĝi
kruele subpremis la popolon enlande kaj morte
timis kaj malamis la Nacian Gvardion — la laboristan armitan forton. Fruan matenon de la 18-a
de marto de 1871,laĉefo de la nacidefenda registaro Thiers ordonis al siaj trupoj kapti kanonojn
de la Nacia Gvardio. Tio indignigis la revoluciajn
amasojn de Parizo kaj ankaŭ soldatoj de Thiers
turnis sin al la popolo sub la edifo de la revoluciaj
amascj. La Nacia Gvardio reprenis la kanonojn,
venke marŝis en la urbocentron kaj solide draŝis
la malamikojn tiel ke ili forkuris en paniko. La
tuta Parizo estis regata de proletoj. Venkis la
revolucio de la 18-a de marto kaj naskiĝis la Pariza
Komunumo.

Post sia fondiĝo, la Komunumo tuj nuligis la
malnovan konskripcion, kaj starigis anstataŭe la
Nacian Gvardion konsistantan el ĉiuj batalkapablaj
civitanoj, kiel instrumenton de diktaturo super
la burĝaro.

La Komunumo deklaris, ke “la Komunumo
estas la unika regpotenco”, eksigis la reakciajn
oficistojn restantajn en Parizo, likvidis la putrajn
parazitojn de la ŝtato, efektivigis tutpopolan balotadon kaj igis la regpotencan maŝinon tenata de

reprezentantoj elektitaj de la popolo. La Komunumo difinis, ke la salajro de ĉiu ŝtata oficisto estas
egala al tiu de ordinara laboristo kaj ĝisfunde
frakasis la burĝaran burokratan registaron.

La Komunumo kuraĝe uzis la ŝtat-maŝinon por
fari paŝojn en ekonomio kun la intenco “eksproprietigi eksproprietigantojn”.
La Komunumo komencis sin okupi ankaŭ pri
frakaso de la spirita kateno metita de la reganta
klaso sur la popolon, deldaris laikigon de la ŝtato
kaj abolis eklezian privilegion por helpi la popolon
forskui la religian katenon.
La Komunumo alte tenis la grandan standardon
de proletara internaciismo kaj deklaris, ke la standardo de la Komunumo estas ankaŭ standardo de
Monda Respubliko.

En Civitana Milito en Francio Marks plene
parolis pri la giganta kontribuo de la herooj de
la Komunumo, profunde resumis la sperton kaj
lecionon de tiu ĉi revolucio. En la nomita kaj
aliaj verkoj li montris: “La laborista klaso ne
povas simple transpreni la ekzistantan ŝtatmaŝinon
kaj uzi ĝin por siaj propraj celoj”, “por ekstermi
klasan regadon kaj klasan subpremon ... (ĝi) unue
devas praktiki proletaran diktaturon.” De tiam
tiu ĉi baza principo de la Pariza Komunumo direktas la grandan revolucion de la proletaro de la tuta
mondo por kapti regpotencon perforte, frakasi
la burĝaran ŝtatmaŝinon kaj fondi proletaran diktaturon.
Sed la granda proletara revolucio de la Pariza
Komunumo estis strangolita de la malamikoj en
kaj ekster la lando. Tion kaŭzis tio, ke la tiama
franca proletaro ne estis sufiĉe matura kaj forta,
mankis al ĝi la gvido de marksisma politika partio,
la gvidantoj de la Komunumo ne faris tujan persekuton post la venko en la 18-a de marto por ĝisfunde ekstermi la reakciajn fortojn de Thiers svarmantajn en Versajlo, ne faris firman kaj decideman
subpremon al kontraŭrevoluciuloj, ne starigis alian-
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con. kun kamparanoj kaj ne decideme “eksproprietigis eksproprietigantojn ”. Tial, malamikoj en
kaj ekster la lando havis la tempon por fari komploton kaj reataki la grandan revolucion.
Sed la heroaj gefiloj de la Pariza Komunumo
kun revolucia brava sinoferemo batis la frenezan
reatakon de la malamikoj. Ili batalis en sango
kaj oferis la lastan guton de sia sango por defendi
la Komunumon. Ilia mondskua kaj sune brila
heroaĵo ĉiam radias pompan lumon.

Nun la proletara revolucia afero de la mondo
senĉese akiras venkojn, la ondoj de la liberiga batalo de la subpremataj nacioj kaj subpremataj popo-

loj impetas pli kaj pli alte, kaj vigle disvolviĝas la
batalo de ĉiuj popoloj de la mondo kontraŭ la usona
imperiismo kaj ĝiaj komplicoj kaj lakeoj. Guste
kiel Prezidanto Maŭ montris en sia solena deklaro
de la 20-a de majo de 1970, “La danĝero de nova
mondmilito ankoraŭ ekzistas, kaj la popoloj de ĉiuj
landoj nepre devas sin prepari. Sed, nun la ĉefa
tendenco de la mondo estas revolucio.” La historio
de la pasintaj cent jaroj elokvente pruvis la grandan
antaŭdiron de Marks: “Se la Komunumo estus
detruita, la lukto nur prokrastiĝus. La principoj
de la Komununio estas eternaj kaj nedetrueblaj; ili
ripete sin manifestos ĝis la laborista klaso akiros
liberiĝon.”
X
V

KURANTAJ AFEROJ
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6000-TUNA HIDRAOLIKA PREMILO
La laboristaro de Tiangin mem sukcese
projektis, fabrikis, kompletigis per akcesoraj
partoj kaj instalis 6000-tunan hidraŭlikan
premilon, kiu jam oficiale komencis funkcii
en produktado.

&

V

Tiu maŝino estas granda ekipaĵo necesa
por forĝi pezmaŝinajn partojn en fabrikado
de ekipaĵoj por elektroprodukto, metalurgio,
kemia industrio, ŝipkonstruado kaj minejoj.
La 6000-tuna hidraŭlika premilo fabrikita
de Tiangin altas je pli ol 22 metroj, pezas je
1,423 tunoj kaj konsistas el pli ol 14,000 pecoj.
ĉi estas facile manipulebla, taŭga por multaj
uzoj, facile riparebla kaj en ĝia farado oni
solvis iujn problemojn kiujn oni ne povis
solvi en produkto de tia ekipaĵo.

NOVTEPA VIBRA KRIBROMAŜINO
Laboristoj de la Liuĝoŭa Fabriko de Minesploraj Maŝinoj sukcese fabrikis novtipan norman vibran kribromaŝinon kun diametro
de 200 milimetroj.
Lanovaproduktaĵoestas ne nur malgranda,
malpeza, altefika, sed ankaŭ kun nova kompakta strukturo, oportuna, neobstrukciiĝema
kaj eleganta. Ĝi estas laboratoria instrumento
kun aparta stilo de nia lando.
Vibra kribrilo estas nemalhavebla ekipaĵo
por laboratorioj de geologio kaj metalurgio
kaj studo pri elektado de ercoj. Antaŭ la
Granda Proletara Kultura Revolucio, la vibraj
kribromaŝinoj uzataj en nia lando estis faritaj laŭ modelo de importaĵo. En la Granda
Proletara Kultura Revolucio, la laboristoj
de Liuĝoŭa Fabriko de Minesploraj Maŝinoj
mem sukcesis projekti kaj provprodukti la
novtipan vibran kribromaŝinon, kombinante
Ia revolucian spiriton kuraĝi pensi kaj kuraĝi
agi kun scienca sinteno. Pluraj eksperimentoj
kaj praktika uzado montris, ke ĝi bone efikas.

6000-tuna hidraŭlika premilo
forĝanta grandan laborpecon

Tenante sloganorubandon kun la surskribo i,‘Nixon estas buĉanto de la kamboĝa popolo”, venezuelaj gestudentoj manifestacias en Karakaso por forte protesti kontraŭ la krimo de la usona imperiismo en plivastigo de la agresa milito kontraŭ Hindoĉinio.

Nerezistebla Historia Fluo
NUTAŬ

UN, vigle leviĝas la batalo de la latinamerikaj landoj kaj popoloj por oponi kontraŭ
la superrego kaj agreso de la usona imperiismo
kaj protekti siajn naciajn interesojn kaj ŝtatan
suverenecon. 9 landoj inkluzive de Ĉilio kaj Peruo
okazigis konferencon por defendi siajn marrajtojn
kaj firme oponi kontraŭ tirana okupo kaj divido
de la maroj fare de la superpotencoj. Timante
nek forton nek potencon Ekvadoro kaptis en januaro 1971, 17 usonajn piratajn fiŝkaptajn ŝipojn
kiuj entrudiĝis en ĝian teritorian maron. Ĉio ĉi
tio montras, ke la batalo de la latinamerikaj landoj
kaj popoloj kontraŭ la doktrino de grandlanda hegemonio jam fariĝis nerezistebla historia fluo.

N

La potenca batalo de la latinamerikaj landoj
kaj popoloj rompis la “Tut-amerikan Sistemon”
per kiu la usona imperiismo katenis ilin dum longa
tempo. La usona imperiismo ĉiam utiligis la
“Organizon de Amerikaj Ŝtatoj” por komandi

kaj regi la latinamerikajn landojn. senbride farante
ĉion laŭ sia plaĉo. Nun, en tiu organizo montriĝis antagonismo kun la usona imperiismo en
unu flanko kaj la latinamerikaj landoj en la alia.
Preterlasante la usonan imperiismon, pli ol 20
latinamerikaj landoj mem okazigis kunvenojn de
la “Speciala Komitato por lcunordigo de Latinameriko” sur kiuj ili unuanime oponis kontraŭ
prirabo kaj superrego de la usona imperiismo.
Tio estis senprecedenca en la latinamerika historio.
Krome, la latinamerikaj landoj ankaŭ pliapaŝe
firmigis la batalan unuiĝon kun la azi-afrikaj landoj. De la Tria Konferenco de Ŝtataj kaj Registaraj Ĉefoj de Neligitaj Landoj ĝis la 25-a Sesio
de la Generala Asembleo de UNO, diversaj landoj
en Azio, Afriko kaj Latinameriko pli kaj pli firme
unuiĝis en sia batalo kontraŭ la doktrino de grandlanda hegemonio. La ĉirkaŭmuro kiun la usona
imperiismo konstruis en sia postkorto jam falis
en grandaj partoj.

39

La nuna situacio montras, ke la latinamerikaj
landoj kaj popoloj jam ne plu estas viktimoj kiujn
la usona imperiismo antaŭe povis laŭvole ekspluati kaj sklavigi. En la batalo la Jatinamerikaj
landcj iom post iom forigis la superstiĉon al la
usona imperiismo. Komence, ili prove ektuŝis
tiun giganton kaj trovis ke ĝi estas nenio timinda.
Poste, ili kuraĝis malobei la ordonojn de la usona
imperiismo, kuraĝis stari kontraŭ ĝia subpremo
kaj humiligi ĝian arogantecon. La usona imperiismo jam ne plu povas daŭrigi sian politikon de

forto en Latinameriko.
tiu kontinento!

Ŝanceliĝas ĝia trono super

Nun, pli kaj pli multaj mezgrandaj kaj malgrandaj landoj leviĝas kontraŭ la doktrino de grandlanda hegemonio. Ĉiuj landoj, ĉu grandaj aŭ
malgrandaj, devas esti egalrajtaj senescepte. Sed,
unu aŭ du superpotencoj konsideras, ke ili povas
direkti, atenci kaj tirani aliajn landojn. Kiu donis
al ili tiun “rajton”? Kial grandaj landoj povas
esti superaj al aliaj? Per siaj tiranaj agadoj ili
metis sin en la malamikan pozicion de la mondaj

Konciza Mapo de Latinameriko
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popoloj. Jenaj estas la kruelaj faktoj: Kiu tirane premas aliajn sub siaj piedoj, tiu ricevos rebaton de la mondaj popoloj ĝis lia plena fiasko.
Nia granda gvidanto Prezidanto Maŭ montris:
“Ni firme pledas, ke ĉiuj landoj praktiku la bone
konatajn kvin principojn, nome reciproka respekto
de suvereneco kaj teritoria integreco, reciproka neagreso, neinterveno en intemajn aferojn, egaleco kaj
reciproka utilo kaj paca kunekzisto.” Sekvante la
instruon de Prezidanto Maŭ, nia registaro kaj popolo fidele observas tiujn principcjn en traktado
de rilatoj inter landoj. Ni ne permesas aliajn landojn atenci nian suverenecon kaj interveni en niajn
internajn aferojn. Tia estas nia starpunkto hodiaŭ,
kaj ĝi estos la sama en la estonteco.

Sub la kruelaj ekspluatado kaj subpremado de la usona
imperiismo kaj la reakciaj regantoj, la malriĉaj ekvatoraj popolanoj penlaboregas sed ilia vivo estas en malcerteco.
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Certe Triumfos la Heroa

Panamia Popolo

GIN TANG

NTAŬ sep jaroj, la panamia popolo levis
altan tajdon de batalo kontraŭ la agreso de la
usona imperiismo por repreni sian suverenecon
super la Kanala Zono de Panamio. Panamio estas
malgranda lando kun malpli ol 1.5 milionoj da
loĝantoj, sed ĝia popolo kuraĝas batali kontraŭ
la usona imperiismo kiu aspektas kiel koloso.
ĉia justa batalo ricevis subtenon de la popoloj
de la tuta mondo.

A

En sia Parolo por Subteni la Panamian Popolon
en Ĝia Justa Patriota Batalo kontraŭ la Usona Imperiismo, nia granda gvidanto Prezidanto Maŭ
montras: “La furioza tajdo de la tutmondaj popoloj kontraŭ la usonaj agresantoj estas nerezistebla.”
Kaj fakte tiel estas. En la lastaj jaroj, la patriota
batalo de la panamia popolo kontraŭ la usona
imperiismo havis novan disvolviĝon. En la pasintaj pli ol unu jaro, Panamio foje kaj refoje de-
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klaris repreni la suverenecon super la Kanala Zono
kaj ankaŭ partoprenis en la batalo de latinamerikaj landoj unuiĝintaj por defendi la suverenecon
de sia mara teritorio. Lastatempe, ĝi decideme
ĉesigis la intertraktadon kun Usono por interkonsento pri civila aviado, ĉar, dum la intertraktado la usona imperiismo ludis politikon de forto,
ignorante la justajn postulojn de Panamio.
Neakordigebla estas la kontraŭdiro inter la
panamia popolo kaj la usona imperiismo. La
usona imperiismo volas agresi kaj prirabi aliajn
landojn, sed tiuj landoj kaj popoloj, kiuj nevolas
esti subpremataj kaj superregataj, certe leviĝos kaj
batalos kontraŭ ĝi. Forpasis jam pli ol duono de
jarcento post kiam la usona imperiismo okupis la
Kanalan Zonon de Panamio kaj faris ĝin “ŝtato

en ŝtato” de Panamio. Kiel la panamia popolo
povas toleri kaj ne kontraŭbatali kiam la usona
imperiismo tiel serioze atencas la suverenecon kaj
teritorian integrecon de Panamio ? Tra la batalo,
la panamia popolo pli klare travidis la lupan naturon de agreso kaj rabado de la usona imperiismo
kaj ĝian naturon de papera tigro, kiu aspektas forta
sed esence estas malforta, pli profunde komprenas,
ke la batalo kontraŭ la usona imperiismo estas justa
agado kaj ĝi certe akiros venkon se nur oni persistas en pinto-kontraŭ-pinta batalo kontraŭ la usona
imperiismo.
La granda gvidanto Prezidanto Maŭ montras:
“Unuiĝu ĉiuj landoj suferantaj la agreson, kontrolon, intervenon kaj supertiranadon de Usono por
formi la plej vastan unuecfronton por oponi agresan
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La Panamia Popoio Persistas en
Patriota Batalo kontraŭ la
Usona Imperiismo
KIANG FENG
OR defendi sian nacian memstarecon kaj
ŝtatan suverenecon, la panamia popolo
faris malcedeman batalon kontraŭ la agreso,
rabado kaj interveno, kiujn la usona imperiismo
faris al ĝi. Tiu batalo ricevis novan disvolviĝon
en la lastaj jaroj.

P

De longa periodo, la usona imperiismo tirane
okupas la Panaman Kanalon pere de la neegalrajta
“Usona-Panamia Traktato” de 1903, atencas la
ŝtatan suverenecon de Panamio kaj, krome, prenante la Kanalan Zonon de Panamio kiel bazon,
arbitre intervenas en la internajn aferojn de Panamio kaj subpremas la revoluciajn batalojn de la
popoloj de Panamio kaj aliaj latinamerikaj landoj.
Tio vekis firman kontraŭstaron de la panamia
popolo, kiu decideme postulas redonon de la suvereneco en la Kanala Zono de Panamio, farante
pinto-kontraŭ-pintajn batalojn kontraŭ la agreso,
rabado kaj interveno fare de la usona imperiismo.
La kanalo estas laborfrukto de la panamia popolo, kiu pagis gigantajn kostojn kaj oferojn por ĝin
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fosi. La usonaj imperiistoj faris kruelan ekspluatadon kontraŭ la laboristoj tute ne zorgante ilian
vivon kaj la laborkondiĉoj estis ekstreme malbonaj
dum la fosado de la kanalo, ke dek miloj da laboristoj de Panamio kaj aliaj landoj mortis sur la laborejo. Sed, de pli ol 60 jaroj, la usona imperiismo
perforte tenas en sia posedo la kanalon kaj la
Kanalan Zonon kun areo de pli ol 1,400 kvadrataj
kilometroj sur ambaŭ bordoj. Gi sendis tien ĝeneralan inspektoron kaj trupojn por efektivigi kolonian
regadon kaj eĉ malpermesis la popolanojn de Panamio libere eniri en la Kanalan Zonon, farante ĝin
“ŝtato en ŝtato”. La usona imperiismo utiligas
sian privilegion uzurpitan super la Panama Kanalo
kiel vojon por batalakiri hegemonion de la mondo.
ĉi ne nur kaptas gigantajn ekonomiajn profitojn,
ekzemple, de la ekfunkcio de la kanalo ĝis 1969 la
Panamo-Kanala Kompanio de Usono enspezis
vojimposton en sumo de pli ol tri miliardoj da
dolaroj, sed ankaŭ prenis la Kanalan Zonon kiel
militan bazon por fortigi sian hegemonion super
Latinameriko. En la lastaj jaroj, por intensigi

politikon kaj militan politikon de la usona imperiismo kaj defendi la mondpacon.” Nuntempe,
multaj latinamerikaj landoj unuiĝas por defendi
nacian sendependecon kaj ŝtatan suverenecon
kaj batali kontraŭ la politiko de forto de la usona
imperiismo. Fakto pruvas, ke tio estas efikarimedo
por oponi kontraŭ la usona imperiismo. Tre efika
estas la batalo de latinamerikaj Jandoj en unuiĝo
kontraŭ la usona imperiismo por defendo de la
rajtoj super teritoriaj maroj. Nun, la landoj de
Latinameriko pJi kaj pli multe prenas unuiĝan
agadon por fari neflekseblan batalon kontraŭ la
usona imperiismo. Latinameriko, kiun la usona
imperiismo rigardas kiel sian “postan korton”,
tumultas kvazaŭ Andes en erupcio kaj uragane
atakas la “koloson” usonan imperiismon. Eĉ

burĝaraj ĵurnaloj de Usono devis konfesi: “En
la unua jaro de la sepdekaj jaroj aperis en Latinameriko malkvieta situacio plena de vigle disvolviĝantaj revolucioj.” “En la plejparto de la landoj
de Latinameriko, leviĝas naciisma sentimento en
ekonomia kaj politika sferoj. . . . Usono fariĝis
celtabulo de ĉiuj.”
La grandaj sepdekaj jaroj estas jaroj, en kiuj
vigle kaj impete disvolviĝos la revolucia batalo de
la mondaj popoloj. La furioza tajdo de la batalo
de la popoloj kontraŭ la agreso de la usona imperiismo estas nerezistebla. Heroa panamia popolo,
justeco estas ĉe vi! Venko certe apartenos al
la heroa panamia popolo persistanta en sia batalo.
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antaŭenpuŝadon de sia agresa kaj milita politiko,
la usona imperiismo konstruis nuklean strategian
bazon en la Kanala Zono kaj aktive planas fosi
novan marnivelan kanalon je proksimume 10 anglaj
mejloj for de la nuna kanalo. Laŭ lastatempa
informo de usonaj ĵurnaloj, por plifortigi la subpremadon al la ĉiam pli kreskantaj kontraŭusonaj
bataloj de la popoloj de Panamio kaj aliaj latinamerikaj landoj, la usona imperiismo pliigis en
1970 sian garnizonon en la Kanala Zono de Panamio de 9,000 al 12,000 homoj, tio estas duoblo
de la tuta armeo de Panamio mem.
Por aboli la neegalrajtan traktaton kaj repreni
sian suverenecon super la Kanala Zono de Panamio,
la panamia popolo neniam ĉesis batali dum la pasintaj pli ol 60 jaroj. La mondskua ŝtormo de
patriota batalo de la panamia popolo kontraŭ la
usona imperiismo eksplodinta en la 9-a de januaro
1964 estis nova leviĝo de tiu longdaŭra, malcedema
batalo kaj ekzemplo de netimo de malgranda lando
al forta potenco. Antaŭ la heroa spirito de kuraĝa batalo de la panamia popolo, la konsternita
usona imperiismo estis devigita fari intertraktadon
kun la registaro de Panamio pri la problemo de
la kanalo. Sed ĝi celis subskribi “novan traktaton” por daŭrigi sian tiranan okupadon de la
kanalo kaj la Kanala Zono per trompoj kaj akiri
la privilegion de konstruo de nova kanalo, atencante plie la ŝtatan suverenecon de Panamio. En
la traktado Panamio firme restis sur la starpunkto de defendo de sia suvereneco. Post longdaŭra
intertraktado, la usona imperiismo ne povis efektivigi sian kriman intrigon, kaj ĝi arbitre interrom-

pis la traktadon en la fino de 1967.

En lastaj jaroj, la registaro de Panamio ripete
konfirmis sian starpunkton por defendi la ŝtatan
suverenecon, oponi kontraŭ la daŭra perforta
okupo de la Kanala Zono fare de la usona imperiismo kaj rekomenci la intertraktadon kun Usono
pri la postulo de repreno de sia ŝtata suvereneco
super la Kanala Zono. Tamen, la usona imperiismo ĝisoste malamis la starpunkton de Panamio
por defendi la ŝtatan suverenecon kaj nacian dignon kaj aplikis diversajn malnoblajn intrigajn rimedojn de interveno kaj renversado, ekzemple:
organizi dungitajn trupojn por fari tumultojn,
ĉesigi pruntedonon, sendi agentojn en Panamion
por agiti pri restarigo de t. n. “parlamentisma demokratio”, ktp. Ĝi vere faris ĉion eblan por submeti Panamion al sia volo. Sed, ĉiuj ĉi tiuj intrigoj bankrotis pro la pinto-kontraŭ-pinta batalo
de la popolo kaj registaro de Panamio. En decembro 1969, la usona imperiismo instigis prousonajn, reakciajn militistojn al milita ŝtatrenverso.
Sed, sub la firma rebato de la popolo kaj patriotaj
militistoj de Panamio, la ŝtatrenversa intrigo estis
likvidita jam en du tagoj.
Precipe en la jaro 1970, ĉiuj intrigoj kaj artifikoj de la usona imperiismo fiaskis. La registaro
de Panamio multfoĵe ripetis sian postulon repreni
sian suverenecon super la Kanala Zono. Omar
Torrijos, komandanto de la Nacia Gvardio de
Panamio, diris en intervjuo al ĵurnalisto de semajna gazeto Siempre de Meksikio en la lasta julio,
ke “Panamio ne povas akcepti la koncepton ke
areo en nia propra teritorio estas fremdlanda sank-
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tejo ... Ni pretendas nian teritorian kaj fiskan
suverenecon super la Kanala Zono”. En la lasta
aŭgusto la registaro de Panamio rifuzis la nepravigeblan postulon de Usono pri daŭra uzado de
la milita bazo de Rio Hato kaj reprenis ĝin. En
la lasta septembro, la registaro de Panamio ofi*
ciale sciigis Usonon ke ĝi rifuzas akcepti la projektcn de “nova traktato” altruditan de Usono
kiel bazon por restarigi la intertraktadon pri la
kanala problemo inter la du landoj. La 30-an
de la lasta novembro, usona komisiono respondecanta por skizi planon de la konstruo de nova
panama kanalo prezentis al la ĉefo de la usona imperiismo Nixon raporton, en kiu ĝi deklaris senhonte ke Usono “devas teni absolutan rajton” de
“defendo” de la kanalo kaj la “nova kanalo”. Tio
estas vere kulmino de senhonteco kaj aroganteco!
Torrijos ree asertis en la lasta decembro: “Panamio deklaras sian absolutan suverenecon super
la teritorio (la Kanala Zono), ĉar la panamianoj
de la nuna generacio ne povas kaj neniam povos
kompreni la fakton ke en ilia teritorio ekzistas teritorio de alia lando kun siaj propraj leĝoj, sia propra polico kaj sia propra standardo. Tio nepre
devas esti ŝanĝita.” La 17-an de la lasta decembro,
Panamio proklamis ĉesigon de la intertraktado
pri subskribo de nova interkonsento pri civila aviado por protesti kontraŭ la politiko de forto de
la usona imperiismo kaj ĝia ignorado de la justaj
postuloj de Panamio. Dum la intertraktado, Pa-

namio postulis egalan rajton en civila aviado kaj
nuligon de kondiĉoj atencantaj la suverenecon de
Panamio, ekzemple: la komercaj aeroplanoj de
Panamio povas transflugi la Kanalan Zonon, nur
post ricevo de permeso de Usono.
Hodiaŭ, la rabista vizaĝo de la usona imperiismo, kiu arogante provas daŭrigi senfine la perfortan okupadon de la Kanala Zono de Panamio,
pli kaj pli elmontriĝis antaŭ la tutmonda popolo.
La panamia popolo nun brave persistas en sia granda patriota batalo por oponi kontraŭ la usona
agreso kaj defendi sian ŝtatan suverenecon. La
granda gvidanto de la ĉina popolo Prezidanto
Maŭ montris en sia Parolo por Subteni la Panamian
Popolon en Ĝia Justa Patriota Batalo kontraŭ la
Usona Imperiismo, publikigita en la 12-a de januaro
1964: “La furioza tajdo de la tutmondaj popoloj
kontraŭ la usonaj agresantoj estas nerezistebla. La
batalo de la tutmondaj popoloj kontraŭ la usona
imperiismo kaj ĝiaj lakeoj certe akiros pli grandajn
venkojn.” Estas antaŭvideble, ke la batalo de la
panamia popolo por oponi kontraŭ la usona agreso, rabado kaj superregado kaj defendi sian nacian memstarecon kaj ŝtatan suverenecon certe
akiros novajn venkojn, kaj ke la usonaj imperiistoj pli aŭ malpli frue estos elpelitaj el la Kanala
Zono de Panamio. La justa batalo de la panamia
popolo ricevas simpation kaj subtenon de ĉiam
pli multaj popoloj en la tuta mondo.
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Enciklopedieto

La Panama Kanalo sub la Perforta

Okupo de la llsona Imperiismo

T A Panama Kanalo situas en
-*-J la mezo de la Respubliko de
Panamio de Mez-ameriko. ĉi havas
longecon de 81.3 kilometroj kaj
larĝecon de 91—304 metroj, kaj estas grava navigacia vojo interliganta
Pacifikon kaj Atlantikon. La areo
kun larĝeco de 16.1 kilometroj ambaŭborde de la kanalo nomiĝas
Kanala Zono de Panamio kies totala
areo havas pli ol 1,400 kvadratajn
kilometrojn.

La fosado de la kanalo komenciĝis en la jaro 1881. En 1903,
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kiam la konstruado de la kanalo
proksimiĝis al la fino, la usona registaro forpuŝis Brition, Francion,
Germanion kaj registarojn de latinamerikaj landoj, trudis al Panamio
la neegalrajtan “Usonan-Panamian
Traktaton” kaj kaptis la privilegion
super la kanalo kaj Kanala Zono per
malalta pago de dek milionoj da
dolaroj en unu fojo kaj ĉiujara luprezo de 250,000 dolaroj.

En la pasintaj pli ol 60 jaroj,
por aboli la neegalrajtan “UsonanPanamian Traktaton” kaj repreni
la suverenecon de la lando, la panamia popolo faris bravan malcedeman batalon. En la 9-a de janua-

ro 1964, en la tuta Panamio eksplodis kontraŭusona patriota batalo,
kiu skuis la tutan mondon. La
granda gvidanto de la ĉina popolo
Prezidanto Maŭ publikigis en la
12-a de januaro de la sama jaro
Parolon por Subteni la Panamian
Popolon en Ĝia Justa Patriota Batalo kontraŭ la Usona Imperiismo,
kiu esprimis la firman subtenon de
la ĉina popolo al la panamia popolo.
Nun la panamia popolo daŭrigas la batalon por repreni la Panaman Kanalon kaj opozicii al la
rabado, interveno kaj agreso de la
usona imperiismo.

kultura revolucio, la specoj plimultiĝis de
kelkaj ĝis ĉirkaŭ 200 kaj oni kreis kaj aplikis
multajn progresintajn teknikojn kaj teknologion en la fabrikado.

GRANDSKALA PRODUKTO DE
CEMENTAJ BOATOJ
La produktokvanto de cementaj boatoj
faritaj de nia lando post la komenco de la
Granda Proletara Kultura Revolucio kreskis
je 170 pocentoj kompare kun tiu antaŭ la

Tiel frue kiel en la jaro 1958, nia lando
jam komencis fari boatojn el cemento. Tia
boato estas solida, fajreltena, neputriĝema,
facile riparebla kaj ĝia produkta teknologio
estas simpla. Dank’ al uzo de cemento en
ŝipkonstruo, oni povas ŝpari grandan kvanton
da ŝtalo, ligno kaj lako, kaj krome la produktokosto de tia boato estas malpli granda ol
tiu de ligna aŭ fera boato.
600-tonela cementa varŝipo Fen Jin konstruita
de Giejang-ŝipkonstruejo
de Giejang-gubernio de
Guangdong-provinco estas lanĉata.

1000-tonela cementa barĝo Hingang konstruita de
la Havena Administracio
de Tiangin estas lanĉata.
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PORTORIKAJ LOĈANTOJ PROTESTIS KONTRAŬ
LA MILITA MANOVRO DE LA USONA
IMPERIISMO EN PORTORIKO

I

MEKSIKIO KAPTIS UNU USONAN
PIRATAN FIŜKAPTAN ŜIPON
Por defendi la suverenecon de la teritoria maro
kaj fiŝan riĉfonton de sia lando, en la 29-a de januaro
de 1971 la meksikia mara armeo kaptis unu usonan
piratan fiŝkaptan ŝipon, kiu kontraŭleĝe fiŝkaptis en
la teritoria maro de Meksikio.

La usona pirata fiŝkapta ŝipo “Edward Clinch”
estis kaptita dum kontraŭleĝa fiŝkaptado en la teritoria maro 5 marmejlojn de la bordo de Meksikio.
Ĝi tuj estis eskortita en la havenon Tuxpan.

EKVADORO KAPTIS 17 USONAJN PIRATAJN
FIŜKAPTAJN ŜIPOJN ENTRUDIĜINTAJN
EN ĜIAN TERITORIAN MARON
En januaro de 1971, la usona imperiismo intence
provokis Ekvadoron, senĉese sendante fiŝkaptajn ŝipojn
en ĝian teritorian maron. Ekvadoro ne timis la potencan usonan imperiismon kaj kaptis 17 usonajn piratajn fiŝkaptajn ŝipojn, kiuj entrudiĝis en la teritorian
maron de Ekvadoro por kontraŭleĝe fiŝkapti.
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NOVTIPA ERC-ELEKTEJO
Sukcese finkonstruiĝis kaj komencis produkti la unua erc-elektejo de nia Iando aplikanta la novan teknologion de seka muelado
kaj seka elektado sen perilo.
Dank’ al la sukcesa kreo de la nova teknologio, efektiviĝis la revo “elekti ercon sen uzo
de akvo”, kio signas, ke la erc-elekta tekniko
de nia lando jam aliĝis al avangarda vico.
Tio havas gravan signifon en akcelado de rapida
disvolviĝo de nia produktado de fero kaj ŝtalo.

La erc-elektejoj de nia lando ĝenerale aplikas la malnovan fremdlandan metodon de

La loĝantoj de la insulo Culebra de Portoriko faris
sinsekvajn manifestaciojn kaj aliformajn batalojn por
protesti kontraŭ la usona imperiismo, kiu okupis teron
de la insulo Culebra por uzi ĝin kiel pafekzercejon kaj
fari grandan militan manovron sur la insulo.

La 21-an de januaro, amasoj blokadis la pafekzercejon de la usona mara armeo kaj daŭrigis la batalon
malgraŭ la subpremo de policanoj senditaj de koloniisma instanco.

PERUAJ KUPROMINEJAJ L.ABORISTOJ
STRIKIS POR PROTESTI
KONTRAŬ LA EKSPLUATO DE LA
USONA MONOPOLA KAPITALO
En la 28-a de januaro, 4,500 laboristoj de la kuprominejo Toqucpala de la Usona Sudperua Kupra
Kompanio kaj de la Usona Mina Kompanio Marcona
daŭrigis sian strikon por protesti kontraŭ la kruela
ekspluato de monopolaj kapitalistoj. Laboristoj de
la kuprominejo Toquepala postulis plibonigi laborkondiĉojn, sed la usona kompanio arbitre ne donis
respondon. La strikantaj laboristoj de la Mina Kompanio Marcona, kies usonaj monopolaj kapitalistoj
devigite konsentis la postulojn elmetitajn de ili dum
la strikado, daŭrigis sian strikon por subteni la strikan
batalon de laboristoj de la kuprominejo Toquepala.

malseka muelado kaj malseka elektado en
la tridekaj jaroj, kiu bezonas komplikan
procedon kaj multspecajn ekipaĵojn. Laŭ
tiu metodo oni bezonas 10 tunojn da akvo por
elekti 1 tunon da erco, tial oni ne povas starigi
erc-elektejon en loko kie estas mino sed sen
akvo. La nova teknologio aplikita de la
erc-elektejo konsistas nur el 4 procederoj
anstataŭ 10. La pezo de la ekipaĵoj de la
novtipa erc-elektejo reduktiĝis je 37%, la
plankareo de la fabrikdomoj je 56%, la investo
je 37%, la produkta personaro je 39%, ankaŭ
la konsumkvanto de materialo kaj elektro
kaj la produktokosto de rafina erco multe
reduktiĝis, kompare kun tiuj de same granda
erc-elektejo aplikanta la metodon de malseka
muelado kaj malseka elektado. Aparte menciinde estas, ke la nova teknologio bezonas nur
malmultan akvon por senpolvigi, malvarmigi
ekipaĵojn kaj malsekigi rafinan vostan ercpulvoron, kaj por elekti 1 tunon da erco oni
bezonas nur 0.5 tunon da akvo anstataŭ 10
tunojn.
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Nova Labor-kostumo
5*ĉu rCcj

TUN tagon venis al la laborgrupo de elektra segado en
la Hajdian-a Lignaĵa Fabriko, Pekino, nove trans-postenita laboristokompartiano
Gin Joŭfang el la
Nord-antaŭurbaLignaFabriko. La
grup-estro varme donis al li novan
labor-kostumon, kiun li petis de la
tenejo.

Gin Joŭfang pensis en si, ke li,
kiel kompartiano, devas ĉiam memori la instruon de Prezidanto Maŭ,
ke “Ia kamaradoj daŭre konservu

sian stilon de modesta vivado kaj

penema luktado”, kaj restu diligentaj, ŝparemaj, penemaj kaj malluksaj. Pensante pri tio, li diris kun
rideto: “Grup-estro! sufiĉas por
mi iu uzita. Ni klopodu ŝpari en
ĉio por la ŝtato.”
Tio tre kor-tuŝis la grup-estron
kaj li tuj ŝanĝe petis por li malnovan.
Kiam kamarado Gin Joŭfang
laboris en la Nord-antaŭurba Ligna
Fabriko, li jam tiel zorgis pri ŝparado de ĉiuj bagateloj. Li ne vestis
sin per nova labor-kostumo, kiun
li ricevis. Antaŭ ol li venis al la
Hajdian-a Lignaĵa Fabriko, li redonis sian labor-kostumon. Ĝi es-

tis tute nova kaj neuzita. Nun,
venante al la nova labor-posteno,
li alportis kun si tiun bonan penson
kaj bonan labor-stilon de la laboristoj de la Nord-antaŭurba Ligna
Fabriko.

Tiu ĉi okazaĵo profunde influis
ĉiujn laboristojn de la grupo. Ili
esprimis unuvoĉe: “Ni lernu de
la Nord-antaŭurba Ligna Fabriko
kaj de majstro Gin.” De tiam
ĉiuj laboristoj de la grupo ekklopodis esti diligentaj kaj ŝparemaj.
Kamaradinoj de la grupo proponis,
ke oni donu al ili difektitajn laborkostumojn kaj gantojn, por ke
ili riparu ilin en libera tempo por
plua uzado.
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volucia historio, kaj la teorio kaj
praktiko de Marksismo-Leninismo.

La rubriko “Tra la Mondo”
estas ankaŭ grava.

LETERO DE GFR-A
LEGANTO J. M.
LETERO DE AŬSTRIA
LEGANTO F. J.
Mi kore dankas pro la ruĝa
libro Vortoj de Prezidanto Maŭ
Zedong, eldonita en Pekino 1967.
Tiu ĉi progresiga verko estas efektive rekomendinda kaj nepre legenda por tuta mondhomaro. Kiom
longe mi ankoraŭ vivas, tiom longe
mi alte taksas kaj honoras la ruĝan
libron kiel sanktan klerigilon. Aŭstria proverbo diras: Kiel la gvidanto, tiel la popolo. La gvidanto
edukas la popolon.

LETERO DE FINNLANDA
LEGANTO T. T.
Ĉiuj numeroj de via revuo estas
ĝenerale luksaj kaj la teksto estas
interesa. A1 mi plaĉas legi pri
Maŭzedongpenso kaj ĝia apliko en
la ĉina socio kun ties specialaj trajtoj, al kiuj kontribuas la glora re-

Via ilustrita revuo tre plaĉas al
mi, tial mi volas legi ĝin ankaŭ en
lanovajaro. Mimendisvianmonatan revuon por 1971 ĉe nia libroservo. Ankaŭ mi ne volas forgesi
danki vin pro la belega kalendaro,
kiun vi sendis kiel donacon.
Per via monata revuo mi ricevis
enrigardon en la nunan situacion
de via lando, kaj mi devas admiri
pri via grandfaro. Mi konstatis,
ke vi havis grandajn sukcesojn en
ĉiuj partoj: industrie, agrikulture,
ekonomie, science, ktp. Mi deziras al vi ankaŭ en la nova jaro
feliĉon kaj sukceson je bonfarto
de via patrio kaj via popolo.

LETERO DE DANA
LEGANTO B. E.
La revuo ŝajnas belaspekta kaj
interesa, ĉar ĝi montras diversajn
aktivecojn de la vivo en Ĉinio. Krom
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tio oni vidas la ardan deziron plialtigi la vivnivelon por la popolo.
A1 mi plej multe plaĉas la artikoloj, kiuj pritraktas la ĉiutagan
vivon en via tiom multfaceta lando.
Tial ankaŭ la bildoj kiuj montras
la homojn en laboro, en lemejo,
en libertempo.
Volonte mi vidas ekzemplojn
pri ĉina aktiva helpo al aliaj landoj
en la mondo.

LETERO DE BRITA
LEGANTO G. A. H.
Mi gratulas vin pro la artikoloj
en n-ro 10 de EPĈ de 1970, speciale
tiu pri la brakhorloĝoj faritaj en
Ĉinio. Por mi estas grava, ke la
mondo havas informon pri la variaj
produktoj faritaj en socialismaj
landoj.

En tiu sama numero estas artikolo pri ĉinaj karbminejoj. La fakto, ke mi estis karbministo kaj laboris dum 46 jaroj subtere, estas
la kialo por mia intereso pri la artikolo.
Mi legis ĝin kiel spertulo
en karbmineja afero.
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Sur la kovrilo:
Riĉa rikolto de fame konataj
mielaj mandarenoj de Huangjan
de Gegiang estas ree akirita.
Jen knabinoj de popola komunumo kolektas fruktojn.

Monata gazeto eldonata de ĈINA ESPERANTO-LIGO

P. O. Kesto 77, Pekino, Ĉinio

N-ro 4 (153) 1971
Sur la dorskovrilo:
Membroj de Tanĝoŭ-komunumo de Gongŝan-gubernio de
Guangdong-provinco laboras per
transplantaj maŝinoj en rizkampo.

Cefa Enĥavo
Hijang Fariĝis Grenproduktejo
Luĉuan-a Popolo Lernas de Daĝaj
Nova Jaŭ-vilaĝo
Mil-ĝina Pomua Produktokvanto de Greno de Ĉenghiang-a
Komunumo

La Irigacia Areo de Dugiangjan Disradias Novan Brilon

Naskiĝo de 100 Kompletoj da Ekipaĵoj por Malgrandaj
Kemisterkaj Fabrikoj

Amaso-boriloj
Ma Ji — Bona Kuracisto de la Popolo

Duan Vendoŭ — Intimulo de la Amasoj

Malgranda Ŝtalfabriko de Zunhua-gubernio
Nova Teknologio en Salfarado
Bela Rememoro

Pariza Komunumo
Nerezistebla Historia Fluo
Certe Triumfos la Heroa Panamia Popolo

La Panamia Popolo Persistas en Patriota Batalo kontraŭ la
Usona Imperiismo

La Panama Kanalo sub la Perforta Okupo de la Usona Imperiismo
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Cie Prosperas Ruĝaj Floroj

de Daĝaj
Daĝaj estas brila ekzemplo por disvolvo de socialisma agrikulturo kaj konstruo de socialisma nova kamparo
en nia lando.
En 1964 la granda gvidanto Prezidanto Maŭ elmetis la grandan alvokon “lerni de Daĝaj en agrikuhuro”, kiu
lumigas la vojon de disvolviĝo de la socialisma agrikulturo de nia lando. En la amasa movado de lernado de
Daĝaj la vasta kamparo trapasas profundan politiko-ideologian revolucion kaj grandan batalcn pcr transformi la naturon. Kun Daĝaj kiei ekzemplo, persistante en komando per la proletara politiko, en la principo
de gvidado per Maŭzedongpenso kaj en la spirito sinapogi sur propraj fortoj kaj pencme lukti en malfaciloj,
la vastaj amasoj de malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de nia lando kun la komunisma spirito
ami la ŝtaton kaj la kolektivon efektivigas la revolucian linion de Prezidanto Maŭ, persiste iras la socialisman
vojon, forte tenas la revolucion kaj energie stimulas la produkton, tiel ke riĉaj rikoltoj de agrikulturo estas akiritaj en sinsekvaj jaroj kaj ĉie tra la patrolando prosperas floroj de Daĝaj.

Ĉen Jongguj (deksire la utiua), la sekretario de la partia filio de Daĝaj-brigado, prezentas al la vizitantoj kicl la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de Daĝaj batalis kontraŭ la naturo kaj akiris abundajn rikoltojn de agrikulluro
dank' al Maŭzedongpenso.

Kun Daĝaj kiel ekzemplo, la malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj de Daŝigia-brigado de Heming-komunumo dc Kinghaj-provinco amase okupiĝas pri fundamenta
konstruado de kampoj kaj transformado de kampoj sur bordetendajoj.
Jen ili ellaboras konstruan projekton
de la okcidenta bordetendajo.

Lernante de Daĝaj, malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj
de Hua-er-brigado de Lingvu-gubernio
de la Ninghia-a Huj-nacia Aŭtoncma
Regiono akiris bonajn rikoltojn en
sinsekvaj jaroj. Jen ili faras preparon
por vendi superfluan grenon al la ŝtato.

Vuĝong-gubernio de Ninghia levis novan altan tajdon de la amasa movado
“lerni de Daĝaj en agrikulturo ” kaj la pomua gienprodukto de la tuta gubernio
jam superis la celajojn en PADTL. Jen membroj de la Revolucia Komitato
de Lihin-komunumo kaj malriĉkamparanoj kaj malsuperaj mezkamparanoj
kune laboras por konstrui bordoprotektan digon ĉe la Flava Rivero.

Prenante Daĝaj kiel modelon kaj komandante sin per Maŭzedongpenso en scienca terkulturado, Hjugiavubrigado de Pinggu-gubernio de Pekino akiris riĉrikolton de greno en sinsekvaj jaroj. Jen ĝia sciencteknika grupo studas la problemon de samtempa kulturado de pluraj specoj de plantajoj en unu kampo

Persistante en sinapogo sur propraj fortoj kaj penema lukto en malfaciloj, Tangiavan-brigado de Gansu
turnis sian mizeran dezerton en grenproduktejon kaj ĝia pomua produktokvanto de greno jam superis la
celajon en la “Programo de Agrikultura Disvolviĝo de la Tuta Lando”. Nun ili pluapaŝe disvolvas
grandskaian aktivadon de sablojungo por akiri novan venkon en la agrikultura produkto.

Dum la lastaj dekkelkaj jaroj, sinapogante
sur la kolektiva ekonornio kaj sur la propraj fortoj en disvolvo de la agrikultura
mekanikigo, Gianghin-komunumo
de
Dantu-gubernio de
Giangsu-provinco akiris riĉan rikolton
de agrikulturo en
ĉiu jaro.

Higoŭ-brigado
de
Sanhi-provinco profunde disvolvis la
amasan movadon de
lernado de Daĝaj kaj
pomua grena produktokvanto superis la
celaĵon difmitan de
la “Programo de
Agrikultura Disvolviĝo de la Tuta
Lando” por la regiono sude de Jangzirivero. Jen armeanoj
kaj popolanoj kune
rikoltas sorgon.

