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W kwestii ludzi prowadzących wiejski żywot:
Dla oporu przeciwko imperializmowi jak i dla odbudowy narodowej,
istotne są siły drzemiące w sercach ludzi pędzących wiejskie życie. Dlatego
w swoich związkach lub zrzeszeniach, wszyscy wojownicy rewolucji
walczący z imperializmem, reakcyjnym kapitalizmem i wrogim
liberalizmem, pracujący w organizacjach rządowych lub w organizacjach
ludowych, winni pamiętać i praktycznie stosować podstawowe zalecenia,
które rozpisaliśmy w 12 punktach:

6 działań, których „nie powinno się robić”
1. Nie robić niczego, co może naruszyć sady, pola i uprawy ludności
wiejskiej. Nie brudzić i nie niszczyć ich domów i mebli.
2. Nie nalegać za bardzo na zakup lub prosić o to, czego ludzie nie chcą
sprzedać lub pożyczyć.
3. Nie prowadzić żywych ptaków do domów naszych górskich rodaków1.
4. Nigdy nie łamać danego słowa.
5. Nie podważać wierzeń lub przyzwyczajeń ludowych, nie kłaść się przed
ołtarzem przodków, nie stawiaj zagarniać cudzego domu, nie grać muzyki
w domu.
6. Nie robić i nie mówić niczego, co może sprawić, że mieszkańcy pomyślą,
że nimi gardzimy.

6 działań, które „powinno się robić”
1. Skutecznie pomagać ludziom w ich codziennej pracy (pozyskiwanie,
zbieranie drewna opałowego, noszenie wody, naprawy).
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2. Zgodnie ze swoimi możliwościami, robić zakupy dla osób, które
mieszkają daleko od rynku (zakup noży, soli, igieł, nici, długopisów,
papieru) .
3. W czasie wolnym, opowiadać żywe anegdoty, proste i przydatne do
oporu, nie zdradzające tajników obrony narodowej.
4. Nauczać alfabetu i prostych pojęć higieny osobistej.
5. Starać się zrozumieć regionalne zwyczaje, w pierwszej kolejności, aby
zdobyć sympatię ludzi, a następnie stopniowo, aby wyjaśnić im, dlaczego
powinni być mniej przesądni.
6. Sprawić, aby ludność poczuła, że jesteśmy poważni, pracowici i
zdyscyplinowani

Wiersz o propagandzie
W tych 12 punktach
Czy jest coś niezwykłego?
Każdy, kto jest choć trochę patriotą
Nie zapomni ich
Uczynimy z nich przyzwyczajenie
Dla wszystkich i każdego z osobna
Wieś i wojsko waleczne
Nie znają nic niemożliwego
Korzeń czyni drzewo stałym
Pałac każdego zwycięstwa
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Opiera się na społeczeństwie całym.
1948

Przypisy:
1. Wśród mniejszości narodowych, zwyczaj zabrania wprowadzania do
domu koguta (lub kurczaka) żywego z powodu strachu przed ukrytym w
zwierzętach złym duchem. Natomiast muzyka może sprawić, że „Dobre
duchy”, które chronią dom, odejdą.
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