
Kulutustarviketilanne tällä hetkellä.

Ravintorasvat.
Tanskasta on ostettu 300 tonnia

ja Ruotsista 500 tonnia voita, inistä
jo 961/2 tonnia on saapunut maa-
han.

Koska yleensä kevätkuukausina
ravinto on heikompaa ja varsinkin
suoja-aineita on ravinnossa vähem-
män ja kun lisäksi lihaa on vähän-
laisesti, annetaan huhtikuussa yli-
määräisesti raskaan ja erittäin ras-
kaan työn tekijöille 250 gr muita
ravintorasvoja paitsi voita ja vuonna
1924 ja sen jälkeen syntyneille lap-
sille 125 gr voita.

Sokeria on matkalla maahan
4,500,000 kiloa ja sitäpaitsi on os-
tettu 12,000,000 kiloa, joten nykyisten
annosten jakelu on jatkuvasti tur-
vattu.

Sokeri.

Raakatupakkaa on saapunut maa-
han 31,000 kiloa.

Liha.
Kotimaisilla markkinoilla on teu-

raskarjan ja lihan kauppaan tulo
ollut vähäistä. Tämä johtuu huo-
nosta kelistä ja kulkuvaikeuksista
sekä siitä, että karjanomistajat
ovat odottaneet lihan hintojen nou-
semista. Kansanhuoltoministeriön ku-
luvan maaliskuun 15 p:nä tekemällä
päätöksellä on teuraskarjan ja lihan
hintoja nostettu. Ajan lyhykäisyys
lienee vaikuttanut, ettei teuraskarjan
kauppaantulo ole ehtinyt lisääntyä.
Karjanomistajat ovat kesän tuloa
odotellen rehun puutteesta huoli-
matta myös pidättyväisiä karjan
myynneissään.

Viime päivinä on saatu maahan
osa Ruotsista ostettua sianlihaa.
Tätä sianlihaa on jaettu pahimmassa
lihan puutteessa oleville asutuskes-
kuksille lihakortin kuponkeja vas-
taan. Huutavinta lihan puutetta on
osittain täten voitu lievittää. Tuonti
tulee jatkumaan vielä huhtikuulla.

Suolaa on maassa noin vuoden nor-
maalitarvetta vastaava määrä.

Rehuselluloosan

menekki on nykyisin noin 500,000
kiloa päivässä. Tehtaat pystyvät
kuitenkin vaikeuksitta toimittamaan
huomattavasti suurempiakin määriä.
On tärkeätä, että rehuselluloosaa
käytetään kaikissa talouksissa missä
karjaa pidetään, sillä näin jatke-
taan" vähäisiä rehuvarastoja ja saa-
daan karja vietyä kesään asti.

Rehuselluloosaa on käytettävä hy-
vin kostutettuna hevosille appeessa
tai väkirehulla sekoitettuna, nauta-
karjalle ja lampaille väkirehuihin,
AIV-rehuun tai hauderehuun sekoitet-
tuna. Rehuselluloosaa annetaan he-
vosille 2—3 kiloa, lehmille I—3 ki-
loa, hiehoille I—31—3 kiloa ja lampaille
1/4.—1/2 kiloa päivässä. Rehusellu-
loosaa syötettäessä on eläimille muis-
tettava antaa kivennäisaineita: he-
vosille 50 g, lehmille 100—200 g,
hiehoille 75 g ja lampaille 25 g päätä
ja päivää kohti. (Ruokalusikallinen
kivennäisainetta painaa 15 g.)

Väkilannoitteet.Tupakka.

Suola.

Rehut.

Leipävilja.
Helmi—maaliskuun vaihteessa oli

ruista tulossa maahan 14,800,000 ki-
loa. Sen lisäksi on ostettu ruista
18,000,000 kiloa, vehnää 9,400,000
kiloa, vehnäjauhoja 7,500,000 kiloa
ja suurimoita 2,800,000 kiloa.

Kahvi.
Kahvia on tulossa maahan 3,390,000

kiloa, minkä lisäksi on ostettu
2,400,000 kiloa, joten nykyiset annok-
set voidaan edelleen säilyttää.

Väkirehut.
Maahan aikaisemmin saapuneet

väkirehut ovat pääasiallisesti tulleet
myydyiksi. Myyntiin tulee lisäksi
lähiaikoina n. 1,500 tonnia soija-
rouhetta, 3,000 tonnia maapähkinä-
kakkua, 250 tonnia auringonkukka-
kakkua ja 150 tonnia auringonkuk-
kakakkurouhetta. Epätietoista on,
saadaanko tätä myyntikautta varten
enää hankituksi lisää. Siihen on
mahdollisuuksia, jos Neuvostoliitto
toimittaa sieltä jo syksyllä ostetuista
vielä saapumatta olevat väkirehu-
erät, määrältään n. 1,900 tonnia, sekä

Pesuaineet.

Polttoaineet.
Kivihiili.

Väärien huhujen torjumiseksi ja erheellisten olettamusten oikaisemiseksi tiedoittaa Kansan-
huoltoministeriö vähittäiskauppojen henkilöstöille ja muille suuren yleisön kanssa kosketuk-
siin joutuville henkilöille seuraavia tietoja tämän hetken kulutustarviketilanteesta. Sanoma-

lehtiin eivät nämä tiedot tässä muodossa ole tarkoitettuja.

Vuodat, nahat ja nahka-
kemikaliot.

Saippuateollisuuden rasva-aineita

Helsinki, 26. 3. 1941.

kauppasopimuksen mukaan vielä saa-
tavat n. 2,000 tonnia. Valtameren-
takaisista maista ostetut eivät ennä-
tä maahan ennen kesää, vaan jäävät
ne sisäruokintakautena 1941/42 käy-
tettäviksi.

Fosfaattilannoiteista voidaan toi-
mittaa kevätkylvöille vain 30—40 %
normaalivuosien tarpeesta. Typpi-
lannoitteita sen sijaan tulee olemaan
käytettävissä n. 10 % enemmän kuin
edellisvuosina ja kalisuolaa on vielä-
kin runsaammin saatavissa. Kaik-
kien lannoitteiden hinnat ovat en-
tiset.

Runsaan syysteurastuksen aiheut-
tamat raakavuotavarastot on nyt
jokseenkin kokonaan käytetty. Teu-
rastuksen supistuttua raakavuotia
riittää n. 10—40 % tehtaiden tar-
peesta. On kuitenkin toiveita, että
kesään mennessä saadaan ulkomailta
kuljetetuksi sieltä ostetut vuotaerät,
jotka parantavat tilannetta huomat-
tavasti.

Samaten ovat valmisnahkavaras-
tot varsinkin pohjanahan suhteen
hyvin niukat. Tarkasti säännöstel-
len ja koska pohjakumia on vielä
saatavissa, voidaan kevät sekä kor-
jaustyössä että uusien jalkineiden
valmistuksessa jotenkin tulla toi-
meen. Päällisnahkaa on hiukan run-
saammin.

Nahkojen kypsytysaineet ovat hy-
vin vähissä ja nahkarasvat ovat
melkein lopussa. Kuitenkin ulko-
mailta saataneen molempien suhteen
helpotusta. Kemikalioita sen sijaan
on runsaasti varastoissa.

on helmi—maaliskuussa saapunut
maahan 609,000 kiloa. Omasta maasta
saadaan noin 90,000 kiloa saippua-
rasvoja kuukaudessa.

Kivihiilitilanne, joka maassa ole-
vien varastojen vähyyden vuoksi on
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riippuvainen tuonnista, on tilapäi-
sesti vaikea. Tämä johtuu jääes-
teistä, jotka viime aikoina miltei
kokonaan ovat keskeyttäneet kivi-
hiilen tuonnin. Nykyisten maassa
olevien varastojen, n. 80,000 tonnia,
turvin tultaneen kuitenkin tyydyttä-
västi toimeen siihen asti, kunnes
laivaväylät Helsinkiin ja Turkuun
saadaan avatuiksi. Kivihiiltä on
tällä hetkellä rahdattu n. 90,000 ton-
nia ja lastattu useita tuhansia ton-
neja Suomeen tuotavaksi, joten ti-
lanne helpottunee heti meriliikenteen
alettua.

Koksi.
Koko kuluvaa polttokautta varten

varattu määrä on tuotu maahan ja
jakelu kuluttajille on sujunut laskel-
mien mukaan. Jakelun päätyttyä
kuluvalla polttokaudella jäänee va-
rastoihin vielä n. 60,000 tonnia ensi
polttokaudella käytettäväksi, jolloin,
kuten nytkin, keskuslämmityspoltto-
aine on suurimmaksi osaksi hankit-
tava halkoina.

Halot.

Betoniraudan

suhteen tilanne on melko tyydyt-
tävä.

Eautalevytilanne

on äärettömän kireä. Tulossa on
maalis—huhtikuussa useita satoja
tonneja, joista suurin osa saapuu
suoraan teollisuuslaitoksille.

Kutomoteollisuus.
Puuvilla.

Teollisuuslaitoksilla on, huomioon
ottaen myös matkalla olevat erät,
raakapuuvillaa noin kahden kuukau-
den kulutusta vastaava määrä.

Villa.

Tehtaitten villavarastot riittävät
2 a 3 kuukautta.

Sillaa

saapuu jatkuvasti maahan, joten
sitä voidaan jonkin verran sekoit-
taa villaan ja puuvillaan.

Polttokauden halkojen saanti on
yleensä edelleenkin osoittautunut
riittäväksi, jopa viime aikoina en-
tisestään parantunut.

Hakkuut kulutuskautta 1941—12
varten ovat edelleen edistyneet tyy-
dyttävästi. Helmikuun loppuun men-
nessä oli hakattuna yhteensä 11.95
milj m3. Hakkuumäärä on 64.8 %
asetetusta urakasta. Jäljellä oleva
määrä saataneen helposti hakatuksi.
Tällä hetkellä on halonhakkuita hi-
dastutettu muiden metsätöiden hy-
väksi. Helmikuun 1 p:stä lähtien
hakattuja paperipuita saadaan las-
kea mukaan hakkuu-urakkaan 20 %
urakkamäärästä.

Maaliaineet.
Pellavaöljyä

Lumput rahaksi ja pisteiksi.

Kansanhuoltoministeriö on mää-
rännyt villojen ja lumppujen ylim-
miksi hinnoiksi:
a) kotimainen villa, valkoinen 50: —-

b) kotimainen villa, kirjava 42: —

c) kotimainen villa, ~origin-
al" 45: —

d) villakudinlumput, ~origin-
al" 18: —

e) villakangaslumput 5: —■
8: —

f) puuvillakangaslumput, »ori-
ginal" 8: —

g) puuvillakangaslumput .... 1: 50

on saapunut kuluvana vuonna 873,000
kiloa ja tulossa on 50,000 kiloa. Li-
säksi on ostettu pellavansiemeniä ja
-öljyä määrä, joka vastaa 90,000 ki-
loa öljyä.

Metallit.
Tinaa

on maassa niukasti. Amerikan Yh-
dysvalloista ja Portugalista on toi-
veita saada sitä lisää.

Lumpunostajat ottavat vastaan ky-
seessä olevia raaka-aineita sekaisin-
kin, mutta edullisempaa on luovut-
tajalle pitää tärkeimmät laadut
erossa toisistaan. Seuraavassa huo-
mattavimmat laadut ja niiden tun-

ÄLKÄÄ MENETTÄKÖ MALTTIANNE!

tomerkit.
a) ~Original"villa sisältää sekä

valkoista että mustaa tai ruskehta-
vaa villaa, kuitenkin niin, että val-
koinen villa saadaan siitä erotetuksi.

b) Valkoinen villa on nimensä mu-
kaisesti yksinomaan valkeaa.

c) Kirjava villa sisältää joko pel-
kästään mustaa ja ruskehtavaa vil-
laa tai niitä sekä niin vähän val-
keaa villaa, ettei sitä voida lajitella
eroon,

odottamaan vuoroaan jne.

ymmärtävää palvelua.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.

Ostava yleisö asettaa sitä palvelevat usein kovalle koetukselle. Se saattaa syyttää
tavaranniukkuudesta myyjää, on kärsimätön joutuessaan myymälöissä ja toimistoissa

Ei tällaisesta saa hermostua! ~Vaikeita asiakkaita" on ollut normaaleinakin aikoina,
nyt niitä on vain tavallista enemmän. Siitä syystä on nyt erikoisesti tehostettava
rauhallista ja asiallista, kohteliasta ja jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeen

d) Kalkkivillat, rikkivillat ja ke-
rityt nahkavillat eivät ole yhtä ar-
vokkaita kuin edellämainitut ja ne
eroittaa tavallisesta lampaanvillasta
niiden kuivuuden, karkeuden ja ly-
hyyden perusteella,

e) Villakudinlumput ovat käsin tai
trikookoneella, ei kangaspuilla villa-
langasta kudottuja vaatekappaleita,
kuten vanhat sukat, villapaidat, vil-
latrikooalusvaatteet, kintaat, kaula-
liinat yms.,

f) Villakangaslurnput:
1) ratkomattomat villakangaslum-

put eli pukulumput ovat villakan-
kaisten pukujen jäännöksiä, joita ei
ole sen enempää käsitelty;

2) ratkotut villakangaslumput saa-
daan edellisistä siten, että saumat,
vuorit, napit ym. ratkotaan niin,
että jää jälelle vain villakangaspa-
laset;

3) villakangastilkut ovat uusista
kankaista vaatteita valmistettaessa
jääviä tähteitä.

g) Muita lumppuja kutsutaan
yleisesti vain sekalumpuiksi, joihin
saavat sisältyä kaikenlaiset puuvilla-,
puolivilla-, silkkivilla-, säkki- ym.
lumput. Edellämainituista voidaan
kuitenkin erottaa ns. puuvillakudin-
lumput. Niillä tarkoitetaan puu-
villalangasta käsin tai trikookoneella
kudottuja vaatekappaleita, kuten
pumpulisukkia, trikooalusvaatteita
yms. Erikoisesti on huomattava,
että silkkiä ei saa olla lainkaan jou-
kossa. Mukavin tapa lienee taval-
listen kuluttajien myydä pienet
lumppuvarastonsa kolmeen ryhmään
lajiteltuina:

1) villakudinlumput; 2) villakan-
gaslumput; 3) sekalumput.

Tällöin saadaan ainakin kaikki
saatavissa olevat lisäpisteet eikä
lumppujen myyntikuntoon laitossa
ole juuri lainkaan vaivaa.

Lisäksi on määrätty, että myyjä
saa myymistään villoista ja lum-
puista lisäpisteitä siten, että villa-
kilosta annetaan 10, kilosta villa-
kudinlumppuja 6 ja kilosta villa-
kangaslumppuja 4 lisäpistettä. Jos
villat ja lumput myydään sellaiselle
ostajalle, joka itse myy vaatetustar-
vikkeita, saa lisäpisteet samalla
vaihtaa tavaraksi. Muussa tapauk-
sessa antaa ostaja ostokuitin, jota
vastaan kansanhuoltolautakunnat an-
tavat lisäpistekortin.

Nyt kannattaa vaihtaa lumput ra-
haksi ja pisteiksi. Ostoasiamiehiä
on noin 4,000 kaikkialla maassa.
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