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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 on ostettu 203,000 kiloa
voita, joka on saapunut toukokuun
alkupuolella maahan. Margariinin raa-
ka-aineita on tulossa 300,000 kiloa.
Eavintorasvojen perusannokset jae-
taan edelleen samansuuruisina ja eh-
käpä vielä kesäkuussa joitakin lisä-
annoksiakin, mutta yleensä ei kesä-
kuukausina voida niin runsaita lisä-
annoksia jaikaa kuin jaettiin huhti—
toukokuussa.

sesta. Puhdasta kahvia jaetaan sama
määrä kuin. edelliselläkin jakelukau-
della.

Sokeri,

Toukokuun alussa on saapunut maa-
han sokeria 1,533,000 kiloa ja tulossa
on parhaillaan 830,000 kiloa. Sokeria
jaetaan kesäkuussa yhtä paljon kuin
toukokuussakin.

Liha ja lihatuotteet.
Kotimaista lihaa on viime aikoina

tullut kauppaan hyvin niukasti. Tämä
johtuu suurelta osalta siitä, että kar-
janomistajat haluavat säilyttää kar-
jansa niin suurena kuin se nykyisissä
ruokintaolosuhteissa suinkin on mah-
dollista. Koska yli puolet huhtikuun
aikana hankituista lihamääristä ontäy-
tynyt käyttää etuoikeutettuja tarpeita
varten, ei kotimaisella lihalla ole lä-
heskään voitu tyydyttää lihakuponkien
edellyttämää tarvetta. Tästä syystä
on lihaa täytynyt tuoda ulkomailta.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun
aikana on ulkomailta tuotu tuoretta
sianlihaa 96,140 kiloa ja suolattua
sianlihaa 329,996 kiloa. Erilaisia liha-
säilykkeitä on mainittuna aikana tuotu
180,343 kiloa. Naudanlihaa ei sen-
sijaan ole tuotu ollenkaan. Huhti-
kuun aikana on tuotu tuoretta sian-
lihaa 132,100 kiloa, suolattua sian-
lihaa 709,733 kiloa ja erilaisia liha-
säilykkeitä 819,606 kiloa. Naudan
lihaa tuotiin huhtikuussa vain 64
kiloa.

Leipävilja.
Kevään myöhästyminen aiheuttanee

sen, että uuteen satoon ei päästäne
käsiksi niin pian kuin normaalisina
vuosina. Kun tuonti lisäksi on kiih-
tyneiden sotatoimien johdosta entistä
enemmän tyrehtynyt, on tilanne leipä-
viljan suhteen niin vaikeutunut, että
annosten supistaminen lienee välttä-
mätöntä.

Vuodat,

Ulkolaista lihaa on jaettu pääasial-
lisesti suurimmissa kulutuskeskuksissa.

Niukasta tuotannosta ja tuontivai-
keuksista johtuen lienee liha-annoksia
pakko osittain pienentää.

Kahvi.

Kun lihan kauppaantulo on ollut
vähäistä, on myöskin vuotia ollut niu-
kasti saatavissa. Nahkatehtaitten va-
rastot ovat olleet hyvin pienet ja
ovat tehtaat sen vuoksi joutuneet ra-
joittamaan tuotantoaan. Kun karjan-
omistajalla on oikeus valmistuttaa vuo-
tia omaa tarvettaan varten, on pie-
nillä nahkurinliikkeillä ollut kovasti
töitä. Vuotia on tullut maahan
747,000 kiloa.

Kala,

Kun jäiden lähtö tänä keväänä on
edellisiin vuosiin verraten paljon myö-
hässä, on se johtanut siilien, että ka-
lastustakaan ei ole voitu aloittaa niin
aikaisin kuin muina kesinä. Tästä
syystä on kalaa toistaiseksi ollut tar-
jolla tavallista vähemmän, lukuunotta-
matta Petsamossa pyydettyä turskaa,
jota on ollut runsaammin kaupassa.
Mutta nyt, kun rannikoilla alkavat
jäät vähitellen lähteä, odotetaan ka-
lastuksenkin pääsevän täyteen vauh-
tiin, joten kalaakin ruvetaan saamaan
runsaammin. Silakan kevätpyynti on
myös muutamin paikoin jo alussa, ja
rysiä pannaan mereen jatkuvasti.
Siinäkin suhteessa pitäisi pian paran-
nusta olla odotettavissa.

Kahvia on tullut maahan 2,400,000
kiloa. Sen maahan saantia on viime
aikojen tuontivaikeudet kuitenkin ra-
joittaneet huomattavasti. Tästä joh-
tuen, ja myöskin leipäviljan säästä-
miseksi, on kesäkuussa pakko supistaa
korvikkeen jakelu puoleen tähänasti-

Koksi.

Hedelmiä

Saippua.

Polttoaineet.
Kivihiili.

\

■c

Helsinki, 23. 5. 1941.

jaetaan 26/5—10/6 välisenä aikana
yleisostokortti Y:n Z 2 kupongilla 1
kilo tuoreita tai vaihtoehtoisesti 250
gr kuivattuja.

Saippuateollisuuden rasva-aineita on
maassa noin kahden kuukauden kulu-
tusta vastaava määrä ja lisäeriä on
tulossa. Omasta maasta saatiin huhti-
kuussa noin 40,000 kiloa rasva-aineita
ja ulkomailta tuotiin 475,000 kiloa
talia.

YleistostokoTtti Y:n kupongeilla
V-l ja V 2 jaetaan touko—kesäkuun
aikana vaihtoehtoisesti joko 125 g
saippuaa tai 250 gr pesupulveria ku-
ponkia kohti. Lasten vaatetus- ja jal-
kinekortin kuponkilla L XXII jaetaan
125 g saippuaa tai 250 g pesupulve-
ria.

Nahka- ja kenkäteollisuus.
Kenkäteollisuus. suunnittelee huo-

mattavan kansanjalkinemäärän valmis-
tamista syyskäyttöön. Jalkine tulee
olemaan hiihtokenkämallinen. Siinä
on vahva kumipohja ja tukeva nahka-
päällinen. Sitä valmistetaan naisille,
miehille ja lapsille numeroita 28—47.
Kaupassa tulee jalkine esiintymään
KH-jalkineen nimellä.

Tällä hetkellä nahkateollisuus työs-
kentelee n. 30%: nteholla, kenkäteol-
lisuus n. 65—70%:n teholla.

Eaaka-aineiden vähyys pakoittaa
pitämään koko teollisuudessa vähin-
täin kuukauden kesälomat.

Kivihiilitilanne on viime aikoina
jonkin verran helpottunut, ja maan
teollisuuslaitosten tarve on voitu tyy-
dyttää lähitulevaisuudeksi. Tavaraa
saapuu maahan jatkuvasti ja uusia
rahtausopimuksia on tehty.

Kulunutta polttokautta varten suun-
niteltu määrä on saatu kokonaisuudes-
saan maahan tuoduksi. Koksia on
tällä hetkellä jonkin verran varastoi-
tuna polttokautta 1941—42 varten
eri puolilla maata.
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Halot.

Halkomarkkinoilla aletaankiinnittää
huomiota polttopuiden varaamiseen
seuraavaa lämmityskautta varten.
Kauppoja on jo jonkin verran pää-
tettykin.

Parhaillaan on käynnissä yleinen
polttoainevarastojen inventointi. En-
nakkotiedoista päättäen lienevät maan
polttopuuvarastot ilmoitettuja hakkuu-
määriä suuremmat.

Hakkuut kulutuskautta 1941—1942
varten ovat edelleen edistyneet tyydyt-
tävästi. Huhtikuun loppuun mennessä
oli hakattuna yhteensä 15.19 milj, m3.
Hakkuumäärä on 82.1 % asetetusta
urakasta.

Kuljetukset ovat kelirikon sekä läm-
mitystarpeen vähenemisen vuoksi olleet
vähäisiä. Päähuomio kohdistuu nykyi-
sin vesistökuljetusten suunnittelun sekä
rahtimaksujen muodostumisen tarkkai-
luun. Parhaillaan on käynnissä tie-
dustelu kotimaassa käytettävän sekä
vietäväksi suunnitellun puutavaran
määristä sekä kuljetusreiteistä.

tetään huomattavia määriä konepaja-
teollisuuden tuotteiden maalaukseen.
Tällä hetkellä on esim. maanviljelys-
koneita valmistavien tehtaiden öljyn-
kulutus huomattava. Myöskään ei lai-
vojen rautaosien maalaukseen voida
käyttää mitään korvikkeita, joten ver-
nissan käyttö näin keväällä laivojen
kunnostamisessa on suuri.

Sentakia ei tavallisiin rakennusmaa-
lauksiin voida toistaiseksi antaa lain-
kaan vernissaa. Sensijaan annetaan
rakennusmaalauksiin mäntyöljyvernis-
saa, joka on osottautunut tyydyttä-
väksi (korvikkeeksi. Tämä esiintyy
kaupassa nykyään Hako-öljyn nimellä.
Kun mäntyöljyvernissan raaka-ainetta,
hartsiöljyä, on myös rajoitetusti käy-
tettävissä, on senkin käytössä nouda-
tettava mitä suurinta säästäväisyyttä.
Sentakia on uudisrakennuksissa tyy-
dyttävä maalaamaan ainoastaan ovet,
ikkunat ja lattiat. Korjaustöitä on
mikäli mahdollista lykättävä. Mänty-
öljyvernissan ostolupa-anomukset on
lähetettävä tarkalla työselostuksella
varustettuna joko kansanhuoltopiirin
toimistoille, jotka ratkaisevat alle 25
kilon anomukset, tai kansanhuoltomi-
nisteriöön, joka ratkaisee suuremmat
anomukset. Helsingin kaupungissa, an-
taa alle 25 kilon ostoluvat kansan-
huoltolautakunta. Tärpättiä annetaan
mäntyöljyvernissan laimennukseen
enintään 25 %.

Autohiili ja -pilkkeet.
Autohiiltä on edelleen riittävästi

saatavana, mutta pilkkeistä on tuntu-
vaa puutetta.

Puuvilla.

Silla.

Valtalaki.

Kumirenkaat.
Maahan on saapunut huhtikuun ai-

kana 1,684 ulkorengasta ja 2,466 sisä-
rengasta, jotka kaikki olivat pääasial-
lisesti kuorma- ja linja-autorenkaita.

Kumitehtaiden raaka-ainetilannetta
voidaan helpottaa keräämällä talteen
kaikki kumijätteet. Muistettakoon
vain, että uusia autonrenkaitakin voi-
daan saada vanhoista kalosseista.
Siitä syystä: kaikki kumijätteet tal-
teen, keräystjärjestöt toimittavat ne
kumitehtaille raaka-aineeksi.

Puun suojeluun on käytettävä mah-
dollisimman valjon vesivärejä, tervaa
tai kivihiilitervasta valmistettuja tuot-
teita, joita kyllä on saatavissa.

Mainittakoon, että vernissan puut-
teen takia on ollut pakko supistaa
huomattavasti väritehtaiden toimintaa.
Väritehtaat toimittavat valmiita vä-
rejä kansanhuoltoministerien määrää-
mässä tärkeysjärjestyksessä.

On luonnollista,■ että tällainen sään-
nöstely rajoittaa suuresti maalarien
työmahdollisuuksia, mutta on myös
selvää, että säännöstellen saadaan
kauemman aikaa suoritetuksi välttä-
mättömät työt. Vernissaa voitaneen
jakaa runsaammin, kun äsken on maa-
han saatu tuoduksi ostetut pellavaöljy-
erät.

Maaliöljy.
Maalaustöissä käytettävä maaliöljy

eli vernissa valmistetaan pellavasie-
menöljystä, joka on tuotava ulko-
mailta. Nykyään saadaan sitä ainoas-
taan Etelä-Amerikasta. Tunnettujen
valtamerikuljetuksessa esiintyvien vai-
keuksien takia ovat maassa olevat pel-
lavaöljyvarastot vähäiset.

Pellavaöljyä tarvitaan myös sellai-
senaan moneen välttämättömään tek-
nilliseen tarkoitukseen. Vernissaa käy-

Kutomateollisuus.
Villa.

Tehtaitten varastot ja maahan saa-
punut villa riittää n. 2 å 3 kk. kulu-
tusta varten. Maahan on . tullut
121,000 kiloa villaa ja 4,850 kiloa
villalankaa.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.

Tehtailla ja matkalla Petsamosta
on n. 2 kk. kulutusta vastaava määrä
puuvillaa. Uusia ostoja on tehty ja
saapunee lähiaikoina pienehköjä mää-
riä maahamme.

Sillaa on tehtailla käytettävissä
suunnilleen yhtä pitkäksi ajaksi kuin
villaa ja puuvillaakin. Sillalähetyksiä
saapuu jatkuvasti maalian.

Toukokuun 9 päivänä tuli voimaan
n. s. valtalaki. Se määrää huomatta-
vasti kovemmat rangaistukset sään-
nöstelyrikkomuksista kuin mitä tähän
asti on ollut voimassa. Nyt voidaan
säännöstelyrikkomuksista tuomita jo-
pa 3 vuoden kuritushuonerangaistus
sekä kansalaisluottamuksen menetys,
kun aikaisemmin oli korkein rangais-
tus, hintakiskontarikoksia lukuunotta-
matta, 6 kuukautta vankeutta. Jotta
säännöstelymääräysten noudattamista
voitaisiin tehokkaasti tarkkailla, on
tarkastusoikeutta myös huomattavasti
lisätty. Nyt on kansanhuoltoviran-
omaisilla oikeus tarkastaa myymä-
löitä, tuotantolaitoksia, konttoreja,
huoneistoja, varastohuoneita, eläin- ja
tavarasuojia, kuljetusneuvoja sekä
kaupanpito- ja muita sellaisia asia-
kirjoja. Poliisiviranomaiset voivat
tarkastaa myös syylliseksi epäillyn
asuntohuoneiston tai matkatavarat.

Kaikki talteen.
Kansakoulujen ja oppikoulujen ala-

luokkien oppilaille on kansanhuolto-
ministeriö jakanut 100,000 kpl
~Kaikki talteen!" kirjasta. Siinä se-
lostetaan käpyjen, pajun, muurahais-
tenmunaia, voikukan juurien, rohdos-
kasvien, sienien, jäkälän, höyhenten,
luiden, jouhien ja karvojen, lumppu-
jen ja villojen, lammasturkisjätteiden
ja jäteaineiden keräystä, marjojen
poimintaa ja rapujen pyydystämistä
sekä maatalouskerhotyötä. Kirjasessa
selostetaan myös näiden tuotteiden
kauppaa ja on siinä luettelo ostoliik-
keistä. Niinikään on siinä sieni-
sienikartta.

Keräily on ~jokamiehen tuotanto-
kamppailua". Siihen voi osallistua
yhtä hyvin kaupunkilainen kuin maa-
lainenkin. Tämän kesän iskulauseena
olkoon: Kaikki talteen!.
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