KARJALAISTEN JOULU,

kun sinun siskosi, veljesi

polvia myökahlaavat
sakeassa,
juuttavassa liejussa vieraassa liejussa,
itsemyömisen, velj esvihan, luonno t tomrr r-rclen
liejussa? Etkö koettaisi apuasi anta,a heielän
ylösnousemisekseen ? Nyt on suuri ylösnousemisen päivä. Sinä ja veljersi suomalainen olette sen maailmalle saattaneet.

Nimens kuullen Ontron reippahan
muoto muuttuu, vaimo vaikertaa:

ten, ryntähiä myöten

,.Viorus vie nyt avrrn ainoan,

koilin tnrvan, taaton lapsiltail
kalman kitaan. huiluut kuoleman

Lähtiessään Ontro viihdyttää:
..Rahkaharri, vuottakaahan vain.
ehkä palaan, chkä eloon jään,
mennä täytyy, tsaarin kutsun sain.

Koeta selittää heille, eitä se on häpeä,
rikos j a turmantSrö, j o. ihminetn it-

n

I

puu[os, rniero eclessä on vain,,.

sensä ,,esikoisuutensa" myö. muuksimuuttamiseen taipuu. Ei sitä Luojakaan
tahdo. Tämä selitys, jos sinä siihen itse
uskot ja saat muut sitä uskoniaan, on jo
ylösnousun aste.

Ontro meni. viotiirr Aasiaan,

Koti. perhe hälle , muisto vaan.
Kaihon vuolti perhe raatboaan,
konsa -- surmanviesti kerrotaan.

lieska.
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Tervehdys Vienär v€l_

jille-Ämerikasta.

-\
Lappi laiha, Aunus avuton,

\

kansa köyhä, elo erämaan
1

'l',.t ve Finii ill.nril: ntilirtri.
telve liitnsarri kalli,<.
sinä, joka olet riirnrnut lrnessil,
SOIron ttllii Sot'tunlinnd,

I

Kansa nöyrä, tuiki turvaton,

silmät ristii, kiittaä tsaariaan.
Kelran kauas Karja'lahan sain,

rrrotettulta ernosta,
Srrornestilsi,-vl i ä ttvnii
kittt'l't. polr.iolurr 1,,irill,'
iurnisille tuntureilL,.
nliss' on vcliet vie.r-oitcttrr.

unhon maille, umpipoluille;
päätyi polku, hallit haukahtain
riensi vastaan,,ruotzin brihalle(r

'Iulin taloon, Saareu Ontro

tuo

uuttr,r,

tervohtäerr pirtrihinsä vei.
veli, ota syö ja juo!,'
- ,,Pyhäjuoksi,
Jutut
puhe puutu ei.

-

Rusopinta, ruumis rotevå,
metsän kyttä kuulu kalc,mies,

tulen tuttu, kaynyt haartissa,
josta kummat kertoelia ties.

,,Nyt on toista, tsaari jalo on,
sääli meitä, kuten kerrotaan.
Kuolo kurja, Aunus avuion,
siksl ei meitä sääda sotimaan.i,
fiii

Ihastellen kylä kertasi:
Vaikka vaara valtakunnan oni
tsaari, isä moita armahti;

kiitos häIio, kiitos olkohonlr'
Kohta kylään r.iesti vierähti,

hrulot petti tieto turmion:
..sana tsaarin kohta tulevi.
måäränä sen miesten vienti on.(,
Sana saapuu,

julki

iuetaan

käsky, käyila kohta armei.jaan.

liieltä tvrkl,tetty

rrrrttir nrioltii ririelistotir..
\Iaar eri sortrrnut sul<uni surrri.
kititltilttrl KalIVirti kirrrsir.
viel' on henhi hcirnossilr)i.
srlvu-{sLlni Suonien trrnt0 I
Rtrhr-ir,an sv\.ois1ii r.ivcistii
nousi miohet ilieklirlr.iiiliii
Llrollot 1Ievin miolin.
lauloiya,t sukrul:ia siuul'en.
rnriloisoD Kalor.irn liirnsa;.r
ilrn oille iliih yviilr-"i I

,.Kirikui Iiirler au lirLrlut. lrrr.rnrr'rr soilr-

nu

t, yli rrlkkaharr isiirirriirirri. Sri

r,uikunserni nriestcrr ur-ieht I'uoierksi et.
nu.rttir, liolioniral I Iia>r oit .iellii tiln)lnoil
1aill.r, vitkallet'n, ,JLrullLLir >r'r-iilk', sä .joka
sy(lämeen! Sii.. tl]-t ,,1e virlrrlir .ja ptilvoton. Sun voittos Lenan lr,islar-ainon on!'.
T,änrpimiisti tellt,hdimnte,.Yietran Kar,jaiaistern Iiittoir". nril;ti pelustettiin llirr,rnlie-

tit

reellti elolr. .) J lriiiränii, Iiolla otimme
vastaLln lt hrlerr ..Iial jrtlrri-<tr:n pzrhinoita',.
.iouli.it eusirrrrrriirrrt'u rriiylr'nrrrrror.o slirJrui
rrr"ill,. r iirrre r.lolirrrrl luliulla

KARJALAiSTEN JOULU.

Kukapa ei olisi iloinen, .io1la vaan on
hiuka,nkir kansallistuulctta, iolltr' r'aan vähäkiri sykkii Kalevan kansan vertil, nähtlessään. ötta vilidoinkin \rieua,n Karjalassa,
st nlrän vöu ptr'ästä, kitnqasl aD -,io'kiu r ietå tautäinei, ilrurra a,ämu'? Kt,mpii ei siiloin oclottaisi, toivoisi ja jos niin ta,rl.itaan
auitaisi sen nousua korkeammalle'i Kenrpä
ei iloitsisi siitä ja toivoisi ottä yiin usvat
haihtuisi ja tuosta aanun koit,tetresta sertrir,isi kirlias heväipiiivä'/ JoIIoin aurinlro
paistaisi r'li kolio liur.jan Knrjalan tiiytlollii
ierälliiän, r'alilisten joka nurkan ioka soptikan ja joka itrmislapsen s;«liimen? Niir.

2 päivänä yhteinen Yienan

Karjalais-

iää nvt ainoastaan kaksi dollaria mieheen,
se o" 26 rlollaria vht. Rahat lähetettiin
Liiton puheenjohiajälle A. Mitrofanoffille
Jvr.äsky1ään. Myöhemmin päätettiin iähettää loppusumma, kun ensin saamme vastur-rn rähoisia. Myöskin päätettiin lähettää kiertokirjeei faikille Vienan Karjllaisilie, joita vaan tiedetään olevan täällä Yhclvsvalloissa. Kaiken kirjeenvaihdon toimii
fhtti Ker-näs ia Geor§ Remsujeff, jotka
myös toimivat kokouksessa: edellinen puhöenjohtajana ja jä1kimäinen kirjurina.
Seuraava kokous pirletään t,uonnempana
-iu"sa keskrrstellaan m. m. mihin toimenpiieisiin olisi paras r.yht.yä Liilon avustamiseksi aineellisessa *ht""..u tääIIä. Myös-

Yienan Karjalaisia Amerikassa.

rr lioliorts .\lrili l(''r'niilist'rr tvltiilrii'
,:.rr kcsl<rrslclitrrmt', tttiltili l.ittrlrrpitoisiil'
,,irlzin olisi r.yhd; ttiivii perL'ustctutr. ,.\iioLrr I{arialaisterr liiton* arrttirntiselisi. Tiiri oli " pai liIiillmntitrllir liiytr vii-'iii pari stI
'.nr,rr,rnt,itä hrr,rjalzlisestil sil.IIlullllt, .13
'lloistt eiviit olleet ttLlleot .jrl i.lisi
',,.tti.
s.-rir'.t,ilassa. .ioten hiirr ei voinut st'n
''si sitit;rttu

-

Ii oiio tLkse-"sa

oii innosttrs

s

trttli" "j oliar-

mit,li, sama ir,i atus. -ia slrltra
r.r oli
. ruiiirii" \rikr i sr'lri.iiiu l<riiullir r"li tttrr-i
:t'lsåi. liuinlia, orltisot pit-'net. kiliils.
r, oliva,t liauvrts iitrr'hoitt.'ttu. irun o1i
"itien aisiLl. oln.tn ktl-iiru srrl'letlln Iixl',l r-lcis nostarnineu kfslnrl'linessri' IiLrrl
ir:i,,iltilltrll,,li Irrkcrrul Trrlrlrlr'''r'lla ;'i'- r, \-ieuan l{rrljal.aiston liitolr l<oliouliseu
:r. seliä siiiiritiiehtotuksern. niin johrii,;rrirr r iisi niies halusi vht5rii tr'iitol pe-' ,r-rrli-.i'.iiisenihsi. s. o.lniri{-(ad Liitollc § t{)
: -;rtkliital. Kuitenkin piiiitottiirr lähctsrimn,

kin lausuttiin toivomuksena että allekir.ioittanut kirjoittaisi tääItä Karjaiaisten Pakinoihin siIlöin täIlöin tietoja työ suhteista
r. m. Ja lot,ulcsi rnetrtiin .yhteiseen kuvaan.
inika paar"itiin lähetlää ..Kar,ialaisten Pakinoihif' julaistavaksi tämän kirjeqn seuraamana. Kuvanotto ei ensi kerralla täysin
onnistunut, joten olimme pakotetiu rnenemään toisen [erran. Kuvas§a olijoitten ,,prialkaen:
hoien"
u nirnet ovat, vlärivillä oikealia
l. Pekka Feäclorovits Remsujeff. 2.
Timo Grekorjovits Kondratjufjr 3' ..]akoh
Petlor its Luu,len lKenijcfi) 4. Timo K-avrilo{f Remsujeff. 5. -{nttl Egorjovits Retiiiplt'. 6. Kalle Grikor'ler its Retti.ieil. ÅlaiivissA oikerr[ta rlkaöu. 7. Stefan Ivanovits
Rernsuieil. 8. JoseI Eqor.lovits Rettliefl'. 9.
Åntri " lvanor its Keväas" (Konratjel'f t 10.
Georg Feodorovits Remsujeff' ^11.. Vaseli
Andr:öjevits Keynäs ([o1{ratj^gff)^ 12. Joseb Pätrovits Pöterson (Tiitikoff)' 13. Äleksi
Luppovits Remsuje{f,
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Ja,kob Lunclen ja, Joseli Pettolson ovat
Jyr,äiahdesta, toiseI kaikki Vuokkiniemen

Kaihomielisen juhlatunnelma.

kYlå sf a.

Tvöt tiissä kaupungissa oyat tänä

l<e-

sänä olleet, tr'lvalli-qtu r-ilkl<irirnrntat. Pitkin

lVliks' juhlat rrulle miettimistä antaa

licsäii, on pirhuttr-r ettii lankarnyily.jossa
prliklial(unna,n sLronralaiset suirliririra,ksi
osaksi työskentcler,ä t, pit

Iliksr ympåristörrl tållöir on kuin

Mirr hirmu-myrsky siivillånsä kairtaa?

si -eisu uttair .j ok,.Ei oo pir,hirksi .i os s,,i"ookin
äi

.cikin aikaa.
vähän aihaa," tuumir.irt tikot ,.lnn on näirl
liuuma ilma, erikä tijitäkään iaksa paislria.,.
\raan oi m)rl1} topannutka,rrn so lryijrii ),Otä
päivää; puhu\ratpa erttei se p\.sälityisi enn{.nklrin pnsi liesäoä
Tääilåi olevilt krrrjalai-ret kuulur.at sunrin os.r, r'aittiusriveihin. vaarl onha,n niitii
jouko-rsa senunoisia,kin .j,,tlrrL l<iit-skcntc,lc'
r ät kapak-oissu joutoaikoiuaan. ju ovatlrr
mltutamat töistäkin pois -iuonniu tähden.
Niimpä äsken mainittu kansalainenkin.loutui sa,iraalaan r.iinan tähr1en. l<un ]rurirala
1räis.ään halusi kootrun voinriirarr el.iiiirr toi,ser Karjalaisen kanssa, jossa, häneltä jollakin ta,va,lla jalka viiäntyi nilkasta. Toi\roa sopii että tällaiset tapaukset olisi moille
l<ehoitukscna 1.hä tar:rnokliairnrnin taisteletrnaan tuota kir:ottua voirnaa rrastarrn. Eikä
tlinoastaan iätä pahetta vastrtan vaan rnr,-öskin. nmita!
Herää kansani! Iluomaa velieni pahe
1,rrIr,,r,ksi. 11'lrrl5' r ht,'i-voirnin vlrtei-t.t öhön :
ohkä, voimasi ovat heilrot. rnutta niuislzr, :
heikothin
lrelKotKln voln1at
\-oinat tytltoenlyot)
htcenhrötr.nä voivat suulia rlikaan saa«la. Ja sjnä,
sir
,.Karjalaisten Pakina" mene ioka pimeään pirttiin ja saata svnkkiin saloihin vir:ret r.irt_-iIt rniiän, saloset saneleruahan, Iaululinnut
I a,ula,rn ah trn
" k antt-.le e, t kaj aut t arnahu n. .i o t t a
s.r rrtr is kan11 kirrrrris. lrci rnt, enti.tä r.lrornlri
vienoisille Yienan maille. kaunihisen Kar-

\
\

-t.].

.jalrr,han

.

!

,Sä nouse, nuori nraani, annas, lnerenil
la,nipin. läikkykää! Jo kuuluu lintuin laulu
htrrr:as. jo piiir,äss' arrllot välkkyiiä. tleriijä
tuulten huminaan, ja loistoon iamun kirkl<a,han! Sä nouse, nllori maani armas. meleni. lir rrrpirr' lrjihkvkäii l"
Do kalb, Ill, Syysh. 17 p. 1906.
Yaseli Keynäs.
ö
§

Suurten miesten mietelmiä.
Reipas, urheasti taisteleva ihminen saavuttaa
airra silloin tälli)in pienen voiton. joka jä1leen elv).ttää häner rohkenttaan.
Thomas Oar

**--{-c-l:*--r=e-

?

santaa

Siksl että lienel vieras maailmalle.
Knn purteni vie kaihon ulapallc . .
IIiks' mieleni ei juhlimahan taivu,
Vtr,in arkipäiväir unelmihirr vaipuu ?
Kun aatoksesi lentää kaukomaille,
Siks' jäänkö juhJatunnetmia vajlte?
Ilrin juhlintain ei huulten liymyilyä,
Xi kaavamaista hartautta kielen.
Vain elon lapi hengen epäilyä
ja tavoit,usta hoivaa kaiho-mielerr . . .

.

Paavo Ahava
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Kunnanrranhin.
Kir.joittanut.

'Ieodor Kostirr.
Käännös.

Läheilä varrhaa taioa, jonka vajarr piiähärr
naulattu musta taulu kirjotuksineen: »pravlerria», istui viheriä1Iä nurmiholla talonpoihia.
Nuo hyiäkuntien vanhimrnat ja edustajat olivat liokoontuneet tarl<astamaan kunnanvanhimmarr tilejä.
Joen reunalla, erillään muista, seisoi pietri

oli

ryhmä talonpoikia hiljaa kesl<ustellen. Keshustelua johti nuori mies, noin kolmekymmenvuotias, jolla oli pieni vaalea parta, siniset silmät
ja vahava miettivä iime kasvoilla. Häntä sanot-

tiin

Alel<sei Matvejevits Bjihofiksi.
-- NIitä te varajatte? kysäsi I3jikof kääntyneenä jouhkoon päin.
Pääasia
älhää
ihniantako toisianne -Kyllin, että- tuo ve-

renimijii rlmee vertanne
Eh, Ålehsej Nlatvejevits I No l<uinl<a
rne rohkenemme
alkaa? puuttui eräs ijäkäs ta-

lonisäntä puheeseen, Sinä olet kirjotustaitoinen,

voit heidän juoniaan paljastaa, mutta me olemr1e pimeitä . . Pidä huolta rneistä
Jurnalan nimessä kannatanrre
Yarovammin, veljet,

.

-elihii

joi<u joukosta.

-

Talonpojat muuttivat kohta

Kirjusha tulee
l<eskustelunsa

ruveten pakinoirnaan alkavista peltotöistä.
Joukou ohi kuiki tunnettu hunnanvanhimrnan vakooja, liirjushlia, juopunut ja ryysl,inen
talonpoika. Tultuaan talonisännän luo, katsahti

