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Siirtolaisia Suomesta Kanadaan.
Se tawattoman suuri osanotto, jolla ulkomaitten,
warsinkin Englannin, suurimmatkin sanomalehdet owat seurannet nykyisen waltiollisen asemamme kehitystä, näkyy kiinnittäneen myöskin eräitten Atlantin takaisten maitten hallitusten huomiota maahamme ja sen asukkaihin. Ja
kun Amerikan waltiot owat tottuneet siihen, että
ne waltiollisten sortoaikain wallitessa Europan
maissa aina saawat joukottain parasta työwoimaa niistä, niin näkyy nytkin eräillä sikäläisillä
hallituksilla olewan halua käyttää meidän asemaamme hywäkseen, wetääkseen ahtaitten olojen täältä mahdollisesti pois ajamaa wäkeä puoleensa.
Niinpä kertoo wiime perjantaisessa Frankfurter Zeitungissa sen kirjeenwaihtaja Winnipegistä, Kanadasta, luotettawasta lähteestä kuulleensa, että Kanadan hallitus tulee europalaisten
asiamiestensä kautta ryhtymään toimenpiteisiin
saadakseen mahdollisimman paljon Suomen
asukkaita, warsinkin maanwiljelijöitä ja maanwiljelystyöwäkeä siirtymään läntiseen Kanadaan ja asettumaan sinne. Sitä warten luwattaisiin heille wapaata maata ja erityisiä muita etuja.
Suomalaisia pidetään täällä – sanoo kirjeenwaihtaja – ensi luokan maanwiljelijöinä, he owat ankaraan talwiseen ilmanalaan tottuneita ja heidän
sanotaan olewan ahkeria, raittiita ihmisiä, jotka
erinomaisen hywin soweltuwat siirtolaisiksi Kanadan länsiosiin. Kanadassa luullaan, että nykyinen aika on warsin omiaan propagandaa warten
tämän siirtymisen hywäksi, koska Wenäjän politiikka Suomessa on jo sitä walmistellut. Myöskin Kanadan Pacificrautatien yhtiö on aikeessa
ryhtyä samallaiseen toimintaan Suomessa. Sekä
Kanadan hallituksella että mainitulla rautatieyhtiöllä on wielä suunnattomia maa-aloja, joita hallitus antaa osittain ilmaiseksi (homesteadmaana)
osittain huokeasta hinnasta halukkaille ostajille
ja rautatie myö tosin kalliimmasta, waan hywillä
maksuehdoilla. Albertan maakunnassa on rautatiellä useita miljoonia eekkereitä maata, jonka se
on keinotekoisella kastelulla tehnyt tuottawaksi.
Ammattimiehet wäittäwät, että juuri nämä keinotekoisesti kastellut maat tulewat antamaan
runsaimman sadon.

Pacificradan yhtiö hyötyisi siirtolaisista melkoisesti myöskin sen kautta, että se saisi kuljettaa niitä omilla laiwoillaan ja rautateillään. Mutta Kanadan hallitus, joka kuuluu wapaamieliseen
puolueeseen, käyttäisi siirtolaisten kuljetukseen,
missä se wain on mahdollista, muita ratoja ja
höyrylaiwalinjoja, eikä wanhoillisten Pacificherrain omistamia. Sen wuoksi aikoo rautatieyhtiö toimia omin päin ja kilpailla hallituksen kanssa suomalaisista siirtolaisista. Kirjeenwaihtaja ei
pidä mahdottomana, että rautatieyhtiö tässä kilpailussa pääsee woitolle, se kun tarmokkuudessa
ja liikkuwaisuudessa woittaa hallituksen.
Näin saksalaisen lehden kirjeenwaihtaja.
Meidän on mahdotonta tarkastaa missä määrin hänen tietonsa yksityiskohdissaan pitäwät
paikkansa. Mutta tunnettuahan on, että Kanadan
hallitus jo kauwan on halunnut suomalaisia siirtolaisia laajoja wiljelemättömiä maitaan myller-
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tämään ja tarjonnut ennenkin sangen edullisia
ehtoja tulijoille. Tuntuu sen wuoksi luonnolliselta, että hallitus ja mainittu suuri rautatieyhtö
katsowat nykyisen waltiollisen tilan maassamme
suotuisaksi ryhtyä erikoisiin ponnistuksiin ohjatakseen täältä heidän luulonsa mukaan lähtewätä
siirtolaiswirtaa Kanadaan. Albertan maakuntaa
on aikaisemminkin ajateltu suomalaisen siirtolaisuuden keskustaksi Kanadassa ja asustaakin
siellä jo eri paikoilla melkoinen määrä pääasiallisesti Yhdyswalloista siirtyneitä suomalaisia
farmareita.
Mahdotonta ei siis ole, että maassamme,
warsinkin niillä seuduilla, joilla maasta siirtyminen on yleistä, piakkoin tulisi liikuskelemaan
kanadalaisia asiamiehiä, tarjoten helppoa, hywää maata toisille ja maanwiljelystyötä toisille. Eikä liene mahdotonta sekään, että sellaisia
asiamiehiä jo maaseudulla liikkuu.
Toiwottawasti ei heidän tarjouksiinsa sentään kowin moni tartu. Me emme tosin tahdo
wäittää, ettei Kanadassa saatawina olewat maat
olisi wiljelykelpoisia, useissa tapauksissa erittäin hywiä, joista työllä ja tarmolla woi saada
ei ainoastaan hywän toimeentulon, waan warallisuuttakin. Mutta sen, joka wieraalla maalla
tahtoo raiwaamattomaan maahan käsiksi käydä, täytyy jo saapuessaan omistaa jonkun werran pääomaa. Sillä waikka maata saapikin osittain ilmaiseksi osittain huokeilla maksuehdoilla, on melkoinen liikepääoma kuitenkin tarpeen
alkuun päästäkseen. Ken tyhjin käsin sinne lähtee, hän ei omalla maallaan mitään tee, waikka
sellaista ilmaiseksi saisikin, waan on pakotettu astumaan palkkatyöhön. Maanwiljelystyömiehen palkka ei taasen Kanadassa enempää

kuin muuallakaan ole niin runsas kuin teollisuustyömiehen.
Mutta se, jolla jonkunkaan werran pääomia
on, hän saa omastakin maasta jo maatilkun, josta työllä ja toimella woi itselleen kunnollisen
toimeentulon hankkia. Eiwätkä ole enää maalaistyöwäen palkat meilläkään sanottawasti alhaisemmat kuin Kanadassa – jos otetaan myöskin elantokustannukset lukuun.
Me emme sen wuoksi usko, että monikaan
täällä huomaa itselleen taloudellisesti edulliseksi
Kanadaan lähteä. Mutta asialla on wielä toinenkin puoli. Kanadaan tahi mihin muuhun maahan
tahansa maanwiljelijäksi lähteminen merkitsee
useimmissa tapauksissa, ei wain isänmaan, waan
kansallisuudenkin menettämistä. Maa sitoo wiljelijänsä siteillä, joita ei ole niin helppo katkaista kuin teollisuustyömiehen jättää paikkansa. Ja
siellä wieraitten keskuudessa taasen kieli ja kansallisuus unohtuwat ja siirtolainen sulaa wiimeistään toisessa polwessa ympäristöönsä. Suomalaisina pysymme me ajan pitkään vain Suomessa, joka on meille omaksi annettu ja joka meidän
on omana pidettäwä, waikka millä keinoin sitä
meiltä yritettäisiin riistää.
Mitä useampi meistä uhkaawain aikain pelosta jättää isänmaansa, sitä waikeampi on jäljelle jääwäin tätä maata wiljellä ja warjella sekä
täällä toimeentulla. Saman kehoituksen, jonka
äsken lausuimme asewelwollisuusijässä olewille nuorukaisille, uudistamme siis nytkin. Mitä
huonommiksi ajat muuttuwat, mitä winhemmin
myrsky pauhaa, sitä kowemmin tulee meidän
pysytellä kiinni omassa kotoisessa maakamarassa ja sitä lujemmin liittyä toisiimme yhteiseksi
puolustukseksi.
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