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CITITAJ VORTOJ DE

PREZIDANTO MAU

66La popolo de [a tuta monclo unu'
i$o kaj venku la usonajn agresantojn
k"j Oiujn iliajn lakeojn! La popolo de
la tuta mondo havu kura$on, a[dacu
batali, timu neniajn malfacilojn kti
marSu antafien, unuj sekvante aliajn;
tiam, la tuta mondo certe apartenos
al la popolo. eirrS demonoj estos sen-

escepte ekstermitui."

-* Deklaro por Sat)teni la Papalon de KorEolando

(L) korutrail Ust,aa Agreso (28 nor,, rg64\
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nagls

la ondojn
En tiu

sennuba en
popolanoj
bolis en $t

En juni
Mair trifoj
Vuhan kaj
plenan de
jaroj, Ii de

unu horon
de proksin
dirite en 1a

Spite al
Ja pli a
La $oji1

Prezidanto
disvasti$is
rinoj, junu
ekscititaj d

dirante: ';
Prezidanto
la plej grz

tuta einio
la tuta mc

Enlaa
kvin mil le

Prezidanto Mai plezure na$as en Jangzi-rivero.
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de $ojeksplodo, lairte ekkriis: "Prezidanto
Ma[r venas! Vivu Prezidanto Ma[!" La
granda armeo de na$antoj kun cento da
ru$aj flagoj alte tenataj tuj ekna$is en la
direkto al Prezidanto Ma[. Sur la akvo-
surfaco ru$e nuancita de la flagoj kaj sur
ambah bordoj la okuloj de miloj kaj dek-
miloj da homoj direktis sin al Prezidanto
Mair. Miloj kaj dekmiloj da homoj espri-
mis la saman deziron: Longe vivu la
granda Prezidanto Mat! Miloj kaj dek-
miloj da homoj kriis el sia koro samvoee:
Vivu Prezidanto Mair! Samtempe la Sipoj
ankrantaj en la haveno kune kaj longdaiire
fajfis por esprimi respekton aL la granda
gvidanto. Huraoj kaj fajfado kunmiksi$is
kaj ekskuis la Oielon super 1a urbo.

Kun ru$e briianta viza$o kaj energi-
plena aspekto, Prezidanto Ma[ staris sur
la ferdeko kaj revuis la grandan armeon
de na$antoj, kiuj luktis kontraf la ondaro.
En tiu momento 1a na$antoj formis Grandan
Muron sur la larSa rivero kaj kura$e an-
tatenna$is, fendante la ondojn. Inter ili
iuj alte tenis ru$ajn flagojn, kaj aliaj an-
tatrenpuSis grandajn tabulojn kun citajoj
el verkoj de Frezidanto Mair. Sur la ta-
buloj estis skribitaj: "Unui$o, streOiteco,
seriozeco kaj vigleco"; 'oSerioze traktu la
imperiistojn kiuj tiel arogante tiranas nin";
'oEstu decidema, ne timu oferojn kaj kon-
keru 0iujn malfacilojn por akiri venkon".
Prezidanto Ma[ tre Sojis, vidante ke la
na$antoj posedas tian revolucian spiriton,
esti firma en decido kaj havi fortan batal-
volon. Jen kaj jen irante de unu flanko
al la alia sur la motor6ipo, li svingadis sian
manon meze de entuziasmaj huraoj kaj
alte kriis salute al la na$antoj: "Salutojn,
kamaradoj ! Vivu vi kamaradoj !"

La geknaba na$grupo konsistanta el
p1i o1 200 gelernantoj de elementaj lernejoj
guis apartan prizorgon de Prezidanto Ma[.
Piejparto de ili estis B- $is l4-jaraj junaj
pioniroj, kiuj na$is kune dirkair tabulo kun
-: r ortoj de Prezidanto Mair: ool.ernu

:..ie kaj progresu Oiutage", kaj kantis 1a

-,..:-ron: -\-i Esras Dailrigantoj de la Ko-
-.:'",".:.:,'t..i -{fero. dum ili strebis antarien,

fendante la ondojn en vento, plenaj de
revolucia spirito de rugaj infanoj en la
epoko de Ma[ Zedong. Kiam la geknaboj
alproksimi$is, Prezidanto Ma[ petis, ke
la motorSipo sin direktu al ili. Vidante
Prezidanton Malt, la junaj pioniroj entu-
ziasme kaj lairte kriis: "Vivu Prezidanto
Mah!" Afable ridetante, Prezidanto Mair
svingis sian manon al ili kaj diris ameme:
"Salutojn, geknaboj !"

La kura$igo de Prezidanto Ma[ donis
senf.nan forton al la geknaboj. Spite al
Ia ruli$antaj ondoj ili energie na$is al sia
celo.

Inter la uagantoj, Nie eangSen, mili-
cano de Hankofia Termoelektra Centralo,
tiel ekscitiSis kiam 1i vidis Prezidanton
Mat, ke li forgesis, ke li estas en la akvo.
Li levis ambair manojn kaj latte kriis,
"\'ivu Prezidanto Mair! Vivu Prezidanto
Mai!" Li salte levis sin kaj tiam subak-
vi$is, englutante kelkajn plenbuSojn da
akvo, sed li sentis, ke la akvo gustas aparte
dolde. Same ekscitite kiel tiu milicano,
lairte kriadante 'oVivu Prezidanto Mail",
1a 5,000 na$antoj na$is preter Prezidanto
Mair en grupoj kaj venke atingis la celon.

Kiam ili iris sur la bordon atinginte la
flnan celon, i1i returniSis kaj, kune kun
miloj kaj dekmiloj da popolanoj, varme
hurais al Prezidanto Mair, kiu estis sur la
motorSipo meze de la rivero. Kiam la
Sipo movi$is al la bordo, Prezidanto Mah
staris 0e $ia antaira parto, dairre svingis
sian manon kaj lairte kriis: "Vivu la
popolo!" La popolamaso sur la bordo
ekbolis de entuziasmo, kaj la tondraj $oj-
krioj dronigis la mu$on de la vento kaj
ondaro de Jangzi-rivero.

En tiu gaja momento la motorSipo de
Prezidanto Ma[ veturis proksimen al la
buSo de la digego en Vu0ang. Per flrmaj
paSoj Prezidanto Mah malsupreniris lal
la Stupareto 6e 1a Sipflanko kaj trempis sin
en la akvo por momento. Foste li etendis
siajn brakojn kaj komencis na$i. Estis

Suste la 11-a horo.
La langzi-rivero estis en periodo de

3ve1o. La akvofluo estis rapida, kaj Ia

ruli$antaj (
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Komencante proksime de la buSo de
la digego en Vudang, Frezidanto Ma[ na$is
lair la fluo de 1a rivero 0irka[ 15 kilometrojn
gis proksime ai la Vuhana Fera kaj Stala
Kompanio. Kiam li suriris la motorSipon,
li estis ptrena de vigleco kaj montris nenian
signon de lacigo.

La novajo pri la na$ado de Prezidanto
Mair en Jangzirivero entuziasmigis 0ies
koron kaj alportis grandegan inspiron kaj
forton al eiu.

Vej Jue-an, politika direktanto de la
205-a grupo de 1a Vuhana Havena Admi-
nistracio kaj unu el tiuj en la navigaciaj
sekcioj de Jangzirivero, kiuj estas distingitaj
kiel elstaraj modeloj en studo de la verkoj

rakontis al siaj kamaradoj 1a memorindan
okazon, ke Prezidanto Ma[ revuis la na-
$antojn kaj na$is en Jangzi-rivero. Kun
profunda emocio, Ii diris: "Kiel dokla-
boristo kiu pasigis dekojn da jaroj 0e la
akvo, mi spertis multajn malfeliOojn en la
malnova socio. Post 1a Liberi$o la popolo
fari$is la mastro de sia lando, kaj hodiair
mi povis na$i kune kun Prezidanto lt{arf
en Jangzi-rivero, tion mi ne forgesos dum
mia tuta vivo, Ekde nun rni ankorair pli
bone sekvos la instruojn de Prezidanto NIair.
Dum mi laboros sur Jangzi-rir,ero, mi 6ian
pensos pri nia patrio kaj zorgos la tutan
mondon, kreive studos kaj aplikos verkojn
de Prezidanto Ma[, plenumos $isfunde la
grandan proletan kulturan revolucion, faros
bone mian laboron kaj kontribuos al la
konstruado de nia granda patrio kaj al la
subteno al kontrairimperiismaj, revoiuciaj
bataloj de la popoloj de Azio, Afriko kaj
Latinameriko, por respondi ai la zorgemo
montrita al mi de la Partio kaj Prezidanto
Mair."

La 16-a de julio estas tago neforgesebla
por la pli ol 300 laboristoj kaj oficistoj kaj
iliaj familianoj de la riparejo de la Sipa
sekcio de la Jatgzi-a Navigacia Administra-
cio. Tiu estas la dato, en kiu ili vidis,
kiel sana kaj vigla estas la estimata kaj amata

-evidanto Prezidanto Mai, kaj ili sentis senli-
nan felieon. En la posttagmezo de tiu tago la

laboristoj skribis en la laborejo multegon
da garantiaj skriboj, esprimante sian de-
cidon teni pli alte la grandan ru$an standar-
don de la penso de Ma[ Zedong, konduki
la grandan proletan kulturan revolucion
$is la fino kaj pli multe, p1i rapide, pli bone
kaj pli ekonomie ripari Sipojn por subteni
nacian konstruadon kaj la vjetnaman po-
polon en $ia batalo por venki la usonan
imperiismon.

Kiam laboristo-na$anto Liu \ruking de
la Hankoira Termoelektra Centralo vidis
Prezidanton Mair en la mezo de la rivero,
li juris en si: "Prezidanto Mair, mi ankorair
pli bone studos viajn verkojn kaj, same
kiel k-do Liu Jing$un, mi diligente studos
la plej altan instrukcion, fidele plenumos
$in, entuziasme propagandos gin kaj kurage
defendos $in." Sur la vojo revene al la
centralo Liu kantis Ru$as la Oriento kune
kun la aliaj plena de profunda sento. Iu
juna pioniro, profunde gojigita kaj multe
kortuSita post Ia na$ado, elprenis sian
poStaglibron kaj zorgeme enskribis la plej
nefor_ceseblan okazintajon en sia r4vo: "Mi
vidis Prezidanton Ma[ je 10:35 antairtag-
meze de la 16-a de julio, 7966."

En tiu tago, amikoj el diversaj landoj,
kiuj vizitas Yuhan Oeestinte la Ur$an Kun-
venon de Azi-Afrikaj Verkistoj, rigardis
de sur Salupoj la konkurson de na$ado
trans Jangzi-rivero de la popolo de Vuhan.
Ili renkontis Ia grandan gvidanton de la
6ina popolo Prezidanton Ma[, kiun ili
longe deziris vidi. La fremdlandaj amikoj
varmege aklamis Prezidanton Mat, kaj la
Salupoj ekbolis de iliaj aplairdoj. Delegitoj
el Nigerlando, kiam ili Oeestis 1a verkistan
kunvenon en Pekino, kolektive verkis poe-
mon por esprimi sian varman amon al
Prezidanto Mair. Gi tekstas jene:

Mail Zedong, vi estas nia instruanto,
Mait Zedong, ti estas vojmontra lumturo,
Kiu hele kaj ltelege lumigadas
La plej plej mallumanforan horizonton. . . .

Kiel ili povis regi sian ekscitiSon, kiam ili
vidis Prezidanton Ma[ tiun tagon? Kelkaj

amikoj ripete
zidanto l\{at
ooVivu Prezie
lafldegis sur
nezio tiel eks,
ke ili datre
revoluciajn I

Prezidant
kaj aplaridis r

iandoj, kiuj
ke li estas t
zidanto Mat
el Afriko di
na$is Jangzi-
La bona fart
Ma[ estas fe
kaj ankair de

La fremd
alvokon de
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Yivu Ia Granda Proleta Kultu

iefartikoto de RuSoFlago (N-ro

S
UB la rekta gvido de Prezidanto Ma[

kaj la Centra Komitato de la Komu-
nista Partio de einio, granda amasa

proleta kultura revolucio senprecedenca en
historio estas disvolvi$anta rapide kaj forte
kaj kun nerezistebla forto de lavango.

Alte levante la grandan ru$an standardon
de Ia penso de Ma[ Zedong, vastaj amasoj de
laboristoj, kamparanoj kaj soldatoj kaj vastaj
amasoj de revoluciaj kadroj kaj revoluciaj
intelektuloj estas forbalaantaj la reprezentan-
tojn de la bur$aro kiuj enSteli$is en la Partion,
eiujn diablojn kaj demonojn kaj 0iujn putrajn

ron at ne, kz

de niaj partic
revolucio. T
kiel malgrav

Kial esti
kulturan rev<
proleta kultu

Kamaradr
1a historian
diktaturo, k;
diroj, klasoj I

Li konstant<
klasbatalon,

bur$an kaj feldan ideologiojn. Senprecedenca
bonega situacio aperis sur la politika, ideologia
kaj kultura frontoj.

Tio estas ekstreme akra kaj kompleksa
klasbatalo por starigi la proletan ideologion
kaj elimini la bur$an ideologion en la ideologia
kampo, en la superstrukturo. Tio estas viv-
morta batalo inter Ia bur$aro kaj la proletaro,
urru por restarigi kapitalismon kaj alia por $in
preventi. Tiu batalo influos, 6u la proleta dik-
taturo kaj la ekonomia bazo de socialismo en

nia lando povos esti flrmigitaj kaj disvolvataj al
ne, kaj eu niaj partio kaj lando San$os sian kolo-
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AIte lenante la grandan rufan stan'
clardon de la Penso de Maii Zedong,

la wstaj amasoj de revoluciai
gejunuloj en la ?efurbo v€fias s€n'

interroillpe al la akcePteio de CK
de KPe por prezenti al li kaj Pre-
zidanto Maii sioin !oj- kaj decid'

esprtmajn skribojn. IIi entuziasme

krias: "Yivu Prezidanlo Mait!"
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sur la politika scenejo, $i estis maiforta kaj

nearmita. De kie startis la revolucio ? De

la propagando de marksism-leninismo kaj la
mulkovto de imperiismo kaj $iaj lakeoj en

einio. La batalo de la 0ina proletaro por

kapti la Statpotencon komenci$is de la kultura
revolucio de "la Kvara de Majo".

En analizo $is la fino, Ia historio de la
kapto de Statpotenco fare de la eina proletaro

estas la historio, kiel la penso de Ma[ Zedong

posedis la arnasojn de laboristoj, kamparanoj
luj soldatoj. La popolamasoj bone diris:
"Sen la penso de l\{a[ Zedong, ne estus noYa

einio." Kombinante marksism-leninismon kun
la praktiko de 1a eina revolucio, kamarado Ma[
Zedong,la granda standard-portanto de 1a re"'o-

lucio, tute San$is la viza$on de la eina revo-

lucio. Historia sperto montras al ni, ke 1a penso

subtenon de la popolamasoj, havi armitajn

fortojn kaj pafilojn, starigi revoluciajn bazojn
unu post alia, kapti Statpotencon parton post

parto kaj flne kapti la tutlandan Statpotencon'

Kaptinte Statpotencon, la proletaro fari$is
Ia reganta klaso. Kaj la bienula klaso kaj la
bur$aro fari$is la regataj. La bienula klaso

kaj la reakcia bur$aro neniei volontas esti

regataj ai estingi$i. ni eiam son$as pd
reitari$o kaj pri renverso de la proleta dikta-

turo, kun intenco refoje rajdi sur la dorso cle la

laboranta popolo. Ili ankoraf havas tre gran-

dan fortoi, lt hurut monon, vastajn sociajn

rilatojn kaj internaciajn rilatojn kaj kontra['
r"votr"ian sperton. Precipe, la ideologio de

ekspluatantaj klasoj ankorail havas tre grandan

merkaton. iuj nefirmaj elementoj en la re-

voiucia vicaro povas esti koruptitaj de tiu
ideologio kaj sekve e0 povas fari$i kontra['
revolulirrlo;. Kaj krome, la spontanea influo

de 1a etbur$aro Oiuhore, Oiuminute 
. 
naskas

kapitalismon. Kaptinte Statpotencon la-.pro-

letaro ankorail frontas a1 la dan$ero perdi $in'

Post la establi$o de la socialisma sistemo an-

korair ekzistas ia dan$ero de kapitalisma resta-

ri$o. Sen serioza atento pri tio kaj alpreno de

,rJcesaj rimedoj, niaj partio kaj lando San$os

sian koloron faj mitionoj kaj milionoj da niaj

popolanoj perdos sian vivon.
Bur$a kaj feridisma ideologioj estas. u11u

el la p1e] gravaj pozicioj de la renversitaj bienula

Uato kuj Uurgaro post la socialisma transfor-

mado de la posedanteco de produktaj rimedoj'

Iliaj agadoj de restari$o unue direkti$as al

tapto ie ideologio kaj uzo de iliaj dekadencaj

ideoj en Oiu ebli maniero por trompi la popol-

amasojn. La kapto de ideologio kaj la-for-
mado de publika opinio estas la preparo de la

bur$aro por renversi la proletan diktaturon'

282
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sia laboro, ne zorgas pri la batalo sur la ideo-
logia kaj kultura frontoj, ne atentas la klas-
batalon en la ideologia kampo. Tio estas

absolute erarakaj ekstreme dan$era. Se burpa
ideologio estas permesata libere inundi, rezulte la
proleta diktaturo fari$os bur$a diktaturo, kaj la
socialisma sistemo fari$os kapitalisma sistemo,
a[ duonkolonia kaj duonfelda sistemo. Ni de-

vas kriegi al tiuj kamaradoj: Kamaradoj ! La
malamikoj akrigas sian glavon, volas fortran0i
niajn kapojn kaj renversi nian Statpotencon,
kial vi rigardas sed ne vidas, alskultas sed ne

aldas ?

Kaptado kaj firmigado de Statpotenco ambarf
dependas tiel de plumo kiel de pafilo. Por
defendi kaj disvolvi la revolucian aferon,'ni
devas ne nur firme teni la pafllon sed anka[
ekpreni la proletan plumon por forbalai 1a

plumon de la bur$aro. Nur forbalainte la
bur$an ideologion, ni povas firmigi la proletan
Statpotencon kaj pli flrme teni la proletan
pafi.lon.

Rigardante la klasbatalon sur la ideologia
kaj kultura frontoj, oni estas surprizata kaj
skuata $is la animo.

La batalo sur la ideologia kaj kultura frontoj
inter la proletaro kaj la bur$aro, inter marksismo
kaj kontrafi-marksismo, neniam eesis e0 unu
momenton post la fondi$o de la eina Popola
Respubliko. Post la starigo de socialismaj
rilatoj de produkto, tia klasbatalo en la ideolo-
gia kampo fari$is pli profunda, pli kompleksa
kaj pli akra.

En1957,la bur$aj dekstruloj lanOis frenezan
atakon kontra[ la Fartio kaj socialismo.
Anta[ ol la alianco de la reakciaj politikistoj
estrataj de Gang Bo-gjun kaj Luo Longgi venis
malka3e en tiu ofensivo, la intelektuloj de la
dekstra alo de la bur$aro disjetis grandnombrojn
da venenaj herba0oj, unu post aliaelipis nombroj
da kontraflrevoluciaj ideoj, politikaj programoj,
filmoj kaj noveloj. Evidente, 0iuj ei tiuj estas

preparo de publika opinio por kapti Statpo-

tencon fare de la bur$aj dekstruloj.
Sub la sa$a gvido de la Centra Komitato

de Ia Partio kaj Prezidanto MaI, la eina popolo
repuSis la frenezan ofensivon de la burf;aj
dekstruloj kaj akiris gravan venkon sur Ia
politika kaj ideologia frontoj.

En i958, sub la brilo de la granda ru$a
standardo de la $enerala linio de socialisma

konstruado, la 6ina popolo kun senlimaj en-

tuziasmo kaj energio komencis antaflensaltegon
en diversaj batalfrontoj kaj vaste starigis la
popolajn komunumojn. Samtempe, la arnasoj

de laboristoj, karnparanoj kaj soldatoj arde
kaj kreive studis kaj aplikis la verkojn de

Prezidanto Mail. Anka[ sur la ideologia kaj
kultura frontoj komenci$is revolucio.

Dum la periodo de 1959 $is 1962, nian
landon trafls portempa ekonomia malfacilo
pro la subfosado de la reviziistoj de Sovetunio
kaj pro Ia serioza natura katastrofo en tri
sinsekvaj jaroj. La revolucian einan popolon
ne timigis la malfacilo. Sub la sa$a gvido de

la Centra Komitato de la Partio kaj Prezidanto
Ma[, la eina popolo diligente kaj penege laboris
por prosperi$o kaj potenci$o. Post kelkaj
jaroj, la malfacilo estas konkerita kaj bonega
situacio aperis. Tamen dum tiuj kelkaj jaroj
de ekonomia malfacilo, diabloj kaj demonoj
aperis unuj post aliaj, la atako kontra[ la
Partio kaj socialismo fare de reakcia bur$aro
atingis ekstreme furiozan gradon.

En la kampo de fllozofia studo, Jang Hian-

$en senbride propagandis Ia absurdaion, kiu
neas la identecon de ideologio kaj estado,

por malkuraligi subjektivan iniciativon de la
amasoj de laboristoj, kamparanoj kaj soldatoj,
kai kontrafii la antairensaltegon. Tuj poste,

Jang Hian$en elvenis kun 1a tezo "kunipo de

du en unu" por liveri filozofian "bazoa" pot
la ekstreme reakcia politika linio, tiel de "paco"
kun imperiismo, reakciuloj kaj moderna
reviziismo, kaj rnalmulto da subteno al la
revoluciaj bataloj de diverslandaj popoloj,
kiel anka[ de la plivastigo de parceloj por
privata uzo kaj de liberaj merkatoj, la pliigo
de etaj entreprenoj mem respondecaj pri la
propraj profitoj a[ perdoj, kaj la fikso de

produkta kvoto bazita sur familia mastrumado.
La tiel nomataj "a[toritatuloj" reprezen'
tantaj la burparon, kiuj enSteli$is en la Partion,
oponis la kreivajn studadon kaj aplikadon de

la verkoj de Prezidanto Mat fare de laboristoj,
kamparanoj kaj soldatoj, freneze svingante la
tri bastonojn de "vulgareco", "trosimpligo"
kaj "pragmatismo". Uzante siajn oficojn kaj
rajtojn ili malpermesas la gazetarot publiki
la filozoflajn traktatojn de laboristoj, kam-
paranoj kaj soldatoj. Santempe, sub la non.ro

de studo de la historio de filozofio, iuj bur$aj
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cipe depost la lasta novembro kiam kamarado
Ja[ Venjuan publikis sian artikolon "Kritiko
pri Nove Verkita Historia Dramo Deo-ficigo
de Haj iuf'kaj eksonis la klariono de la granda
proleta kultura revolucio, amasa kontralatako
al la bur$a atako estis ekdisvolvita.

En tiu ei kontra[atako la politika konscio
de vastaj amasoj de laboristoj, kamparanoj
kaj soldatoj, vastaj amasoj de revoluciaj kadroj
kaj vastaj amasoj de revoluciaj intelektuloj
levigis al senprecedenca nivelo kaj ilia batala
forto ege plii$is. La bataloj fare de la amasoj
frakasis kaj elradikigis la kontralpartian klikon
de "Trifamiiia Vilago". Giaj radikoj ku3as
nenie alie ol en la antaia Pekina Urba Komitato
de la Komunista Partio de einio. Kontrair-
partia kaj kontralsocialisma nigra linio trakuris
la gvidantecon de la antaia Pekina Urba Ko-
mitato de la Komunista Partio de einio. Iuj
el giaj 0efaj respondecaj membroj ne estas

marksist-leninistoj, sed reviziistoj. Ili okupis
kaj kontrolis multajn poziciojn kaj instru-
rnentojn kaj efektivigis diktaturon super la
proletaro. Ili estis kliko de karieristoj kaj
konspirantoj. Ilia komploto estis malkovrita

La rulaj gvardianoj de la RuSgvardia Batala Lernejo
(.antafre la Dependa Mezlernejo de Kinghua Universitato)
serioze stucias la Decidon pri la granda proleta kultura
revolucio faritan de CK de KPe kaj decidas nepre agi
lail $i por puSi la batalftormon kontraii la malnovaj ideoj,
kulturo, moroj kaj kutimoj al nova alto kaj konduki la
grandan proletan kulturan revolucion $is la fino.

kaj ili malvenkis. La Centra Komitato de
nia Komunista Partio de einio reorganizis la
Pekinan Urban Komitaton kaj starigis la
novan. Tiu 0i decido estis tre sa$a kaj absolute
korekta. Tio estis nova venko de la penso

Post kiam ni lan6is grandskalan kontra[-
atakon lastjare, la reprezentantoj de la bur$aro,
enSteli$intaj en la Partion kaj svingantaj "rugan
flagon" por oponi la ru$an flagon, falis en
absolutan konfuzon. Ili haste alvokis kvin
"talismanojn" por subteni kaj Sirmi la bur$ajn
dekstrulojn kaj subpremi kaj ataki la proletajn
maldekstrulojn.

Unu el tiuj "talismanoj" nomi$is "plena
rralfermo".

Tiuj reprezentantoj de la bur$aro, kiuj
enSteli$is en la Partion kaj svingis "ru$an
flagon" por oponi la ru$an flagon, plenenergie
distordis la orientilon de la Partio pri "plena
malfermo", forigante $ian klasan enhavon kaj
distordante $in en bur$an liberalismon. Ili per-
mesis nur la bur$ajn dekstrulojn "la[te paroli"
kaj ne permesis la proletajn maldekstrulojn
partopreni la konteston. Ili permesis nur la
bur$ajn dekstrulojn fari atakon kaj ne permesis
la proletajn maldekstrulojn kontrariataki. Ili
lasis la dekstrulojn "malfermi" tiel senbride
kiel la lastaj povis, dum ili ari prokrastis la
publikigon de kontrariatakaj manuskriptoj skri-
bitaj de la maldekstruloj ar1 devigis la attorojn
ilin reskribi en la lumo de iiiaj dekstraj ideoj.
Ili diris, ke Ia dramo Deoficigo de Haj luj ne
devas esti kritikata el politika vidpunkto, alie
tio malhelpos la "plenan malfermon" kaj oni
ne kura$os paroli. Sinjoraj moStoj, ni volus
demandi 6u ankorarf malmulte vi "malfermis" ?

eu vi ne atakis la Partion politike, svingante
vian glavon kaj tirante vian pafarkon? Kial
vi ne permesis la proletaron fari "plenan mal-
fermon", ne permesis $in kontrafiataki la bur-
$ajn dekstrulojn politike? Fakte, via o'plena

malfermo" ja estas por lumigi verdan lampon
al Oiuj bur$oj por permesi trairon kaj lumigi
ru$an lampon al la proletaro por $in deteni.

Alia "talismano" nomi$is 'okonstruo antarf
detruo".

Sin Sajnigante "dialektikistoj", tiuj re-
prezentantoj de la burfiaro, kiuj enSteli$is en
la Partion kaj svingis "ru$an flagon" por oponi
la ru$an flagon, bruege kriaOis pri "konstruo
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La popolkomunumanoi de h Airkafiutbo de Pekino alportas Soiespriman skribon al

CK de la Partio kun gongado kaj tamburado por esprimi sian varman subtenon

al la Decido kai Komuiko de la 11-a Plena Sesio de la 8-a CK de KPC'
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La argum
en eraraj as(

estas granda

Oifojan grandan batalon dekstren kaj turni

$in sur trakon de reviziismo.
Ankora[ alia gtava ootalismano" norni$is:

"antail la vero Oiuj estas egalaj", "Oiu havas

sian parton de eraraj asertoj" kaj "Oio en

miksbatalo".
En Oifoja grandskala kontralofensivo fare

de la proletaro kontrair la bur$aro, tiuj repre-

zentantoj de la bur$aro, kiuj enSteli$is en la
Partion kaj portis antair si "ru$an flagon" por

oponi la ru$an flagon, manipulis tiun "talis-
manon", unuflanke, por igi siajn proprajn
homojn alkro6i al siaj postenoj kaj 

^ne 
retroiri

unu colon kaj aliflanke por krei haoson, ke

ili povu fiSi en malklara akvo kaj atendi Sancon

por kontrar)ataki.
"Antaf la vero 6iuj estas egalaj", tio estas

pure burga slogano, kiu estas tute hipokrita'
Neniel povas ekzisti ia egaleco inter kontrat-
starantaj klasoj. Vero havas sian klasan naturon.

En la nuna epoko, nur la proletaro sola povas

mastri objektivan veron, 6ar $iaj klasaj interesoj

estas komplete konformaj alla objektivaj le$oj.

La reakcia kaj putra bur$aro antafllonge jam

estis disigita de la vero. Ilia tiel nomata

"vero" povas esti nenio alia ol absurdajo kon-

trala al la epoka tajdo kaj la objektivaj le$oj.

Absolute ne poYas ekzisti ia ajn egaleco inter
la proletaro kaj la bur$aro, inter proleta kaj

bur$a ideologioj kaj inter proleta vero kaj

bur$a absurdaio. La sola problemo implicita
estas, eu la okcidenta vento superas la orientan

ail inverse. eu ia ajn egaleco povas esti per-
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Alia "talismano" nomigis "pure akademia

diskuto".
Tiuj reprezentantoj de la bur$aro, kiuj

enSteli$is en la Partion kaj svingis "ru$an
flagon" por oponi la ru$an flagon, priskribis la

kiaian batalon en la kampo de ideologio kiel

la tiel nomatan "pure akadernian diskuton",
por kaSi la atakon de la bur$aj dekstruloj

Lontral la Partio kaj socialismo unuflanke,

kaj por subpremi la kontrafatakon de la pro-

letaj maldekstruloj aliflanke. Ni volus de-

*uoOi tiujn sinjoiajn moStojn: eu efektive

trovi$as io ajn akademia en la verko "Haj
Jui Insultas la Imperiestron" kaj en la dramo

Dioficigo de Hai Jui verkitaj de Vu Han, kaj

en la kontralpartiaj kaj kontraflsocialismaj
nigraj paroloj de Deng Tuo, Liarl MoSa kaj

ri*itu;i ta ti.l nomata "pure akademia-dis-

kuto" estas trompo de la bur$aro ofte ludata'

Ne ekzistas io ajn "pure akademia" en klasa

socio; Oio ajn akademia estas bazita sur la
mondkondepto de certa klaso, estas subigita

al politiko kaj servas al la politiko kaj ekonomio

de certa klaso iel a[ aliel. En Oifoja grand-

skala kontraiofensivo, la reprezentantoj de la

burlaro supren tenis la "talismanon" de la
tiel nomata "pure akademia diskuto" kaj oponis

elstarigon de politiko, por kovri la Slosilan

politikan problemon koncernantan al la kon-

ira[partia nigra bandit-gastejo "trifamilia vi-

la$o" air "kvarfamilia vila$o" kaj similaj, por

elstarigi la bur$an politikon kaj oponi la

elstarigon de proleta politiko, kaj por tiri
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en eraraj asertoj" kaj "Oio en miksbatalo" kun

nenia alia celo ol firme kapti la rnaldekstrulojrr,

rnalklarigi la akvon, krei grandan iraoson kaj

ven$i sin. Tio ja estis vana peno. Ni nepre

agas la[ la instrukcio de Prezidanto Ma[ kaj

faras distingon inter la maldekstta, 7a meza

kaj la dekstra; ni nin apogas sur la maldekstru-

loj, batas la dekstrulojn kaj batalgajnas, unuigas

kaj edukas la plejmulton por fari la grandan

proletan kulturan revolucion lis la fino.

eiu.l tiu; "talismanoj" de la bur$aj repre-

zentantoj, kiuj enSteli$is en nian partion kaj

svingis "ru$an flagon" por oponi la ru$an

flagon, estis Oiuj direktitaj al unu celo, t. e.,

praktiki diktaturon supel' la proletaro. Ili
jam uzurpis pafian gvidantecon kaj praktikis
diktaturon super ni en diversaj kampoj de

kulturo. Ni nepre devas rekapti tiujn po-

ziciojn kaj faligi Oiujn 0i tiujn reprezentantojn
de la burSaro.

Plej frapa trajto de la burlaj reprezentantoj

kiuj enSteli$is en nian partion estas oponi la
ru$an flagon svingante "ru$an flagon".

Kiel ni povas ilin rekoni? La nura metodo
estas "legi verkojn de Prezidanto MaI, sekvi

liajn instruojn kaj agi la[ liaj instrukcioj".
La penso de MaI Zedong estas la kulmino

de marksism-leninismo en la nuna epoko, $i
estas la plej altakajplej viva marksism-leninismo
en la nuna epoko. La teorio kaj praktiko de

kamarado Maf, Zedong sirnilas al 1a suno kaj
luno irantaj sur la Oielo kaj la riveregoj kaj
riveroj fluantaj sur la tero. La verkoj de

kamarado Mat Zedong estas la plej alta in-
strukcio por 0iuj niaj laboroj' La akvodivida
montkresto inter marksism-leninismo kaj revizi-
ismo, inter revolucio kaj kontra[revolucio, kuSas

en tio, eu oni subtenas lapenson de Ma[ Zedottg
kaj agas lai $i a[ rezistas kontrafl la penso de

Ma[ Zedong kaj rifuzas agi lari $i.
Ni aprobas kaj subtenas 6ion kio estas

konforma al la penso de Mai Zedong. Ni
sentime kontraribatalos kaj renversos eiun kiu
oponas la penson de Matr Zedong, tute egale

kiel altan pozicion li okupas kaj kiel grandan

"famon" kaj "aritoritaton" li $uas.
Tiuj reprezentantoj de la bur$aro, kiuj

enStelipis en la Partion, aspektas kiel "koloso".
Sed fakte, same kiel eiuj reakciuloj, ili estas

nur papertigroj.

La penso de Ma[ Zedong estas direktilo,
kaj la laboristoj, kamparanoj kaj soldatoj estas

h eefa forto en la proleta kultura revolucio.
Kun tiu direktilo kaj tiu Oefa forto, ni certe

povas renversi eian ajn monstron a[ diablon,

kaj gajni unu venkon post alia en la proleta

kultura revolucio.
Kun malica $ojo, la bienuloj, riOkamparanoj,

kontratrevoluciuloj, malbonaj elementoj kaj

dekstruloj enlandaj kaj imperiistoj kaj revi-

ziistoj eksterlandaj opinias, ke ili povas gajni

ian profiton el tio, kiam ni senrnaskigas kaj

kritikas la kontra[partian klikon "Trifamilia
Vila$o". Ni devas diri al la reakciuloj enlan'

daj laj eksterlandaj: Vi ja estas e0 pli stultaj

o1 azeno ! Senmaskigi kaj kritiki la kontra[par-
tian klikon dela "Trifamilia Vilapo" kaj forbalai
0iujn diablojn kaj demonojn ja $uste celas

elimini viajn agentojn en la interno de nia partio

kaj nia Stato, forigi la "fikstempa-bombon"
rrri kirn vi metas vian esperon. Kun la pli
profunda disvolvi$o de la granda proleta kultura
revolucio, ni enplantos la penson de Mati
Zedong ankora[ pii flrme inter la popolo de

la tuta lando kaj komplete elfosos la radikojn
de reviziismo kaj de la restarigo de kapitalismo.
Historio senkompate mokos vin stultajn

azenojn.
Plie, la reakciuloj enlandaj kaj eksterlandaj

kalumnias nin per tio, ke ni batas 6iujn intelek-
tuiojn. Jen pura sensencajo. La batala lanc'
pinto de la granda proleta kultura revolucio

de nia lando estas direktata kontra[ manpleno

da malbonuloj, kiuj pendigis montrotabulon
de komunismo, sed kolportis siajn kontrai-
kompartiajn varojn, kaj estas direktata kontrat
manpleno da bur$aj intelektuloj kontralpar'
tiaj, kontrarisocialismaj kaj kontratrevoluciaj"
Rilate al vastaj amasoj de intelektuloj venintaj

el la malnova socio, ni aplikas la politikon de

unuipo, edukado kaj reformo. En la granda

kultura revolucio, la vicaro de proletaj intelek-

tuloj estas eiam kreskanta tagon post tago.

eiuj revoluciuloj, unui$u ankora[ pli flrme

sur la bazo de la penso de Ma[ Zedongr.

Alte tenante la grandan ru$an standardon de

la penso de Ma[ Zedong kaj la grandan rulan
standardon de Ia granda proleta kultura revo-

lucio, ni antafienmarSu en triumfo!
Vivu la granda proleta kultura revolucio !
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mia hejmo mi havas buston de Prezidanto
Ma[. Mi volas kunporti tiun teron al mia
hejmo kaj $in meti sub la buston, por mon-
tri mian amegon kaj estimon al Prezidanto
Ma[ Zedong. Multaj lromoj en nia hejm-
lando ne povas veni al SairSan. Tiu tero ie1

kontentigos iIin."
Tre cletale la aziaj kaj afrikaj geamikoj

rigardis eiun Cambron kaj Oiun objekt.on en

la malnova lo$ejo de Prezidanto Ma[.
Kiam ili informi$is pri tiuj kaj 0i tiuj mebloj,
kiuj estis uzitaj de Prezidanto Malt persone,

multaj geamikoj ekpalpis ilin per manoj a[
levis ilin por rigardi kun sento de estimo kaj
intimeco. En la dormoOambro de Prezidan-
to Ma[, iu tanzania amiko kun profunda
sento proksimipis al la [ito. Li malpeze
sidi$is kaj petis iun jurnaliston bone fari
por li fotografon. En la 0ambro de pistujo,
mozambika amiko Absalom Bahule infor-
mi$is de la klarigisto, ke Prezidanto Mair
dum sia juneco ofte senbranigis rizon per la
Stona pistilo. Tre emociite li ekpaSis al la
rizbatejo kaj piedpremis la Stonan pistilon.
Kun senlima estimo al Prezidanto Mair li
diris al la jurnalisto: "Vizitinte la lokon
kie laboris Prezidanto Ma[, mi sentis ke
Prezidanto Mah neniam sin apartigis de

kamparanoj, li ja estas vera marksisto. Li
estas la gvidanto ne nur de la Oina popolo
sed ankair de la monda popolo. La popolo
de la tuta mondo metis sian esperon sur la
penson de Mair Zedong."

Sur la draSejo, multaj geamikoj estis

allogitaj de la kortuSaj rakontoj pri la juneco

de Prezidanto Mah Zedong. La klarigisto
diris al la vizitantoj: "De sia sepa jaro
Prezidanto Ma[ ekpaStis bovon. Li lernis
diligente kaj amis rakonti. Tiam, paStis-

tetoj paStis bovojn, Oiu la sian. Tial, al ili
ne estis tempo por lerni dum paStado. Poste

veuis al Piezidanto Ma[ Ia penso: eiu;
kune paStu, unu amiketo zorgLl kelkajn
bovojn, la ceteraj povas lerni a[ falOi her-
bojn, kaj 0iuj dividu inter si la falOitajn
herbojn. Tiamaniere, Oiuj havis sian bovon
paStita kaj ricevis herbojn, kaj ili havis ankah
tempon por lerni, rakonti kaj ludi. . . Iufoje,
ektorentis pluvego. Vidante ke al la naj-

baro mankas laborforto, Prezidanto Ma[
tuj helpis la najbaron forpreni grenon de sur
draSejo, tiel ke la greno de la propra familio
estis malsekigita de la pluvego. . ." Airskul-
tante la rakontadon, la geamikoj 6iuj admiris
la noblan pensstilon, kiun posedis Prezidanto
Mair en sia juneco. Geamikoj el Sudokci-
denta Afriko, Zimbabve, Sudano, Ivlalaio
kaj Svazilando tuj petis fotografadon por
memorigo sur la draSejo. Alskultinte la
rakonton pri organizado de bovpa3tistetoj
fare de Prezidanto Ma[ dum sia juneco, la
malaja amiko P. V. Sarma multe kortuSi$is,
dirante: "Organizo, organizo, eiuj aferoj
devas esti faralaj en organizo."

La vizito al la malnova lo$ejo de Pre-
zidanto Ma[ emociigis la aziajn kaj afrikajn
geamikojn kiuj venis al SalSan kun la koro
de la revolucia popolo de sia lando kaj
havas senliman amon kaj estimon al Pre-
zidanto Mair. Legu la jenan poemon ver-
kitan, kaltrante antaii [a pordo de la malno-
va lo$ejo, de Andria Manavodatsa, amiko
el MalgaSo:

Scffian!
Vi brilanta lok' de lumo,
Kie ja naski$is nia granda instruanto
Destinita por forpeli la mallumon el la

subpremala mondo.

Hodiail,
Paias mi sur via digo plena de smeraldai

herbai,
Sur via ru$a tero,
Kiu ru$as ktel la ailroro en la oriento,

La ardanta suno de meza somero brule
verSis sian varmon al la tero. Por ser0i Ia
revolucian veron, la aziai kaj afrikaj geami-

koj eniris la ekspozejon de la malnova lo$ejo
de kamarado Ma[ Zedong, post tagman$o,
sub [a sufoke varma suno. Ili sciis, ke tie
ili povos ekkoni la plej bezonatan kaj plej

valoran aferon - la grandan penson de

Ma[ Zedong, kaj kompreni kiel $i naski$is,

disvolvi$is kaj fari$is marksism-leninismo
en la epoko en kiu imperiismo iras al plena

disfalo kaj sociatsmo iras al triumfo tra
la tuta mondo.
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nur daire persistas en la armita batalo, nia
patrujo certe akiros liberecon."

Kiam delegito el Kongolando (KinSasa
antale ncmata Lecpoldvilo) Kibwe

Konstantin-Marie pririgardis la parton
pri la periodo de socialisma revolucio kaj
socialisma konstruado, li vidis Deklaron,por
Subteni la Popolon de Kongolando (Leo-
poldvilo) kontrail (Jsona Agreso, publikigitan
de Prezidanto Ma[ je la 28-a de novembro
de 1964, kaj pro tio li tre emocii$is. Li
diris: "La deklaro de Prezidanto Ma[ pri
subteno al la popolo de Kongolando (L.)
kontra[ la usona agreso estas 1a plej granda
subteno al la popolo de Kongolando (K.).
Kiam ni ricevis la Deklaron mi estis Suste
en la batalfronto kaj tuj legis $in alla batalan-
toj, kaj Oiuj estis treege kura$igitaj. Tio
montras, ke la kontrahimperiisma batalo de
la popolo de Kongolando (K.) ne estas

izolakaj ricevas la subtenon de la tutmondaj
popoloj, speciale de la Oina popolo sub la
gvido de Prezidanto Mait." Post la vizito,
amiko el Basutolando diris: "La sinteno
de k-do Ma[ Zedon g al la kontrairimperiisma
batalo estas vaste $in subteni. En tiu
batalo li ne limigas sian revolucian penson
nur en einio, sed $in turnas al la tuta mondo.
Tio klarigas, pro kio la eina Popola Res-
publiko, $iaj registaro kaj popolo staras sur
la plejfronto de la batalo de la tuta mondo
kontrail imperiismo estrata de Usono."

La venko de 1a revolucio de la Oina po-
polo estas granda venko de la penso de
Mair Zedong. El la brilaj atingoj kaj mal-
facilaj travivajoj de la revolucia batalo de
la 0ina popolo, multaj delegitoj profunde
ekkomprenis la grandiozecon de Prezidanto
MaIr kaj de la penso de Ma[ Zedong, kaj
tiel des pli amas lin kaj lian penson. Kiam
amiko el Sudano Osman Hassan Ahmed
kaj delegito el Jemeno Saleh Dahhan vidis
en la ekspozejo ekspozajojn pri la deklaro de
stariSo de h eina Popola Respubliko kaj
pri la sukcesa irado de la socialisma revolu-
cio kaj socialisma konstruo fare de la tutlan-
da popolo alte tenanta la ru$an standardon
de la penso de Mai Zedong, ili nereteneble
alte kantis Bona Estas Socialismo en la Oina

lingvo. Kvankam ili kantis ne tiel flue,
tamen tio estis kanto pri Prezidanto Ma[
rekte el la koro !

Unu el nepalaj amikoj entuziasme skri-
bis en la ekspozejan notlibron: "Prezidanto
Ma[ vivas por la suferantaj popoloj de la
tuta mondo", "la hodiata einio estas lernejo
de la revoluciaj popoloj de Azio, Afriko kaj
Latinameriko, kaj de la tuta mondo."
Amiko el Kongolando (K.) skribis: "La
popolo de Kongolando (K.) Oiam respektas
la penson de Ma[ Zedong, ear $i estas torOo
lumanta al la tuta homaro kaj estas kompaso
direkton montranta al la subpremataj po-
poloj de Azio, Afriko kaj Latinameriko."

Ven lv{ing Kjuan, amiko el Norda Ka-
limantano, skribis entuziasman lairdan po-
emon:

Li Satas laboron,
Amegas popolon,
Kaj sertas regulojn de la objektivaj aferoj.
Li estas tre lerta en organizado
Kaj pleje kura$a en rezisto.
Jen tiel
Fari$is ti tiu ordinara homo
Plej granda gvidanto de l' eina popolo,
FariSis ei fiu ordinara homo
Yivantaj Marks, Lenin en nuna epoko,
Fari$is ei tiu ordinora homo
Lumturo de I' monda popolo.

Post la vizitado al SaISan, siria amiko
Salame Oubied ankai verkis poemon kun
emocio:

. . . fajrsem' en sparkformo
Fari$os iam furioza fajrego,
Kiu forbrultgos mallumon
Kaj vekos la homojn el dormo"

Kvankam geamikoj el la du kontinentoj
Azio kaj Afriko parolas malsaman lingvon
kaj havas malsaman haltkoloron, tamen,
ili havas saman senton kaj trovis komunan
lingvon en tio, ke ili egale respektas senlime
Prezidanton lvlafi kaj amas senlime la pen-
son de Mat Zedong. Kiam ili adiatis
SairSan vespere, Mohamed Dahan, amiko el
Somalia Marbordo ("Franca") trifoje kriis
kun emocio levante ia brakon: "Vivu Prezi-
danto Mair, vivu, vivu!"

Je la kv
en Sausan
kaj simbol
la 0ina po
Afriko. A
lo$ejo de
kaj afrikaj
el h einr
Kunvenon
kun parto r

polkomunr
arbojn. E
kaj akvumi
hattkoloro
tamen ili I
amikeco kr

la popoloj
kiel la plan
Post kiam
kun Oina a

mon sur eti
dirante: '
esperas, kt
Zimbabve
Mi kredas,
estonte, vi<

de palmo a:

tolando N1
"La 6iam r

amikecon,
por 0iam ne

Amiko el
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L^m;
de junio 19(

no, Cejlono
nio kaj Sud
tojn, kiuj v<

onoj de Az:
Kunvenon r

teni la bata
naciliberigaj:
popoloj.

La Kunr
el pliaj lanc
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Espriman
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la Konstant:
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la skisma ki
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en Kajro ka
respektata G

Vivu lo Unui$o de Azioi koi Afri-

koi Yerkistoi kontroU lmperiismo
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La Kunveno akcePtis Komunikon kaj
tridek sep rezoluciojn. Ili estas Rezolucio
pri la Vjetnama Problemo, Rezolucio
pri Angolo, Rezolucio pri Azanio, Rezolucio
pri Basutolando, Rezolucio pri Be0ua-

nalando, Rezolucio pri Kambo$o, Rezolucio
pri Kameruno, Rezolucio pri Subteno al la
eina Popolo en Liberigo de Tajvan, Rezolucio
pri Komoroj, Rezolucio pri Kongolando (L.),
Rezolucio pri 1a Statrenverso de Ganao, Re-
zolucio pri Hindio, Rezolucio pri Indonezio,
Rezolucio pri Irano, Rezolucio pri Subteno
al la Luktado de Japana Popolo, Rezolucio
pri Ka3miro, Rezolucio pri Laoso, Rezolucio
pri Madagaskaro, Rezolucio pri Malajo, Re-
zolucio pri Nigero, Rezolucio pri Norda Ka-
limantano, Rezolucio pri Palestino, Rezolucio
pri Filipinoj, Rezolucio pri "Portugalaj" Gvineo
kaj Kabo Verde, Rezolucio pri la Ruanda
Problemo, Rezolucio pri Somalio, Rezolucio
pri Sudokcidenta Afriko, Rezolucio pri Sva-

zllando, Rezolucio pri Tajlando, Rezolucio pri
Jemeno, Rezolucio pri Zimbabve, Rezolucio
Prezentita de Delegacioj el Na[ Arabaj Landoj
kaj Regionoj, Rezolucio pri Eritreo, Rezolucio
pri Hispana Koloniismo, Rezolucio pri Servo
de Literaturo al la Kontralimperiismaj Revo-
luciaj Luktoj, Rezolucio pri Plifortigo de la
Movado de Azi-Afrikaj Verkistoj kaj Rezo-
lucio pri la Tria Konferenco de Azi-Afrikaj
Verkistoj.

Krome, la Kunveno decidis, ke la Tria
Konferenco de AziAfrikaj Verkistoj okazos
en 1967 en einio. La 6inaj verkistoj kaj 6ina
popolo esprimis, ke ili esperas bonvenigi
pli multe da verkistoj el Azio kaj Afriko
kiuj venos al nia lando por partopreni la
konferencon venontjare.

f A Ur$a Kunveno de Azi-Afrikaj Verkistoj
L solene okazis de la 27-a de junio pis

la 9-a de julio L966, en Pekino, la Oefurbo

de nia lando. La grandiozan kunvenon
Oeestis pli ol cent sesdek delegitoj de verkistoj
el kvindek tri landoj kaj regionoj en Azio kaj
Afriko kaj observantoj de kvin internaciaj
organizajoj.

Prezidanto Mair Zedong, la granda gvi-

danto de la 0ina popolo akceptis la delegitojn
kaj observantojn, esprimis sian varman bonve-

nigon al la fremdlandaj amikoj kaj fotografi$is
kun iIi. Tiu akcepto fari$is granda signifoplena

evento de la Ur$a Kunveno. Aliaj partiaj kaj

Stataj gvidantoj anka[ en apartaj okazoj akcep-

tis a[ aran$is grandiozajn bankedojn por
varne bonvenigi la delegitojn kaj observan-

tojn, kiuj Ceestis la kunvenon, kaj celebri la
fermi$on en venko de la Ur$a Kunveno de

AziAfrikaj Verkistoj.

Alte tenante la batalan standardon kontrai
imperiismo kaj nova kaj malnova koloniismoj
estrataj de lJsono, la Ur$a Kunveno de Azi-
Afrikaj Yerkistoj frakasis la intrigon de la
sovetiaj modernaj reviziistoj splitigi la
movadon de la aziaj kaj afrikaj verkistoj kaj
donis fortan subtenon al la kontrafimperiismaj
revoluciaj bataloj de la popoloj de Azio kaj
Afriko kaj de la mondo, kaj fortan subtenon

al la nacisava batalo de la heroa popolo de

Vjetnamio kontrat la usona agreso. En plene

malvolvita demokratia spirito de interkon-
siliSo, la kunveno sufi0e detale diskutis la
problemon kiel disvolvi la naciajn novajn
kulturon, literaturon kaj arton de Azio kaj
Afriko, kaj akiris grandajn atingojn.
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