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Uspehi sovjetskega letalstva

Zračna moč, ki jo j§ Sovjetska Zveza — Gromov, Spirin in Filjin — postavili
podedovala od caristične Rusije je bila
nov svetovni rekord v letu na daljavo s
nad vse šibka. Prave letalske industrije tem, da so brez pristanka preleteli 7.707
tedaj sploh ni bilo v Rusiji. Nekaj desetin milj v 75 urah in 2 minutah.
uvoženih aeroplanov — starih, nesolid
Leto 1936. je za sovjetsko letalstvo pre
nih, s šibko kapaciteto — so letalci po teklo v znamenju številnih poletov preko
pravici imenovali »leteče škatle«.
arktičnega ozemlja. Precej je bilo poletov,
Dandanes letala varno in z lahkoto le ki so nedvomno veliki po svojem načrtu,
daljavi in izvedbi in ki so jih izvršili nad
tajo preko neizmernega ozemlja sovjetske
države in ga družijo. Sodobni sovjetski
Deželo Franca Jožefa, nad Novo zemljo
in tudi na vzhod — vzdolž obale Sever
aeroplani letijo po tisoče milj daleč; preko
gora in morij, nad peščenimi puščavami nega ledenega morja.
Ves svet je razburkala leta 1937. novi
in obširnimi gozdovi. Velik je njihov de
ca, da so sovjetska letala pristala na Se
lež pri zavojevanju Arktike.
Prva sovjetska letala se pojavijo hkra vernem tečaju. Mračni in nedostopni Se
ti z začetki tamošnje letalske indu verni tečaj, ki se je upiral vsem stoletnim
naporom človeštva, je moral kloniti pred
strije šele v 1. 1922.; že leta 1924. pokaže
letalci Sovjetske Zveze. Štiri sovjetska vesovjetsko letalstvo svojo moč in svoje
zmožnosti: skupina sovjetskih letalskih
leletala, od katerih je vsako tehtalo 25
aparatov je poletela v nepretrganem po ton, so se pazljivo spustila na neko ledeno
ploščo na skrajni severni točki naše zem
letu iz Moskve v prestolnico Kine.
lje in ustanovila nad njo sovjetsko gospod
Kot odgovor na znameniti let fran
stvo — sovjetsko znanstvfeno postojanko.
coskega letalca Arrocharda je leta 1926.
sovjetski letalec Gromov letel brez poseb Po devetih mesecih so vsi štirje člani opa
zovalnice dopluli z ledeno ploščo v grönnega pompa preko Evrope in je v manj
kot treh dneh s svojim letalom obiskal vsa landske vode.
Brž nato moramo omeniti novo veliko
glavna evropska mesta.
Leta 1927. je sovjetsko letalo, ki ga je
delo sovjetske avijacije in sicer pomembna
pilotiral Šestakov, letelo iz Moskve v T o 
poleta letalcev — čkalova, Beljakova,
Bajdukova in za temi še Gromova, Urnakio in nazaj !
V
1. 1929. je veleletalo »Dežela Sovje ševa in Danilina — ki so leteli v Ameriko
tov« izvršilo polet iz Moskve preko Ha- preko Severnega tečaja. Zavedati se m o
barovska, Ohotskega morja in Pacifičneramo, da so prispeli v Ameriko po poti,
ki je silno težavna, obenem pa kaže, da
ga oceana v New-York.
Leta 1930. beleži avijacija ZSSR nov je pot bodočnosti. Ni pomemben ta polet
samo radi tega, ker so leteli iz Moskve
podvig. Skupina njenih letal leti v pre
stolnico Turčije, Perzije in Afganistana
v Ameriko preko Arktike, marveč ker so
obenem postavili nov svetovni rekord v
ter se preko Taškenta in Orenburga vrne
v Moskvo. (Orenburg se sedaj imenuje
ravnem letu na daljavo (6.305,7 milj).
Čkalov v spomin na nedavno preminule
Mednarodna letalska zveza (F. I. A.) je ta
rekord uradno priznala in podelila Groga sovjetskega letalskega junaka.)
movu, poveljniku letala, De Lavaux-ovo
Na pomlad leta 1934. je ledolomilec
medaljo.
»Čeljuskin« obtičal v arktičnem ledu. Več
Leta 1938. opravi Kokinaki nepretrgan
sto ljudi je bilo zapuščenih na ledeni plo
šči, kjer jim je prihajal arktični mraz s polet iz Moskve v Vladivostok v 24 urah.
Bleščeč je let treh sovjetskih žen —
tamošnjiimi viharji z lahkoto do živega.
Vse je izgledalo, da so vsi člani ekspedi Valentine Grizodubove, Pavline Osipenko
in Marine Raskove, ki so v ravni črti brez
cije izgubljeni, ker jih ne bo mogoče re
pristanka preletele 3.669 milj in s tem
šiti od ondod. Sovjetskim letalcem pa se je
posrečil edinstven podvig: v zelo kratkem postavile mednarodni rekord za ženske.
času so pod izredno težkimi pogoji za lete Pilot Aleksejev je postavil nov rekord v
poletu v višino, dosegel je namreč višino
nje pobrali vse ljudi z ledene plošče in jih
40.167 čevljev z obtežitvijo ene tone. Z
v svojih letalih prepeljali na obalo. Ob
obtežitvijo letala s trinajstimi tonami pa
koncu istega leta so trije sovjetski letalci

je postavil svetovni višinski rekord letalec
Nijuktikov. Poleg številnih drugih uspe
hov sovjetskih letalcev bi morali opozo
riti tudi na podvige skakalcev s padali.
Sovjetska avijacija se razvija iz dneva
v dan. Nove tipe modernih letal in prvo
vrstne stroje izdelujejo neprestano. Vsa
snvietska letala so opremljena z najno
vejšimi gyroskopicnimi, optičnimi in
magnetskimi aparati, s katerimi piloti z
največjo lahkoto najdejo svoj cilj, pa če
prav bi bili v arktičnih predelih, daleč od
astronomskih opazovalnic, kjer veljajo ra
dijske napovedi.
Posebno pažnjo polaga sovjetsko letal
stvo na polet na daljavo (preko 5.500
milj), kajti le na ta način se lahko skraj
šajo razdalje med mesti Sovjetske zveze
— Habarovskim, Vladivostokom, Tašken
tom, Alm o-Ato, Tbilisijem, Bakujem,
Odeso in drugimi — in z glavnim me
stom Moskvo.
Redno leti velelëtalo iz Moskve v V la
divostok in obratno in prevaža potnike ter
blago. Svoj polet izvede v 53 urah. Pilot
ka Klavdija Berežnojeva vzdržuje letal
ski promet med Moskvo, Stalingradom in
Bakujem. Sveže ribe s Severnega ledenega
morja dovažajo v glavna mesta ZSSR po
ziaku. Na tone sadja prineso letala iz
južnih krajev države. Iz oddaljenih težko

dostopnih krajev dovažajo z letali kožuho
vino. Tudi žveplo iz pustinje Kara-Kum
dostavljajo z letali, kakor tudi zlato in
druge dragocene kovine iz hribovitih pre
delov.
Leta 1938. so iz zraka trosili kemikalije
za boj zoper malarične moskite in to na
močvirnatih ozemljih v obsegu 7,113.600
akrov (1 aker = 4.046 m2).
Bolniška letala bodisi prevažajo bolnike
v bolnišnice, bodisi jim nudijo prvo po
moč to pa posebno v tistih delih države,
ki so zelo daleč od vsake prometne zveze.
Vsako leto se mreža letalskega prometa
poveča in raztegne na najrazličnejše po
krajine prostorne sovjetske zemlje. Še leta
1923. je skupna dolžina prometnih letal
skih prog merila 260 milj. V letu 1940.
sc je mreža povečala za celih 70.000 milj.
Gled dolžine rednih letalskih prog zavze
ma Sovjetska zveza prvo mesto na svetu.
Dnevno potujejo cele množice potnikov
z letali, prav tako prevažajo v ZSSR
dnevno na milijon« ton blaga. Velik del
pošte je razposlan z letali, tako da do
sežejo pošiljke cilj v najkrajšem možnem
času.
Vse to je prepričevalen dokaz, da je
letalo zavzelo viden pomen v vseh področ
jih sovjetskega narodnega gospodarstva.
(Po »Soviet Aviation« Moskva-Leningrad)

Hewlett Johnson, dekan canterburijski

O ženi v Sovjetski Zvezi
člen 122, stalinske ustave jasno določa
položaj žene v Sovjetski Zvezi:
»Žena ima v ZSSR na vseh področjih
gospodarskega, državnega, kulturnega in
družbeno-političnega življenja enake pra
vice kakor moški.
Možnost uresničenja leh ženinih pravic
je zajamčena s pravici moškega enako
pravico žene do dela, plačila za delo, do
oddiha, socialnega zavarovanja in iz
obrazbe, z državno zaščito interesov ma
tere in otroka, z dopustom ob polni plači,
ki ga je deležna žena v času nosečno.ti,
s široko mrežo porodnišnic, otroških jasel
in vrtcev.«
To na jasen način izraža temeljne pra
vice novih žen. Ta načela so v Sovjetski
Zvezi povsem točno uresničili. Vsa druž

bena organizacija je ukrenila vse potreb
no, da bi ta temelj ženskih pravic postal
re;nica. Borba proti predsodkom in oko
relosti je doživela zmago. Industrija,
razni drugi poklici, znanost in umetnost
so žen,"m na široko odprli svoja vrata.
Od vsega začetka so žene tem novim
življenjskim perspektivam odgovarjale z
veliko prilagodljivostjo; vstopile so v in
dustrijo s takšnim poletom, da so osupnile
zapadni svet. Pred njimi so se odprli novi
vidiki. One so vskočile poleg moških kot
tovariši. V prvih letih, ko so pritiskali so
vražniki z vseh strani, so žene stopale na
barikade, služile kot vojaki in četniki,
vozile so oklopne vlake.
Ko je Kornilovljeva armada napadla
Leningrad, je 200.000 žen odšlo na fron

te. Kakor Ivana Orleanska je Plotnikova,
skoro še dete, razvrstila izmučene vojake
19. konjeniškega polka, ki se je umikal.
Vzpodbodla je svojega konja in jih po
vedla v naskok. Sovražnik je bil odbit; po
veljujočega dekleta pa so odnesli ranje
nega.
č im so potilinili zadnji streli, so se
žene z enakim navdušenjem lotile druž
bene izgraditve. Vstopile so v tovarne.
Stari upravniki in tehniki, ki so bili mne
nja, da žene nimajo dovolj sposobnosti za
tehnično delo, so morali kmalu spremeniti
svoje mišljenje.
Leta 1928. na primer leningrajska to
varna traktorjev ni imela dovolj delavcev.
Borza dela je poslala namesto moških
ženske. Upravniki so odgovorili:

Uzbeška padalka in njena stara mati.
»Žena ne zna izvesti niti enega obrata!«
Borza dela je vztrajala na tem, da m o
rajo zaposliti žene, in tovarne so jih m o
rale sprejeti. Toda bile so nevešče, po
ložaj pa je bil kritičen. A žene niso po
puščale. Poznale so svoje dolžnosti. Usta
novile so svojo brigado in začele tekmo z
moškimi. S pazljivim delom, z odstranit
vijo vsega nepotrebnega, vsega zapravlja
nja, s pažnjo, da bi nobena ne zakasnila
ali izostala od dela, jim je uspelo, in na
zadnje so moške prehitele. Poslovodja je
moral priznati:
»Ne morem se pritožiti niti nad kvali
teto niti nad kvantiteto ženskega dela . . .
Žene so zelo prilagodljive in zelo pazijo
na stroje.«

Delovna sposobnost delavk se hitro po
pravlja. To je bilo treba tudi pričakovati.
Kajti že leta 1957. je bilo od skupnega
števila študentov na delavskih fakultetah
4 1 % žensk. Danes dela v sovjetski indu
striji blizu 100.000 inženirk in tehničark.
Prav tolikšno število kakor moških je šte
vilo žensk, ki so dobile nagrade za odlično
delo. Žene — Dusja in Marusja V ino
gradova — so bile tiste, ki so prve uvedle
stahanovske metode v tekstilni industriji.
A Ukrajinka, delavka v kolhozu, Marija
Demčenko, je bila prva, ki je pridelala
20 ton sladkorne pese na enem hektarju.
Toda ničesar od vsega tega ne bi bilo
doseženo, če ne bi Lenin in Stalin povsem
pravilno doumela vseh neogibnih ženskih
bremen in se z odločnostjo zavzela za njih
odpravo. Žene so v neugodnejšem položa
ju zaradi svoje prirodne konstrukcije. V
rednih časovnih razdobjih trpijo zaradi
fizične in duševne depresije. Trpeti m o
rajo za časa nosečnosti in postajajo in
validi ob porodu in kasneje. Obremenjene
z gospodinjstvom in s skrbjo za otroke
nimajo časa za učenje, niti ne za ohrani
tev šolske kulturne ravni, č e se izkaže
potreba, morajo vzdrževati sebe in svoje
družine. Od milosti so odvisne, če želijo
zapustiti svojo hišo. Delavka ne more so
delovati v javnem življenju ali pa v so
cialnem življenju moža.
Lenin in Stalin sta te težkoče razumela
in zato sta se lotila modre rešitve v inte
resu skupnosti.
Ko so zagotovili vsaki ženi pravico do
dela, ne da bi ji zaprli katera koli vrata
razen v tiste poklice, ki terjajo velik te
lesni napor, so postavili načelo, da m o
rajo dobivati delavke enako plačilo za
enako delo kakor moški. Sovjetska Zveza
edina med vsemi deželami sveta, izpol
njuje to načelo do pike, pa čeprav terja
uporaba tega načela neke finančne izgube.
Kajti zaradi ženskih fizičnih in periodič
nih slabosti nastaja neka prekinitev v obi
čajnem tempu tovarniškega dela.
Poleg tega vnašata molitev in materin
stvo očitne težkoče v ženino industrijsko
delo. Da bi pa bila enakost čim bolj ures
ničena, je treba dati ženi polno nadome
stilo za to, da bi brez težkoč izpolnila
svojo biološko funkcijo. Sovjeti so v tem
napravili dvoje: podpirajo materinstvo in

skrbijo, da bi bilo čim plodnejše. V in žene so bolj svobodne glede možitve kakor
dustriji in javnih podjetjih zaposlene žene pa katere koli druge žene. Ekonomske za
preke za možitev — ali vsaj za zgodnjo
dobivajo zadosten dopust s polno plačo
možitev — so odstranjene. Veliko število
pred in po porodu.
mladih omoženih sovjetskih žen je v očit
Prav tako je preskrbljeno, da bi ne bilo
nobenega poklica, ki bi bil ženam zabra nem nasprotju z Angležinjami, ki niso
omožene iz materialnih razlogov. Skoraj
njen. Res je, da noseča žena ne sme dvi
stalno sem ugotavljal, da so moji vodniki
gati težkih stvari, niti ne sme delati preko
delovnega časa. Toda njen dopust ob po — za katere sem mislil, da so dekleta, ki
so komaj odrasla šolskim klopem — v
rodu nikakor ne sme spraviti v nevarnost
resnici poročene žene z otroci, na katere
njene zaposlitve. Matere, ki v tovarnah
so ponosne. Ta praktičnost zgodnje m o
dojijo svoje otroke, imajo vsake tri ure
žitve ima močan pozitiven vpliv na javno
odmor, da nahranijo dojenčka.
Sovjetska ustava kaže, da so se teh pro moralo.
blemov lotili z največjo pozornostjo. Že
2. Ko se žena poroči, more nadaljevati
nino delo je mogoče dražje kakor delo
svoje delo ali pa ji je mogoče, da se loti
moškega, če se hoče ohraniti načelo ena
kakšnega novega posla. V tem pogledu sta
kega plačila in doklade na biološke funk moški in ženska popolnoma enakopravna.
cije žene, toda tudi to ni brez vrednosti.
Mož ene izmed mojih vodnic je služil kot
Kajti ob upoštevanju povsem materialne
urednik lista, ona pa kot vodnica. Oba sta
plati povečuje ženino delo število proiz imela neodvisne dohodke, a vsak je nala
vajalcev, ne da bi povečale število potroš
gal v skupni budžet. Včasih si je ona iz
nikov in na ta način dopušča široko mejo
posodila od njega, včasih on od nje, vsak
za potrebno doklado. Z duhovnega vidika
zase pa je bil ekonomsko neodvisen od
pa žensko delo bogati in razširja ženino
drugega.
izkušnjo, inteligenco in značaj.
3. Žena ima lahko otrok kolikor hoče.
č e je ženam potrebna doklada zaradi
Ekonomske ovire za obstoj velikih družin
poroda, jim je treba r^uditi tudi pomoč
so odstranjene. To kakor tudi novo veselje
pri oskrbi otroka, treba jim je pomagati
do življenja in želja po življenju, ljube
tudi v gospodinjstvu. Veliko število zave
zen ruskih žen do otrok — je vzrok, da
tišč, jasli, dispanzerjev za dojenčke, zaba
število porodov v Sovjetski Zvezi prekaša
višč in igrališč za deco in hkrati skupnih
vse evropske rekorde.
menz v tovarnah in drugod — vse to je
V
prvih letih, ko so bili otroci zara
bilo urejeno zato, da bi ženo osvobodili
di lakote bremena, ko je utrujenost po
gospodinjskih poslov.
vojni učinkovala na moške in ženske, so
To je možno le v sovjetskem sistemu.
si žene prizadevale, da bi se na vsak način
Zavetišča in skupne kuhinje racionalizi
otresle poroda. Vlada je dovolila splav,
rajo delo. Očitno je bilo ženino delo v go
toda samo zato, da bi bil javen in siguren
spodinjstvu bolj neekonomično kakor pa
in ne skrit in nevaren. Splavi so bili do
delo moškega v tovarni. Ena velika kuhi
voljeni, toda le kot začasen ukrep. To ni
nja zahteva manj dela kakor desetine
bil del novega programa. Splav je bil po
malih kuhinj, ena moderna pralnica manj
dolgotrajnem javnem razpravljanju leta
kakor desetine majhnih. Skupne kuhinje,
1936. ukinjen, razen v primerih, če ga
pralnice, zavetišča in zibelke osvobodijo
zdravniki
smatrajo za potrebnega.
žene garanja in jim omogočajo zaposlitev
Vlada
pozdravlja
otroke. Zato dobivajo
pod povsem enakimi pogoji z moškimi. S
tem pa postaja bogatejša vsa družba, ker matere, ki imajo več otrok, denarno po
moč. Mati s šestimi otroki dobiva pri vsa
je povečana proizvodnja potrebnih dobrin.
kem nadaljnem porodu 2.000 rubljev za
Pravica do dela, pravica do enakega
plačila in osvoboditev od gospodinjskega pet naslednjih let. Medtem pa prejema
mati z desetimi otroki po 5.000 rubljev
dela, vse to je zelo razširilo svobodo in
za vsakega novega otroka poleg rednega
bogastvo ženinega življenja.
1.
To jim je prineslo novo svobodo, da letnega dodatka 3.000 rubljev v teku šti
'
se možijo ali pa da se ne možijo. Sovjetske rih let.

V prvih petih mesecih leta 1937. je bilo
v Sovjetski Zvezi 1,375.000 porodov. T o 
rej se v Zvezi vsako leto rodi toliko otrok
kolikor ima Finska prebivalcev.
4.
Žena ima pravico ločiti se od moža,
čeprav skrbijo, da do tega ne pride. Lo
čitev je dovoljena na zahtevo katere koli
stranke, toda pogoste ločitve in ponovne
poroke strogo obsojajo, č e so v zakonu
otroci, sta obe stranki dolžni prevzeti od
govornost. Število ločitev pada.
Družini pripisujejo veliko važnost.
Kljub vsemu, kar stori vlada za otroke,

pa niti oče niti mati nista prosta roditelj
skih obveznosti. Sovjetske oblasti delajo
drugače kakor v drugih deželah, č e starši
nočejo plačevati za vzdrževanje otrok —
zagreše s tem kaznivo dejanje. Ako za
pusti mati svoje otroke, ko se loči, jo
lahko zakon če sama zasluži, prisili, da
plačuje alimente bivšemu možu, ki skrbi
za otroke. Zakonska zaščita materinstva v
zapadni Evropi zelo zaostaja za zaščito v
Sovjetski Zvezi. Zato v takšnih razmerah
ni popolno izginjenje prostitucije nika
kršno čudo.

V otroških jaslih.
Borijo se proti razvratnosti. Lenin je
bil že od vsega začetka proti takšnemu
življenju. »Novo spolno življenje«, ki so
ga nekateri zagovarjali, je smatral za
strašno. Rekel je, da je to nadaljevanje
dotedanjega zapadnoevropskega bordelske
ga življenja. Tistim, ki so svojo moralno
šibkost opravičevali z dopovedovanjem, da
je zadovoljitev instinkta enostavna in ne
važna zadeva, nekaj kakor »popiti kozarec
vode«, je odgovoril: »A li bo normalna
osebnort v normalnih razmerah legla v
blato in pila vodo iz mlakuže? Ali bo pila
iz kozarca, katerega rob so onesnažila
tuja usta?«
Pravljice o »socializaciji žen« v Sovjet

ski Zvezi so bile zlohotno izmišljene in
niso temeljile na dejstvih. Posluževali so
se jih sovražniki, da bi izzvali nezadovolj
stvo proti sovjetom. M oji prijatelji v K i
jevu so bili zelo jezni nad takšnimi obtož
bami, ki so jih v prejšnjih letih predstav
ljali kmetom v obliki pravljic o »vseh
pod eno odejo«.
Dejansko ima spolnost v Sovjetski Zve
zi precej majhno vlogo. Vse tisto, kar je
spolzko, vse krr je degenerirano, je vrženo
iz sovjetskega javnega življenja. Skupna
vzgoja ustvarja srečno ozračje. Dekleta so
močna in imajo dovolj smisla za to, da
sama pazijo nase. »Jouri« so neznani.
Stalna zdrava aktivnost in zlaganje vseh

visoke. Domače delo je minimalno in ved
sil za skupni smoter, hkrati s svobodo in
no lažje. Tako je Sovjetska Zveza nudila
neodvisnostjo žen, vse to je spravilo spol
ženam novo priliko za kulturno izpopol
nost na naravnejši, bolj normalen in ne
njevanje. In one so se je poslužile. Žene
tako povdarjen položaj. Prizadevajo si do
so tiste, ki pomagajo, da se številke po
seči, kar imenujejo »rehabilitacijo« m o
vpraševanja po knjigah dvigajo do astro
nogamije. To staro in preizkušeno načelo,
ki zdaj drugod grozi, da se bo zaradi vse nomskih meril. To so znaki, ki kažejo, da
prekrutega vklepanja razpočilo, kaže tu bo postala Sovjetska Zveza v pogledu šte
vila knjig prva dežela na svetu.
znake preobrazbe v novo, živo obliko.
Vsi se rešujejo pred neznanjem. Nikdar
Skupni interesi, skupni napori, ki trajajo
ne bom pozabil na neko gručo žen, na ka
vse življenje, ki pa so bili možni šele tedaj,
ko je dobila žena svobodo, vse to nado tero sem nenadno naletel v Odesi. Živah
no se je učila iz abecednika, da bi se na
mešča hitro minljivo privlačnost lepega
stara leta naučila brati in pisati. Izraču
obraza. V Sovjetski Zvezi pa je, kakor po
nali so, da pride v Sovjetski Zvezi po en
vsod, otrok cement, ki veže družino.
dijak na dva prebivalca.
5. Žene imajo možnost sodelovanja v
Ženski listi dobivajo dopise delavk in
javni službi. V vrhovnem sovjetu ZSSR-a,
kmetic raznih starosti — mladih in starih
naj višjem zakonodajnem organu Sovjetske
Zveze, je 189 žensk: to so delavke v kolho —- iz vseh delov Zveze. Iz teh pisem se
zrcali notranja sila in originalnost nove
zih, šoferke na traktorjih, učiteljice in
sovjetske žene. Pesmi, pripovedke in re
podobno. V nobenem parlamentu na svetu
portaže prihajajo od vseh strani. Razvija
ni toliko žensk. Žene uživajo tu kakor
se nova vrsta narodne pesmi, amerikani
tudi v vseh drugih administrativnih tele
zirana po stilu, toda z realizmom in n ag
sih popolnoma enako svobodo in pravice
lico strojnega obdobja.
kakor moški, ker jim je to sovjetska vlada
dala drage volje. Na ta način odtrgajo
Toda' tudi stari stil, originalni ruski
žene ,od zaostalih mož, iz zaostalega oko
epski stil, je izluščen iz dosedanjega m ra
lja. Zlasti kmetje so se borili proti »ob 
ka in cvete v novem, pravem duhu. Staro
lasti krila«. Mož, ki je vzkliknil: »P re
M arijo Krivopolijenovo, z dušo in tele
tepel te bom, če boš še tekala po mitin
som navezano na rodni kraj, okolico A r 
gih«, je izrekel to, kar so mnogi mislili.
hangelska, so kot umetnico našli v nienem
In če je ženo tudi nabil, je storil tp, kar
dvainsedemdesetem letu, ko je hodila od
so mnogi delali. Skraja so se morale žene
vasi do vasi in pela prelepe narodne pes
v svojem zaostalem okolju dolgo boriti,
mi. Zdaj je prišla v mesta in osvaja ob
preden' so uresničile svojo novo svobodo.
činstvo s svojo naravno umetnostjo.
Dandanes žene ne le uživajo iste olaj
Pravijo, da je sovjetski sistem uničil
šave pri vzgoji in izobrazbi kakor moški,
domove v Rusiji.
temveč imajo prav tako odgovorne polo
č e je mišljen dom v ekonomskem smi
žaje v javni službi. Nemogoče si je misliti
slu, potem je gori rečeno točno. Kajti pod
ljudsko sodišče brez sodnic, ki ne prihajajo
pojmom ekonomski mislimo hišo, pri ka
sem zaradi razkazovanja, temveč zato, da teri dela mož v tovarni, služi za družino,
dopolnijo tiste nedostatke materinstva in
a žena se muči s hišnimi opravki, je eko
razumevanja žen, ki še sedaj manjkajo za nomsko odvisna od moža in nima mož
padnim sodiščem.
nosti za socialno in politično življenje. V
V
javnem življenju smatrajo žene za bogatih angleških hišah je žena prav tako
orožje v službi skupnosti. Ta misel odpira
ekonomsko odvisna od moža, ker ji veliki
v Sovjetski Zvezi novo poglavje v zgodo
moževi dohodki omogočajo, da jo kuha
vini žene.
rica in sobarica rešujejo prve polovice
6. Žene morejo svobodno sodelovati v
dolžnosti hišnega dela, a dojilje in guver
kulturnem in intelektualnem življenju.
nante druge polovice.
Kakor smo videli, imajo enake možnosti
ZSSR je uničila staro hišno ekonomijo.
Zti izobrazbo v šolah in na univerzah. Pri
In malo jih je, ki žalujejo za njo.
delu je čas kratek. Delo postaja vse lažje,
Dom je ekonomsko izginil. Toda dru
čimbolj se izpopolnjujejo stroji. Mezde so žina je pridobila. Nova ekonomska svo-

boda daje ženi širše možnosti za uživanja
v družinskem življenju z možem in deco.
Ona sodeluje v socialnem in političnem
življenju. Je intelektualni tovariš svojega
moža, z intelektualnim zanimanjem za
njegovo delo. Vzgaja in oskrbuje svoje
otroke po novih vidikih izkusnega držav
ljana. Skratka, ona je dosegla tisto ne
odvisnost od kuhinje in zibelke, ki so jo
naši bogati sloji vedno poskušali uresni
čiti. Toda ona je pridobila še več. Dobila
je zelo polno življenje, življenje s smo
trom, ki ga je mogoče uresničiti in sredi
katerega živi, ki ga more deliti z možem,
otroci in sosedi. Njene dolžnosti niso več
v tem, da kuha in pere, kar je breme za
devet od desetih mater v našem svetu.
Ona gradi zdaj družbo, postavlja temelje
novega sveta.

Dober državljan prej ko dobra služki
nja — to je tip nove žene, ki je v sovjetski
državi najbolj privlačen. In to bo konec
koncev ustvarilo tudi dobro ženo in dobro
mater. Vpliv takšne žene na moža in
otroke je odrešilen. Moški se bolje počuti
s tovarišem, ki dosega njegove sposobno
sti, kakor pa z mučenico.
Ruski mož ima mnogo več težkoč, da se
svoji ženi predstavi kot dovršen človek, če
resnično ni takšen. Ona mu je samo
vzgled, ki terja od njega, da dâ iz sebe
najboljše. Ona izpolnjuje dolžnost dobrega
prijatelja in tovariša.
Če je torej dom v ekonomskem smislu
nekaj utrpel, je družina kot središče lju
bezni, kulture in tovarištva ogromno pri
dobila.

Poljedelstvo v ZSSR
Pomen poljedelstva
S poljedelstvom, to staro vejo človeške
dejavnosti, se še dandanes bavi večji del
človeštva. Naj večje dežele sveta so kmečke:
Indija, Kitajska, Južna Amerika itd. T o 
da celo v industrijskih deželah tvorijo
kmetje skoraj polovico prebivalstva. Že iz
tega je dovolj jasno, kako važno je polje
delstvo.
.—

---------- ■—

Dolgo je trajalo, da so ljudje od naj
preprostejšega poljedelskega orodja napre
dovali do rala in današnjega pluga. To
orodje ni nastalo naenkrat, temveč ga je
človek skozi dolgo dobo prilagojeval svo
jemu delu in izpopolnjeval. Življenje
kmetov in način obdelovanja zemlje sta
tesno povezana z razvojem družbe. Iz zgo
dovine poznamo skupno obdelovanje polja,

------

Žetev na kolhoznih poljih

obdelovanje zemlje s sužnji in s tlačani.
Zaradi težkega življenja je prišlo do mno
gih kmečkih puntov. (Pri nas je najbolj
znan kmečki upor pod vodstvom Matije
Gubca 1573, a prav tako tudi veliki slo
venski kmečki upor leta 1515 —• opomba
prev.). Kmetje zahtevajo, da bodi zemlja
tistega, ki jo obdeluje. T o vprašanje ob
stoja še danes in se že leta in leta rešuje
z agrarnimi reformami.

Položaj kmetov v carski Rusiji

v zapadnih oblasteh Georgije pa se je
vzdignilo vse kmečko prebivalstvo.
Obupni in suženjski položaj kmetov se
je s svetovno vojno še bolj poslabšal. V o j
na je uničevala delavce kakor kmete. Ž iv 
ljenje je bilo težko in nevzdržno. Leta
1917 so bili kmečki nemiri vse večji. T a 
ko je bilo v Rusiji maja 1917 259, v ju 
liju istega leta pa 1122 kmečkih uporov.
Končno so leta 1917 kmetje dobili
tisto, za kar so se borili stoletja — 100
milijonov hektarjev zemlje.
Tako je kmet postal gospodar zemlje,
a ni imel sredstev za njeno obdelovanje.

Agrarna vprašanja so reševali v Rusiji
tudi pred revolucijo. Leta 1861. je Alek
sander II. proglasil osebno svobodo kme
Kmetje v Sovjetski Zvezi
tov, dočim je zemlja tudi poslej ostala ple
miška lastnina: 27.699 posestnikov je
Sovjetska vlada je vložila mnogo napo
imelo 70 milijonov hektarjev najboljše
rov, da stvori industrijo poljedelskih stro
zemlje, a l i milijonov kmečkih družin je
jev in naprav in tako dvigne poljedelstvo
imelo prav toliko, toda najslabše zemlje.
na višjo stopnjo. Velika proizvodnja trak
Zaradi tega je bil kmet prisiljen jemati
torjev, sejalnih strojev, kombajnov (stro
zemljo v zakup. Zakupnina je pogosto
ji, ki žito hkratu žanjejo, mlatijo in sorznašala več kot pridelek. Življenje je bilo
tiraio) in drugih poljedelskih naprav,
težko. Lakota je bila po kmečkih domovih
odločna borba proti kulakom (bogatim
zmerom v gosteh. Prav malokdaj je tra
kmetom), naraščanje zavesti za skupnost,
jalo žito vse leto. Običajno so velike mno prvi uspeli poskusi kolhozov, vse to je
žice revnih in srednjih kmetov ostale že
prepričalo kmete o potrebi združevanja
nekaj mesecev pred setvijo brez zrna pše in ustanavljanja kolhozov.
nice. Morale so si žito izposojati pri bo
Leta 1929 nastane velik preobrat:
gataših in tako so vse globlje padali v
kmetje v velikem številu ustanavljajo kol
dolgove. Večne lakote in suše so prav tako hoze (kolektivna gospodarstva). Vsako
uničevale kmete celih pokrajin. Takšno
leto jih je od tedaj vse bolj prepričalo, da
stanje kmečkega prebivalstva ni oviralo
je to prava pot. Na začetku leta 1921 je
gospode, da ne bi izvažala milijonov kilo
bilo v kolhozih le 1 % kmečkih gospodar
gramov žita in tako zaslužila težke m ili
jev. Leta 1930 se je ta odstotek povišal
jone. V letih 1901 do 1905 so izvozili
na 23,6, a leta 1938 na 9 3,5 % . Tako je
608,9 milijonov pudov (pud = 16;3 k g ) ži z drugo pjatiljetko (petletni načrt) kolek
taric. Da bi zvišali dobiček pri izvozu, so tivizacija popolnoma dovršena.
vse bolj izkoriščali kmete. V sedmih letih
Izvršena je ogromna zamisel pretvarja
(1899— 1906) se je povečalo število kme nja 25 milijonov malih razdrobljenih
čkih domov brez konja za 200.000 in je kmetij v velika kolhozna gopodarstva.
znašalo leta 1906 skoraj 4 0 % vseh kme Leta 1928 je bilo 33.300 kolhozov, leta
čkih gospodarjev. Od leta 1907 do 1911
1932 — 211.100, a leta 1938 — 242.200.
je znašalo število kmetij, ki so morale
To je ZSSR pretvorilo v največjo in naj
prodati zemljo, da poravnajo dolgove v naprednejšo poljedelsko deželo sveta.
banki, okoli 800.000. Skratka, malo kme
Kolektivno gospodarstvo (kolhozi)
čko gospodarstvo je propadalo in nepre
stano povećavalo vrste proletariata, kate
Kolektivno gospodarstvo je odstranilo
rega življenje je bilo v carski Rusiji še vsako možnost pretvaranja kateregakoli
hujše in neznosnejše. Stalna nevarnost
dela kmetov v kmete brez zemlje. Kolpropadanja je silila kmete k nemirom.
hoznik ne pozna strahu pred jutrišnjim
V
letu 1905— 1906 so bili kmečki ne dnem, ker je prepričan in ve, da more biti
miri v 4 9 ,2 % vseh upravnih enot carske
le še boljši; ni se mu treba bati, da mu
Rusije, v nekaterih predelih, kakor na pr.
bodo jutri prodali zemljo, hišo ali živino

zaradi davčnih zaostankov, ali zaradi dol
gov gospodi in banki. Kolektivno gospo
darstvo je za vekomaj odstranilo delitev
kmetov na revne in bogate. Od količine
in kakovosti dela je odvisno, koliko bo
kolhoznik dobil v naturi ali denarju. To
pomeni: kdor bolje in več dela, dobi večji
del od skupnih dohodkov, kdor pa manj
in slabše dela, dobi manj.
Da si predočimo približno sliko kol
hoza, bom na kratko prikazal kolhozno
ustavo.
Po tej ustavi nastane kolhoz, če se
kmetje prostovoljno združijo s ciljem, da
s skupnimi sredstvi proizvodnje in skup
nim organiziranim delom stvorijo dobre
življenjske pogoje. Zemlje kolhoza, ki je
nastala z združevanjem zemlje posamez
nih članov, se ne more niti kupiti niti
prodati, niti dajati v najem. Ta zemlja
ostane za večno last kolhoza in se more le
povečati, zmanjšati pa ne.
Vsak dom dobi od skupne zemlje del za
samostojno izkoriščanje. Velikost tega
dela znaša eno četrtino do en hektar. Za
obdelavo te zemlje puste kolhozniku po
trebno orodje, zgradbe in delovno živino.
Po prilikah kakršne pač so v posameznih
krajih, sme v osebne svrhe imeti 1— 10
krav, 1— 3 svinje z zarodom, 10— 150
ovc in koz, 1— 10 konj in 2— 8 kamel, v
vseh teh krajih pa neomejeno število pe
rutnine, kuncev in dvajset panjev čebel.
Poleg tega je dolžnost vsakega kolhoza,
da svojim članom pomaga pri nabavljanju
semen, razplodne živine, posebno pa mu
je dolžan preskrbeti dober kolhozni pašnik
za živino, ki je v njegovem osebnem iz
koriščanju.
Vsak kolhoz se obveže, da bo .načrtno
vodil svoje gospodarstvo. Obveže se. da bo
uporabljal najnovejša izkustva poljedel
skih znanosti in se posluževal najnovejših
strojev, ki jih za odškodnino dobi v upo
rabo iz državnih strojnotraktorskih po
staj (M TS). Kolhoz mora skrbeti za zvi
šanje delovne sposobnosti članov, pri ure
jevanju in olepševanju domov jim mora
pomagati z nasveti, graditi mora kopali
šča, osnovne in sedemletne šole, ustanav
ljati knjižnice, čitalnice, kinogledališča
itd. Skratka, svojim članom mora zagoto
viti prosveto in blagostanje. Posebna po
zornost se posveča vprašanju zaposlitve

žen v kolhozu. Vsaka žena ima mesec
pred in mesec po porodu plačan dopust.
Da se ženo osvobodi hišnih skrbi in da bi
bila vzgoja otrok čim boljša, mora kolhoz
ustanavljati otroške jasli in otroške vrtce.
Delo opravljajo v kolhozu člani sami,
za delo s posebno plačo pa sme najeti le
strokovnjake (agronome, inženirje itd.),
sezonske delavce pa le v izjemnih prime
rih. Delo se organizira na osnovi proiz
vajalnih brigad (delovne skupine). Na čelu
vsake brigade je brigadir, ki vodi delo in
po izvršenem delu vsak teden vpisuje v
knjižice članov število delovnih dni. Na
zborovanju vseh članov kolhoza se določi,
kakšen posel in koliko dela mora kolhoz
nik onraviti da se mu računa delovni dan.
Brigadir postopa po teh predpisih, č e
neka brigada doseže nadpovprečne rezul
tate, dobijo vsi člani te brigade posebne
nagrade. Če pa je zaradi slabega dela
uspeh manjši, dobijo vsi člani te brigade
manjiše plače. Ko kolhoz poravna vse
skupne stroške, razdeli preostale dohodke
v denarju in pridelkih med člane po šte
vilu delovnih dni vsakega posameznika.
Kolhoz se upravlja po najširšem demo
kratičnem načelu, ker je vrhovni organ
uprave občni zbor vseh članov. Na obč
nem zboru se sprejemajo sklepi, z večino
glasov. Med dvema občnima zoboroma
vodi kolhoz na zboru izvoljena uprava, ki
svoje delo uravnava po kolhozni ustavi in
sklepih zbora.

Mehanizacija poljedelstva v ZSSR
Navadno se industrijalizacija poljedel
ske države izvrši s pomočjo tujega kapi
tala. Tako se razvoj industrije plača s
tem, da tujci bogate. Povsem drugače je
v ZSSR. Brez tujega kapitala je Sovjet
ska Zveza v petnajstih letih iz zaostale
poljedelske države postala moderna indu
strijska država.
Sovjetska Zveza je za kmečko gospodar
stvo ustvarila močan tehnični temelj. Kol
hozom služi več ko 7 tisoč strojno-traktorskih postaj, ki razpolagajo z nad šeststotisoč traktorji, 367.000 kombajni in
drugimi poljedelskimi stroji. Kolhozi ima
jo še okoli 200.000 tovornih avtomobilov
in okoli 10.000 navadnih avtomobilov.
Tudi v drugih deželah imajo večje ali
manjše število traktorjev in drugih polje-

dëlskih strojev, toda tam stroji niso v
rokah ljudstva in se torej ne morejo tako
koristno uporabljati. Traktor s 15 konj
skimi silami obdeluje v Združenih drža
vah povprečno le 90 hektarjev, v Sovjet
ski Zvezi pa 470 hektarjev. In prav v
tem je sila kolektivnega gospodarstva. Na
desettisoče novih poljedelskih strojev se
vsako leto vključi v gospodarstvo. Po šte
vilu kombajnov je ZSSR na prvem mestu
na svetu; več ko polovica kombajnov
vsega sveta odpade na ZSSR. Tako ZSSR
ni le dežela z velikimi poljedelskimi go
spodarstvi, temveč je tudi dežela z naj
višjo stopnjo mehaniziranega poljedelstva.
Zato se vaško delo v ZSSR pretvarja v
neke vrste industrijskega dela. Življenje
v mestu in na vasi se vse bolj izenačuje
in nasprotja med mestom in vasjo hitro
izginjajo.
Z uporabo modernih poljedelskih stro
jev, hlevskega in umetnega gnojila ter s
praktično uporabo izkustev poljedelskih
znanosti so se poljedelski dohodki v ZSSR
večkrat povečali. Žetev je v ZSSR leta
1937 znašala 6,8 milijard pudov žitaric.
Kmalu bo torej uresničen postavljeni cilj
8 milijard pudov (130 milijonov ton). P o
ljedelstvo Sovjetske Zveze proizvaja dva
krat toliko ko pred vojno.
Poljedelstvo
1913
v milijardah rubljev
8
v procentih v prime
ri z 1913
100

1935
11,9

1937
11,6

148

207

Poljedelstvo in živi
noreja
v milijardah rubljev 12,6
15,8
23,0
v procentih proti
1. 1913
100
125
183
Povečanje površine posejane z bomba
žem in večja žetev bombaža je osvobodila
ZSSR od uvoza iz inozemstva. Leta 1913
je žetev bombaža znašala 7,4 milijonov
metrskih stotov. Uporaba umetnih gnojil
se je med leti 1932 in 1935 podvojila.

Življenje v kolhozu
Včerajšnji mali kmet, ki je vse življenje
sanjal o konju, danes ponosno vozi trak
tor, tovorni avto ali kombajn, stroj, ki
hkrati žanje, mlati in sortira žito. Prav
tako kmet. ki je do včeraj znal računati
samo do 100, računa danes, kot član ve

like kolektivne zadruge, z milijoni. Dočim
je prej delal junija in julija od zore do
mraka, je znašal leta 1936 povprečni de
lovni čas za iste mesece za člana kolek
tive 10,3, za članice pa 9 ur.
Kolhozniki delajo z veseljem, ker vedo,
da delajo za rebe. Tako nastajajo prava
junaštva pri delu. V Tadžikistanu je lani
160.000 kolhoznikov s 3000 inženirji in
tehniki napravilo 270 km dolg, 25 m ši
rok in okoli' 4 m globok kanal. Ta kanal
namaka ogromne površine, na kateri bo
do pridelali 500.000 ton bombaža.
1. januarja 1938 je bilo v kolhozih po
ljedelskih
strokovnjakov:
zootehnikov
(strokovnjakov za rejo živine) 5.643 žen;
46.832 veterinarskih pomočnikov; 16.113
agronomov in tehnikov; 422.815 specia
listov za molžnjo.
Na strojno-traktorskih postajah (MTS)
je bilo leta 1937: 95.832 traktorskih bri
gadirjev; 685.016 traktoristov; 82.413
kombamerjev; 56.079 šoferjev; 29.779
mehanikov; 40.434 mašinistov pri mlatil
nicah; 4.340 trieristov pri lanu.
Žene v velikem številu sodelujejo pri
poljedelskem delu. Po statistiki iz 1. 1937
odpade na žene 3 0 ,7 % vseh kolhoznih de
lovnih dni. Leta 1937 je na primer bilo
12.608 predsednic in podpredsednic kol
hozov, 7.086 predsednic revizijskih ko
misij in 15.480 blagajnic.
Ženo smatrajo za enakopravnega člana
skupnosti. Zaslužki nekaterih kolhoznic
so večkrat prav veliki. Leta 1936 je n. pr.
kolhoznica Paša Kavardakova zaslu
žila okoli 33.000 kg žita in več kot 7.000
zlatih rubljev. Mnogo jih je, ki so po
dobne Paši Kavardakovi. Danes morejo
kolhoznice mirno delati na niivah in vrto
vih, ker je že leta 1936 bilo po vaseh
4 451.000 otrok v otroških zavetiščih in
nad 3,200.000 v letnih igriščih.
Nepismenost je izginila. Že leta 1934
je 8 0 % kmetov in kmetic iz kolektivnih
gospodarstev bralo časopise. Za učenje in
samoizobrazbo potrošijo člani kolhoza
letno 252 ur, članice pa 260. Leta 1928
je izhajalo v Sovjetski Zvezi 46 poljedel
skih rajonskih listov, a leta 1939 jih je
bilo 3.293 z letno naklado 1 milijarde
840 milijonov izvodov. T i listi izhajajo v
50 jezikih raznih narodov Sovjetske Zveze.
Poleg teh listov je izhajalo 180 časopisov.

Zaslužek kollioznikov
Kmeta v deželi izven ZSSR. večkratno
izrabljajo: z visokimi cenami industrij
skih proizvodov, z bančnim kreditom in
z nizkimi cenami svojih proizvodov.
Kolhoznik dobiva od države cenene po
ljedelske stroje in druge industrijske pro
izvode in zato tudi več proizvaja. Zvišanje
proizvodnje ne zmanjša vrednosti kmečkih
proizvodov, kakor v deželah izven Sovjet
ske Zveze, ker istočasno raste tudi kupna
moč potrošnikov. V Sovjetski Zvezi ni
zaslužka s cenenim kupovanjem in dra
gim prodajanjem. Dočim v drugih deže
lah ostanejo kmetje brez zemlje in posta
nejo mezdni delavci ali brezposelni, dobi
kolhoznik v ZSSR del zemlje za svojo
uporabo. Te zemlje Seveda ne sme proda
ti, niti ne sme na njej zaposliti tuje de
lovne sile. Tako si kolhoznik nekaj pri
dela na svoji zemlji, od kolhoza pa dobi
svoj delež po številu delovnih dni.
Denarni dohodki kollioznikov so znašali
leta 1932 4,6 milijard rubljev, leta 1937
pa. že 14,2 milijard rubljev, torej trikrat
več. V istem času se je povečala količina
žitaric, ki se razdeli med kolhoznike za
dva in pol krat, denar pa za 4,3 krat. Ves
osebni dohodek kolhoznika se je v drugi

petletki zvišal za 2,7 krat. V Uzbekski
Sovjetski Republiki so se dohodki kolhoz
nika zvišali celo za 7,6 krat.
Iz leta v leto raste število kolhozov, ka
terih letni dohodki presegajo milijon rub
ljev. Vzemimo kot primer Kirgizko So
vjetsko Republiko. Pred revolucijo je bila
kolonija carske Rusije, leta 1939 pa je
bilo v njej skoraj 120 milijonarskih kol
hozov in letni dohodek vsakega doma je'
znašal povprečno 12 do 15 tisoč rubljev.
Dom kmeta-kolhoznika Jusuhova je leta
1939 le v denarju sprejel 23.800 rubljev,
poleg tega pa 5 ton poljskih pridelkov. V
istem okrožju je dom kmeta-kolhoznika
Sakirova le v denarju sprejel 22.600
rubljev.
V
Sovjetski Zvezi se nihoče več ne čudi
tem številkam, ker so povsod v deželi m i
lijonski kolhozi in kmetje kolhozniki, ki
za svoje delo sprejemajo desetine tisočev
v denarju in desetine tisočev v poljedel
skih proizvodih. Nekateri kmetje kolhoz
niki so imeli 50— 75 tisoč rubljev dohod
kov. Ta velik dohodek omogoča kmetom,
da si kuoijo vse, kar je nujno za njihovo
osebno uporabo — in tudi luksuzne pred
mete.
(Inž. M oto Blažević, Poljopri
vreda u SSSR, Beograd 1940.

Ferganski prekop
Veliki Ferganski prekop, ki so ga ne
davno dovršili v Uzbekistanu, je največja
irigacijska gradnja v Sovjetski Zvezi. Gra
ditev tega prekopa je zanimiva ne samo
zaradi velikanske koristi tega prekopa za
deželo, marveč tudi zaradi velikega od
meva, ki ga je vsepovsod imela njegova
graditev in zaradi posnemanja, ki ga je
izzvala v raznih krajih Sovjetske Zveze.
Srednjeazijska sovjetska republika U z
bekistan je dežela žgočega sonca, plodnih
dolin, obdanih z orjaškimi peščenimi pu
ščavami Karakum in Kizilkum ter tako
zvane Gladne stepe. Pesek brezvodnih
puščav se razprostira na mnogo tisoč ki
lometrov in izžareva silno vročino. Voda
je v Uzbekistanu .redka dragocenost, ki
pomeni življenje. Od naj starejših časov so
tuji zavojevalci, ki so navalili na deželo
Uzbekov, predvesm hiteli k vodi. Vodo

so prodajali, vodo so kradli, zaradi vode
so ubijali.
V zadnjih letih je bilo sezidano v U z
bekistanu nekaj desetin irigacijskih ob
jektov in več sto postaj za črpanje vode,
toda vode je bilo še vedno malo. Posebno
je trpela zaradi nezadostne množine vode
Ferganska dolina, zakladnica bombaža.
V istem času pa je skozi Fergansko dolino
tekla v Aralsko morje reka Sir-Darja, ki
je valila s seboj dovolj vode, da bi ob
širno puščavo pretvorila v cvetoč vrt. Pre
bivalci Ferganske doline so se odločili
uresničiti sanje mnogih pokolenj in na
močiti svoja polja z vodo Sir-Darje.
Vzpodbudo so dobili pomladi leta 1939,
ko je nekaj tisočem kollioznikov Margelanskega okraja uspelo izkopati Laganski
prekop.
Več tisoč kolhozov Ferganske doline se

je obrnilo na uzbeški strankin centralni
odbor s sporočilom, da nameravajo s skup
nimi silami zgraditi velikanski kanal, ki
bo enkrat za vselej odpravil pomanjkanje
vode v Ferganski dolini. Po zamisli sa
mih kolhoznikov bi bilo treba vzeti vodo
pri izvirih rek Sir-Darje in Karine v snež
nih gorah Tjan-Šana. T o vodo bi bilo
treba speljati v strugo reke Kara-Darje,
revno na vodi, in odtod sezidati prekop
skozi celo Fergansko dolino. Kolhozniki
so si s tem postavili težko nalogo : izkopati
prekop dolg 270 km.
Vlada je načrt ferganskih kolhoznikov
odobrila in jim nakazala neobhodna sred
stva ter jim poslala tehnično pomoč. Kol
hozi so dobili ekskavatorje, traktorje, to
vorne avtomobile, železo, beton, les in
večje število tehnikov. Kolhozi so objavili
vpisovanje za prostovoljno delo in kmalu
se je prijavilo 200.000 kolhoznikov.
Nekega jutra so po vaseh Ferganske
doline zadoneli karnaji (dolge uzbeške
trobente) in zapeli bobni. Na ta klic so
ljudje pohiteli na ulice. Kolhozniki so se
zbirali na vaških trgih, nesoč s seboj cule
s čistim perilom in prazniškimi svilenimi
plašči. Predsedniki kolhozov so dajali po
slednja navodila, načelniki delovnih bri
Eden manjših prekopov v Uzbekistanu
gad so zbirali svoje člane. Kolhozniki vseh
okrajev Fergane so natovorili in odnesli s
seboj na delo 117.881 motik, 63.105 lo kurgansko stepo na bregove reke Karin,
kjer naj bi pričel veliki Ferganski prekop.
pat, 62.298 nosil, 33.207 sekir in kladiv,
14.000 kof (vrčev) 4.800 sodov, 3.205 To delo je bilo najbolj težavno in najbolj
odgovorno. Ostali kolhozniki so pod vod
preprog in 9.926 zidnih preprog.
Vojska dveh stotisočev graditeljev pre stvom brigadirjev odšli na vnaprej dolo
kopa se je pripravljala na veliko bitko za čene odseke ostalih 270 km zamišljenega
prekopa. Z njimi je delalo 3.000 inžinirvodo.
jev, 1.027 telefonistov, telegrafistov in
Karavana 321 kamel, 13.000 konj,
3.970 volov in dolge vrste avtomobilov se radiotehnikov, 700 zdravnikov. Spremlja
je valila po poteh in cestah Fergane. Raz lo jih je nešteto učiteljev, novinarjev in
književnikov.
tegnjene na stotine kilometrov so krenile
Zapeli so prvi udarci krampov in že
povorke 11.125 teleg in 1.032 tovornih
prvi dan je pričelo veliko stahanovsko g i
avtomobilov in se zlile v silen tok ljudi
banje in tekmovanje pri delu. Poseben od
in živali.
Kolhozniki Andižanskega okraja so sek v zgornjem delu prekopa je bil odre
vkorakali v mesto Fergano v veselih po jen mladini vseh tridesetih okrajev Fer
ganske doline.
vorkah in se napotili na železniško po
Tudi uzbeške žene niso hotele zaostajati
stajo. Pred vsakim kolhozom so šli naj
za možmi. V nasprotju z vsemi orien ta l
boljši delavci in nosili svilene zastave.
skimi tradicijami je med prostovoljnimi
Godba je igrala. Zadonele so pesmi nav
dušenih kolhoznikov. Osem tisoč najbolj prijavami bilo tudi 40.000 izjav kolhozših delavcev — kopačev z motikami — je nic. Tehnično vodstvo graditve prekopa je
na vozovih odšlo iz Andižana v divjo Učiz njih izbralo 10.000 fizično najbolj

krepkih kolhoznic, ki so se že odlikovale
pri delu na bombažnih poljih.
Kraj, kjer se je prekop gradil, se je vsak
dan spreminjal. Ekskavatorji so se zaje
dali v zemljo in so jo požirali. V teku deJa
je bila potrebna velikanska eksplozija, za
katero so uporabili štiri tone amonala.
Eksplozija je napravila vrzel dolgo 850 m,
široko 30 m in globoko 12 m. Po svoji
jakosti je bila to peta največja eksplozija
v Sovjetski Zvezi. Veliko število traktor
jev in ekskavatorjev je pomagalo ljudem
v njihovem boju s prirodo. Izkopanih je
bilo v celoti 18,000.000 m3 zemlje, zgra
jen niz velikih in malih hidrotehničnih
objektov, več železniških mostov in na de
setine mostov za avtomobilski in vozni
promet. V znanstveno tehničnem odboru
za graditev prekopa so delovali najboljši
uzbeški strokovnjaki za irigacijo.
Vzdolž linije, kjer se je gradil kanal,
je bilo živo kakor v čebelnjaku. Z blisko
vito naglico so rasla iz tal taborišča, v
katerih so imeli ljudje vse potrebno za
zdravo in kulturno življenje. V teh tabo
riščih je bilo 1286 čajhanov (čajnic), 500
pekarn, 1074 trgovin, 42 ambulatorijev,
170 brivnic, 106 čevljarskih in krojaških
delavnic in nešteto kopališč s prhami. Gre

dice s pestrim cvetjem so se pojavile med
belimi šotori in dajale taborišču prijeten
videz. 34 električnih central je omogočalo
pogon neštetih strojev. Vsi odseki so imeli
med seboj telefonsko, telegrafsko in pi
semsko zvezo. Na razpolago je bilo 23
radijskih prejemnikov in 50 velikanskih
zvočnikov.
Razen velikega tehničnega dela se je
v taboriščih vršilo tudi veliko kulturno
delo. Graditelji prekopa so obenem gradili
tudi sami sebe. 50.252 udeležencev grad
nje je posečalo pouk v 1.686 šolah za od
rasle. Priredili so 1.155 predavanj. V
taborišču je izhajal dnevnik »Stalinska
strojka« z naklado 24.000 izvodov v uzbeškem in ruskem jeziku, poleg njega pa
je delavce obveščalo 1.058 stenskih časo
pisov. Vsak dan so se pojavljale potujoče
knjigarne s časopisi in knjigami.
Inicijativa ferganskih kolhoznikov je
našla velik odmev med prebivalstvom So
vjetske Zveze. Takoj po dograditvi pre
kopa se je začelo kopanje rokavov v vse
smeri. Takih prekopov je danes že preko
70. Po primeru Ferganskega prekopa se
grade podobni prekopi v raznih pokraji
nah Sovjetske Zveze.

O sovjetskih šolah
Priobčujemo odlomek o sovjetskih
šolah iz zbirke Augusta Cesarca, objav
ljene leta 1937 v Zagrebu, ki kljub
hitremu razvoju Sovjetske Zveze tudi v
vprašanju šolstva, še ni izgubil svoje
informativne vrednosti. Kako hiter je v
Sovjetski Zvezi razvoj, nam priča že to
preprosto dejstvo, da so znašali izdatki
za šolstvo v ZSSR leta 1936, ko je bil
ta članek napisan, skoro 14 milijard
rubljev, leta 1937, torej že leto za tem,
pa že 18 in pol milijard. Le v enem
letu so se torej izdatki za šolstvo zvišali
za eno tretjino! č e primerjamo šolske
proračune carske Rusije in Sovjetske
Zveze, se nam odkrije edinstven in pre
senetljiv napredek: če primerjamo iz
datke za šolstvo z letom 1913, je ZSSR
izdala leta 1936 — 77 krat, leta 1937
pa že 102 krat toliko!
Z ogromno mrežo tečajev proti nepis
menosti v tovarnah, kolhozih, v rdeči ar

madi in drugje se Sovjetska Zveza naglo
približuje popolni likvidaciji nepismenosti.
V samih šolah se je učilo leta 1935 okoli
24 milijonov učencev. Šole za splošno iz
obrazbo so: osnovna šola — petletka,
nižja srednja šola — sedemletka in višja
srednja šola — desetletka. Leta vedno šte
jejo z leti prehodnega šolanja. Otrok torej,
ki začne petletko z osmimi leti, more do
vršili desetletko z osemnajrtimi leti. Se
demletka pa je vse bolj obvezna za vse,
postaja torej ornovna šola.
»Kakšen je sistem pouka pri vas?« sem
vprašal učiteljico, s katero sem se sestal v
nekem pedagoškem institutu.
»M i smo že zavrgli vse ultra-levo,« mi
je odgovorila, »takozvano projekt metodo,
ki smo jo sprejeli iz Amerike. Ta je ho
tela teorijo popolnoma podrediti praksi.
Ker je delovala brez učnih knjig, ni da
jala nobenega sistematičnega znanja, pa
je tudi odkrito govorila o »izumiranju

Obednica v ljudski šoli
šole«. Zavrgli smo tudi takozvano kom
pleksno metodo, po kateri v šoli niso po
učevali posameznih predmetov, temveč
posamezne komplekse v zvezi s prirodo,
družbo in tehniko. Z odredbo centralnega
komiteta stranke so uvedli v naše šole še
leta 1951 delo po strogo razdeljenem uč
nem načrtu. Po tem načrtu mora šola se
znaniti otroke z vsemi znanostmi splošne
izobrazbe. Zato je potrebno, da vsak pred
met predava poseben poznavalec tega
predmeta. Prej je moral učitelj predavati
skoraj vse predmete in seveda je to opra
vil le redkokdaj dobro, ker ne more biti
vsakdo enciklopedist. Toda teorije kljub
temu nikakor nismo ločili od prakse. Naša
šola je politehnizirana, to se pravi, da je
tesno povezana s proizvodnjo. V to svrho
obstojajo v naših šolah razne delavnice,
razen tega stalno vodimo svoje otroke in
mladino v razne tovarne in kolhoze, pa
tudi k razstavam in v muzeje. Naša šola
pa je tudi povezana z raznovrstnim druž
benim in društvenim delom. Gotovo ste
pri naših otrocih in mladini videli mnoge
znake GTO in GSO. Njihove osnovne
družbene organizacije so najprej organi
zacije »oktjabrjata«, »otrok oktobra« od
8 do 10 let, potem organizacije »pionir
jev« od 10 do 16 let in komsomolcev od
16 do 24 let. Pri tem je vedno urejeno
tako, da starejši organizirajo in vodijo

mlajše, komsomolci pionirje, a pionirji
spet male »otroke oktobra«. Da pa, kakor
pri vsej naši mladini, tudi pri šolski mla
dini posvečamo mnogo pažnje telesni
vzgoji, vam je gotovo znano?«
»Znano mi je! Toda recite mi, kaj je
po Vašem mišljenju danes osnovno vpra
šanje šole in mladine?«
»Povišati še bolj kvaliteto šolskega dela
in poglobiti disciplino! M i se ne poslužu
jemo palic, to je pri nas strogo prepove
dano in bi ne bilo vredno svobodne dežele.
Toda tudi svoboda mora imeti svojo dis
ciplino. Moram priznati, da je ta nekaj
časa zaradi omenjenega ultra-levičarstva
precej popustila. Prej smo v šolah imeli
učencev in tudi nezadostno izgrajen uči
teljski kader in je zaradi tega pogosto pri
šlo do slabih odnosov med otroki in mla
dino z ene ter učitelji in tudi starši z dru
ge strani. Zdaj pa, ko smo že ustvarili
svoj kader in poglobili zvezo staršev s
šolo in šole s starši, je vprašanje discipline
postavljeno na pravi tir. Pri vsem tem
ima naša šolska mladina vendarle svojo
samoupravo. Prav ta je eden od faktorjev
discipline. V vsakem razredu obstoja od
bor učencev, ki ga voli razred sam. Na
čelu tega odbora je starosta, a ostali se
stavljajo aktiv za posamezne sektorje
dela, za kulturno množično delo, za uče
nje in proizvodnjo, zdravstveni sektor in

gospodarski sektor. Priznati moram, da si
naši otroci znajo sami med seboj sijajno
pomagati. Slabšega učenca ne puste pasti,
pomagajo mu pri učenju v šoli in doma.
Socialno tekmovanje je zelo razvito tudi
pri njih. Tudi mi v šoli imamo svoje
udarnike in odličnjake. V medsebojnem
tekmovanju pa so tudi cele šole, vsako leto
pa se vrši državni natečaj za najvzornejšo
šolo vse Zveze in posameznih republik.
I.etos je sprejela prvo nagrado RSFSR
(ruske federativne sovjetske republike),
obenem pa tudi prehodno zastavo RSFSR
neka vzorna šola v Leningradu.«
Kar mi je še pripovedovala, sem vedel
tudi iz drugih virov.
Velika težava sovjetske osnovne in
srednje šole je bilo pomanjkanje zgradb
za toliko milijonov otrok in mladine, ki
so prihrumeli v šole. Mnogokrat so imeli
v šolah, posebno v Moskvi, tri izmene,
kakor v tovarnah. Radi tega je izšla na
redba, da se mora do jeseni leta 1936 po
vsej Sovjetski Zvezi likvidirati tretjo iz
meno v šolah. Tako hitro grade šole po
vsej Sovjetski Zvezi. Zanimivo je, da so v
prvih osemnajstih letih zgradili v tej de
želi toliko šol kot prej v 200 letih. Med
tem, ko je še leta 1917 obiskovalo osnov
no in srednjo šolo 5,7 milijonov otrok,
jih je te šole leta 1935 obiskovalo že
1 7,309 milijonov otrok.
Kljub tesnosti v šolah imajo sovjetski
otroci najširše možnosti za svoj razvoj.
Ze v šoli imajo svoje krožke, umetniške,
znanstvene in tehnične. Pravtako v raznih
delavskih, pa tudi v svojih lastnih dru
štvih in dvorcih kulture. V otroških do
movih. V specialnih laboratorijih, kakor
na primer v mestnem aviomodelnem la
boratoriju Doma Mladih Tehnikov v M o
skvi. V zadnjem času se posebno razvi
jajo krožki »JuAS« (mladih letalskih teh
nikov). Ti začenjajo s tem, da gradijo le
talske igračke iz papirja in lesa. Če pri
izpitu pokažejo, da vedo, kako se gradijo
vse ostale resnejše oblike letal in planer
jev, dobe pravico nositi znak »JuA S«. To
je najmlajša veja organizacije »O SO A V IA H IM «. Druge možnosti otroške umetni
ške, znastvene in tehnične samodejavnosti

so v raznih parkih kulture in oddiha, v
različnih drugih institutih in kakor sem
nekoč videl, celo v muzejih, kakor na pri
mer v muzeju Otroške knjige v Moskvi.
Bilo bi vredno posebej opisati ta muzej,
toliko originalnosti je v njem, čeprav je
majhen. Originalnost je v metodi, kako
se otrokom more nekaj objasniti in jih pri
praviti do tega, da vzljubijo knjigo in
znanost. Otroška književnost je nenavad
no razvita, a otroške knjižnice so posejane
povsod, po mestih in vaseh.
Šolsko leto na osnovnih in srednjih šo
lah traja v ZSSR samo 9 mesecev, do
konca maja. Zimske počitnice ob pollet
ju minejo z velikimi svečanostmi, z last
nimi predstavami, sportom in šahovskimi
tekmami, karnevali in počitki v raznih
okrevališčih. V teh dneh vsezveznih otro
ških zimskih počitnic so skoraj vsa mo
skovska kinogledališča predvajala pred
stave samo za otroke.
Razen srednje šole s splošno izobrazbo
imajo tudi razne specialne šole, takozvane
tehnikume, kakor tehnični, medicinski in
drugi. Za delavce in kmete obstojajo po
sebna učilišča, večerne in dnevne delav
ske fakultete, na katerih se morejo, ne
da bi zapustili svoje delo v tovarni ali
drugje, pripraviti za višje šole. Skoraj ni
višjega učilišča brez njih. A teh višjih
učilišč, univerz, akademij in institutov,
posebno teh poslednjih je toliko in tako
različnih, specializiranih, da se jih ne bi
upal naštevati. Ni znastvene discipline,
ki ne bi bila zastopana na kakem odgovar
jajočem znanstveno raziskovalnem insti
tutu. Od same univerze v Moskvi, ki so jo
leta 1935 obiskovali študentje 64 naro
dov, je popolnoma oddeljen pravni insti
tut. Pravniki sploh predstavljajo med stu
denti izginjajočo manjšino. Slava Codexa Romanum in vse konjunkture z njim
so tu minile. Pravniki so zaposleni kot
prokurorji, državni odvetniki ali kot prav
ni predstavniki raznih strokovnih zvez, z
nalogo, da ščitijo članstvo teh zvez.
Sovjetsko šolstvo je v globino in širino
že tako razvito, da je ni več dežele na
svetu, ki bi se mogla z njo meriti.

