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En kamparanaj
familioj de
Norda Ŝenŝji
Fotoj de HAJ FENG

En la kam paro de norda Senŝji-provinco furoras
Jangge-danco kaj talitam bura danco ŝatataj de la
popolamasoj kun forta loka gusto. Tie furoras ankaŭ
ludo de surnao, nacia muzikilo de Cinio. Nemalmultaj
ludas tre bone. G ia sonora muziko pliigas gajecon
por

festotago

papertondajoj

aŭ

celebrado.

populariĝas

kaj

Ankaŭ

la

tieaj

havas

grandan

famon. Preskaŭ ĉiuj kam paraj virinoj scipovas fari
tiajn artajojn. Ili bele dekoracias siajn kavernojn per
koloraj papertondajoj de te a tra j figuroj, floroj,
birdoj, fiŝoj kaj bonaŭguraj desegnoj.

Ludo de surnao
FOTO DE Ŝl Ll

Farado de papertondaĵoj por fenestro

Beligo de fenestro per papertondaĵoj

foto de ŝi li
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Gaja dancado

foto de ŭang gujĝen

En ornamita kaverno
En korto de kamparana familio
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G randa transgrimpado
— R a p o rfo p ri ia grŝm pado de Ĉ o m o la n g m a fa r ĉ in a -ja p a n a -n e p a la kuna e k s p e d ic io

Dek du montogrimpistoj de
Ĉinio, Japanio kaj Nepalo fine
surgrimpis la kulminon de la
terglobo — Ĉomolangma,
de
ambaŭ deklivoj suda kaj norda,
kio estas la unua sukcesa provo de
la homaro en la alpisma historio
kaj efektivigis la revon de la
grimpistoj en la lastaj 200 jaroj.
HISTORIAJ MOMENTOJ

La 12-a kaj 44 minutoj de la 5-a
de majo, 1988, estis la historia
momento de la ekspedicio: Cering
Doĝe, ĉina montogrimpisto, kiu la
unua surgrimpis la kulminon,
kriis: “ En la nomo de la ĉina nacio
kaj de la Ĉina-Japana-Nepala
Amikeca Ekspedicio mi raportas,
ke nun ni staras sur la montpinto
kaj malsupre de ni estas la neĝaj
montoj kaj blankaj nuboj.” Lia
voĉo rekte atingis Pekinon pere de
la radiostacio starigita en la norda
baza kampadejo.
La 14-a kaj 23 minutoj estis la
dua historia momento por la
ekspedicio: Cering Doĝe de Ĉinio,
Yamada Noboru de Japanio kaj
Ang Lhakba de Nepalo, kiuj la
unuaj atingis la pinton de
Ĉomolangma kaj kreis la rekordon de 99-minuta restado sur

la kulmino, komencis descendon
laŭ la suda deklivo, kio estis la
unua transgrimpado de la plej alta
montpinto en la nrondo.
Je la 15-a kaj 53 minutoj Da
Cering, ĉina montogrimpisto, la
unua atingis la montpinton de la
suda deklivo, post ok-hora
malfacila marŝado cn neĝo
profunda ĝistalie. Post 32 minutoj
ankaŭ estro de la ĉina montogrimpa ekspedicio de la suda
deklivo Rinĉen Puncog kaj la
nepala
montogrimpisto
Ang
Phurba atingis la pinton.
La tria historia momento por la
ĉina-japana-nepala
ekspedicio
venis je la 16-a kaj 25 minutoj: Da
Cering, Rinĉen Puncog kaj Ang
Phurba ascendintaj de la suda
deklivo kuniĝis kun la japana
grimpisto Yamamoto Munehiko
kaj tri japanaj TV-filmistoj, kiuj
atingis la montpinton de la norda
deklivo.
Je la 17-a Da Cering, Rinĉen
Puncog kaj Ang Phurba komencis
descendi laŭ la norda deklivo por
efektivigi kructransgrimpadon de
Ĉomolangma.
ONI REVIS JAM DELONGE!

“ Ĉu

vi

povus

transgrimpi

Ĉomolangma, kun ascendo laŭ la
norda deklivo kaj descendo laŭ la
suda?” demandis He Long, la
tiama vicĉefministro kaj prezidanto de la ŝtata Komisiono de
Sporto kaj Fizikkulturo de Ĉinio,
en 1960 al membroj de la juna ĉina
montogrimptaĉmento, kiu la unua
konkeris la montpinton Ĉomolangma de la norda deklivo. Neniu
el ili respondis, sed ili ĉiam tenas la
vortojn de Hc Long en sia
memoro.
25 jaroj forpasis. En 1985 la
Ĉina Alpista Asocio proponis al la
japana kaj nepala montogrimpistaj rondoj organizi kunan taĉmenton el tri-landaj grimpistoj por
kruc-transgrimpado de Ĉomolangma de la suda kaj norda
deklivoj. La propono tuj ricevis
aktivan efton.
Post pluraj kontaktoj de la
personuloj de la ĉinaj, japanaj kaj
nepalaj montogrimpistaj rondoj,
fine subskribiĝis en la 24-a de
februaro 1987 “ Protokolo pri la
amikeca grimpado de Ĉomolangma/Sagarmatha de Ĉinio,
Japanio kaj Nepalo, 1988” . La
projekto de la granda revo en la
moderna ducent-jara montgrimpa
historio estis ja ellaborita.

Antaŭ la komenco de la
grimpado nepala ekspedicia estro
dc la norda deklivo diris: “ Nia
kuna ekspedicio atestos cn
praktiko, ke ĝi estas amikeca
grupo.” La japana montogrimpgrupa estro Shigehiro Tsuneo
esprimis, ke pro la komuna cclo ni
fme venkos ĉiujn malakordojn en
la konkero de la naturo.
MALFACILA MONTOGRIMPADO

La
kruc-transgrimpado
de
Comolangma malfcrmis brilan
paĝon en la historio de montogrimpado de la mondo. Ncforgeseblaj estas la memoroj pri la pli
ol 60 tagnoktoj, kiam oni sturmis
la plej altan montopinton de la
mondo por efcktivigi la kructransgrimpadon.
La 3-an de marto, la norda
grimpa grupo de la tri-landa
ekspedicio la unua atingis sian
bazan kampadejon 5 154 m. altan

super la marnivelo kaj komencis
sian unuan marŝadon en la 16-a de
marto, kaj tiel malfermiĝis la
prologo de kruc-transgrimpado de
Ĉomolangma.
De post 1953, kiam la homaro
unuafoje konkeris Ĉomolangma,
homoj dekojn da fojoj ascendis
ĝian pinton, tamen ĝi neniam estis
obcema. En 1986-1987 estis pli ol
20 ekspedicioj, kiuj provis konkeri
la montpinton, sed ĉiuj malsukcesis, escepte nur unu, kiu ascendis
de la suda deklivo.
Ĉi-foje helpate de fortega
ŝlormo la montpinto obstine
kontraŭstaris la senprecedentan
ekspediciadon de la homaro.
Ŝtormo foje-refoje detruis la
tendojn sur la 1-a, 2-a kaj 3-a
kampadejoj, pro kio la grimpistoj
ne povis eliri plurajn tagojn.
Tamen ventego ne sukcesis
haltigi ilian antaŭeniron. En la 22a kaj 23-a de marto, kiam la vento

iom mildiĝis, la voj-malferma
grupeto kun ĉinoj kiel pioniroj
sukcese malfermis la vojon tra la
glacia muro de la norda valo kaj
tiel gajnis la unuan venkon. Sed
poste, kiam oni transportis
materialojn al la supro de la glacia
muro, la grimpistoj faris malfacilegan luktadon kun la ŝtormo,
grimpante sur la muron altan 400
m. En la 27-a de marto ĉiuj
transportisto-grimpistoj estis repuŝitaj de la ŝtormo, kiam ili
distancis de la mursupro nur je 78
m.
La 28-an de marto, por
senprokraste plenumi la planon,
Zeng Ŝuŝeng, estro de la unua
grimpa grupo de la norda deklivo,
faris ordonon al la ĉinaj
montogrimpistoj por ke tiuj firme
plenumu la taskon. Li diris: “ La
baza kampadejo estas loko, kien la
aŭtoj povas atingi. La starta
kampadejo 6 500 m. super la
marnivelo estas loko, kien povas

Ĉinaj montogrimpistoj
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atingi gruntbovoj. La glacia muro
de ia norcia valo estas ia unua
maifaciiaĵo por vi montogrimpistoj!" La 29-an de marto, kiam la
norda grupo fine plenumis la
taskon, retiriĝis pro malsano kvin
grimpistoj, unu el kiuj estis eiita
aipisto de la ĉina ekspedicio,
En la 1-a de aprilo la norda
grupo komencis la duan marŝadon
al la kampadejo n-ro 6 alta je
8 300 m. super la marnivelo. En
tiu tago la suda grupo post
naŭtaga marŝado atingis la sudan
bazan kampadejon, kiu situis en la
mezo de la glaci-rivero, kie ofte
okazas lavango. La kampadejo
estis alta je 5 350 m. super la
marnivelo. Atinginte la kampadejon, ĉinaj alpistoj Ŝjaŭ Ĉimi kaj
Jang Giŭhuj tuj ekskoltis pri vojo.
Jen la operaco de la suda grupo
komenciĝis.
La
kruc-transgrimpado
de
Ĉomolangma de la tri-landa kuna
ekspedicio plene disvolviĝis. La
kunagaclo de la tri-landaj grimpistoj. ĉiuj kun siaj propraj avantaĝoj
en teknikoj kaj spertoj, sendube
donis pli da garantio al la sukceso.
Tamen ankaŭ neeviteble vidiĝis
maiakordoj en la operaco kaj
taktikoj.
La 2-an de aprilo la norda
grupo komencis sturmi la duan
danĝeran lokon: glaci-neĝa zono
kaj trablovejo de 7 028 — 7 450 m.
super la marnivelo. Aperis
malakordo en taktiko, Shigehiro
Tsuneo, estro de la unua norda
grtipo, ne akceptis la proponon de
ĉinaj alpistoj, ke “ Plifrua ekmarŝado, plifrua kampado, kaj
kiel eble plej rapide trairi la
trablovejon kaj fuĝi de ventega
zono". Sekve la vojkonstrua
grupeto atingis la lokon 7 300 m.
super la marnivelo kaj devigite
retiriĝis pro tro forta vento.
Okazis ĉi-vespere akra disputo. La
ĉinaj grimpistoj elmetis severajn
lecionojn de grimpado en 1960 kaj
1975 kiel precedentojn. La untia
aipisto de Japanio Yamada
Noboru, kiu sepfoje ascendis
montpintojn de pli ol 8 000 m.,
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radiotelefonis pri sia opinio al la
kunveno de la antaŭa kampadejo.
Li diris: "Mi ne atendis, ke la
vento estas tiel forta kaj senĉesa.
Eble pli frua ekmarŝado estus
favora al ni."

atakis tendojn, kaj alpistoj
trapasis teruran, longan nokton,
ŝirmante sian kapon per dormsako. Tiutage Ia grupestro Ŭang
ĉenhŭa, konsiderinte la sekurecon de la alpistoj sur la monto,
ordonis Rinĉen Puncog retiriĝi
Oni fine konvinkis Shigehiro kun siaj grupanoj. Sed la lasta ne
Tsuneo per faktoj. En la sekvanta konsentis. Pro tio Ŭang Ĝenhŭa
tago, je la 9-a la vojkonstrua tranoktis
ĉe
radiotelefono
grupeto refoje ekmarŝis al la maldorme.
trablovejo. Je la 1-a posttagmeze
De la unua tago, kiam la grtipo
la grupeto fine konkeris la atingis la bazan kampadejon,
trablovejon. Tatnen la ekmarŝo
Rinĉen Puncog, la gvidanto kun
estis iom malfrua. Por trapasigi la nur kvar fingroj de ambaŭ manoj,
lokon Ŝjaŭ ĉjacog faris unuan
gvidis siajn subulojn por skolti. El
meriton,
sed
vundiĝis
pro
la estroj de la sudaj kaj nordaj
frostovento.
grupoj nur li ĉiam iris en la antaŭa
De la 7-a ĝis la 9-a de aprilo la vico de skoltantoj.
Kiam la suda grupo faris
norda grupo trapasis sinsekve la
vojon inter la kampadejoj n-ro 5 penigan lukladon por trapasi la
(7 790 m. alta) kaj n-ro 6 (8 300 m. stidan valon, la norda grupo jam
alta), kaj komencis la plej finis sian duan marŝadon la 17-an
malfacilan kaj la plej longan de aprilo kaj retiriĝis al la norda
transportadon de materialoj.
baza kampadejo por ripozi. Post
monata disiĝo la grimpistoj kaj
La 7-an de aprilo, okazis
laborantoj de la baza kampadejo
lavango apud la kampadejo n-ro 1
emocie brakumis unu alian. Iii, la
de la suda deklivo. La vojo estis
firmvolaj viroj, ne povis deteni sin
rompita. Multaj metalaj ŝtuparoj
de
larmoj.
falis en glacifendojn. Ĉina grimpisto Lŭo Ŝen falis en fendon.
LARMOJ DE FIRMVOLAJ VIROJ
Feliĉe, li ĝustatempe svingis
pioĉeton, kroĉis sin al la glaciReveninte de la unua' kaj dua
muro kaj sin savis el pereo. La 11- marŝadoj la montogrimpistoj
an de aprilo iu nepalano falis en senescepte pripensis tmu saman
glacifendon 40 m. profundan problemon: baldaŭ realiĝos la
proksime al la kampadejo n-ro 3 je granda revo en la moderna
200 m. Feliĉe, li estis ĝustatempe alpisma historio kaj kiu havas
savita de ĉina alpisto Rinĉen feliĉon enlistiĝi en nomliston de
Puncog.
finaia sturmo al la montpinto!
La suda grupo, kiu planis havigi Ĉiuj aspiris fari sian kontribuon
al si kampadejojn je du malpli en la alpisma historio de la
multe ol la norda grupo, renkontis homaro, eĉ malgraŭ sangoverŝo,
senĉesan atakon de lavangoj kaj aŭ vivoferon.
devigite haltadis. La situacio pli
kaj pli malfavoris al ili. Rinĉen
Puncog ne plu povis sin teni
pacience kaj la 11-an de aprilo li
gvidis sian grupon rekte al la
kampadejo n-ro 3 7 400 m.
super la marnivelo. Por trapasi la
lastan obstaklon de la suda valo
7 980 m. alta super la marnivelo li
restis sur la monto 13 tagojn
sinsekve. La 19-an de aprilo lcviĝis
ŝtormo. Ventego kun glaciaj pecoj

En la 23-a de aprilo, antaŭtagmeze, okazis kunveno de ĉiuj ĉinaj
montogrimpistoj. Estis elektita
kiel sturmisto la unua ĉefgrimpisto de la norda deklivo
Cering Doĝe, kiu mirakle plenumis transportan laboron de la loko
7 028 m. alta al la loko 8 300 m.
alta nur en ses horoj kaj duono. Li
leviĝisen aplaŭdado. Li Ĝiŝin estis
elektita kiel helpanto de Cering.
Ĉiuj silentis, kiam la grupestro

Ĉina ĉefministro Li Peng gratulas ĉinajn montogrimpistojn pro ilia sukceso.

anoncis tion. Ĉar en la antaŭaj du
marŝadoj Li Giŝin jam estis
frostvundita kaj infektita je la
dikfingro de la maldekstra piedo.
Laŭ la diagnozo de kuracisto plia
marŝado eble kaŭzos ĝian nekrozon. fortranĉiĝon kaj infekton
al aliaj fingroj.
"Kion vi faros, Li Ĝiŝin, se vi ne
povos plu iri, kiam vi atingos la
sturman kampadejon de 8 700 m.
alta?” demandis la grupestro Zeng
Ŝuŝeng. Tio estos vere malfacila.
” Mi suprenrampos!” la vortoj
eliĝis tra liaj kunpremitaj dentoj.
“ La dua sturma grupo: Da
Ĉong — transgrimpanto, kaj Lŭo
Ze — helpanto.” La grupestro
ankoraŭ ne finis sian parolon,
Ŝjaŭ Ĝjacog jant ekplendis kun

larmoj: ” Kial mi ne estas
elektita?” ” Donu al mi taskon, mi
petas!” diris Da Ĉimi kun
okulkavoj ruĝetiĝintaj. Ankaŭ
multaj aliaj grupanoj emociiĝis.
Ili estas veraj ferhomoj. Ili
neniam plendis pri ŝtormo,
frostovundiĝo, lipfendiĝo kaj aliaj
malfaciloj. .. Sed nun ili ploris kiel
infano pro tio ke ili ne povis
persone sturmi la montpinton
Ĉomolangma, kiun ili longe
aspiris.
Estis elektitaj kvar grupanoj
kiel sturmantoj de lla norda
deklivo. Kiuj faris grandan
oferon, tiuj ja ne havis eblon
efektivigi sian deziron.
La 27-an de aprilo la ĉinaj

grimpistoj dc la norda deklivo
ekiris.
La ĉielo estis lazura, la flagoj de
la tri landoj flirtadis en 'la vento.
Oni adiaŭis la sturmantojn kun
bedaŭro. Kvankam oni ne volis
pensi, tamen la faktoj estis vere
maltrankviligaj: Ofte okazis afero
ke mankis iu konata vizaĝo el la
herooj, kiam oni okazigas por ili
celebran kunvenon. Multaj homoj
larmis kaj sekvis ilin per rigardoj
ĝis kiam ili malaperis el la vido.
La 5-an de majo la bravuloj dc
la tri landoj de la nordaj kaj sudaj
deklivoj manpremis kaj adiaŭis
reciproke sur la kulmino de
Ĉomolangma. Ili deklaris, ke la
homaro jam transpaŝis la plej
altan landlimon de la mondo! S9

La unua digo de la Flava Rivero
Longjangŝja-hidroelektrejo
Teksto de LIŬ ĴANŜĴANG
Fotoj de ŬANG ENPU
La Flava Rivero kun longo de
5 464 km. estas la dua granda
rivero.de Ĉinio. Ĝi fontas el la
norda piedo de la montaro
Bajanhar, Ĉinghaj-provinco, trafluas Gansu, Siĉŭan, Ningŝja,
Internan
Mongolion,
Ŝenŝji,
Ŝanŝji kaj Henan, kaj enfiuas la
maron tra Ŝandong-provinco.
La Flava Rivero orienten
fluanta havas abundan akvoenergion, kun jara flukvanto de
56 miliardoj da kubmetroj da
akvo. Pro kaprica fluejo kaj
amasiĝo de ŝlimo en la malsupra
baseno, la Flava Rivero estas unu
el la malfacile subigeblaj riveroj de
la mondo. En miloj da jaroj la
rivero nutris la ĉinan nacion kaj

ankaŭ alportis grandajn katastrofojn
al
la ambaŭbordaj
loĝantoj.
Post la fondiĝo de la Ĉina
Popola Respubliko en 1949, la
ŝtato difinis ekspluatadon kaj
reordigon de la Flava Rivero kiel
gravan fundamentan konstruon,
planis sur la rivero konstrui 29
ŝlosilajn
akvoutiligajn
konstruaĵojn. Ili kun la totala kapacito
de 21 870 000 kilovattoj ĉiujare
povos produkti 110 miliardojn da
kilovatthoroj da elektro.
Longjangŝja sin trovas sur la
Ĉinghaj-Tibeta Altebenaĵo, ĉe la
limo inter la gubernioj Gonghe kaj
Gujnan de Ĉinghaj-provinco. Ĝi

En la centra regadejo de la hidroelektrejo
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kun alteco de 2 600 melroj super
la marnivelo ligiĝas kun la norda
piedo de la montaro Bajanhar kaj
Liŭĝjaŝja kaj Bapanŝja de Gansuprovinco kaj kuŝas en la antaŭa
parto de la rivero, sekve la digo
Longjangŝja estas la unua sur la
Flava Rivero. Ĝi ludas gravan
rolon en ekspluatado de la Flava
Rivero.
Veturinte dc Ŝjining, la ĉefurbo
de Ĉinghaj-provinco, je pli ol 140
kilometroj okcidenten kaj transveturinte Ĵijŭe-monton altan je
3 200 metroj super la marnivelo,
mi atingis la konstruejon de
Longjangŝja-hidroelektrejo. Inter
altaj montoj kaj profundaj ravinoj
staras sur la Flava Rivero arkaĵa

betona digo 178 metrojn alta,
kvazaŭ
pli-60-etaĝa
ĉielskrapanto. Ce la supra parto de la digo
kuŝas lago kun areo de 383
kvadrataj kilometroj. Ĝi kun
volumeno de 24.7 miliardoj da
kubmetroj nun entenas 6.1
miliardojn da kubmetroj da akvo.
Ĝi estas la plej granda arta lago en
Ĉinio. Trakurinte la kluzpordojn
de la digo, la Flava Rivero furioze
torentas kun bruego.Super la digo
staras alta ferturo kaj navetas
telferoj. En la digo estas muntitaj 4
generatoraj kompletoj, la plej
grandaj en Ĉinio, ĉiu kun
generatora kapacito de 320 000
kilovattoj. Nun 2 el ili jam
ekfunkciis. Post kiam ĉiuj generatoraj kompletoj funkcios, ili
ĉiujare
povos
produkti
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miliardojn da kilovatthoroj da
elektro.
Estas la unua fojo, ke Ĉinio
konstruis tiel gigantan hidroelektrejon sur la akrefrosta zono. Pro
alta marnivelo kaj maldensa aero
lie mankas oksigeno je 27%, la
frosta periodo daŭras 6 monatojn
en la jaro, vento pli-ol-6-grada
blovas pli ol 80 tagojn jare. Tie

altas montoj. krutas deklivoj,
rapidas fluoj kaj estas tre
komplikaj la geologiaj kondiĉoj.
Konstruado sub tiaj kondiĉoj
sendube renkontigas multajn
m a 1faci 1oj n n ei m a ge b 1aj n.

glacio kaj neĝo. Kiam iu parto de
la vojo estis finkonstruita, aŭto tuj
ekveturis antaŭen sur ĝi kaj tiel
transportis
urĝe
bezonatajn
materialojn sur la monton.

En la Printempa Festo de 1976,
kiam la ĉinoj festis la tradician
feston, konstruantoj el diversaj
lokoj de Ĉinio venis al la
dormanta dezerta montaro en
frosto je pli ol 30 gradoj sub la
nulo. Meznokte frosta vento en la
zono tiel forte blovis sur la
glacipecojn sur la Flava Rivero, ke
ili senĉese zumegis. La avangarda
taĉmento de la konstruantoj
starigis tendojn ĉe la rivero. La
sekvan matenon la kampadintoj
fariĝis kvazaŭ “glaciaj homoj” .

En nur 6 monatoj la konstruantoj provizis la monton per akvo,
kaj elektro kaj konstruis ŝoseon en
la dezerta loko.

Tiam ili transgrimpis 150metre-altan deklivon kaj iris kaj
reiris 6 km. da vojo por preni
akvon el la Flava Rivero.
lli fosis kavon sur neĝkovrita
tero, konstruis fornon kaj kuiris
per purigita benzintamburo.
Ili malfermis vojon per ŝoveliloj
sur montodeklivo kovrita de

Iun tagon de novembro 1985
muĝis 9-grada ventego.
La
malordigitaj kabloj ĉirkaŭvolvis la
telferajn kontrolilojn, ke la telferoj
ne povis funkcii plu. Kaj la
konstruantoj devis ĉesigi la
laboron.
Juna laboristo Ŭang Hengbang
memvole rampis sur skuiĝantajn
kablojn kun alto de 200 metroj
super la Flava Rivero, lin minacis
la danĝero fali en la riveron.
Tamen tiu obstina kaj aplomba
junulo ne timis, li rampis dum pli
ol 4 horoj ĉ. 500 metrojn kaj
fmfme malligis la kablojn. Kiam li
revenis surteren, liaj gantoj estis
sangomakulitaj, haŭtopecoj de liaj
manoj estis forgluitaj de frostaj
kabloj, kaj sur la lipoj estis multaj
sangofendetoj.
Ne estas necese detale rakonti
pri la malfaciloj de la konstruantoj. Kiam vi vidas la tomboŝtonojn de la viktimoj ĉe la bordo de
la Flava
Rivero, vi bone
komprenos la malfacilecon de la
konstruaĵo. La grandioza hidroelektrejo ja estas monumento de
la konstruantoj.

Muntado de la generatora kompleto

i M

La malfacileco de Longjangŝjakonstruaĵo montriĝis ne nur en
malbonaj klimatkondiĉoj, sed
ankaŭ en komplika geologia
strukturo.
La
bazo
de
Longjangŝja-digo estis tranĉita de
8 faŭltoj, kio detruis la geologian
integrecon. En la malsupra parto
de la diga situo estis splitiĝinta
faŭlta zono je ĉ. 100 metroj larĝa,
tie formiĝis profunda kanalo. La
geologiaj kondiĉoj de ambaŭbordoj tute ne estis simetriaj. Tiuj
kondiĉoj minacis la fortikecon kaj
sekurecon de la digo. En
7

Konstruejo

konstruado kontraŭ la splitiĝinta
faŭlta zono kaj ĝia interkrucita
zono teknikistoj alprenis sekurigajn rimedojn, kiel meti teron
laŭtavole, fari drenadon kaj
kontraŭpenetran
rimedon en
pluraj tavoloj, kaj ankaŭ diversajn
rimedojn enverŝi cementan fluidajon kaj kemiajn likvaĵojn por
garantii fortikecon, kontraŭpenetran kaj kontraŭsisman povon
de la digo.
La akvodrena kaj kvietiga
konstruaĵo de Longjangŝja estas
distingiĝa. Pro alta flupinto kaj
8

mallarĝa rivervalo la konstruaĵo
de akvodrena fluejo postulas, ke la
riverlito kaj kontraŭinundaj konstruaĵoj en la malsupra baseno
povu kontraŭstari 8 000 000
kilovattojn da energio. Pro tio, la
projektistoj alprenis serion da
novaj rimedoj, por ke la falakvo
disiĝu en la interspaco de pli ol 200
metroj, tiel rimarkinde reduktiĝis
la profundo de kavo malantaŭ la
digo. Por kontraŭstari akvodrenan energion oni konstruis 4050-metre-profundan
subteran
muron en la interspaco de 230
metroj en la kvietiga areo ĉe la

maldekstra bordo de la malsupra
baseno. Por teni la stabilecon de la
murkorpo kaj la monto maldekstre de la bordo, oni starigis
ankaŭ serion da tondrezistaj putoj
kaj grandtunelaj antaŭstreĉaj
rokoj kun profundaj truoj, kaj tiel
formiĝis granda fortika subtera
muro.
Por malebligi rapidan terŝeviĝon post plenigo de la
akvorezervejo kaj garantii sekurecon de la digo, oni starigis
altprecizan
telekontrolan
sistemon, aŭtomatan telemetrian

Teknikistoj en mezurado

La digo de la hidroelektrejo

Longjangŝja-hidroelektrejo en konstruado

a ĉefa akso de la generatora kompleto n-ro 2

sistemon ĉe ĉefaj punktoj havantaj
pli grandan minacon kaj eble
ŝoviĝontaj en la venonta kelka
tempo, uzis diversspecajn telemetrojn kaj faris telemefianikon
per komputiloj. Samtempe oni
ankaŭ alprenis surtere rondiran
mezuradon kaj heiikopteran inspektadon en kombino por
ĝustatempe prognozi eventualan
rapidan terŝoviĝon. Post alpreno
de tiuj rimedoj la digo estos
sekura, se eĉ okazos granda
inundo aŭ terŝoviĝo nevidita iam
ajn antaŭe.
La konstruado de Longjangŝjahidroelektrejo komenciĝis en feb-

Montara Vilaĝo
Ci romano temas pri la
komenca etapo de la 1 9 2 7 -a
Revolucio en Ĉinio, kiu kondukis
al la establiĝo de la nuna
p opola respubliko. Tamen ĝi
ne estas politika dokumento,
sed homa historio. G i estas
tradukita jam en pli ol 20
lingvojn.

ruaro 1976 kaj la unua generatora
kompleto ekfunkciis en septembro
1987. Ĝi ne nur liveras grandan
nombron da energio al nordokcidenta Ĉinio, sed ankaŭ metis
firman bazon por radikale reordigi la Flavan Riveron.
Post la finkonstruiĝo
de
Longjangŝja-hidroelektrejo
la
inundo de la supra baseno de la
Flava Rivero povos esti efike
regata kaj fundamente eliminiĝos
rainaco kaj katastrofo de inundo.
La profita areo konsistigos 18%
de la tuta baseno de la rivero, la
irigaciata areo de la malsupra
baseno pligrandiĝos je 315 000

hektaroj kaj 997 000 hektaroj da
kampoj povos esti irigaciataj.
Krome, ĝi liveros al la industria
kaj agrikultura produktado de
urbetoj pliajn 2 miliardojn da
kubmetroj da akvo en malfavora
sezono.
Post
sia
finkonstruiĝo
Longjangŝja-hidroelektrejo povos
altigi akvonivelon de la hidroelektrejoj
Liŭĝjaŝja,
Jangŭoŝja,
Bapanŝja kaj Ĉingtongŝja de la
meza baseno de la rivero en sekeca
sezono, kaj ĉiujare povos produkti
elektron pli multan je 640 milionoj
da kWh.
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Ĉinaj Verkistoj kaj Artistoj, kaj

Verkis: Chun-Chan Yeh
El la angla trad.: W illiam

vicprezidanto de P.E.N. Centro
de Ĉinio.

Auld

Tiu ĉi libro estas listigita kiel
n-ro 21 de la “ Serio O rientoO kcidento” de la Universala
Esperanto-Asocio.

Numero: 10-Es-1882S
Formato: 1 4 .8 x 2 1 cm.
272p.
Pre"zo: £ 3 ,8 5 US$7,80

Chun-Chan Yeh (Cicio M ar)
estas verkisto, poeto kaj fama
tradukisto de Ĉinio. Li aperis
unue kiel esperantista verkisto
kun sia rakontaro Forgesitaj
Homoj sub la pseŭdonimo Cicio
M a r en la trid e ka j jaroj. La
romano M ontara Vilaĝo estis
verkita en la angla lingvo, kaj
estis elektita de angla “rSocieto
de Libroj” kiel la plej bona
romano por la monato julio,
1 947. Li estas nun membro de
la sekretariato de la Asocio de

Mendu ĉe: Libroservo de UEA
Perantoj de EPĈ
aŭ Internacia Libro-Komerca Kompanio de
Ĉinio (GUOJI SHUDIAN), Esperanta Sekcio,
P.O. Kesto 313, Beijing, Ĉinio
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H OŬ ĜIPING:

La disvolviĝanta scienc-teknika
Esp-movado en Ĉinio
En la lastaj jaroj rapide
disvolviĝis la ĉina Esp-movado.
Ea leviĝo de la ĉina scienc-teknika
Esp-movado estas elstara pruvo.
Tion ni prezentos pli detale en
jenaj flankoj.
NOMBRO
DA SCIENC-TEKNIKAJ
ESPERANTAJ
ORGANIZOJ FONDITAJ

En la Dua Esperanta Laborkunvĉno okazinta en aŭgusto
1979 nombro da sciencistoj kaj
teknikistoj diskutis pri disvolvo de
scienc-teknika Esp-movado. En
novembro 1984 okazis en Uhan la
Unua Scienc-teknika Esperanta
Simpozio de Cinio kun partopreno de 127 reprezentantoj el 25
provmcoj. E n . la simpozio oni
interŝanĝis 62 disertaciojn pri
medicino, elektroniko, biologio,
kemio, geologio, ĉigong-o k.a. kaj
diskutis pri fondo de prepara
grupo de tutlanda scienc-teknika
Esperanta organizo.
Ekde tiam sinsekve fondiĝis 16
scienc-teknikaj Esperantaj organizoj en Ĉinio. Inter ili la ĉefa estas
la Sciencista-Teknikista Esperanto-Asocio sub la Ĉina Akademio de Sciencoj, kiu fondis la
filiojn geologian, medicinan, ekonomian kaj komercan, junularan
kaj starigis rilatojn kun alilandaj
Esperantaj sciencistoj kaj teknikistoj. La aliaj estas la Hubei-a
Scienca Asocio Esperantista, la
14

Gansu-a Scienca Esperanto-Asocio kaj la Guangxi-a SciencistTeknikista
Esperanto-Asocio.
Ankaŭ iuj grandaj kaj mezgrandaj
urboj, kiaj Uhan, Ĉangĉun,
Ĝinĉang, Ŝaŝi kaj Ĉangĝji, fondis
scienc-teknikan- Esperanto-asocion aŭ medicinan Esp-asocion.
MULTIĜIS SCIENC-TEKNIKAJ
ELDONAĴOJ

La ĉinaj esperantistoj dekomence alte taksis aplikon de
Esperanto
en
scienc-teknika
kampo. En 1909, kiam Esperanto
enkondukiĝis ĵus en Ĉinion, la
Ĥina-Esperanta Scienca Literatura Revuo redaktita de Hŭa
Nanguj proponis apliki Esperanton por konigi sciencojn. La revuo
aperigis
sinsekve
popularajn
sciojn pri medicino, karbo,
fervojo, paperfarado kaj farado de
aerŝipo. Post sia fondiĝo la revuo
E1 Popola Ĉinio aperigis pli ol 400
artikolojn pri sciencoj kaj teknikoj, ili.vaste raportis pri sciencesploraj atingoj kaj informoj de
industrio, agrikulturo, nacidefendo kaj aliaj flankoj de Ĉinio.
Estas menciinde, ke en la lastaj
jaroj la Ĉina Esperanto-Eldonejo
eldonis plurajn sciencajn kaj
teknikajn librojn, kiaj “ Elektitaj
Scienc-teknikaj Verkoj en Esperanto” , “ Aŭtobiografio de Bakterio” , . “ Propedeŭtiko de la
Klerigscienco
Prospektiva” ,

“ Brilas Saĝo” , “Ĉinaj Protektataj
Bestoj” kaj “Atlaso de Insekta
Morfologio” . Ĝi eldonos sciencteknikajn librojn kaj terminarojn.
Eldono kaj distribuo de tiuj libroj
sendube estas aktiva kontribuo
kaj akcelo por popularigi sciencajn sciojn kaj apliki Esp-on en
scienc-teknika kampo. Ni prenu
“ Brilas Saĝo” kiel ekzemplon. La
libro kolektis 66 eseojn pri bazaj
sciencoj, kiaj matematiko, fiziko,
kemio, astronomio, geologio kaj
biologio, kaj ankaŭ pri modernaj
teknikoj disvolviĝintaj surbaze de
tiuj sciencoj, ekz., pri lasero,
ultrasono, telesenso, komputilo,
kosmonavigado, genetika inĝenierado, atomenergio kaj transistoro. Ili temas pri vastaj kampoj
kaj uzas multajn terminojn.
En la lastaj jaroj “ La M ondo”,
la organo de ĈEL, publikigis iujn
artikolojn, eseojn kaj mallongajn
informojn pri sciencoj kaj teknikoj
por kuraĝigi sciencistojn kaj
teknikistojn publikigi sian disĉrtacion en Esperanto. En la
bulteno “ Entomoxonomia” (Entomologia taksonomio) redaktita
de prof. Io Chou, parto da
artikoloj portas Esperantan koncizan resumon. Prof. 10 Chou
eldonis ankaŭ Esperantan “ Ĉinio
Marŝas en Insekta M ondo” .
Krome, iuj medicinaj Esp-asocioj
eldonas neregulajn organojn, kiaj
“ Medicina Farmacia Floro” , “ La
Angulo de Medicina Ĝ ardeno”
kaj “ Informilo Medicina” , kiuj

aperigis nemalmultajn artikolojn
pri medicino.
Kompreneble, la plej influa
estas la trimonata revuo “Tutmondaj Sciencoj kaj Teknikoj”
eldonata de STEA sub ĈAS. ĉ i
jam aperigis 13 numerojn kun pli
ol 200 artikoloj, kiuj temas pri
scienc-teknikaj fruktoj kaj informoj de diversaj fakoj. La revuo
distribuiĝas al pli ol 40 landoj kaj
regionoj kaj estas bonvena al
diverslandaj esperantistoj.
PLI KAJ PLI DA SCIENCISTOJ KAJ
TEKNIKISTOJ LERNAS ESPERANTON

La Eduka Ministerio de la Ĉina
Popola Respubliko antaŭlonge
jam difmis Esperanton kiel la
duan fremdlingvon en ekzameno
por promocii funkciulojn kaj
diplomi esplorajn studentojn, kaj
kulturis nombron da Esperantaj
instruistoj por 53 politeknikoj,
agronomiaj institutoj, medicinaj

institutoj, normalaj institutoj kaj
universitatoj. Reveninte al sia
instituto, iuj el ili funkciigis Espkurson, aliaj postlernohoran Espkurson. Milo da studentoj de
politeknikoj lernas Esp-on. Nemalmultaj el ili eble fariĝos elito de
la ĉina scienc-teknika Espmovado.
En la socio pli kaj pli multaj
sciencistoj kaj teknikistoj interesiĝas pri Esp-o. lli lernas Esp-on
pere de televidilo, disaŭdigo aŭ
koresponda lernejo. En Ĉinio
centoj da funkciuloj estas promociitaj trapasinte la duan
fremdlingvan ekzamenon de Espo. Multaj sciencistoj kaj teknikistoj verkas disertaciojn en Esp-o aŭ
esperantigis disertaciojn por la
“Tutmondaj Sciencoj kaj Teknikoj” , “ Scienca Revuo” , “Geologio Internacia” kaj “ Medicina
Internacia Revuo” . Tio montras,
ke la ĉinaj sciencistoj kaj
teknikistoj volontas konigi ĉinajn
sciencajn atingojn al diverslandaj

fakuloj pere de Esp-o, samtempe,
ili sincere deziras interŝanĝi sciencesplorajn informojn kun ili. Por
tio, ili starigis rilatojn kun multaj
sciencistoj, faris fruktodonan
kunlaboron. La esperanta-latinaĉina “Atlaso de Insekta Morfologio” estas bona kunlabora
ekzemplo de esperantistoj ĉina,
hungara, norvega kaj fmnlanda.
D -ro C. Stop-Bowitz, akademiano
de la Akademio de Esperanto kaj
prezidanto de la Internacia
Scienca Asocio Esp-ista verkis
antaŭparolon por la libro. La
ĉina-esperanta “Propedeŭtiko de
la Klerigscienco Prospektiva”
estas kuna produktajo de ĉinaj kaj
germanaj sciencistoj. La aŭtoro
Helmar G. Frank verkis antaŭparolon por la esperanta-ĉina eldono,
montrante:
“Informinterŝanĝo
inter la fakuloj eŭropaj kaj ĉinaj
pri kibernetika pedagogio estos
instiga al la plua klerigkibernetika esploro kaj evoluigo kaj tiel
akirigos al la (ankoraŭ ne sufiĉe

Membroj de E-kurso funkciigata de STEA sub ĈAS kantas en Esperanto.
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granda) kibernetika skolo de la
klerigscienco pli da atento de ia
pedagogaro kaj en Ĉinio, kaj en
Eŭropo.”
SCIENCISTOJ FERVORE SUBTENAS
ESP-ON

Multaj malproksimvidaj ĉinaj
sciencistoj definitive subtenas
Esp-on, precipe tiuj, kiuj lernis
Esp-on en juneco, ankoraŭ havas
fervoran senton al ĝi, malgraŭ ke
iuj sciencistoj ne konas Esp-on kaj
eĉ havas al ĝi partiecon.
Lu ĉjaŝji, eksprezidanto de la
Ĉina Akademio de Sciencoj,
plurfoje kuraĝigis sciencistojn kaj
teknikistojn lerni Esp-on kaj
apliki ĝin por disvolvi internacian
sciencan kaj teknikan interŝanĝon. Post la fondiĝo de STEA sub
ĈAS li ĝoje konsentis esti ĝia
honora prezidanto.
Fama ĉina neorganika kemiisto
Jan Dongŝeng estas prezidanto de
STEA sub ĈAS. Li tre zorgas pri
disvastigo kaj apliko de Esp-o en
la scienc-teknika kampo. Li ĉeestis
la inaŭguron kaj ferman kunsidon
de la Internacih Akademia
Konferenco pri Scienco kaj
Tekniko en Esperanto okazigita
en 1986 en Pekino. En la kunveno
li faris entuziasman paroladon,
kaj gratulis la konferencon pro ĝia
plena sukceso.
Aliaj 24 famaj ĉinaj geologoj,
arkeologoj, meteologoj, fizikistoj,
mekanikistoj, akustikistoj kaj
matematikistoj invitite funkcias
kiel konsilantoj de STEA sub
ĈAS. D ank’ al ilia subteno
sukcese fondiĝis STEA sub ĈAS,
eldoniĝis la “Tutmondaj Sciencoj
kaj Teknikoj” kaj okazis la
Internacia Akademia Konferenco
pri Scienco kaj Tekniko en Esp-o.
Nombro da famaj natursciencistoj kaj socisciencistoj aliĝis al la
societo Amikoj de Esperanto.
Ekz., famaj fizikisto Ĝoŭ Pejjŭan,
mekanikisto Tan Haŭŝeng, entomologo Io Chou, juristo Ĝang
Joŭtan, historiisto Ĝoŭ Guĉeng,
16

Esperanta konversacio dum la aktivado de "Esperanta angulo

ekonomikisto U Dakun k.a. Ili
ĉiuj kuraĝigas sciencistojn kaj
teknikistojn lerni Esp-on kaj
proponas aplikon de Esp-o al
sciencoj kaj teknikoj. Dum dekoj
da jaroj prof. lo Chou seninterrompe sin dediĉas al tio. Li diris:
“ La Suno lumigas ne sole la altajn
montojn, sed ankaŭ profundajn
valojn. La hodiaŭa monda
civilizacio estas kune kreita de la

tutmondaj popoloj, la sciencoj kaj
teknikoj estas komuna riĉaĵo de la
homaro, ili ne devas esti
monopoligitaj de iu individuo aŭ
nacio. La sciencaj disertacioj
devas esti publikigitaj en Esperanto por ke ĉiuj nacioj havu
egalrajtojn kaj ŝancojn ĝui ilin.”
Tiuj vortoj de prof. Io Chou
reprezentas la voĉojn de tiuj ĉinaj
sciencistoj.
H
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Amuza legado pri
Til’ Strigospegul’
AM U ZA LEGADO PRI TIL'
STRIGOSPEGU L' de Hermann
Bote. elgermanigita de Rikardo
Ŝulco, eldonita de EsperantoCentro Paderborno, ilustrita. Formato: 14x21 cm. 376 p. Prezo: 36
DM.
Li jam mokrigarde prezentas sin
kovrile al la leganto, la ŝnurdancisto, burleskulo, friponego, la
mondvaste fama protagonisto de
la 96 sekvantaj historioj kaj
titoldoninto de ĉi tiu libro, Til'
Strigospegulo. ‘Jen mi estas, prela
ne plu torse, sed de nun komplete
trapetoli Esperantujon. Mi promesas al vi amuzan legadon,
garantias ridigajn, pensinstigajn.

La kovrilo de "Amuza Legado pri Tif
Strigospeguf "

eĉ maldecajn rakontojn. Akompanu min tra mia aventura vivo.
Ek! ne prokrastu malfermi la
libron!”
Tiel alparolite per la kolora
fantaziportreto, desegnita dc la
tradukinto, la leganto, malfermante la libron, denove frontas al
bildo pri Strigospegulo, nun
lignogravura. Gi estas la unua el
longa vico da tekst-paralelaj
ilustraĵoj, pliriĉigaj kaj al la okuloj
komplezaj, jam akompanintaj
fruan germanlingvan eldonon en
1515.
Kiu Strigospegulo estis kaj
kiajn ecojn atribuis la verkinto kaj
postaj tempoj al la praa figuro,
tion ekscias la leganto cn la
epiloga eseo “Strigospegulo, la
unika, kaj liaj Strigospeguloj” .
Ankaŭ pri la estiĝo de la
rakontokolekto kaj la literaturhistoria fono de la originala libro
la tradukinto ofertas ampleksajn
informojn. Tiujn oni profite legos
ankaŭ pli poste, sed oni nepre ne
preteratentu la enkondukajn partojn “ Antaŭrimarko” , kiu gvidas
tra la libro kaj “ Ekmigro de
Strigospegulo al Esperantujo” ,
kiu klarigas lingvajn kaj geografiajn demandojn rilate la
originalon kaj, same grave,
informas pri la tradukprincipoj.
La tradukinto Rikardo Sulco,
sperta aŭtoro kaj tradukisto,
dctale komunikas siajn tradukrimedojn. Li evitis neologismojn,
prcferis la klasikan vortprovizon.
La libro estas verkita laŭ la
konceptoj de la Analiza Skolo kaj.

cetere, dediĉita al ties iniciatinto
Ludoviko Mimoo Espinalto. Pli
ofte ol kutime aperas la persona
pronomo “ci”, por pli bone
reliefigi sociajn distingojn konforme al la prateksto. Fakte Ŝulco
tradukis ne el iu al moderna
lingvouzo adaptita eldono, sed el
la germana lingvo de la dek-sesa
jarcento. Intence la traduko
spegulas la arkaikecon de la
originala teksto, sekvante laŭeble
ties esprimmanierojn. Do, jen ne
senvizaĝa meznivela lingvaĵo, sed
individua, karaktera, vivoplena
adekvataĵo. Avantaĝe forte postsentiĝas la ctoso de la origina
tempo.
Krom bibliografiaj indikoj, du
propraj sonetoj sur la internaj
flankoj de la kovriloj kaj mem
verkita kvardek-dua historio,
mankanta en la originalo, Rikardo Ŝulco provizis la historiojn
per meditemaj, klarigaj notoj
helpantaj pli profundan komprenon pri enhavaj eroj pli
malproksimaj al la nuntempa
legantaro. Li ankaŭ aldonis liston
de la propraj nomoj personaj kaj
geografiaj, tial, ke li esperantigis
ĉiujn proprajn nomojn. Dank' al
tio la traduko konvinke unuece
aspektas kaj legiĝas, plene apartcnas al la Esperanta kulturo.
Ci tiu nova cldonaĵo de
Esperanto-Centro
Paderborno
meritas varman akcepton inter la
esperantistaro kaj mondvastan
konatiĝon. Ĝi gravas pro tio, ke ĝi
ebligas internacialingve rektan
aliron al unu cl la plej famaj
popularaj libroj de la mondo, al
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aliaj
tempoj,
pensmanieroj,
medioj. Ĝi estas leginda pro la
zorga redaktado, la lerta elekto de
presliteroj, la plene kontentiga
provizo per ilustraj"oj kaj informoj, la lingvaj konsekvenco kaj
unueco.
En la finanta soneto Rikardo
Sulco paroligas Strigospegulon:
“ Kaj je la fin’ vi trovos vin
trompita. Rigardu min: Jam estas
vi mokita.’’ Ne, trompita estos la
leganto de tiu ege riĉa libro neniel.
Li male tre profitos la amuzan
legadon. Ĉu tamen mokita?
Ankaŭ al ni nuntempuloj prezentas Strigospegulo sian spegulon. Ni enrigardas ĝin kaj el ĝi
rerigardas — Strigospeguloj...
Recenzis Franz-Georg Rossler
NOVE RICEVITAJ L8BROJ
PO EZIE K A J K A N TE poemaro
kompilita kaj eldonita de L. G. R.
Rivas,
Kolombio.
Formato:
17x23.5 cm. 20 p. Prezo ne
montrita.
BAZA CSEH-KURSO kun metodikaj konsiloj por instruantoj,
eldonita
de
la
Internacia
Esperanto-Instituto.
Formato:
15x22.5 cm. 168 p. Prezo ne
montrita.
PU TRAN TA POTO de A. Lopez
Luna, eldonita de la aŭtoro,
Argentino. Formato: 11x17.5 cm .
102 p. Prezo ne montrita.
ROZO K A J GLA VO antologio de
originalaj poemoj de bulgaraj
esperantistoj (1906-1986). Eldonita de Sofia Press. Formato:
15x23 cm. 337 p. Prezo ne
montrita.
V A R M A S E N ROM O originala
romano de Corrado Tavanti,
eldonita de Kooperativo de
Literatura
Foiro.
Formato:
14.5x20.5 cm. 185 p. Prezo ne
montrita.
LA 15A, M ARTO , 1928 de
Kobayasi Takizi, esperantigita de
Nukina Yositaka, eldonita de la
Japana Esperanta Librokooperativo. Formato: 12.5 x 18 cm. 120p.
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Prezo: 1 000 jenoj.
FLU AS LA RIVERO JODO
rakontoj de Utuki Syŭho, eldonita
de Takatuki-Esperanto-Societo.
Formato: 14.5x21 cm. 106 p.
Prezo: 88 jenoj plus sendkosto.
FACETOJ poemaro de Rejna de
Jong, eldonita de la aŭtoro en
Nederlando.' Formato: 15 x 22 cm.
42 p. Prezo ne montrita.
LA
GRA VECO
DE
LA
FIDELIĜO komedio de Oscar
Wilde, tradukita de William Auld.
Eldonita de Esperantaj Kajeroj.
Formato: 14.5x21 cm. 80 p.
Prezo: 3.6 funtoj plus 10% por
sendkosto.
SU R
KAM PO
G RANITA
originala romano de Istvan
Nemere. 2-a eldono de la Hungara
Esperanto-Asocio.
Formato:
13.5x20 cm. 128 p. Prezo: 15 gld.
LA LEG IN D AJ P A R T IZ A N O J
(primilitaj rakontoj) de Ĉopiĉ,
esperantigita de Branko Miljko,
eldonita de la Esperanto-Ligo de
Bosnio kaj Hercegovino. Formato: 14.5x20cm. 78 p. Prezo: 12
gld.
D ESISLA VA R ID E TA S kolekto
de poemoj kaj satiraj prozaĵoj
originale verkitaj de Giorgio
Silfer. Eldonita de la Kooperativo
de Literatura Foiro. Formato:
14.5x20.5 cm. 72 p. Prezo ne
montrita.
LA LA B O R ISTA ESPERAN TO M O VAD O
EN HUNG ARIO
(1913-1934) de Zoltan Barna,
tradukita de Imre Szabo, eldonita
de la Hungara Esperanto-Asocio.
Formato: 14x19.5 cm. 186 p.
Prezo: 18 gld.
U dG dA TE TRA LA M ONDO
M A L T R A N K V IL A
originala
poemaro de N. HordijenkoAndrianova, eldonita de la
Hungara Esperanto-Asocio. Formato: 14x20 cm. 102 p. Prezo ne
montrita.
D U M NOKTA DEĴORO noveloj
kaj teatraĵoj de Nevena Nedel-

ĉeva, eldonita de la Hungara
Esperanto-Asocio.
Formato:
14x20 cm. 86 p. Prezo ne
montrita.
M ISTE R A
LUM O originalaj
noveloj de Julian Modest, eldonita
de la Hungara Esperanto-Asocio.
Formato: 14x20 cm. 90 p. Prezo:
12 gld.
GRA M A TIKA
EK ZERC ARO
por la lernolibro de d-ro I.
Szerdaalyi “ Esperanto” 1, kompilita de Zsofia Korody-Baross,
eldonita de la Hungara EsperantoAsocio. Formato: 20x28 cm. 106
p. Prezo: 9 gld.
VO JAĜ IM PRESO J
PRI
JA PA N IO de Vasja Cvetkova,
eldonita de la H ungara EsperantoAsocio. Formato: 14 x 20 cm. 90 p.
Prezo: 12 gld.
SUR LA
VOJOJ DE LA
A N A L IZ A
SKOLO
esperantologia esearo de Rikardo Sulco,
eldonita de la Esperanto-Centro
Paderborno. Formato: 13.5x20.5
cm. 280 p. Prezo ne montrita.
JEN IN O M A R K SO de Erika
Kopietz, eldonita de la EsperantoCentro Paderborno. Formato:
14.5x20.5 cm. 32 p. Prezo ne
montrita,
KO NVERO de L Novak kaj I
Ŝpiŝka, eldonita de la Ĉeha
Esperanto-Asocio.
Formato:
14.5x20.5 cm. 30 p. Prezo ne
montrita.
LA FENOM ENO ESP ER AN TO
de William Auld, eldonita de
UEA. Formato: 15x21 cm. 120 p.
Prezo: 18 gld.
E SP ER AN TO — STO GODINA
U S L U Z B I C O VEC A N STVA de
Gvozden Strediĉ, eldonita de la
Jugoŝlavia Esperanto-Ligo. Formato: 14x20 cm. 32 p. Prezo ne
montrita.
“O ” K A J A L IA J R A K O N TO J de
Damir Mikuliĉiĉ, tradukita de
Jovan Zakoviĉ, eldonita de la
Internacia Kultura Servo. Formato: 13.5 x20.5 cm. 216 p. Prezo
ne montrita.

ESP-NOVAĴOJ • ESP-NOVAĴOJ • ESP-NOVAĴOJ • ESP-NOVAĴOJ • ESP-NOVAĴOJ
KONSILANTARA KUNVENO DE ĈEL
EN PEKINO

En la 7a — 9a de junio okazis
en Pekino konsilantara kunveno
de la Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL).
ĉ in ĉeestis 42 homoj, inter kiuj
estis konsilantoj el Pekino,
Tjanĝin, Ŝanhajo, Ĝeĝjang, Fuĝjan, Gŭangdong, Hubej, Hunan,
Ŝenŝji kaj reprezentantoj de fakaj
Esperantaj rondoj.
Ĵelezo, aganta prezidanto de
ĈEL, kaj.Ĉen Jŭari, vicprezidanto
de ĈEL, faris gravajn paroladojn
pri la Esperanta laboro en la nova
epoko. La ĉeestantoj diskutis pri
la skriba raporto de Ĝang Ĉjiĉeng,
ĝenerala sekretario de ĈEL, pri
ĝia laboro. La kunverio reviziis la
statuton de ĈEL kaj estis elektitaj
ĝiaj konsilantaro kaj konstanta
konsilantaro surbaze de interkonsiliĝo. Ĉiuj ĉeestantoj opiniis,
ke la Esp-movado de Ĉinio iras
glate, oni devas pluapaŝe propagandi la lingvon kaj per ĝi servi al
la reformo kaj pord-malferma
politiko, al la modernigo de Ĉinio
kaj al la mondpaco,
LA FAMA VERKO “ LA LISAO” DE QU
JUAN ESPERANTIGITA

eldoniĝis de Esperanta eldonejo en
Munkeno, FRG. 35-jara Gong
Ŝjŭeŝeng, esperantisto el Nanĝang-gubernio, Hubej-provinco,
Ĉinio, iama instruisto en mezlernejo, nun laboras kielĵurnalisto
de Nanzhang Bao (Nanĝang-a
ĵurnalo). Bezonantoj skribu al s-ro
Alfred
Schubert,
EsperantoEldonejo, Schluderstr. 17, D —
8000 Mŭnchen 19.

poŝtmarko-kolekto en ‘Esperanto :— lingvo artefarita’ ” verkita de
Song Ŝengtan en la kvina numero
de “ Filatelo” (Jiyou), la organo de
la Ĉina Filatelo-Federacio, prezentas la premiitan poŝtmarkokolekton de la aŭtoro, kun ok
koloraj bildoj sur la dorskovrilo.
La kolekto estis premiita per
kupra medalo en la Mondfilatela
Ekspozicio de Stokholmo en 1986.

NOVAJ ESP-ORGANIZOJ

GE

En aprilo kaj majo 4 Esperantaj
organizoj fondiĝis en Ĉinio. Ili
estas la prepara grupo de la
Henan-a Junulara EsperantoAsocio, Sanmi.ng-a EsperantoAsocio
de
Fuĝjan-provinco,
Ĝjajugŭan-a
Scienc-Teknika
Esperanto-Asocio de Gansuprovinco
kaj
Ljaŭjang-a
Esperanto-Asocio de Ljaŭningprovinco. Eminentuloj ĉeestis la
fondkunvenon de sialoka Esperanta organizo kaj lokaj ĵurnaloj,
televidstacioj kaj radiostacioj
raportis pri tio.

ORDENO EN MOSKVO

ESPERANTA POŜTMARKO-KOLEKTO
PREZENTITA EN “ FILATELO”

La arti.kolo kun la titolo “ Pri la

BAŬĈJŬAN

HONORITA

PER

La 7-an d e ju lio ja Prezidantaro
de la Supera Soveto de Sovetunio
honoris per ordeno por la amikeco
inter diverslandaj popoloj Ge
Baŭĉjŭan, faman ĉinan tradukiston, en Moskvo por laŭdi lin pro
lia kontribuo al la kultura
interŝanĝo inter Ĉinio kaj Sovetunio. De la 30-aj jaroj s-ro Ge
studas kaj tradukas rusajn kaj
sovetiajn literaturajn verkojn. Liaj
verkoj estas “ Puŝkin kaj Ĉinio” ,
“Tolstoj kaj Ĉinio” , “Gorki kaj
Ĉinio” kaj liaj tradukoj “Elektitaj
poemoj de Puŝkin” , “ Fabeloj de
Puŝkin” k.a. S-ro Ge estas
membro de la societo de “Amikoj
de Esperanto” kaj prezidanto de la

Ĉen Jŭan parolas en la kunveno de konsilantoj

Qu Juan (ĉ. 340 - 278 a.K.) estis
antikva ĉina poeto. Lia ĉefverko
“ La Lisao”, kiun s-ro Licius
esperantigis, estas eldonita en
Usono kaj Japanio. S-ro Licius
instruas en la Pekina Normala
Universitato. Dum sia studado en
Usono li komencis traduki “ La
Lisao”, kaj la Esperanto-Asocio
de Los-Anĝeleso eldonis la
tradukaĵon. Post kiam li revenis al
Pekino, li plurfoje reviziis sian
tradukaĵon, kiu estis eldonita
poste en Japanio. Ĝi, kiel libro
Esperanto-ĉina, havas koncernajn
notojn kaj apendicojn.
“ IMPRESO EN PLUVO” ELDONITA EN
FRG

‘Tmpreso en pluvo” , poezia
libro verkita de Gong Ŝjŭeŝeng,
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Pekina Esperanto-Asocio.
Li
multe zorgas pri la amika
kontakto inter esperantistoj de
Cinio kaj Sovetunio kaj dediĉis
sian artikolon memore ai blinda
rusa poeto Eroŝenko.
“ ESPERANTA AN G U LO ” EN PEKINO

Matene de la 5-a de junio, la
Pekina Esperanto-Asocio, Sciencista-Teknikista Esperanto-Asocio
sub la Ĉina Akademio de Sciencoj
kaj Pckina Veterana Esperantista
Asocio kune okazigis la aktivadon
de
“ Esperanta
angulo"
en
Ziĝujŭan-parko, Pekino, kun pli
ol 200 partoprenantoj. Krom
membroj de la tri asocioj, ĝin
partoprenis ankaŭ lernantoj de
Esp-kurso de Pejli-universitato
kaj
la
Ĉina
Koresponda
Esperanto-Instituto. Vicprofesoro
Li Ŭejlun gvidis la aktivadon, kies
enhavo estis solvi enigmojn, ludi,
kanti Esperante kaj disdoni
propagandilojn pri Esperanto.
Nemalmultaj anoncis sin por lerni
nian lingvon.
LA 11 -A ĜENERALA KONFERENCO
DE MEM

Inter la 29-a de aprilo kaj la 2-a
de inajo 1988 okazisen Budapeŝto
la 11-a ĝenerala konferenco de la
M ondpaca Esperantista Movado.
186 delegitoj el 18 landoj diskutis
pri la batalo por paco kaj
interpopola kompreniĝo.
ESPERANTO-KURSO EN
ARGENTINO

La 8-an de aprilo 1988 la loka
societo de Esperanto en la urbo
Venado Tuerto komencis siajn
Esperanto-kursojn en la salonoj
de !a publika biblioteko “J. B.
Alberdi” . ĉ ia prezidantino Adriana Baudraco faris prezentadon
kaj poste E-ino Jenni de Bernardo
kaj S-ro Jorge Abraham prelegis
pri Esperanto.
ESPERANTA STUDGRUPO
“ ZAMENHOF” EN BRAZILO

La nomita studgrupo funkcias
kadre de la Spiritisma Federacio
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La fondkunveno de.la Ljaŭjang-a Esperanto-Asocio

de Ŝtato Bahia. Ĝi disvastigas
Esperanton en la spiritisma medio
de sia regiono. La grupo ĝemeliĝis
kun afrikaj landoj celante plej
bonan disvastigadon de Esperanto en tiu kontinento, laŭ UEAprogramo.
JARKUNVENO DE LA ESPERANTOGRUPO VILINGO-ŜVENINGO

Gi okazis la 25-an de aprilo
1988 kun partopreno de siaj
membroj el tri najbaraj distriktoj.
En sia jarraporto la prezidanto de
la grupo Ĵosef Schiffer substrekis,
ke 53 personoj vizitis la grup-

vesperojn kaj lernis Esperanton en
du grupoj.
La vigleco de la grupo
montriĝas ankaŭ en la fakto, ke la
grupanoj gajnis 1 100 personojn,
kiuj subskribis jenan tekston:
”Jes, mi trovas Esperanton bona.
Mi dcziras, ke la ministerio pri
edukado serioze ekzamenu, ĉu
Esperanto povas esti enkondukita
en la lernejojn.” G randa nombro
da Esperanto-amikoj estas favoraj
legantoj de multaj raportoj pri
Esperanto-aktivadoj en la loka
gazetaro kaj kelkaj el ili eĉ
partoprenis diversajn aranĝojn de
la Esperanto-grupo.

Propagando de Esperanto en la aktivado de 'Esperanta angulo”

CEN BALHE:

>5

En la socia reformado, ĉinaj
laborantinoj alfrontas novajn
embarason kaj defion.

maljusta trakto, opiniante, ke tio
estas “seksa diskriminaeio” kaj
“socia malprogreso” .

Iu pekina studentino, kiu
diplomitiĝis lastjare el ĵurnalisma
fakultato de supera lernejo, sin
rekomendis al kelkaj institucioj
(kompreneble, inkluzive ĵurnalismajn institueiojn), sed ŝi estis
rifuzita. La sola kialo estas tio, ke
ŝi estas virino.

Lastatempe la revuo “ Virinoj de
Cinio” kaj “Ĵurnalo de Ĉinaj
Virinoj" lanĉis diskuton pri tiu
problemo, kiu koneernas la
proprajn interesojn de laborantaj
virinoj kaj la nunajn reformojn,
esperante, ke pli da personoj
atentos la problemon kaj esploros
pri ĝia estiĝo kaj ĝustaj solvoj.

Por altigi ekonomian efikon, iu
fabriko de Ŝandong-provinco
deeidis eksigi superfluajn personojn. El la 121 eksigitoj 120
estas virinoj.
Pro manko de tasko, iu fabriko
de Pekino deeidis, ke 680
laboristoj ripozu hejme ĉiumonate
ricevante 70% de la salajro. 90%
de la “ hejme-ripozaptoj” estas
virinoj.
Iu distrikto de la urbo Tjanĝin
deziris varbi 40 laboristinojn,-sed
400-500 virinoj sin anoneis al la
varbado. Samtempe kun tio la
varba nombro de laboristoj kaj la
nombr.o de kandidatoj ' estis
preskaŭ egalaj. Kaj kemiindustriaj, metalurgiaj kaj similaj
entreprenoj, kies laboristoj plejparte estas viroj, devis foje-refoje
afiŝi varbon de laboristoj.
Tiu fenomeno aperinta en la
lastaj jaroj jam vekis indignon de
multaj laborantinoj. Ili skribis al
gazetaro por plendi pro la

PROGRESO AŬ MALPROGRESO?

Estas du akre kontraŭaj opinioj
koncerne la fenomenon, ke'
laborantinoj ripozu hejme, ricevante parton de la salajro.
La nĉantoj opinias: Tio estas
evidenta regreso kontraŭa al la
historia progreso de “emancipo de
virinoj” .
3.7-jara Li ĉ in g antaŭe estis
oficistino de iu fabriko. Lastjare ŝi
estis eksigita. Nun ŝi ripozas hejme
ricevante 80% de sia antaŭa
salajro.
En sia letero al la revuo “ Virinoj
de Ĉinio” ŝi detale diris, kiel ŝi,
komence nur Ordinara laboristino,
fariĝis avangarda laboranto, kiel
ŝi estis rekomendite sendita al
universitato, kiel ŝi ne sukcesis
okupi sin pri faka laboro pro
komplikaj interhomaj rilatoj, kiel

post edziniĝo ŝi devis ofte peti
forpermeson por prizorgi sian
malsaneman infanon, finfine ŝi
postiĝis kaj rezulte estis eksigita
lastajare.
“ La virino estas taskita daŭrigi
la homaron,” demandis ŝi, “ sed
kial tiu kontribuo estis ne nur ne
agnoskita de la socio, sed male ĝi
fariĝis
kaŭzo
por
eksigi
laboristinon?”
Virinoj kun pli alta klereco
ĝenerale kritikas la fenomenon
“virinoj hejmen” . Sinjorino Ding
Gjŭan akre montris en sia
artikolo: “ ‘Virinoj hejmen’ fakte
postulas, ke ili oferu siajn
ekonomran sendependecon, fakan
scion, intereson kaj ŝatokupon,
denove revenu al la malnova vojo
kaj vivu depende de alia homo.” Ŝi
daŭrigis: “Tio radikale perdigos al
virinoj politikan eĝalrajtecon. Ŝi
opinias, ke tio estas evidenta
regresa fenomeno.
La aprobantoj de tiu punkto
plejparte estas virinoj kun kompare malalta klereco kaj parto da
viroj.
Sinjorino Tjan Ŝufan opiniis:
“ Se la tuta enspezo de la familio
povas esti tenata je la antaŭa
nivelo, la reveno de virinoj al la
hejmo estas bona afero.” Ŝi diris:
“ Kiel dolĉa kaj feliĉa la knab(in)o
sin sentus en la koro, se li (aŭ ŝi)
povus tuj vidi rideton de sia
patrino, enirinte en sian ĉambron.
21

Kaj se la knab(in)o povus pasigi
pli da tempo kune kun sia patrino
por ricevi zorgon kaj edukon de la
patrino,” ŝi daŭrigis, “ malpliiĝus
ebleco por li (aŭ ŝi) fari delikton.
Eĉ ŝtelisto sukcesus malfacile.”
Ŝi opinias ankaŭ: “ Kiam la
edzino dommastrumas hejme, la
edzo povas labori absorbite kaj pli
brile. Samtempe tio mildigos la
streĉecon de trafiko kaj la
nesufiĉecon de infanvartejoj en
grandaj urboj. Tial en la nuna
tempo, tia fenomeno estas konforma al la realo de socia vivo kaj
havas progresan signifon.”

ESTIĜO DE LA PROBLEMO

Oni opinias, ke tiu socia
problemo antaŭ ĉio rezultis el la
postiĝinta socia ekonomio, kiu ne
povas liberigi la virinojn el pezaj
kaj bagatelaj hejmlaboroj.
Iu sinjorino montris en sia
artikolo: “ Kiam virinoj iris al la
socio, ili jam akiris sendependan
ekonomian pozicion. Sed ili vivas
ne pli facile ol antaŭe. Antaŭ tio ili
surŝultrigis
nur
dommastrumadon. Havante laboron, ili
havas alian ŝarĝon. La nunaj
oficistinoj kaj laboristinoj portas
duoblan ŝarĝon de dommastrumo
kaj laboro. Tial, fakte la laboro
kaj dommastrumo estas ne bone
plenumitaj.”
Ŝi diris: “ La nunaj laborantinoj
similas al plene streĉita horloĝo,
kiu tiktakas senĉese. Ĝuste pro
tio, parto de laborantinoj preferas
reiri hejmen por dommastrumi,
ricevante parton de sia salajro.
Aliaj ri£ ^blontas reiri hejmen, sed
ili trovas sin senhelpaj antaŭ la
personaro-malgrandigo fare de la
fabriko laŭ la laboro-plenumado
de funkciuloj kaj laboristoj.”
Aliaj opinias, ke en edukiteco,
laborkapablo kaj labor-sinteno
laboristinoj kaj oficistinoj ja estas
malpli superaj ol viroj, tial
plejparto de la nunaj eksigitoj
estas virinoj.
En sia artikolo “ Kial Entrepre??

noj Ne Volas Akcepti Laboristinojn” , Ĝang Jigong rakontis
enketon pri elektromotora fabriko
de la urbo Fuŝun. Laŭ statistiko de
januaro ĝis septembro pri 20 viraj
kaj 20 virinaj laboristoj de ĝia
laborejo, la proporcio de labortaga ĉeesto por viroj estas 95.8%
kaj tiu por virinoj 85.3%.En certa
tempo viroj plenumas pli multe
meznombre je 38% ol virinoj.
Li montris ankaŭ, ke ne nur la
labortagoj kaj labora kvanto de la
virinoj estas malpli multaj ol tiuj
de la viroj, sed ankaŭ al ili mankas
sendependa laborkapablo. Iuj
junaj laboristinoj eĉ senkaŝe
postulas favoron, kaj ili ofte ne
povas plenumi sian taskon en la
produkta posteno.
En esplorado de la problemo,
oni ne forgesis la longdaŭran
feŭdisman historion de Ĉinio kaj
aktuaian influon de feŭdisma
penso “viro digna, dum virino
humila” sur la hodiaŭa socia vivo.
En la eksigo de entrepreno kaj
okupo-trovo
de
studentino,
antaŭjuĝo pri virinoj ja ekzistis ĉe
iuj personoj kaj malhelpis konvenan trakton de la afero.

KIE ESTAS ELIREJO?

En la diskuto oni ĝenerale
opinias, ke la problemo aperis en
la reformo de ekonomia sistemo
de la lastaj jaroj kaj devas esti
atentata de la ŝtato kaj la
laboristoj kaj oficistoj.
Oni diris, ke en la reformo
eksigo de superfluaj personoj estas
neevitebla, la ŝtato devas laŭeble
rapide perfektigi la koncernajn
leĝojn kaj regulojn por protekti
intereson de la eksigitoj. Samtempe, oni devas rapide establi
laborfortan merkaton, por ke la
eksigitoj povu rapide akiri novan
okupon.
Pan Hŭanmong de la Pekina
N orm ala Universitato opiniis, ke
sub la premiso de subteno al la
reformo, la virinaj federacioj kiel
organizoj de virinoj devas sen-

hezite protekti la intereson de
virinoj, batali kontraŭ la fenomenoj diskriminacii al vifmoj kaj
damaĝi virinajn interesojn. Ŝi
alvokis ankaŭ, ke la ŝtato devaS'
konsideri la specialajn rolon kaj
kontribuon de virinoj en la
daŭrigo de homaro, agnoski tion
per leĝdono kaj rekompenci ilin
pere de la socio.
Tan Ĝen de K antono proponis
en sia artikolo, ke la eksigitaj
virinoj devas “ unue trovi la kialon
de eksigo kaj siajn malfortajojn
kaj replani sian sorton laŭ siaj
nunaj kondiĉoj por iri al pli vasta
vivo.”
Laŭ ŝia propono, oni povas
funkciigi privatan infanĝardenon,
kosmetikejon, aŭ organizi plurajn
virinojn en funkciigo de malgranda tajlorejo, manĝaĵvendejo,
vestolavejo, krome ili povas ankaŭ
montri sian talenton en fasonado.
“ Tiuj virinoj serĉantaj novan
okupon devas havi firman volon,”
ŝi diris, “ nur persistema batalo
povos konduki ilin al pli larĝa vojo
de la vivo.”
Nun la diskuto iras arde. Inter
la partoprenantoj troviĝas altklasaj intelektuloj, gvidantoj,
ordinaraj kamparanoj kaj aliaj.
Preskaŭ ĉiuj socitavoloj atentas
pri la problemo. Antaŭ nelonge, la
tutlanda virina. federacio informis
la virinajn organizojn tra la lando,
esperante, ke la virinoj atentos pri
la diskuto, koncernanta la reformon
kaj
proprajn
interesojn de virinoj. Estas motivo por
kredi, ke la diskuto donos
pozitivan rezulton pri la socia
pozicio de virinoj kaj aliaj gravaj
problemoj.
□

ĈINA LITERATURO

de MEJ ĜI

Kial oni nomis la novelojn de Tang-dinastio
kuriozaj rakontoj? Estas du kialoj. Verkisto de
Tang-dinastio Pej Ŝing verkis rakontaron titolitan
“ Kuriozaj Rakontoj” . Oni pensis, ke rakontoj kiel
nova literatura formo en Tang-dinastio ne havis
oficialan nomon, sekve nomis tiuspecajn literaturajn verkojn per la titolo de la rakontaro de Pej
Ŝing. Tial la noveloj de Tang-dinastio estis nomataj
kuriozaj rakontoj.
La alia kialo estas, ke kurioza rakonto koncize
montras la trajtojn de tiuspecaj literaturaj verkoj:
kuriozeco kaj biografieco. La ekstravagancaj
rakontoj de la Ses Dinastioj (220 - 581) estis la
origino de la ĉinaj noveloj, kiuj priskribas ĉefe diojn
kaj fantomojn. La kuriozaj rakontoj de Tangdinastio estis rekte influataj de la ekstravagancaj
rakontoj de la Ses Dinastioj kaj iom post iom
transiris de priskribo de dioj kaj fantomoj al tiu de
homaj aferoj. Ankaŭ iliaj strukturo kaj priskribo pli
perfektiĝis. Se oni dirus, ke la rakontoj de la Ses
Dinastioj faris nur ĝeneralan priskribon, do la
kuriozaj rakontoj de Tang-dinastio jam havis siajn
proprajn skalon kaj trajtojn kaj fariĝis originala
literatura formo. Tio markis, ke la klasikaj noveloj
de Cinio eniris en novan periodon.
Tang estis la plej prospera dinastio en la
antikva Ĉinio. En ĝiaj unuaj jaroj ĝiaj imperiestroj
praktikis prudentan politikon, kio akcelis la
prosperon de ekonomio kaj garantiis la sekurecon
de la soĉio, En Tang-dinastio senprecedence
prosperis metioj, komerco, transportado kaj
financo, kio multe disvolvis la urban ekonomion kaj
formis socitavolon de urbanoj. La materia vivo de
grandaj, mezgrandaj kaj malgrandaj komercistoj
kaj metiistoj estis multe pli bona ol tiu de la
kamparanoj, tial ili havis pli altan postulon pri la
kultura vivo. En tia situacio naskiĝis la literaturo de
kuriozaj rakontoj. Ankaŭ la luksa vivo, ĉiam pli
komplikaj sociaj rilatoj kaj diversaj kontraŭdiroj en
grandaj urboj liveris multajn materialojn al la
literaturo de kuriozaj rakontoj. Impcriestroj, iliaj
edzinoj, nobeloj, burokratoj, poetoj, anistoj.

komercistoj, filinoj de altranguloj aŭ riĉuloj,
amoristinoj kaj dandoj fariĝis herooj de tiuj verkoj.
Tang-imperio alte taksis elekton de ŝtatoficistoj per
ekzameno. Tiam estis moro en la socio, ke por
oficistiĝi multaj kandidatoj proponis siajn
kuriozajn rakontojn al altranguloj kaj famuloj. Tio
akcelis la disvolviĝon de la literaturo de kuriozaj
rakontoj.
Tang-dinastio
postlasis
nemalmultajn
kuriozajn rakontojn, el kiuj dekoj cirkulis vaste. Ili
plejparte estis kolektitaj en la libro “Tajping
Gŭangĝji” kompilita de Li Lang kaj aliaj en Songdinastio (960 - 1279).
La kuriozaj rakontoj de Tang-dinastio kovras
tri periodojn:
1. La komenca periodo (ĉ. 618-712) de Tangdinastio estis la frua stadio de Ia literaturo de
kuriozaj rakontoj. Tiutempe kuriozaj rakontoj estis
malmultaj kaj ne maturaj en arto. Ilia enhavo estis
simila al tiu de la ekstravagancaj rakontoj de la Ses
Dinastioj, sed pli perfekta, la priskribo pli detala kaj
la intrigoj pli variaj. E1 la verkoj de tiu stadio nun
ekzistas nur tri: “Antikva Spegulo” , “ Blanka
Simio” kaj “ Ekskurso al Lea Kaverno” .
“Antikva Spegulo” estas la plej frua el la nun
ekzistantaj kuriozaj rakontoj de Tang-dinastio. Ĝia
aŭtoro estas Ŭang Du (585-625). Ĝi rakontas pri
mirinda efiko de spegulo en venko super demono
kaj besto kaj en kuracado. La aŭtoro kunplektis 12
rakontetojn laŭ tempo, kaj lia rakonto superis tiujn
de la Ses Dinastioj en strukturo.
“ Blanka Simio” estis anonima verko. La
aŭtoro donis atenton al priskribo de agado de
personoj. Kaj la intrigo de la verko estis malsimpla.
La verko estas en formo de kurioza rakonto, kun
certa nivelo. Ĝi rakontas, ke la bela edzino de
Oŭjang He, generalo de Ljang-regno, estis forrabita
de blanka simio. La generalo gvidis militistojn al la
monto, mortigis la simion kaj elsavis sian edzinon.
Sed ŝi jam gravediĝis kaj naskis tre saĝan filon kun
simia vizaĝo. La rakonto montris la sinceran amon
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de Oŭjang He al la edzino.

de romantikismo.

2. La meza periodo (713-873) de Tang-dinastio
estis la dua stadio de la literaturo de kuriozaj
rakontoj. En tiu stadio senprecedence plimultiĝis
kuriozaj rakontoj, kiuj eniris en sian oran tempon.
Tiam aperis "Virina Spirito”, "Liŭ Ji” , "H ŭo
Ŝjaŭju", "Li Ŭ a” , "Jingjing” kaj aliaj.

La aŭtoro de "Liŭ Ji” estis Li Ĉaŭŭej. La
rakonto priskribas, ke juna klerulo Liŭ Ji vojaĝis
suden kaj renkontis drakan filinon dc Dongtinglago, survoje ĉe Ĝingjang, paŝtantan ŝafojn en
sovaĝejo. La draka filino rakontis, kiel ŝi estis
turmentata en la edza familio. kaj petis Liŭ Ji
transdoni leteron al Dongting-lago. Liŭ Ji tuj
konsentis kaj plenumis ŝian peton. Dank' al lia
helpo, la draka filino fme saviĝis kaj revenis al sia
patro, la draka reĝo de Dongting. Venkinte multajn
malfacilojn, la draka filino kaj Liŭ Ji fariĝis feliĉa
paro. La rakonto estas imagoriĉa, belstila kaj
sukcesa en priskribo de la herooj. La justamo kaj
nefleksebleco de Liŭ Ji estis vivece prezentitaj. La
eksplodema kaj malkaŝema karaktero de la draka
reĝo de Ĉjantang, onklo de la draka filino, simila al
impeta tajdo, profunde impresas la legantojn.

Kvankam la tiamaj kuriozaj rakontoj ne tute
sin liberigis de la malnovaj trajtoj pri dioj, fantomoj
kaj strangaĵoj, tamen en ili la reala vivo okupis pli
gravan lokon. La verkoj prezentas la vastan socian
vivon. "N oto pri Kapkuseno” kaj “ Prefekto de
Nanke" estis verkoj kun sama temo kaj simila
metodo de arta prezentado. Pcr sonĝo ili prezentas
la altrangulan vivon en la feŭda socio kaj klerulon
strebantan al oficistiĝo. "N oto pri Kapkuseno”
estis verkita de Ŝen ĉjiĝji (7507-800). La heroo de la
verko estas juna klerulo Lu. En gastejo li diris al
taoisto sian malriĉecon. La taoisto elprenis bluan
porcelanan kapkusenon, ke la junulo uzu ĝin. Kun
la kapkuseno li baldaŭ dronis en sonĝo: Li edziĝis al
knabino Cuj, sukcesis en kortega ekzameno,
plurfoje promociiĝis kaj ĝuis tre luksan vivon.
Vekiĝinte, li trovis ĉion ĉi tion nur sonĝo. Li venis al
plena konscio kaj perdis ĉian aspiron. "Prefekto de
Nanke" estis verko de Li Gongzŭo (7707-850?). Ĝi
rakontas, kejuna klerulo Ĉunju Fen havis sonĝon
post ebriiĝo. En la sonĝo li edziĝis al filino de la reĝo
de Hŭaj’an-regno kaj estis nomumita prefekto de
Nanke. Pro sia elstara administrado li estis
profunde amata de la popolo. Poste li perdis militon
kontraŭ Tanlŭo-regno. De tiam li estis ne plu
favorata de la reĝo kaj riproĉata. Fine li estis
forpelita el la urbo. Vekiĝinte li miris kaj faris
serĉadon. Li trovis, ke la regnoj Hŭaj’an kaj Tanlŭo
fakte- estas formikejoj. Tiam li profunde sentis la
homan vivon fikcia, li do absorbiĝis en taoismo kaj
ne plu zorgis pri la homaj aferoj.
La kuriozaj rakontoj kun temo de amo en tiu
stadio estis la plej brilaj verkoj kaj ankaŭ plej
sukcesa parto de la literaturo de kuriozaj rakontoj
de Tang-dinastio. “ Feino Ĵen" kaj "Liŭ Ji”. ambaŭ
portis ekstravagancan trajton kaj spiris freŝan
vivetoson. "Feino Ĵen” verkita de Ŝen Ĝjiĝji
priskribas la amon inter malriĉa juna klerulo Ĝeng
kaj bela knabino Ĵen el transformiĝinta vulpo. Riĉa
klerulo Ŭej Jin, amiko de Ĝeng, avidis la belan
knabinon kaj volis perforti ŝin, sed estis venkita de
justeco de Ĵen. Sub la helpo de Ĵen, Ĝeng akiris
grandan profiton. Poste Ĝeng volis oficistiĝi en
malproksima loko. Ĵen antaŭsentis malfeliĉon kaj
ne volis kuniri kun Ĝeng, sed ŝi ne persistis ĉe sia
opinio kaj kontraŭvole ekveturis. Survoje Ĵen estis
mortigita de ĉashundo. La rakonto estis kortuŝa.
Precipe la figuro de Ĵen estis versimila kaj emocia.
Ŝi, gracia, sentimentala, saĝa kaj kuraĝa, estis plena
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"Li Ŭ a” estas elstara amrakonto. Ĝia aŭtoro
Baj Ŝingĝjan estis pli juna frato de la granda poeto
Baj Ĉjuji. ĉ i rakontas, ke juna sinjoro Ĝeng de
Ŝingjang iris al la ĉefurbo por partopreni en la
kortega ekzameno. Tie li renkontis faman
amoristinon Li Ŭa kaj pasie enamiĝis al ŝi. Poste
Ĝeng elĉerpis sian monon kaj estis forpelita el la
bordelo. Li unue laboris kiel funebra kantisto kaj
poste almozpetis. Ĝuste kiam li dronis en senelirejo,
Li Ŭa rememoris la malnovan amon kaj kunvivis
kun li, malgraŭ la malhelpo de la bordelistino. Ŝi
prizorgis Ĝeng kaj kuraĝigis lin en lernado. Poste
Ĝeng plurfoje sukcesis en ekzamenoj kaj fariĝis
altrangulo. Ankaŭ Li Ŭa estis titolita sinjorino
Ĉjangŭo. La rakonto kun malsimpla intrigo estis tre
ŝatata de la legantoj. La figuro de Li Ŭa estas
sukcese modlita.
Ankaŭ "H ŭo Ŝjaŭju” verkita de Ĝjang Fang
estis amrakonto. Hŭo Ŝjaŭju estis filino de princo
Hŭo kaj lia servistino, poste ŝi fariĝis amoristino.
Juna klerulo Li Ji amis ŝin kaj faris kun ŝi edziĝan
ĵuron. Sed post kiam Li Ji fariĝis ŝtatoficisto, li
forlasis Ŝjaŭju kaj edziĝis al nobela fraŭlino, dum
Ŝjaŭju restis fidela al sia amo. Ŝi ĉiamaniere
klopodis informiĝi pri lia afero kaj pro tio elĉerpis
sian lastan havaĵon. Kiam Li Ji estis tirita en la
domon de Ŝjaŭju, ŝi, jam longe malsana, rigardis lin
kolere kaj senvorte. Tuj poste, la rakonto diras:
"Ŝjaŭju iom sin deturnis kaj longe strabis al Li Ji.
Poste ŝi levis tason kun vino kaj verŝis ĝin surteren,
dirante: ‘Mi estas virino kun malfeliĉa sorto. Vi
estas viro perfida ... Sinjoro Li, adiaŭl' ” "Ŝi kaptis
lian brakon per sia maldekstra mano, ĵetis la tason
surteren, svenis kaj mortis post korŝira plorado.”
La priskribo modlis figuron de malforta virino en
profundaj amo kaj malamo, kun tragika sorto. La
verko profunde kortuŝas la legantojn. Ĝi finiĝas per
transformiĝo de Ŝjaŭju en senindulgan diablon, kiu

sin venĝis kontraŭ Li Ji.
“Jingjing” de Jŭan Ĝen estis la plej fama el la
amrakontoj de Tang-dinastio kaj havis grandan
influon sur la postan literaturon, sed ĝia sukceso en
ideologio kaj arto estis malpli granda ol tiu de “ Li
Ŭ a” kaj “ Hŭo Ŝjaŭju” . Ĝia heroino Jingjing estis
sukcese modlita figuro. Ŝi estis filino de altrangulo
kaj ricevis rigoran feŭdan edukon. Tial en strebado
al la amo ŝi estis malsama ol la sperta Li Ŭa' kaj
diferenca de la hontema Hŭo Ŝjaŭju. Ŝi kaŝis sian
fortan amon en la koro kaj kondutis alimaniere.
Ekz., kiam la heroo Ĝang, ricevinte ŝian konsenton,
venis al ŝia loĝejo por rendevuo, ŝi riproĉis lin pro ha
“impertinento” . Sed post kelkaj tagoj ŝi mem ŝtele
venis al la loĝejo de Ĝang kaj ne plu estis tiel serioza.
Eĉ Ĝang sentis sin kvazaŭ en sonĝo. La priskribo de
la kontraŭdira psiko de Jingjing estas profunda kaj
konvinka. La tipo de amo inter Ĝang kaj Jingjing,
nome talenta junulo kaj bela junulino, estis laŭ la
gusto de feŭdaj intelektuloj. Tial “Jingjing” estis
influa. E1 ĝi evoluis multaj verkoj post Songdinastio.
3. La malfrua periodo (874-905) de Tangdinastio estis la tria stadio de la literaturo de
kuriozaj rakontoj. Tiam ĉie okazis milito kaj la
socio ne estis paca. Lokaj potenculoj sub la regado
de militaristoj kolektis ĉirkaŭ si sikariojn kaj
kavaliroj furoris en la socio. Supernaturaj homoj
kaj nekromancio donis al la kavaliroj mistikan
koloron. La malfeliĉa popolo metis sian esperon sur
tiujn supernaturajn kavalirojn. Tio estigis multajn

kavalirajn rakontojn kun mistika koloro. lli
karakterizis la literaturon de kuriozaj rakontoj de
tiu periodo. “ Sklavino Hongŝjan”, “ Nje Jinnjang” ,
“ Sklavino de K unlun” kaj “ Kuspbarbulo” estis
tiamaj reprezentaj verkoj.
“ Sklavino Hongŝjan” verkita de Jŭan Ĝjaŭ
priskribas la kavaliran sklavinon Hongŝjan, kiu
havas superhomajn kapablon kaj saĝon. Ŝi sola
penetris en malamikan lokon kaj haltigis por sia
mastro la aneksan intrigon de la malamiko.
“ K uspbarbulo” sukcese kreis tri kavalirajn figurojn
kun malsamaj karakteroj, nome tri vagantaj
kavaliroj: knabino Hongfu, Li Ĝing kaj
kuspbarbulo. Li Ĝing estis ordinara popolano, sed
akrevida, prudenta kaj senĝena. Hongfu origine
estis bela kantistino de potenca altrangulo. Ŝi estis
malkaŝema, sagaca kaj senĝena. Ŝi tre admiris Li
Ĝing kaj ŝtele forkuris kun li, opiniante, ke li estas
talenta kaj ambicia. Kuspbarbulo kondutis senĝene
kaj malkaŝeme kaj malamis ĉion malbonan. Li
intencis.ĉasi hegemonion super la lando, sed kiam li
konstatis, ke la sprto destinis, ke Li Ŝimin estu
imperiestro, li do forlasis sian antaŭan intencon kaj
iris malproksimen por entrepreni sian aferon. La
novelo disvolvis malsimplan intrigon inter la
interkonatiĝo kaj disiĝo de la tri herooj, kies figuroj
iom post iom kompletiĝis en la disvolviĝo de la
intrigo.
Kvankam estis multaj kuriozaj rakontoj en la
lasta periodo de Tang-dinastio, tamen ili estis
malpli superaj ol la famaj verkoj de la meza periodo
de tiu dinastio ĉu en ideologio ĉu en arto.
□

LI ĈAŬŬEJ:

Liŭ Ji

(K u rio z a ra k o n to )

En la regperiodo Jifeng de Tang-dinastio estis
studento Liŭ Ji. Li malsukcesisen la ŝtata ekzameno
kaj estis revenonta al la hejmo apud Ŝjangŝuj-rivero.
Ĝar li havis sanilokanon en Ĝingjang, li decidis iri
adiaŭi lin. Kiam li ir-is 6-7 liojn1, la ĉevalo estis
terurita de leviĝantaj birdoj kaj deflankiĝis. La
ĉevalo haltis post trotado de pliaj 6-7 lioj.
Liŭ Ji vidis virinon paŝtanta ŝafojn apud la vojo.
Li mire rigardis ŝin kaj trovis, ke ŝi estas tre ĉarma,
kun mieno melankolia, en vestoj ĉifonaj. Ŝi staris.

aŭskultis kaj ŝajne ion atendis. Liŭ Ji demandis ŝin:
“ Kio faris vin tiom kompatinda?” La virino unue
mienis triste, poste diris dankon kaj ekploris:
“ Pardonu, ke mia malfeliĉo ĝenis vin. Mi estas la
plej juna filino de la drako-reĝo de Dongting-lago.
Miaj gepatroj edzinigis min al la dua filo de la
drako-reĝo de Ĝinghe-rivero. Mia voluptavida
edzo tentata de servistinoj diboĉis senbride kaj pli
kaj pli malŝatis min. Mi diris tion al la bogepatroj,
sed ili ne korektis lin pro dorlotado al li. Fine la
bogepatroj estis kolerigitaj pro mia ofta plendo,
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abomenis kaj elpelis min.” Ŝi dolore ploris, ne
povante sin deteni de tristo. Iom poste ŝi daŭrigis:
“ Kiom longe Dongting-lago distancas de ĉi tie?
Neniun informon de la hejmo mi povis ricevi. Mi
dronis en abismo de sufero, dum neniu sciis pri mia
situacio. Nun vi revenas al via hejmo, proksima al
Dongting-lago. Ĉu vi povus esti afabla por
transdoni mian leteron?” Liŭ Ji respondis: “ Mi
estas justama. Via rakonto tre emociis min, kaj mi
bedaŭras, ke mi ne havas flugilojn. Mi volontas esti
sub via dispono. Tamen la lago estas profunda, kaj
mi estas karnulo; kiel mi povos komuniki pri la
afero? Mi timas, kc inter la feoj kaj karnuloj ne estas
pasejo kaj mi ne povos plenumi vian komision, kio
ne konformas al mia volo. Ĉu vi povus iel helpi min
en la plenumo de via komisio?” La virino plore diris
kun danko: “ Bone zorgu vin dumvoje. Tion mi ne
ripetos. Se mi ricevos respondon, mi dankos vin per
mia vivo. Sen via promeso mi ne havas la kuraĝon
diri al vi; nun vi jam afable promesis, do mi malkaŝu
al vi, ke iri en la lagon estas same facile kiel en
urbon.”
Liŭ Ji demandis pri la metodo kaj ŝi klarigis: “ Ĉe
la suda bordo de Dongting-lago kreskas oranĝarbo.
Vi malligu vian zonon, alligu ion al ĝi kaj frapu per
ĝi la arbon trifoje. Certe iu aperos. Bonvolu sekvi
lin; nenio baros al vi la vojon. Krom transdoni la
leteron, mi petas vin ankaŭ transdiri mian
premitecon en la koro. Nepre ne malsukcesu.” Liŭ
Ji kapjesis kun respekto kaj sincereco. La virino
prenis el sub la jako la leteron kaj donis ĝin al li, kun
riverenco. Plorante ŝi rigardis orienten kaj li estis
infektita de ŝia tristo. Li ensakigis la leteron kaj
demandis: “ Mi ne scias, por kio oni bezonas tiujn
ŝafojn. Ĉu ankaŭ feoj buĉas?” La virino diris: “ Ili ne
estas ŝafoj, sed pluvigistoj.” “ Kio estas pluvigisto?”
“ Faristo de tondro.” Je tio Liŭ Ji rimarkis, ke la
ŝafoj sin tenas gravmiene, trinkas kaj maĉas en
stranga maniero, tamen iliaj grandeco, lano kaj
kornoj estas tute samaj kiel tiuj de ordinaraj ŝafoj.
Liŭ Ji diris: “ Kiel via komisiito mi esperas, ke vi ne
evitos min, kiam vi revenos en Dongting.” “ Ĉu mi
povus esti tiel maldankema? Mi prenos vin kiel
parencon.” Tion dirinte, ŝi foriris orienten. Post
kelkaj paŝoj Liŭ Ji returnis la kapon kaj jam ne vidis
la paŝtistinon kaj la gregon.
Tiuvespere li vizitis sian amikon kaj post unu
monato atingis la hejmon. Li venis al Dongtinglago kaj trovis la oranĝarbon. Li malligis la zonon
kaj trifoje frapis la arbon. Post momento aperis sur
ondoj armito, kiu demandis post saluto: “ De kie
venis via sinjora moŝto?” Anstataŭ la veron, Liŭ Ji
diris, ke li volas vidi la drako-reĝon. La armito
fendis la akvon kaj montris vojon al Ii, kun atentigo:
“ Fermu la okulojn kaj vi atingos post kelkaj
spiroj.” Liŭ Ji sekvis lian atentigon kaj venis al la
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palaco. Tie li vidis sennombrajn konstruajojn en
racia dispozicio, kuriozajn florojn kaj arbojn. La
armito haltigis Liŭ Ji, kondukis lin en domon kaj
diris al li: “ Bonvolu ripozi en tiu ĉi domo por atendi
akcepton de la reĝo.” Liŭ Ji demandis, kiel nomiĝas
la loko, kaj la armito respondis, ke ĝi estas
Lingŝju-halo. Liŭ Ji rigardis ĉirkaŭen kaj vidis, ke
tie kolektiĝas ĉiaj trezoroj de la homa mondo: la
kolonoj el blanka jado, la perono el smeraldo, la lito
el koralo, la kurteno el kristalaj bidoj, la verdaj
linteloj inkrustitaj per glazuraĵo kaj la traboj en
ĉiclarkaj koloroj ornamitaj per sukceno. La lukseco
kaj pompeco estis neesprimeblaj.
Liŭ Ji atendis longan tempon kaj ne vidis la
reĝon. Li demandis la armiton: “Ĉu la reĝo estas en
la palaco?” “ La reĝa moŝto estas studanta ‘Fajrosutron’ kune kun taoisto Tajjang en Ŝjŭanĝupavilono. Kredeble li baldaŭ finos.” “ Kio estas
‘Fajro-sutro’?” “ Nia reĝa moŝto estas drako, kaj
drako kultas akvon. Per unu guto li povas inundi
montojn. Taoisto estas karnulo, la karnuloj kultas
fajron, kaj de unu torĉo forbrulis la palaco Epang.2
La taoisto bone komprenas la veron de la homaro,
tial nia reĝa moŝto invitas lin al si por interparoli.”
Ĉe la fino de lia klarigo malfermiĝis la pordo.
Akompanate de grupo da sekvantoj, eniris homo,
kiu portis purpuran veston, kun jado en mano. La
armito tuj diris: “Jen nia reĝa moŝto!” Li prezentis
Liŭ Ji al la reĝo. Ĉi tiu rigardis al Liŭ kaj demandis:
“ Ĉu vi venas de la homa mondo?” “Jes.” Liŭ Ji

riverencis al li kaj ĉi tiu resalutis lin kaj petis lin
sidiĝi. La reĝo diris al Liŭ Ji: -‘Nia loko estas
malluma, mi ne estas prudenta, kial do vi venis al mi
malgraŭ longa vojaĝo?” Liŭ Ji respondis: “ Mi estas
via samlokano. Mi naskiĝis en Ĉu-regno kaj lernis
en Ĉin-regno. Hejmenrevenante post malsukceso en
la ŝtata ekzameno, mi hazarde venis al Gingherivero. Tie mi vidis vian filineton paŝtanta ŝafojn en
la sovaĝejo. Ŝi aspektis mizerega, kvazaŭ atakata de
malbona vetero. Ŝi diris al mi, ke la edzo kaj
bogepatroj elpelis ŝin pro malŝato. Ŝi vivas en
abismo de suferoj kaj petis min transdoni leteron.
Kun ŝia komisio mi venis ĉi tien.” Liŭ Ji prezentis la
leteron al la drako-reĝo. Leginte, la drako-reĝo
ekploris: “Tio estas mia kulpo, ke mi ne bone
informiĝis pri la afero, kvazaŭ surdamutulo. Mia
kulpo puŝis mian filineton en suferojn. Vi estas tute
fremda al ni, tamen vi afable helpis nin. Mi neniam
forgesos vian bonfaron.” La drakoreĝo longe
suspiris kaj ankaŭ la apudstarantoj ploris malĝoje.
La reĝo ordonis al eŭnuko-ĉambelano porti la
leteron en la haremon. Post nelonge tie eksplodis
ploro. La reĝo maltrankviliĝis kaj ordonis: “ Tuj
diru al ili, ke ili ne ploru laŭte, por ne inciti s-ron
Ĉjantang.” Liŭ Ji demandis, kiu estas s-ro
Ĉjantang, kaj la reĝo respondis, ke li estas lia frato,
iama reganto de Ĉjantang-rivero. Liŭ Ji demandis,
kial oni sekretigis la aferon al s-ro Ĉjantang, kaj la
reĝo respondis: “ Ĉar li estas eksplodema kaj tre
forta. Antaŭe lia kolero levis naŭjaran inundon, kiu
multe suferigis Jaŭ 3. Lastatempe li malpaciĝis kun
ĉielaj generaloj kaj en kolero inundis kvin montojn.
Sed pro mia merito la Ĉiela Imperiestro indulgis lin,
konsiderante nian fratecon. Tamen li estas
malliberigita ĉe mi.”
Antaŭ ol li finis la parolon, eksplodis granda
bruo, fendiĝis la ĉielo kaj la tero, skuiĝis la palaco
kaj leviĝis densa nebulo. Ĉe tio aperis ruĝa drako en
mil-futa longo, kun okuloj fulme brilaj, lango
sangokolora, skvamoj ruĝaj, kolharoj fajrokoloraj
kaj ora kolĉeno ligita al jada kolono. Ĉe ĝia skuiĝo
estiĝis samtempe tondro, fulmo, grajlo, neĝo, pluvo
kaj hajlo. Gi flugis sur la ĉielon, kaj Liŭ Ji falis de
teruro. La drako-reĝo levis lin konsolante: “ Ne
timu, li ne tuŝos vin.” Post longe Liŭ Ji trankviliĝis
kaj diris al la drako-reĝo: “ Mi esperas, ke mi
hejmeniros viva. Mi timas, ke ĝi revenos.” La
drako-reĝo konsolis lin: “Certe ne ripetiĝos la
teruraĵo. Bruego estiĝas nur ĉe ĝia foriro kaj ne ĉe
ĝia reveno. Estu afabla resti ankoraŭ kelkan
tempon.” La reĝo ordonis aranĝi festenon honore
al Liŭ Ji.
Post nelonge solena ceremonia gvardio enpaŝis en
agrabla muziko. Inter la sennombraj virinoj bele
ornamitaj elstaris plej ĉarma junulino kun multaj
juvelaj ornamaĵoj. Rigardate de proksime, ŝi estis

tiu, kiu petis Liŭ Ji transdoni la leteron. Sed ŝi
mienis kaj ĝoje kaj malĝoje, kun riveroj da larmoj
sur la vizaĝo. Post nelonge ruĝa fumo aperis
maldekstre de ŝi, purpura nebulo dekstre, kaj ŝi
foriris en bonodoro. La drako-reĝo ĝoje diris al Liŭ
Ji: “Jam revenis la malliberulino apud ĉingherivero.” La reĝo adiaŭis Liŭ Ji kaj iris en sian
domon. Poste Liŭ Ji aŭdis plendon dum longa
tempo.
Poste la reĝo eliris kaj havis manĝon kune kun
Liŭ Ji. Dume eniris bela kaj vigla sinjoro en purpura
robo, kun nigra jadaĵo en mano. Li haltis ĉe la
maldekstra flanko de la reĝo. La reĝo diris, ke li
estas s-ro Ĉjantang. Liŭ Ji leviĝis kaj salutis lin, kaj
ĉi tiu respondis per sincera riverenco. S-ro Ĉjantang
diris al Lifi Ji: “ Mia kompatinda nevino estis
turm entata de la bubaĉo. Viestas trejustam a, nobla
kaj tiom helpema, ke vi informis nin pri la situacio
de la kompatindulino. Sen via helpo ŝi polviĝus. Mi
gravuros vian bonfaron en mian koron. Estas
malfacile esprimebla mia kora danko al vi.” Liŭ Ji
senĉese diris al li dankon riverence. S-ro Ĉjantang
sin turnis al la frato: “ Matene mi foriris de tie ĉi,
post du horoj atingis Ĝinghe-riveron kaj tagmeze
batalis tie kontraŭ la drako de Ĝinghe-rivero. Dum
la batalo mi venis al la Ĉiela Imperiestro por akuzi.
La imperiestro sciiĝis pri la maljusta kondamno al
mi kaj indulgis min. Mi estas flamiĝema kaj ne
trovis tempon por adiaŭi vin. Mi tre bedaŭras, ke mi
timigis la haremon kaj ankaŭ la gaston. Mi estas
honta pro mia kulpo.” Tion dirinte, li refoje
riverencis. La drako-reĝo demandis lin: “ Kiom vi
mortigis?” “ Sescent mil.” “Ĉu vi damaĝid'
plantojn?” “ Plantoj en spaco de 800 lioj estisj
detruitaj.” “ Kie estas la malĉastulo?” “ Mi
formanĝis lin.” “ Lia konduto estis netolerebla,
tamen vi agis tro krude. Feliĉe, la Ĉiela Imperiestro
estas sankta kaj bone konas la suferojn de la
kompatindulo. Se ne tiel, kiel mi povus klarigi al la
impriestro? Jam fmiĝis la afero, kaj vi ne ripetu la
krudaĵon.” S-ro Ĉjantang obeeme riverencis.
Tiutage Liŭ Ji tranoktis en Ninggŭang-halo.
En la sekvanta tago la reĝo donis festenon
honore al Liŭ Ji en Ningbi-palaco. A1 la festeno
venis multaj amikoj kaj parencoj de la reĝo. La
festenantoj ĝuis belan muzikon kaj tablon da
frandaĵoj kaj vinoj. En kunludo de diversaj
muzikiloj, eliris el la dekstra flanko sennombraj
dancantoj kun flagoj kaj armiloj. Unu el ili elpaŝis
por anonci la temon de la muziko. La kruda muziko
kaj drastaj dancmovoj teruris la gastojn, hirtigante
al ili la harojn. Kaj en la maldekstra flanko ekdancis
scnnombraj junulinoj en kolorriĉaj vestoj,
akom panate de orkestro. Unu el ili elpaŝis por
anonci la temon de la muziko. La malpeza emocia
muziko kvazaŭ rakontado larmigis la gastojn. La
spektaklo ravis la drako-reĝon, kaj li donacis al la
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Ploras la pluvgutoj kaj malĝojas ĉiuj floroj.
La letero de la malproksimo metis finon
Al ĉagreno via, enirinte vian sinon.
For de la abismo de suferoj senmezuraj
La karulo ĝuas kun vi horojn tre plezurajn.
Koran dankon al vi pro Pabunda bela tablo,
Kaj mi devas nun vin adiaŭi kun bedaŭro.

dancantoj silkaĵojn. La gastoj sidis unu tuj apud alia
kaj laŭplaĉe drinkis. En plezuro pro la drinkado, la
drako-reĝo ekkantis frapetante la sidmaton por
takto:
Lazuras la volbo ĉiela,
Senlimas la tero nebula.
Enkore li tenas bravvolon,
Por agi ja kontraŭ demonoj.
Dank' al la justama junulo,
Hejmiris la kompatindulo.
Sincere ni laŭdas la faron,
Gravuros en nian memoron.
Lin sekvis s-ro Ĉjantang per sia improvizaĵo:
Cion ja destinas sorto,
Cu la vivon ĉu la morton.
Li ne estis taŭga edzo,
Si ne devis esti lia.
Suferego ĉe l ’ rivero
Faris la vizaĝon kruda.
Dank ’ al via informado
La karulo venis hejmen.
Ciam zorgu nun pri vi mem.
Je la fino la drako-reĝo kaj s-ro Ĉjantang leviĝis kaj
tostis al Liŭ Ji. Ĉi tiu, iom konfuzite, akceptis kun
respekto la honoron, eltrinkis tason da vino,
reciprokis kun ili toston, kantante:
Nuboj vagas tre libere en la firmamento,
La rivero Ginghe fluas a! la oriento.
Pro la belulinaj ofendiĝoj kaj doloroj
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Post la kantado la tuta ĉeestantaro vivukriis. La
drako-reĝo elprenis jadan keston kaj metis en ĝin
rinoceran kornon. S-ro Ĉjantang prezentis pleton el
ruĝa sukceno kun nokte-brilanta bido. Ambaŭ
donis trezorojn al Liŭ Ji. Neniel povinte fordanki,
Liŭ Ji akceptis la donacojn. Poste multaj en la
palaco superŝutis Liŭ Ji per belegaj ŝtofoj kaj brilaj
gemoj. Liŭ Ji senĉese diris dankon al la donacantoj.
Kiam la festeno venis al la fino, Liŭ Ji revenis al
Ninggŭang-halo.
En la sekvanta tago oni denove aranĝis
festenon por Liŭ Ji en Ĉinggŭang-halo. Sajnigante
sin ebriiĝinta, s-ro Ĉjantang serioze diris al Liŭ Ji:
“ Ŝtono estas rompebla, sed nefleksebla, noblulo
preferas' morton al humiliĝo. Mi havas ion por
proponi al vi. Se vi konsentos, ni ĉiuj estos feliĉaj; se
vi rifuzos, ni ĉiuj pereos. Kiel vi opinias pri tio?”
“ Mi aŭskultas.” “ La eksedzino de la princo de
ĉinghe-rivero estas tre ŝatata filino de la reĝo de
Dongting-lago. Ŝi estas tre milda, bone edukita kaj
amata de ĉiuj siaj familianoj kaj parencoj. Sed
malfeliĉe ŝi edziniĝis al malĉastulo. Nun ŝi rompis
kun li. Ni volus reedzinigi ŝin al vi honestulo, por ke
la favorato ne estu maldankema kaj la favoranto
rekompencata. Ĉu tio ne estas virto preferata de
konsekvenca homo?” Liŭ Ji serioziĝis kaj ekridis:
“ Mi vere ne scias, ke s-ro Ĉjantang estas tiom
senprudenta. Mi vidis, ke vi lasis piedsignojn tra la
tuta lando por puni la malbonulon. Vi rompis la
kolĉenon, frakasis la kolonon kaj donis
ĝustatempan helpon al la suferanto. Mi opiniis, ke
neniu alia estas tiom justa kaj prudenta kiel vi. Por
sin venĝi kontraŭ atencanto, oni povas riski la
vivon; por danki bonfaranton, oni povas oferi ĉĉ
sian vivon. Tia homo ja estas vera viro. Sed nun vi
trudas tion al mi, malgraŭ ke mi neniam pensis pri
tio. Se mi vidus vin levanta venton kaj pluvon en
ondoj aŭ valo kaj minacanta min per morto, mi
rigardus vin nur besto kaj neniom bedaŭrus la
morton. Sed nun vi portas homajn vestojn kaj
respektas la kriteriojn de virtoj kaj bonaj kondutoj.
En tio eĉ eminentuloj en la homa mondo ne estas
kompareblaj kun vi. Nun vi, kolosa kaj
impertinenta, ŝajnigante vin ebria, trudas al mi
malagrablaĵon. Ĉu tio konformas al la kriterio de
virtoj? Mia korpo estas nekomparebla eĉ kun unu el
viaj skvamoj, sed mi havas la kuraĝon superi vian
maljustecon per mia nefleksebleco. Bonvolu
pripensi!” S-ro Ĉjantang maltrankviliĝis de honto
kaj petis pardonon de Liŭ Ji: “ Mi vivas en palaco

kaj malofte aŭdas saĝajn parolojn. Pardonu, ke mia
senprudenta propono ŝokis vin. Mi tre bedaŭras
pro mia malĝentilaĵo. Mi esperas, ke vi ne rompos
kun mi pro tio.” Tiunokte, denove festeno okazis
kiel antaŭe en harmonia atmosfero. Liŭ Ji kaj s-ro
Ĉjantang fariĝis intimaj amikoj.
En la sekvanta tago Liŭ Ji devis foriri, kaj la
edzitio de la drako-reĝo donis festenon al Liŭ Ji en
Ĉjanĝing-halo. Ĉiuj ŝiaj servistoj kaj ĉambristinoj
diris al li adiaŭon. Ŝi larme diris al li: “ Mia infano
multe ŝuldas al vi pro la savo, sed antaŭ ol mi trovis
tempon por esprimi mian dankon, vi jam devas
foriri.” Ŝi ordonis al la filino riverenci al Liŭ Ji en
signo de danko. Poste la reĝino diris al li: “ Ĉu ni
revidiĝos iam poste?” Kvankam Liŭ Ji rifuzis la
proponon de s-ro Ĉjantang, nun li tamen bedaŭris
la disiĝon. Post la festeno li adiaŭis la gastigantojn
kaj la tuta palaco dronis en malgajo. Ĉiuj donacis al
li kuriozajn trezorojn. Li surbordiĝis laŭ la antaŭa
vojo, kaj lin sekvis pli ol dek portantoj de sakoj. Ili
eskortis lin ĝis lia hejmo.
Liŭ Ji vizitis juvelbutikon en Gŭangling por
vendi kelke da trezoroj. Kiam li vendis apenaŭ
centonon de la trezoroj, li jam fariĝis milionulo, kaj
la riĉuloj de la loko senescepte rigardis sin malpli
riĉaj. Liŭ Ji edziĝis al junulino ĉ a n g , sed ĉi tiu
mortis post nelonge. Li reedziĝis al Han, ankaŭ ĉi
tiu mortis post kelkaj monatoj. Li transloĝiĝis al
Nankino. Li ne povis elteni la vidvecon kaj volis
reedziĝi. Tiam svatistino proponis al li: “ Mi konas
junulinon Lu devenintan de Fanjang. Ŝia patro Lu
Haŭ iam estis gubernatoro de Ĉingliŭ. Kiam li
maljuniĝis, li interesiĝis pri taoismo kaj foriris
senrevene por taoistiĝo. Ŝia patrino Ĝeng edzinigis
ŝin al Ĝang antaŭ du jaroj. Sed malfeliĉe la edzo
mortis post nelonge. La patrino tre amaŝ la filineton
kaj volas reedzinigi ŝin al honesta sinjoro. Kiel vi
opinias pri tio?” Liŭ Ji difinis la tagon por la nupto.
Ambaŭ estis plutokratoj, kaj la ceremonio iris kun
plena pompo. La tuta urbo enviis la grandiozecon
de ia nupto.

rivero. Mi kategorie malkonsentis per tondo de
haroj. Kvankam mi estis rifuzita de vi kaj pensis, ke
ni ne revidos unu la alian, tamen mia korinklino al
vi estas neŝanĝebla. Miaj gepatroj simpatiis kun mi
kaj intencis iri informi vin pri mia stato. Sed vi
edziĝis kaj reedziĝis. Nun ambaŭ viaj edzinoj Ĝang
kaj Han forpasis kaj vi vivas en soleco. Miaj
gepatroj pensas, ke nun mi havas la ŝancon danki
vin. Realiĝis fine mia deziro, kaj mi restos ĉe vi por
eterne.” Pro emociiĝo ŝi ploris, dirante: “Ĉe la
komenco mi ne malkovris mian identecon pro tio,
ke vi ne estas erotika; nun mi montris mian
identecon, ĉar vi vere amas min. Mi estas humila kaj
ne estas certa, ĉu mi povus akiri vian eternan amon.
Tamen mi deziras vivi ĉiam kune kun vi. Mi ne scias
vian preferon kaj pro tio ne povas liberiĝi el
maltrankvilo kaj timo. Tiun tagon, kiam vi
promesis transdoni mian leteron, vi ŝerce diris al mi:
‘Vi ne evitu min, kiam vi revenos en Dongting’. Ĉu
tiutempe vi povus antaŭvidi la nunan rezultaton?
Mia onklo svatis min al vi, sed vi rifuzis. Ĉu mi ne
taŭgas por esti via edzino aŭ nur pro la ofendo far
mia onklo? Bonvolu klarigi.” Liŭ Ji diris: “Ĉu la
destino decidis la aferon? Kiam mi unuafoje vidis
vin apud Ĝinghe-rivero, via sufero indignigis min.
Mi retenis mian korinklinon al vi kaj nur pensis kiel
plenumi vian komision. Mi ja diris, ke vi ne evitu
min, sed tio estis pura ŝerco. La deviga propono de
via onklo estis malprudenta kaj ofendis min. Mi
ĉiam rigardas helpon al alia kiel mian devon; ĉu
decas murdi homon kaj preni ties edzinon kiel sian?
Mi ĉiam rigardas persiston en justeco kiel mian

Iun nokton post unu monato Liŭ Ji subite
rimarkis, ke la edzino tre similas al la princino de la
drako-reĝo de Dongting-lago kaj estas pli ĉarma. Li
rakontis la okazaĵon al la edzino kaj ŝi ridis: “Ĉu tio
estas ebla en la homa mondo?” Post unu jaro ili
ekhavis fileton, kaj Liŭ Ji pli arde amis ŝin. Unu
monaton post la akuŝo ŝi bele sin ŝminkis kaj vestis,
venigis la edzon en la ĉambron kaj ridetante diris al
li: “Ĉu vi ne memoras min de la pasinteco?” “ Kiel
mi povus koni vin antaŭ la geedziĝo?” “ Mi ja estas
la filino de la drako-reĝo de Dongting-lago. Vi savis
min el la suferego kaj mi decidis danki vin pro la
bonfaro. Sed vi malakceptis la proponon de mia
onklo kaj disiĝis por longa tempo. Miaj gepatroj
volis edzinigi min al filo de drako-reĝo de Ĝŭoĝin29

observindan kriterion de miaj kondutoj. Ĉu mi
povus humiligi min kaj toleri la ofendon? En la
festeno mi malkaŝe eldiris mian opinion, tute ne
konsiderante pri eventuala damaĝo. En la adiaŭa
tago mi rimarkis, ke vi tre bedaŭris la disiĝon,
ankaŭ mi tre bedaŭris. Sed pro multaj kialoj mi ne
sukcesis esprimi mian koron. Vi venis de Lu-familio
en la homa mondo, do nia geedziĝo pruvis la
ĝustecon de mia antaŭa persisto. De nun ni vivu en
eterna feliĉo kaj havu nenian skrupulon.” Ŝi ploris
longe pro emociiĝo kaj ĝojo. Post momento ŝi diris
al la edzo: “Ne pensu, ke mi ne estas homo kaj sekve
ne havas homan koron. Mi estas dankema. Drako
povas vivi dekmil jarojn kaj ankaŭ vi tiom longe
vivos libere en akvo kiel sur la tero. Ĉu vi dubas pri
tio?” Liŭ Ji ĝojis: “ Mi ne atendis, ke mia edziĝo al
belulino eĉ faris min feo.” Ambaŭ iris viziti la
drako-reĝon de Dongting-lago, kaj tie ili estis
honore akceptataj.

nenion aŭdis pri Liŭ. Ŝjŭe Gu ofte rakontis la
okazaĵon al aliaj. Post 48 jaroj ankaŭ Ŝjŭe Gu
malaperis nerimarkite.

—' - = = ------

Poste ili loĝis en la prefektujo Nanhaj. Iliaj
domo, ĉaro, kuriozaĵoj kaj vestoj estis nekompareble superaj al tiuj de dukoj kaj markizoj. Ĉiuj
parencoj de Liŭ Ji estis favorataj. Post multaj jaroj
Liŭ Ji aspektis ankoraŭ tiom juna, kiom antaŭe, kio
mirigis la lokanojn. En la regperiodo Kajjŭan la
imperiestro interesiĝis pri la arto de feiĝo kaj ofte
venigis al si kapablulojn en tiu arto. Pro tio Liŭ Ji
perdis la kvietan vivon kaj rifuĝis en Dongting-lago.
Dum dekkelkaj jaroj oni ne sciis, kien li fuĝis.
En la lastaj jaroj de la regperiodo Kajjŭan, Ŝjŭe
Gu, kuzo de Liŭ Ji, funkciis kiel estro de la ĉefurbo.
Sed poste li estis malpromociita kaj postenigita al
alia loko. Dumvoje li ŝipveturis sur Dongting-lago.
Iun serenan nokton li rigardis malproksimen kaj
vidis, ke smeralda monteto staras sur foraj ondoj.
La ŝipistoj diris kun teruro: “Tie ne estis monto. Ĉu
akvodemono venas?” En palpebruma daŭro la
monto alproksimiĝis al la ŝipo, kaj iu bele ornamita
ŝipo venis renkonte al Ŝjŭe Gu. Homo sur la ŝipo
laŭte anoncis: “ Moŝtulo Liŭ sendas bonvenigi vin.”
Ŝjŭe Gu subite ekmemoris Liŭ Ji kaj rapidis al la
monto kaj surpaŝis kun la basko en mano. Sur la
monteto estis. palaco, kia videblas en la homa
mondo. Meze en iu halo staris Liŭ Ji. Antaŭ li estis
ludanta muzikistaro kaj malantaŭ li staris vico da
servistinoj ornamitaj per brilaj juveloj. Luksaĵoj
estis tre abundaj. La parolo de Liŭ Ji estis multe pli
sagaca kaj la aspekto multe pli juna. Li bonvenigis
Ŝjŭe Gu sur la perono. Li diris, tenante lian manon:
“ Ni disiĝis antaŭ nelonge, sed la haroj jam griziĝis.”
Ŝjŭe Gu ridetis: “Vi estas feo, dum mi karnulo. La
sorto destinas.” Liŭ Ji donacis al li kvindek pilolojn
kaj diris al li: “ Ĉiu pilolo longigos vian vivon je unu
jaro. Kiam elĉerpiĝos la piloloj, venu refoje. Ne
longe restu en la homa mondo plena de suferoj.”
Post gaja festeno Ŝjŭe Gu adiaŭis Liŭ. Post tio oni
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Li Ĉaŭŭej de Longŝji komentarias: Homo estas
elito en la animala mondo, kiu estas la plej supera al
la aliaj bestoj. La drako-reĝo de Dongting-lago estis
grandanima kaj s-ro Ĉjantang vigla kaj malkaŝema.
Iliaj virtoj estas imitindaj. Ŝjŭe Gu nur admiris Liŭ
Ji, sed ne registris la metodon de feiĝo post restado
en la fea mondo. Kun emocio kaj respekto mi verkis
tiun rakonton.
H

7. Unu lio egalas al duonkilometro.
2. Epang estisfamapalaco de Cin-dinastio. Gi ne kompletiĝis
ĝis la pereo de la dinastio. Gi estis ruinigita de kamparanojribelantoj. Nun restas la bazamento de ĝia ĉefkonstruajo,
ĉ. sep metrojn alta kajm il metrojn longa, el ramita tero. La
ruino situas en Epang-vilaĝo de Sji an. Ŝenŝji-provinco.
3. Laŭdire Jaŭ estis unu el la pratempaj reĝoj de Cinio.

ĈINAJ ARTOJ

Gravuraj lakaĵoj de Ĉinio
de DONG PEJĈJA NG

Gravura (aŭ skulpta) lakaĵo
estas konata ankaŭ kiel gravura
(aŭ skulpta) ruĝa, nigra aŭ bunta
lakaĵo. Oni unue ŝmiras 80-90
tavolojn da lako sur kupra aŭ
ligna prototipo kaj faras gravuradon, antaŭ ol la lako tute
sekiĝas. Poste oni baksekigas kaj
poluras la laboraĵon. Inter la
gravuraj lakaĵoj troviĝas vazoj,
potoj, teleroj, skatoloj, ŝrankoj kaj
ekranoj kaj ilia ĉefa koloro estas
vermiljona.

aperis en Tang-dinastio.
Kun la evoluo de lakaĵoj pli kaj
pli maturiĝis la teknologio de

gravuraj lakaĵoj de Song-dinastio
(960-1279). Plejparto de la tiamaj
ruĝaj gravuraj lakaĵoj havis oran

Cinio uzis lakon plej frue en la
mondo. Ekzistis jam 6 000-7 000
jarojn ia vermiljonaj bovloj
elterigitaj ĉe la ruino de Hemudukulturo en la malsupra baseno de
Jangzi-rivero. Sed kun la evoluo
de ceramikaĵoj, la lakaĵoj iom post
iom fariĝis luksaj ornamaĵoj pro
longtempa farado kaj alta prezo.
Tiel aperis la metiarto de gravuraj
lakaĵoj. Kaj la arto naskiĝis kaj
maturiĝis en la senĉesa disvolviĝo
de laka teknologio. Laŭ historia
noto de Ming-dinastio (13681644) pri la laka teknologio, “ la
gravuraj lakaĵoj de Tang-dinastio
(618-907) estis lignaj, vermiljonaj,
simplaj kaj ĝuindaj. . Tio
pru\is, ke ĉinaj gravuraj lakaĵoj

Artisto pri skulptitaj lakaĵoj
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aŭ arĝentan internan prototipon.
Oni gravuris lakaĵojn tre lerte kaj
delikate, ke ili aspektas kiel briliaj
pentraĵoj. Estas noto, ke en 1279
Ŝju Zijŭan (ĉino) laŭ invito fariĝis
abato de japana templo. Li
kunportis tien kelkajn naturkolorajn gravurajn lakaĵojn en antikva
plastiko. Ili estas la plej fruaj
gravuraj lakaĵoj nun videblaj.
Jŭan-dinastio (1206-1368) estis
nova periodo de disvolviĝo de la
teknologio de ĉinaj gravuraj
lakaĵoj. La tiamaj gravuraj lakaĵoj
kun ĉjangsu kaj Ĝeĝjang kiel la
centro havis densan koloron de
popola arto. Ili havis dikan
tavolon da lako sen postsigno de
gravurado. Ili estis ornamitaj per
floroj kaj folioj delikate gravuritaj. Ili estis belaspektaj, kun
striktaj kaj malsimplaj ornamaj
karakterizaĵoj. Ekz. ruĝa vinvazo
kun gravuritaj kameliaj floroj sur
nedika tavolo da lako. La glate
gravuritaj floroj kun videblaj
vejnoj sur la petaloj kaj folioj
impresas per freŝeco.
La gravuraj lakaĵoj de Mingdinastio heredis la stilon de Jŭandinastio kaj havis novan disvolviĝon. En 1421 la Ming-dinastia
imperiestro Ĝu Di starigis la lakaĵfarejon Gŭojŭanĉang en sia
palaco en Pekino, kien li
translokis metiejojn de gravuraj
lakaĵoj kaj iliajn metiistojn el
Ĝjangsu, Ĝeĝjang kaj Junnan, tiel
starigis sian bazon de gravuraj
lakaĵoj kaj pligrandigis tiuflankan
produktadon. La gravuraj lakaĵoj
de Ming-dinastio surhavas simplajn strekojn kun forta dekoracia
efekto, vidigas lertecon de gravurado kaj delikatecon de polurado,
elspiras antikvan elegantecon kaj
prezentas naturajn kolorojn. luj
artaĵoj kun ruĝaj floroj sur flava
fono estas brilkoloraj. Sur ili
pompas
grandaj
vermiljonaj
floroj, kiuj klare prezentas la
temon. En tiu periodo furoris
gravuraj lakaĵoj buntaj, flavaj kaj
ruĝaj.
Ĉing-dinastio
(1644-1911)
daŭrigis en la palaco la metiejon
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por fari gravurajn lakaĵojn ĉefe
kun Ming-dinastia stilo, por uzo
de la palaco. La gravuraj lakaĵoj
de tiu periodo kun malsimplaj kaj
delikataj desegnoj estis fajne kaj
reliefe grifelitaj kaj malmulte
poluritaj.
Post la fondiĝo de la nova Ĉinio
en 1949 oni organizis la popolajn
artistojn de gravuraj lakaĵoj, ke la
tiuflanka teknologio iom post iom
progresis. Nun la ĉefaj produktejoj de gravuraj lakaĵoj estas
Pekino, Jangĝoŭ de Ĝjangsu-

Vinujo (skulptita lakaĵo)

provinco, Tjanŝuj de Gansuprovinco, Hujĝoŭ de Anhujprovinco kaj Ĝjangĝoŭ de Ŝanŝjiprovinco. Kaj la produktaĵoj de
Pekino estas la plej famaj.
La gravuraj lakaĵoj de Pekino
heredis la artan stilon de
Gŭojŭanĉang de Ming- kaj Ĉingdinastioj kaj Pekino fariĝis la plej
granda produkta bazo de gravuraj
lakaĵoj en Ĉinio. Ili havas metalan
internaĵon kun emajla tegaĵo aŭ
lakitan nemetalan internaĵon. La
internaĵo estas kovrita per dekoj.

Ruĝa vazo kun
gravuritaj
kameliaj
floroj
(Jŭan-dinastio)

Ruĝa kesto kun
gravurita pino en
desegno de la
ideogramo "longviveco"
(Mingdinastio)

Ruĝa trezora skatolo
(Ĉing-dinastio)

Drinkilaro kun nubodesegnoj (de Ŝenŝji)

gĝoŭ)

Flor-korba telero (de Pekino)

Florvazo kun gravuutaj kvarsezonaj floroj (de Pekino)

Kruĉo (skulptita lakaĵo)

eĉ centoj da tavoloj da lako, kaj la
kiomo de tavoloj dependas de la
postuloj de plastiko kaj desegno
de la gravura lakaĵo. Ilia ĉefa
koloro estas vermiljono, iam oni
uzas flavan, verdan kaj nigran
kolorojn. Gi karakteriziĝas per
simpleco kaj eleganteco. Krom
tridimensiaj vazoj en stilo de
antikveco, ornamaj bestoj kaj
kortobircloj kaj ekranoj, inter la
gravuraj lakaĵoj troviĝas ankaŭ
diversaj ĉiutagaj uzaĵoj, kiel
cindrujoj, teleroj, potoj, skatoloj
kaj juveloj, kiujn oni garnis per
jado, eburo, oro, arĝento, emajlo
kaj klozoneo.
Estas gustoplenaj la gravuraj

nubodesegnaj lakaĵoj de Ŝinĝjangkaj Ĝjiŝan-gubernioj de Ŝanŝjiprovinco. Ili prezentas nubojn
kvazaŭ- malrapide ondantajn sur
la ĉielo. La gravuraj lakaĵoj
produktitaj de la gubernioj estas
tabloj, drinkilaroj, ekranoj kaj
aliaj.
Surbaze de sia tradicia teknologio la skulptitaj lakaĵoj de
Tjanŝuj-gubernio,
Gansuprovinco, iom post iom transiris
de la tradiciaj nigra kaj ruĝa
koloroj al tiuj de safiro, smeraldo,
kamelo, palmo kaj agato, kun
inkrustaĵoj de eburo, jado, koralo,
agato, konko kaj buntaj ŝtonetoj.
La gubernio produktas grandajn

ekranojn, sofojn, tablojn kaj aliajn
gravurajn lakaĵojn en originala
stilo.
La gravuraj lakaĵoj de Jangĝoŭ
estas faritaj ne nur per sia tradicia
teknologio, sed ankaŭ per tiuj de
lak-aldono,
lak-plenigo,
lakgravuro kaj lak-polurado, kaj
inkrustitaj per konko. Jangĝoŭ
produktas grandajn ekranojn,
vazojn, skatolojn, potojn, inkfrotajn platojn kaj aliajn gravurajn lakaĵojn. Ili estas delikataj,
elegantaj, reliefaj kaj antikvecaj.
Kun la senĉesa pliboniĝo de la
popola vivo, ĉinaj gravuraj lakaĵoj
estas pli kaj pli ofte uzataj de
popolanoj.
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Orkideo

Dek Famaj Floroj
de Ĉinio

La o r k id e o estas unu el la ok fa m a j flo r p la n to j de
J u n n a n -p ro v in c o d e Ĉ inio. G i h a va s a lta n v a lo ro n d e

En 1 9 8 7 , ĉin a j e k s p e rto j el d iv e rs a j lo k o j e le ktis
u m e flo ro n ,

p e o n io n ,

kriz a n te m o n ,

o rk id e o n ,

ĉinan

rozo n, ro d o d e n d ro n , ka m e lio n , lo tu s flo ro n , osm anton
k a j narcison kiel d e k p le j fa m a jn tr a d ic ia jn flo ro jn d e
Ĉinio. Ili, kre ska n te en m a ls a m a j m e d io j, h a va s v a ria jn

a p r e c a d o p ro siaj flo ro j b e la s p e k ta j, b r ilk o lo r a j ka j
b o n o d o ra j. La 1 1-s p e c a j o r k id e o j en tiu ĉi se rio d e
p o ŝ tk a rto j kreskas en d e n s a j a r b a r o j d e m a lp ro k s im a j
m o n to j d e Ĉinio.

k o lo ro jn , a ro m o jn k a j fo rm o jn .
1 0 X 1 4 .7 cm. 10 pe coj. 8 7 -C E sE J-5 8 2

1 0 X 1 4 .7 cm. 10 pe co j. 87-C E sE J-561

Pejzaĝoj de Ŝanhajo

Liĝjang-Rivero

ŜanHajo, la p le j g r a n d a in d u s tria k a j ko m e rca
u rb o d e Ĉ inio, situas sur la d e lto kie J a n g z i-riv e ro
enfluas en la O rie n ta n Ĉ inan M a ro n . Kun d e lik a ta j
ĝ a rd e n o j en r a fin ita stilo , m a je s ta j a n tik v a j te m p lo j,
m o d e rn a j k o n s tru a jo j k a j lu ksaj h o te lo j, Ŝ a n h a jo , kiel

La m o n to j k a j riv e ro j d e G u jlin estas d e lo n g e
k o n a ta j kie l la p le j b e la j sub la ĉ ie lo . In te ra lie L iĝ ja n g riv e ro , p li ol 4 0 0 k ilo m e tro jn lo n g a , rim a rk in d e
k o m p le tig a s la lo k a n b e le co n . La m e za p a r to d e la
riv e ro , d e G u jlin ĝis Jangŝŭo, a k o m p a n a ta d e ĝ ib a j

la

k a rs ta j m o n te to j, estas unu el la fa m a j p ito re s k e jo j d e
Ĉ inio. A m b a ŭ b o rd e d e la flu o estas g ro te s k a j

e k s te rla n d o , a ltira s a l si p li k a j p li d a v iz ita n to j en- k a j

m o n tp in to j k a j ĉ a rm a j v ila ĝ o j, kiuj s p e g u liĝ a s en la

e k s te rla n d a j.

k la ra akvo .

unu

el

la

ĉ in a j

u rb o j

p le j

fru e

m a lfe rm ita j

1 0 X 1 4 .7 cm. 10 p e co j. 8 7 -C E sE J-5 6 2

al

1 0 X 1 4 .7 cm. 1 0 p e co j. 8 7 -C E sE J-5 8 9

Mendu ĉe: Libroservo de UEA
Perantoj de EPĈ
aŭ Internacia Libro-Komerca Kompanio de Ĉinio
Esperanta Sekcio, P.O. Kesto 313, Beijing, Ĉinio
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LIŬ Ĝ IJO N G kaj LI ĈJANG:

Antikva urbo — urbo de
floroj kaj fruktoj
La antikva urbo Linfen sidas
'sudokcidente de Sanŝji-provinco,
sur la ebenaĵo de suda Ŝanŝjiprovinco ĉe la bordo de Fenherivero, branĉo de la Flava Rivero.
Legendo diras, ke en la lasta
periodo de la primitiva socio,
ekzistis ĉi tie tribo Jaŭtang, kies
estro nomiĝis Jaŭ, alinome Tangjaŭ. Li estis fama pro siaj
laboremo, ŝparemo, amo de la
popolanoj kaj memvola abdiko.
Li gvidis la popolanojn fosi putojn
por ĉerpi akvon, dank’ al kio
vegetaĵoj ekkreskis, prosperis
floroj, arboj kaj fruktarboj. Jaŭ do
starigis ĉi tie la ĉefurbon. Li fariĝis
la unua kompetenta suvereno en
Ĉinio. ĉ is hodiaŭ, troviĝas en
Linfen
Jaŭ-templo,
Jaŭmaŭzoleo, Jaŭ-puto kaj aliaj
historiaj restaĵoj, kaj la urbo ĉiam
ĝuas la belan nomon “Antikva
urbo Tangjaŭ” .

komplete detruita, restis tie nur
ruinaj stratoj kaj kadukaj domoj.
Ne vidiĝis arbo, nek floro. Tiam
cirkulis la onidiro priskribanta la
urbon: “ Sablovento furiozas ĉie,
Arbo, floro vidiĝas nenie.”
La naskiĝo de la nova Ĉinio
alportis al la antikva urbo novan
vivon. Post pli-ol-30-jara penado,
Linfen fariĝis nova industria urbo
kun entreprenoj metalurgia, tekstila, paperfarada, kemia, maŝinprodukta, elektronika k.a. D ank’
al la alta takso al la konstruo, en la
lastaj jaroj Linfen ekspansiigis la
urbajn kvartalojn al 17 km 2,
konstruis kaj reformis 5 ĉefajn

stratojn, starigis belajn domojn.
Pli interese estas ke ili plantis
ambaŭflanke de la stratoj diversajn fruktarbojn, kiuj kune kun
aliaj arboj, floroj kaj plantoj tre
beligas la urbon. En aŭtuno
ambaŭflanke de la grandaj kaj
malgrandaj stratoj, sube koketas
ĉinaj rozoj, krizantemoj, kanaoj
kaj aliaj floroj kaj supre sur
branĉoj
bonodoras
granatoj,
kratagoj kaj persimonoj. Ĝi ja
meritas la nomon — urbo de
floroj kaj fruktoj.
Gŭo Gujĉeng, vicestro de la
Linfen-a Hortikultura Buroo,
estis fama ĝardenisto. Lia familio

Verdigita strato

La antikva urbo tamen perdis
sian belan medion pro serioza
terforlavado de la Leŭsa Altebenaĵo, precipe serioze estis en la
militaj jaroj. Por rezisti al la
popola armeo, la reakciuloj
arbitre detrms altan tamburturon
kaj sohuajn domojn, hakfaligis
ĉiujn arbojn en la urbo kaj
transportis ilin eksteren de la urbo
por konstrui defendaĵojn k.aj
fortikaĵojn. En 1949, kiam la nova
Ĉinio fondiĝis, la urbeto estis
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okupiĝis pri hortikulturo jam tri
generaciojn. Spite varmon kaj
malvarmon la forstuma grupo,
gvidata de li. ŝanĝis tiun ĉi
dezertan antikvan lokon en
ĝardenistikan urbon, similan al la
sudolandaj. Li informis al ni, ke en
la lastaj jaroj, lia forstuma grupo
kune kun la tieaj loĝantoj plantis
arbojn sur 117 stratetoj kaj 22
larĝaj stratoj, el kiuj 12 estis
borderitaj per fruktarboj. Tie ĉe la
stratoj viglas platanoj, poploj,
salikoj, soforoj, akacioj, cipresoj
kaj deodaroj. Fruktodonas persimonoj, juglandarboj, pirarboj.
granatarboj, pomarboj, kratagoj,
vinberujoj k.a. Inter la altaj arboj
surstrate kreskas ankaŭ arbedoj,
kiaj ruĝfoliaj pirarboj, kariofiloj
kaj umearboj. Kun la sezona
alternado parfumas ĉe la stratoj
kanaoj, diantoj, ĉinaj rozoj kaj
aliaj florplantoj. Somere sur iuj
ĉefaj stratoj pompas grandaj vazoj
da floroj, kiaj palmo, agavo, rodeo
kaj cikaso. En la Jaŭ-templa
Parko, Popola Parko, oficejoj,
fabrikoj, minejoj, lernejoj kaj eĉ
kortoj de loĝantoj vidiĝas kioskoj,
artefaritaj montetoj, fontanoj,
florbedoj kaj gazonoj, tio vere
beligas la urbon.
La bela nomo “ urbo de floroj
kaj fruktoj” pli famigis la urbon
Linfen. Multaj ĉinaj kaj alilandaj
verdigistoj kaj turistoj venis ĉi
tien. En aŭtuno, kiam pompas
arboj kaj arbedoj, la lokon vizitas
pli da turistoj. Ĉiu strato havas
sian
propran
pejzaĝon:
Persimono-strato
trairas
de
oriento. al okcidento, Ĉerizostrato kuŝas de nordo al sudo,
Kratago-strato estas abunda je
ruĝaj fruktoj, kaj krome estas
ankaŭ
Platano-,
Soforo-,
Plorsaliko-, Sakuro- kaj Granatostratoj. Sed la plej alloga estas la
strato de komercejoj, meze de la
urbo, nek longa nek larĝa. Tie tre
okulfrapaj estas la ideogramoj
kun signifo “Antikva urbo
Tangjaŭ” ĉe la enirejo de la
strateto, ambaŭflanke de kiu
pompas ĉarmaj granatarboj kaj
kratagoj, sub kiuj pompe floras
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Floroj kaj fruktarboj ĉe strato

ĉinaj rozoj kaj kanaoj. Sur la
subportiloj pendas densaj visterioj, longaj lufoj, freŝaj vinberoj
kaj kalabasoj kun granda kapo kaj
maldika vosto. Jen pejzaĝo de
abunda rikolto! Vespere, la
subiranta suno orkolorigis la
florojn, fruktojn, artefaritajn
montetojn, kioskojn kaj skulptaĵojn. Ĉio aspektas kviete kaj
lirisme. La delikata sed ebriiga
aromo de fruktoj forgesigas al
promenantoj tagan lacon kaj
dronigas ilin en la bela ĝuo.
Promenante sur la stratoj, oni
vidas, levante la okulojn, grandajn
granatojn, perlosimilajn kratagfruktojn, brilajn vinberojn, orajn
pirojn, ruĝajn pomojn, flavajn
persimonojn ... Vere bongustaj!

Tamen,
neniu
laŭvole plukas ilin.

promenanto

La montaro okcidente de
Linfen estas abunda je karbo. Nun
la kamionoj de karboj devas
trapasi la urbajn kvartalojn de
Linfen kaj alportas grandan
kvanton da polvo. Precipe kiam
trapasas amaso da kamionoj, la
flava kaj nigra polvoj malpurigas
la stratojn, damaĝas la vegetaĵojn
kaj detruas la belan medion.
Venonte, kiam oni finkonstruos la
ŝoseon de la fervojstacio rekte al la
minejo, la karbaj kamionoj do ne
plu trapasos la urbajn kvartalojn,
kaj Linlen certe fariĝos pli bela kaj
pli pura. ĉ i allogos al si pli multe
da vizitantoj per siaj antikvecaj kaj
belaj pejzaĝoj.
□

HLJ JUN :

Singlong-monto
La pejzaĝo de Ŝinglong-monto
estus nemenciinda, se ĝi troviĝus
en la ĉarma suda Ĉinio. Tamen ĝi
ne estas en la sudo, sed sur la
Leŭsa Altebenaĵo en la nordokcidento. Tial oni rigardas ĝin kiel
trezoron kaj tre interesiĝas pri ĝi.
Multaj el ĝiaj vizitantoj laŭdas, ke
ĝi estas perlo sur la Leŭsa
Altebenaĵo.
Ŝinglong-monto vere estas tia,
ĉar ĝia densa verdo estas tre
evidenta kompare kun la ĉirkaŭaĵo. Se oni venas tien post
rigardo de Gobio, oni sentas sin
kvazaŭ en alia mondo. La arbaro
de Ŝinglong-monto kovras areon
de 1 813 hektaroj. Sur la monto
kreskas piceoj, pinoj, cipresoj,
salikoj, poploj, betuloj, kverkoj
kaj aliaj arboj
kaj rozoj,
rododendroj, siringoj kaj aliaj
floroj. Somere prosperas floroj kaj
aŭtune ĉarmas ruĝaj folioj. En
Ŝinglong kreskas ankaŭ famaj
valoraj drogherboj, fungoj kaj
orelfungoj kaj viglas fazanoj kaj
leporoj. La plej valoraj en
Ŝinglong estas piceoj grandaree
kreskantaj. Tiuj antikvaj piceoj
estas altaj kaj verdaj kaj kovras
areon de 655 hektaroj. Ili staras
sur la montodeklivoj. En malproksimo ili aspektas kiel verda
ekrano kaj verda maro ondanta
ĝis la horizonto.
En la vidindejo staras unu
kontraŭ la alia la montpintoj
Ŝinglong en oriento kaj Ĉjijun en
okcidento. Nun la orienta pitoreskejo malfermiĝas al la turistoj. La
pinto Ŝinglong altas je 2 400 m.
super la marnivelo. Zigzaga vojeto
kondukas al la montsupro.
Antikvaj arboj skrapas la ĉielon
kaj ŝirmas kontraŭ la suno. Eĉ en
varmaj someraj tagoj la loko estas
malvarmeta, tial ĝi estas tre bona
somerumejo. Enirinte en la
arbaron de Ŝinglong, oni ofte

La malsupra parto de antikva arbo

vidas groteskajn antikvajn arbojn,
pri kiuj cirkulas multaj legendoj.
Malproksime de la vojefo staras
giganta kverko nomata “Verda
Drako ĉirkaŭ Ŝtono” . Ĝiaj
radikoj interkruciĝas nude sur la
ŝtono. Laŭ legendo, tie furiozis
verda drako. Kiam oni persekutis
ĝin, ĝi sin kaŝis en la ŝtonon, sed
ĝiaj vosto kaj ungoj restis ekstere
kaj fariĝis la arbo. Tial la radikoj
de la arbo similas al drakungoj
kaptantaj la ŝtonon. La legendo
estas nekredebla, sed tute konvinka la postsigno lasita de erozio
de vento kaj pluvo dum miloj da
jaroj. Krom la menciita arbo
troviĝas ankaŭ aliaj, kiel “ Drakunga Pino” , “ Piceo kun Du
Kapoj” , “ Draketo ĉirkaŭ Smeraldo” . Ĉiuj tiuj arboj ravas la
turistojn. Sur la monto estas
ankaŭ aliaj pli ol 20 vidindaĵoj,
kiel la Larmanta Roko, la Kiosko
de Gaja Pino kaj Tajbaj-fonto,
kies plejparto estis rekonstruita en
la lastaj jaroj. Irinte malsupren de
la montsupro, oni atingas malantaŭan monton kun vojeto kondukanta al loko nomata drakkapo
de Ŝinglong-monto. Sur la malantaŭa monto prezentiĝas vastaĵoj.
Malsupre estas granda arbaro,
supre senlima firmamento, malproksime ondas montoj kaj
ĉarmas piceoj. La lokanoj diras.

ke tio estas la plej bona loko por
rigardi piceojn. Tie oni povas
rigardi de alte kaj vidas piceojn ne
unuopaj, sed vicon post vico,
tavolon sur tavolo. La piceoj
kvazaŭ ne estas arboj, sed simbolo
de la forto de la naturo, kiu donas
impreson de beleco.
Irinte malsupren de la malantaŭa monto al ĝia piedo, oni venas
al Cangŝiŭ-valo, kvieta, profunda
kaj plena de sovaĝeco kaj mildeco.
En la ombra valo rivereto fluas jen
dekstren jen maldekstren de la
vojeto. En la valo, proksime al la
vojeto, etendiĝas vasta herbotapiŝo. Kuŝante sur la mola
herbotapiŝo, oni povas ĝui
lirlantan akvon, pepantajn birdojn kaj sunradiojn el inter
arbofolioj. Oni daŭre iras kaj
renkontas alian vojeton. Tiel, la
vojetoj kaj vastaj herbotapiŝoj
altiras la turistojn al la profundo
de la valo. Oni ĉiam esperas iri ĝis
la fino de la valo por ĝui ĝian
belecon, sed neniu scias, kie estas
ĝia fino.
La pitoreskejo de Ŝinglong
situas en Juĝong-gubernio apud la
ĉefurbo Lanĝoŭ de Gansuprovinco. Oni povas atingi ĝin
post pli-ol-unuhora aŭtoveturado.
Estas oportune, ke oni vojaĝas al
Ŝinglong-monto post vizito al
Lanĝoŭ.
I®
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Konkaj drako kaj tigro ambaŭflanke de tombomastro

Maje de 1987 ĉinaj arkeologoj
prifosis ruinon de la periodo
Jangŝaŭ, kiu ekzistis antaŭ 6 000
jaroj en Ŝjiŝujpo sudokcidente de
la gubernia urbo Pujang, Henanprovinco. En la ruino estis
dombazoj, keloj, tomboj, laboriloj
kaj ĉiutagaj bezonaĵoj, el kiuj tre
allogaj estis la unuafoje elterigitaj
konkaj draka kaj tigra statuoj en
la tombo de iu viro. La draka
statuo, kompare frua eltrovo,
estas la plej granda kaj plej viveca
el la drakaj statuoj en la neolitikaj
ruinoj de Ĉinio. Tial ĝi estas
rigardata kiel la unua ĉina drako.
Unu el la tomboj en formo de
homa kapo estas 3.01 metrojn
larĝa de oriento al okcidento, 4.1
metrojn longa de sudo al nordo
kaj 0.5 metron profunda. Tie kuŝis
4 homoj. La tombomastro estis
viro, 1.84 metrojn alta kun kapo
suden kaj piedoj norden. Li kuŝis
surdorse kun la kvar membroj
etenditaj en la tombomezo. La
aliaj 3 homoj, pli junaj, kuŝis en la
niĉoj orienta, okcidenta kaj norda.
En la okcidenta niĉo estis skeleto
de ĉ. 12-jara knabino kun
postsigno de hako sur la kranio,
evidente ŝi ne mortis per natura
morto. Juĝate laŭ la skeletoj, la tri
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homoj estis kunentombigitoj.
Tie ne troviĝis kunentombigitaj
objektoj, krom delikataj statuoj de
drako kaj tigro ambaŭflanke de la
tombomastro. La drako, 1.78
metrojn longa, kuŝis dekstre de la
homa skeleto, kun kapo norden
kaj vosto suden. ĉ ia kapo estis
alte tenata kaj korpo kurbiĝinta.
La tigro troviĝis maldekstre de la
tombomastro. ĉ i estis en la sama
direkto kiel la drako. La tigro estis
1.39 metrojn longa kaj 0.63
metron alta kun buŝo kaj okuloj
larĝe malfermitaj, oreloj streĉitaj,
dentoj elmontritaj, vosto pendanta kaj piedoj kvazaŭ irantaj.
Kaj la drako kaj la tigro sin tenis
kun dorso al la tombomastro.
Legendo diras, ke drako estis
diaĵo kultata de la antikvaj ĉinoj
kaj tigro la reĝo de la bestoj. Laŭ
tradiciaj konceptoj de la antikvaj
ĉinoj, drako kaj tigro estis
simboloj de majesteco kaj potenco. La kunentombigitoj kaj la
delikate faritaj drako kaj tigro
apud la mastro montris ties
pozicion kaj rangon.
Jangŝaŭ-kulturo karakterizita
ĉefe per tajlitaj ŝtonoj kaj koloraj
argilaĵoj estas neolitika kulturo, la
plej grava en la baseno de la Flava

Rivero, unu el la luliloj de la ĉina
civilizacio. Ĝi floris antaŭ 5 0006 000 jaroj kaj estis malkovrita en
1921 en la vilaĝo Jangŝaŭ, Mjanĉigubernio, Henan-provinco. Koncerne ĝian socian karakteron,
antaŭe arkeologoj kaj historiistoj
opiniis, ke ĝi apartenas al la
matriarka klana socio. Tamen la
prifosado de la tombo en Ŝjiŝujpo
pruvis, ke la tombomastro estis
viro kun aparta rango kaj
aŭtoritato, kio montras, ke la
tiama socio jam estis la patriarka
klana socio. La analizo pri la
arkeologiaj materialoj en la
pasintaj jardekoj pruvis, ke jam en
la periodo de Jangŝaŭ agrikulturo
kaj metioj rimarkinde disvolviĝis,
kaj iuj metioj jam apartiĝis el
agrikulturo kaj fariĝis memstara
produkta
branĉo,
distingiĝis
riĉeco kaj malriĉeco kaj jam aperis
klasoj. La horna socio disvolviĝis
el klanoj en tribojn aŭ tribunuiĝojn kaj eĉ en sistemon de
milita demokratio, kaj vidiĝis jam
faktoroj de civilizacio. Tial la nova
eltrovo de la tombo de la periodo
de Jangŝaŭ en Ŝjiŝujpo donis
gravajn materialojn por esplori la
disvolviĝon de la ĉina primitiva
socio kaj la originon de drakoj.

FENG HŬA:

Internacia narkotaĵkootrabanda
kliko ekstermita
Retenitaj ciprinoj kun heroino en la ventro

SEKRETO DE CIPRINOJ

Je la 22-a de la 9-a de marto
1988 la dua sekretario de la usona
ambasadorejo en Ĉinio invitite
hastis al la Centra Buroo de Ĉinio
sub la Internacia Organizo de
Kriminala Polico. Ĉina oficisto
diris al li, ke tiutage ĉinaj policistoj
trovis
internacian
narkotaĵkontrabandan kazon ĉe Hongĉjaŭ-flughaveno
de
Sanhajo.
Krimuloj,
eniginte
emulsiajn
tegaĵojn kaj freŝkonservajn papersaketojn kun heroino en ventrojn
de ciprinoj kaj rekudrinte ilin,
bone pakis ilin en kestojn. Ili
intencis transporti la kestojn al
San-Francisko, Usono, per la ĉina
civila aviadilo je la 9-a marte.
Sanhajaj policistoj, rimarkinte
tion post traserĉado, tuj retenis
tiujn varojn. La heroino pezas
sume 3 300 g.
“Tiom multe?” la dua sekretario kun miro demandis: “ Kion
ni devus fari?” La ĉina oficisto

donis al li slipon, sur kiu legiĝas
adreso kaj telefonnumero de la
ricevanto de la San-Franciska
Orfiŝa Akvario de Usono, kaj
diris, ke la ĉina polico deziras
kunlaboron de Usono por malkovri la narkotaĵ-kontrabandan
kazon.
Unu horon poste la dua
sekretario de la usona ambasadorejo telefonis al la Ministerio de Publika Sekureco de la
Ĉina Popola Respubliko: “ Ni jam
kontaktiĝis kun la koncerna
organizo de Usono (DEA). Ĝi
dankas Ĉinion pro la tiel grava
informo kaj volonte kunlaboros
kun la ĉina polico.”
La afero okazis je la 12-a de la
9-a ĉe Hongĉjaŭ-flughaveno de
Ŝanhajo. Ŝanhajaj policistoj trovis
iujn el la ciprinoj, transportotaj al
San-Francisko, Usono je 40
minutoj post la 13-a per la
pasaĝer- kaj ŝarĝ-aviadilo Boeing747, mortintaj kaj fadenojn sur la

ventroj de la fiŝoj. La policistoj,
malferminte la ventrojn de la Fiŝoj,
trovis heroinon bone pakitan. Ili
malpakis la 25 kestojn kaj trovis
217 saketojn (sume 3 300g.) da
heroino en 20 kestoj.
La sendinto de tiuj varoj Ĝu
Ĉangju diris al la policistoj: “ La
varojn konfidis al ni Hŭang
Kunming de la Hŭaĉjang-a Orfiŝbredejo de Hongkongo. Li ne
aperis kaj anstataŭ li sinjoro Lu en
lia nomo donis 3 000 jŭanojn da
kreditmono al ni, postulante, ke ni
mendu por ili 20 kestojn da orfiŝoj.
Hodiaŭ kiam mi atingis la
flughavenon, Lu venis pli frue ol
mi kaj postulis, ke mi sendu la 20
kestojn da orfiŝoj al SanFrancisko per aviadilo.”
La ŝanhaja publik-sekureca
organo decidis plenforte spioni kaj
kapti Hŭang Kunming kaj Lu por
trovi la postkulisan personon.
Samtempe oni raportis tion al la
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Ministerio de Publika Sekureco
por aresti ĉiujn krimulojn en
internacia kunlaboro.
GRANDEGA ANTIKONTRABANDA RETO

Laŭ raporto de iu hotelo en
Ŝanhajo: Je la 3-a kaj 20 minutoj
de la 9-a de marto aŭtomate
sonoris la brulalarmilo de la
ĉambro, kie loĝis Ŭang Zongŝjaŭ
kaj iu alia el Kantono, kiuj venis al
Ŝanhajo por organizi eksportadon
de orfiŝoj. Policistoj iris tien kaj
trovis, krom Ŭang Zongŝjaŭ kaj la
alia persono, ankaŭ du Ŝanhajanojn — viron kaj virinon. Estas
strange, ke multaj orfi-ŝoj mortis
en la bankuvo de la tualetejo. La
aŭtom ata sonorado de la brulalarmilo estis kaŭzita de brulado de
papero.
La
eksterordinara
okazaĵo vekis singardemon ĉe la
policistoj. Post distingo ili trovis,
ke la skribmaniero de Ŭang
Zongŝjaŭ estas identa kun tiu sur
la “ konfidita letero” skribita de
“ Hŭang Kunming” al Gu Cangju.
Ŭang Zongŝjaŭ forlasis la hotelon
je la 5-a matene de la 9-a. Li certe
havas rilaton kun tiu narkotaĵkontrabanda kazo. Ĝuste kiam
policistoj serĉis Ŭang Zongŝjaŭ, ili
informiĝis, ke Ŭang ankoraŭ estas
en Ŝanhajo.
Tuj kaptu lin! Ne lasu lin fuĝi!
La koncerna institucio en Ŝanhajo
tuj telefonis al la orfiŝa akvario, la
adresato
de
San-Francisko,
Usono, ke pro ŝarĝlimigo de la
aviadilo, la varoj ne estis senditaj
la 9-an kaj oni sendos ilin la 11-an.
La usona flanko respondis, ke
estus bone, se sur la poŝtm andato
oni skribus nur telefonnumeron
por ke ĝi pli frue ricevu la varojn.
Antaŭtagmeze de la 10-a ĉina
policisto venis al la usona
ambasadorejo en Ĉinio kaj
anoncis al ĝia dua sekretario: La
ĉina polico decidis sendi la varojn
aviadile en la antaŭa formo al SanFrancisko morgaŭ kaj samtempe
komisii Jŭan Joŭgen, policiston de
la Ŝanhaja Publiksekureca Buroo,
gardi la varojn kaj kunlabori kun
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la koncerna organizo de Usono
(DEA) por la kazo.
La dua sekretario respondis, ke
por kunlabori kun Ĉinio, DEA de
Usono decidis sendi asistanton de
la antikontrabanda komisaro de
la Ĝenerala Konsulejo de Usono
en Hongkongo akompani s-ron
Jŭan Joŭgen al San-Francisko.
Analizante la kazon, ĉinaj
policistoj opiniis, ke la kontakto
inter Ŭang Zongŝjaŭ kaj Hongkongo atestas, ke post la kulisoj
estas eble kontraŭleĝaj personoj
en Hongkongo. Ili senprokraste
decidis rilatiĝi al Hongkonga
polico, por ke ĝi kunlaboru. Je la
10-a antaŭtagmeze de la 10-a la
Centra Buroo de Ĉinio sub la
Internacia Organizo de Kriminala
Polico anoncis la telefonnumeron,
uzitan de Ŭang Zongŝjaŭ al
Hongkongo, al la Hongkonga fdio
de la Internacia Organizo de
Kriminala Polico.
LA NARKOTAĴ-KONTRABANDISTOJ
ARESTITAJ UNU POST ALIA

La 11-an de marto Lu, kiu
transportis la 20 kestojn da orfiŝoj
al la flughaveno, la unua estis
arestita de la ŝanhaja publiksekureca organo. Lia vera nomo
estas Lu Ĝuljang. Li konfesis, ke
Ŭang Zongŝjaŭ estas organizanto
de narkotaĵ-kontrabando en Ŝanhajo. De la posttagmezo de la 8-a
de marto ĝis la 4-a de la sekva
mateno Lu Ĝuljang, lia edzino
Feng Ling kaj Ŭang Zongŝjaŭ
kune enigis heroinon en la
sekciitajn ventrojn de fiŝoj. Ĉe alia
arestita krimulo policistoj trovis
karteton de Ljang Delun, direktoro de la Kanglun-a Disvolva
Limigita Korporacio en Hongkongo. Pridemandite, ĉiuj arestitaj krimuloj konfesis, ke la
heroino, kiun lli volis kontrabandi
al Usono, estas liverita de Ljang
Delun.
Tio estas granda trarompo. La
ŝanhajaj policistoj akiris pliajn
pruvojn post pridemando: En
decembro lastjare kaj januaro ĉi-

jare, Ljang Delun dufoje venis al
Kantono kaj donis al Ŭang
Zongŝjaŭ
taskon
transporti
narkotaĵon.
Meze de januaro Ŭang Zongŝjaŭ faris ian preparon en Ŝanhajo.
Poste Ljang Delun sendis du
personojn al Kantono de Hongkongo, kiuj kunportis al li 4 500 g.
da heroino. La 20-an de januaro
Ljang Delun rapidis al Kantono
de Hongkongo. Ĉifoje li ne nur
persone instruis al Ŭang Zongŝjaŭ
kiel enigi heroinon en ventrojn de
fiŝoj,
sed
ankaŭ
kunportis
grandan kvanton da narkotaĵpakaj objektoj, kiaj emulsiaj
tegaĵoj, likva gluo kaj freŝkonserva papero.
Tiam la kazo fundamente
klariĝis. D ank’ al la kunlaborado
de la policaj organoj de Ĉinio,
Usono, kaj Hongkongo, la
kontrabandistoj estis arestitaj unu
post alia.
Matene d§ la 12-a de marto ĉina
policisto Jŭan Joŭgen atingis SanFranciskon aviadile.. 3 kontrabandistoj, venintaj por la varoj,
estis arestitaj de usonaj policistoj.
Je la 3-a posttagmeze de la 12-a
de marto la ŝanhajaj policistoj
daŭre persekutis la kontrabandistojn. Ili arestis Ŭang Zongŝjaŭ kaj
liajn komplicojn, kiam ili komplotis ĉe aŭobusa haltejo. Ili trovis
1 200g. da heroino, neenigitajn en
fiŝventrojn, ĉe loĝejo de iu
krimulo.
Je 45 minutoj post la 8-a vespere
de la 12-a de marto laŭ la informoj
liveritaj de la ĉina polico la
Hongkonga polico arestis Ljang
Delun kaj lian edzinon.
Je la 5-a matene de la 13-a,
marte, la kantona polico raportis,
ke ĉiuj krimuloj de la narkotaĵkontrabanda kliko en K antono
estis arestitaj.
De malkaŝo de la narkotaĵoj ĝis
arestado de ĉiuj koncernaj krimuloj en Ĉinio, Usono kaj Hongkongo, oni solvis la kazon en 89
horoj.
' gg

CEZAR A PREO TESEI (R umanio):

La klerulo Nicolae Milescu
(legu: Nikolae Milesku) (16361708), la unua “ umo universale”
de la rumana kulturo, estis ne nur
elstara persono de sia epoko —
erudiciulo, diplomato, teologo,
historiisto, geografo, etnografo,
filologo, aŭtoro de rememorverkoj internacie cirkulantaj,
sed, laŭ la ĝisnunaj konoj, ankaŭ
la unua rumano vizitinta Ĉinion,
landon pri kiu li skribis du
verkojn.
La vasteco kaj solideco de liaj
scioj rimarkigis lin kiel enlande tiel
antaŭ eksterlande kaj rekomencis
lin por gravaj kulturaj, sciencaj kaj
diplomatiaj misioj. Lia nomo
renkontiĝas en la diplomatia
korespondado de Ludoviko la
XIV-a, “le Roi Soleil” de Francio
kaj en la dokumentoj de la ĉina
imperio, en la leteroj de germana
filozofo Leibniz kaj de aliaj
tiutempaj kleruloj. En la moskva
medio li estis nomata “ rumana
filozofo” aŭ “ saĝa homo” .
Nicolae Milescu estis ankaŭ la
unua rumana poligloto en la vera
senco, scipovanta, krom la
gepatra lingvo, ankaŭ la latinan, la
grekan, la eklesian slavan, novgrekan, turkan, italan, rusan,
laŭdire ankaŭ aliajn. Lia biografio
abundas je interesaj eventoj kaj
travivaĵoj. Li vizitis almenaŭ sep

ĉefurbojn: Konstantinopolo, Berlino, Stokholmo, Parizo, Varsovio, Moskvo, Pekino, travojaĝanote du kontinentojn.
Lia verko estas riĉa kaj varia. Ĉi
tie interesas du el ili: Rememoraĵoj
el Ĉinio kaj Priskribo de Ĉinio.
La 3-an de marto 1675 Nicolae
Milescu, kiu funkciis tiutempe kiel
ĉefo de la tradukistoj ĉe la moskva
diplomatia kancelario, forveturis
fronte de amikeca delegacio al
Pekino, kiun li atingis post pli ol

llustraĵo kun
Milescu

u n u ja ro - la 15-an de majo 1676,
kaj restis tie kelkajn monatojn.
“Ni-ko-laj” , kiel nomis lin la
ĉinoj, estis akceptata ĉe la imperia
palaco far la juna imperiestro
Kang Ŝji.
Rememoraĵoj el Ĉinio, skribita
kun apartaj literatura talento kaj
sentemo, prezentante abundajn
diverstipajn informojn rilate la
vojaĝon kaj la restadon en Ĉinio,
estas entute la unuaj vojaĝrememoroj, skribitaj de rumano.

en verko de Nicolae
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La dua verko, Priskribo de
Ĉinio,
estas
monografio,
baziĝanta ne nur sur personaj
rimarkoj, sed ankaŭ sur informoj
akiritaj el diversaj fontoj, buŝaj aŭ
skribitaj: el du manskribitaj
kajeroj de Juri Kriĵaniĉi, renkontita en Tobolsk, el libro de J.
Nieuhoff, el oficialaj raportoj de la
arkivo de moskva diplomatia
kancelario ktp. La Priskribo de
Ĉinio havas du partojn: en la
unuaj dudek ĉapitroj la materialo
prezentiĝas laŭ problemoj; en la
sekvantaj 38 ĉapitroj li priskribis
la provincojn; la tuto prezentas
freskon de la iama civilizacio de
Ĉinio, de la ĉina popolo.
En ambaŭ verkoj Nicolae
Milescu esprimas siajn simpation
kaj admiron koncerne Ia labo-

remon, lertecon, abnegacion,
honestecon, modestecon, estetikan guston, pacamon de la ĉina
popolo — en kontrasto kun la
aroganteco kaj avideco de iuj
mandarenoj kaj de la intrigantoj
ilin ĉirkaŭantaj. Per la verkoj de
Milescu oni eksciis en ĉi tiu parto
de Eŭropo, ke la ĉinoj estas viglaj,
sanaj, saĝaj, ŝparemaj kaj tre lertaj
en laboro, “ kun aparta lerteco ili
faras porcelanaĵojn kaj majstre
brodas per kudrilo ĉiuspecajn
birdojn kaj bestojn, kvazaŭ ili
estus vivantaj” ; ili estas tre ĝentilaj
kaj decaj, precipe al maljunuloj kaj
kleruloj: “Ju pli instruita, des pli
honorita” ; iliaj kampoj estas tiel
bone kulturitaj kompare kun tiuj
de aliaj landoj, ke Milescu, uzante
metaforon skribas: “ Oni povas

aserti, ke sur la tero Ĉinio estas
juvelo en ringo.”
La du verkoj de Nicolae
Milescu pri Ĉinio, kiuj disvastiĝis
manuskripte, tradukite kaj presite, rolis tiutempe kaj multe da
tempo poste, kiel konilo, kiel
spirita ponto inter du kontinentoj,
inter Oriento kaj Okcidento,
celanta la proksimiĝon kaj
interkompreniĝon inter la popoloj
de la mondo.
H

* Doeento d-ro Cezar Apreotesei estas ĉefo
de fremdlingva sekcio de la Supera
Agronomia
Instituto
de
Timisoara
( Rumanio) kaj membro de la gvidantaro de
tutlanda
Kolektivo
Esperanto-Interlingvistiko.
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2. Juĝong-gubernio

3. Linfen

4. Ĉjŭanĝoŭ

JU ĜINGĜ JE:

Laŭ statistiko de la Monda
Sanprotekta Organizo, en la
mondo ĉiujare.mortis 2.5 milionoj
da personoj pro fumado. Kaj en la
lastaj jaroj leviĝis batalo kontraŭ
la danĝero de fumado en multaj
landoj.
Plej frue fumis indianoj. En la
16-a jc. komencis fumi eŭropanoj,
poste fumado diskoniĝis en
diversaj lokoj de la mondo kaj
daŭris centojn da jaroj ĝis nun. En
la mondo estas ĉ. 1.5 miliardoj da
fumantoj. E1 la evoluintaj landoj
Japanio havas la plej altan
procentaĵon de fumantoj, kies
65 % estas pli-ol-16-jaraj viroj.
Ekde la 50-aj jaroj la rilato inter
fumado kaj sano vekis la atenton
de kuracistoj. R aporto publikigita
de la Reĝa Medicina Instituto de
Londono en 1962 diras: “ Sufiĉe
elokventa atesto montras, ke
fumado eble estas la ĉefa kaŭzo, ke
pli kaj pli kreskis la nombro de
mortintoj de pulma kancero.” La
raporto de la Buroo de Publika
Higieno de Britio reasertis en
1964, ke “ fumado estas unu el la
kaŭzoj de pulma kancero kaj la
plej danĝera el la kancerigaj
faktoroj.” Poste diversaj landoj
publikigis pli ol 30 000 sciencajn
traktatojn pri fumado, tabako kaj
sano. Per laboratoriaj kaj klinikaj
provoj la traktatoj atentigis, ke
tabako enhavas grandan kvanton
da malutilaĵoj, kiuj kaŭzas
kanceron kaj multajn aliajn
malsanojn.
Laŭ statistiko de la Monda
Sanprotekta Organizo, inter la
malpli-ol-65-jaraj viroj 85% de la
suferantoj de pulma kancero, 75%
de la suferantoj de kronika
trakeito kaj pulma emfizemo kaj

25% de la suferantoj de koronaria
kormalsano mortis pro fumado.
En la mondo ĉiujare mortis ĉ. 2.5
milionoj da fumantoj, t.e. po 13
sekundoj unu persono mortis de
malsano rilata al fumado. Krome,
multaj materialoj montris, ke
fumado facile kaŭzas brulon,
krimon de junuloj, malharmonion
de familioj kaj multajn aliajn
ekonomiajn kaj sociajn problemojn. Tial multaj registaroj,
profunde
konvinkiĝis,
ke
“ fumado
estas
cent-po-cente
malutila” . Sekve oni nomas
fumadon “epidemio” de la 20-a jc.
kaj pli kaj pli alte leviĝis la voĉo
kontraŭ fumado.
Usono staras en la unua vico de
batalantoj kontraŭ fumado. De
post 1964 la procentaĵo de
fumantoj en Usono malaltiĝis al
26.5% dank’ al la senĉesa penado
de la medicinistoj, registaraj
institucioj kaj popolo. Por atingi
la celon redukti duonon de la
m ortokvanto de kanceruloj antaŭ
la jaro 2000, la ŝtata kanceresplora instituto de Usono
disvolvas internacie plej grandan
aktivadon regi fumadon kaj
edukas la tutlandan popolon pri
sano por ŝanĝi la malbonan
kutimon de fumado kaj levi la
memprotektan kapablon.
Ankaŭ Finnlando, Norvegio,
Svedio kaj Britio atingis rimarkindajn sukcesojn en batalo kontraŭ
fumado.
En 1971 la fmnlanda popolo
petis, ke la registaro kontrolu la
aserton, ke la procentaĵo de viroj
mortintaj pro koronaria kormalsano okupas la unuan lokon en la
mondo, kaj publikigu la rezulton
de la kontrolo. Ĉar tio rilatas al

fumado, tial ekde 1976 la ŝtata
higiena buroo faris propagandon
por diskonigi en la lando, ke
fumado malutilas al sano, kaj la
parlamento aprobis la tabakan
leĝon de Finnlando. D ank’ al tio
la procentaĵo de fumantoj (viroj)
reduktiĝis de 52% en 1972 al
38% en 1982.
En 1967 la Higiena Ministerio
de Norvegio ellaboris projekton
pri landskala regado de fumado.
Laŭ prema peto de la popolo la
norvega registaro tradukis kaj
eldonis la raporton de la Buroo de
Publika Higieno de Usono pri
fumado kaj sano. En 1970 la
norvega parlamento fondis la
ŝtatan .komisariaton pri fumado
kaj sano. La komisariato respondas pri apliko de diversaj
rimedoj kontraŭ fumado ellaboritaj de la registaro. En 1975 ĝi
aprobis la leĝon pri limigo de
vendo de materialoj por fumado,
tiel ke la procentaĵo de fumantoj
(viroj) reduktiĝis de 53% en 1974
al 40% en 1982.
En 1963, 25 svedaj sciencistoj
proponis kampanjon kontraŭ
fumado. La ŝtato akceptis ilian
proponon kaj fondis la ŝtatan
asocion pri fumado kaj sano. Post
dekkelkaj jaroj la procentaĵo de
fumantoj (viroj) reduktiĝis je
20%.
Britio frue komencis kampanjon kontraŭ fumado kaj atingis
rimarkindan sukceson. En 1962 la
Reĝa Medicina Instituto de
Londono unuafoje prezentis raporton pri fumado kaj sano. Poste la
urbanoj iniciatis kampanjon kontraŭ fumado. La registaro subtenis ijian aktivadon kaj en 1986
organizis denove oficialan in47
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stitucion por regi fumadon. En
1982 la procentaĵo de fumantoj
(viroj) reduktiĝis de 65% al 38%.
Ĉinio havas miliardon la
loĝantoj.
Laŭ statistiko,
la
nombro de tiuj, kiuj ofte fumas,
superis
100 milionojn.
Por
antaŭenigi la kampanjon kontraŭ
fumado, la ŝtato ofte uzas
televidon, radion kajĵurnalojn por
rimarkigi pri la danĝero de
fumado kaj malpermesas reklamojn pri cigaredoj en televido,
radio kajĵurnaloj. Anlaŭ nelonge
la ĉinaj edukaj institucioj refoje
deklaris, ke al la mez- kaj
elementlernejanoj estas malpermesite fumi. A1 tiuj, kiuj volas
abstini de fumado, scienc-esploraj
institutoj proponis plurajn helpajn
medikamentojn. Nun en la ĉina
merkato oni vendas snufaĵon,
gargaraĵon, teon, bombonojn kaj
aliajn medikamentojn por forgesigi fumadon. Nun pli kaj pli da
ĉinoj partoprenas en la kampanjo
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kontraŭ fumado.
Iasence la kampanjo kontraŭ
fumado jam fariĝis mondskala
aktivado
kaj atingis certan
sukceson. Lastatempe aperis nova
fenomeno, kiu vekis grandan
atenton de la publiko.
La fenomeno estas, ke' kiam
reduktiĝis la nombro de lumantoj
kaj vendokvanto de cigaredoj en
evoluintaj landoj, iuj transnaciaj
korporacioj de tabako ĉiamaniere
serĉis merkaton en evoluantaj
landoj per reklamoj kaj aliaj
propagandaj'rim edoj, ke fumado
kiel epidemio povas disvastiĝi en
la evoluantaj landoj. Bedaŭrinde,
multaj personoj en la evoluantaj
landoj elektis tabakon inter la
tabako kaj sano. Rezulte la
konsum okvanto de tabako ĉiujare
reduktiĝas je 1.1% en la industriaj
landoj, dum ĝi ĉiujare kreskas je
2.1% en la evoluantaj landoj. Pro
tio la organo de la M onda
Sanprotekta Organizo postulas.

ke la registaroj de la evoluantaj
landoj decideme agu kontraŭ la
inundo de fremda tabako en iliajn
merkatojn.
En la 6-a M onda Konferenco
pri Tabako kaj Sano en 1987 iu
estrarano de la M onda Sanprotekta Organizo forte alvokis,
ke la evoluanfaj landoj unuiĝu kaj
partoprenu en la tutmonda
kampanjo kontraŭ fumado.. Li
diris: “Tabako estas rigardata kiel
komuna malutilo. Sennombraj
fumantoj jam ŝanĝis sian malbonan kutimon. Pli kaj pli da
landoj agas por krei senfuman
labor.-medion kaj senfuman 'publikan lokon; pli kaj pli da personoj
proponas ne fumi por defendi la
justan rajton. Tio plene montras,
ke la socia tendenco estas oponi
kontraŭ fum ado.” Li daŭrigis:
“ Senfuma socio neeviteble aperos
kaj estas fina celo kun granda
altir-forto. Ni unuiĝu kaj luktu
por realigi tiun celon!”
□

ENCIKLOPEDIETO DE ĈIN IO

La Flava Rivero
de LAN ŜAN
La Flava Rivero estas la dua
granda rivero de Ĉinio fontanta el
la nordo de la montaro Bajanhar
sur la monda firsto ĈinghajTibeta Altebenaĵo. En ĝin enfluas
riveroj grandaj kaj malgrandaj,
kaj iom post iom formiĝas
ondanta torento, kiu fine enfluas
en Bohaj-maron, travojaĝinte la
provincojn kaj aŭtonomajn regionojn Siĉŭan, Gansu, Ningŝja,
Interna Mongolio, Sanŝji, Ŝenŝji,
Henan kaj Ŝandong kaj trapasinte
inter la gubernioj Kenli kaj Liĝin
de Ŝandong-provineo.
La Flava Rivero longas 5 464
kilometrojn kun ĉefaj branĉoj
Hŭangŝuj, Taŭhe, Uding, Fenhe,
Uejhe, Ginghe, Lŭohe ktp. ĉ ia
baseno havas areon de pli ol
750 000 kvadrataj kilometroj. La
rivero entenas grandan kvanton
da sablo alportita de la Leŭsa

Hukoŭ-akvofalo

Altebenaĵo, kvazaŭ giganta flava
drako kuŝus sur la vasta norda
tcritorio de Ĉinio. La baseno de la
Flava Rivero estas lulilo de la ĉina
naeio. En la malproksima antikva
epoko la prapatroj de laĉina naeio
ja vivis sur tiu ĉi tero. En la miloj
da jaroj ili kreis brilan kulturan
historion.
La supra parto de la Flava
Rivcro topografie cstas danĝcra,
la riverujo zigzaga kaj la 11uo
torenta.
Kiam
la riverakvo
alvenas de la kruta valo ĝis
Longjangŝja-ravino en Gujdegubernio. ĝi estas haltigita de
baraĵo alta je 175 m. Jen la unua
granda hidroelektrejo Longjangŝja sur la rivero. De tie la rivero
enfluas en Gansu-provincon. En
Jongĝing-gubernio, la baraĵo de
hidroelektrejo Liŭĝjaŝja refoje
haltigas la furiozan “drakon” . En

la ravino aperis alta lago, la
pejzaĝo estas tiel bela, kiun pli
ĉarmigis altaj Fratinaj Montpintoj
kaj
ŝtonkavernaro
Binglingtemplo krcita antaŭ I 700 jaroj.
Lanĝoŭ, ĉefurbo de la provinco
Gansu, estas la unua granda urbo
trafluata de la Flava Rivero. ĉ i
estis grava urbo sur la fama “ Silka
Vojo” kaj estas unu el la famaj
historiaj kulturaj urboj de Ĉinio.
Ĉe Lanĝoŭ la rivero turniĝas
norden, trafluas la faman Ĉingtongŝja-hidroelektrejon kaj enfluas en la riĉan riverkurbiĝan
ebenaĵon Hetaŭ de Ningŝja.
Jinĉŭan, ĉefurbo de la Ningŝja-a
Huj-nacieca Regiono, najbaras al
la Flava Rivero oriente kaj frontas
al Helan-montaro okcidente. La
ruino de paleolitiko trovita en la
regiono Ŝujdonggoŭ de Jinĉŭan
atentas, ke antaŭ 30 000 jaroj la
prapatroj de la nuna homaro jam
vivis, laboris kaj generis ĉe la
bordoj de la Flava Rivero.
Trafluinte inter la senlima
Ulanbuhe-dezerto kaj sovaĝa
Ordos-herbejo, la Flava Rivero
senhaste eniras la riverkurbiĝan
ebenaĵon de Interna Mongolio.
Tie estas unu el la gravaj grenproduktaj bazlokoj de Ĉinio. La
rivero daŭre fluas orienten, preter
la ĉina ŝtala urbo Baŭtoŭ kaj estas
barita de Ljuljang-montaro sude
de la ĉefurbo Huhhot de la
Aŭtonoma R egiono.de Interna
Mongolio, tial ĝi povas nur sin
turni suden. Tie ja estas dividloko
de la supra kaj meza partoj de la
Flava Ri vero.
En la ravino de la Leŭsa
Altebenaĵo, la Flava Rivero
rapide galopas malsupren kaj post
nelonge venas al Hukoŭ-akvofalo,
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kie nebulo el akveroj kovras la
ĉielon kaj bruego de falakvo
disportiĝas kelkajn kilometrojn.
Ambaŭflanke de la rivero staras
montĉenoj. Falakvo faris sur la
roko en la riverfundo grandan
kavon 30 m. larĝan kaj ĉ. 50 m.
profundan. Ĉi tie la Flava Rivero
subite falas levante ondegojn kaj
tondran bruon, kio similas al
bolanta akvo en kruĉego.
Ĝia grava branĉo
Lŭohe
enfluas en ĝin en la oriento de la
provinco Ŝenŝji. En Hŭanglinggubernio de Ŝenŝji-provinco ĉe la
rivero Lŭohe estas la tombo de
Hŭangdi, prapatro de la ĉina
nacio. Legendo diras, ke Hŭangdi,
Ĉijoŭ kaj Jandi estis ĉefoj de tri
grandaj triboj en la antaŭhistorio
de Ĉinio. Poste Hŭangdi venkis
Ĉijoŭ kaj Jandi, kaj lia tribo iom
post iom intermiksiĝis kun tiu de
Jandi. Ili fiksloĝis en la mezo de
Ĉinio kaj fariĝis antaŭuloj de
Han-nacieco, tial ĝis nun han-oj
nomas sin idaro de Jandi kaj
Hŭangdi.

Sur la komuna limo de tri
provincoj Ŝenŝji, Ŝanŝji kaj
Henan, sude de la Flava Rivero,
estas pasejo Tonggŭan, strategie
grava. loko senescepte prikonkurata de militantoj. Ĉi tie la rivero
Ŭejŝuj enfluas en la Flavan
Riveron. Sude de Ŭejŝuj, la nuna
ĉefurbo de Ŝenŝji-provinco kaij
fama antikva ĉefurbo de la lando
en la historio. En la urbo
konserviĝas granda kvanto da
trezoraj historiaj restaĵoj kaj
objektoj. En Lantjan-gubernio
nemalproksime sudoriente de
Ŝji’an oni trovis fosiliojn de
prahomoj. Tio pruvis, ke antaŭ
800 000 jaroj ĉi tie jam vivis
prahomoj. La ruino Banpo
proksima al Ŝji’an estis vilaĝo de
tipa m atriarka klano. Laŭ la
granda kvanto da- elfositaj objektoj oni povas imagi la vivon kaj
produktadon de la homoj antaŭ
6 000-7 000 jaroj. La fama
maŭzoleo de la Unua Imperiestro
(259-210 a.K.) de Ĉin-dinastio kaj
la elfositaj potencaj falangoj el.

Zaling-lago ĉe la fonto de la Flava Rivero
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terakotaj soldatoj, ĉevaloj kaj
militĉaroj estas miraklo kreita de
antikvaj ĉinoj.
Trapasinte Tonggŭan, al rivero
sin turnas orienten. En Jongletemplo de Ĵujĉeng-guberpio norde
de la Flava Rivero konserviĝas
grandaj koloraj freskoj *de Jŭandinastio
(1271-1368).
La
Sanmenŝja-a akvo-utiliga konstruaĵo estas granda konstruaĵo sur
la Flava Rivero. Ĝi jam donis
grandan sintezan profiton en la
flankoj de preventado de inundo
kaj
glaci-inundo,
irigacio,
elektroproduktado. ktp.
A nkaŭ la urbo Lŭojang de
Henan-provinco preterfluata de la
Flava Rivero estas fama antikva
ĉefurbo en la ĉina historio.
Proksime de ĝi estas famaj
antikvaj
konstruaĵoj,
ekz.
Longm en-ŝtonkavernaro, Bajmatemplo, Ŝaŭlin-templo k.a. En
1921, en M janĉi-gubernio oni
unuafoje trovis hom an loĝejon de
la posta periodo de neolitiko

antaŭ 6 000-7 000 jaroj. Arkeologoj nomas tion Jangŝaŭ-kulturo.
Gengĝoŭ, la ĉefurbo de Henanprovinco, estas alia granda urbo ĉe
la bordo de la Flava Rivero. Tie
komenciĝas la malsupra baseno de
la Flava Rivero. Inter la longaj
digoj sur am baŭ bordoj la
riverakvo
torentas
orienten.
Serioza perdo de la tero ĉe la supra
baseno kaj aluvia sedimentado en
la malsupra parto de la riverujo
kaŭzis sennombrajn inundojn en
la historio. Laŭ noto, dum la pli ol
2 000 jaroj la Flava Rivero
breĉiĝis pli ol 1 500 fojojn en sia
malsupra baseno kaj serioza devio
de la fluejo okazis 26 fojojn. La
katastrofaj inundoj- damaĝis la

landon de 250 000 km 2, kaj la
perdo de la vivo kaj havaĵo de la
popolo estis netaksebla. N un, en
la supra kaj meza basenoj de la
Flava Rivero, krom konstruo de
pluraj baraĵoj oni faras ankaŭ
terkonservadon; ĉe la malsupra
baseno de la rivero oni riparis kaj
firmigis ĝiajn digojn de ĉ. 2 000
km. Post la peniga laboro en dekoj
da jaroj la malsupra baseno de la
Flava Rivero jam liberiĝis de la
katastrofriĉa kaj m alaltprodukta
stato.
La urbo Kajfeng oriente de
Ĝengĝoŭ kaj sude de la Flava
Rivero estas unu el la famaj
historiaj kulturaj urboj. En la urbo
estas Ŝjanggŭo-templo kun historio de pli ol 1 400 jaroj kaj la

majesta Ferkolora Pagodo kaj
aliaj antikvaj restaĵoj. Forlasinte
Kajfeng, la Flava Rivero fluas
nordorienten laŭ la limo inter la
provincoj Henan kaj Ŝandong. Ĉe
la suda bordo de la Flava Rivero
estas Ĝjinan, ĉefurbo de Ŝandongprovinco. Ĝi estas bela urbo vaste
konata pro multaj fontoj. Sude de
Ĝjinan estas fama turisma loko
Tajŝan-monto.
En la urbeto Bejĝen staras la
lasta pontego super la Flava
Rivero. De tie la rivero fluas
orienten kaj fme venas al sia
enfluejo. La aluvia zono verde
tapiŝita impresas per prospero kaj
viveco. La akvo de la Flava Rivero
sin ĵetas en Bohaj-maron.
□

Humuraj anekdotoj (II)
de BERT SCHUMANN (GDR)
ĜARDENFONTO

Posedanto de olefonto sin
opiniis komercisto en Kairo. 3
tagojn post la pliprofundigo de lia
ĝardena akvopumpilo aperis ne
nur akvo, sed ankaŭ alia odorega
fluidaĵo. Vokita fakulo konstatis,
ke la komercisto erare alboris
benzindukton kondukantan al
benzinstacio.
RAB-FITEMPO

Samtempe kaĵ tro malfrue kaj
tro frue alvenis 2 rabistoj al
M adrida banko elektita pro
rabatako. Tr.o malfrue, ĉar antaŭ
30 minutoj la bankon jam vizitis
profesiaj kolegoj; tro frue, ĉar
polico ankoraŭ ĉeestis kaj t.uj
arestis ambaŭ novalvenintojn.

kelk tempe devas rezigni edzecajn
kisojn.

LO G BO VIN O

Pro bovo sur la reltrako trajno
en Danio ne povis pluveturi. Pro
tio la lokomotivestro pruntis de
proksim a
kam parana
domo
bovinon kaj kondukis ĝin al la
paŝtejo apud la trako. Ne povante
kontraŭi al tia tento, la bovo trotis
al la damo. L a trajno daŭrigis la
veturon kun 45-minuta malfruiĝo.

SMITH-NOMBRO

Laŭ statistiko de la G randbritia
Interna Ministerio en Anglujo kaj
Kimrujo vivas 800 000 personoj
kun la familia nomo Smith. E1 tiuj
Smith-oj 29 500 havas la personan nomon John.
CARMEN-TRADICIO

La prefero de tradiciaj personaj
nomoj daŭradas en Hispanio. Laŭ
tiea statistiko ĉiu 4-a hispanino
nomiĝas M aria aŭ Carmen; ĉiu 4-a
hispano Juan aŭ Jose (Jozefo).

KISRAŬZO

D am aĝkom penson
postulis
geedza paro kontraŭ fabrikisto de
lipkoloriloj, ĉar ŝveliĝis la edzinaj
lipoj post la uzo. Estu pagataj
dolorm ono por la virino kaj
damaĝkom penso por la viro, kiu
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PLADOJ

kaj legendoj

porkaĵo
dc SU.N GUOLJANG

Tio estas fama antikva kampara
plado cn nordorienta Ĉinio.
Laŭdire, Nuerhaĉi (1559-1626). la
uiiua
imperiestro
de
Ĉingdinastio, en sia juna aĝo laboris
kiel servisto en regista domo. Iun
tagon, la kuiristo grave malsaniĝis, servistinoj de la registo devis
provizore fari kuiristan laboron.
Laŭ regulo de la regista domo oni
dcvis surtabligi ok pladojn en
ĉiufoja manĝado. Post longa
cerbumado, ili preparis nur sep
pladojn. Kion fari? Tiam Nuerliaĉi volontc helpis ilin kaj tuj
preparis la pladon 'Trititaj porkajpeeoj” . Ĉar la fritita porkaĵo estis
orflava, tial oni nomis ĝin "O ra
Porkaĵo” . ĉ i aroma, fragila,
delikata, bongusta kaj negrasa, tre
plaĉis al la mastro. Li tre ĝojis kaj
demandis, kiu preparis ĝin.
Ekonomo respondis: "Gi estas
preparita de Nuerhaĉi.” Ĝi plaĉis
al ĉiuj imperiestroj de Ĉingdinastio. Eĉ en la lastaj jaroj de la
dinastio, la imperiestra patrino
Ciŝji ofte prenis ĝin. Si diris: “ Ĝi
estas bongusta plado postlasita de
nia prapatro al la posteuloj. Ĝin
nepre ne forgesu.” Nun oni nomas
ĝin 'Trititaj porkaĵ-pecoj” .
Ĉefa materialo: 250 g. da
malgrasa kaj delikata porkaĵo.
Akcesoraĵoj:
15
g.
da
koriandro, 10 g. da ŝenoprazo kaj
10 g. zingibro.
Kondimentoj: 500 g. da sojfaba
oleo aŭ arakida oleo, 15 g. da
sezama oleo, 10 g. da rizvino, 25 g.
da vinagro, '25 g. da sojo. unu
kokovo, 25 g. da amelo, lom da
bongustiga pulvoro (mononatria

glutamato), salo kaj blanka
sukero.
Preparado: I. Distranĉu la
porkaĵon en maldikajn pecetojn.
Pecigu la koriandron kaj striigu
ŝenoprazon kaj zingibron. Miksu
iom da salo kaj bongustiga
pulvoro (duono de la preparitaĵo)
kun la dispecigita porkaĵo. Metu
la kokovon kaj ĉ. 20 g. da amelo
kaj kirlu ilin.
II. Metu paton sur fajron. Verŝu
la 500 g. da oleo en la paton kaj
boligu ĝin duone. Enpatigu la
preparitan porkaĵon. kirlu ĝin per
manĝbastonetoj kaj fritu ĝin ĝis

duonkuiriĝo.
Eloleigu
ilin.
Elverŝu la oleon. Remetu la paton
kun iom da oleo sur la fajron.
Enpatigu la frititan porkaĵon kaj
fritu ĝin ĝis orflaviĝo. Enpatigu la
preparitajn ŝenoprazon. zingibron
kaj koriandron sur la porkaĵopecetojn kaj renversu ilin. Miksu la
preparitajn rizvinon, vinagron,
sojon kaj blankan sukeron kun la
restinta bongustiga pulvoro kaj
verŝu la miksaĵon ĉirkaŭe sur la
porkpecetojn, disverŝu sur ilin la
sezaman oleon (6-8 gutoj) kaj
enpladigu ilin. Jen la plado
preparita.
□

ĈINAJ M O R O J

de TENG ĴO N G
Cevallukto estas tradicia amuza
aktivado de mjaŭ-oj en la Ĵongŝuja Mjaŭ-nacieca Aŭtonoma Gubernio de la Gŭangŝji-a ĉ ŭ an g nacieca Aŭtonoma Regiono de
Ĉinio.
Antaŭ centoj da jaroj, ĉevallukto jam okazis inter ĉevalbredantoj
en tiu loko. En libera tago, ili
interkonsentite rajdis sur ĉevalo al
ĉevallukto. Poste, ĉevallukto paŝon post paŝo fariĝis nemankigebla aktivado en tradiciaj festoj.
La ĉevallukto estas tre spektakla, furioza kaj korskua. En la
komenco, du ĉevaloj fulme
persekutas unu la alian kaj post

Luktantaj ĉevaloj

nelonge komcncas luktadon. Ili
jen levas la antaŭajn gambojn
grincante per la dentoj, jen mordas
unu la alian, jen henas levante la
kapon, jen luktas per la antaŭaj
hufoj. En la intensa luktado du
ĉevaloj ofte ne povas venki unu la
alian. eĉ ambaŭ falas surteren.
Fine, la venkito memvole retiriĝas, cĉ freneze forkuras, dum la
venkinto persekutas. Tiam, en
gaja lmraado dc rigardantoj, la du
ĉevaloj estas kondukitaj ekster la
luktejon kaj eniras aliaj du
konkursantoj.
de

La ĉevallukto estas multe ŝatata
la lokaj mjaŭ-oj. Ĉar ĝi

Espero

reaperigas ilian bravan
kaj
persistan spiriton de lukto kaj
reprezentas ilian idealon akiri
feliĉan vivon spite al malfaciloj
kaj danĝeroj.
En 1987, laŭ volo de la popolo
la registaro de Ĵongŝuj-gubernio
difinis, ke la 26-a de novembro
ĉiujare estas “Ĉevallukta Festo de
Mjaŭ-oj” . La unua ĉevallukta
festo de la lasta jaro daŭris du
tagojn. Dum la festo, troviĝis
ĉevallukto kaj ankaŭ ĉevalkonkurso, konkurso pri ludo de
k/.sr/jg-oj (blova anĉmuzikilo de
mjaŭ-oj), leona danco k.a. Gajeco
regis ĉie en la gubernio.
H

POR KO M EN CAN TO J

O u a n tik v a j
c in a j f a b lo j

Dŝsputo pri kapablo
Iun tagon, la buŝo demandis al
la nazo: “ Kial vi sidas super mi?
Ĉu vi havas kapablon pli grandan
ol mi?” La nazo respondis: “ Mi

havas delikatan flarsenton kaj
helpas vin en elektado de
manĝaĵoj.” La nazo demandis
ankaŭ al la okuloj: “ Kian
kapablon vi havas por sidi super
mi?” La okuloj respondis: “ Ni
havas akran vidon, povas rigardi

ĉirkaŭen kaj pro tio ni devas sidi
super vi.” La nazo demandis plu:
“ Vi pravas. Sed kian kapablon
havas la brovoj por sidi super mi?”
La brovoj respondis: “ Ni ne volus
disputi kun vi. Sed, se ni sidus sub
la okuloj kaj la nazo, kie do
lokiĝus la vizaĝo?”

Knabinoj sub lampo
tulmoftdo

ozporofttlzto JumHoro
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g a z e t o d e TEJO
- anoncas
- r a k o n ta s
- k r itik a s
- k u r a ĝ ig a s
- edukas

e v o l u i s a l unu e l
p le j b o n a j g a z e to j
e s p e r a n tu jo , T ia 1
a b o n i n d a s p o r 25 NLG
l a 0 0 d e UEA,

Knabinoj ĉe riverbordo ĉiam
laboras sub lampo vespere. Inter
ili estas malriĉa knabino, kiu ne
havas monon por pagi lamp-oleon
kaj ofte venas ĉi tien labori sub la
sama lampo. Pro tio la aliaj
knabinoj interkonsiliĝis kaj volas
forpeli ŝin.
I

.

'

'

Antaŭ la foriro ŝi diris al la
knabinoj: “ A1 mi mankas mono
por lamp-oleo, kaj mi ofte uzas la
lumon, tial mi ĉiam la unua venas
purigi la ĉambron kaj sterni
maton. Kjal vi estas avaraj je
lumo? Ĉu vi riĉevus ian bonon, se
mi ne uzus la lumon? Mi opinias,
ke m ip o v a s doni al vi iom da
bono. Kial vi volas forpeli min?”
La knabinoj do konsentis, ke ŝi
restu kun ili.
®

V O JA G O LAŬ JANGZI-RIVERO (21)

Uhan — grava trafika
centro de Ĉinio
Teksto de CAŬ BA JLO N G

Fotoj de CAJ H A JFE N G

Veturante laŭflue de Dongtinglago, mi venis al Uhan, la ĉefurbo
de Hubej-provinco kaj la plej
granda urbo en la meza baseno de
Jangzi-rivero. La urbo staras ĉe la
kunfluejo de Jangzi-rivero kaj
Hanŝuj-rivero. Ili dividis la urbon
en tri partojn: Uĉang sur la suda
bordo de Jangzi-rivero, H ankoŭ
kaj Hanjang sur la norda. Inter
Hankoŭ kaj Hanjang fluas
Hanŝuj-rivero. La tri partoj portas
la komunan nomon “ U han” .
Inter Uĉang kaj H anjang ambaŭborde de Jangzi-rivero kuŝas
la montoj Serpento kaj Testudo,
unu kontraŭ la alia, altaj je malpli
ol cent metroj. Ili premas la
riveron, ke ĝia plej tnallarĝa parto
havas larĝon de malpli ol 1 200
metroj. Jangzi-riveron ŝlosas la

montoj Serpento kaj Testudo.
Vere grava strategie !a loko!
GRAVA TRAFIKA CENTRO

Uhan situas ĉe la kruciĝo de
Jangzi-rivero
kaj
la
PekinK antona Fervojo, du grandaj
arterioj de Ĉinio. Pro sia pozicio ĝi
estas nomata grava trafika centro.
En superakvado, sur Jangzirivero laŭflue de Uhan povas
veturi dekmil-tonelaj ŝipoj, kontraŭflue povas veturi okmiltonelaj ŝipoj ĝis Jiĉang. La branĉoj
de Jangzi-rivero interligas urbojn
kaj vilaĝojn. La akva trafiko ludas
gravan rolon en la Uhan-a
ekonomio, tial la urbo estas unu el
la plej grandaj enlandaj havenoj.
Sed aliflanke Jangzi-rivero estas

giganta abismo, kiu dividis la
urbon kaj baras la tervojan
trafikon de norde suden. Dum
longa tempo traveturi la riveron
per pramŝipoj estis ne nur
maloportune, sed ankaŭ danĝere.
Tial la uhananoj kaj la tuta popolo
de Ĉinio de multaj jaroj aspiris pri
ponto super Jangzi-rivero. En
1954 !a ŝtato decidis konstrui la
Uhan-an Pontegon super Jangzirivero. La konstruado komenciĝis
en 1955 kaj finiĝis en 1957. La
ponto 1 670 metrojn longa kaj pli
ol 80 metrojn alta havas du
etaĝojn por ŝoseo kaj fervojo
respektive. ĉ i havas 9 spanojn, ĉiu
kun longo de 128 metroj. Sur la
supra etaĝo povas veturi paralele 6
ŝarĝaŭtoj, kaj sur la malsupra
etaĝo povas pasi du trajnoj
samtempe en malsamaj direktoj.
La ponto interligas la fervojajn
retojn norde kaj sude de Jangzirivero. Kiam la rivero havas sian
plej altan nivelon, grandaj riverŝipoj povas iri tra sub la ponto kiel
kutime. Ĉe la orienta kaj
okcidenta flankoj de la ponto
antaŭe estis 13 kadukaj kajoj, sed
nun funkcias 40 modernaj kajoj.
A1 la haveno direktiĝas speciala
fervojo. Tie amasiĝas ŝipoj kaj
veturiloj, interligiĝas teraj kaj
akvaj vojoj. Cetere, konstruiĝis la
Uhan-Hŭangŝi-a Fervojo oriente
de la urbo kaj la Uhan-Danĝjanga Fervojo okcidente de ĝi. Nun
Uhan kun ankoraŭ pli facila
trafiko fariĝis unu el la plej gravaj
centroj de akva kaj tervoja trafikoj
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Uĉang kaj Hankoŭ ambaŭborde de Jangzi-rivero

de Ĉinio.
PROSPERA EKONOMIO

Promenante sur stratoj de
Uhan, mi vidis freŝe dekorjtajn
vendejojn kaj vendistajn budojn
kun furoraj kostumoj, "fruktpj,
manĝaĵoj, ĵurnaloj kaj revuoj, kaj
etvaroj. Ĉiovendejoj estas plenajĵe
tekstilaĵoj, elektraj aparatoj por
hejma uzo ktp. En manĝejoj kaj
trinkejoj svarmis klientoj.
Uhan ŝuldas sian prosperon al
la politiko de nia lando pri la
reformo de ekonomia sistemo kaj
pordmalfermo al la eksterlando
praktikata de la pasintaj jaroj.
Kiam mi intervjuis urbestron Ĝaŭ
Baŭĝjang, li informis al mi, ke
Uhan estas unu el la eksperimentaj
urboj pri la sinteza reformo de
ekonomia sistemo. En la lastaj tri
jaroj la urbo ellaboris serion da
politikoj kaj rimedoj favore al
enkonduko de alilanda kapitalo,
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teknikoj, instalaĵoj kaj admini‘strantoj. Tio vekis atenton kaj
intereson de alilandaj komercistoj
kaj entreprenistoj. Pli kaj pli
multaj alilandanoj venis al Uhan
por negocp. En 1984 kaj 1985 oni
plenumis28 kontraktojn koncerne
utiligon de alilandaj investoj.
Senpere enkondukiĝis 295 teknikoj kaj instalaĵoj. Ĝis nun Uhan
jam eksportis varojn de 11
kategorioj el dekmilo da specoj.
Depost 1985, kiam Uhan komencis senperan eksportadon, ĝi jam
starigis rektan komercan rilaton
kun 45 landoj kaj regionoj. La
totala sumo de ekstera komerco en
1986 estis pli ol duoble granda ol
tiu de la antaŭa jaro.
Multaj produktaĵoj de Uhan,
kiaj elektraj ventumiloj, magnetofonoj kaj duplikatoroj, ĝuas
grandan debiton en Ĉinio. luj ĝiaj
maŝinoproduktaĵoj jam vendiĝas

en internacia merkato.
Ĝaŭ daŭrigis, ke ĉiujare de 1984
ĝis 1986 la industria kaj agrikultura produktovaloro de Uhan
kreskis meznombre je 11.2%, la
totala produktovaloro de la nacia
produktado je 12.7%, la totala
sumo de podetala varvendado je
20% kaj la financa enspezo je
11.2%. Ĉio ĉi tio multe superis la
normojn antaŭ la sinteza reformo.
Li prezentis bonojn de la
reformo kaj pordmalferma politiko por la uhananoj per jena
kalkulo: 3.4 milionoj de loĝantoj
de la urbo en 1986 elspezis
meznombre 74.86 jŭanojn por
ĉiutaga vivo en ĉiu monato, pli
m ulteje 28.1 % ol tiu en 1983; en la
ĉirkaŭurbo 2.6 milionoj da
kamparanoj enspezis en la sama
jaro meznombre 549 jŭanojn, pli
multe je 24.5% ol tiu en 1983.

Ĉe la kunfluejo de Jangzi- kaj Hanŝuj-riveroj
Strato en nokto

4

La Uhan-a Pontego super Jangzi-rivero

Ŝingjin-turo en la parko Orienta Lago
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EL LA REVOLUCIO

DE

En Uhan estas multaj historiaj
restaĵoj kaj vidindejoj. Ilin nia
revuo multfoje prezentis antaŭe.
Uhan estas ankaŭ urbo kun
glora revolucia tradicio. En ĝi
troviĝas multaj revoluciaj restaĵoj.
La revolucio de 1911, t.e. Uĉanginsurekcio, okazis tie en la 10-a de
oktobro 1911. Tiu revolucio,
gvidata de d-ro Sun Jatsen,
renversis Ĉing-dinastion, la lastan
feŭdan reĝimon de Ĉinio, kaj
metis fmon al la 2 000-jara feŭda
monarkio.
La strato Ŝoŭji (Ekribelo) estas

loko, kie siatempe ekflamis la
revolucio. Hodiaŭ tie bone
konserviĝas multaj revoluciaj
restaĵoj, kiaj la nove riparita
Ekribelo-pordo, Memorhalo al
Martiroj kaj iamaj kazernoj de la
oka bataliono, kie oni donis la
unuan pafon de la revolucio. La
strato estas jam rekonstruita en
glatan straton larĝan je 60 metroj.
Ĉe la mezo de la strato etendiĝas
zono kun arboj kaj floroj. Sur la
strato torcntas veturiloj kaj
ambaŭflanke de ĝi sin movas tie
kaj ĉi tie homfluoj.
Ne plu vidiĝas iamaj senordaj
kazernoj. Tie aperis anstataŭe
novaj domoj, vendejoj kaj pligran-

digita parko. En la parko troviĝas
restaĵoj el la Revolucio de 1911.
kia la monumento de Popolanoj
kaj Soldatoj. Kuŝas artaj montetoj, ombras bambuoj; spegule
brilas lago — bona amuzejo kaj
ripozejo.
En Ŝoŭji-distrikto funkcias 3
superaj lernejoj, 5 mezlernejoj kaj
5 elementaj lernejoj. La plej
granda biblioteko de la provinco
staras en la urbo. 23-hektara
kvartaleto estas en konstruado.
Gi, kiel aliaj kvartaletoj, havos
siajn amuzejojn kaj modernajn
instalaĵojn. Tiam malaperos ia ajn
postsigno de la malnova kaj
kaduka strato Ŝoŭji.

Sur strato de Uhan
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LA ĈEFAJ TASKOJ DE LA REFORMO
DE LA ĈINA EKONOMIA SISTEMO

Antaŭ nelonge ĉina gvidanto
Ĝaŭ Zijang diris en intervidiĝo
ktm pli ol 50 ĉinaj kaj alilandaj
personoj, ke la ĉefaj taskoj de la
reformo de la ĉina ekonomia
sistemo sin turnos al la solvo de la
problemoj pri prezoj kaj salajroj.
Li diris, ke la problemo pri la
reformo de prezoj eble estas la plej
malfacila en la reformo por ĉiuj
socialismaj landoj. Ni pretas fari
ian provon kaj riskon. Kompreneble, eblas sukcesi en solvado de la
problemo. ĉar la ekonomio de nia
lando estas bona, la enspezo de la
popolo pliiĝas jaro post jaro kaj
ankaŭ la spezo de fremda valuto
troviĝas en bona stato. Se ni
plenumos la reformon en ĉ. kvin
jaroj, la ĉina ekonomio povos
transiri sur novan sistemon.
SENPILOTA AVIADILO PROVFARITA
EN ĈINIO

Senpilota mikroaviadilo “ abelreĝino I” estis provfarita kaj
trapasis teknikan ekspertizon en
Cinio. Ĝi atingis la avangardan
nivelon de alilandaj samspecaj

En la aŭkciejo

produktoj. ĉ i, kun pezo de 10 kg.,
povas esti uzata en arbara
kontrolo, aviada fotado, katastrofoobservado, media esploro, atmosfera specimenado, agrikultura
esploro, minerala telesenso, fiŝejoesploro k.a.

Rivero. Ĝi havas alkalan areon de
13 kvadrataj kilometroj kun
rezervo de 120 milionoj da tunoj
da pura alkalo, trioble pli multe ol
la totala rezervo de natura alkalo
malkovrita en la tuta lando post
1949.

HOMA GENO TRANSPLANTITA EN
PLANTON

62 METIISTOJ HONORITAJ PER LA
TITOLO “ METIARTA MAJSTRO”

Post esplorado dum ses jaroj,
Ĉen Ĝju. magistro-esplorstudento
de la Genetika Instituto sub la
Ĉina Akademio de Sciencoj,
sukcese transplantis boman genon
en planton unuafoje en la mondo
kaj elkulturis tabakan plantajon
kun boma geno. Tiu sukceso
signifas, ke la homaro bavas la
eblon elkulturi novajn plantaĵojn
kontraŭ iuj virusoj pere de gena
inĝeniera tekniko kaj eĉ produkti
manĝaĵojn kun homkorpa proteino.

Antaŭ nelonge pliaj 62 metiistoj
kaj fakuloj de Ĉinio estis honoritaj
de la Malpezindustria Ministerio
per la titolo “ metiarta majstro” .
Ili estas metiistoj pri jadaĵo,
gravurita lakaĵo, brodado, skulpturo, plektado, ceramiko, belskribo sur ventumilo, skulptado de
argilaj homoj, kolora ceramiko,
tibet-nacieca kolora pentrado, Ŝubrodado, popola papertondaĵo,
lakaĵo, kolora lanterno k.a. Inter
ili troviĝas maljunaj metiistoj kaj
junaj talentuloj. Ili plejparte
posedas mirinde lertan teknikon
tiuflanke.

GRANDA ALKALMINO MALKOVRITA EN HENAN-PROVINCO .

Antaŭ nelonge oni malkovris
grandan alkalminon monde raran
en Tongbaj-gubernio, Henanprovinco en la baseno de la Flava

VERKOJ DE ĈINAJ KAJ ALILANDAJ
ARTISTOJ AŬKCIITAJ

La 5-an de junio en Pekino
aŭkciiĝis 72 verkoj donacitaj de
famaj ĉinaj kaj alilandaj pentristoj
kaj artistoj por ripari la Grandan
Muron kaj savi Venecion. Interalie 57 verkoj estis aŭkciitaj, kun
totala monsumo de pli ol 1.76
milionoj da jŭanoj. La maksimuma prezo en la aŭkcio estis 230 000
jŭanoj, je la prezo aŭkciiĝis du
verkoj de du francaj artistoj.
AGATA LAGO

Antaŭ nelonge jado-rezerva
ekspedicio trovis agatan lagon
kun areo de 6 kvadrataj kilometroj
en la Aŭtonoma Regiono de
Interna Mongolio. La lago sekiĝis,
ĝia fundo estas ebena kaj plene
kovrita de agatoj helflavaj kaj
helruĝaj kaj smeraldaj jaspoj,
grandaj kiel pugno kaj malgrandaj
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kiel sojfabo.
PLIA FERVOJO AL LA LIMO INTER
ĈINIO KAJ SOVETUNIO KONSTRUATA

Fervojo 485 km. longa sur
dezerto en nordokcidenta Ĉinio
etendiĝos de Urumĉi, la ĉefurbo
de la Ŝingjang-a Ujgura Aŭtonoma Regiono, al la limo inter Ĉinio
kaj Sovetunio. En majo ĉijare
komenciĝis ĝia konstruado.
LA VIRA KAJ VIRINA VOLANAJ
TEAMOJ DE ĈINIO GAJNIS LA
TEAMAJN ĈAMPIONECOJN

Vespere de la 3-a de junio, ĉijare la Ĉina Virina Volana Teamo
venkis en Kuala-Lumpuro la sudkorean teamon per 5:0 kaj triafoje
gajnis la plej altan honoron de la
monda virina volana teama
konkurso — Uber-pokalon. En la
sekva tago la Ĉina Vira Volana
Teamo venkis en la Nacia
Stadiono de Kuala-Lumpuro la
malajzian teamon per 4: 1 kaj
triafoje gajnis la plej altan
honoron de la monda vira volana
Metiarta majstro ĉang Tonglu

La Ĉina Vira Volana Tearno premiita per Thomas-pokalo

teama
kalon.

konkurso — Thomas-po-

LONGIĜAS

LA

VIVDAŬRO

DE

TIBETANOJ

vivnivelo, la meznombra vivdaŭro
de tibetanoj atingas la aĝon de 63
jaroj, proksime al la meznombra
vivdaŭro kun la aĝo de 69 jaroj de
la tutlandaj popolanoj, kaj estas
duoble pli granda ol tiu en 1959.

Kun la disvolviĝo de la
medieina afero kaj la altiĝo de
NOVA ARTEFARITA HAŬTO

La Marestaĵa Universitato de
Ĉingdaŭ, Ŝandong-provinco ekstraktis materialon el salikoka ŝelo
kaj sukcese provfaris novan
haŭton por medicina kuracado.
ĉ i havas homhaŭtan funkcion,
sen ekscito al brulvundita surfaco,
anafdaksia reago, antigena materio kaj malutila efiko.

RAPIDIĜAS LA TERSURFACA SINKO
DE ŜANHAJO

En la lastaj jaroj rapide
disvolviĝis la urbetaj kaj distriktaj
industriaj entreprenoj en la
ĉirkaŭurbo de Ŝanhajo kaj oni tie
ekspluatis tro da subtera akvo, kio
rapidigis la tersurfacan sinkon.
De 1984 ĝis 1987, la tersurfaco de
la urbo sinkis po 6.2 mm. en ĉiu
jaro. Koncernaj specialistoj alvokis, ke oni devas doni grandan
atenton al tiu fenomeno.
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Mirinda marioneta arto de Ĉjŭanĝoŭ
de ŬEJ LJAŬ

Por verki la artikolon mi
speciale venis al Ĉjŭanĝoŭ de
Fuĝjan-provinco. En vespero
pluvetis nebule kaj estis malvarme. Sed la stratoj estis
iluminataj kaj movplenaj. Mi
scivoleme promenis surstrate,
subite mi aŭdis ie tamburadon kaj
tamtamadon. Gvidate de la bruo
mi venis al homamaso kaj vidis, ke
la homoj staras antaŭ malgranda
scenejo kaj absorbite aprecas en
pluveto prezentadon. Sur la
malgranda scenejo, alta je I metro
kaj kun areo de 2 kvadrataj
metroj, iuj malgrandaj homfiguroj
altaj je 60 cm. en diversaj silkaj
vestaĵoj jen luktas per glavoj unu
kontraŭ alia, transkapiĝe saltas,
jen tostas unu al alia. La viveca kaj
versimila prezentado de tempo al
tempo rikoltis aplaŭdon de la
spektantoj. Tio estas la marioneta
tcatro de Ĉjŭanĝoŭ, kiu fariĝas
mirinda kaj ŝatata arto post
senĉesa plibonigo kaj akumulo de
multaj jarcentoj.
S-ro Hŭang Jiĉjŭe faras marionetojn

L.a marionela teatro de Ĉjŭanĝoŭ estas unu el la antikvaj raraj
teatroj de Ĉinio. En 1979 oni
trovis ' marioncton el antikva
tombo de la Okcidenta Handinastio (206 a.K.,-23 p.K.) en
Ŝandong-provinco, tio estas grava
pruvo pri la origino de marioneto.
Esplorado montras, ke marioneta
teatro estis enkondukita en
Ĉjŭanĝoŭ en la posta periodo de
Tang-dinastio
(618-907).
ĉi
atingis prosperan kulminon en
Ĉing-dinastio
(1644-1911).
Tiutempe en Ĉjŭanĝoŭ estis pli ol
60 trupoj de marioneta teatro kun
pli ol 300 artistoj, kaj troviĝis fakaj
metiartistoj de marionet-kapa
skulptado, vestaĵoj k.a.
En la komenco, ĉiu marionetteatra trupo de Ĉjŭanĝoŭ havis
nur kvar aktorojn, kiuj ludis la
rolojn de viroj, virinoj, eksplodemuloj kaj aliaj. La marionetteatra
prezentado, rigardita de mi sur
strato, apartenis al tia formo.

La marionetaj figuroj de
Ĉjŭanĝoŭ estas perfektaj kaj
delikate faritaj. Precipe la skulptitaj kaj koloritaj marionetaj
kapoj estas tre belaj kaj similaj al
popolaj metiartaĵoj de Ĉinio. La
marionetoj estas manipulataj de
aktoroj malantaŭ la scenejo per
fadenoj. Dank' al tio la senvivaj
malgrandaj marionetoj fariĝas
kvazaŭ efektivaj homoj kaj faras
diversajn movojn. La marionetoj
de Ĉjŭanĝoŭ ĝenerale estas
manipulataj de 16 fundamentaj
tiraj fadenoj kaj malsamaj aldonaj
fadenoj laŭ malsamaj roloj. Laŭ
postulo de specialaj movoj oni
pliigas aŭ ŝanĝas la poziciojn de
fadenoj, kiuj iam atingis 20-30. Ju
pli multaj estas la fadenoj, des pli
malfacila estas la prezentado.
La aktoroj de la Ĉjŭanĝoŭ-a
M arionetteatra Trupo fondita en
1952 ricevis longtempan fakan
trejnadon. La mezaĝaj kaj junaj
aktoroj en la trupo plenumas la
ĉefajn laborojn, ili manipulas la
marionetojn
precize,
stabile,
rapide, harmonie kaj lerte.
En la pasintaj pli ol 30 jaroj,
heredante la elstaran artan
tradicion, la trupo aplikis pli ol
100 originalajn dramojn kun loka
koloro de la dinastioj Jŭan, Ming
kaj Ĉing, kiaj “Jŭe Fej” ,
prikantanta la nacian heroon de
Song-dinastio (960-1279), “ Ĉe 1'
A kvorando” , priskribanta leviĝon
de kamparanoj kaj mita rakonto
“ Pilgrimado al la Okcidento” .
La plej fierinda programero de
tju ĉi trupo estas la “ Inundo de
ĉinŝan-tem plo” , kiu gajnis la
arĝentan medalon en la Internacia
M arioneta Festivalo okazinta en
Rumanio en 1960, kaj “ La
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Flamanta M onto” , kiu gajnis ia
unuan premion en la 1979-a
jubiiea prezentado de la 30-a
datreveno de la fondiĝo de la ĉina
Popola Respubliko.
La dramo “ Inundo de Ĝinŝantemplo" sin bazas sur popola
rakonto. Legendo diras: La
Blanka Serpento (transformiĝinta
en Blankan Belulinon) deziris la
homan vivon kaj descendis de
monto kun servistino Nigra
Serpento (Eta Ĉing). Ili venis al la
urbo Hangĝoŭ, la Blanka Belulino
edziniĝis al Sju Sjan. Bonzo Fahaj
rigardis Blankan Belulinon kaj
Etan Ĉing kiel demonojn, plurfoje
malhelpis ilin kaj fine subpremis
Blankan Belulinon sub Lejfengpagodon per budaisma magio.
Fama marioneta artisto s-ro
Hŭang Jiĉjŭe ludis la rolon de
malgranda bonzo en la teatro. Li
prezentis per specifaj movoj
timeman kaj afektan trajton de la
malgranda bonzo. Ekzemple,
kiam Eta Ĉing venis al la templo
ĉinŝan por provoki bataladon, la
malgranda bonzo malfermis pordon de la templo, pretervole
levis la ŝultrojn, rimarkinte ŝian
belecon. Kiam ŝi eltiris sian
spadon, la malgranda bonzo
teruriĝis kaj falis sur ŝtupon antaŭ
la templo. Sed, kiam venis bonzo
Fahaj kun ferstango, la malgranda bonzo fiere balancis sian
unu kruron sur alia genuo. La
brila prezentado profunde impresis la spektantojn.
La grandtipa mita teatro de la
trupo “ La Flamanta M onto" jam
prezentiĝis pli ol 2 000 fojojn. Tiu
teatraĵo estis reverkita laŭ rakonto
el la fama ĉina mita romano
“Pilgrimado al la Okcidento” . Ĝi
rakontas: La dia simio Sun Ukong
eskortas bonzon Ŝjŭanzang pilgrimi al la Okcidento por peti
budaismajn sutrojn. Sed la
Flamanta M onto baras ilian
vojon. Sun Ukong defraŭdis la
trezoran palmofolian ventumilon
de demonino Ferventumila Princino, estingis la flamon kaj finfine
sukcesigis bonzon
Ŝjŭanzang

Marioneta prezentado

transpasi la Flamantan Monton
kaj plu vojaĝi okcidenten. Laŭ
opinioj de s-ro Hŭang Jiĉjŭe pri
reformo de marioneta scenejo, oni
aplikis altpontan surscenejon en la
prezentado kaj akiris admiron de
fakuloj. Krom manipuii la ĉefan
rolon Sun Ukong, s-ro Hŭang
kreis la figuron de Ferventumila
Princino, aplikante teknikojn de
fadenaj marionetoj kaj' tiujn de
sakaj marionetoj. Tio estis multe
admirata
de
la
marionetaj
laborantoj.
Kiam mi vizitis s-ron Hŭang
Jiĉjŭe en Ĉjŭanĝoŭ, mi estis
mirigita, ke li faras marioneton!
La tuj finfarota marioneta kapo

en lia mano ŝajne havis vivon. S-ro
Hŭang
estas
ankaŭ
fama
marionetkapa
skulptisto.
La
figuro de la malgranda bonzo en
“ Inundo de Ĝinŝan-templo” ,
vekinta gajan ridon ĉe la
spektantoj, estis farita de li mem.
Tio montris, kial li plenumis la
prezentadon tiel brile.
Kvankam estis ne tre malvarme
en la ĉambro, tamen s-ro Hŭang
ankoraŭ portis dikan koltukon.
Mi demandis al li pri la trajtoj de
marionetaj kapoj de Ĉjŭanĝoŭ, li
bonhumore
respondis:
“ La
marioneta farado de Ĉjŭanĝoŭ
( Daŭrigo sur p. 68)
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Pri ĉinaj medieinaĵoĵ (II)
de ĈANG ĜAŬJUN

La ĉin-medicinaj kuracistoj
kuracas laŭ la diagnozo per ĉinaj
medicinaĵoj. Ili devas difini
necesan dozoproporcion de medicinaĵoj laŭ la komponaj principoj
de receptaj medicinaĵoj kaj
observante
la
fundamentan
teorion de ĉina medicino kaj la
teorion pri kuraca naturo de ĉinaj
medicionaĵoj, preskribi recepton
gvidate de speciala receptologio.
Estas multaj specoj de normaj
receptoj, kiaj pilolo, pulvora
medicinaĵo, plastro, granulo kaj
dekoktaĵo.
Alivorte,
la
ĉin-medicinaj
kuracistoj devas uzi medicinaĵojn
laŭ recepto, la preskribo devas esti

Dekoktado de drogherboj

laŭ la principoj kaj la principoj
devas sekvi la teoriojn. Sen teorio,
principo kaj recepto de la ĉina
medicino, la ĉinaj medicinaĵoj
revenos al sia natura primitiveco.
Kio estas recepto? Ni faru
komparon por ĝin klarigi: Unuopa ĉina medicinaĵo estas simila al
unuopa cifero kaj receptoj estas
similaj al diversformaj permutaĵoj
de ciferoj. Oni povas diri, ke
recepto estas disvolviĝo de
medicinaĵ-uzado. Postdiagnozo la
ĉin-medicinaj kuracistoj elektas
konvenajn medicinaĵojn laŭ la
kazo, difinas konvenan dozon por
prepari
diversspecajn
medi-

cinajojn. Tiamaniere formiĝas la
recepto.
Kiam la malsano estas komplika kaj ŝanĝiĝema kaj vidigas
ĉefajn simptomojn kaj la akcesorajn, tiam la recepto devas
konsisti el medicinaĵoj ĉefaj kaj
akcesoraj. En la antikva ĉina
medicino la recepto formiĝis
surbaze de la fundamenta teorio
pri medicinaĵoj ĉefaj, akcesoraj,
helpaj kaj kondukaj. La ĉefaj
medicinaĵoj ludas ĉefan rolon por
kuraci la ĉefajn simptomojn kaj la
akcesoraj plifortigas la kuracefikon de la ĉefaj, aŭ kuracas
akcesorajn simptomojn. La helpaj
medicinaĵoj ludas helpan rolon aŭ
eliminas la venenecon kaj malbonan
efikon
de la ĉefaj
medicinaĵoj. Kaj la kondukaj
kondukas la medicinaĵojn rekte al
la afekcio aŭ ludas akordigan
rolon.
D ank’ al la supre dirila
kompono la ĉinaj medicinaĵoj
plifortigas sian kuracefikon kaj
malgrandigas la venenecon kaj
flankefekton. Ekz., la dekoktaĵo
“ŝjaŭĉinglong” konsistas el efedro,
kasia branĉo, seka zingibro, asaro
(Asarum sieboldii), pinelio, skizandraj fruktoj (schisandra chinensis),
peonia radiko, gliciriza radiko k.a.
ĉi
estas utila por kuraci
malvarmumon kun simptomoj de
fabro, tuso, astmo k.a. Efedro kiel
la ĉefa medicinaĵo estas ŝvitiga kaj
mildigas astmon. Kasia branĉo,
seka zingibro, asaro kaj pinelio
estas utilaj por ŝvitigi, elimini
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febron kaj mukon, kaj kvietigi
astmon. Skizandraj fruktoj kaj
peonia radiko nutras pulmojn kaj
povas bridi la troan damaĝon de la
ĉefa kaj akcesora medicinaĵoj al la
pulmoj, ili apartenas al helpaj
medicinaĵoj.
Gliciriza
radiko
akordigas la funkcion de diversaj
medicinaĵoj kaj apartenas al
kondukaj medicinaĵoj. Tio montras, ke la recepto ne estas
kunaranĝo de samspecaj medicinaĵoj, sed kompono el pluraj
medicinaĵoj kun malsamaj funkcioj laŭ la komponaj principoj de
recepto.
Estas menciinde, ke simpla
recepto konsistas el ĉefa kaj
akcesora medicinaĵoj, ĝenerale sen
helpa kaj konduka medicinaĵoj.
Ekz., la dekoktaĵo “duŝeri”
konsistas nur el la ĉefa medicinaĵo
ginsengo.
Dekoktaĵo estas plej ofte uzata
de la ĉinaj kuracistoj en la
kuracado. Ĝi havas historion de
pli ol 2 000 jaroj. D ank’ al difuzo,
dilatiĝo kaj sorbiĝo de dekoktado,
bonefikaj substancoj de la ĉinaj
drogherboj solviĝis la dekoktaĵo.
Por dekokti ĉinajn drogherbojn
unue, oni devas uzi ceramikan
poton. Tiaspeca ujo malfacile
estigas hemian reakcion kun la
dekoktaĵo kaj malrapide transigas
varmon, kio iompostiome altigas
la temperaturon de dekoktaĵo kaj
plene solvas la bonefikajn substancojn en la dekoktaĵon. Ujo el
fero, kupro, aluminio povas
reakcii hemie kun bonefikaj
substancoj de iuj drogherboj kaj
ŝanĝas iliajn funkciojn, kio
malfortigas la kuracefikon. Tial
oni ne devas uzi tiajn ujojn por
dekoktado.
Due, neĝ- kaj pluv-akvoj estas
kompare bonaj en dekoktado de
drogherboj, ĉar ili entenas malmulte da aliaj substancoj kaj ne
facile estigas hemian reakcion kun
bonefikaj substancoj de la drogherboj. Se oni uzas kranakvon,
riverakvon aŭ putakvon por
dekoktado, oni devas preni
bonkvalitan akvon por akiri

bonan efikon.
Trie, temperaturo estas grava
faktoro por plene solvi bonefikajn
substancojn de drogherboj en
dekoktado. Ĝenerale, por dekoktado milda fajro estas pli
taŭga ol forta fajro. Forta fajro tre
facile koagulas la proteinon el
multaj drogherboj kaj malhelpas
disocion de bonefikaj substancoj.
Estas pli bone unue meti la
dekoktotajn drogherbojn en malvarman akvon por 15 minutoj kaj
poste dekokti ilin per milda fajro.
Tiamaniere; dilatiĝas la ĉeloj de
drogherboj, facile solviĝas proteino kaj bonefikaj substancoj.
Kvare, ĝenerale dekoktado
devas daŭri duonhoron. Tamen,
20 minutoj sufiĉas por dekokti
ŝvitigajn kaj volatilajn drogherbojn (dekokti plie kvin minutojn post la akvoboligo). Plu longa
tempo estas bezonata por dekokti
fortigajn
kaj
tonikajn
medicinaĵojn.
Kvine, ĉiu dozo da drogherboj
devas esti dekoktita dufoje en la
sama tago. Por la unua fojo la
akvo devas kovri la drogherbojn
kaj estas 2-3-oblo de la drogherba
volumeno. Por la dua fojo la
akvokvanto povas esti iom
reduktita.
Sese, iuj mineralaj medicinaĵoj,
kiaj gipso kaj ametisto, havas
malgrandan solveblecon. Tial oni
devas unue dispecigi kaj poste
dekokti ilin kelkan tempon antaŭ
ol enmeti aliajn drogherbojn. I.uj
ŝvitigaj drogherboj, kiaj mento kaj
skizonepto
(Schizonepeta
tenuifoliaj, aŭ aromaj stomakfortigaj drogherboj, kiaj saŭsureo
kaj fenkolo, entenas volatilan
substancon. Ili postulas mallongan dekoktadon. Oni devas unue
dekokti aliajn drogherbojn kaj
poste enmeti ilin por dekokti plu.
luj valoraj medicinaĵoj, kiaj
rinocera korno kaj antilopa
korno, devas esti pulvorigitaj kaj
englutitaj kun bolinta akvo.
Ankaŭ pulvoraj medicinaĵoj, kiaj
pseŭdoginsengo
kaj
hajjaŭ-o

(hemostaza medikamento), devas
esti englutitaj kun bolinta akvo.
Ankaŭ ili havas malgrandan
solveblecon. Se oni prenas ilin kun
dekoktita suko, tio donos pli
grandan kuracefikon.
Nature, por dekokti specialajn medicinaĵojn oni devas
observi opinion dc kuracisto.
Pulvora medikamento estas
seka pulvoro preparita el drogherboj laŭ certa recepto. Oni
povas gluti ĝin kun bolinta akvo
aŭ kuiri ĝin en iom da akvo antaŭ
ol preni.
Pilolo estas medikamento preparita per mielo kiel gluilo, kaj
iafoje ankaŭ per akvo. Laŭ la
teorio de ĉina medicino, la pilolo
taŭgas por tiuj malsanoj, kiuj
postulas ne urĝan, sed longtempan
kuracadon. Kaj krome, la efiko de
piloloj estas kompare ideala por
tiuj suferantoj, kies malsanoj estas
forigitaj kaj postulas plian firmigon de la kuracefiko.
Estas ankaŭ aliaj formoj de
medikamentoj,
kiaj
granulo,
eliksiro, tablojdo, supozitorio,
membrana kuracilo, aerosolo kaj
injektaĵo.
Por eviti eraran uzon de
medikamento, oni devas atente
koni la funkcion kaj aplikan
sferon de la medikamento. Estas
malulile nur legi la ĉefan funkcion
de la medikamento antaŭ ol preni
ĝin, ĉar funkcio celas patogenajn
faktorojn. Ekz., la tablojdo
Sanhŭang kaj pilolo Liŭŭejdihŭang
estas uzataj por kuraci dentan
doloron. La tablojdo el rabarbo,
koptido kaj skuterario kuracas
dentan doloron kaŭzitan de
pirozo, dum la pilolo el rehmanio
(Rehmannia glutinosa) k.a. estas
uzata por toniki la renojn kaj
kuraci dentodoloron kaŭzitan de
la rena insuficienco.
En la okazo, kiam la paciento
devas mem elekti medikamenton,
li devas esti singardema kaj
absolute ne preni medikamenton
sendistinge kaj sole laŭ la
simptomoj.
□
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sed ankaŭ veran daŭran amikecon kun simpatiaj, vojaĝemaj
aŭ gastigemaj okcidentanoj.
Sendu foton, tuj resendotan. Sino Halina To-k, Skovvacka
23/m. 4, 65-617, Pollando.
Vladislav Joviĉ (veterinaro),
Svetozara Markoviĉa 20, 18000
Niŝ, Jugoslavio, dez. kor. kaj
interŝ. bk. tm.
Magdalena Prazych, 12-j., dez.
kor. kaj interŝ.bk. Adr.: 15-814
Bialistok, ul. Palmowa 22/73,
Pollando.
Barbara Prazych. 11-j., dez.
kor. kaj interŝ. bk. Adr.: 15/207
Bialistok, ul. Piastowska 13/54,
Pollando..
Dez. kor. kun geamikoj,
interesiĝas pri danco, legado,
vojaĝo kaj muziko, kaj kolektas
kasedojn, kovertojn kaj leterpaperojn. Adr.: Magdalena Kielkiewicz, Wojska Polskiego 227,
97-300
Diotrkow
Tryb,
Pollando.
22-j. knabo dez. kor. pri
poŝtmarkoj esperante- angle,
france, germane, hispane, itale,
ĉine. Adr.: Patrikow Hansenski
c/o Jym Kay, 10 Borrett Rd.
Hong Kong.
22-j. studento, kiu lernas en
biologia fakultato de Kieva
Universitato, dez. kor. kun
ĉinaj esperantistoj-studentoj pri
molekula biologio, hodiaŭa
vivo en Ĉinio kaj goo-ludo.
Adr.: Malchenko Sergej, ul.
Lomonosova 59, ob. 6, Kievo,
SU-252101, Sovetunio.
Jiri Herrmann, 15-j., dez. kor.
kun ĉinaj esp-istoj, interesiĝas
pri literaturo, muziko, geo-

grafio, kaj kolektas bk. Adr.:
Jiri Herrmann, Sudice 118, 747
25, Ĉeftoslovakio.
* S-ro Karsten Brille, 24-j., serĉas
leteramikojn el ĉiuj landoj pri
ĉiuj temoj. Adr.: Gottinger
Strato 14, D-3420 Herzberg,
FR Germanio.

dinastio. Por ŝanĝi la nemoveblecon de ĝiaj vizaĝaj muskoloj, iuj
marionetaj kapoj estis kunmetitaj
per tri partoj. Tio faris ilin
moveblaj kaj vizaĝe ŝanĝiĝeblaj
kaj donis al ili kuraĝan troigon en
arto.”

Pri la pozicio de la marioneta
teatro de Ĉjŭanĝoŭ, la 65-jara

KORESRONDI DEZIRAS
* Ma Zhiyong, junulo 28-j., dez.
kor. tm. pri ĉt. kun ges-anoj kaj
interŝ.
bk., esp-aĵojn
kaj
aliaĵojn. Certe respondos. Adr.:
46 Zhong Shu Jie, Yichang,
Hubei, Cinio.
* 22-j. laboristo dez. kor. tm. pri
ĉt. Adr.: Lu Zhonghong, 135 Er
Ma Lu, Yantai, Shandong,
Ĉinio.
* 8-10-j. komencantoj dez. kor.
tm. pri ĉt. kaj interŝ. pm. pk.
Adr.: Shi Jie Yu Ban, Hua Qiao
Zi Nŭ Xiao Xue, Yantai,
Shandong, Ĉinio.
* Guo Wei, 28-j.,' dez. kor. kun
geesp-istoj tm. pri diversaj
temoj kaj interŝ. pm. pk. bk.
Adr.: Yuanliao Chejian, Wufenggangguanchang,
Anyang
Gangtie
Gongsi,
Anyang,
Hcnan, Ĉinio.
* Changsha-a Esperanto-Asocio
Filatelista dez. interŝ. Efilatelaĵojn, kolektaĵojn, Etutaĵojn kaj E-insignojn kun tm.
E-organizoj kaj E-filatelistoj.
Adr.: ĉe Zhou Zhiqi, 2 Lian
Sheng Jie, Changsha, Hunan,
Ĉinio.
* Iranaj junuloj posedas belajn
iranajn pm-jn kaj pk-jn unikajn
kaj en kompletoj. Tiu, kiu volas
interŝ. kun ili, bonvolu skribi al:
S-ro Ruzbeh Pajdar, P.O Box
14155-6364, Tehran, Irano.
* 32-j. dommastrino interesiĝas
pri kutimaj virinaj aferoj,
lingvoj (Esperanta, germana,
angla kaj multaj aliaj), volas
ekligi ne nur korespondadon

/ Daŭrigo de p. 65)
estas postulema, ĝia laborprocedo
inkluzivas skulptadon kaj koloran
desegnadon, kiuj havas stilon de la
homfiguraj pentraĵoj de Tang68
/V\

*

*

*

*

*

*

*

* Knabinoj de E-grupo dez. kor.
kun junaj geamikoj. Adr.:
Irmgard Volker, Leninallee 80,
1/13, 2793 Schwerin, DDR.
* Marcin Uniejewski, 18-j., dez.
kor. kun geesp-istoj tm. pri ĉt.
Adr.: os. Jana Brozka 26/24,
29100 Wtoszczowa,. Pollando.
* Dez. kor. tm. pri ĉt. Adr.:
Malgorzata Gabryelska, ul.
Chelminska-22F/6,
78-400
Szczecinek, Pollando.
* Dez. kor. kun ĉinaj komencantaj esp-istoj 14-16-j. Mia hobio:
kolektado de bk. Respondo
garantiata. Adr.: Peter SamdorAttila, Str. Serg. Boieriu, BL.
9/A
Aptr,
Rupea
3000,
Rumanio.
* Maire Mckay dez. kor. tm. pri
arkeologio kaj muziko. Adr.:
The Manse, Clonminch, Tullamore, Offaly, Irano.
* 12-j. knabo serĉas samaĝajn
leteramikojn el la tuta mondo.
Lia hobio: Kolektado de
moneroj kaj poŝtmarkoj. Adr.:
Miĉjo
Zilvar,
Grubenhagenstrato 8, D-3420 Herzberg,
FR Germanio.
* Petas vian helpon per bele
afankita bildkarto aŭ letcro al
ekspozicio por varbi urbanojn
al kurso de Esp. Unoki
Takanori, Akenokita 1837,
OOITA, 870-01 Japanio.

a rtis to c itis la v o rto jn de a lila n d a

marioneta aŭtoritata persono:
“ La marionet-teatra centro de
Ĉinio estas Fuĝjan, kaj tiu de
Fuĝjan estas Ĉjŭanĝoŭ.”
■

Su r fiŝista
duoninsulo
Fotoj de Dl ŜJANGHŬA

Hŭangĉji-duoninsulo
de
Ljanĝjang-gubernio,
Fuĝjanprovinco, Ĉinio, sin etendas en la O rientan Ĉinan M aron kaj estas
najbara al Mazu-insularo je distanco de pli ol 800 metroj.
R igardate de malproksime, la konstruafaroj sur la monto
aspektas kiel kastelo en maro. En la maro ekster la duoninsulo
produktiĝas ŝtonkapaj fiŝoj, bendfiŝoj, angiloj k.a. La loĝantoj sur
la duoninsulo generacio post generacio okupiĝas pri fiŝado kaj
vivas feliĉe.

Fiŝistoj festas surmare.

Fiŝista vilaĝo

En fiŝvendejo

Reveno de mara fiŝado

Angil-bredejo

Virinoj de fiŝista vilaĝo

Pejzaĝoj de Taj uan
de LU DONG

avas
m n a u ii
klimaton kaj abundan pluvon.
Giaj montoj, ebenafoj, riveroj
kaj
lagoj
plektiĝas
en
ĉarmajn tropikajn kaj subtropikajn pejzaĝojn punktf
itajn
de
vidindejoj
kaj
historiaj restafoj. Gi estas unu
el la famaj turismaj lokoj de
la mondo.
La poŝtmarkoserio “ Pejzaĝoj de Taj'ŭan” el ses
pecoj estis emisiita de la
Poŝta kaj Telekomunika Ministerio de Ĉinio en la 20-a

de oktobro 1979. La supra
peco
prezentas
Juŝanmonton, la mezaj tri pecoj (de
maldekstre) la. Lagon de
Suno kaj Luno, Ĉibi-turon kaj

apudmaran ŝoseon de Suhŭa,
kaj la subaj du pecoj (de
maldekstre)
Tjanŝjangakvofalon kaj lunan nokton
de Banping-monto.
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Pejzaĝoj de Taj’ŭan
de LU DONG
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