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Neuvostoliiton (Nl) teollisuus oli ennen WW2 10-15 vuotta jäljessa länsimaiden teknologisesta
kehityksestä. Ilman USAn materiaaliapua (Antti Saarialho: USAn Lend-Lease apu
Neuvostoliitolle. Sotahist. aikakauskirja 26,2007, s. 225-251, ISSN 0357-816X) Nl olisi ollut
WW2:ssa ollut suuri häviäjä.
Sotien jälkeen Nl:n johdolle tuli kova tehtävä yhdistää maa kommunistisen aatteen ja yhteisen
kansallistunteen taakse. Oli luotava kansallisylpeyttä yhteisestä Nl:sta maan yli 200 eri kansan
ja yli 250 eri kieliryhmän kesken propagandastrategisin välinein.
Yhtenä osana propagandastrategiaaan kuului - paitsi edustusurheilun ottaminen valtion sekä
ulko- että sisäpolitiikan viralliseksi välineeksi - neuvostokansalaisten etevämmyyden
todistaminen länsimaihin verrattuna. Siitä alkoi neuvostomedian, Pravdan, Isvestijan ym.
kampanja, jolla todistettiin kaikki maailman merkittävät keksinnöt tehdyiksi alun alkaen
neuvostokansalaisten toimesta.
Oli sitten kyse keksijöistä kuten James Watt, Alfred Nobel, Thomas Alva Edison, James
Hargreaves, Nikola Tesla, Marie Curie, Charles Darwin
tai
Alfred Einstein
, aina oli joku Ivan Ivanovish tai Pjotr Rudikoff keksinyt saman jo vuotta tai kuukausia
aikaisemmin Nl:ssa.
Tästä syntyi tietystiÂ (Krimin sodan kahden kelvottoman tykkiveneen aiheuttama) sanonta
uudestaa: 1950- ja 60-luvun valloittanut hilpeä, jokseenkin jokaiseen arkiseen tilanteeseen
kotona ja työpaikoilla sovellettu: ”Kaikkea ne venäläiset keksii”. Se sopi yhtä hyvin teelusikan
uuteen muotoiluun kuin vaatekaapin pettäviin saranoihin.
Samalla löytyi myös Venäjän kaikkien aikojen suurin keksijä, jonka rinnalla jopa Leonardo da
Vinci
kalpeni:
Regus Patoff
!Â Toveri Regus Patoff pelasti näet muiden keksintöjensä ohessa neuvostokansan ja
neuvostojoukot nälkäkuolemalta tuottamalla mm. 3 800 000 000 kg (3,8 miljoonaa tonnia)
ruokatarvikkeita, 15 miljoonaa paria sotilasjalkineita nimissään. Jokaisessa ruoka- ja
jalkinepaketissa luki näet Patoffin nimi:
Reg.US. Pat.Off !
Että tällainen tausta.
Todettakoon ohimennen, että Neuvostoliitto sai USAlta myös 2,3 miljoonaa tonnia terästä
panssarivaunuihinsa, 229 000 tonnia alumiinia ja kokonaisen huippumodernin aluminitehtaan
lentokoneteollisuudelleen (ilman sitä kaikki Nl:n sotakoneet olisivat WWII:ssa olleet
”rättikoneita”), 18791 kpl nykyaikaisia amerikkalaisia pommi- ja hävittäjäkoneita, 409 526
sota-autoa, suurin osa 6x6 Studebakeria ja White`ja, "joita ilman Nl:n joukot eivät olisi ehtineet
Berliiniin ennen sodan loppua" (Nl:n sotamarsalkka Zhukov),Â jne, jne.
Ehtona Lend-Lease`lle oli, että Nl maksaa sodan päätyttyä materiaaliavun arvon takaisin
USAlle. Nl maksoi 5-15% takaisin, minkä jälkeen kieltäytyi maksamasta enemmän vedoten Nl:n
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diktaattorin Josef Stalinin virittämään nk. kylmään sotaan USAn ja Nl:n välillä.
Kannattaa lukea Antti Saarialhon koko selvitys. 99% lukijoista ei usko sitä todeksi!
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