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KIRJEITÄ J. V. STALINILLE 
RADIOTEKNIIKAN KEHITTÄMISESTÄ

1
Toveri Stalinille, pyydän antamaan tämän kaikkien Poliittisen byroon jäsenten luettavaksi

Toveri Stalin,
Oheistan kaksi selostusta: ensimmäisen on laatinut sähköalan erikoistuntija professori Osadtshi ja se koskee radiolennätin- ja puhelinliikennettä; toisen on laatinut Bontsh-Brujevitsh (hän ei ole sukua tunnetuille Bontsh- Brujevitshin veljeksille, joista toinen oli Kansankomissaarien Neuvoston kansliapäällikkönä ja toinen huomattava tsaarin armeijan kenraali). Tämä Bontsh-Brujevitsh, jonka selostuksen oheistan, on huomatuimpia työntekijöitä ja keksijöitä radiotekniikan alalla, eräs Nizhni Novgorodin radiolaboratorion johtavia toimihenkilöitä.Näistä selostuksista käy ilmi, että teknillisessä suhteessa on täysin mahdollista ihmisäänen välittäminen mitä pisim- pien matkojen päähän langattomasti radioitse; niin ikään on täysin mahdollista käyttää useampia satoja vastaanottimia, joiden avulla voidaan välittää Moskovasta puheita, selostuksia ja luentoja tasavallan monille sadoille paikkakunnille satojen ja tietyin edellytyksin tuhansienkin virstojen päähän Moskovasta.Tämän suunnitelman toteuttaminen on mielestäni meille erittäin tärkeää niin propagandan ja agitaation kannalta, varsinkin lukutaidottomien väestöjoukkojen osalta, kuin myös luentojen välittämiseksi. Koska useimmat luvallamme työskentelevistä porvarillisista yhteiskuntatieteiden
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professoreista ovat täysin sopimattomia toimeensa ja ai- heuttavatpa vahinkoakin, meillä ei ole muuta ulospääsyä kuin se, että harvat kommunistiset professorimme, jotka pystyvät luennoimaan yhteiskuntatieteitä, pitävät näitä luentoja liittovaltion sadoille eri puolilla sijaitseville paikkakunnille.Tämän tähden ei mielestäni pidä missään tapauksessa sääliä varoja radiopuhelinliikenteen lopullista järjestämistä ja täysin käyttökelpoisten kaiutinlaitteiden tuotantoa varten.Ehdotan, että päätettäisiin myöntää poikkeusjärjestyk- sessä noin 100 tuhannen kultaruplan suuruinen lisämääräraha kultavaroista Nizhni Novgorodin radiolaboratorion töiden järjestelyä varten, jotta joudutettaisiin mahdollisimman suuresti sen aloittamien töiden loppuunsuorittamista, siis sellaisten täysin käyttökelpoisten kaiutinlaitteiden ja monien satojen vastaanottimien asentamista kautta tasavallan, jotka välittäisivät laajoille joukoille Moskovasta taikka jostakin muusta keskuksesta puheita, selostuksia ja luentoja.Annettakoon Työ- ja Puolustusneuvoston tehtäväksi valvoa varta vasten tämän määrärahan käyttöä ja kenties — jos osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi — myöntää mainitusta rahastosta palkintoja, mikäli työt edistyvät erikoisen nopeasti ja menestyksellisesti103.Lisään tähän, että tämänpäiväinen »Izvestija” tiedottaa englantilaisten keksineen radiolennättimen, joka lähettää radiosähkeitä salaa. Jos tämä keksintö onnistuttaisiin ostamaan, radiopuhelin- ja radiolennätinviestityksellä tulisi olemaan sitäkin suurempi merkitys sotilasalalla.
19. V. 1922.
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2
Toveri Stalinille

Bontsh-Brujevitshin tämänpäiväisestä asiapaperista olen sitä mieltä, ettemme voi suostua rahoittamaan radio- laboratoriota kultavaroista antamatta sille erikoistehtäviä.Sen vuoksi ehdotan, että Työ- ja Puolustusneuvosto velvoitetaan ottamaan selvää, paljonko radiolaboratorio ehdottomasti tarvitsee voidakseen jouduttaa mahdollisimman suuresti kaiuttimien ja vastaanottimien modernisointia ja tuotantoa. Vain tätä varten pitäisi mielestäni myöntää ylimääräinen summa kultavaroja.
19. V. 1922. Lenin
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