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TIETOJA VANHASTA KOTIMAASTA
Linnarauha Suomessa.

Suurtem palkkaliikkeiden y h 
teydessä viime talvena, kun 
sovittelut työnantajain kanssa 
uhkasivat viedä hallituksen koko 
ajan, esitettiin vaatimus, että 
sen jälkeeni kun palkkoja oli ylei 
sellä valtioneuvoston päätök
sellä korotettu, ei sallittaisi hin 
tojen eikä palkkojen korotuksia, 
vain tasoituksia, saisi toimittaa. 
M utta  näitä tasoituksia on  sit
ten jatkunut jopa lakkojakin, ja 
hinnat eivät o ta  m yöskään  ku
rissa pysyäkseen. Ja yleistä lii- 
kehtimistä on taas havaittavis
sa niin palkka kuin hintarinta- 
malla. Jaksaako hallitus yleistä 
linnarauhaa säilyttää on  ajan ky 
symys. 'Säännöstelyn alaiset elin 
tarvikkeet eivät ole päässeet k o 
hoamaan, mutta nämä annokset 
ovt niin niukat, että  mustan 
pörssin kauppa rehoittaa siinä 
rinnalla jopa  niin että  se palk- 
kalaskelmissa otetaan huom i
oon. K errottiin  erään kansan
huollon virkailijan maaseudulla 
käydessään tiedustelleen voita. 
Ja kun joku  huom autti kuinka 
hän, jok a  on kansanhuollon vir
kailija, ostaisi salakaupasta hän 
va s ta s i : elää minunkin täytyy. 
Ja se on  juuri täm ä elämisen 
pakko, kun on saattanut mustan 
pörssin niin yleiseksi. M ustan  
pörssin hintoja  usein mainitaan 
>anomalehdissä. K ah v ista  m ak
setaan 200— 220 kilo, sokeri 
800— 1000, voi 800— 1000, sianli
ha 450— 550, naudanliha 300—  
400 maito 35— 40 mk. litra.

Ja kun maito annos on  vain 
2 desi. henkilöä kohti päivässä 
ja kerm an  1 dl. ja kun varsin 
kin nyt syksyllä  on  lukuisia päi 
viä, jolloin ei voida jakaa muil
le kun lapsille, vanhuksille ja 
sairaille, ym m ärtää to ivon  että 
olisi edes kuivaa maitoa, mistä 
voisi joskus keittää m aitoru o- 
kaa. M aanom istajat jo tka  v o i 
vat pitää lehmää, ovat onnelli
semmassa asemassa, säännöste
lyn alaisissakin paikoissa heillä 
on lupa pitää itselleen litra heu 
kiidä kohti. Talousporsaanpito  
on myöskin mahdollista, ja ta- 
lousporsaita on melkein kaikilla 
perheillä, jotka vaan löytävät 
paikan missä porsaan voivat pi
tää. '

M aanviljeli jöitä syytetään e t 
tä ne eivät anna säännösteltyyn 
kulutukseen heille määrättyä
määrää, vaan myyväit sen m u s
taan pörssiin, josta  saavat m o 
nenkertaisen hinnan. M aanvil
jelijät väittävät että ei maanvil
jelys kannata, kun pitää kansan
huollolle luovuttaa elintarpeet
niin halpaan hintaan. L eh m ät ei 
lypsä, kun täy tyy  siirtoväen-
karjalle luovuttaa beinält, viljaa 
ei riitä karjalle ja m aa ei kasva 
kun ei ole saatu lannoitteita, 
työväen  palkat on kohotettu  ja 
työaika on rajoitettu. V a ikeu k 
sia m olem m in  puolin.

A inoa kohta mistä säännös
telystä on koitettu pitää' kiinni, 
on  vuokra säännöstely, jok a  on 
kin tärkeä koska- nykyisen  a- 
suntopulan aikana kohoaisivat 
vuokrat m ahdottom an korkeik 

si. K ansanhuolto  on  määrännyt 
vuoden 1939 vuokran. Siitäi on 
seurauksena, että talot tuottavat 
suuria tappioita. Ikävintä siinä 
on, että o n  paljon vanhoja t y ö 
läisiä jo tka  ovat äärimmäisellä 
säästäväisyydellä saaneet asun
to-osakkeen. Jos  vielä on jou tu 
nut seni vuokraam an toiselle, 
niin talon, vuokrat on nyt paljon 
kalliimpi kuin mitä hän saa 
vuokralaiselta. Ja usein saattaa 
vuokralainen olla hyvin palkat
tu henkilö, kun taas huoneus- 
ton  om istaja  hyvin  köyhä m uu 
ten kun mitä hän omistaa osak 
keen vanhuuden turvaksi ajatel
len. Tunnen jo itakin  taloja mis
sä talon vuokra on lähes kak
sinkertainen siilien nähden mitä 
häin vuokralaiselta voi saada. 
A suntosäännöstely  on  j o  men- 

] nyt niin pitkälle, että todellista 
1 kotirauhaa el monessa talossa 
enää ole. Ja uudet asunnot tule
vat niin kalliiksi että niissä on 
vuokrat noin kolm ekertaiset 
vanhoihin asumuksiin verraten.

K oh ta  on  joulu ja postilaitos 
varustautuu joulu paketit ie n vas
taanottoon niin koti-  kuin u lko 
mailta. A m erikan  laivoja on  tu
lossa ja lehtitietojen mukaan 
niissä on suuret määrät paket
teja. Lehdet ovat jo  kaavailleet 
kuinka paljon odotetaan. K e r 

rotaan erään emännän P oh jan 
maalla j o  saaneen lähes parisa
taa pakettia. O n  sillä emännällä 
siellä omaisia tai tuttavia. R i i t 
tää siitä j o  mustaan pörssiinkin 
joku  määrä. .

K ansanhuolto  on luvannut 
meillekin jou lu lahjoja . K ahvia  
250 gr., sokeria  sen puolen ki
lon. lisäksi minkä o lem m e saa
neet, toisen puoli kiloa, rusinoi
ta 250 gr. Ei näiillä herkuilla k o 
vin lihavaa joulua vietetä, var
sinkin kun liha-annokset ovat 
melkeen olem attom at. Joulu- 
kinkut, riisipuro, ja luum u
kiisseli- puuttuu.

Hlyvää jouilua köyhästä, m ut
ta sittenkin toivorikkaasta S u o 
mesta.

Helsinki 27. 11. 46.

Miina Sillanpää.


