V domu

oddiha

Z Veliko Oktobrsko revolucijo se je v Rusiji vse v temeljih spremenilo.
Prav ttako se je Sipremetnfiil stari Peteirburg.
Govoril sem z delavcem klirotvske tovairne, ki je delal tam že za časa
starega Peterburga, ko je bil Putilotv njen lastnik. Opisoval rni je obupne raz
mere, ki so bile včasih v njegovi itovarni. Od svoje mladosti je garal po dva
najst ur na dan in do revolucije rti niti vedel, kaj je oddih. Nova Sovjetska
država skrbi za svoje ljudsitvo in za to, da imajo ljudje pri delu tudi prosti
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čas. V ta namen je organizirala celo vrsto domov oddiha. Prvi tak dom je
bil odprt dvajsetega leta na Kamenem otoku v Leningradu.
Pred revolucijo so bili tu carjervi dvorci in vile plemstva in buržoazije.
Arhitekti so fiih zidali cello stoletje, da bi služili le nekaj! ljudem, ki so zaprav
ljali svoj čas v brezdelju. Kameni otok ni .r&jkoli poznal revščine in je bil vedno
le zabavišče bogatašev. V nočnih lokalih so razvajeni! ,jsin6ki" metali tisočake
pod noge plešočih cigank, „sinčfci", ki niso nikoli v svojem življenju zaslužili
niti rublja, a za katere so se trudili delalvci, ki so stradali v lesenih barakah v
predmestju. Sedaj rti več slišati pijanega vrišča, niti ni nočnih zabavišč. Opu
ščen je tudi nekdanji prostor duelov. Samo Puškin ni pozabljen. Njemu je po
stavljena spominska plošča. V tridesetih letih sovjetske oblasti so poleg starih
dvorcev in vil nastale nove. Zgodilo se je to, kar je najvažnejše. V njih so se
izmenjali ljudje. Delavci in študentje prebijejo v njih svoj oddih.
Po prvem semestru smo imeli deset dni počitnic. Sindikat fina;nčnc-ekonomskega instituta, na katerem študiram, nas je poslal na Kameni otok. Sonč
nega zimskega dne smo prišli pred vilo vso obloženo z lesom, izrezljanem
v ruskem »stilu. Ob vhodu nas je upravnica prijazno sprejela. Naše plašče in
galoše ter ;vso ostalo prtljago smo spravili v garderobo, nato smo odšli v svoja
sobe. Z dvema tovarišema sem dobil1 lepo vogalno sobico. Zelo svetilo je bilo v
njej in od peči je puhtela prijetna toplota. Ze sam sprejem je naredil naj
boljši! vtis, vse je tako zračno in prostorno, vsi ljudje tako ljubeznivi.
Takoj po prihodu so nam razložili drtevni red: poljubno vstajanje, le da
si do desete ure na zajtrku. Opozorilli so nas, da je zaradi povojnih razmer
zajitrk nekoliko preprost. No, ko sem se vsedel za bogato obloženo mizo
s celo vrsto krožnikov, naloženih z maslom in marmelado, ribami in kaviarov,
in ko ti prinese poln krožnik riževega narastka, skodelico kakava, dobiš šele
pravi pojem o sovjetski preprostosti. Druga točka dnevnega reda je kosilo,
na (katerega moraiš priti točno ob eni. Do takrat <si prost. Kosilo se vrši s
posebnimi pripravami. Pred njim te stehtajo na lekarniški tehtnici, napišejo
ti vsakodnevno težo, izpiti1 moraš svojo žlico ribjega olja, ki ti ga dobrohotno
poda medicinska sestra v beli halji in nato se vsedejo na znak dežurnega
zdravnika vsi skupaj za; mizo, kjer se že kadi boršč. Njemu sledi vse polno
jedi, ki jih zailiješ z Mmotai in čajem. Od dveh do štirih je obvezno spanje, ki
se izvaja zelo strogo. V *etm času moraš ležati v postelji, kjer no smeš ne
brati ne se pogovarjati. Sprva smo se nekoliko jezili na te dve dolgočasni
uri, a pozneje smo uvideli, da smo prav za prav v dolmu oddiha, da bi se
odpočili. Točno ob sedmih smo se zbrali znova za mizo kot velika družina,
da hi večerjali. Ves vmesni čas je svoboden. Za dolgočasje ni bojazni. Na raz
polago so kluba in f izkultume baze in skoraj nemogoče je, da, hi si vse ogledal.
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Poleg tega ije v vsaki zgradbi posebna klubna soba s klavirjem, biljardom,
šahom in drugimi igrami. Na sosednjem otoku je moderno urejelno drsališče.
Tu isem se učil drsanja). Drsalke dobiš brezplačno na posodo. Vsak večer se
Ob razsvetljavi reflektorjev in ob zvokih glalsbe vrši ples na drsalkah. Ker sem
bil popoln začetnik, sem se moral držati le bolj v kotu. V fizkulturni bazi
sem dobil smučke. Lenigrad nima pravih terenov, ker jei vse sama ravnina,
a sem se kljub temu naučil pravilnega hitrega koraka. Tretja privlačna točka
je bila meni šahovski klub, kljer ti je v določenih urah na razpolago inštruk
tor — šahovski specialist. Tu iso šahovski turnirji, tu so kupi šahovske lite
rature in vse polno najvdušenih šahistov. Tudi tu sem moral biti večinoma
le gledalec, ker se z ruskimi šahisti nisem mogel kosati. Vsak večer pa je bila
v pritličju našega paviljona kinopredstava in koncert, kjer so nastopali lenin
grajska umetniki. Kdotr je hotel, ije lahko tudi zaplesal. Poslednji večer smo
napravili obiskovalci doma sami svoj koncert. Pobahati se moram, da je bil
na umetniški višini. Po tajko preživejtem oddihu Brno se z novimi močmi in
z neizmerno hvaležnostjo do Sovjetske zveze vrnili k svojim knjigam.
X
•

Pionirske

radijske

oddaje

v Sovjetski

zvezi

Težavno je preceniti veliko važnost radijskih pionirskih oddaj v sploš
nem sitstemu komunistične tvizgoje sovjetskih otrok. Radio pronika v vse od
daljene kote Sovjetske zemlje in nioižnoSti zato so neizčrpne.
Njegova soba — to so mil.i|jomli sovjetskih otrok. Radovednim sovjetskim
otrokom radio pomaga v spoznavanju njKh zelmlje, v razširjenju njihovega
dbzorja, iv izpopolnjenju njihovega znanja, skrbi za razvitje in vzgojo v naj
boljšega sovjetskega človeka, ter ga vodi po najbližji poti k srečnemu im
zadovoljnemu življenju.
Pri vsem tem pa pazijo, da je tak razgovor z milijoni sovjetskih otrok,
pralvilno izrabljen do poslednje minute.
Radio oddaje obsegajo različne vrste tem; k sodelovanju so pritegnjeni
znanstveniki in umetniki Sovjetske zveze. SliSal sem nešteto zanimivih ra
dijskih oddaj. Pili vsem tem pa svedno skrbi sovjetsko ljudstvo, kako bi izpol
nilo pionirske radijske oddaje. Oddelek, ki skrbi za pionirske oddaje ima svoj
letni plan, kateri opredeljuje glaMnis smernice dela in važnost tega plana je
zelo velika. Oni se ne naslanjajo na material, ki je pri rokah, temveč
redaktorji otroških oddaj vedno zbirajo material, katerega potem razporedijo
za daljšo dobo. Sistem otroških oddaj izhaja ilz splošnih principov sovjetske
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vzgoje, gradi se na znanstveno pedagoški osnovi. Medtem pa se večkrat ta
princip ignorira, in to je odvisno predvsem od grobih izpreimemb starostnih
zahtev. N(i možno, da bi za otroke do šolskih let pri eni oddaji petkrat drug za
drugim oddajali pet pripovedk ali pet pesmic. To še nas spominja v veliki meri
na oddajo za otroke, ki smo že v šoli, ter je pri izbiri materiala za te oddaje
obvezno in važno Videti program šole in njegove zahteve. Redaktorji oddaj
osredotočijo osnoivno zanimanje na aktualni današnji material, ki je važen
faktor vzgoje. Radijske oddaje ne gredo mimo važnih političnih dogodkov, na
primer oddaja je posvečena volitvam v Verhovni sovjet avtonomnih republik
itd. Pri vsem tem pa ne zapadajo v kakšen formalizem, pazijo, da niso od
daje suhe in da v celoti ustrezajo svojemu namenu. Programi oddaj so
sodobni in aktualni, o novi Stalinskli petletki, o sovjetski zemlji, o tridesetlet
nici sovjetskega gospodarstva, o 8001etnici Moskve. Radijske oddaje so točno
premišljeno usmerjene in imajo dobro premišljen sistem. Organizirajo se boljša
dela, pri tem pa se opirajo na visoko aktivnost pionirjev in šolarjev. Aktu
alni politični material se podaja sveže in živahno, tako da bi v polni meri
zainteresiral otirolke in jih resnično vzgajal v duhu ljubezni do sovjetske
zemlje. Zato je politiična odgovornost redaktorjev pri izbiri tega materiala
izredno velika.
Važno mesto v radijskih oddajah zavzema glasba. Zelo popularni med
mladimi slušatelji so otroški muzikalni radio-žurnalSi. Zanimive so oddaje za
otroke, posvečene življenju in delu velikih sovjetskih kompozitorjev. Muzikalne
oddaje za otroke vzgajajo v otrocih čustvo patriotizma, ljubezen k rodnim
umetninam. Sovjetski otroci poslušajo muzckalne in literaturne radijske oddaje,
se spoznavajo z razcvetom narodne umetnosti svoje zemlje, z razvijanjem
nacionalnih kultur v bratskih republikah.
Sovjetski radio govori otrokom o tem, kalko se vzgajajo v sovjetski zemlji
mladi talenti in kako pogubno je za mlade talente življenje v kapitalističnih
zemljah. Muzikalne oddaje za otroke niso enolične, se ne ponavljajo in so
vedno dobro izpolnjene. V mikrofonih večkrat nastopajo dobri) otroški muzi
kalni kolektivi. Literaturne oddaje po radiu so kratke — pravljica — manjše
literarno delo in drugo. Radijske oddaje za otroke so te ustvarjalne sobe, kjer
se odlični mojstri, znanstveniki, umetniki sovjetske zemlje in vse ljudstvo
trudijo, da bi svojim najmlajšim zagotovili dobro vzgojo, da bodo postali dobri
delavci v gradnji za zmago komurfama v sovjetski zemlji.
M. Pavčič
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