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KARL STEINMETZILLE

Moscow. 10. IV. 1922.
Hyvä mister Steinmetz!
Kiitän Teitä sydämestäni ystävällisestä kirjeestänne 

16. II. 1922. Minun on häpeäkseni tunnustettava, että kuulin 
nimenne ensimmäisen kerran vasta muutamia kuukausia 
sitten tov. Krzhizhanovskilta, joka toimi „Venäjän sähköis- 
tämissuunnitelmaa laatineen valtionkomiteamme” puheen
johtajana ja toimii nyt „Valtion yleisen suunnittelu- 
komission” puheenjohtajana. Hän kertoi minulle siitä 
huomattavasta asemasta, mikä Teillä on koko maailman 
sähköteknikkojen joukossa.

Nyt olen tutustunut Teihin vielä enemmän tov. Marten
sin kertomusten nojalla. Noista kertomuksista olen havain
nut Teidän tulleen myötätuntoiseksi Neuvosto-Venäjää koh
taan toisaalta yhteiskunnallis-poliittisten katsomustenne 
vaikutuksesta. Toisaalta Te sähkötekniikan edustajana tek
nilliseltä kehitykseltään etumaisiin kuuluvassa maassa 
olette tullut vakuuttuneeksi siitä, että on välttämätöntä ja 
kiertämätöntä korvata kapitalismi uudella yhteiskuntajär
jestelmällä, joka panee toimeen talouselämän suunnitel
mallisen säätelyn ja turvaa koko kansan hyvinvoinnin 
kokonaisten maiden sähköistämisen pohjalla. Kaikissa 
maapallon maissa kasvaa — tosin hitaammin kuin olisi 
toivottavaa, mutta kuitenkin kasvaa vastustamattomasti ja 
herkeämättä niiden tieteen, tekniikan ja taiteen edustajien 
määrä, jotka näkevät välttämättömäksi korvata kapitalis
min muunlaisella yhteiskunnallis-taloudellisella järjestel
mällä ja joita Neuvosto-Venäjän koko kapitalistista maail
maa vastaan käymän taistelun „hirveät vaikeudet” 
(„terrible difficulties”) eivät loitonna eivätkä säikytä, vaan 
päinvastoin panevat tajuamaan taistelun kiertämättömyy-
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den sekä siihen voimiensa mukaan osallistumisen välttä
mättömyyden auttaakseen uutta voittamaan vanhan.

Erikoisesti haluaisin kiittää Teitä tarjouksestanne auttaa 
Venäjää neuvoin, ohjein j.n.e. Koska virallisten ja oikeu
dellisesti tunnustettujen suhteiden puuttuminen Neuvosto- 
Venäjän ja Yhdysvaltojen väliltä tekee ehdotuksenne käy
tännöllisen toteuttamisen sekä meille että Teille hyvin vai
keaksi, rohkenen julkaista kirjeenne ja oman vastaukseni 
toivossa, että silloin monet Amerikassa tai Yhdysvaltojen 
ja Venäjän kanssa kauppasopimuksia solmineissa maissa 
asuvat henkilöt auttavat Teitä (informaatiolla, käännök
sillä venäjästä englanniksi j.n.e.) toteuttamaan Neuvosto
tasavallan auttamispyrkimyksenne.

Parhain terveisin
Teidän Lenin

L ähetetty  New Yorkiin
„ P ra v d a “  J 6  85, 
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