
Kulutustarviketilanne tällä hetkellä.

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.

Ravintorasvat.

Tanskasta ja Ruotsista on tullut
yhteensä 700,000 kiloa voita ja Tans-
kasta matkalla on 600,000 kiloa. Tä-
män vuoksi on voitu antaa huhti-
kuussa ylimääräisesti kaikille 100 g
voita, lapsille lisäksi 125 g voita
sekä raskaan ja erittäin raskaan
työn tekijöille 250 g muita ravinto-
rasvoja. Kun ravinto kevätkuukau-
sina on heikompaa kuin tavallisesti
ja kun lisäksi lihaa on vähänlai-
sesti, tullaan myöskin toukokuussa
antamaan ylimääräinen annos voita
tai muita ravintorasvoja.

Perunat.

Perunoita on ostettu Ruotsista
2,000,000 kiloa. Ostetun erän lai-
vaus aloitetaan mahdollisimman pian
ja saataneen ensimmäiset erät maahan
vielä kuluvan kuukauden aikana.

Kevätkarpaloiden hinnat on vah-
vistettu seuraaviksi: poimintahinta
6: 50 kilolta, keräilyliikkeen myynti-
hinta päällyksineen vapaana lähetys-
paikalla 7: 50 kilolta, tukkuliikkeen
välityspalkkio korkeintaan 50 p. ki-
lolta ja vähittäiskauppahinta 10: —

kilolta. Edellämainitun hinnan poi-
mijoille maksavat kaikki Marjanhan-
kintayhdistys r. y. jäsenten ostajat,
joina tulevat olemaan eri puolilla
maata toimivat paikalliset kauppa-
liikkeet. Niille poimijoille, jotka tuo-
vat marjoja Marjanhankintayhdistyk-
sen _ jäsenten ostajille, antaa ostaja
kansanhuoltoministeriön leimalla va-
rustetun ostokuitin, johon on mer-
kitty tuotujen marjojen määrä. Näillä
kuiteilla saavat marjain poimijat pai-
kallisesta kansanhuoltolautakunnasta
ylimääräisen sokerin ostoon oikeutta-
van luvan siten, että kansanhuolto-
lautakunnalle palautettua jokaista
poimittua täyttä 50 marjakiloa edus-
tavaa kuittimäärää kohden myönne-
tään yhden kilon suuruinen sokerin-
ostolupa.

Leipävilja.

Huhtikuun alussa saapui 2,800,000
kiloa ruista ja tulossa oli ruista
5,100,000 kiloa; sitäpaitsi on ostettu
vehnäjauhoja 5,000,000 kiloa ja veh-
nää 23,900,000 kiloa, ruista 15,300,000
kiloa sekä suurimoita 800,000 kiloa.

Kahvi.

Kahvia on saapunut huhtikuun
alkupuolella maahan 2,430,000 kiloa
ja tidossa on 2,400,000 kiloa. Jake-
luannokset voidaan näin ollen pysyt-
tää entisen suuruisina.

Sokeri,

Huhtikuussa on saapunut maahan
4,500,000 kiloa sokeria ja tulossa on
parhaillaan yhteensä 12,000,000 kiloa.
— llyöskin seuraavana jakelukautena
jaetaan 250 g ylimääräinen annos.

Karpaloita poimimaan

Siemenet.

Siementarpeen tyydyttämisessä on
viljansiemenen, erikoisesti siemenkau-
ran tarpeen tyydyttäminen vaikein
puoli. Syynä siihen on viime kasvu-
kauden vähäinen ja huonolaatuinen
sato. Myös heikko rehusato on aiheut-
tanut sen, että paljon siemenkel-
poisia kauraeriä on syötetty eläimille.
Pahin puute esiintyy aikaisten laa-
tujen viljelysalueella maan pohjois-
osissa sekä rajaseudulla. Varsinais-
ten alituotanto- ja katoalueiden sie-
menkaurantarve nousee kansanhuolto-
lautakuntien ilmoitusten mukaan 3—4
milj. kiloon. Sitä varten on käytet-
tävissä puolustuslaitoksen pakko-oton
yhteydessä kerättyä siemenkauraa n.
2,000,000 kiloa sekä Ruotsista hankittua

Väkirehut.

Kala.

Huomioonottaen nykyiset pyynti-
mahdollisuudet on kaloja saatu viime
aikoina tyydyttävästi. Kevään tulo
aiheuttaa luonnollisesti sen, että jää-
kalastus pian loppuu kokonaan. Sit-
ten kun avokalastus noin 2—3 viikon
kuluttua pääsee alkamaan, voidaan
kalaa odottaa saatavan runsaasti
kauppaan, sillä kalastukseen on nyt
varustauduttu tavallista huolellisem-
min. Kalojen hinnat ovat ennallaan.

Väkilannoitteet.
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siemenkauraa 2,000,000 kiloa. Näin
voidaan aivan välttämättömin siemen-
kauran tarve tyydyttää. Sen ohella
on kuitenkin tärkeätä, että kaikki vil-
janinventoinnissa esille tulleet sie-
menkelpoiset kauraerät tasoitetaan
paikkakunnittain tarvitsijoille, sillä
erikoisesti Etelä- ja Lounais-Suomeen
ei siemenkauraa voida sanottavasti
toimittaa. Sen sijaan voidaan sinne
toimittaa Ruotsista hankittua timantti-
vehnää, jota on maahan ostettu 1,000,000
kiloa. Kaikki nämä siemenvilja-
erät on annettu siemenviljaliikkeiden
välityksellä jaettavaksi kansanhuolto-
ministeriön ohjeiden mukaan, joten
tarvitsijoiden tulee kääntyä paikallis-
ten siemenviljaliikkeiden puoleen.

Vihantarehukasvien siemeniä on
saatu maahan runsaasti ja ilmeisesti
riittävä määrä. Juurikasvien sieme-
nissä esiintyy niukkuutta, joten sie-
mentä on käytettävä tarkasti, ja sel-
laiset juurikasvit, joiden suhteen se
on mahdollista, istutetaan taimista.

Väkirehuja on ostettu kaikkiaan
23,672,000 kiloa. Maahan on näistä
jo saapunut 7,498,000 kiloa ja saa-
puu vielä ennen sisäruokintakauden
loppua 895,000 kiloa sekä Neuvosto-
liitosta ehkä vielä 1,924,000 kiloa.
Valtamerentakaisista maista ostetut
erät yhteensä 13,355,000 kiloa, eivät
enää ehdi nykyiseksi sisäruokinta-
kaudeksi.

Fosfaatteja on saatu niin paljon,
että kuluvan kä3-ttövuoden tarpeesta
voidaan tyydyttää määrä, joka vas-
taa noin 37 % normaalivuoden tar-
peesta, mutta sitä vastoin on typpi-
pitoisia lannoitteita n. 33 % enem-
män ja kalia n. 74 % enemmän kuin
normaalivuosina on käytetty.

Vuodat-, nahat- ja nahkakemi-
kaliot.

Kotimainen raakavuotatuotanto on
edelleen heikentynyt, mutta sensi-
jaan on varmat toiveet saada ulko-
mailta huomattavia vuotamääriä,
jolloin nahkatilanne osaksi helpottuu.
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Ulkomailta on myös tulossa nahko-
jen kypsytysaineita ja nahkarasvoja,
joita kumpiakaan ei tällä hetkellä ole
juuri ollenkaan varastoissa. Kemika-
lioita on varastoissa runsaasti.

Kenkätehtaat ovat yleensä hyvin
pystyneet tyydyttämään kaiken jal-
kinekysynnän.

Saippuateollisuuden rasva-
aineita

saapui maaliskuussa 600,000 kiloa.
Omasta maasta saatiin saippuaras-
voja kuluvan vuoden ensimmäisinä
kuukausina noin 60,000 kiloa kuu-
kautta kohden.

Polttoaineet

Hakkuut kulutuskautta 1941—42
varten ovat edelleen edistyneet tyy-
dyttävästi. Maaliskuun loppuun men-
nessä oli hakattuna 13.42 milj. m3.

Hakkuumäärä on 72.5 % asete-
tusta urakasta.

Kuljetustilannetta voidaan pitää
tyydyttävänä. Ajot ovat hevosten
puutteesta huolimatta menneet odo-
tettua paremmin. Rautatiekuljetus-
ten määrä on jonkin verran vähen-
tynyt, mikä johtuu lähinnä vaunu-
jen varaamisesta vientikuljetuksiin.
Mitään haittaa siitä ei kuitenkaan
ole, sillä kuljetetut määrät riittäne-
vät kuluvan lämmityskauden tar-
peeksi.

Maaliaineet.
Pellavaöljyä
on huhtikuussa saapunut 56,000 ki-
loa. Lisäksi on tulossa 300,000 kiloa
pellavaöljyä sekä 1,200,000 kiloa
pellavansiemeniä.

Kivihiili.

Jääesteitten vuoksi on tilanne jon-
kin verran vaikeautunut. Helmi-
kuusta lähtien tuonti on ollut mel-
kein kokonaan keskeytyksissä. Hiili-
kauppiaitten ja teollisuuden hallussa
olevat varastot ovat pienet, joten
teollisuuden tarve on kokonaan riip-
puvainen tuonnista. Viime päivinä
on näkynyt merkkejä meriliikenteen
helpottumisesta, joten voitaneen toi-
voa selviydyttävän tyydyttävästi sii-
hen asti, kunnes kivihiilen kuljetus
nykyisestään helpottuu.

Koksi.

Rauta.
Eaudan saantimahdollisuudet on ra-

joitettu kauppasopimuksin. Betoni- ja
levyraudan kauppavarastot ovat vä-
häiset. Valssatun raudan kuukausi-
kulutus, kotimainen tuotanto mukaan
luettuna, on noin 16,000 tonnia.

Kuluvaa polttokautta varten va-
rattu määrä saatiin tuoduksi maahan
jo viime vuoden aikana, joten jakelu
on sujunut laskelmien mukaan.

Autohiili ja -pilkkeet.
Autohiiltä on riittävästi saata-

vana. Autopilkkeistä sitävastoin on
viime viikkoina ilmaantunut huo-
mattavaa puutetta.

Halot.

Halkojen saanti on ollut riittävää.
Helsinkiin on jo suurin piirtein
saatu koko kuluvan lämmityskau-
den tarve. Muutamille paikkakun-
nille on edelleen järjestetty vähän
apua Rautatiehallituksen puutavara-
toimiston kautta.

Kumirenkaat.
Petsamon kautta saadaan maahan

tuoda renkaita 150,000 kiloa vuosinel-
jännestä kohden. Tämä merkitsee,
että sallittu tuonti on keskimäärin
noin 1,250 rengasta kuukaudessa.
Saatujen tietojen mukaan on Ame-
rikan Yhdysvalloissa huhtikuun 15
p:nä tullut voimaan renkaiden vienti-
lisenssipakko, joten tämäkin tuonti
voi vaikeutua.

Voiteluaineet.

Puuvillaa

Maaliskuun aikana saapui maahan
300 auton ulkorengasta ja lisäksi
Suomen Gummitehdas Oy valmisti 344
kpl. Tämä valmistus on nyt kuiten-
kin lopetettu raaka-aineiden puutteen
vuoksi.

Maaliskuussa myönnettiin renkai-
den ostolupia 1,291:He auton ulkoren-
kaalle ja 1,000 sisärenkaalle." Näistä
oli 1,158 kuorma- ja linja-auton ren-
gasta ja vastasivat ne suunnilleen

Villa.

Sillan
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maahan tuotavaksi sallittua määrää.
Kun polkupyörärengasvarastot ovat

pienet on liikenevä polkupyörärengas-
määrä päätetty luovuttaa vähittäis-
kauppiaille siten jaettavaksi, että ren-
kaita myydään etupäässä sellaisille
polkupyörän omistajille, jotka tarvit-
sevat pyörää työmatkoihinsa. Polku-
pyörärengasta tarvitsevan on hankit-
tava työpaikaltaan todistus, että hä-
nen on käytettävä pyörää matkaan
asuntonsa ja työpaikan välillä ja että
matkaa on vähintään 3 km. Näiden
tietojen oikeaperäisyyden tarkistami-
seksi on hänen hankittava todistuk-
seen kansanhuoltolautakunnan leima.
Renkaan saa myydä vain joko vanhaa
rengasta tai ostolupaa vastaan.

Kaikkien niin auton- kuin polku-
pyöränrenkaita tarvitsevien on nyt
harkittava mihin matkoihin kulkuneu-
voaan käyttää. Tarpeettomiin matkoi-
hin ei meillä nyt ole varaa. Käyt-
tämällä kulkuneuvoja harkiten sääs-
tetään huomattavasti renkaita ja pi-
dennetään niiden käyttöikää.

Jotta niukat voiteluainevarastomme
riittäisivät tyydyttämään välttämättö-
män tarpeen on niitä käytettävä erit-
täin harkiten ja mahdollisimman sääs-
täväisesti. Käytetty öljy on otettava
tarkoin talteen, jotta se saataisiin
puhdistettavaksi ja sitä tietä uudel-
leen käytettäväksi. Pisaraakaan öljyä
ei nyt saa väärinkäyttää.

Kutomoteollisuu.s.

on tehtaiden varastoissa sekä Petsa-
mossa n. 2 kk:n kulutusta vastaava
määrä. Tehtailla on vanhoja ostoja
Amerikassa, joiden laivauksesta ei
kuitenkaan toistaiseksi ole tietoa.

Maahan on saapunut jonkun verran
villaa, joten varastot edelleenkin riit-
tävät n. 2 a 3 kk.

saanti on jonkin verran vaikeutunut.
Varastot riittävät kuitenkin vielä n.
2 kk. kulutukseen.

LUMPUT RAHAKSI JA PISTEIKSI!


