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uskon siementa sirottamaan,
toivon korsia kohottamaan
saloille synkille, kaukaisille;
mutta te, paimenet ristikansan,
ootteko apua antaneet,
ootteko kansoa kaittavaanne
kuilujen ylitse kantaneet,
ootteko y h d e n muistaneet,
muut jos liettekin unhottaneet?
Ootteko kayttaneet k a n s a n k i e l t a ,
ootteko noutaneet Herran mielta,
kun han kaikkien kielien antaa
itselleen iki-kiitosta kantaa?
Ellette, -

tuomio tuosta te kuulkaa:

m a l a i n e n h u o n e e n t a u l u , Nuort e n r u n o j a j a I l m o j e n lauluja, kaikkia ylevahenkisia runoteoksia.
Sydamen laulaja, hengen jalostaja,
kansasi kohottaja — nuku rauhaisaa, utuista
unta!

Pienta pakinaa nimen«
muuttoasiasta.

Vento vieraan virkakunnan vakivaltaisesta vaikutuksesta ovat aikojen kuluessa
Kylvonne kanna ei hedelmata
niin hyvin kansalliset paikan- kuin sukutyonne on tyhjaa, tyhjaa aivan,
nimetkin, joko kokonaan tai osaksi virallisesti kayneet epakansallisiksi Vienan Karoppinne kansaan ei jalkea jata,
jalassa.
Vaan kansa, tietenkin luontoisen
tuottaa teille vain turhan vaivan;
vaiston
vaikutuksesta, on itsepintaisesti
kansa vain kultia, kuvia palvoo,
keskinaisessa elamassaan sailyttanyt, miedessa vanhojen jumalain valvoo . . .
kali mahdollista alkuperaisia kansallisia
nimityksia. Vastahakoisesti on syrjaisen
selkoiskylan elaja aitovenalaisiin nimiin
perehtynyt edes virallisessa merkityksessakaan. Nain on laita kotoisilla kummuilla
elajan rahvahan.
Liikkuva kansa, mikali tunnen ja tiedan, on varsinkin kauppamatkoillaan Suomessa ennen aikaan a i n a kayttanyt kansallista sukunimea. Vasta viimeisina vuoSuurin nykyisista suomalaisista runoi- sikymmina, kun Vienan Karjalaisia alkoi
lijoista
kuollut. Ikuisen nuoruuden asettua maakauppiaiksi Suomeen, on venaihantelija, ikuisen elaman uskoja, ikuisen laisten sukunimien kaytanto heidan keskevaan laulaja -- murtunut multaan, tait- kuudessaan valtaan paassyt — yksinomaan
tunut talven alle. Siina on suuren elaman virallisista syista. Tama on monellekin
olojamme tuntemattomalle antanut aihetta
suurin ja raskain ristiriita. Mutta samalla olettamiseen, etta muka meikalaiset ehdoin
suloisin. Mies maahan, mutta tyo't ja muisto tahdoin, aivan kuin mitaki koristetta tuota
maailmalle. Lahtevat lintusina siivosiipi- venalaista nimea ka'yttaisivat. Mutta toden
sina, sulosuisina lentelemaan ja joka rays- totta ei valveutunut Vienan Karjalainen
taalla, joka ikkunalla laulelevat, viserta- niinkaan tahallaan venalaisen ja siis hanelle itselleenkin vieraan nimikilven alia
vat. Mita? Suuren sydamen syvimpia, ammattiaan harjoita, ei Suomessa eika kohellimpia . . .
toisessa Karjalassa.
J. H. Erkko jatti paljon kaunista suoAjatellaanpa miten monasti meikalainen
malaiselle kansalle. Hanen kadestaan lah- eiko tunnekkaan itsensa loukatuksi kun
tivat seuraavat teokset: R u n o e l m i a , kuulee omaa nimeansa vaarin aannettavan,
vain mitempa sen oikein aantamista voi
P a i m e n l a u l u j a , U u s i a r u n o e l - vaatia muilta, kun ani harvat itsekaan
m i a, H a v a i 11 u a n i (virsia), T i e t o j a osaamme sita kyllin sujuvasti lausua. Ta(raamatullinen mietenaytelma), U s k o v a i- han sanottaneen: muuttakaa sitten nimenne!
n e n (eletty kertomus), K u p 1 i a (runoja), Niinpa kylla, ja moni meista on jo sita
A i n o , K u l l e r v o j a P o h j o l a n h a a t , koettanutkin, vaikka taydellisesti onnistumatta. Meilla na'et taytyy tassakin asiassa
Kalevala-aiheisia kauniita runonaytelmia, aivan Tsaariin asti paperit tyontaa ja enAjan
v a r r e l t a , R u n o e l m i a j a nen kuin ne niin monihyvaiselta reissulta
a j a t e l m i a , P i m e a n t u l l e n , S u o - myontyvat, ennattaa jo nimen muuttajakin

J. H. Erkko -- kuollut.
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toisinaan inuuttaa tuonilmaLsille elosijoille .
. . Vain kunhan olot valtakunnassa vakaantuu ja kunhan kansallineu ja yksilollinen vapaus tulevat taatuikai, ei varmaankaan Vienan Karjalaiset vitkastele vieraantuessaan ventovieraista
sukunimistaan.
Kilvan kiirehessa valitaan silloin aito-karjalaiset sukunimet, nimet joitten sointu
sorjana kaikuu omissa seka heimomme helean korvissa, kajahtaa tutunomaisena Kalevan kankahilla. Rilloin Jeff it ja noffit
unohdetaan. Mutta vuotellessa tuota armasta aikaa, voitaisiin ehka jo nytkin. nimimerkki ,,I C":n ehdottamalla tavalla rinnakkaisesti virallisen nimen ohella — niinkuin jo useat Vienan Karjalaiset kayttavatkin
ruveta yleisemmin kayttamaan
kansallisia sukunimia. Samalla kuin toivon
etta ,,Karjalaisten Pakinoissa" annetaan

kalin ,,hainiljaa", vastattiin: ,,ka, Perttunen, Perttunen so on. K'eihan tassa kylassa
inuita hiimiljoita oukkaan, kun Perttuset
ja Karhuset." Ei siis ,,jel'1'ia" tunnusteta
ollenkaan. — Muutamakseen taas olin tyossa
Jyvalahen Tiilikkalassa eraassa talossa.
Lsannan ,,muamo" on ,,onnakko" vuotta 60
jo ollut talossa. Kertasen ,,narosna" tiedustelin hanelta poikansa ,,hamiljaa" ja, pyha
risti, ban ei siita tiennyt holyn polya. Minua huvitti tuo akkaraiskan tietamattomyys. ,,Ka tiijat sie. Onttonenhan se on
ininun poika. Kun se ukkopogoinniekka
oli Ontto, niin totta se poika silloin on
Onttonen", koki akkaraiska minulle selittaa. ,,Onkohan tuo pravlinjan kirjoillakin
Onttonen" kiusasin viela akkaa. ,,Ka, siita
mie en tiija, miten ne herrat on sinne kniikoilleen panneet vaan silloin kun minut

Karjalainen perhe vieraineen {Suomen Raja-Karjalasta).

sijaa nimen muutto ilmoituksillekin, kehoitan kaikkia niita Vienan Karjalaisia, jotka
joko ovat aikusemmin nimensa muuttaneet
tahi vasta sen tekevat, tyontamaan ilmoituksensa myoskin omaan aanenkannattajaamme, jotta siten saavat tiedon tuttavammekin. Vaihtakaapa mielipiteita tasta,
ruielestani ylen tarkeastii asiasta.
Paavo Ahava.

Karjalaisten Pakinoiden 1 n:ssa nimimerkki I. C. kehoittaa Vienan Karjalaisia
heittamaan pois nuo oudot venalaispaatteiset sukunimet. Remsujel'fit, Sergejeffity.
in. Syventykaammepa hiukkaisen asiaan.
Joka lienee liikkunut vahankaan enemraalta Karjalassa, han on tullut helposti huomaamaan, etta varsinainen kansa
ei ole viela hyvaksynyt ollenkaan koko
noita outoja ,,hamiljoita". Niinpa esim.
kun Latvajarvessa tiedustelin laulaja Miih-

Jyskyj arvelta tahan tuotiin, niin Tiilikkalaksi tata taloa sanottiin."
Varsinainen kansa siis viela kammoo
kaikkia noita ,,jeffia" ja ,,noffia." Jos
esim. Uhtuan kylasta lahet etsimaan tuon
karjalaisliikkeen innokkaan alkuun panijan ja harrastajan, Paavo Afanasjevin kotia, ja kyselet sita virallisella nimella, niin
uskallan epailla, etta et ainakaan sina paivana perille paase. Mutta kysele vaan karjalaisella nimella, niin sen kylla kaikki
tietaa.
Viela eras esimerkki! Siita on vuotta
kymmeninen, kun Jyvalahden mies etsi
Kuopiossa ,,Pappisen Oleksein" kauppapuotia. Koko paivan sinne tanne ajeltuaan
osaantui han vihdon Alekseij Popoffin puotiin. ,,Tiallai olet juaveli ja kun mie olen paivasen sinua etsinyt, virkkoi mies. ,,Mahoit
kysya rahvahalta." Ka, kysyinhan mie moneltaki Pappisen Oleksin puotia, vaan ei
tiijetty." ,,Oisit kysynyt Popoffin puotia,
niin kylla ois ruttoh juohatettu." Naita

KARJALAISTEN JOULU.

Aaatalouspakinoita.
ii

tammoisia sattumia saattaisin luetella lopp umattomiin, jos vaan ,,aika ja tilaisuus
myontaisi." Jos viela mainitsen, etta V:niemen nykyisen ,,Stuarostan" virallinen nirai
on Matvei Kiriloff, vaan seka rahvas, etta
ban itsekin paremmin ymmartaa nimitysta
Sananen karjanhoidosta ja maanoiljeKyyro Matti, samoin starssina Stepan Liplyksesta Vienan-Xarjalassa,
kin paremmin tunnetaan Liusun Teppanan
Jokaisen ken maatansa viljelee ja karjaansa
nimella, niin alkaa kayda selvaksi, etta
takalainen rahvas ei tahdo tunnustaa noita hoitaa ja tahtoo tyostansa saada mahdollisimman
vieras paatteisia nimia. Nuo ,,jeffit" ja suuren tulon, on tarkeaa osata asettaa taloutensa
kylla karjalaisten nimien hannalla pyo- maanlaadun, ilmanalan y. m. luonnon edellysten
rineet, ,,maneh tiija" pari sataa vuot- mukaan.
ta, vaikka rahvas ei niista naihin vuosiin
Vienan-Karjalassa fcaytyy maamiehen turvautua
saati ole valittanyt sita, eika tata. Mutta paaasiassa karjanhoitoon, jos tahtoo saada elamista
nyt kun laukkumiehilla taytyy olla passit rnaan annista. . Viljan viljelys ei Vienan-Karjalassa
ja muut kuljeksiessaan, niin noihin passei- suuremmassa maarassa kannata. Alat^ovat pienia ja
hin tietysti merkitaan virallinen nimi. Tata inaanjakosuhteiden vuoksi vallitsee maamiehessa epapassia taytyy
varmuas ja valinnaytella sitte
pitamattomyya
kuvernooreille,
talouden hoitoon
vallesmannille,
Tiahden. Siksipa
poliiseille y. m.
taytyykin Vieuan
ja niin tuleekin
Karjalaisen yksintietoon,
etta
omaan turvautua
tuo meijan tutkarjanhoitoon, ja
tu Kaharapaa
karjasta karjalaiVaseli
onkin
nen hyvalla ruoVasaraijeff,
kiunalla ja kun
Hukka Miikkurnpeaa harjoittalaNikolaiEettimaan r e h u v i l jefl'j.n. e. Paaj e l y s t a tuleekin
asiassamonikin
saamaan taloudelKarjalan mies
lisesti suuremman
ha'pee noitaa
voiton. Mutta mikoristettujasuteu ovat karjataJamani Paavila ja Triihvo Uhtualta (runonlaulajia).
kunimiaan ja
lousolot tata nykya
jos olis valta,
Vienan-karjalassa?
niinkuin on mieli, niin pian moni mies
Jos kaymma navettaau antaa se meille ensipyyhkaiseisi nimensa hannasta tuon ,,jeffin" maisen suuren opetuksen. Navetta on aivan pimea
tai ,,offin."
ja likainen, eika siella ole mitaan sisustusta. Atahdotonta on pimeydessa elainten viihtya. Elamisen enS. W.

Kysymyksia.
1. Mita ovat vakijuomat?
2. Mita ansioita vakijuomilla on ihmiskunnassa?
if

Ken naihin kysymyksiin tyontaa ,,Karjalaisten Pakinain" toimitukselle sattuvimmat vastaukset ennen ensi tammikuun 15
p:aa, saapi vuosikerran ,,Karjalaisteu Pakinoita" ilmaiseksi.
T o i m i t u s.

siinaisia ehtoja on saada paivan valoa ja puhtautta,
ilraan uiita ei karjasta ole paljoakaan odotettavaa.
- Valoa siis navettaan ja puhtautta elukoille!
Vienan-Karjalassa tulisi ensiksi saada hyvia
elaimia navettaan ja niita hyvin hoitaa. Edellista
puolta on koetettu parantaa silla, etta on annettu
mukamas jalostuneimpien Holmogori- ja Jaroslavrotujen vaikuttaa karjaan. Tulokset tasta ovat olleet
aivan huonoja, ainakin Aunuksesta kertoo sellaista
suomalaisille tunnettu eteva karjamies H. Nylander.
Karjalan omaa maatiais rotua olisi sen sijaan jalostettava. Silla maatiaisrodun ruokinta tuottaa snurimman taloadellisen voiton. Taman rodun maito
on rasvaisinta, ja taman rodun lehmat ovat vahempaan tyytyvaiset kuin muiden. Kun Vienan-Karjalan omat lehmat-maatiaiset-saataisiin voimaperaisesti ruokituksi ja rnuutoin hyvin hoidetuksi, niin
siita vasta koituisi tuotteliain karja.
Mutta millainen on nykyineu ruokinta VienanKarjalassa?

