KARJALAISTEN PAKINOITA.

/Aissa on V i e n a n - K a r j a l a n
Snellman?

Tyostaan on se saanut tuntea kotoista hellyytta. Ja tieto siita, etta nuoriso on tehnyt kansan syvien rivien eteen tyota, on
saattanut saman nuorison otsa kirkkaana
hyvien apujon tukemana kulkemaan jalosti
kulkuaan. Ja kun joku aineellinen yritys
on ollut viritettavana on samainen ylioppilasnuoriso ollut valmis taas latua hiihtamaan, uraa aukaisemaan.
Katsoisiko siihen Karjalan joukko?
Siihen katsoo, valistuneeseen ylioppilasnuorisoon se tahystaa. Sita odottaa Kalevan kansa. Valon vartijoita vuottaa. Suomen ylioppilaat ovat Vienan-Karjalan sampo.
Hepa tuovat antimiaan sadun ja laulelon
maahan. Silloinpa heraa Kalevan kansa,
silloinpa ottaa se kantelonsa ja laulaa sen
ikuisen laulun: se laulu ei ole lasten laulu,
se on Vainamon virsi. Sepa virsi herattaa
elolle nuoreri sydammen, se uhkuu kotoista
henkeli, aito suomalaista kansallista tunnetta. Siella Vienan Karjalassa, kaiken
kurjuudenkin keskella, on pohjalla lujaa
kansallishenkea. alkuperaista elonvoimaa.
Sita nuoriso rakastaa. Ja sita henkea ei
mikiiiin jattilaiskasi murskaksi murra. Kun maan toivo: sen oppinut ylioppilasnuoriso, sen reippaat pojat ja tyttaret ohjaavat valistustyon Vienan Karjalaan, kun
he aukaisevat Karjalan akkunat auki, silloin on Vienassa leuto ja lammin ja silloin
on kirjoitettu Suomen suvun historian lehdillo kaunein runo, laulettu ihanin laulu.
Silloin kurja Karjalamme on meille kallis
ja rakas. Silloin tuo unohdettu heimomme
elaa. - - Tata toivoo Vienan-Karjala Teilta,
ylioppilas-nuoriso. Avatkaa Karjala sivistykselle. Johtakaa sivistys Vienaan. Virittakaa valon nuotiot niidcn kauniiden kalavesien rannoille! Polttakaa ihanin kokko
Karjalan humisevassa hongikossa! Kaatakaa sivistyskaskea nK^tsistyneille Vainon
kankahille! Silloin se laulaa teille viela
syvemmat syntynsa, avaa viela rikkahammat aarrelippahansa.
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Uskaltaisiko tehdii tuon kysymyksen
ja uskaltaisiko unta nahda. Kuka herattaisi uinuvan heimoushengen ja loihtisi lujaa kansallistuntoa Kalevan Icansaan, sen
suureen sukuperaan ? Hajallaan on heimomme kallis, veil ei voljeaan tunne, ei
auttavaa katta ojenna. Lienee mahli mennyt maan rakohon.
Tuolla maanselan
tuolla puolen elelee lapsiaikaansa viola eras
sukumme haara. Siella se kalastelee kaunojarvillaan, kaataa kaskia, raataa rameita
ja laulelee syntyja syvia. Ei se ole toivomasta lakannut, ei se ole viela itseansa
hylannyt, Veljiinsa katsoo, heilta apua
odottaa. Suomea tahystelee. Lannemmaksi
lahenisi. Irti se ei ikina omin voimin paase.
Eiko ilmesty sille auttajaa? Missa on Karjalan Snellman, joka Vienan henkiset ja
aineelliset kahleot irti katkoisi? Turveko
peittaa herattajan hengen'? Viclako leijona
valveutui'?
Kun tietiija ilmestyisi, niin hanpa laulaisi Suomen suvun surullisen laulun. Silloin se heimpushenki sulattaisi kaikki yhdeKSi eroitta"nlattoniak*sl" kokbriaisuiideksi.
Silloin vierasten ainesten valissa heraisi
heimon elinvoima, tuntisi sukunsa juuret.
Hajallaan ollen ei herata tama sitkea kansa
vierasten ihmettelya. Silloin vasta kun suomalainen saataisiin tajuamaan heimoushenkensa, tuntemaan veljiensa tunteet, silloin
vasta heraisi elinvoimat. Tassa on tarkea
isanmaallinen tyo. Vaistyako syrjaiin, vetaytyako valinpiiamattomyyteen? Nyt jos
milloin tarvittaisiin tajuta oma heimous.
Si' kasvattaisi ja kohottaisi, ei jakaisi eika
])irstoisi, vuan lujittaisi, ja kasvaisi kaunis
oman sukunsa suuruuden tunteminen ja
voimiensa tajuaminen.
Ennen kaikkea vaatii Vienan-Karjalan
kovaosainen kansa hellimman huolen. Tuo
poloinen Karjala on saanut liian kauan
karsia. Pian saattaa se unhottaa itsensa,
kun eivat sen toiveet toteudu. Se elelee
t
aikaansa raj an takana tietamatta vahaakaiin
sen maan tavoista josta se osa on, jossa
on sen veljet, siskot. Olisi saatava sampo,
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kumouhsesta.
Mistapa sen saisi? Suomesta olisi se saatava,
veljen kasi olisi ojennettava. Kukapa ottaisi ja ojentaisi? Suomen sivistynyt nuoriso on ennenkin kiitettavalla tavalla ottamarraskuun 21 p:na taytti Venut osaa valistustyohon. Silloin kun kan- najan vallankumous toisen ikavuotensa. On
sammo on saanut. tuimimmin tunica sortoa, kulunut nimittain kaksi vuotta siitii, kun
on sen .yliojipilas-nuoriso ollut valmis sa- ensimainen sernstvon edustajaiu kokous 21
moainaan synkimpien salojen syliin sinne p:na marraskuuta 1904 pidettiin Pietarissa.
tuomaan valou ja sivistyksen siemenia. Kokouksessa laadittiin kaikkien semstvojen

