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Tämä oppiki r ja ono tehty praavituksiinka geograf ia -oppik i r j an mukkaa 4 klaassaa 
vart, kumpa oli lastu 1933/34 v. 

Praavitukset ollaa tehty Sovnarkoman ja С K V K P (b) pos tanovlen jan osoi-
tuksiin mukkaa 16/V -34 v. ja ollaa mokomat : 

1. Peräkkäin ono levi tet ty töön sisteina geograf iakar tan muistamista vart. 
2. Sitä vart, jot enemmän konkretisoija materiala, teiiä kerkiämmäks tolkun 

saamiin lapsiin kasvon mukkaa, oppiki r jaa ono enemmän tehty läkkämyskir juktok-
sia 1 sen mukkaa ono uuvvestaa laahittu assialliin teksta, ono lisätty kuvija. 

3. Ono teh ty kono rääty materialan lyhennöksiä ja kerkentämisiä , nii jen muu-
toksiin yh tehyes , kummat toi programmaa pos tanovlenja 16/V - 1934 v. 

Oppik i r j an mukkoi t tamisee ottivat ossaa avtoroin kera N. I. P o p o v ja 
P . G . T e r e h o v. 

Izäatelstva. 



SOVETSKOIN SOTSIALISTICESKOIN 
RESPUBLIKKOIN SOJUZA (SSSR) 

I. SSSR-n tila maansaras. 

Sovetskoin Sotsialisticeskoin Respublikkoin Sojuza (SSSR) ono 
itäpooli?aras, kahes maailman osas, Europaas ja Aaziaas. 

Löytäkää gloobussas t i pool i^arakartast Europpa ja Aazia. Katsokaa millaisiis 
osis Europpaa ja Aaziaa ono SSSR. 

Sovetskoin Sotsialisticestkoin Respublikkoin Sojuza ono kaikist 
maailman riikkilöist yks samoi suurempia. 

SSSR-n p l o o ^ a d i i l voi jaa kerkiäst sihoittussa g lavnoimmat kapitalist iceskoit maat. 

Sovetskoi Sojuza ottaa itseen alle kuuvvennen osan koko maan 
eletyst territoriast. 10 tuhatta kilometraa verruu Sovetskoi Sojusa 
lännest ittää. A pohjast lounaesse se verruu 47 4 tuhatta kilometraa. 

Löytäkää SSSR-an kartast länsrajalt linna Minsk, i tärajalt Japonin meren ran-
naal linna Vladivostok. 

Tarkastakkaa rautateematka niijen l innoin välil. 
Kiirelliin pojezda senen matan männöö 13 suutkiis. 
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SSSR Europan ja Aazian ossaa erittäät Uralan mäet, Kaspian merf 
i Kavkasan mäet. 

Löytäkää kartast SSSR Europan i Aazian ossiin raja. 

MERIRAJAT. 

Katsokaa kartan pääl le; eri poolist meijen Sojuzaa huuhtoot 
meret . Niitä merriä möitä SSSR pittää torkua toisiin maijen kera. 

Pohjapooles t ussian tuhatan kilometran pittuuel SSSR-ä huuhtoo 
Pohja-Jääokeana (hänt kutsuttii Pohja-Pol jarnoiks mereks). Kuin 
töö jo tiijettä, hää lezzii kylmääs poojassaas. Suur osa hänt talveel 
i kesäl ono katettu jääl. Jäät hämmentäät laivoin käykkiä Pohja-
Poljarnois meres. 

Yhes läns osas waa Kolskoin poolisaaren ja Novaja Zemlja 
saariin välis, Pohja-Pol jarnoin meren osa ono volilliin jäist. Se 
on Barentsan meri. 

Tänne Atlantin okeanast kulkoo lämmä, sooja, virta Golfstrim. 
Se lämmittää, soojentaa, Barentsan mertä i jäät kesäl männööt ettää 
pohjemmas. 

Barentsan meri Kolskoin poolisaaren waral ei jääty i talveelkaa. 
Lounaesse päin Barentsan merelt antiijaa materikkaa Valkia meri 

Hännee ei tappaa lämmä virta, i pool vootta hää ono katettu jääl. 

Barentsan meri. 



SSSR-an länsirajalle tulloo Baltian meren Suomen zaliva. Täält 
•ono likemp merimatka Läns-Europan ma ihe : Saksaa, Angliaa, 
Frantsiaa. Paljo parahodia käyp Suomen zalivaa. Höö tuuvvaa 
meille ulolt tavaraa i veevät meijen tavaraa sinne. 

Lounatpoolees Sowetin Sojuzaa ono Musta meri. Se ono lämmä, 
konsakaa ei jääty ja hää kera antaa houn ulolle. 

Pohjas t Mustaa merree antiijaa Кгьшап poolisaari. Se erittää 
Mussast merest matalan Azovan meren. 

Sojuzan Itärajan laatiit Tyynen okeanan meret, Beringan, Ohots-
kan ja Japonin. Beringan i O h o t s k a n mertä erittää toin toisestaa 
Kamcatkan poolisaari. Jäät hämmentäät seilaamiselle näis meris. 

Ohotskan i Japonian meren välil on saari Sahalin. Pohjapool i 
Sahalinaa kuuluu Sowetskoi Sojuzalle, lounatpooli Japonille. Näist 
merist vaaznoimp ono Japonin meri. Hänest möö pääsemmä Tyynee 
okeanaa . 

Upraznenjat. Konturakartaas siniiseel krantossiil weit täkää SSSR-an merirajat 
i kir jut takkaa mainit tuin täs merriin, saariin i poolisaari in nimet. Muistakaa hei jen 
n imet ja paikat kartaas. 

Näyt täkää kartast mer imatka Suomen zalivast Angl iaa . 

Näy t t äkää kartast merimatat Mussast merest Frantsiaa i Vladivostokast Japoni i . 

Musta meri . 
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MEIJEN NAAPURIT. 

(Rajariikit.) 

Likempäiset SSSR naapurit ollaa: länsrajal — Suomi, Estonia, 
Latwia, Poljsa, Rumbnia; lounatra ja l : Turtsia, Iran (ennen kutsut-
tu Persiaks), Afganistan, Kitaja, Tuvan kansanrespublika, Mon-
gol ia ja Japonin vallan al olevat Manczjuria ja Koreja, Sahalinan 
saareel — Japoni. 

Löytäkää neet riikit kartast . 

SSSR on vaa yks riikki maailmaas, kummaas valta ono proletari-
aatan ja raataviin talopoikiin käes. 

Sovetskoi Sojuzan Tööläis-talonpoikiin valta ono vaa yks valta 
maailmaas, kumpa kommunisticeskoin parttian käyttämisen al voitte-
!oo kaikkiitin maailman kansoin rauhan poolest. Sovetskoi Soju-
zan kansat evät taho sottaa, no joka minutiil ovat valmiit noisemaa 
hoitamaa ommaa sotsialisticeskoita riikkiä. Puna-armija tarkast 
vahtii Sovetskoi Sojuzan rajoja. 

Upraznenja. SSSR konturaakartaas veit täkää punaiseel krantossii l Sojuzan m a a -

rajat ja kirjuttakkaa rajallisiin riikkilöin nimet. 

MAANPÄÄLYS. 

Katsokaa SSSR fisiceskoin kartan päälle. Suuremp osa karttaa 
on kraasattu rohoisee kuvvaa. Se merkitsöö, jot SSSR-s ono pal jo 
alatasankoja. 

Karttaa ono merkitty kolt suurt a lankoa : Itä-Europan, Läns-
Siberin ja Turanan. 

Kartan rohoisest foonast erillisist paikoist erroittaijaat keltaiset 
plakit. Neet ollaa ylängöt. SSSR-n Europan osas ono Keski-Vennäen 
ja Volgan, a Aazian osas — Keski-Siberin ylänkö. 

Melkeen koko SSSR-n lounat- ja itäraijaa möitä, a niin i SSSR-n 
Aazian ja Europan ossiin rajal näkkyyt korienevoit joonet . Neet 
ollaa mäet. SSSR-n Europan osas ollaa К г ь т а п mäe t . 

SSSR-n Europan ja Aazian ossiin rajal ollaa Uralan ja Kavkasan 
mäet. Afganistanan i Kittajan rajal ono mäkimaa Pamir i mäet 
Tjanj-§anj. Kitajan i Mongolian rajal — Altajan mäet. 

Upraznenjat. Näyt täkää fisiceskoist kartast i muistakaa kaik mainitut täs 

a langot , y längöt ja mäet . 

SSSR-n fisiceskoist kartast katsokaa kuva „Korkiammat kukkulat" ja löytäkää 

neet kukkulat kartalt. 
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GLAVNOIMMAT JOET JA JÄRVET. 

Paljo SSSR-s ono suuria jokija. Yhet niist ottaat alun ylängöilt, 
toiset jooksoot mäkilöilt. 

Tasanko. 

Kartast näkkyy, jot Sovetin Sojuzan joet jooksoot eri poolii, 
kaikkii Sovetin maata pesövii merilöihe. 

Pohja-Jääokeanari merilöihe jooksoot suuret j o e t : Pohja-Dvina 
Pecora, Obi, Jenisei, Lena. 

Ohotan merree jooksoo paljovessiin Amur. 
Mustaa merree jooksoo Dnepr, hänen päälle ono stroitettu Dnep-

ran elektrostantsia. 
Itäisempään Dnepraa , Azovan merree jooksoo joki Don. Se 

kovin leettyjää kesäajal i neet leetit kovin hämmentäät parahoddiin 
käykille. 

Donaa möitä Kaspian merree jooksoo joki Volga, samoi suu-
remp joki Sojuzan Europan osas. Hännee jooksoo paljo lisäjokija. 
Samoi suuremmat niist ollaa Oka ja Kama. 

Uralan mäkilöist Kaspian merree jooksoo pitkä ja vähävessiin 
Ural. 

Suomen zalivaa jooksoo lyhyt no levviä i paljovessiin Neva. 
Löytäkää kartalt neet joet. Tarkastakka he i je t alust joensu ihe nas. 
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Järvi Baikal. 

Sovetin Sojuzaas ono paljo järvijä. Samoi suuremmat tuimist jär-
vist ollaa syvä Baikal — Keski-Siberin ylängööl, Laadoga ja Onega 
SSSR-n Europan osan länspohjaas . 

Samoi suuremmat soolaisist järvist ollaa — Kaspian ja Aralan 
järvet. Enemmittee heitä kutsutaa meriks. 

Upraznenjat . Kirjuttakkaa konturakarttaa täs mainittuin joki loin i järvilöin nimet . 
Muistakaa hei jen nime.t ja paikat kartaal. Vei t täkää konturakart taa siniseel krantossiil 
kaik mainitut täs joet alust otsaa nas. 

Kraasatkaa siniseel krantossiil kaik mainitut jä rvet . 

Mikä on konturakartta i kuin hänt tehä. 

Konturakartta ono kartta, kumpaa ono merkit ty kaikkiin maan ossiin, eri laisiin 
maijen, merilöin ja jokiloin konturat , mut ei oo niijen nimmiä. 

Jot paremmin tiitää geograf iakar t taa , pit tää tehä töötä konturakartan kera, pit tää 
teliä hännee kaikenlaajaiset kir jutokset i merki tökset . 

Konturakartan saap lielpost teiiä itseen. Pittää ottaa peen geograf iakar t ta ja 
panna hänt ikkunan klassii kiin. Sen pääl le pannaa lehti pullasta paper ia . Jos ikkuna 
ono hyväst vaalassettu, ni kartta noisoo näkymää läpi paperin. J ä ä p vaa piirtää 
läpi paper in näkyvä kontura. Saap tehä kartan i läpi kopirovalnoin paper in . 
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II. KUVVIA SSS-n LOONNOST JA VÄEN ELOST. 

tuhatalle kilometralle venuttais SSSR pohjast lounaesse. 
SSSR-n pohjapooli ono poljarnoin krugan takkaan, pesehyy kyl-
määl Pohja- jääokeanal i sentää hänes ono kylmä kliimatta. SSSR-n 
suur osa ono keski poojassaas. 

Sentää miks SSSR-s ono paljo matkaa Pohjas t lounaesse, hänen 
i loonto ono monenlaajain. 

Kylmän poojassan valjot talvipakkaiset lounatpoolee päin vähittee 
höplenööt. Kliimatta kylmäst tulloo enstää keskoiseks kylmäks, siis 
keskoiseks, i samoi lounaees keskoi-lämmäks. 

Niin Pohjas t lounaesse muuttuu SSSR-n kliimatta. A kliimatan 
muuttumisen kera muuttuut elokas- ja kasvomaailma. Loonnon eri-
töksiä möitä SSSR jaetaa moneks poojassaks tali zoonaks. 

1. POLJARNOI ZOONA. 

Katsokaa gloobussast , tali pooli?arakartast: Europan, Aazian ja 
Amerikan pohjarannoil , ympäär pohja-pool jussaa , usioille tuhatoille 
kilometroille venuttais Pohja^Jääokeana. 

Melkeen kaik Europan i Aazian pohjain ranta ono kuuluvain 
Sovetskoi Sojuzalle. 

Hänen vladenjoja ovat i saaret, kummat ollaa siin osas Pohja-
Jääokeanaa. 

Se ono samoi pohjain osa Sovetskoi Sojuzaa, SSSR-n poljarnoi 
zootia. 

Valjo ono loonto poljarnois zoonaas. Talveel niis pooliis päivyttä 
mont kuuta ensikää ei oo, seisoo poljarnoi öö. Koljskoi poolisaaren 
pohjarannaal se poljarnoi öö ono 2 kuuta. Novaja Zemljaas 4 kuuta, 
я pohjallises pooljussaas pool vootta. 

Kesäl päivyt mont kuuta ensikää ei laskii — seisoo poljarnoi 
päivä. 

No kohojaa hää pooleks päiväks matalalle, i sentää lämmittää 
vähä . 



Pohjaiseel Jääokeana l . 

Pohja-Jääokeana. 

Talveel. Ilman otsaa i alkua vennuu ikä poolee jääpus tbnja . 
Suuret jääpellot kattoit okeanan. Neet liikkuut, lykkähyyt toin 

toisiin päälle. Suuren loisun kera katkielloot jäät i tekahuut suu-
ret jäärynti t . 

Seisoot valjot pakkaiset, kävvät lumisäät ja tormit. Jo enemmän 
kuuta ku kaik ono käärihyst poljarnoin öön pimrniää. Elo piätty i, 
Kaik elävä peittiis. Vaa yks valkia karhu vaii 11 kävelöö jäitä 
möitä. 

Vallit taivas selkenellöö i pustbnja läikähtyy tähtiin paisteel ja 
kuun valkiaal. Välistää taivaal syttähyy poljarnoi paisto. 

Kesäl. Mont kuuta päivyt ei laskii. Jää okeanan pääl alkaa sul-
laa. Jääpellot katkielloot, murenoot , veenoo sullaat i koko kessää 
kulkoot okeannaa möitä. 

Jäälonttiloin pääl lämmittellööt hylkeet . Ilmahtuut partit seitiä, 
' treskaa i muita kalloja. Luuokkail Novaja Zemljan rannoil ilmah-

tuut suuret karjat morziloja, a Aazian rannaal kiität. 

Löytäkää pool i jarakar tas t se osa Poh ja - Jääokeannaa , kumpa ono kuulova 
SSSR-le . 

Löytäkää kartast Barentsan meri, Valkia i Karskoi meri. 
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Poljarnoit saaret. 

Paljo suuria i peeniä saaria ylentyy jääl katetun Pohja-Jääoke-
anan pääl. 

Enemp poolta vootta seisoo poljarnoil saariil t a l v i i saaret 
okeanan kera ollaa taottu jäähä. 

Vaa 2—3 kuuks elpyy tääl loonto, sullaat jäät i lumet. Paljastuut 
kiviset luuot. Paikoittee kohojaat hoonot kasvot: kirjavat lisainikat, 

i rohoiset potuskat sam-
malt, a sammaliin seas 
pikkaraiset kukat; pol-
jarnoit maakat, neza-
butkat ja kalkkalaisku-
kat. 

Rantakiville lentää 
paljo lintua. Tänne len-
täät tekömää pessiä gaa-
gat, gagarat, kajavat. 
Heijen pesät välistää 
vennuut monen kilomet-
ran pittuueel. Tuucat 
lintua lentelööt looto-
loin pääl. Lintuloin möry 
täyttää vozduhan. El 
ilman syytä sellaisia 
kohtia kutsuta lintuloin 
markkinoiks. 

No kesä poljarnoil 
saariil ono lyhyt. Evät 
kerkii suitaa lumet i 
jäät ku taas tulloot kyl-

mät. Linnut lentäät lounaesse, i kiiree taas tulloo talvi. 
Valjo ono loonto poljarnoil saariil. 
I vast ei aikaa sinne noisiit aset tummaa väet. 

Novaja Zemlja. 

Löytäkää SSSR-n kartast Novaja Zemljan saaret . 

Ensimäiset eläjät. Kuuskymmen vootta takas aijoit Novaja Zem-
ljan saarille proombslameehet . Foma Vblka perehinnee i tovaj-is-
§oinee. 

Noisivat höö rannalle ja kohoisivat maan päälle. 
11 



Katsahtais Vblka ympärille. Mussat kiviset mäet, pei t tähynneet 
lumel ja sammal näkkyy kivviin lov i lo i s . . . Ei henkiäkkää . . . Eikä 
ääntkää kuulu. Kamela tuli heille. 

Tahtoit takas kottii uijua, no löysivät rannalt l aonneen pertin 
i jäivät. Tila prombslaa vart oli mukaisa: tänne ujuivat suuret 
karjat hylkeitä. Mäkilöis kulkiit olenit. 

Pal jo zveeriä tappoit ohotnikat i takas laattiisivat. Ei tahtont 
Vblka kottii männä. Jäi saarelle naisen, lapsiin i tovari$$anka. Stroitti 
pertin. Produktaa i ruutia oli sapassoitettu ohto. Tuli talvi. Jääl 
kattiis meri. Mäni päivyt, noisiit vuhisommaa tuulet. Käivät vinku-
maa lumisäät. Ikä paikka ajahui lumel. Rankka oli olla talveel. Koti 
kaikkinee peittiis lumen alle — kävvä täytyi läpi truvan. Karhut 
mont kertaa tulivat etsimää mitä ikkee syyvväksee. No kaikkiis rank-
kaa oli pimmiä ja kylmä. Vblkan tovari??a ei jaksant ootella kevväen 
päivyttä ja kooli. No vot näyttiis päivyt. Tuli kevät. Käi liikkumaa 
meres jää. Ilmahtuit taas hylkeet . Lensivät linnut. Noisivat vuhisom-
maa mäkilöist ojat . Pal jo merizveeriä i lintua sai Vblka. 

No noisi hää ikävöittämää väkkiä. Mäni pitkin rantaa etsimää 
heitä, mut kettää ei löytänt. 

Tuli i taas mäni talvi. Kevväest Vblka löysi tundrast tulleita prombsla-
meehiä. Möi hää heille oman saaukin i heilt vaihoks sai ruutia, 
pyssyn i produktaa. 

Mänivät proombslameehet jällee tundraa i läkäisivät siint kuin 
hyvä proombsla ono Novaja Zemljaas, i kuin seel ellää ja proombs-
loittaa Vblka. 

Noisivat siis tundrast mänömää sinne köyhät nentsat. Niin tultii 
Novaja Zemljan saarille eläjät. 

Uuvet eläjät organisoivat arttelin i valitsivat Vblkan vanhemmaks. 
Rankka oli elo ensimäisiil Novaja Zemljan eläjiil. Ussiat niist saivat 
hukkaa: ken gingaast i kylmäst, ken uppois, ketä jäil rutvoi, a kenen 
i lontiil vei merree. 

Kuin muuttui e lo Novaja Zemljaas. Kovin muuttui elo Novaja 
Zemljaas perrää Oktjabrin revolutsian. 

Nyt seel ono neljä elopaikkaa i väkkia 300 henkiä. Nentsat yhes-
tyivät jahtikolhozoihe. 

Merizveerilöin jälest aijaat merelle motorivenneil . Saauttaat paljo 
pestsan ja karhun nahkoja. 

Kaks kertaa vooees tulloot sinne parahodat, kummat toovat 
nentsoille kaik tarpevalliset produktat , ruutia, assua i veevät seelt 
saautetut nahat ja rasvan . 

Ono stroitettu ?koulu i kaks bolnitsaa. Tehty ono kaks radio-
12 



Novaja Zemljaas . 

tantsiaa. Nyt Novaja Zemljan eläjät voivat pittää veestiä koko 
Sojuzan kera. Organisoitu ono tutkimusstantsia. Siin stantsijaas tut-
kitaa Novaja Zemljan loontoa. 

Ono Novaja Zemljaas i sovettu, kumpa mukkoittaa Novaja 
Zemljan eläjiin elloa. Sovetun predsedaatteli ono Vblkan sukkua. 

Poljarnoi proombslatalohus. 

Pal jo merizveeriä, kallaa i lintua ono SSSR-n poljarnois zoonaas. 
Jot tarpevoittaa ja panna assiaa neet rikkahokset,. sovetskoi pra-

vitelstva mukkoittaa tehä poljarnoita proombslatalohust. Syntyyt 
ripakkoin i jahtimeehiin kolhosat, tekahuut kalabaasat. Ikkä baasaal 
ollaa kymmenet proombsla-alukset. Prombsloja avittaat jäänlohkojat , 
aeroplanat i radio. 

Hyleohhotta jäänlohkojaal. 

Lämmän kevätpäivyen al, läpinäkyviin sinisiin jäälonttiloin pääl 
lämmitellööt hylkeet. Heitä on tuhattoja. Lämmitellees höö tunnit-
tee lezziit, nukahtelloot ja välistää vaa vääntiellööt yhelt kuppeel t 
toiselle. 

Ei makkaa vaa yks vanha hyle, vahti. 
13 



Hyleol ihot ta . 

Yllääl taivaal lensi aeroplana. Näki lentäjä hylkeinlezitöskohan 
i radiota möitä antoi veessin jäänlohkojalle. Koht ettääl näyttiijää 
jäänlohkoja . Jot ei arassuttaa hylkeitä, hää piättyi suurelle matalle 
hylkein lezitöspaikast. Ohotnikat pannoot päälle valkiat halatit i 
männööt jään päälle. Hiljaa pyssyt käes röömiit höö likemmäs hyl-
keitä. Paremp ampuja ono et imäisennä. Tarkaal looiil päähä hää 
tappaa hylevahin. 

Alkuu sukkela ammukki, i kiiree sattoja hylkeitä lezzii tapet tunna. 
Ampujat liikkuut etes. 

Ampujiin jälest kulkoot kiskojat. Niil käsis ollaa suuret veitset. 
Höö kiskoot tapetuilt hylkeilt nahkoja ja rasvaa. Siis tulloo jään-
lohkoja, lastajaa saaukin i männöö toisee lezitöskohtaa. Siint radiota 
möitä jo lentäjä laittoi veessin. 

Kalaproombslat. 

Kolskoin poolisaaren pohjarannaal eri paikois ollaa ripakkoin 
seisokkipaikat, kalabaasat. 

Löytäkää SSSR-n kartast Kolskoin poolisaari . 

Tihtii tänne tulloot seili- i motorialukset i seisottuut zalivaa ank-
kurille. Yhet toovat kallaa, toiset ottaat pripassua, nevvoa, i söök-
kiä kokkija vart ja jällee männööt pyytöö. 
14 



Kons alkuu pyytö, kallaa väitetää ilman otsaa. 
Lassataa pristanille, laahitaa bockii, siputettaa soolaal ja laitetaa 

sklaadaa. 
Treska enemmit tee kulkoo sakkiaas, ussioja kilometroja pitäs i 

levviääs partiis. Sil viisii männöö i seltikii. Hää pittiijää l ikemmäs 
rantoja i männöö hiljaisii zalivoihe. 

Siil hänt salpataa nootiil i pyyvvetää haaviloil, säkkilöil i uhlu-
loil. 

Kallaa kuivatettaa, soolataa i kaptitettaa. 
Kaikkiis suur pyytö männöö traulera-aluksiis. Uus sovetskoi trau-

lera ono kokonain ujuva zavoda. Hää pyytää treskaa i tekkoo senen 
valmiiks produktaks. 

Kuin vaa traulera lähtöö aukinaiselle merelle, alkaa tehä töötä 
hänen radiostantsia. Radista sitohuu kaikkiin trauleroin kera, kum-
mat sil ajal ollaa merel, i sannoo niille kuin männöö pyytö ja senen 
mukkaa kapteeni valitsoo pyytöpaikan. 

Traulera lähtöö merkittyy punktaa. Merree lassaa tralli (erilain 
verkko). Traulera liikkuu etes i pyytö alkaa. 

Yli tunnin tralli nossetaa plokkiloi! paaluhan päälle i kala aima-
lissenna massanna „jooksoo" paaluhan päälle. Jokko tunni noisoo 
tralli i nostaa kallaa tuhattaa killoo saa. 

Alkuu kalan mukkoittammiin. Töö männöö kettinää. Yks mat-

Kalanpvytö trauleraal . 
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rossi ottaa suureel vilkaal treskan i nostaa senen puhtaan i karraal 
katetun kannen tali lavvan päälle. Toin louhkaal kerveen urpahok-
sel leikkajaa kalalt pään i päätöin kala liukuu etes lakkiaa i paista-
vaa kannen päälyst möitä. Täst häntä ottaat lovkat käet, leikkajaat 
terävääl veitseel vatsan i puhastaat sisukset. Kala männöö käsist 
kässii. Hänes t kisotaä nahka, lohoitaa pitkin i poikin ja otetaa pois 
selkäpii. Kalan pehmiät paikat soolataa ja viijää ruumee. 

Täs samas trauleraas rootoloist tehhää luujauhoa. A treskan 
maksoist sulatettaa kalanrasvaa, kumpa ono praavitos- ja söökki-
sredstva. 

Pohjain meritee. 

Paljo loonnon rikassoksia o n o meijen Sojuzan pohjapoolees . 
Monen tuhatan kilometran levehykseel vennuut ikkäiset metsät, a 
niis ono paljo kallist pu§noita zveeriä. Ussiois paikois ono lövvetty 
hiiltä, neftiä, grafittaa ja toisia polsikkaita maastkaivettavvia. No mil-
laist teetä möitä saap tuuvva neet rikassokset, suuren ajamattoman 
tundran ja taigaan läpi? 

Katsokaa Sovetskoin Sojuzan kartan päälle. Suuret paljovessii-
set joet ussioist paikoist leikkajelloot Sojuzan pohjaossaa i veevät 
ommia vesjää pohjan poljarnoihe merrii. Niijen merilöin yli kesä-
ajal voip päässä ikä, samoi etempäiseekii , meijen Sojuzan pohjaran-
nan punktaa i toisii maihe. 

No rankka i kamela on seilaamiin Pohjan poljarnois meris. Pal jo 
laivoja heis sai hukkaa, paljo laivoja rikkoivat jäät. 

Sovetskoi pravitelstva otti itseen päälle tutkia hyvin neet meret 
i laatia hukatoin meritee pitkin SSSR-n pohjarantaa. Sen peräst ikä 
voosi laitetaa sinne ekspeditsiat voimakkail jäälohkojiil i aeropla-
noil. Neet tutkiit pohjan merilöjä. 

Saarii ono stroitettu paljo poljarnoita stantsioita, kummat pittäät 
yhtäläisiä tarkastuksia ilman i poljarnoin jäijen liikkumissiin ympäriil . 
Höö antaat veessin omist tarkastuksist radiota möitä kaikille laivoille, 
kummat seilajaat pohjanmertä möitä. 

Viimäisiil voosiil Sovetskoit jäänlohkojat väittäät Karskoita mertä 
möitä paljo ulkomaijen torkulaivoja. 

Monta sovetskoita ekspeditsiaa jo mäni yli Pohja-Jääokeanan 
meijen Sojuzan rantoja pitkin yhes kesäs. Kesäl 1935 vootta Mur-
manskast Vladivostokkaa mäni kymmeniä sovetskoita parahodia. 

Pohjan meriteen neljääs kohas ollaa voimakkaat jäänlohkojat . 
Höö noisoot saattamaa parahodia poljarnoin meren jäijen läpi. 
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Löyätkää kariasi „Sibir jakovan", „Li tken ' ekspedi ts io in teet ja ni i jen paraho-
diin teet, kummat kesäl 1935 v. mänivät P o h j a n meri teetä möitä . 

No poljarnoit meret veel evät oo hyvin tutkittu ja monis pai-
kois seilaamiin veel ono opasnoita . Senen peräst pol jarnoin mer-
riin tutkimus männöö tähä saa. Laahitaa uusia ekspedits ioja. Kaiken-
laajaisii paikkoihe stroitetaa uusia poljarnoita s tantsioja . 

Valjo ono elo poljarnois stantsiois. Rankka ono seilaamiin pol-
jarnoin meren jäis. Pal jo raskahust, vollia ono niil saoil sovets-
koil töötätekeviil, merimeehiil i tutkijoil, kummat voitteloot val jon 
Jää-okeanan loonnon kera Suuren pohjan meriteen poolest, mei jen 
poljarnoin zoonan ommaamisest . 

T ö ö joutoajal . Katsokaa kasetoist . kuin mänivät pol jarnoi t ekspedi ts ia t täi 
vooeel, merkitkää kartal le flakuloil nii jen matka. 

„Celjuskinan" pohhoota. 

Lukijees koko aika tarkastakkaa kartast. 

1933 vooeel augustikuus Murmanskast läksi suur poljarnoi 
parahoda „Celjuskin". Hää vei ekspeditsiaa tutkimaa Poh jan meri-
teetä. Ekspeditsian nacalnikkanna oli tunnettu tiitomees, poljarnoi 
tutkija O. J. §midt. Parahoddaa vei tunnettu poljarnoi kapteeni 
Voronin. 

Ensimäiset jäät. Ensimäiset kaks päivää „Celjuskin" m ä n n ö ö 
Barentsan mertä möitä. Ono tyyni. Lämmä. Aika ajalt vastahuut 
suuret kalameehiin alukset. Välilt, vettä leikkaajees, näyttiijää meren 
pinnalle kiitän selkä. 
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Kolmanneel päivääl parahoda likenöö Novaja Zemljan kivirantoja. 
Prolivaa möitä saariin välist männöö parahoda Karskoi merelle. 

Karskoi meri vastajaa parahoddaa jäil. Kiiree „Celjuskin" on aimal-
lissiin jäijen sises. 

Jäät suureel voimaal löövät parahodan laitoja. 
Tihtii vaihtaa matkakurssia kapteeni Voronin ja sil viisii höp-

lentää jäijen urpahoksia. No vähä se avittaa. Eisimäisees vastahok-
sees suuriin jäijen kera „Celjuskin" saap laitaa uutun, aukon. Täytyy 
tehä remontta. Viimäin jäät tulloot läpipääsemättömiks. „Celjuskinan" 
täytyy piättyssä. Kutsuttu radiota möitä „Krasin" veemää sitä ran-
koist jäist. 

Parahoda jatkaa rankkaa matkaa. Minutikskaa piättymätä männöö 
parahodas organisoitu tööelo. Tarkkaa vahtii meren päälle kapteenin 
sillan päält kapteeni . Ööl i päivääl kuuluu §turmanan komanda. 
Ööl i päivääl seisoot parahodan kattiloin loon ma§inistat. Jokko 
neljän tunnin yli vaihtuut matrossoin vahtat. Piättymätä tekkööt 
töötä tiitomiihet. 

Veenoo kulkoo parahoda Karskoin mertä möitä. Ku päässää pois 
jäist, ni hää puuttuu turpiasse tomakkaa, ku mättiijää pois tomakast, 
ollaa läpipääsemättömät jäät. Viimäin, seitsentoist kymmenänneel 
päivääl, parahoda likenöö Celjuskinan nennää. I millain ilo! Tääl 
hää vastajaa viis Sovetskoi Sojuzan parempaa poljarnoi laivaa. 

„Celjuskin" Cukotkan meren jääplenus. Celjuskinan nenän 
takkaan 10 suutkaa parahoda männöö piättymätä Beringan prolivan 
poolee. Jo ono liki Vrangelin saari, a senen takkaan viimäin meri, 
Cukotkan meri. No se ono samoi rankemp teen osa. „Celjuskin" 
taas puuttuu rankkoihe jäihe. 

Likentellöö talvi. Jäät alkaat jäätyä. Ain veenommast i veenom-
mast kulkoo parahoda. Tihtii jäät niin lykkäjäät parahoddaa, jot se 
liikkuu etes heijen lykkähökseel. 

No vot lopuks ono jo Beringan p r o l i v a . . . 
Äkkistää ihan oottelomata jäät lutistuut takas i veevät parahodan 

jällee Cukotkan m e r e l l e . . . Tulloo talvi i kaikkinee sittoo jäät. Para-
hoda vahvast jäätyy jääpeltoo. Täytyy veettää talvi jäis. Sammu-
tettaa topkat, jot hoitaa polttomaterialaa. 

No halliast celjuskintsat evät vastaa talvia. Veel suuremmaal 
voimaal tekkööt t i i tomeehet töötä . Kaik tarttuut kovvaa oppitööhö. 

„Celjuskinan" hukka. Jo enemmän kaht kuuta veettää „Celjus-
kin" Cukotkan meren jäis. Suuren jääpellon kera kulkoo hää mertä 
möitä. Mertä kattavat jääpellot mättiijäät toin toiseen päälle. Loisun 
ja rätinän kera lohkijelloot ja murentelloot jäät. 
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Jo mäni dekabri, janvari. Jo ono 13-s päivä fevralia. Elo „Cel-
jusk inas" männöö kuin ain, vaik tihtimpää kuuluut jään u rpahokse t 
i rätinä. No sille kaikelle oppihustii. 

Vaa parahodan komandnoi sostava §midtan ja Voroninan kera 
tarkkaa vahtii jäitä. I ei ilman syytä. 

Äkkistää kahen tunnin aikanna päivääl kuuluu kamela urpahos, 
i suur jääkromppi ryymähtäis „Celjuskinan" päälle. Parahodan laitaa 
tuli suur lovi. 

Celjuskinan" hukka. 

Annetaa käsky lassata jäälle kaik sapassut. Yli monikkaan sekun-
nin kaik ollaa paikoillaa i lastaamiin männöö suureel houl. Ei oo 
hääräämistä eikä mörryä. 

Uus jäijen tuppahos parahodan päälle. Lohkijelloot yks toiseen 
jälest rautaiset [aivan opsivkat. Parahodan kura laita ono revitetty. 
Vesi alkaa päässä sissee. „Celjuskin" uppojaa. Kaik senen hyvin 
näkkööt. Ei mörryä eikä itkua. Töö jatkuu. Kiiree kaik tarpevalliset 
sapassut, tiitopriborat i materialat oltii jään pääl. No vot parahodan 
nenä alkaa uppoossa. Paaluban kattaa vesi. Kuuluu komanda: „Kaikin 
jättää laiva". Laivan nenä selvää männöö vettee. Peräkohojaa yllää veen 
päälle. Viimäisennä tulloot parahodast pois §midt ja kapteeni Voronin. 
Veel monikas sekunti i „Celjuskin" peittiijää jäijen alle. 

Laageri jäälontin pääl. Parahoda uppois, väet jäivät ilman \ a r j o a 
jääpustbnjaa. Ono pimmiä. Vaahto. Valjo pakkain. Ruttoo laahitaa 
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radiomastia, venutet taa palatkoja. Raataa ono rankka, ei oo s t ru -
menttia, evät painu pakkaisest sormet, tuuli kaataa jaloilt, vaahto 
sokajaa silmiä. Viimäin väsyneinnä, kastuneinna i jäätöneinnä kaik 
mättiijäät palatkoihe i nukkuut rankkaa unnee . 

Hoomus toop ootteloksen hoi jos t : radiostantsia Uellenas (Cukot-
kan poolisaari) kuuloo celjuskintsoja. Smidt radiota möitä antaa 
tiitaä Moskovaa „Celjuskinan" hukast . 

„ H o i j e t a a . . . Pittää vaa p i t t i i s s ä " . . . tuumaajaa jokahiin. 
Vähittee elo alkuu laatihussa. Laagerin päälle kohojaa punain 

flaku. 
Tulloo radiota möitä veesti Moskovast, jot appuu laitetaan 

aeroplanoja , dirizablit ja jäänlohkoja „Krasin". 
Nastrojenja kaikiil ono veel potremp. Aletaan noissa etsimää 

ja puhastammaa laksuloja aeroplannoin laskiimista vart. 
Mut jääpelto, kumman päälle asettui laageri, koko aikaa liikkuu. 

To seel, to tääl ilmahtuut suuret lohkenokset , kromppihuut i vee-
rööt suuret jäälaineet. Yks toiseen jälest Iohkijelloot aerodromat . 
Jäälaine rikkoo kuhnin, a toin rikkoo barakan. Kerran vähäist ku 
ei mänt jään alle radiomasti. Joka minutiil laageri oli riskiil. A 
api ei töö. Hämmentäät vaahot ja tomakat. Jo melkeen kuu ono ku 
kulkoo mertä möita ujuva laageri. No aintakii celjuskintsat evät 
lankii hengeltää. Bolj§evikkoin uporstvanka höö voitteloot jäijen 
kera ja tutkiit cukotkan mertä. Kommunistat ja komsomoltsat ain 
ollaa ees, samoi rankaas ja tarpevallisees töös. Potraa nastrojenjaa 
vart tehhää lukuajat, tiukut, lauletaa i lassaa seinälehteä „Emmä 
antii". 

Viimäin kerran laagerin päälle ilmahtui purgan i tomakan läpi 
pääst aeroplana. Ensimäin partti celjuskintsoja ono hoijettu. 

No purga ja tomakka koventuut . Täytyy taas ootella. Koko 
kuun veel männöö kova voittelo jäi jenkä ujuvaas laageriis. 

Koko Sovetin Sojuza kovast katsoo kasettoja möitä, mitä tekahuu, 
et täisees i täpohjaas. 

Kaik terppimättömäst ootteloot hiljaisia ja selkiöjä ilmoja Cu-
kotkan merel. 

Viimäin jo aprelin lopul tulliit sellaiset päivät. Yks toiseen jälest 
laskiijaat aeroplanat jäälle i veevät parvessaa celjuskintsoja. Apreliil 
lentäät viimäiset kuus henkiä. Kaik ollaa hoijettu. 

Hyvin meelin vastajaa celjuskintsoja i heijen hoitajia ge ro ja -
lentäj iä koko maa. 
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„Celjuskinan" hukka ei piättänt Pohjan meriteen tutkimista. Yli 
5 kuun jäänlohkoja „Litke" mäni koko Pohjan meriteen Beringan 
prolivast Murmanskaa saa. 

Näyt täkää kartast „Cel juskinan" l iukkapaikka. 

Poljarnois stantsiaas. 
Rankat usloviat ovat talvehtijoil poljarnois stantsiois. Mut neet 

hyvin arvajaat kuin ono tarpevalliin pohjan poljarnoin merriin tut-
kimiin ja höö potrast siitäät rankan poljarnoin elon jäijen sises i 
udarnoist tekkööt ommaa töötä. 

Näät mitä läkkäis radiota möitä poljarnoin stantsian elost Frants-
Josifan maast yks senen stantsian talvehtija. 

„Kuunnelka, kuunnelkaa. Läkäjää Frants-Josifan maa. Paraikaa 
meil ono poljarnoi öö. Jo kaks kuuta se vennuu . 

Koin tukkais suuriil lumihankiil, lumi tukkajaa ikkunat ja ukset. 
Joka päivä heijen eest pittää viskoa lunta. Välimittee noisoo nil 
mokoma tuuli, jot jäätyttäväl pakkaiseel puhhuu tuvan sises. 

Lumitrappuja mööt, fonari käes mättiimmä ylös hankiin päälle, 
jot kävvä kladovois tali sarajaas ottamaas polttomaterialaa. 

Katsomata ilman päälle, stantsian tööt männää etes ilman регегь-
voja. Samal määrätyyl aikaa, peen fonari käes, melkeen tun-
tumata pimmiääl poljarnoil ööl, lähtöö tarkastaja plo§§adkalle, 

Pol jarnoi stantsia. 
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tarkastammaa ilmaa. Mokoman fonarinka toin tarkastaja joka tunni 
käyp tarkastuspriborin loonna, kumpa on pantu jään päälle meren 
katsomist vart. 

Yli 15 minutin käyp dezurnoi katsomaas poljarnoi paistoa. 
Kois kera männöö töö. Laboratorias vesseläst tikkaat tunnit i 

priborat, kummat itse kirjuttaat. 
Koridoras tehhää pohodnoja venneitä, painetaa kabloja saanija 

vart, valmissettaa zveerin nahkoja. 
Kuhnjaas poovari helisöö kastrulliinka. 
Radiota möitä perrää iltaisen kuntelemma iltakasetin peredacaa 

ja konserttia, t iukamma §ahmattaa, §askaa, luemma kirjoja. 
Käskytöö . SSSR administrat ivnoist kartast katsokaa, miltaisiis saariis ollaa 

po l ja rno i t stantsiat . 

Pohjan poljarnoin oblastin vlijanja meijen ilmaa. 
Tiitotarkassokset näyttivät, jot pohjapol jarnoin ilmast kovast 

pittiijäät meijen ilmat. Pohjapol jarnoi oblasti ono suur holodil-
nikka, kust tulloot meille kylmät tuulet . Min enemmän korjahuu jäätä 
Jääokeanas , sen kylmemp ono meil. 

Poljarnoi oblastiis kaikiis paikois ei oo yhenlaajain kliimatta. Sooja 
vöö keskeel jäämertä. kuin möö tiijemmä, pittiijää Golfstriman soojast 
virrast. Ko ei olis sitä soojaa virtaa, ni Pohja - Europpa olis jäätä 
täyn, suur kylmä takojais seel kaik elävän. Kaikenlain muutos soo-
jan virran temperaturas antaa tuntaa itsiätä meijen ilmaas. Jot 
sannoa minkälain ilma leenöö meille, pittää tiitää, kuin muuttuu ilma 
poljarnois zoonaas, kuin liikkuut jäät Pohja isees Jääokeanas . 

Upraznenja. Vetäkää viiruul konturakartaal SSSR-n pol jarnoi zoona. Kirjut takkaa 
siihe pol jarnoi zoonan meret, saaret ja poolisaaret . Merki tkää j ään lohko jan „Litken" 
matka , voonna 1934 kesäl . 

Töö peräst oppitunnin. Otkrbtkoist , kasetti in ja zurnaloin kuvist tehkää 
a lboma „SSSR-n pol jarnoi t zoonat" . 

2. TUNDROIN ZOONA. 

Pohjan Jääokeanan rantaa möitä, pitkin koko meijen Sojuzaa 
vennuu tundra. 

Löytäkää tundroin zoona loonnon zooniin kartast. 

Tundraa möitä talveel. 
Olenit selvää veivät meitä tundraa möitä. Ympäriil oli otsatoin 

lummiin lakkia. Se jooksi takas, tyhjä ja yhenlaajain. Kaik oli va l -
kiaa. Ympäär ei olt yhtkää pläkkiä. 
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Tundraas talveel. 

Kova jääkäs tuuli hengässytti i siputti lumipöllyä mei jen päälle 
Selvää vilkki lyhyt talvipäivä, tali vernoimmast, talvihämäri. 

Likenteli öö. Pimeni kovemmast. Tuuli tyynistyi i taas alkoi uuvveel 
voimaal. 

Suuret massat lunta lankiisiit meijen päälle. Ympäriil aimo val-
kianna massanna pööri lummiin veehkura. Yhes minutiis ajoi suuret 
hanget lunta. Nartat to kohoisiit lumihankiin päälle, to ruttoo jook-
sivat allaa. Jo mont tunnia, ku männöö lumisää, höplenemätä . 

Mont kertaa piättyivät hookamaa olenit. Viimäin i höökii väsyi-
vät i seisattuivat kaikkinee. 

Möö otimma nartoilt nahat i teimmä niist majan. Kunniis möö 
vottiisimma, meijet kaikkinee tukkeis lumel. Liki 4 tunnia möö 
olimma lumen al. 

Kons krapuisimma hangest pois ni patsastuisimma kummast. Lumi-
säätä niku ei oltkaa. Ympärille harrois pohjan paisson valkia. Lume-
kas tasanko kuumotti ia paistoi vihmakaaron kuvil. Möö valjas-
simma olenit ja läksimmä etes. Hooannee t olenit jooksivat selvää 
i rovnoist. 

Alkoi vaalastaa. Kiiree näyttiisivät kolt cummaa. 
-a 

Kesäl tundraa möitä. 
Yli neljän kuun möö ajoimma jällee sitä sammaa teetä möitä 

Tundraa ei voint tuntia. Hää oli katettu rohoiseel i puuraal samma-
leel i harmaal kangassammaleel — jäägeliil. Sammalen seas punertiit 
karpalomarjat , näkyivät muuramepehot. i joomukanvarret . Paikoit tee 
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Tundraas kesäl. 

puuttuivat silmii kimmiät kukkapläkit — ljutikkoja, nezabudkoja 
i poljarnoita maakkaa. Paikoittee näkyivät karlikkavoivut i pajut . 
Kuhu vaa katsoit, ikke paikaas paistoivat lukemattomat järvet. 

Korkiast paikast neet näyttiisivät meille suuriks, sinisiks, pais-
taviks speililöiks. 

Päivyt ei laskiist ensikää. Suutkat ympäri tundraas keehuu elo. 
Miljonia hanhia, sorsia ja muita lintuja lentelivät seel. Ööl i päi-
vääl seisoi järvilöil lintuloin möry. 

Möö hookaisimma järven rannaal. Täs suureel pukraal seisoivat 
nentsoin cumat. Nentsat koko päivät jahtiisivat lintuloin jälest, pyy-
sivät kallaa, kaptittivat, kuivattivat, tekivät sapassua talveks. 

Paistoi ja lämmitti kevätpäivyt. Oli paljo söökkiä väelle i oleni-
loille. No sääsöit myrkystivät elon. Höö tuucittee lentelivät hoo-
koos, ympäröittivät jokka elävän hengen yhenlain ku tomakaal . 
Heitä oli niin paljo jot parähiks ku sai henkiissä. Olenikarjat , ku 
meelettömät, jooksiit aukioihe paikkoihe, kual sääsköjä oli vähemmän. 

Tundran loonto. 

SSSR-n fisiceskoist ja loonnonzooni in karlast etsikää tundrazoona. 

Tundran päälys. Melkeen kaik kohta, kumman ottaa tundra, ono 
kraasattu kartaas rohoiseel kraasaal. Se tiitää jot tundran päälys 
o n o lakkia. Paikoittee tundra ono, pukrikas. Kartaal pukria ei oo 



näytetty sentää, miks kartta ono peent mas§taabaa. Puut tuut i mäel-
lisetkii tundrat . 

Tarkastakkaa kartast, miltaisiis paikois poikin tundraa männööt mäet . 

Kliimatta. Melkeen kaik tundra ono poljarnoin krugan takkaan 
kual talveel päivyttä ei oo päivittee i kuittee. Tundran rantoja pes 
sööt kylmät meret, kummiis i kesäajalkii uijuut jäät. Sentää i klii-
mattakkii tundraas ono valjo. Talvi tääl on 8—9 kuuta. Tihtii ovat 
valjot pakkaiset, lumisäät, tihtii tuuloot kylmät i kuivat tuulet 
Lunta saattaa vähä i maa jäätöö syvält. Kesä ono tundraas lyhyt 
Päivyt mont päivää i kuuta ei laskii. No matalalle hää kohojaa i 
pooleelpäivääl i vähä lämmittää maata. Sentää tundraas peeneeski 
svvvyyees — 50—100 sm — ono sloja ikkäist jäätä. 

Järvet i joet tundraas. Ikkäin jääsloja ei lase syvvää maaha 
vettä perrää lumen sulakin. Sentää tundra ono rikas järvilöil i soil. 

Pal jo suurvesisiä jokijä jooksoo läpi tundran. Suuremp osa niist 
a lkuu ettäält lounaest. Tundraa möitä höö jooksoot vaa vähä mat-
kaa i valluut poljarnoi merrii. 

Löytäkää SSSR-n fiziceskoist kartast näi jen jokiloin suut: Pecoran, Obin , 
Jen ise in ja Lenan. 

Kasvoitus. Ei oo rikas tundran kasvoitus. Ei oo hänes metsiä 
sentää miks maa sullaa vaa peenel le syvvyyelle. 

Alanikois kasvaat sammalet, ylängöil kangassammalet . Kangas-
sammalist t ihemmäs kaikkia vastahuu jäägeli. Välistää puuttuut 
maan pinnan mukkaa kasvavat pikkaraiset puut: karlikkakoivut, 
pajut, petäjät. Sammaliin seas ono paljo marjakasvoja: karpaloa, 
mussikkaist, joomukkaist i muuramija. 

Vaa monikkais paikois, hoijet tunna kylmist tuuliloist, kasvaat 
heinät käppiöin kukkiin kera. Tundra ono kangassammaliil ja sam-
maliil kasvant metsätöin paikka. 

Tundran e lokasmaai lma ei oo monilaajain, no sentää ono paljo-

Pesets ja pestruska. Pol jarnoi sova. 
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lukkuin. Noris ellää paljo poljarnoi hiiriä, pestruskoja, kummat toit-
tiijaat kangassammaliil ja toisiil tundran kasvoloil. 

Paljolukuisiin järvilöin rannoil kesäl elläät kesälinnut — sorsat , 
hanhet , joutsenet . Höö löytäät täält paljo taittua — vesikasvoloja , 
heenoa kallaa i toisia vesielokkaita. Jokilois i järvilöis ono pa l jo 
kallaa. Tundraas ono paljo poljarnoita repoja i poljarnoita sovija,. 
kummat jahtiijaat pestruskoin ja kesälintuin jälest. Tihtii puut tuut 
suet. Kesäl tundra täyttyy sääskiin vinkumisel, kummat t u u c i n a a 
lentäät kaikkiin eläviin jälest. 

Tundran eläjät. 

Tundran al ono maata kaks kerta enemmän ku Anglia, Frants ia , 
Saksa yhtee otetut. Siin suurees prostranstvaas harvaa harvaa e l lää 
väki. 

Tundraas ellää mokoma väki: nentsat, saaniit, cukcat, kamca-
dalat. Vähis linnois, kummat ollaa tundraas i jokkiin ääriis elläät 
venäläiset. 

Löytäkää kartast stranitsaalt 119 kus el lää tämä väki. 

Tämä väki melkeen kaik ellää kalan pyyvvööl, ohhotaal ja olenilloin 
piol. Melkeen kaik höö elläät ei linnois eikä kylis a, muuttiijaat 
ain paikast paikkaa yhtperräistä söökin etsoa itsiätä ja oleniloja 
vart. 

Tundran liikkuvan väen elo viimäisee aikaa saa oli paljo rippuva 
kylmäst loonnost. Ono ympäär hyvä söökki oleniil, ono ohhotta — 
i hyväst ellää tundran eläjä. No vot, tulloot paljaat jäät — olenin 
söökkiä ei oo, oleni jääp laihaks i lankiijaa. Zveeri männöö toisee 
paikkaa — ohhotta ei mää mukkaa. Loppu siis ono nentsan hyväl 
elol — tulloo nälkä, tavvit, köyhys. 

Veel pimmiä ono liikkuva väki tundraas . Tundran väen seas 
olla veel i kulakkoin jäänöksiä. Neet inmihiset kiusajaat hämmentää 
sovetskoi stroitestvalle. Ollaa veel i ?amanoja, kummat pettelööt 
liikkuvaa väkkiä ja pittäät sujeveri jaa väen seas. 

Sovetskoi oikehus kovin voitteloo, jot muuttaa tundran väen elo. 

Nentsat. 

Nentsat ollaa olenilloin kasvattajat. Olenilloinka koko heijen e lo 
ono sihottu. Koko vooen höö elläät cumas, olenin nahoil katetuus. 
Makajaat olenin nahkoin pääl, sööttiijäät kalal ja olenin lihal, vaatteet 
tekkööt olenin nahoist. 
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Olenit sööttiijäät jäägeliil, kummaal ono katettu suuret prostranst-
vat tundraa. Olenit jäägelin söövat, — i nentsat männööt uusille 
karjamaille. 

Pal jo tiitää nentsoita vart i ohhotta pusninazveerin ja merizveerin 
jälest. Tappaat pestsoja, susija, karhuja, morzoja ja hylkeitä. Pu?-
noi zveerin ohhotta alkuu talven alust. 

Kesätööt, se ollaa ohhotta merizveerilöin päälle, kalanpyytö, ohhotta 
lintuin päälle ja munniin korjaamiin. 

Talveel nentsat männööt lounatpoolee, likemmäs metsiä, k e s ä l — 
poljarnoin merriin rannoille. 

Pakkaisiil, tuiskuil, tomakaas, pimmiääl poljarnoil ööl liikkuut 
nentsat hiljaisia lumiprostoroja möitä, ääretöintä tundran tasankoa 
möötä. 

Ko vaa sullaa maa, noisoot elämää poljarnoin merriin rannat. 
Joka kesä tänne tulloot nentsat. Merituuli tääl aijaa pois oleniloilt 
sääsöt ja paarmat. 

No kiiree männöö lyhyt poljarnoi kesä. Liki rantoja ain plotnem-
maks tulloot tomakat. Ain tihimpää sattaa lunta, vilestää ja ulvoo 
tuuli. Linnut lentiijäät pois, männöö pois zveeri — männööt syvem-
pää tundran sissee, l ikemmäs metsiä, i inmihiset. 

Cukcat. 

Cukcat elläät Cukotkan poolisaarees, i täpohjaas, Aazian materi-
kan äärees. 

Löytäkää SSSR-n kartaas Cukotkan poolisaari . 

Yhet, „rantacukcat", elläät rannoil. Heijen töö ono meri-
prombsla. To ise t—„olen icukca t" , niku i nentsat, ollaa olenin kasvat-
tajat i muuttiijaat paikast paikkaa ommiin olenikarjoinka Cukotkan 
tundraa mööt. 

Rantacukciin glavnoi saaukki ono hyle. Hylkeen nahast cukcat 
tekkööt vaatteita, liha männöö söökkii, a rasva — soojentamisee 
ja polttomaterialaks. 

Rantacukciin elo ono kaik meriproombslaas. Kons merel ono kav-
van tormi, jahti kavvas piättyy, cukcat hukkajaat kaik omat pripasat, 
istuut omis elohooneis ilman söökkiä ja ilman soojentavvaa. 

Rantacukciin elopaikat ollaa visottu rantoja möitä. Höö ollaa 
20—30 cumast. 

Cukotkan cuma ono suur, monen otdelenjanka. Sisimäises otde-
lenjas ono ocaga i krome sitä ollaa lampit hylkeen rasvanka. Tal-
veel, ne l jänkymmenen viijen gradusan aikanna cumas kaikkinee ono 
sooja. Olis vaa hylkeen rasvaa. 
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Koira ono tarpeelliin elokas rantacukcille. Hää vaihtaa heille 
o lenin . Jot talveel männä merelle proombslaa, tali ostamaa tavaraa, tali 
panomaa kapkanaa zveeriä vart, cukca valjastaa saanii koirat. Höö 
jooksoot ilman ohjia, vaa mörähtämisen mukkaa. 

Kuin sovetin valta uuvvistaa tundran väen elon. 

Sovetit tundraas. 

Kunikkahan aikaan praavaftomat tundran väet perrää Oktjabrin 
revolutsian tulliit täyspraavallisiks Sovetin Sojuzan kansalaisiks. 

Sovetskoja zakonoja möitä heil ovat omat tundrasovetit . Kulkoo 
tundran väki, kulkoo hänen parvees i tundrasovetin oikehus: kesäl — 
pohjapoolee , merituuliloille, talveel, pakkaisiil — lounaesse metsiin 
var joo. 

Pikkaraisee kesäposelkkaa, kummas ono monikas proombslapertti , 
piättyi kesäks tundrasovetti . 

Äärimäisen pertin pääl ono punain lippu. Matalan oven pääl ono 
lauta kirjutoksen kera: „Sovetti". 

Pikkarain pertti ono väkkiä täyn. Sovetin clenat, nentsat, istuut 
rahiloil, järkyil, koikkiin pääl. 

Zasedanja avataa. Tutkitaa kysymystä ohhotast . 
— Meille kapkanoja, pyssyjä pittää, sannoo kenlee. 
— Perttilöjä ei oo. Talveel proombslameehil le ei oo kual lämmi-

tellä, ei oo kual olla öötä. Makkaamma vaa lumes. 
Kaikin reknajaat ohhotast i pannoot : Stroittaa yheksääs punktaas 

pertit i kyssyä kooperatsiaa tuuvva pyssyjä ja kapkanoja. 
Reknataa toista kysymystä olenitalohuest. Läätää siint, kuin 

hävittää siivatan hukkahummiin, i kuin paremmin jakkaa karjamaat . 
— Meil ei oo oleniloja, — sannoo nentsa Niikona. — Möö 

käymmä pestsoin ja merizveerin jälest. Ennen möö kumartelimma 
rikkahalle oleninpitäjälle. Hää antoi meille lihhaa i maksoks treepuis 
pestsoja. Pal jo pestsoja möö annoimma sille. A nyt Gostorg antaa 
meille olenin lihhaa. Ennää nentsa ei vee pestsoja rikkahalle. 

Noor nentsa Lobozov läkäjää siint, jot likempäisees raijonaas ono 
organisoitu monikas nentsoin kolhoza, jot seel väki ellää paremmin 
ja kaikiil ono olenin lihhaa. Täs noisiit läkkäämää kaik kerraal. 
Reknataa laittaa katsomaa, kuin elläät nentsat-kolhoznikat ja kuin 
elläät, ni siis i tännekii organisoija kolhoza. Illast aijaat nentsat 
ommii cummii i jokahiin tuumajaa itseksee — kerkiä ono ellää nyt 
sovetin oikehuen aikaan. 
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Faktoriat kuptsa-hi isnikkoin sihalle. 

Pimmiät i poolustamattomat oltii tundran väet kunikkahan vallan 
aikaan. Kerkiä oli kuptsoille, kummat tulliit tundraa, petellä yksi-
näistä äärettömmää tundraa hävinnyttä kocevnikkaa. 

Kuptsat aijoit tundraa ei vaa tarpevallisiin tavaroin, niku jau-
hon, soolan, pickoin kera, no viinaakii toivat. Höö joottiit t und-
ran eläjöjä, i tyhjäst paljaast ostiit niilt olenikarjoja, kalliita nahkoja 
i läksiit pois rikkaanna. 

A pimmiät kocevnikat voos vooelt köyhästyivät. Sovetin oike-
hus ajoi pois tundrast hiisnikkakuptsat. Laahittii koko tundraa möitä 
faktoriat. Niis ostetaa nentsoilt nahkoja ja myyvvää väelle tarpeel-
lissia tavaroja. Likel kesäseisokkipaikkaa ono faktoria. 

Kaks suurt aittaa ono täytetty kaikenlaajaisiil tavaroil. Yhes ollaa 
säkit jauhoa, suurimaa, soolaa. Toisees — ruutia, haulia, t innaa, voita, 
caajyä, saahkaraa, letenitsoja. Pal jo ono kaikenlaajaist astiata, o n o 
vaatetta, kirjoja, plakattoja. 

Faktorias ono suur liike. Yks toiseen jälest tulloot nahkoin anta-
jat. Saaukki ono hyvä —tavaraa kaik veevät i veevät. Kansiin, lau-
toin, ikkunoin pääl i kohallee maas — ikä paikaas lezziit pestsat. 
Sluusijat lankiaat jaloit. Yhet katsoot pestsoja, toiset pittäät cotua, 
kolmannet antaat tavaraa i produktoja. Nentsat ku saavat tarpeval-
liset produktat i tavarat, laatiit neet narttoin päälle i aijaat kottii. 

Nentsat tulliit faktoriast. 
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Kulttuuratöö tundraas. 

Suur kulttuuratöö tekahuu kocevnikkoin kera niis paikois, kumpiis 
h ö ö veettäät talvia. 

Sinne stroitetaa kultbaasat. Jokka baasaa laahitaa ?koulu, bol-
nitsa, radiostantsia, kulttuurakoti, kooperativa. Oleniloil, koiriil, ikä 
poolest t änne aijaat i harkkiit tundran väet. Tehhää veel punaisia 
cummia. Koiriil i oleniloil kulkoo ferssali ja opettaja, a heijen kera 
ono radio, kino, bibliotekka, aptekka. Punaiset cumat mättiijäät samoi 
syrjäisii kohtii, ajeloot paikast paikkaa ja levittäät sovetin k u l t t u -
raa. Melkeen kaik tundran lapset oppiit oppikois. Samoi viimäisee 
aikaa nas tundran kocevnikkaväel ei olt ommaa kirjutost. Nyt ollaa 
kirjutettu bukvarit nentsoin ja cukotian keeliil. Suur merkitös ono 

^koululoil internaattoin kera. Neet opettaat kotcevnikkoin lapsia kult-
tuuraelloo. 

Kuin sovetin valta uuvvestaa laatii tundran talohust. 

Olenitalohus tundraas. 

Oleninpito ono tundran talohuen glavnoi pooli. Oleni ei vaa 
sluusi kocevnikalle. Hänen lihä männöö konservazavodoihe, nahka 
ono kallis raakamateriala industriaa vait. A sil aikaa olenit kovin 
mookkahuut valjost tundran loonnost. 

Kokonaiset karjat heitä hukkahuut paljaan jään ja iumitormiloin 
aikaan. 
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Tihtii hukkahuut erittee nooret olenit poljarnoil öil hiisnikkazvee-
rilöist, mookkahuut paarmoist, sokijaisist ja sääsköist i hukkahuut 
tarttuvist tautiloist. 

Sovetin oikehus laatii kaik, jot nostaa уllää tundran olenitalo-
hutta. Tehty on olenitalohuen stantsia, kual t i i tomeehet tutkiit ole-
niloja ja hei jen läsylöjä. Laahitaa esimerkillisiä olenisovhozoja. 
Avattu ono oleninpitotehnikuma. Laahiitaa olenikolhozoja. 

Pu§noi proombsla. 

S u u r merkitös tundraas ono ohhotaal zveerilöin jälest, erittee 
pestsoin jälest. 

Ussiois mais ono vähä pu?ninaa. Hyväst ossetaa seel meijen 
nahko ja . Pu^nina antaa Sovetin Sojuzalle kultaa, kumpaa ono tar-
vis sitä vart, jot ostaa ulolt monikaslaajaisia marinoja meijen faab-
rikkoja ja zavodoja vart. 

Mei jen tehtävä ono nostaa ylös pu?noiproombsla i suurentaa 
pu?ninan veemistä ulolle. 

Tundraas organisoituu! ohhotta - arttelit. 
Tekahuut zveerifermat, kual kalliimpia tundran zveerilöjä pietää 

ja kasvatettaa niku kotisiivattaa. 

Tundran polsikkain maastkaivettavviin rasvetka ja saaukki. 

Veel vähä ollaa tiijyssetty tundran sisukset. No i nytkii jo ono 
näkyvääl, jot tundra voip antaa paljo tarpevallisia maastkaivettavvia 
SSSR-n sotsialisticeckoille stroikalle. Paremmin kaikkia ollaa tiijys-
set ty Koolan poolisaaren polsikkaat kaivettavat. 

Metsiin, soijen ja järvilöin seast kohojaat ei oikiin korkiat Hii-
binän mäet. 

Allaal ono havumetsä, y lempään kasvaat koivut i veel ylem-
pään aimat mäkitundran sammalet i kangassammalet. 

Löytäkää kartast Hiibinän mäet, kummat ollaa Koolan pool isaareel . 

Tyhjä ja väetöin oli tämä paikka monikas voos takas. 
Neljä vootta raatoiit tääl t i i tomeehet. Höö tiijystiit Hiibinän 

mäen rikassoksia. Pal jo kalleita kaivettavvia löysiit höö tiikkoin väet-
tömmiin kivviin seast. kummat oltii katettu sammaliil. Oikiin pol-
sikas ono Hiibinän apotitta, kummast tulloo hyvä udobrenja pelto-
loille. 

Mäni monikas voos, i tiikkoi Hiibinän tundra elpyi. Ööl i päi-
väät männöö töö Hiibinän apatittarudnikois. Seel ono tuhattia töö-
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Linna Kirovsk. 

Iäisiä. Kluuhkoist uhkaat kivviin ampumiset, ulvoot paravoziin gudo-
kat. Raataat puurama?inat. 

Mäkilöin paltiin vällii, sirkiän järven rannalle kasvoi suur uus 
linna. 

Linna kasvoi t. Kirovan vassustamattoman boljsevistskoin energian 
ja töön kautta i kutsutaa hänt Kirovskaks. 

Löytäkää kartast Kirovsk. 

Kirovskan linnaal ono vast 6 vootta a hänes jo ono monta 
faabrikkaa ja zavodaa, ja kivikotiloja, mont bolnitsaa, skoulut, kluu-
bat, bibliotekat ja suur äänikino. Kirovskan uulitsoja möitä kulkoot 
avtomobiilit i autobusat . Hänes ellää enemp 30 tuhatta henkiä. Liki 
linnaa ono stroitettu elektrostantsia, kumpa laittaa elektrovoimaa 
kokko linnalle ja rudnikkoihe. 

Niin muuttui tiikkoi Hiibinän tundra. Männöö monikas voos, i 
stroikka levenöö ussiammiis tundran paikois. 
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Maatalohus tundraas. 

Tundran eläjät tihtii näkkiit nälkää. Söökki heil oli yhenlain — 
kala, olenin ja merizveerilöin liha. Sovetskoi kooperatsia vast noisi 
veittämää tundraa jauhoa ja soolaa. Ruuhtiloja seel ei tiijetty ensi-
kää. Ei olt peltoja eikä tarhoja. 

Vai jaksaat kasvaa leipäkasvot ja ruuhtit jääkkääl pocvaal soon 
pääl •— niin tuumaisiit kaik. Tehtii kiusatokset, oopbtat, i nähtii, jot 
jaksaat . 

Nyt Koolan pool i saare t Kirovskan linnan looks ono laahittu 
oopbtta-maatalohusstantsia, kumpa kasvattaa, ei vaa yht munnaa i 
kapustaa, a i kotimancikkaisiakkii. Oopbttastantsia näytti, jot tund-
raas voip nostaa tarhan- ja maanteon. 

Yhtehösteet tundraas. 

Katsokaa kartan pää l le : vaa läns poolees tundraa ono laahittu 
rautatee — se ono Kirovan tee. Toisia rautateitä tundraas ei oo. Aje-
taa tundran eri punktoin välil enemmit tee oleniloil ja koiriil. Suur 
merkitös tundraas ono jokiteil. Poljarnoin merilöin rannaal ono 
monta suurta linnaa — meriporttaa. Niijen kautta männöö torku toi-
siin riikkilöin 'kera. Glavnoimmat niist portuist o l laa: Murmansk, 
Arhangelsk, Igarka. Murmansk ono samoi mukaisamp. Hää ympäär 
vootta ei jääty, sentää miks liki Murmanskaa käyp lämmä virta. 

Upraznenja. Mertkitkää konturakart taa tundrazoona. Kirjuttakkaa hännee 
suuremmat joet, kummat jooksoot tundran läpi. Merkitkää konturakart taa, kual tund-
raas elläät nentsat, saamit, cukcat, kamcadalat . Merki tkää Kirovsk i g l avno immat 
p o h j a p o r t u t : Murmansk, Arhangelsk , Igarka. Tarkastakkaa, kualt Barentsan merree 
jooksoo lämmä virta Golfstr im. 

Töö joutoajal . Laatikaa alboma teemal le „Tundrazoona. 

3. METSÄZOONA. 

Lounahemmas tundraa koko SSSR-n yli länsrajalt Tyynen oke-
anan rantoihe saa vennuut metsät. Jyrkkää raijaa tundran ja metsän 
välil ei oo. Tundra männöö metsäks veenoksee . 

Enstää tundraa ilmahtuui pahakkaiset peenikasvuiset puut kuiva-
nein latvoin kera. Se ono metsätundra. Etemmäs lounaesse puut 
tulloot enemmän sorriaks ja voimakkaammaks. Heijen luku kasvaa 
Viimäin tundra hävijää ja senen sihalle tulloo aima metsä. 

Löytäkää metsätundra loontozooni in kartalt . 

Metsät ottaat paljo enemp tillaa kuin tundra. Kaheksantoist 
sellaist riikkä kuin Frantsia voisivat mahtua metsäzoonaa. Suuremp 
osa niitä metsiä on havupuist ja ono tiikkoita läpipääsemätöintä 
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Metsä tundra . 

taigaa. Metsät, kummat ollaa läntisees osas zoonaa, — ovat seka-
metsät, seel kasvaat havupuut ja lehtipuut. 

Löytäkää kartalt metsätundra, taigaa i sekametsät . 

TAIGAAN ZOONA. 

Taigan pääl ja taigaas. 

Aeroplana kohhois Krasnojarskan linnan päälle ja lensi pohja-
poolee Jenisein joen mukkaa. 

Löytäkää kartast joki Jenisei ja linna Krasnojarsk. 

Meijen al musteni havumetsiin har jakset . Joka poolee — pohjaa, 
lounaesse, ittää ja läntee venuttais ettäisyyee taigaa. 

Vaa joen paistava liritti vinkerteli ja virtais taigaan läpi. 
Paikoittee joen rannaal olliit kylät, kumpia taigaa niku ahisti 

jokkee ja harvakaistaa savusiit metsäzavodat . 
Möö lensimmä Jenisein pääl liki tuhatta kilometriä ja ympäär, 

mitä vaa näki silmä, ain vaa venuttais ääretöin taigaa. 

Kons aeroplana laskiis, miä mänin kaitaa, kitsasta, vähä tun-
tuvaa troppaa möötä taigaan syämee. En kerent miä männä i kilo-
metraa, ku jovuin läpipääsemättömää metsärytäisikkoo. Aimallisenna 
seinännä ympäröittiit miun ikä poolest turpiat kedrat, korkiat pihtat 
ja kuuset. 
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Taigaas. 

Hoolimatta valkiast sirkiäst päiväst, oli ku hämäri i nävttiis, jot 
l ikenöö öö. 

Ikä paikkaa olliit ropjohunneet , välimittee juuriloin kera, puut, 
valeznikat, kiviropjot ja kaik kovin kasvoittuit sammaliil ja Udarnikoil. 
Seisoi kamela hil jaisuus: Miä herviisin öksyä i rutin jällee aeroplanan 
looks. 

Taigaan loonto. 

Pinta. Katsokaa SSSR-n iisiceskoin kartan päälle. Suuremp 
osan tilast, mikä ono taigaan al, ono kraasattu rohoiseel kraasaal. 
neet ollaa alangot. Melkeen keskikohas näijen alankoin yli män-
nööt Uralan mäet. Jenisei joen takkant alkuu Keski-Siberin y länkö. 
Kaikkii poolii senen yli mänaöö t mäet. 

Kliimatta. Taigaan zoona ono alempaan tundraa. Kesäl tääl 
päivyt kohojaa ylemmäs ja kovemmin varistaa maata. Syvält kesäl 
tääl sullaa maa. 

Talvi taigaas o n o kylmä ja pitkä, no lyhemp kuin tundraas (6-8 kuuta). 
Kliimätta taigaas ei oo yhenlain hänen eri paikois. 
Länsosas taigaata (Europaas) kliimatta ono pehmiämp. Tämä 

osa taigaata ono likempään lämmää, soojaa Atlantin okeannaa . 
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Aazian osa taigaata erittäijaa ofkiin- valjool klfimataal. Tänne evät? 
tappaa lämmät ja kostiat tuulet Atlantin okeanast , ja senen pohja-
rantoja pessööt kylmät poljarnoit meret. 

Talveel tääl tihtii ollaa pakkaiset 40°—50° saa. Verhojanskan. 
linnaas pakkaiset laskiijaat 70° saa — se ono samoi kylmä paikka 
maansaras („kylmyen poijussa"). Sellaisiil pakkaisiil rtuti jäättyy 
graadusnikkaa, rauta männöö murrraks, puut lohkijelloot präkinäm 
kera, linnut jäättyyt lennoos ja tokkuut maaha. 

Löytäkää kartast Verhojansk . 

Joet. Taigaan yli virtajaat monet paljoveekkäät joet. Älkuut höö-
ettääl lounaees, enemmit tee mäkilöis, jooksoot läpi taigaan i tundran 
ja valahuut kylmii poljarnoihe merilöihe. Jokiloin dolinoja möitä 
vennuut hyvät rantaniityt. 

Löytäkää ka r t a s t : Poh ja -Dvina , Pecora, Obi , Jenise i ja Lena. 

Kasvoitus. Ei oo yhenlain pinta ja kliimatta taigaan eri osis,, 
ei oo yhenlain i kasvoitus. 

Europan taigaas kasvaat petäjät, ja kuuset. Välilt puut tuut 
koivut i haavat. Aazian taigaas, kual kliimatta ono valjomp, kas-
vaat toiset puu t : pihtat, kedrat ja listvennitsat. Hämari ono taiga, 
puijen turpian havun läpi ei voi päässä päivyen valkia. Seel ain 
ono hämari, i märkä. Pimmiän puijen katon al hyvin kasvaat vaa 
sammalet, li?ainikat ja opokat, gribat. Pintamaa, pocva, havumetsääs 
ain ono tukattu tokkuneel havul. Monis paikois taigaa ono läpipää-
semätöin: ika paikaas ollaa kaatuneet puut, ono la töhunneet kivi-
ropjot, tihtii vastahuut läpipääsemättömät soovajovikot. 

Ugrjuumoi ja hiljain ono taigaa. I sääl vaa kluuhkoi vuhkina; 
täyttää metsän, ja välilt se kohojaa hervittäväks ulvomiseks. Siis 
näyt täjää jot ärnää karkoitettu zveeri. 

Harvenoo taigaa ja antiijaa vaa seel, kual jooksoot joet, i ven -
nuut suuret soot, kual stroittahuut linnat i kylät. 

Pocvat . Pocvat taigaas ollaa katettu sammaleel i lankenneel. 
puijen havul niku alukseel. Se alus hyvin pittää vlaagaa. Vesi 
aluksest ain valluu allaa ja veep kerallaa pocvast toittumaterialat. 
Sentää taigaan pintamaat ollaa vähätulolliset. Heitä kutsutaa 
tuhkaisiks pintamaiks. 

Elokkaat. Elokasmaailma taigaas ono rikas i monilaajain. Lintu-
loist taigaas ympäär vootta elläät tedrit, metsot ja räbcikät-, h ö ö 
sööttiijäät lehtilöil ja marjoil, talveel seemeniil ja urviil. Tikka kera 
ellää ain taigaas. Omil teräviil kynsii! hää tarttuvast istujaa puun 
koorelle, ja pitäl nokal rikkoo puun kooren ja saauttaa seelt koo-
ren alt matokkaisia. 
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Suurist metsäelokkaist tääl ellää hirvi. Se kesäl toittijaa heinääl, 
a talveel sööp pehkoin ja puijen oksia. Kerkiäst puust puuhu 
hyppii orava, hänelle siin avittaa pitkä ja pöyhkiä häntä. Sööttiijää 
orava havupui jen seemeniil i kärkiiJ. 

Pal jo taigaas o n o hii?nikkoja. 
Lintuloin ja oraviin jälest jahtiijaat öittee kunitsat, horjokat ja 

soobolit. 
Melkeen vuhisomata lentäät metsää möitä sovat i hyypiät. 

Peeni in elokkain ja lintuloin jälest jahtiijaat revot. Puist hyppii 
zveerilöin päälle ilves. Metsän ääriä möitä elläät suet. Talveel höö 
korjahuut suurii karjoihe ja pyytäät i suuria elokkaita. 

Metsän rytäisiköis elläät karhut; sööttiijäät höö kasvoloil, marjoil 
lelokkail. Talvia makajaat berlogaas unellises olos. 

Käskytöö. Vassatkaa kysymyksi i : Mil erit läijää kliimatta ta igaas tundran klii-
matast ? 

Miltain ero ono läns- ja i tätaigaan kli imatan välil. Mil eri täi jää kasvo i tus 

i tätaigaas länstaigaan kasvoituksest ? Millaiset e lokkaat elläät taigaas ja mil höö 

er i t tä i jäät tundran elokkaist . 

Taigaan väki. 

Taigaan zoonaas elläät evenkat (ennen heitä kutsuttii tungusoiks) 
jakutat, karjalaiset, komit ja venäläiset. 

Evenkat pyytäät kallaa, pittäät oleniloja i jahtiijaat. 
Jakutat ollaa paikaal eläjät ja pittäät siivattaa, pyytäät kallaa 

i jahtiijaat. 
Karjalaiset, komit ja venäläiset elläät paikallaa ja pittiijäät pu?-

noit ja metsäproombsloil ja maatalohuel. Elläät höö enemmit tee 
likemp jokiloja i rautateitä. 

Joet ja ojat olliit ennen ainovat teet turpiois metsiis. Jokiloja 
möitä inmihiin kerves ja pyssy käes mättiis etes taigaa. Jokiloin 
partail, pukriin päälle, turpioin metsiin sissee stroittivat inmihiset 
elopaikkoja, leikkaisiit ja polttiit pois metsiä kyntömaan alle. 

Taigaan syämee kylät syntyyt i niihe kohtii, kual ollaa metsä-
rasrabotkat t a l b k u s o n o polzikkaita maastkaivettavvia. Nykyiseel ajal 
taigaas ono jo paljo linnoja. Melkeen kaik linnat ollaa rautatei jen 
tali jokiloin äärees. 

Upraznenjat. Löytäkää kartast (119 stranitsalt), millaisiis kohis Etiropan tai-

gaas elläät karjalaiset ja komit, millaisiis paikois Aazian taigaas elläät jakutat ja 

• evenka t , millaisiis koh i s elläät venäläiset . 
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Kuin parenoo taigaan väen eio sovetskoin vallan aikaan-

Kunikkahan aikaan, evenkat i toiset jahil toittiivat väet olliit 
erroitettu kul tuurafentrois t i koko ikkään veettivät voitteloos valjon 
loonnon kera. 

Pahaisiin asuloin kera kulkiit höö olenikarjoin kera, etsiit pu§-
noita zveeriä. Pu?ninan ilman hintaa panettiit heitä rööstäville skup-
?ikoille. Höö kaikees rippuit näist skup?ikoist. 

Sovetskoi vallan tulon kera taigaan väen elo, niin ikkee niku i 
tundrankii, noisi ruttoo muuttumaa. Vaihoks skupsikoille tulliit 
faktoriat, stroittahuut paikalliset elokohat, kultbaasat, ?koulut ja 
kooperativat. 

Monikkaat kocevnikat ja taigaan jaht imeehet veel ees revolut-
siaa alkoit noissa paikalliselle elolle ja tekömää maata. No talohuk-
set heil olliit kurjat ja höö tihtii näkkiit nälkää. Sovetskoi valta itse 
noisi uuvvestaa stroittamaa heijen talohusta. 

Evenkat — jahtimeehet. 

Kuin vaa lumi kattaa taigaan ja tulloot pakkaiset, alkuil jahti: 
evenkoin tööaika. Mont päivää räätyä mööt höö jahtijaat ympäär 
seisomapaikkaa. Ampuut kaik oravat likelt i männööt etes taigaan 
syämee. 
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Taigaan sissee hävinneen pikkaraisen joen partaalle levittäis 
evenkoin seisomapaikka. Seel noisoo savvu cummoin päälle. Ei 
ettääl karjastuut i olenit. 

Tuli cumast vanha ohhotnikka. 
Joelt joelle, mäelt mäelle männöö hää, tarkka i kuulovalliin, 

taigaata möitä. Hää tiitää, kualle peittiijää terävänennäin repo, näkköö 
jälkijä möitä, kuhu mäni peen i hiitra kärppä, kuuloo kual hyppii 
hooletoin orava. Hää lukkoo valkiast lumest vastumaisia vähätun-
tuvia merkkilöjä. Ohotnikan parvees männöö hänen koira. Välilt 
piättyy hää puun looks ja noisoo haukkumaa i kraappimaa käpäliil 
puun koorta. Istujaa ohhotnikka, vjskajaa hartialt pyssyn i ampuu 
pamahuttaa. Männöö etes. A hänen vöön loon plaiskaa veel yks 
orava. 

Egliin kocevnikka tuli tööläiseks . 

Talvelle tulloo loppu. Aika ono taigaast männä joelle saaut tam-
maa kallaa. Tuminaal hoomuksel evenka Pjotr Mira poikinee 
kääntiis Jenisei joen poolee. Jö vähemp pooltä päivää jäi ennää 
mänömistä. Tuttavat ollaa ojat, soot, puut . . . No mikä tuli oleni-
loin kera? Höö piättyyt, viskoit itsiää poolest poolee, peroiksen-
teloot evätkä mää. „Taitaa karhun pesä ono r a n n a a s " , — t u u m a a j a a 
Mira ja aijaa värisövviä oleniloja. Äkkistää piättyit olenit. Taigaast 
kuului millaisenleekkää kumman ulvomiin: „U-gu-gu-u". Kelga, Miran 
poika, otti pyssyn, vihelsi koiraa i mäni taigaa. „Millain veeras 
pelen voima se ono, katsoa pittää", tuumaajaa Kelga. Tuli hää siihe 
paikkaa, kual männeel vootta oli hei jen seisomapaikka ja ei t unne 
sitä. 

Joes yks toiseen jälest seisoot hersilautit. Rautaiset marinan 
kynnet ottaat hersiä, nostaat yllää i peittäät suuriin parahoddiin 
syämee. Inmihiset kaataat puita, roittaat maata i stroittaat kotiloja. 

Rannaal ono jo stroitettu yks — sata cummaa hännee mahtuu. 
Ei mänt Kelga ätin, taatan kera taigaa. Jäi raatamaa zavodaa. 
Egliin kocevnikka tuli tööläiseks. 
Kolmen vooen yli siihe paikkaa kasvoi uus linna Igarka. 

Л I 

Jakutat — siivatanpitäjät i maantekijät. 

Leenan keskoisen ja a la jooksun molemmiil pooliil suurii! leve-
höksiil elläät jakutat. Sen paikan piirteliit mäet (katso fisiceskoist 
kartast). Se ono katettu suuriil metsiil i soil. Talvet tääl ollaa samoi 
kylmemmät koko maailmaas. Väkkiä ono vähä. Jakutat pittiijäät 
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siivajan piol, ja osittee maanteol i jahil. Jokiloin dolinoja möitä 
mäkilöin, läpipääsemättömiin metsiin ja soijen välis ettäälle toin 
toisestaa ollaa haroit tunneet jakuttiloin elopaikat. Ympäär sööttiijää 
karja: lehmät, hepoiset. Naiset vaariit siivattaa. Meehet olla niityyl. 
Melkeen hookaamata raatat höö kesäl. Pohjain kesä ono lyhyt, 
a heinää pittää valmistaa kokonaiseks pitäks i valjoks talveks. 

Peeniis jakuttoin kylis veel hoituit vanhat jakuttoin jurtat. Stroi-
tettii niitä puust ja uulitsan poolelt voijettii savel. Talveel klasiloin 
sihalle ikkunoihe pantii jäät, katto laahittii riukuloist, maa savest. Kes-
kijurtaas oli tulisija truvanka. Ympäär seiniä maarit; heijen pääl tehtii 
töötä i maattii. 

Kolhozoin noisun kera selvää parenoo jakuttoin elo. 
Stroitetaa uusia kotiloja. Syntyyt skoulut, bolnitsat, kluubat ja 

toiset kulturaucrezdenjat . Kasvatettaa uusia porotia maitosiivattaa. 
I lmahtuut heinänlöökkima?inat. Laatihuut sovhozat, kumpist jakutat 
saavvaa tiitää, kuin pittää pittää siivattaa ja paremmast hoitaa sitä. 
Jakut ian lounatosis noisi kovast ylentymmää maanteko. Ees revo-
lutsiaa peltoloja kylviit vaa rikkaat. Köyhiil ei olt kyntömaata, eikä 
kyntöassua. Leipää konsaa ei tavant. Köyhät sekoittiit jauhon sek-
kaa puun koort. 

Nyt talohus parentuu. 
Sovhozois kasvatettaa kylmänsiitäviä sorttia leipäkasvoloja. Pel-

toloille ilmahtuit traktorat. Nyt i jakutta-talonpoika sööp leipää 
vatsan täytee a ruuhtit ollaa jo tavallisenna söökkinnä. Kovast 
no isoo tarhatalohus. Verhojanskan linnaaskii jo kasvatettaa ruuhtia. 

Metsätalohus. 

Taigaa SSSR-s ottaa paljo tillaa. Sellaist suurta ploo?sadia met-
sää ei oo yhelkää riikiil maailmas. Meijen metsji ain käänsi poo-
lehee ulkomaijen torkumeehiä. Pal jo metsää möö paamma ommi 
tarpeisse. Pal jo laitamma ulolle ja saatuul kullaal ossamma seelt 
meille tarpeellisia masinoja. 

Klinikkahan kuptsat ja metsäpromb^lenikat raakkaisiit suuria 
metsäploo?sadiloja. Höö tuumaisiit vaa voitost. Metsä leikattii vaa 
seelt, kualt häntä oli kerkiä saauttaa ja veittää pois; jokiloin par-
tai l t . ja taigaan ääryksist, seelt, kual metsää olis pitänt hoitaa. 

Leikattii metsä, puhtaast hävitettii i ei tuumattu sen kasvattami-
s e s i Töö metsääs tehtii samoi prostoil viisii. Inmihisist, kummat 
raatoit metsääs metsäzagotovkois, kuptsat - metsäpromi^lenikat evät, 
tiijetty se, tuumanneet . 
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Metsäzagotovki i l . 

Sovetti-Sojuzaas metsätalohus stroittahuu sotsialisman pohjalle. 
Organisoituut metsäproombslatalohukset . Entisiin talviberlogoin 
sihalle, kual elliit metsämeehet , nyt 
stroittahuut valkiat parakat i koit. 

Tööläiset raataat brigadoittee. 
Töö alkaa mehanisoi tua: tehhää 
töötä mehaniceskoil sahoil. Vei-
tetää metsää traktoroil. 

Laahitaa uusia teitä, laahi-
taa metsän veittämistä vart jää-
teitä, kumpia möitä helpost liu-
kuut reet rankan herskoorman 
kera. 

Puhasset taa jokiteitä, kumpia 
möitä ujutettaa metsää. 

Seel, kual ennen ei olt hen-
kiäkkää, syntyyt kokonaiset 
kylät metsänleikkaajia vart koo-
perativvoin, oppiloin i bolnitsoin 
kera. 

Metsä ono stroikkamateriala. 
Metsä on raakamateriala monelle 
industriahaaralle. Se männöö Metsän splaava joel . 

41 



Paper i faabr ikka taigaas. 

paperin tekömissee, kaikenlaajaisiin hiimiaproduktoin tekömissee. 
Kaikkiis paremp ono tehä se raakamateriala paikallaa, a ei veit-

tää kaikenlaajaisi i 'paikkoihe i ei traattia siihe paljo voimia. 
Paremp kera ono myyvvä ulolle valmiita stroikkamaterialoja ja 

toisia puuproduktoja kuin raakaa tekömätöintä metsää. 
I vot läpipääsemättömääs taigaas stroittahuut ja raataat lauata-

zavodat, paperifaabrikat ja hiimiazavodat. 

Pusnoi proombsla. 
Kunikkahan aikaan jaht imeehet ampuit zveeriä kuin puuttui i 

hävittiit taigaan pusnoita rikassosta. Kalliita zveeriä jäi ain vähem-
män i vähemmän. Jot hoitaa pusnoi rikassos hävitöksest i nostaa 
pu?noi prombsla, sovetin oikehus laatii pu?noita zapovednikkoja. Niis 
ei saa ampua zveeriä. Neet laahitaa sitä vart, jot zveeri sikijäis seel. 

Laahitaa veel i zveeriEermoja, kual pietää kalliimpia i harvoja 
zveeriporotia, niku soobolija, kunitsoja, kärppiä, mussanpuuroja 
repoja. Valitaa oikiin kalliit porotat. Heitä hyväst hoijetaa ja pietääs 
Praavilnoist söötetää. Heitä t i i tomeehet tutkiit ja tarkastaat heijen 
elloa. Laahitaa jaht ikolhozoja. 

Taigaan maaslkaivettavat rikassokset. 

Viimäisee aikaa saa taigaan maast kaivettavat olliit vähätiijys-
setty. Viimäisiin voosiin etsot näyttiit, jot taigaan syämees ollaa suu-
ret rikassokset: kultaa, hoppiaa, tinnaa, tina- ja sinkkiruudaa, kivi-
hiiltä, soolaa, grafittaa, neftiä. 
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Suur merkitöös ono Kuzbassan kivihiileel. Kuznetskoi basseina 
ono lounat-iäs Novosibirskast. Seel ono oikiin paljo hyväsorttuista 
hiiltä. Kovast kasvoi viimäisiil voosiil Kuzbassaas hiilen saaukki. 
Kuznetskoi basseinaal ono suur merkitös meijen industrian noisulle. 

Z a d a n j a . Löytäkää SSSR-n kartast, kual lessiit sellaiset pols lkkaat maastkai-
vet tavat : Kuznetskoi basseinan kivihiili ( lounat- iäs Novosibirskast) , nefti (Pecoran 
l isäjoel ja Uralan mäkkiin liinspalteil), kulta (Lenajoel ja senen l isäjoel Aldanaal ) . 

Berezniki. 

Lääntee Uralast, kural Kamajoen partaal, ono maan al 500 m 
paksuihin soolaplasta erilaisist sooloist. 

Yhet soolat kelpajaat söökkii - ollaa keittosoolaa. Toiset an-
taat maalle hyvvää voimaa — neet ollaa kalisooloja. Ei ettääl niist 
paksuist plastoist ollaa kivihiili- ja iosforiittaplastat. Vähä saautettii 
näitä suuria rikassoksia kunikkahan pravitelstvan aikaan. 

Nyt sinne ono stroitettu samoi suuremp maaiimaas himiceskoi 
kombinatta Berezniki. Seel ono monta suurta savodaa, kummat 
saaut taa t seel kaivetuist polsikkaist maastkaivettavist kaikenlaajaist 
udobrenjaa . Illoittee ussian kymmenän kilometran pääst näkkyy 
lens, kumpa ono elektrovalkiaal valaistuin kombinatan hoonein pääl. 
Seelt Kamajokkia möitä udobrenja t männööt SSSR-n kaikkii paik-
koihe, sovhozoin ja kolhozoin äärettömille peltoloille. 

Löytäkää kartast Berezniki. 



Maatalohus taigaas. 

Metsärazrabotkat ja pu^ninan saaukki ollaa glavnoit taigaan 
väen proombslat, parraat talohuspoolet taigaan zoonaas. 

No taigaan väelle ono tarvis i kaikenlaajaisia söökkiproduktoja. 
Hänelle ono tarvis i leipää, i ruuhtia i maitoproduktoja i lihhaa. 
Veittää niitä kaikkia ettäält ono rankkaa i voitotointa. Pittää kaik, 
mitä vaa saap söökkiproduktoist, saauttaa paikaal. Evät oo mukaisat 
taigaan loonnon usloviat maatalohutta var t ; laihat pocvat, kylmät 
kevväet, varahaiset pakkaiset. Mut oopbtat näyttiit, jot taigaas saap 
nostaa i maanteon i karjanpion, jot seel valmistuut ussiat maata-
lohuskasvot, kummat viimäisee aikaa saa kasvoit vaa lounahempaan. 

Nyt ono kasvatettu näijen kasvoloin kylmääsiitävät sortat. 
Maitosiivatat voivat antaa paljo enemmän maitoa jos heist pittää 

enemmän hoolta ja paremmin valita kylmää siitäviä porotia. Sovetin 
oikehus noisi ylentämmää taigaan zoonan maantekkoa ja siivatan 
pittoa. Organisoijaa sovhozoja ja kolhozoja. Sovhozat esimerkillää 
näyttäät, kuin ono tarvis tehä peltoa, tarhaa i kuin pittää siivattaa. 
Oikiin suurta hooltä sovetin oikehus kantaa maitosiivatan piost 
taigaan zoonaas, sentää miks jokkiin dolinois seel ollaa hyvät niityt. 

Linnan stroittamiin Jakutian taigaas. 
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Linnoin stroittamiin taigaas. 

Selvää männöö linnoin stroittamiin taigaas. Kahes i poolees 
vooees dalnevostocnois (ettäisen iän) taigaas kasvoi uus linna — 
Komsomolsk Amurin joel. Se ono yks samoi uusist SSSR-n lin-
noist. SSSR-n eri linnoist tulliit taigaa komsomoltsat , puhastiit ucast-
kan taigaata, kuivattiit soot ja Amur joen partaalle kasvoi uus 
industrialinna faabrikkoin, zavodoin, kakskertaisiin kotiloin, bolnit-
soin, kluubiin, magazinnoin ja kinoloin kera. 

Löytäkää SSSR-an kartast Komsomolsk. 

Teet taigaas. 

Vaa kolt suurta rautateelinjaa männöö taigaan läpi. Yks linja 
männöö taigaan lounatääryksiin mukkaa — L e n i n g r a d — Vologda — 
Permi — Sverdlovsk — Novosibirsk — Irkutsk — Vladivostok. Toiset 
kaks männööt poikin ta igaata: 1) Len ing rad— Murmansk ja 2) Vo-
logda — Arhangelsk. 

Löytäkää neet kartast . 

Suur merkitös ono taigaan talohuen kehittymistä vart jokiteil 
ja Pohjoiseel meriteel. Niitä möitä saap veittää loonnon rikassoksia 
taigaast ja veittää taigaasse kaikkia, mitä vaa sinne ono tarvis. 

No yksiä vesiteitä ei tappaa. Tarvis ono hyvviä autoteitä itse 
taigaas. I mokomia teitä stroitetaa. Monikkais paikois neet venuttai-
siit jo sattoja kilometroja. 

Metsän veitto taigaast ulolle männöö näijen porttiin kautta: 
Arhangelskan, Murmanskan, Igarkan. 

Stalinan nimelli in Valkianmeren-Baltian 
(Belomorsko-Balt i skoi ) kanala. 

Suuret rikassokset ollaa länspohjaisees taigaan osas Suomen 
rajal. Hyvät metsät antaat kallista puuta i pu?ninaa. Polsikkain 
maastkaivettavviin seas ollaa rauta- ja vaskiruudat, kultaa ja pelto-
udobrenjaa . Pal jo ono i toisia stroikkamaterialoja, niku granittaa. 
Selvät joet i koset, porogat, antaat paljo energiaa. No kunikkahan 
aikanna se oli tiikkoi ja hylätty maa. Ei olt tääl ajoteitä eikä mui-
takaa yhtehysteitä. 

Löytäkää kartast länspohja in osa taigaata. 

Jo 300 vootta takas näytettii, jot länspohjaisen taigaan jokiloja, 
i järvilöjä möitä saap yhistää kaks mertä — Baltian ja Valkian 
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meren . Pal jo läättii ja kirjutettii siint kunikkaan aikaan, mut meri-
löjä ei yhissetty. Senen, mitä ei teht kunikkahan pravitelstva, oikiin 
selv; iä teki sovetskoi pravitelstva. 19 kuus oli stroitettu, samoi suu-

remp koko maailmaas 200 kilometran pittuin Stalinan nimelliin 
Belomorsko-Baltiskoi kanala. 

Kanala yhistää Onegan järven Valkian meren kera. Kanalaa 
möitä 5—6 suutkiis voip päässä Leningradast Valkialle merelle. 

Ennen sellaisee matkaa mäni 17 suutkaa, sentää miks täytyi 
aijaa ympäär Europan pohjaisiin rantoin. 

Belomorsko-Baltiskoil kanalaal ono suur merkitös koko SSSR-lle 
Kanalaa möitä pohjast ikä paikkaa meijen Sojuzaa männöö t : 

metsä, kala, udobrenja t ja stroikkamaterialat, a pohjan poolee män-
nöö leipä, nefti, soola i kaikenlaajaiset tavarat. 
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Taigaa Beloinorsko-Balt iskoin kanalan loon. 

Kanalan mukkaa stroitetaa elektrostantsioja, faabrikkoja ja za-
vodoja. Sirkiääl valkiaal leenöö vaalassettu taigaa niis kohis. Moni-
lukuisiis faabrikois i zavodois noissaa tekömää lautoja, fanerkaa, 
paper ia ; puun jäännöksist — saahkaraa, paatokkaa, uksusta, pirtua. 
Läpi turpioin metsiin noisoot mänömää maanteet, noisoot jooksemaa 
elektropojezdat . Kuivatuis sois noisoot valmistummaa viljat, rohottam-
maa kormaheinät . I seel, kual vast ei aikaa kulki karvain „metsän 
peremees" karhu, syntyyt suuret kylät ja linnat. 

Portta Arhangelsk, 

Löytäkää kartast portta Arhangelsk . 

Levviäks harrois Pohja isen Dvinan suu mataloin soorantoin sis-
see. Matalaitse jooksoot taivasta möitä tuucat. Kamelaks näyttiijäät 
tummat Dvinan aallot. No vesselöittää meeltä niijen rantoin elo. 
Savvujaat lautazavodat. Kualle vaa katsot, ain loppumattomat metsä-
sklaadat. Paksut herret ollaa laahittu suurii staabeliloihe, sahatut 
lavvat lezziit korkioinna niku valekattoloil katetut hooneet . 

Nostokranat",veenoo ottaat veest, nostaat у Hää ja akkuratnoist 
pannoot pinnoo tervenäisiä puita, kummat tulliit lautiis jokkia möitä. 

Jooksoot elektrovagonat, kuuluut lautazavodoin vihellökset, ulvoot 
parahodat . Sattoja tööläisiä säkkilöi-n i sahhoin kera täyttäät prista-
nin. Sattoja ulkomaan laivoja kulkoo Arhangelskaa lastaamaa lau-
taa i herttä. 

47 



Я Ш щ 

Lautazavoda. 

Heijen korkiat massit i monikuvvaisset laakut täyttäät joen. Höö 
väittäät meijen metsää koko maan?araa möitä: 

Uijuut meijen sovetskoit kalanpyytöalukset , passaziraparahodat , 
kummat veevät tööläisiä. No kaik höö niku hävijäät metsämaterial-
loin seas. Metsää ono ikä paikaas — lavvat ja herret täyttäät Dvi-
nan partaat, metsä ono ulkomaan laivoin pääl, niku korkiat hoo-
neet. Hersiä ja lautoja lassataa pristanille. 

Hersiil ono täytetty i joki lautazavodoin loon. Heitä tassitaa rön-
nilöjä möitä zavodoin sissee. 

Igarka — poljarnoi portta. 
Löytäkää kartast porttu Igarka. 

Jenisein oikialle partaalle kasvoi viimäisiil voosiil uus porttu 
Igarka. 

Veel ei aikaa Igarkan stroittajat evät voineet maata ilman tuli-
loja ja storosia palatkoin l o o n : ööl ain sai ootella karhun tulomista. 

Uuvven linnan ensimäiset eläjät oltii erroitettu koko maast, terp-
piit söökkiproduktoin nuusnaa ja pittiit valjoa sottaa taigaan ja pol-
jarnoin kylmän kera. 

Kahes vooees poljarnoi krugan takkaaks syntyi uus industria-
linna ja porttu. Tänne kulkoot ottamaa metsää ulon laivat. Lassakki 
männöö melkeen ympäär suutkia. 
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Porttu Igarka. 

Savvujaat zavodoin truvat. Kolt lautazavodaa sahajaat tääl metsää 
veitettäväks Amerikkaa ja Europpaa. Rinnaal seisoot zavodat, kummat 
tekkööt vanerkaa sekä puumassaa, kummast saap tehä paperia ja 
iskustvennoita sulkkua. Raataat konservazavodat . 

Saareel, linnan vastaas, maata kyntäät traktorat. Tarhois kasvaa 
maamunnaa, kapustaa, laukkaa i toisia ruuhtiloja. Niittylöll sööttii jää 
hyvä maitokarja. 

Itse linnaas ono paljo kotiloja, levviät uulitsat, patsaat elektro-
provodoin kera. 

Käyp elektrostantsia. Noisi läkkäämää radio, stroitettii kino. 
Avattii §koulut, kluubat. Kluubiis luetaa lektsioja, laahitaa spek-
takliloja. 

Upraznenjat : Merki tkää konturakart taa taigaan zoona. Sammaa karttaa merki tkää 
neet l i n n a t : Verhojansk, Irkutsk, Berezniki, Arhangelsk , Murmansk, Iga rka . 

Töö j o u t o a j a l : Laatikaa a lboma mokomal le t eemal l e : „Taigaan zoona". 

SEKAMETSIIN ZOONA. 

Sekametsiin zoona levenöö lounahemmas taigaata. 
Hänen ja taigaan raja männöö Leningrad-Kazani linjaa möitä. 

Lounahees raja männöö Kazanist Kijevaa. 
Löytäkää kartaas sekametsiin zoona. 
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Sekametsi in zoonaas . 

Aeroplanast. 

Lukijees tarkastakkaa SSSR-n fisiceskoita karttaa. 

Aeroplana lensi Vb?ni Volocokan linnan loitse ja läksi Mosko-
van poolee. 

Ikä poolee vennuut metsät. Niijen välis tihtii ono laksuja ja 
leikkivöitä. Paikka ono rovnoi, paikoittee vähä pukrikas. Hoppiaisinna 
rihmoinna vilkkaat joet ja peltoloil ja tarhoil ympäröitetyt kylät. Ain 
t ihemmäs ja t ihemmäs puuttuut leikkivot, ain t ihemmäs kylät. Vilkahti 
rohoin pellovaspelto. Y k s , t o i n . . . Neet ovat pellovaskolhozoin pellot. 

Kalininan linnan looks levviis torfasoijen suur laksu. Savvujaat 
Kalininan linnan zavodoin i faabrikkoin truvat. 

Aeroplana lentää yli vingertelevän ja paistavan Volgan ja taas 
allaal näkkyyt metsämytyt , vaa harvemmat, kuin pohjaisempaan. 

Neet evät seiso enää har jaksennaa — heijen ääriviirut ollaa peh-
miämmät. Niis metsiis ono enemmän lehtipuita. Veel millaisia ikkee 
sata kilometraa, i aeroplana leenöö Moskovaas . 

.Tihtii, yks toiseen jälest, noistii mänömää kylät, uuvvet tööläi-
siin poselkat. Noisiit vilkkamaa faabrikat, zavodat. 

Metsät veel kovemmin harventuit. Vaa eriksee seisovia, leikkaa-
mattomia ucastkoja möitä voit arvata, jot tääl kera konslee oli metsä. 

Loonto antiis inmihisen voiin ja stroikan ees. Näät viimään i 
Moskovankii. Ilmahtuut zavodoin truvat ja suuret kiviset koit. 
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Kuin muuttui sekametsiin vöön näkö. 
Läpipääsemättömät turpiat metsät ettäisiil ajoil kattoit sekamet-

siin zoonan. Neet paikat olliit mukaisat entisiin inmihissiin elopaik-
koja vart. Metsä hoiti heitä äkkinäisist viholaisist. Joet harojelliit 
1äs ikä poolee ja olliit hyvviä yhtehystei tä pääsemättömiis metsiis. 
Inmihiin mäni metsän päälle kerveen kera. Hää leikkoi puita i puhas-
k i i laksuloja kylvömaata i elopaikkaa vart. 

Turpiat metsät vähittee antiisiit, harveniit. Hei jen sihalle ilmah-
tuit pellot, niityt, syntyit k y l ä t . . . 

Mäntii saat vooet ja monniin inmihispolviin töö teki sekamet-
siin zoonan tuntemattomaks, Suuret ploo??adit metsää hävisiit. Hoi-
tui metsä vaa harvois paikois. Kuivatettu on tuhattia gektaroja soita. 

Hävitettyin metsiin i kuivatettuin soijen sihalle syntyit kylät i 
linnat, faabrikat i zavodat. Ikä poolee venuttais rautateeverkko. 
Perrää Oktjabrin revolutsian kohhois sovhozoin i kolhozoin stroit-
tamiin. Kasvoit uuvvet giganttizavodat. Rohoisiin metsiin ja parkkoin 
sekkaa ono stroitettu uuvvet linnat. Uutta viisii stroittahuit ja bul-
varoil ja parkoil kasvettuit vanhat linnat. 

Faabrikkoja ja zavodoja sekametsäzoonaas . 

Sekametsääs. 

Joen partaalle peittiis pikkarain kylä. 
Ympäär kyllää ollaa pellot, a niijen takkaan metsät... Varil kesä-

päivääl turpia rohoin metsä kutsuu looksee, lupajaa viilahusta ja 
kupahaista. Metsän äärys kasvettui nooriil koivuloil. Päivyen valkia 
paistaa oksiin läpi i paistaviin pläkkilöin luuttiijaa turpiaa heinäkovjoraa 
Sinertäät kalkkalaiset; punertaa häryt. Paikoittee peitost katsoot 
mancikkamarjat . 
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Etemmäs ääryksest metsä ori turpiamp. koivuja on vähemp. Heitä 
kaartehoittaat korkiat ja tummat kuuset. Niijen välis kasvaat niinet 
ja haavat. Vaalastaat kalinan sorriat kukat. Heinä ennää ei oo niin 
turpia eikä oo niin paljo kukkia. Marjoja seel ono vähemmän. Mut 
griboja ono paljo. Tihtii' kuuluu kuin tikka nokallaa särköö van-
han kuusen koort möita. Välilt oksiin seas vilkahtaijaa ruskia orava. 
Cigertäät metsälinnut. 

Vot ono suur leikkivo. 
Rääyittee seisoot puupinot, a näijen välis kantoin seas tör tsäät 

sveezat kannot. Vast talveel leikattii metsä a leikkivo jo kasvettui 
korkiaal makuisaal heinääl, ympäär kantoja kasvoit vaapukan varret. 
Leikkivon takkaan taas ono metsä, no sookas ja vajovikko. S inne 
kesäl ei voi päässä. 

Sekametsäzoonan loonto. 

Maanpäälys. Sekametsäzoonan maanpäälys ono, niku ono i näyt-
tettvkkii kartaas, tasankoa. Keskikohas, pohjast lounaesse, männöö 
Kesk-Vennäen ylänkö. Tasangon päälys ei oo lakkia, a ono puk-
rikas. 

Joet. Kartast näkkyy jot joet, kummat jooksoot sekametsäzoo-
naa möitä, ottaat alun Kesk-Vennäen ylängölt ja kulkoot eri poolii 
kolmee merree: Baltian, Kaspian ja Mustaa merree. 

Löytäkää kartast joet : Volga. Don, Dnepr , Läns-Dvina. Tarkastakkaa heijen 
jookso alust otsaa saa. 

Kliimatta. Sekametsäzoonaas kliimatta ono soojemp, lämmämp, 
kuin taigaas. Tuulet, kummat tuuloot Atlantin okeanalt , toovat läm-
mää ja soojentaat talvipakkaisia. Talvi tääl ono melkeen 5 kuuta 
ja ono paljo pehmiämp kuin taigaas. Tihtii männööt vihmat. Heitä 
toovat Atlantin okeanan tuulet. 

Pocvat ollaa tuhkapocvia, niku i taigaaskii. No neet tääl ollaa 
tulokkaammat. 

Kasvo- ja e lokasmaai lma. Sentää, miks kliimatta on lämmemp r 

tääl kasvaat kaikenlaajaiset, lehtipuut: koivut, tammet, saarneet, 
niinet ja vaaheriat. 

Havu- ja lehtimetsät kasvaat sekamittee. Suurinna ploo??adiloinna 
vennupt torfasoot. Ettäisiil entisiil ajoil tääl olliit läpipääsemättömät, 
turpiat metsät. Nykyiseel ajal neet melkeen kaik ollaa leikattu pois. 

Suuret metsäploo??adit jäivät nyt vaa zoonan samoi läntisee 
ossaa, Pol jesjaa. 

Niis kohis, kual metsä hoitui, nyt elläät mokomat metsäzveeri t 
ja linnut, niku taigaaskii. 
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Kuin noisoo industria sekametsäzoonaas. 

Katsokaa kartan päälle: kaks suurt industriaraijonaa ollaa mer-
kitty sekametsäzoonaa. Yks ono liki Leningradaa, toin Moskovaa, 
Kalininan, Ivanovon ja Gorjkin linnoin välis. 

Niis rajonois i ennenkii oli paljo faabrikkoja ja zavodoja. No 
oikiin kovin industria seel kehittyi sovetskoi vallan aikanna. 

Uuvvestaa stroittahui Moskovan ja Leningradan industria. Tääl 
•ono stroitettu ja uuvvestaa oboruuduis tu paljo suuria zavodoja. 
Niis zavodois ensimäiseks noistii tekömää kaikenlaajaisia sloznoita 
marinoja niitä zavodoja ja elektrostantsioja vart, kumpia noistii 
stroittamaa SSSR — n eri paikois. 

Kasvoi gigantti autozavoda Gorjkiis. Levennettii ja uuvvestaa 
laahittii tekstilnoit faabrikat Moskovaas ja sen äärees, Kalininas ja 
Ivanovos. 

Selvää kehittyy industria sekametsiin zoonaas. Pal jo polttomate-
rialaa ono tarvis sitä vart, jot paljolukuiset faabrikat ja zavodat raa-
laisivat piättymätä. 

Noistii kaivamaa torfaa, kumpa tuhattoja voosia lezi seel läpi-
pääsemättömiin soijen ja vajovikkoin sises ilman assiaa. 

A jot paremmin se torfa panna assiaa, ni soihe noistii stroitta-
maa elektrostantsioja. O n o stroitettu ja raataat torfaal kaks suurta 
•elektrostantsiaa: 

Leninan nimelliin, §aturan elektrostantsia 135 km pääs Mosko-
vast ja „Krasnbi oktjabri" Leningradan loon. 

Elektrostansla „Krasnbi Okt jabr i" . 
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Leninan Satura. 

Löytäkää fisiceskoist kartast Saturan elektrostantsia . 

Siin kohas, kus seisoo Saturan elektrostantsia, muistamattomist 
i 

ajoist saa vennuit läpipääsemättömät sammalsoot. 
Monniin tuhattoin gektaroin pääl oli vajovikko ja kaiskerain peen-

kasvoin metsä. Paikoit tee saariin pääl, soon pääl, assuit köyhä ise t 
kylät. Soot toivat talonpojille köyhyen ja läsyjä. A sil aikaa samat 
soot pittiit i tseen syämees suurta rikassosta, suuret sapassut torfaa. 

Tuli oktjabri 1917 vootta. Tööläiset ottiit vallan ommii kässii. 
Alkoi verekäs sota valkioin kera. Kentraalit ottiit ommii kässii pai-
kat, kualt saautettii neftiä ja hiiltä. Moskovan industria jäi ilman 
polt tomaterialaa. Sammuit zavodoin topkat. Seisoit ilman lämmitöst 
elokoit. Vähä vaalastiit elektrolampit. 

Polttomaterialaa täytyi saauttaa vaik mikä olkoo. 
Muissettii Saturan soot. V. I. Lenin antoi käsyn, jot selvää a le t -

tais seel kuivattaa torffaa. Töö noisi keehumaa. Tööläiset noisiit 
kaivamaa kanavoja, laskomaa soovettä, leikkaamaa torfaa. 

Jo noisi torfa mänömää rautateetä möitä Moskovaa i toisii i ndu-
str iafentroihe. Ain enemmän ja enemmän noistii saaut tammaa torfaa 
Saturaas. No ei oo mukaisa veittää hänt rautateetä möitä — o i k i i n 
paljo ono tarvis vagonoja. 

Siis syntyi meeli stroittaa sooho* suur elektrostantsia ja laittaa 
elektrovoimaa kuhu ono tarvis. 

Mäni monikas voos i Saturan soijen päälle kasvoi kaikkiis suu-
remp koko maailmaas torfa-elektrostantsia-

15 vootta jo raataa Saturan elektrostansia. Pallaa senen topkiis-
£aturan torfa. Höyryma?inat pannoot liikkumaa turbiinat (veerut 
lapjoinka). Raataat elektroma?inat ja jooksoo elektrovoima provo-
doja möitä kymmeniin ja sattoin kilometroin päähä eri poolii. 

Maatalohus. 

Maatalohutta sekametsiin zoonaas pietää vanhoist ajoist . Pocva t 
täs zoonaas ollaa paremmat kuin taigaas. 

Kliimatta ono pehmiämp ja enemmän o n o mukaisa maatalohutta 
vart. 

Vanhoist ajoist saa tääl kylvettii odraa, ruist, pellovast, liinaa, 
munnaa i toisia ruuhtiloja. Viimäiseel ajal ussiois paikois noistii 
kylvämää vehnää. 
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No maatalohus sekametsiin zoonaas ei konsaa toittant omil pro-
duktoil itse talonpoikiakkaa. Pocvalle oli tarvis hyvä teko i voima, 
a kunikkahan pravitelstvan i hovinherroin aikanna köyhtyneet talon-
pojat evät voineet tarpevallisest tehä i voimistaa maata. Ussioil ei 
tavant siivattaa, ei olt tarpevallisia peltoasuloja ja marinoja, i kai-
kelle sille lisäks talonpojat olliit hovinherroin i kulakkoin kahleis. 

A sil aikaa, ain enemmän ja enemmän produktaa oli tarvis kas-
vavia industriagentroja vart ja maatalohus voip antaa neet pro-
duktat. 

Suur uus maatalohuksen perestroikka männöö sekametsiin zoo-
naas. Männöö voittelos kolhozoin vahvistamiseks kulakkoin jäänök-
siin kera. Organisoituut sovhozat, masina-traktorastantsiat. Ympäär 
suuria industriaposelkkoja kasvaat tarha- i maitotalohukset. 

Sekametsäzoonan väki. 
Sekametsäzoonaas elläät enemmit tee belorussat i venäläiset. 
Tääl ono Belorussian Sovetskoi Sotsialisticeskoi Respublikka 

(BSSR). 
Löytäkää se kartast . 

Köyhäst elliit töötätekevät belorussat kunikkaan aikaan. Harvaa 
soijen i metsiin sekkaa olliit visoittu belorussakylät . 
Peenen tulon antoit köyhät maat. Kehnost oli kehit tynt tääl i 
indus t r ia . Väki oli pimmiää, kir jameehiä ei olt. Vähälukuisiis oppi-
lois opassetti i vaa vennäen keeleel. 

Kovin parentui Belorussian talonpoikiin elo perrää Okt jabr in 
revolutsian. 

Pal jo hoolt Belorussiaas annetaa voit teloksee läpipSäsemättomiin 
soijen, maanteon glavnoin viholaisen kera. Kuivatettu ono suuret 
ploo??adit soita ja niijen sihal nyt ollaa uuvvet pellot ja karjamaat. 
Kuivatettuin soijen päälle ilmahtuit elektrostantsiat, kummat antaat 
elektrovoimaa kylille i industrialle. Noisoo maatalohus. Stroitettu 
ono paljo zavodoja puutavaran tekömistä vart. Selvää kohojaa i 
kult tuuraelo Belorussias. Kaik väki oppihuu, lassaa paljo kaset toja 
i zurnaloja belorussian keeleel. Ono organisoitu kymmeniä ylä-
skouluja i t i i to-tutkimusinstituuttoja. 

Д 

Yhtehysteet. 
Katsokaa karttaa möitä sekametsäzoonan päälle. Ikä poolees hänt 

möitä vennuut Moskovaa päin rautateet. Ykstoist rautateetä jooksoot 
Moskovaa i laatiit Moskovan rautateesolmun. Neet sittoot Mosko-
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van ja senen kautta i likempäiset industria9entrat etempäisiin Sovetti-
Sojuzan raijonoin kera. 

Miljonat tonnat kaikenlaajaista sekametsäzoonan industriagent-
rois tehtyä tavaraa männöö niitä teitä möitä Sovetskoi Sojuzan eri 
poolii. 

Niitä sammoja teitä möitä takas sekametsäzoonaa jooksoo kaiken-
laajain raakamateriala ja topliva. 

Katsokaa karttaa möitä, kualle saap veit tää tavaraa Moskovan rautateitä möi tä . 

No yksiä rautateitä ono vähä. — Kaikkiis hookiamp tee, se ono 
vesi tee . Katsokaa SSSR-n kartan päälle. Sekametsiin zoonaas alkuu 
samoi suuremp joki Europaas — Volga. Se laatii pitän vesiteen. 
Enemp kui 3V2 tuhatta kilometraa hää venuittas. Kuralt poolelt 
Volgaa jooksoot suuret joet turpioin metsiin läpi. Oikialt joki Oka 
Moskovan joen kera, kumman rannaal seisoo linna Moskova. Volga 
jooksoo melkeen koko sekametsiin zoonan läpi, mokompiin linnoin 
loitse ku Kalinin, Gorjki , Kazani ja veep ommia vesijä steeppiin 
läpi Kaspian merree. No Moskova, samoi suuremp sekametsäzoonan 
industriagentra, koko Sovetti-Sojuzan stolitsa, seisoo äärees suurest 
vesiteest . Evät voi päässä Moskovaa saa suuret Volgan parahodat 
matalavesistä Moskovan jokkia möitä. 

Joki Volga. 
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А sil aikaa Volga jooksoo kaikkinee liki Moskovaa. 
Löytäkää kartast se kohta, Kus Volga on kaikkinee liki Moskovaa . 

Sovetskoi pravitelstva reknais tehä vesiteen Moskovan linnaa saa i 
tehä Moskovan joen kulettavaks laivoil. 

I vot Moskovan i Volgan välille kaivetaa kanalaa. 
Kaivetaa kanala i noisoo jooksemaa Volgan vesi Moskovan 

jokkee , i leenöö siis Moskovan joki laivoil kulettava. 
Noisoot mänömää punaisest stolitsast levviät vesiteet meijen suu-

ren maan joka poolii — Kaspian, Baltian, ja Valkialle merille. Noi-
soot kulkomaa kanalaa möitä voimakkaat parahodat. Höö noisoot veit-
tämää Moskovaa miljonoja tonnija lastia, leipää, soolaa, kallaa, neftiä 
kivviä ja metsää. 

A Moskovast noisoot veemää marinoja, kaikenlaajaisia materialoja, 
kirjoja kaikille Sojuzan kansoille jne. 

Tarkastakkaa kartast 117 s t r a n i t s a t vesitei tä Moskovast Kaspian, Baltian ja 
Valkiaa meri löihe. 

Upraznenjat . Merki tkää konturakart taa sekametsi in zoona. 

Merki tkää neet l i nna t : Leningrad, Kazani, Kijev, Moskova , Gor jk i , Kalinin, 
I v a n o v o . 

Merkitkää se kohta, kust noisoo mänömää Volga -Moskovan kanala. 

T ö ö joutoajal . Laatikaa a lboma mokomal le teemalle : „Sekametsi in zoona" . 

Metsäs teeppi . 
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4. METSÄSTEEPIN JA MUSSANMAAN STEEPIN ZOONA. 

Lounahemmas metsiä tuhattoin kilometroin levvyelle vennuut 
mussanmaan steepit. 

Neet alkuut SSSR-n länsrajalt ja männööt ettää Aazian syämee. 
Metsät evät äkkiistää mää steeppilöiks. Enstää metsiin sekkaa 

ilmahtuut metsättömät laksut — metsät männööt metsästeeppiloiks. 
Lounaemmas metsättömmiä laksuloja leenöö ain enemmän ja 

ja enemmän. Metsät lopuks kaikkinee hävijäät ja antaat tillaa 
aimoille steppilöille. 

Europan osas SSSR-ä mussanmaan steepit vennuut Mustaa ja 
Azovan merree saa. 

Löytäkää kartast metsästeepin ja mussanmaan s teepin zoona . 

Metsäzoonast mussanmaan steeppilöihe. 

Lukijees taikastakkaa loonnon zooniin karttaa. 

Möö ajamma Moskovast Rostovaa. Moskova zavodoin i tuhat-
toin kivikotiloin kera jäi jälelle. 

Ikkunoin loitse jooksoot metsät, pellot, niityt. 
Paikoit tee metsä tulloo rautateen looks. 
Vilkkaat tumman rohoiset kuuset, valkiarankaiset koivut, puna-

rankaiset petäjät, haavat, kaikenlaajaiset pehot ja kukat metsän ääryk-
siil. Konslee täs olliit suuret metsät. No nyt neet ovat kovin lei-
kattu. 

Mitä e temmäs lounaesse, sen vähemmän ono metsää. 
Ajamma yli Oka-joen. Täs kohat ovat jo kovemmin aukinaiset. 
Voronezan al metsät hävijäät kaikkinee. Ympäriil, kuin ettää vaa 

voip nähä silmä —ol laa äärettömät aukinaiset laksut. 
Paikoit tee vaa pikkaraiset metsät näkkyyt vonkiin ja jokiloin 

ääriis. Ilman otsaa ja alkua joka poolee vennuu yhtäläin lainehtiva 
vehnämeri. Paikoittee kultaisiin pläkkiin näkkyyt seemeckapellot ja 
arbuzabahcat . A ympäär heitä ain vaa sama lakkia, paikoittee puk-
rikas Ieipäpelto. 

Rostovaa saa pojezda lentää leipämeren sises. 
Vilkahtaijaa z a v o d a . . . leipäelevaattora, k y l ä . . . I taas kaik uppo-

jaa äärettömis leipäpeltolois. Paikoittee jo alkoi leivänniitto. 

Mussanmaan steepit nykyiseel ajal melkeen kaik jo ollaa kyn-
netty ja tehty peltoin, saaduin ja tarhoin alle. Toin näky niil oli kaks-
sattaa vootta takas. Siis ei olt kultaisia vehnäpeltoja, ei olt bahcoja, 
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Leivän ko r j ahos s teepi is kombainoi l . 

ei seemeckapeltoja , ei kylijä. Kerttämättömät steepit venuttaisiit joka 
poolii. 

Nykyiseel ajal kyntämätöin steeppi hoitui vaa monikkais pai-
kois. 

Mussanmaan steeppilöin loonto. 

Maanpäälys. Katsokaa fisiceskoist kartast: paikka, kus ono mussan-
maan steepit, ono kraasattu melkeen kaik rohoiseel kraasaal. Steepit 
ollaa sihoit tunneet tasaisee alankopaikkaa. 

Mones paikaas, niku, esimerkiks, länsrajoil, iäs, liki Volgajoen 
rantoja ja Uralan mäkkiä rohoin kraaska muuttuu keltaiseks. Niis 
paikois steepin päälys vähä kohojaa ylemmäks. 

Keltain pläkki on kera Azovan merest i täpohjan poolee. Se ono 
kaikkiis korkiamp paikka mussanmaan steeppiin länsipooleel — Donan 
Krjaza. Täs ono koko maailmaas tiijetty Donbass. 

Mussanmaan steeppiin tasankoa kaikiis pooliis leikkajaat vongat 
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(ovragat), no sitä ei näy geograficeskoist kartast, sentää ku tämä 
kartta ono peentä masstaabaa. 

Steeppitasangon länsiosas jooksoot suuret joet — Dnestr, Dnepr, 
Don, hännee jooksevan Dontsan joenka, Kubani, Volga, Ural. 
Steeppitasanko tääl ono painettu lounatmerriin poolee, sen peräst 
kaik nämä joet jooksoot niihe merilöihe päin. 

Uralanjoen itäpooleel oleviis steeppiis jokija ono vähä. Melkeen 
kaik neet jooksoot Obin jokkee. 

Löytäkää kartast mainitut joet. Tii jvstäkkää, mis alkuut ja mihe jooksoot , kaik 
meet joet . 

Kliimatta. Mussanmaan steepit ollaa sihoit tunneet SSSR-n lounat-
osas. Täs ono paljoa soojemp, lämmämp ku toisiis Sojuzan osis. 
Mussanmaan steeppiis ono kesä vari ja pitkä: 4—5 kuuta. Se alkuu 
j o maikuus. Kesäl ilma ono kuiva. Vihmasatteet ollaa harvaa. Välis-
tää tuuloot kuivat, varit tuulet — suhovejat . Neet tuuloot Turanan 
alangolt. 

Lyhhyen syksyn peräst alkaa talvi. Tääl talvi ei oo pitkä ja on 
paljoa soojemp, ku metsäzoonaas, vaik välist i noisoot pakkaiset 
20c -saa. Tihtii tuuloot itäpohjaisest kylmät tuulet ja lumituisut, mit 
tuiskajaat kylät, teet ja ussiat kerrat peittäät matas pojezdoja . 

Kevät alkuu varraa ja kiiree loppuu. Keväeel, lumitalven jälest 
maas ja vozduhaas ono paljo nooskeutta (vettä). Päivyt soojentaa 
maan ja ilman. Lyhhyees ajas havahtuu koko loonto. Min etemmäks 
itäpoolee, sen etemmäs merist männööt mussanmaan steepit . Ain 
vähemmän ja vähemmän vihmoja toovat tuulet. Ain kuivemmaks 
jääp kliimatta. Suuremp ero tulloo talven ja kesän välille. 

Ahosteepin kasvot ja elokkaat. Kevät ono kaikkiis paremp 
aika steepiis. 

Talven jäätuuliin ja tuiskuin jälkee alkuut marttikuus soojat. 
Lumi kiiree sullaa, vesittynt maa kattiijaa käppiääl, lustiil, kukki-
vaal rohokatteel . Ensimäiseks alkaat kukkia lumikukat, tulpaanat. 
Neet männeel vootta kopittivat omis juuriis sapasat toittua. Peräst 
ilmahtuut toisetkii rohot. 

Pehmiääs rohokattees kihisööt heinäserkat, böröläiset "ja muut 
sikiäiset. Niijen ei hooli etsiä itsellee toittua. Sitä ono ympäriil vaik 
kuin paljo — se ono steeppikasvot. 

Tihtii puuttuut suslikat, sarkat ja toiset närivät elokkaat. Höö 
kera. toi t t i i jaat kasvoil ja sentää i heitä vart ono jo valmeen paljo 
rookaa. Lounaest lentää tänne paljo kaikenlaisia lintuja. 

Koko kevätpäivän helisöö lintuloin ääniä steepiis. 
Kaik neet linnut elläät steepin sikiäisiil ja kasvoil. 
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Kovbli. Tipcakka. 

No vot jo alkuu ke-
sä. Päivyt kovast paistaa, 
alkaat varit. Pocva kui-
vaa. Kukkiit ja kuivaat 
varraiset steeppikasvot. 
Neet jo ehtivät panna 

toittua sapassuu ommii luukkovitsoihe tule-
vaks vooeks. 

Niijen sihalle ilmahtuut mokomaiset 
kasvot, mit hyväst siitäät varin ja kuivan 
ilman ja vähävesisen pocvan. 

Steeppi ono ain katettu kovjoraal, niku 
i keväeelkii, no kovjora ei oo ennää sama. 
Vähemmän ono kukkia. Levviält kasvaat 
kovbli ja tipcakka — korkiat, kitsaslehtiset 
rohot. 

Lentiijäät pois linnut, kummat keväeel 
tulliit tänne. Steeppii jäävät drofat, kiurut, 
steeppiorlat. 

Alkaa toin pool kessää. Päivyt paistaa 
ain kovemmast . Ilmaas ei oo kapliakkaa 
vlaagaa. Steeppi muuttuu tuntemattomaks. 

Hävijäät kaik kasvot, mit ennen mukavaal kukkakovjoraal kattoit 
steepin. Niijen kukat jo kukkivat, seemenet valmistuivat ja höö 
lopettivat oman elämän krugan. Jäävät vaa varria ja kuivutta kaikkiis 
paremmast siitävät kasvot — kovbli, tipcakka ja kaikenlaiset bur-

janat. No i nekkii paloivat ja kel-
lattuivat. Ruskiankeltain ono nyt 
steeppi. Tämä ono nyt viimäin stee-
pin kasvoloin vaihto. Steeppi näyt-
tää koolleeks. Vaa päivän hiljaisuus 
ono pettelövä. 

Ennen päivyen laskiimista stee-
piis alkaa suur liikkumiin. Seelt täält 
lähtööt lentoo suuret partit kuro-

^ patkoja. Rohost yhtperrää kuuluu 
' ^ i sikiäisiin soitto. Suslikat sitä i tek-

l ' * kööt ku vilestellööt. 
Steepin pääl lentelöö ja toittua 

katseloo steeppiorla. 
Jo alkaat varit vähentyä. Alkaat 

tuulla kylmät tuulet. Tulloo syksy — 
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Perekat ipole . Suslikka. 

seemeniin tuuluttamisaika. Tuulenka veerettää ja karistelloo see-
ineniä perekatipole. Kaikkinee vaikenoot linnut ja sikiäiset, valmis-
luu t talveks närivät elokkaat. 

Pocva. Kaik tämä tuhatoille kilometroille venuva steeppi ono 
katettu paksuul kerrokseel mustaa maata. Näin mokomaa ploos?adia 
tulokasta mustaa maata ei oo yhelkää muul maal koko maailmaas. 
Vooest vootee maata tääl peitti pitkä steeppiroho. Joka voos 
kasvoivat, kuivivat ja märkenivat neet rohot. Niinikkee tuhatois 
voosiis pocvaa kopittui mätämaa, tekahui paksu plasta mustaa maata. 
Mustamaa ono mussanmaan steepin suuremp rikassos.' Jos ei oo 
viljaa poltavia poutia, ni steeppi antaa suuret tulot — kasvattaa 
hyvät rohot, hyvät viljat, kaikenlaiset plodat ja ruuhti t . 

K ä s k y t ö ö . Rinnoit takkaa mussanmaan s teeppi löin ja taigaan kliimattaa kes-
kenää. 

Rinnoittakkaa mussanmaan s teeppi lö in ja taigaan kasvomaai lmaa. I.äätkää, 
kuin muuttuu kesäs kasvot s teeppi löis . Miks neet muuttuut? Rinnoittakkaa 
mussanmaan s teeppi lö in pocvia taigaan pocvi in kera. Miks steepin pocvaas ono 
enemmän mätämaata ku taigaan pocvaas . 

Metsästeepin ja mussanmaan steepin eläjät. 

Metsästeepin ja mussanmaan steepin zooniis ono paljo väkkiä. 
Osa täst väest viljelöö maata. Kylät steepiis ollaa suuret, no 

t ihti i niitä ettäält ei näy. Neet ollaa sihottunneet vonkiin loon, niijen 
veenoil paltiil, jokkiin ja apajoin rannoille. Seel ono paremp saavva 
vettä. 

Pitkinnä räätylöinnä vennuut koit. Niitä tehhää savest. 
Toin osa väest tekkööt töötä ucrezdenjois ja muis paikois. 
Samal viisii, niku sekametsän zoonaas, tääl ono paljo suuria lin-

noja, paljo ono zavodoja ja faabrikkoja. Joka poolee männööt rau-
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Kylä steepiis. 

tateelinjat. Metsästeepin ja mussanmaan steepin zooniis enemmän 
ellää iikraintsoja ja venäläisiä. 

Rankka oli kaikkiin töötäteköviin elo Venäeel kunikkaan aikanna. 
Vaa veel rankemp ku venäläisiil, oli ukraintsoin elo. Heil ei olt 
•oikehutta läätä omal keeleel. Ucrezdenjois kaikin piti läätä venäeks-

Ukraintsoin lapsiin piti oppiissa vennäen keelisiis kouluis. Ukrai-
nan keeleel kirjoja melkeen ei olt. 

Oktjabrin revolutsian jälkee juur inee muuttui ukraintsoin töötäte-
keviin elo. Tehtii oma Ukrainan Sovetskoi sotsial ist iceskoi res-
publikka. 

Kiiree tekahuu Ukrainan talohus ja kulttuuraelo. Ukrainan talohus-
t a kulttuurastroitelstvaal ono suur merkitös koko Sojuzan sotsialis-
t iceskoita stroikkaa vart. 

Löytäkää kartast Ukrainan sovetskoi sotsial ist iceskoi respubl ikka . 

Maatalohus mussanmaan steepiis . 

Mussanmaan steeppi ono SSSR-n leipäaitta. Mussanmaan stee-
pit — se ono kymmenet tuhatat gektaroja peltoja, bahcia, saaduja, 
tarhoja. 

Vot ollaa mussanmaan steepin glavnoimmat maatalohus kul t tuurat : 
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vehnä , kukurusa, vöklä, podsolnui i , tubakka, puuvilla. 

Kuin ennen Oktjabrin revolutsiaa käytettii mussanmaan 
steepin talohust. 

Oktjabrskoi revolutsiaa saa kaik paremmat ja tulokkaammat mus-
sanmaan steepin maat olivat suuriin pomessikkoin ja kulakkoin käes.. 

Köyhiil ja keskoisiil talonpojil oli vähä maata, vähä siivattaa, 
paljo oli mokomaisia, kel ei olt tarvittavvia maa-asuja, ei olt karja-
maita ja siivattoin joottopaikkoja. Senen peräst höö olivat ain kulak-
koin ja pomessikkoin rööstet tävännä. 

Peeniä talonpojan talohuksia veetii etes alkuaikoin taval, sentää 
se i mäni raiskaks. 

Kuin Sovetskoi vallan aikanna parentuu mussanmaan 
steepin maatalohus. 

Mussanmaan steepin talonpoikiin talohukset yhtyivät kolhozoiks. 
Männöö kova voittelu kolhozoin vahvistuttamisest ja kolhoznikkoin 
elon hyventämisen poolest . 

Jo ono tehty ja veel tehhää sattoja uusia sovhozoja. 
Sovhozat ollaa maatalohusfaabrikkoja. Melkeen kaik tööt niis — 

kyntämiin, kylvö ja viljankorjaamiin — tehhää masinoil. 
Ono tehty sattoja ma?ina-traktorastantsioita. Masina-traktorastant-

siat ja sovhozat omil traktoroil ja talohuen esimerkillisel pitämisel 
avittaat kolhoznikoille oikiast viijä kolhozan talohutta. Yhtperrää. 
pietää voittelua polttaviin poutiinka ja tujulaisiinka. » 

Steepiis viljan korjaamisen aikanna. 

Möö ajamma 100 km pääs Odessas t steeppiä pitkin. 
Löytäkää kartalt Odessa . 

Kuin ono muuttunt viimäisinnä voosinna s teeppi ! 
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Jokapaikkaa ono tehty uuvvet teet. Kummaskii poolees teetä ven-
nuut määrätyn matkan pääs toin toisestaa kaks rohoista sarkaa. 
Neet ollaa pehkoissutukset . Neet hoitaat pellon tuulest ja piätttäät 
lumen ja vlaagan. 

Yilt perrää teel puuttuut vastaa grusovikat ja traktorat. Trakto-
rat veittäät perässää pluugia, astevoja, veittäät karassia, bensinaa, 
vankkuriloja tööläisiinkä. Pitkin teetä vennuu monta räätyä telefo-
nalankoja. 

Näät ettäält näkkyy poselkka. Se ono ma§ina-traktorastantsia. 
Rääyys seisoot pität kirpicasarajat, neet ollaa garazat. Talveel niis 
seisoot saat traktorat, molotilkat ja kaikenlaiset toiset maa-asut. 

Niijen takkaan ollaa sihoittunneet elokoit traktoristoja, tööläisiä 
ja sluzassiita vart. Keskeel ono stolovoi ja kluuba. Möö emmä 
mää stantsialle nyt. Seel ono tyhjää. Möö a jamma etemmäks, naa-
purikolhozan pelloille, mis tekkööt nyt töötä stantsian molotilkat ja 
traktorat. 

Jo ettäält möö näämmä pilvet pöllyä ja kuulemma marinoin 
äänen. Ajamma likemmäs. Pellool tapetaa viljaa. 

Tekkööt töötä traktoran voimaal kolt molotilkkaa. Täs ollaa mel-
keen kaik kolhozan meehet ja naiset. Ympäär molotilkkoja ollaa 
grupat meehiä. Yhet heist krapujaat vihko-tali lyhemäkkiin päälle, 
avajaat niitä sitteist auki ja antaat barabannaa. Toiset pannoot säk-
kijä molotilkan alle, mist kerkiän sihisöfnisenkä jooksoo tapettu ja 
tuulattu vilja. Kolmannet yhtperrää kantaat säkkijä etemmäs tappa-
mispaikast, mis vilja sortuitettaa. 

Suurta häylyvää seeglaa mööt piättymätä jooksoo tapettu olki. 
Naiset haravoivat olet molotilkan loont. Meehet lovkoist ottaat olen 
ja pannoot pressaa. Yli minutin olki lentiijää pressast suurinna kui-
lanpaistavinna t juukkinna. 

Aika ajalt tulloot grusovikat, pannoot säkit viljoinka koormaa ja 
veevät elevaattoraa. 

Töö männö justii ku faabrikaas. Tutustunneet kolhozan tappook-
senka, möö ajamma etes elevaattoran poolee. 

Elevaattoraa saa ono 5 km, i koko sil matal vennuut podvodat 
ja grusovikat tapetun viljynka. 

Voittelu kuivutta vastaa. 

Melkeen joka voos kunikkaan aikanna Venäeel mussanmaan 
steepiis hävisi kuivuest kymmeniä tuhattoja gektaroita viljaa. 

Steeppiin itäosis hävisi vilja kuivist tuulist (suhoveist). Mänivät 
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morskuu ja kuivivat vehnän jyvät. Niku kipetkuul poltetut, rippuivat 
lehet, arbuzoin, dbnjoin zavjasit kuivivat ja tokkuivat maaha plo-
dat puist. 

Sovetskoi valta pittää suurta voitteloa mokomiin poutiinka. 
Levitettää mokomia kulttuuroja, kummat hyväst siitäät kuivutta. 

Voitellaa mokoman maanviljelyksen poolest, mikä hoitais maas vlaa-
gan, viijää voittelua rikkaroohoinka, kummat immööt maast paljo 
vettä ja kuivattaat maan pintaa. 

Otetaa meeroja lumen piättämist vart pelloille. Kaikkiis kuivem-
miis paikois kaivetaa kanavoja, mihe lassaa vesi likempist jokiloist 
ja toisist vesijoomist. 

Veettömät ollaa Ala-Volgan takaiset maat. Ei oo seel jok i jae ikä 
toisia vesijoomia. Tihit ollaa seel povvat, kuivat ollaa tuulet, pölly-
säät. 

Ei oo vettä, i rikkaat mussanmaan pocvat antaat peenen tulon. 
Vihmattommiin voosiin viljat kuivaat, pellot seisoot palaneinna, tyh-
jinnä. 

Miljoonat gektarat tulokasta mustamultamaata hävijää turhaa. 
A neet voisivat antaa kymmeniä miljonoja gentneroja vehnää. Pittää 
vaa olla vettä. 

Volgantakaiset (Zavolzjen) mustamaasteeppilöin pittää antaa 
SSSR-n töötätekeville le ipää" ,— niin saoi Kommunisticeskoi part-
tia. 

Volgan jokkee liki K a m i i n a a leenöö tehty suur plotina ja vesi-
elektrostantsia. Plotina ja e lektropumput nostaat veen korkialle ja 
siis Volgan vesi kanavoita mööt naisoo jooksemaa Zavolzjen pel-
toille. 

Siis Zavolzjen mustamaapocvat saavat vettä ja antaat rikkaan 
tulon. Muuttuu i Ala-Zavolzjen kartta — joet ja kanalat kaikkii 
poolii noisoot leikkaamaa senen pintaa. Ilmahtuut „järvet" ja „pruuv-
vat". 

Löytäkää kartalt K a m i i n a n linna. 

Polsikkaat maastkaivettavat ja industria. 
* 

Mussanmaan zoonan steepit ollaa rikkaat ei ainoastaa tulokkaist 
pocvist. Senen maan sises ono kovast tarvittavvia maastkaivetta-
via — paljo ono kivihiiltä ja rautaaruudaa. 

Määrättömät kerrosket kivihiiltä ono Donan krjazas. 
Löytäkää kartalt Donan Krjaza. 

66 



Kaikkia sitä paikkaa, mis ono kivihiili, kutsutaa Donan kivihii l i -
basseinaks, tali Donbassaks. Donbassast itäpoolee, Dnepran joen tak-
kaan, liki Krivoi Rogan linnaa ja Krbmas liki Kercin linnaa ollaa 
suuret sapasat rautaaruudaa. 

Кгыпап poolsaareel kaivetaa soolaa. 
Löytäkää kartalt täs mainitut paikat, kus kaivetaa rautaruudaa. Löytäkää Krivoi 

Rog, Kerci. 

Donbass, Krivoi Rog, Kerci ollaa suuremmat industriaraijo-
nat . 

Makejevskoi zavoda . 

Tääl ono kymmeniä ja kivihiili?ahtoja, rautarudnikkoja ja metal-
lurgiazavodoja. 

Donbass ennen ja nyt. 

Donbass ei olt ain mokoma, kuin se ono nyt. 
Ennen, männeil ajoil, tääl oli kesäl elotoin, palant steeppi. 
Vaa karjat toittuivat seel ja paikoittee puuttuivat leipäviljaa! kyl-

vetyt pellot. 
Kellee ei pitänt maan sises olevaa kivihiiltä. 

No vot männeen voosisaan keskiajal alettii tehä rautateitä, alkoi 
kiiree tekahua industria. Tarvittavaks tuli polttomateriala ja rauta. 

Kiiree saivat kapitalistat tiitää Donbassan kivihiili—-ja rautaruu-
darikassoksist. Alettii ostaa Donbassas t maita ja tehä sinne pah-
toja ja metallurgiazavodoja. 

Kymmeniä tuhattoja köyhistynneitä talonpoikia tuli tänne ja noi-
sivat ?ahtjoraks ja metallurgiazavodoin tööläisiks. Alkoivat kasvaa 
zavodoin hooneet . Alkoivat pallaa eri paikois domnat. Venuivat joka 
poolee rautateijen relssat. Alkoivat joossa niitä mööt platformat kivi-
hiilen ja rautaruudanka. 
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Töö kivihi i l i jahtaas e n n e n . Matalaas ja piinmiääs kaivoksees tööläin tihtii 
selällää lohkoi hiil tää Kitsaita ja mataloita kor idoroja mööt veitti hää saaniis hiiltä 
vagone tko in looks. Laihat hepoise t veitt ivät vagonetkoja hi i lenkä nostokle tkan 

l o o k s . 

Kokonaiset linnakkaiset elolacugoja plotnast ympäröittiit, §ah-
tat ja zavodat. Niis elivät tööläiset. 

13 tunnia suutkiis tekivät höö töötä nooskiois §ahtois. Kaik töö 
tehtii käsil. Obu§ka ja kailo olivat tööläisen kaik tööasut. Groo§-
?at saivat tööläiset palkkaa omast tööst, a kapitalistat heijen tööl 
rikastuivat. 

Töö kiv ih i i l i jah taas n y t . Suurees kaivoksees elektr ivalos tekkoo töötä br igada. 
Kaivomajiriaal leikataa hi i l iplastoja. Mehaniceskoi buravaal t ehhää aukkoja, uuttuja. 
Pannaa repivää materialaa, ja revitettää, ammutaa I i i l iplasta. Visotaa lohottu hiili zo lo-

baa, kumpaa mööt hiili j ooksoo vagone tko ihe . Elektrovosa veittää hiile t 
nostokletkan looks. 
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Ei tunneta nyt vanhaa Donbassaa. 
Vanhoist peremeehist — kapitalistoist — ei jäänt jälkiäkkää. Don-

bassan loonnon rikassokset, ?ahtat, zavodat ollaa Sovetskoin sot-
sialistkoin respublikan ommia. Ono tehty kymmeniä uusia sahto-
ja, ono uuvvestaa tehty, levennetty ja stroitettu uusia metallurgia-
zavodoja . 

Uutta viisii ono muutettu i töökii ?ahtois. 
Sahtoihe ono lastu paljo kaivoma?inoja. Melkeen kaik töö teh-

hää ma^inoil. §ahterat alkoivat tehä töötä ei hajallaa yksinää, a orga-
nisovannoist , brigadois. 

Muuttui Donbassan tööläisiin elo. Ono tehty paljo uusia val-
kioja kotija tööläisiä vart. Joka paikaas ono stolovoit, faabrikkakuh-
nit, lapsisaadut, jaslit. Koit ollaa ympäröitetty parkoil ja saa-
duil. Laahitaa vodoprovodaa (vesitruppia) ja kanalisatsiaa, tehhää 
saunoja . 

Dnepran elektrostantsia (Dneproges). 
Löytäkää kaitalt Dneproges . 

Paljo voimaa pittää olla sitä vart jot panna tuhatat §ahtois, Don-
bassan ja Krivorozjen zavodois olevat masinat liikeelle. Veel enem-
män voimaa pittää olla siis ku panna käymää neet zavodat ja 
^ahtat mitä nyt vast tehhää, tali noissaa tekömää. 

Mist ottaa niin paljo voimaa? 
Suuret sapasat voimaa (energiaa) ono liki -—itse loonnoos. Se 

energia ono Dnepran jookseviis vesis. Suhinan ja suuren äänenkä, lan-
kijees porogast porogaa (koskest soskee) jooksi tääl muistamattomist 
ajoist Dnepran joki. 

Suuren töö n voisivat tehä senen veet, jos panna se lankiimaa 
kerraas yhest paikast ja suurelt korkehuelt . 

Monta vootta tekkiit töötä pravitelstvan käskyst inzenerat, jot 
reknata zadaca, kuin voisi käyttää Dnepran energiaa, i tulivat siihe, 
jot pittää tehä Dnepraa suur plotina ja gidroelektrostantsia. 

Viis vootta päivittee ja öittee tuhatat tööläiset ja inzenerat piti-
vät voittelua Dnepran kera. 

Pal jo rankkuutta piti voittaa plotinaa tehhees . 
Piti joki osittee aijoittaa puuseiniil, pumppuussa siis aijoitetuist 

paikoist vesi pois ja tehä niis töötä, ain hervitees, jot jookseva 
vesivirta pääsöö sissee ja hävittää kaik töön ja itse tööläiset. 

Aijoitettii Dnepr suureel plotinaal ja plotinan looks tehtii gidro-
elektrostantsia. 
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Longahti Dnepr plotinaa ja läksi suurii rautatruppii, mihe oli 
laahittu elektrostantsian turbinat. Vesi suureel voimaal röömähti 
truppii ja löi turbinoin veeruin lopastiloihe ja alkoi pöörittää niitä. 
Alkoivat tehä töötä elektromapinat i läksi elektrovoima elektro-
stantsiast rautalankoja mööt jooksemaa kaikkii poolii. 

Dneproges . 

Dneprogesan elektrovoima noisoo tekömää töötä 18 miljoonan 
tööläisen eest. Dneprogesan töö ei oo vaa siin, jot panna käymää 
sahtoin, Donbassan ja Krivorozjen marinat. Liki Dnepraa kasvaat 
uuvvet cuguna-, teräs-, alumini-, mafinointeko- ja himiceskoit zavo-
dat. Neet kera noisoot tekömää töötä Dneprogesan voimaal. 

Suuret Dnepran porogat (koset) peittyit veen alle. Nyt pitkin 
Dnepran jokkia voivat hyväst käyvä parahodat ja toiset laivat. 

Kaivetaa Dnepran rannan kuivia s teeppijä . Lassaa kanaloihe 
vesi. Elpyyt steepit ja noisoot antamaa suuren tulon. Noisoo Dnep-
roges tekömää töötä koko voimaal, laskoo energiaa sovhozoihe ja 
kolhozoihe ja alkaat tehä töötä niijen peltoil elektropluugat. 

Upraznenja. Viiruttakkaa konturakartaal mussanmaan steeppiin zoona. Kirjut-
takkaa konturakartaUe niijen jokki in nimet, mit jooksoot läpi mussanmaan s teepp i in . 

Merkitkää karttaa Donbass ; l innat: Krivoi Rog, Kerci. 
Merkitkää karttaa — Dneproges , K a m i i n a n plot ina. 

5. KUIVIIN STEEPPIIN ZOONA. 
Kaspian merest pohjapoolee Volgan alavirran kummaalkii poo-

leel ja e temmäs itääpoolee, Kitajan rajalle saa, vennuu suur ja 
jevviä vöö kuivia steeppijä. 

Löytäkää kartast kuivat steepit . 
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Kuiviis steeppiis. 
(Kävijän kirjast.) 

Kaks kuuta miä olin kuiviis steeppiis. Ympäär minnua, kuin 
vaa näki silmä, venui yhenlaajain lakkia tasanko. Ei kavvaa olt 
steeppi kevväen kirjavaas vattiis. Kiiree kukkivat senen kevätku-
kat, i ensimäiset kesäiset varit päivät kuivattivat rohoiset rohot. 
Vaa polbni ja burjana siitivät kesävarria. Steeppi oli harmaakeltain, 
pöllykäs. Kokonaiset pöllypatsaat noisivat ja lensivät kovas tuulees 
etes. 

Peittiisivät varist elokkaat. Yhet sysälikot vaa jooksivat polbnin 
varsiin välis. 

Välimittee korjahuisivat pilvet, iski tulta, jyrisi, tipsahtelivat 
ensimäiset sorriat vihmatilkat. Suur tuuli vei pilvet yli, i s teeppi 
taas, niku ennenkii , seisoi kuivanna ja pöllykkäännä. 

Seel i tääl paistoivat pitkin steeppiä valkiat pläkit — soloncakat 
(soolapaikat). Heenool kooreel täs soola peitti maata, i nävttiis, 
niku olis lumi sitä peittänt. 

Paikoit tee soolajärvet paistoivat päivyees. 
Tääl oli tyhjää, väetöintä. Vaa välimittee ettäält näkyivät kasah-

hoin kibitkat, hepois tabunat i lammaskarjat ympäär niitä. Välistää 
veel näkyivät tutkija-razvetcikkoin valkiat palatkat ja buuravi^kat . 

Kuiviin steeppiin loonto. 

Maan päälys kuivi is steeppiis. Katsahtakkaa karttaa: ei joka 
paikaas oo yhenlain maanpäälys kuiviis steeppiis. Kuiviin steeppiin 
länsipooll ono tasain alanko, mikä laskiijaa Kaspian meren poolee. 
Itäpooli ono tasain ylänkö peeniin mäkkiinkä. 

Kuiviin steeppiin tasain päälys konsleenöökii oli meren poh-
janna. Sen, jot se on olt meren pohjaan, näyttäät ussiat soolajär-
vet, soolamaat ja maonkottaiset , mitä trehvataa maast. 

Kliimatta. Kuiviis steeppiis kesä ono varimp i kuivemp, ku 
mussantnaan steeppiis. Tänne harvaa tuuloot Antlantin okeanan 
nooskiat tuulet. Vihmoja kesäl melkeen ei oo ensikää. Tihtii tuu-
loot kuivat i varit tuulet — „suhoveit". Varist maa kuivaa i loh-
kijelloo. Tääl talvi ono lyhhyemp, ku mussanmaan steeppiis, vaa se 
ono surovoimp. Talveel tihtii ollaa lumituisut, säät. Lopputalveel 
tihtii puuttuu olemaa steepiis paljas jää, gololeditsa, koko steeppi 
kattiijaa jääkerrokseel . 

Joet. Kuiviis steeppiis jokija ono vähä. Suuremmat niist ollaa: 
Volgajoen alavirta, Ural ja Emba. 
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Kuivaas steepiis. 

Kesäl joet kovast kuivaat, joet mataloittuut. Loppukesäl niin 
suurees joes, niku Uralaas, jokilaivoil ono kehno aijaa. Peenet joet 
kaikkinee kuivaat. Pal jo jokija kuiviis steeppiis evät virtaa merree, 
vaa hävijäät liivoihe tali jooksoot peenii järvii. 

Löytäkää kartalt mainitut joet . 

Kasvoitus. Kasvoitus kuiviis steeppiis niku i mussanmaan steep-
piis ajan mukkaa muuttuu. Keväeel, kesäl j'a syksyy ono erilain 
kasvoitus. 

Vaa tääl kasvaat erilaiset kasvot, mit hyväst siitäät varin. 
Varraa keväeel, ku vaa sullaa lumi i maa immöö veen, kiiree kas-
vaat kasvot, mil ono lukovitsa, — lumikukat, keltaiset ja punaiset 
tulppaanat. Vähäks aikaa rohoin roho peittää kuivat steepit. 

Kevät kiiree vaihtuu varil ja kuivaal kesäl. Tulppaanat kukkivat 
i kuivaat, roho pallaa pois. Niijen sihalle ilmahtuut varria ja kuivaa 
suvvaavaat kasvot — hallit, haisovat polbnit. Neet ollaa päält pei-
tetty karvoil, ja sentää vähä paarittaat vettä. 

Kera kasvaat i verbljudanpistelikot-heenolehtiset teräviin pistelik-
koinka rohot. Veel kasvaa kaikenlaisia burjaanoja, mit kera evät 
pelkää kuivutta. 

Kuivan steepin kasvoil ollaa pität juuret, mit syvälle männööt 
maaha i immööt vettä. Neet harvaa ollaa toin toisestaa. Niijen välist 
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näkkyy paljas, varist lohkijelt maa. Niis paikois, mis maas ono 
paljo soolaa, kasvaat erinomaiset kasvot — soljankat. 

Pocvat. Pitän, varin ja kuivan kesän ja 
harvan kasvoituksen peräst, maaha ei voi kor-
jailussa niin paljo mätämaata ku mussanmullan 
steepiis. Pocvat kuiviis steeppiis ollaa enem-
mäks osaks buurat. Vähä niis ono 
mätämaata. Tavataa veel soola-
pocvia. Niis ono paljo sooloja. 

Elokasmaailma. Suuria elok-
kaita kuiviis steeppiis ono vähä. 
Tavataa kovast jookseva saigak. 
Etsijees toittua ja joomista hei jen 
pittää joossa suur matka. Vaa 
kiiree jooksemiin hoitaa heitä 
susist. Kuiviis steeppiis, niku i 
mussanmaan steeppiis, ono paljo 
näriviä elokkaita — suslikkoja ja 
toisia. Seel ono paljo sysälik-
koja ja matoja, a sikiäisist — 
heinäserkkoja ja sarancaa. 

Kuiviin steeppiin elokkaat enem-
Polbni. mäks osaks ollaa palaneen steepin Sol janka. 

karvaa, siks heitä ono kehno 
nähä steepiis. 

Zadanja. Rinnoit takka kuiviin 
s teeppi in kliimatta mussanmaan s teep-
piin kli imatanka. 

Saokaa, kuin muuttuu kuiviis 
s teeppi is kasvoitus kevväest syk-
syy saa. 

Rinnoittakkaa kuiviin s teeppi in poc-
via mussanmaan s teeppi in pocviin 
kera. Miks kuiviis s teeppi is ono vähem-
män mätämaata? 

Saokaa, mitä erinommaist ono 
kuiviin s teeppi in kasvo i j ja elokkail . Saigak. 

Kuiviin steeppiin eläjät. 

Kuiviis steeppiis jo aikaisist ajoist elläät kasakat ja kalmbkat. 
Katsokaa kartast, 119 stranitsalt, mis höö elläät. 

Höö elläät karjanhoijool — kasvattaat suurija karjoja lampaita, 
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hepoisia ja verbl judoja . Vaik ono köyhä kasvoitus kuiviis steeppiis , 
a se voip toittaa lukemattomat karjat mokomaisia vähä kysyviä 
elokkaita, niku lampaat ja verbl judat . 

Pal jo steeppiä pittää, jot toittaa karjat , sentää kasahat ja kalmb-
kat kesäaikanna käyvät paikast paikkaa. Söötetyn ka r j amaan jättäät 
ja männööt uuvvelle karjamaalle. Valitsoot mistikkee paremman 
paikan karjamaata vart, laatiit voilokast kibitkat ja elläät siin niin 
kavva, kunniis elokkaat evät söö kaikkea rohhoa. Talvisiis elopai-
kois höö tekkööt elohooneita, valon, tat teenka sekoitetust savest. 

Kasahhoin kocevka. 

Söi ja talloi karja aulan (kylän) ympärilt rohon. Pittää männä 
toisee paikkaa. 

Hoomnikost jo aulaas ono liike. Naiset korja jaat kibitkoja, laatiit 
kovjoroja, tilavaatteita, astioita. Meehet laatiit arboille koormaa. 
Laatiit verbl judoin selkää tavaraa. 

Kaik ono valmis. Männööt matkaa. Arboil, kumpii ollaa valjas-
settu härät, aijaat naiset läpsinee. Heijen jälest vaaznoist harkkiit 
verbljudat. Heil korbijen päälle ono laahittu käärityt kibitkat. Verb-
ljudoin jälest tulloot hepoiset ja lehmät. Jälest tulloo lammas- ja 
kitsikarja. Vinkuut arbat. Määkkiit lampaat, mörnäät verbljudat , 
myykkiit lehmät, hirnuut hepoiset . Kuuluu lapsiin ääni. 

Ensimäisennä karavanan ees, hepoisen seläs aijaa Abai. Toiset 
meehet kera hepoisiin seläs, aijaat karavanan molompiil pooliil. 
Yot jo i päivyt männöö läntee. Poutapilvet muuttuut kultapunaiseks. 
Kiiree tulloo pimmiä. Abai antaa merkin i karavana piättvy ööks. 
Hoomnikool, ku päivyt alkaa noissa, taas lähetää matkaa. Ööks taas 
uuvvestaa noissaa hookaamaa. Neljä päivää niinnikkee männöö 
karavana sinne, mis ono makuisemp roho, mis ono tuima vesi, mis 
voip paremmast sööttää siivattoja. Lopuks, viijenneel suutkiil, ettääl 
noisi paistamaa järvi. 

Proovattii vettä — hyvä ono, makuisa. Rohokii ympäriil ono tihti 
ja rohoin. Arvattii tähä jäävvä. 

Laahitaa kibitkat, ja aula ono valmis. 

Ja vot, jo ympäär aulaa kaikin poolin hajaantuut hepoiset, leh-
mät, kitsit ja lampaat. 

Steeppi ono kir javanna karjast. Kakskymment suurt ja viratointa 
koiraa hoitaat karjaa. Kibitkoin ees pallaat tulet, niijen pääl mitälee 
keitetää. Aulast tuuloo, tuuli toop savvua ja hapant kumbssan (he-
poisen maijon) haisua. 
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Kuin elliit kuiviin steeppiin eläjät ennen Oktjabrin 
revolutsiaa. 

Suuriil kuiviil steeppiil voivat toittiissa saat miljonat siivatat. Vaa 
ilmat tääl tihtii ollaa kehnot . Varist roho tääl kuivaa. Vähälumisen 
talven aikanna jää peittää maan, jot sitä ei jaksa hepoinkaa kab-
joillaa rikkoa. Siis alkuu „dzut", siivattoin taukiimiin toiton loppu-
misest. Vähä sitä, veel tihtii tulloot siivattoihe sap, siberin jazva ja 
toiset tavvit. Pimmiät, vähätiitoiset kocevnikat olivat kokonaa loon-
non halluus. 

Höö mittää evät tehneet karjoin taukiimista vastaa. 
Siivatat ko noisivat läsimää, ni höö mänivät tiitäjälle (arbojalle), ke-

nen päästämiin veel kovemmast lisäsi tautia i siivattoin taukiimista. 
Rankka ono saavva vettä kuivaas steeppiis. Pittää kaivaa suuret 

kaivot. Paremmat steeppikaivot olivat baijoin (rikkain) käsis. Baijoil 
oli hyvä, ko väki oli pimmiä. Joka toitonloppu, joka siivattoin tau-
kiimiin toi uutta rikassosta heille — ain enemmän köyhiä noisi hei jen 
batrakoiks. 

'Kunikkaan pravitelstva, tiijetyst, kera ei pitänt mittää hoolt stee-
pin kocevnikkoin talohuest . 

Se vaa enemmän köyhessytt i näijen steeppiin eläjiä: se otti heilt 
steepin kocevnikoilt, karjamaat ja antoi neet sinne tulleille venä-
läisille. 

Mitä tekkoo sovetskoi valta steepin kocevnikkoin elon 
parentamista ja steepin karjatalohuen lisähymistä 

ja parentamista vart. 

Sovetskoi valta otti kovast kiin kocevnikkoin elon ja talohuen 
muuttamisest paremmaks. Hää alkoi siint, jot lisätä kocevnikkoin 
karja, senen peräst jot siint rippuu kocevnikan elon parentummiin. 

Liikkuees paikast paikkaa ei saa parentaa karjatalohutta. Sovets-
koi valta pittää hoolta siint, jot kocevnikat asettaa elämää yhelle 
paikalle. Hää avittaa heille kaikiil voimillaa. 

Laatihuut tovarisestvat yhteistä heinän löömistä vart, heinän^-kyl-
vämistä vart, tehhää yhteiset läävät, kaivetaa yhteiset kaivot, tehhää 
vesipruuvvat. Tehhää veterinaarapunktat . 

Kocevnikkoin kulttuuran nostamista vart tehhää punaiset kibitkat, 
^koulut, stroitetaa bolnitsoja. Evät kelpaa kuivat steepit maanvil je-
lystä vart, no neet voivat sööttää saat miljonat siivattoja. 

Pal jo lihhaa voivat antaa neet steepit, jos oikiast viijä karjata-
lohutta. 

75 



Kuiviis steeppiis levenöö sovhozoin ja kolhozoin stroitelstva, laati-
huut karjanhoitosovhozat. Seel ono jo nyt paljo karjanhoitosovhozoja 
ja kolhozoja. 

Polsikkaat maastkaivettavat ja industria. 

Määrättömän suuret polsikkain maastkaivettavviin rikassokset 
olivat tähä saa peitetty kuiviin steeppiin maan sises. Elloo noisivat 
suuret paljaat steepit seel, mis sotsialisticeskoin talohuen tekijöin 
suuren voiton peräst avahuit maan sises olevat rikassokset. 

Piät tymättömännä virtanna annetaa у Hää maan päälle mustaa 
kipunoivaa hiiltä Karagandan ^ahtast. Ööl ja päivääl jooksoo trup-
pia mööt Emban ja Bakun nefti Kaspian meren rannalt. Stroitetaa 
ensimäist maailmaas, suuruen mukkaa, vasensulatuszavodaa Balhas-
järven rannalle. 

Löytäkää kartast Karaganda, Emban ja Bakun neft iproombslat , vaskipaikat Bal-
liahan järven rannaal . 

Tämä on vast alku. Määrät tömän suuret sapasat vaski-, sinkki-, 
t inaruudaa i toisia kalleita kaivettavvia ono lövvetty kuiviin steeppiin 
maan sisest. 

Näinikkee vähittee muuttuut kuivat steepit, muuttuu senen muk-
kaa i kasahhoin elo. Kocevnikat-kasahat noisoot stroittajiks, gornja-
koiks, neftinsaajoiks, männööt pois kocevkast i alkaat ellää zavodoin 
tööläisinnä kulttuuraelloa. 

f 
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Nefti meren pohjast . Jo aikaa kalastajat, mit seilasivat Kaspian 
merta pitkin näkivät, jot liki Bakun linnaa vesi erojaa toisest veest 
ukonlookan, vihmakaarron karvaal. 

Tarkastettii ranta i meren pohja . Saatii tiitää, jot syväs meren 
pohjaas ono neftiil rikas maakerros. Sovetskoi pravitelstva reknais 
voittaa sen neftin merelt. 

Tehtii merree suur kiviseinä, damba. Sil seinääl erroitettii osa 
merest. Pumputtii sisest vesi. Kaks vootta ööt ja päivät tekivät 
töötä suuret pumput. Viimäin noisi näkymää pohja. 

Kuivatettuu meren pohjaa tehtii kymmeniä neftivb^koja ja alettii 
saauttaa neftiä. 

Koht täs alkoi lyyvvä suur neftifontana. Pantii se kii, ja netti 
pantii mänömää trupija mööt sooraa neft ibaakkoihe. 

Määrättömän paljo neftiä voittivat loonnolt sotsialisticeskoita 
talohutta vart tööläiset ja inzenerat. 

Kokonain metsä neftivbskoja seisoo nyt seel, mis enen oli me-
ren pohja. 

Kalastus. 

_Kuiv i in steeppiin länsipooli ono sihotettu Kaspian meren, Volgan 
alavirran ja Uralan joen rannoille. Niis paikois ono suuret kalari-
Uassokset. Seel pyyvvetää paljo kalleita kalloja. Niitä kalloja viijää 
kuin toisii Sovetskoi Sojusan paikkoihe, niin i veeraille maille. 
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Löytäkää karta*! se zoonan osa. 

Volgan joen suus ono Astrahanin linna. Se ono suuremp kala-
prombsloin gentra. Rannaas ono sattoja kalastaijiin seilivenneitä. Tääl 
kalastussezonan aikanna varraisest hoomuksest iltaa saa männöö 
kalan purkamiin. 

Ennen revolutsiaa Astrahanis kalastaijiin tööl rikastuivat suuret 
torkumeehet . 

Uuvvees Astrahanis ollaa kymmenet tuhatat kalastajia-kolhoznik-
koja. Heijen seas ono paljo entisiä kocevnikkoja-kalmbkkoja. 

Nvkyaikanna sinne ono tehty suuret konservazavodat, holodil-
nikat, zavodat, mis tehhää kalastaijiin laivoja. 

Löytäkää kartast Astrahanin linna. 

Teet kuiviis steeppiis. 
Vaa yks rautatee oli ennen Oktjabrin revolutsiaa kuiviis steep-

piis. Se tee mäni Orenburgan linnast i tälounaesse, Ta§kentan linnan 
poolee. 

Löytäkää kartast se rautatee. 

Suuremp osa kuivist s teeppist oli kokonaa leikattu SSSR-n 
kulttuuragentroist . 

Verbljuda oli ainova kul-
kusredsva niis kuiviis steep-
piis. Pitkin itäpoolista kui-
viin steeppiin ossaa ono 
tehty viimäisiil voosiil pitkä 
rautateelinja — Turkestano-
Siberin tee (Turksib). Sen 
teen avil kovast kehittyy 
koko senen maanosan ta-
lohus. 

Upraznenjoja. Veittäkää kon-

turakartaal kuiviin s teeppi in rajat. 

Merki tkää | pääpaikat , mist kaivetaa 

polsikkaita kaivettavvia. Merkitkää 

karttaa mis elläät kasahat , mis 

kalmbkat. Merkitkää karttaa fKara-

ganda ja Astrahani . Veittäkää kart-

taa ja kirjutkkaa senen alle Turkes-

tano-Siberin tee. 

Töö j o u t o a j a l : Tehkää a lboma 

„Kuiviin s teeppi in zoona" . 

VTAS^TAABA 

O 150 300 

Kartta. T i i rkes tanoSiber in rautatee. 
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6. PUSTbNJOIN ZOONA. 

Kaspian merest i täpoolee, kuivist steeppist lounatpoolee, o n o lii-
vamaijen, pustbnjoin zoona. 

Lounat- ja itälounatpooliis pustbnjoin zoonaa ympäröit täät mäet. 
Löytäkää kartast pustbnjoin zoona. 

Pustbnjaa mööt. 

(Kävijän läkkämys.) 

Joka poolee näkyvät keltaiset bugrat karisevvia liivoja. Välistä 
tuntuu, niku ympäriil olis meri hyytynein aaltoinka. 

Paikoit tee liivabugrat olivat katettu miltaisiil lee puil i pehkoil 
ilman lehtijä. Harvaa kasvoivat kovat ja pistelikot rohot. 

Päivyen noisun peräst alkoi vari. Pooleks päiväks liiva niin 
varistui, jot ei voint paljaal jalal noissa liivan päälle. Tot tuneet 
varrii steepin hepoisetkii evät tahtoneet syyvvä, a seisoit ja tork-
kuit väsyneinnä kovast tukehoittavast varist. Yhet verbl judat vaa 
evät varria panneet mikskää. 

Tunniks kymmeneks hoomnikkoa alkoi tuulla kuiva polttava 
tuuli. Se ajoi tervenäisiä pilviä varistunutta liivaa. 

Varistunneel liivapeitteel kattiis päivyt. Ettäält mittää ei näkynt. 
Varistunt liiva saalivoittamata särki liitsaa, kässiä, mäni silmii, korvii 

Pustbnjaas. 
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ja teki syyhkymisen nahas. Ei voint niin avata suuta, jot liiva ei 
olis kriksant hampais. 

Illaal suurenna, rankkanna varistuneenna paranna laskiis päivyt 
ja valoi punaiseel valkiaal koko pustbnjan. 

Karavana kulki 6 päivää. Verbljudatkii jo väsyivät pitäst veet-
tömäst matast. Höö tallasivat pää maas, väsyneinna ja veenost liikut-
tiit jalkojaa. 

Teel puuttui kaivo. Vettä siin oli niin vähä, jot ei tavant joottaa 
karavannaa. Noisi tulomaa suur opasnosti . 

Yks turkmenoist , karavanan saattajoist, kysyi aijaa etes tarkas-
tammaa teetä. 

Illaks hän tuli takas i toi oksan värskiä klaisaa. 
Kaikin tunsivat itsestää, jot ttiska kiiree loppuu. 
Toiseel päivääl karavana joutui Amu-Darjan joen rannalle. 
Se oli levviä, suurvessiin joki. Sen rannoil kasvoi rikas rohoin 

kasvoitus. 

Pustbnjoin loonto. 

Maanpäälys. Katsokaa kartast: liivamaan zoona ono suurees 
Turanin alankoos. Konsleenöökii Turanin alanko oli meren pohjaan. 
Lounat- ja lounatitäpoolees se vähä kohojaa ylemmäks, sen lounat-
itäpoolisees äärees ono suuret mäet. Seel ono suur mäkimaa Pamir. 
Pamirast i täpohjaisee poolee vennuut suuret Tjanj-$anin mäet. 

Kliimatta. Ettääl SSSR-n sises ono pustbnjoin zoona. Tänne 
evät tuule märät tuulet. 

Liivamaan zoonaas ono veel varimp ja kuivemp ku kuiviis 
steeppiis. Puuttuu mokomaisia paikkoja, mis kesäaikaan ei sikkaa-
kaa saa vihmaa. Välimittee sattaa vihmaa, no vesi ei ehi tulla maaha 
saa, ku kuivaa. Päivääl viiluus vari noisoo 50°. Liivakivet, rautaiset 
riissat, niin varistuut, kuumenoot , jot polttaat kässiä. Taivas tääl 
enemmäks osaks ono pilvetöin i senen peräst kovast kesäpäivään 
varistunneet predmetat ööl kiiree jäähtvyt. Päivääl liivamaal ono 
vari, a ööl ono vilu. 

Joet. Liivamaan ääriis olevist mäkimaist jooksoo Turanin alankoo 
paljo jokija. Mutt suuremmaks osaks neet hävijäät liivoihe, tali 
kuivaat, niku i kuiviis steeppiis. Vaa kaks suurt jokkia leikkajaat 
Kara-Kuman ja KbZbl Kuman pustbnjoja ja virtajaat Araliri merree. 
Neet ollaa Amu-Darja ja Sbr-Darja. Suurist mäkimaist jään alt 
ottaat alun kumpakii joki. Amu-Darja ottaa alun Pamiran mäkkiist. 
Sbr-Darja — Tjanj-$anin mäkkiist. 

Löytäkää kartast mainitut joet ja pustbnjat . 
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Kaikkiis varimmaal ajal, ku toiset joet kuivaat, tali jäävät ma-
taiaks, Amu-Darja ja Sbr-Darja nostaat veen. Se sullaat korkioil 
mäkimail jäät ja lumet. 

Liivamais puuttuut i järvet, vaa enemmäks osaks ilman vettä. 
Vesi niist kuivi ja pohjahautoihe jäi paistavan valkia sloja soolaa . 
Enemmält se näyttää niku olis satant lunta. 

Kasvoitus. Liivamais kera ono kasvoja. Tääl neet kasvaat har-
vempaa ku kuiviis steeppiis. Neet kera niin helpost siitäät varria 
ja veet tommyyttä. Liivamaan kasvoja ain uhkajaat liivat. Mut vaa 
enemmäks osaks niijen seemenet ollaa niin kerkiät, jot tuuleel len-
täät ees liivoja i sentää liiva ei peitä niitä syvälle. Ussiat pehot 
ollaa ilman lehtiä, niil vaa ono oikiat oksat, liiva helpost karisoo 
niijen yli ja lentää etes piättymätä 
niijen looks. 

Liivamais puuttuut i puut — sak-
saulat. Muudraks näyttäät neet liiva-
maan p u u t : varret ollaa niil koverat, 
painetut, monest paikkaa lohkijelleet, 
lovekkaat. Lehet ollaa peenen soo-
muksen formaa, a nooret rohoiset 
oksat ollaa puul lehtiin sihas. 
Saksaulmetsä ei anna viiliaa kupa-
haista. Suuriin jokkiin rannaal ono 
kokonaa toin kasvoitus. Tääl liivat 
evät uhkaa kasvoille, vettä ono 
ohto. Pitkii! rantaa kasvaat klaisat, 
rooko ja puut. 

Pocvat. Liivamais ei oo pocvia : 
harvaa kasvava kasvoitus, ilman lehtiä, melkeen ei anna mätämaata. 
Alangois ono vähätulokkaat soolapitoiset pocvat. Jokkiin dolinois 
ollaa taas oikii hyvät tulokkaat pocvat. Neet tulloot iilast (liittest), 
mitä joka voos jättää veennoisu. 

Elokkaat. Alus näyttää, jot elokkaita liivamais ei oo. Katsokaa 
tarkempaa liivoja. Vot yks kivi, toin, a seel kolmas elpyi ja hiljaa 
noisi liikkumaa. Neet evät oo kivviä, a liivaa tunkihussein sysälik-
koin päitä. 

Liivamais, niku i kuiviis steeppiis ono paljo sysälikkoja ja 
matoja. Heitä ko uhkaa opasnosti , ni höö peittiijäät liivaa. Tavataa 
sysälikkoja 1—2 metran pitukkaisia. 

Sorriammist elokkaist liivamais tavataa antilooppija — ostoroz-
noita ja pölkääviä elokkaita. Peenemmänki i opasnostin aikaan h ö ö 
pakenoot selvää ku veehkura. 
o. Geograf ia IV kl. 8 t ' 

Saksani. 



Melkeen kaik liivamaan elokkaat ollaa keltaista karvaa, sentää 
höö vähä näkkyyt liivoin seas. 

Suuriin jokkiin rannoil, mis ono tihti, rikas kasvoitus, puuttuut 
kabanat ja tigrat. 

Liivamaat ollaa vaa yhen kotisiivatan — verbljudan syntymäpaikka. 
Verbl judaal ono levviä mosolikas jalan pohja, sen peräst hää hel-
post kävp liivois, sil aikaa ko hepoin vajojaa . Verbljuda voip toit-
tiissa kuivaal, koval ja pisteleväl rohol. Monta päivää perätykkee 
hää voip olla söömätä ja joomata. Samal aikaa hää voip viijä monen 
saan kilometran päähä koorman ja ajajan. 

K ä s k y t ö ö . Rinnoittakkaa li ivamaan kliimatta kuiviin s teeppi in kl i imatanka. 
Saokaa mitä er inommaist ono l i ivamaijen kasvoil ja elokkail . Mis l i ivamaijen zoonan 

osis ollaa tulokkaat maat ? 

Liivamaan zoonan eläjät. 
Liivamaijen zoonaas elläät uzbekat, turkmenat ja kasakat. 
Katsokaa kartast 119 str., mis elläät neet kansat. 
Köyhä ono liivamaan loonto, no i seel ollaa eläjät. Höö pittäät 

karjanhoitoa. Samal viisii niku kuiviin steeppiin väet, höö kera 
hulkkuut lammaskarjoinka paikast paikkaa, etsiit karjamaita ja vettä. 

Harvaa ollaa liivamaas kocevnikkoin aulat (kylät). 

Paljo ono vettä jokkiin dolinois, ollaa pocvat, rikas ono i kas-
voitus. Jo aikaa meelellää mänivät sinne elämää inmihiset. Pal jo 
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o n o eläjiä ympäär jokija. Höö enemmäks osaks viljelööt maita, 
kasvattaat saaduloja, kylväät paljo puuvillaa. Ain enemmän ja enem-
män maata ottaat puuvillakvlvökset. 

Kuiviin maijen vesittämistä, oro?enjaa vart jo aikaa kaivetaa 
jokkiist kanaloja (arhkkoja). 

Turkmenoi l -kocevnikoi l . 

Möö mänimmä karavanas Kara-Kuman pustbnjaa mööt. 
Löytäkää se kartast. 

Ympäriil loppumata venuivat liivabugrat. Neet olivat peitetty kui-
vanein kasvoin jäänöksiil. Paikoittee puuttui saksaulapehkosikkoja. 

Äkkistää liivabugran takant näimmä 1V2 km pitän ja levviän lak-
kian paikan. Siin seisoi 26 turkmenoin kibitkaa. Vähä etemmääl 
kibitkoist kaivoin loon jootettii nooria verbl judoja ja lampaita. 

Se oli turkmenoin aula. Möö jäimmä siihe hookaamaa i veetimmä 
siin aulaas kahet suutkat. 

Oli kesä, kaikkiis rankemp aika liivamaan eläjille. Siitämätöin 
vari ei antant ei päivääl, ei ööl rauhaa. Elo kibitkois melkeen sammuu. 
Kaik kasvoitus ympärilt kuivi ja paimenet mänivät karjoinka ettäi-
sille karjamaille, toisille kaivoille. 
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Yli kahen päivän meijen karavana tapais kiin männeen kar jan . 
Liivabugraa keertäjees möö ettääl näimmä minenlee liikkumisen. 

Se oli lammaskarja. 
Tallojees sorkilläa pöllynnäköistä Kara-Kuman liivaa mänivät 

etes lampaat. Heitä oli päälle tuhatan. Päivyees paistoivat hei jen 
mussat, harmaat, koricnevoiset karakulevoiset nahat. Ääriis ja 
takkaan jooksivat suuret vahtikoirat. Ees mäni paimen pitkä kokka-
keppi käes. 

Rankka ja vastuunallain ono turkmenapaimenen töö. Koko päivän 
päivyen poltoos käyp hää liivamaata mööt. Köyhä kasvoitus o n o 
liivamaas, ja jot sööttää karja, pittää tehä joka päivä suuret matat. 
Välimittee tulloo polttava liivatuisku i koko karjan tukkajaa liivaal. 
Hyvä jos se ei oo kavvaa. Ono mokomaisia tapahuksia , jot liivatuis-
kust kooloo koko karja lampaita. 

Monta miljoonaa kalleita karakulevoita lampaita antaat joka 
voos turkmenat riikille. 

Tulokkaas dolinaas. 

Pitän matan peräst paljasta liivamaata mööt möö ajoimma autool 
Ferganan dolinaa. Se ono Ta?kentan linnast i tälounatpoolee, liki 
Sbr-Darjan jokkia. 

Löytäkää se kartast. 
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Ferganan dolinaas. 

Paikka äkkistää muuttui. Ajoimma suuriin fruktisaadoin, rohoisiin 
peltoin loitse. Tihtii puuttuivat vastaa oslikoil ajavat ja jalkasin 
käyvät inmihiset. 

Mut liivamaan likeisyys ain tuntui. To oikialt, to kurast poolest 
näkkyit peltoin välis lakkiat paikat. 

Paikoit tee pellot olivat tukkehusseet liivaal, minen tänne tuuli 
toi pustbnjast . 

No koht viimäisetkii liivamaan jälet hävisivät. Auto ajoi aima-
rohoisiin saadoin i peltoin läpi. 

Joka harkkoomukseel piti aijaa yli vesikanaloin (arbkkoin). 
Joka paikois näkkyit uzbekkoin kylät. 

Vaalastivat hei jen peenet savikoit tasaisiin kattoinka. Tanvaan 
ympäröivät korkiat saviseinät. Liki kottia röhöttivät saadat, bahcat 
makkuisiin, hyvält haisoviin dbnjoin kera, rohottiit vinogradnikat. 

Välimittee näkyivät lutsernapellot, harvempaa riissupellot. I kaik 
se upposi puuvillapeltoin sissee. 

Pal jo ono soojaa ja päivyen valoisutta Ferganan dolinaas, maa 
o n o vesitetty vesikanavoil. Rikkaat tulot antaa tääl puuvilla. 

Ferganan dolina ono Sovetan Sojuzan yks paremp pääpaikka 
puuvillan kasvatusta vart. Uzbekkoin kolhozat ja sovhozat antaat 
joka voos Sovetskoin respublikalle miljonoja kiloja hyväsorttista 
puuvillaa. 
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Puuvillan illaamiin ma§inaal. 

Kuin elivät pustbnjoin zoonan eläjät ennen Oktjabrin 
revolutsiaa. 

Asuvoimaal otti paarin pravitelstva liivazoonaas olevat maat. Liki 
70 vootta elivät liivazoonan väki gaarin generalloin vallan alaisinna. 

Liivamaan eläjilt otettii voimaal paremmat maat. Lopen hoota-
vast ossettii heilt puuvillaa ja elokkaita. Suuret nalogat piti heijen 
maksaa. 

Joka paikaas seisoi vennäen voiskaa. Liivazoonan töötätekevät 
elivät kaksinkertaisen taakan al, yhel t poolee painoit kunikkaan 
generalat, toiselt poolee omat haanat (kunikkaat), bait (rikkaat) ja 
mullat (papit). 

Suur merkitös liivazoonan eläjöin elos ono ain olt veel . 
No vesi ono olt ennen haanoil ja baijoil. Min enemmän oli 

vettä, sen enemmän oli valtaa. 
Veen peräst, niku i vallan peräst, haanat yhtperrää sotivat kes-

kenää. Niijen sottiin aikanna koolivat ja tukkehuisivat liivaal koko-
naiset kukkivat linnat. Kanavoin tekömistä vart ajettii kymmeniä, 
tuhattoja töötätekeviä. 
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Liivazoonan väki oli pimmiää, sujevernoita. Maatalohutta pittiit 
höö aikaisiin aikoin mukaisest. 

Kuin kehittyy talohus ja parenoo liivazoonan eläjiin elo. 

Pal jo tulokkaita maita liivazoonaas veet tömmyyen peräst seisoo 
turhaa. Senen peräst sovetskoi valta käänsi katson vesittämisen 
poolee . 

Noistii praavittammaa rikottuja kanaloja ja plotinoja ja noistii 
tekömää uusija sementist ja ravvast. Noistii pumppuumaa vettä 
ei veerun ja pankin, uhlun avil, a masinoinka. 

Baijoilt otettii maat pois. Vesi ennää ei oo yhen oma. Vettä 
ottaat kaik ilman maksua. Sitä tasaisest jaetaa peltoille ja säädöille. 

Ain enemmän ja enemmän lisähyy vesityskanaloin verkko. Ain 
etemmäs ja e temmäs antiijaa liivamaa ja jovvuttaa tulokkaat maat 
kylvön alle. 

Sitä vart, jot kehittyis talohus, pittää olla hyvät kulkuteet , 
a niitä ennen ei olt liivamaijen zoonaas. 

Noistii tekömää vahvoja kiviteitä. Suur merkitös ono liivamaijen 
zoonan talohutta vart ei aikaa stroitetuul Turkestano-Siberin rautateel. 

Suuret sapasat leipää tulloot tänne sitä rautateetä mööt mussan-
maan steeppilöist. 

Suuret prostranstvat tulokasta maata sen peräst joutuivat kalliin 
puuvillan kylvöin alle. 

Uutta viisii stroitetaa maatalohutta. 
Seel, mis ennen talonpoika yksintää vanhoil, ensiaikaisiil maa-

asuloil tonki maata, nyt tuhatat traktorat kyntäät kolhozoin ja sov-
hozoin maita. Yhtyyt kolhozoihe i kocevnikat-lampaanpitäjät , laati-
huut suuret lammassovhozat . 

Suuret maatykyt liivazoonaas kylvetää heinärohol, kocevnikat 
alkaat asettua elämää paikoillee. Ensimäist kertaa alettii zoonaas 
tehä faabrikkoja ja zavodoja. 

Oktjabrin revolutsia avasi liivazoonan eläjille levviän teen uu tee 
kulttuuraelloo. 

Liivazoonaas tekahuivat sotsialisticeskoit sovetskoit respublikat — 
Turkmenoin, kus Ashabadan linna ono stolitsanna ja Usbekkoin, 
kus Taskentan linna ono stolitsanna. 

Löytäkää kartast neet respublikat ja niijen stolitsat. 

Tuhatat ?koulut opettaat turkmennoin ja usbekkoin lapsia omal 
keeleel. 
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Kymmenet ylemmät skoulut antaat noorille sojuznoille respubli-
koille ommia tiitomeehiä ja inzeneroja. Tehhää kluuboja, bibliotek-
koja, kinoja, teatroja. 

Kuin kehit lyy liivamaijen zoonaas industria. 

Kiiree kasvaa industria Turanin alankoos. Kasvoivat puuvillan 
puhhassoszavodat , sulkun käärimis-, kutomafaabrikat, maatalohus-
ma$inoin zavoda, elektrostantsiat. 

Kaspian meren rannalle kehittyy kalaindustria. 
Seel ono lövvetty neftiä. Suuret rikassokset ono lövvetty Kas-

pian meren zalivast Kara-Bugasast. Seel saautettaa kaikenlaisia 
sooloja . Kara-Kuman liivoin gentrast ono lövvetty suuret sapasat 
rikkiä ja ono tehty sinne rikkizavoda. 

Kasvaat linnat. Egliset kocevnikat muuttuut tööläisiks. 
Upraznenjat. Kontturakarttaa merkitkää — Aralan meri; joet, mit jooksoot Ara-

l a n merree; Kara-Bugasan zaliva; Kara-Kuman liivat ja Ta§kentan ja A$habadan 
l innat . 

Tarkastakkaa kartan mukkaa l i ivazoonan polsikkain k a i v e t t a v v i i syn tymäpai -
kat ja merki tkää neet konturakarttaa. 

Töö joutoaja l : Teemalle „Liivazoona" laatikaa alboina. 

7. TROOPIKKOINALLAIN ZOONA. 

Sovetskoi Sojuzaas ono mokomaisia paikkoja, mis ei oo lumi-
talvia suuriin pakkaisiin kera. 

Se ono SSSR-n troopikkoinallain zoona. Vaik se zoona ei ota 
paljo tillaa, mut se ono Sojuzaa vart erittee kallis. 

Troopikkoinalaisee zoonaa kuuluut: К г ь т а п lounatranta ja 
Kavkasan Mussanmeren ranta. Neet ollaa kumpakii jäättymättö-
män Mussan meren rannaal. 

KRbMAN LOUNATRANTA. 

Löytäkää kartast К г ь т а п poolsaari . Löytäkää К г ь т а п lounatranta . 

Teijen ees ono К г ь т а п lounatrannan nurkka. 
Meri. Mäet ja kalliot. Mäen veeruu ollaa liittyneet kylät. Kylän 

ees ono parkka. Siin avonaisen taivaal al kasvaat meijen perttikas-
vot: hyvällg haisovat lavrat, kasvaat punaisii! kukil valetut oleand-
rat, niin ikkee kera tummanrohoiset magnoliat suuriin valkioin kuk-
kiinka. Kukkaklumbois ono paljo kimmiöitä kukkia. 

Parkaas olevist puist erikoisest eroittaijaat soorat tummanrohoi-
set kiparisat teräviin latvoin kera. 
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Liki parkkaa oleviis saadois kypsyyt lounatfruktat: persikat, 
abrikosat. 

] 

Ono kesäpäivä. Paistaa kirkas päivyt, i sen jooniin al meri tiuk-
kaa siniseel, goluboil ja rohoiseel kraasaal. Meren aallot jooksoot 
rantaa ja vuhinenka rikkahuut rannan kivvii. 

Loonto. 

Kliimatta. К г ь т а п lounatrantaa hoitaat pohjoisist tuulist Кгьтап 
mäet. 

Kesä pitkin rantaa ono vari ja kuiva. Kestää kesä seel 5 kuuta. 
Vihmoja tavallisest ono seel niin vähä, jot ei tappaa vettä. Talvi 
ono lyhyt ja lämmä. Talveel tihtii ollaa tomakat. Tihtii sattaa vih-
maa. Merel kävvät suuret tormit. Harvaa rannaal sattaa lunta, no i 
sekkii kiiree sullaa. 

Kevät ono lyhyt ja varrain, jo marttikuus kukkii saadukasvoi tus . 
Paremp aika К г ь т а п lounatrannaal ono avgusti-, sent jabri- ja okt-
jabrikuut. Niis kuis päivyt ei niin kovast paissa, ku kesäl. Seisoot 
soojat, lämmät, sirkiät päivät. 

Mäkimaalle noissees kliimatta muuttuu. Seel kesälkii on vilu. 
Seel tihtii sattaa vihma, sil aikaa ku pitkin rantaa ono kuiva ja 
vari. 

Joet. Jokija К г ь т а п lounatrannaas ono vähä. Joet saavat alun 
mäkilöilt. Keväeel lumen sulamisen aikanna ja kesäl suuriin sattein 
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jälkee mäkimailt joet virtajaat kovast ja ujuttaat rannat. Suuremp 
osa niist jokiloist kesäaikanna kuivaat. 

Kasvoitus. Кгыпап lounatrannaal ono paljo ainrohoisia kas-
voja. Lehet niil ollaa kovat ja katetut paksuul nahal. Mokomaisiil 
kasvoil ei oo pelkoa tali hervoa kesän varist, eikä talven kylmist. 
Ainrohoiset kasvot ympäär vootta pittäät lehtiä. Mokomain kasvo 
ono esimerkiks, plju§j — keertelevä kasvo (liana). Erityisiin kokkiin 
avul plju^j noisoo puijen latvoihe i melkeen peittää neet omil kovil 
tummanrohoisiil lehtilöil. 

Tiikkoita kasvoitusta ono vähä Кгыпап lounatrannaal. Suurem-
man osan kasvoist kasvättiit inmihiset. Erittee hvväst kasvaat tääl 
toisist troopikkoinalaisist paikoist kuletetut ainrohoiset puut: 
lavr hyvält haisoviin nahkalehtiinkä, mitä pannaa mauks rookaa, 
olivapuu, kumman päähkenist saavvaa kallista olivavoita, kiparis, 
piramidaaliset havupuut, mitä kasvatettaa kaunissokseks. Saadois 
kasvatettaa oleatidroja, magnolioita. 

Rohokasvoitus pitkin rantaa muuttuu vooenaikoin mukkaa. 
Varraa keväeel päivvenpoolisiis mäen paltiis kukkiit lumikukat 
ja fialkat. Peräst kattiijaa helliääl rohol ja kukil koko ranta. Ku 

alkuut varit kesäpäivät, ni roho muuttuu 
keltcfiseks ja kiiree kuivaa pois. Senen 
sihalle ilmahtuut harvat kovat ja pistele-
vät rohot. Hvväst nyt näkkyyt paljaat 
paikat maas ja kivirauniot. Vaa' seel, mis 
virtajaa joki, tali jooksoo oja, rohot ja 
kimmiät kukat ollaa ympäär vootta. 

Mäkimaille noissees tulloo vilump ja 
tihtimpää sattaa vihmaa. Muuttuu i kas-
voitus. Enstää mäel puuttuut yksinäiset 
Кгыпап petäjät, peräst kokonaiset petäjä-
metsät. 

Ylempään, mis sattaa enemmän vih-
moja, ilmahtuut: tammi, jalava, buukka 
ja paljo pehkoja. Monikkaisiis paikois 
Кгыпап mäkimail hoituivat tähä saa kak-

sattaavootiset buukkametsät . 
Кгыпап mäkkiin kukkulat ollaa lakkiat. Seel ollaa hyvät mäki-

niityt. 

Ennen Oktjabrin revolutsiaa Кгыпап metsiä kovast raisattii. 
A metsät mäkkiin paltiil pittäät vihmavettä, hoitaat jokija ja ojia kui-
vamisest. 
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Nyt metsiä hoijetaa ja ei leikata. 
Elokkaat. Elokkaist Кгыпа ono köyhä. Inmihiset ollaa hävittän-

neet seelt elokkaat. Seel ono paljo sysälikkoja ja matoja, vaa nähä 
niitä on rankka. Höö ollaa ympäröiviin kivviin karvaa, kumpiin pääl 
höö päivyees lessiit. Ku vaa likentyy inmihiin, ni höö selvää peit-
tiijäät kivviin lovvii. Varil päivytpäivääl vozduhan täyttäät suuriin siki-
äisiin äänet. Koko päivän kuuluu cirittämmiin puist. Näyttää, niku 
helisöö joka oksa, joka lehti. 

Mäelle noissees puuttuut i toiset elokkaat. Välimittee puuttuut 
olenit ja. metsäkitsit. Looksepääsemättomiil mäkiloil pesittyyt orlat. 

Кгьтап rannan eläjät. 

Vakituiset Кгьтап eläjät ollaa tatarit. Höö kasvattaat saadoja. 
Tataroin kylät ollaa jokkiin rannoil ja К г ь т а п mäkilöin veeruin 
paltiil. 

Tääl kaik ollaa kivest: koit, läävät, aijat. 
Peene t ko i t—„sak l i t "—ta ta r in kylis ollaa laahittu trapuittee. Tih-

tii säkiin takaseinännä ono kivimäki. Toiset seinät ollaa tehty kivest 
ja savest. Säkiin katot ollaa tehty maast ja ollaa lakkiat. Kattoloin 

Tataroin kylä. 
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pääl maataa, kuivatettaa fruktija. Katto on ylemmääl olevan koin 
tanvaanna ja kujanna. Jot päässä ylemmälle kyllää, pittää krappussa 
katolt katolle pikkaraisia, kitsaita trappuja mööt. 

Kuin kehittyy Кгьтап lounatrannan talohus ja parenoo 
eläjiin elo. 

Päivytpaisteiset päivät antaat К г ь т а п rannaal kasvattaa kalleita 
kulttuurakasvoja. 

Saadois valmistuut persikat, abrikosat, mindalit, masiinat. Suu-
ret maatykyt ollaa vinogradnikkoin ja toisiin polsikkain tehniceskoin 
kasvoin al. Sitä vart, jot neet kasvot varil ajal evät kuivais, pittää 
olla vettä kastelomista vart. Mis pitkin rantaa ono vesi, seel pi-
tälle vennuut saadat, vinogradnikat, parkat. Mis ei oo vettä, seel 
varil ajal kaik kuivaa i kooloo. 

Vesi rantamail ono kallista. Kehno elo oli köyhiil tataroil ennen 
sovetskoi valtaa. Paremmat К г ь т а п lounatrannan maat olivat pomes-
sikoil ja kunikkaan likimäisiil herroil. Tääl oli i itse kunikkaan 
imenjä. Pal jo köyhiin piti maksaa veest ja maast. Höö elivät ain 
köyhyees ja rikkaist riippuvaisinna. 

• 
Uutta viisii elläät paraikaa К г ь т а п lounatrannan töötätekevät. 

Maat, saadat, ja vinogradnikat ollaa nyt sotsialisticeskoita sobstven-
nostia. Nyt joka paikaas yksinäisen talohuen sihas ollaa kolhozat, 
kummat, voitteloot talohuen nostamisen ja kolhoznikkoin elon pa-
rentamisen poolest. 

Ono tehty kymmeniä ^kouluja, kummiis opetus männöö omal 
keeleel. Ono avattu paljo bibliotekkoja ja kurssiloja aikainmihissiä 
vart. 

Vinogradnikat Кгьтап lounatrannaal. 

Vinogradi ono yks glavnoimmist kasvoist К г ь т а п rannaal. 
Ussiat kolhozat ja sovhozat kasvattaat enemmäks osaks vinogra-

dia. Kuvas ono näytetty vinogradin korjaamiin yhes sovhozan vino-
gradnikaas. Vinogradnikka ono mäen lounatpaltiis — siin ono enem-
män päivyttä ja paremmast valmistuut makkiammat sortat vinogra-
dia. Rutost männöö vinogradin korjaamiin. Pittää ajallaa leikata val-
mistunneet rypsyt. Kymmeniä tööläisiä ono korjaamaas. Vinogradil 
täytetyt vakat, merrat, kannetaa grusovikalle. Hyvvää kiviteetä mööt 
vinogradi veitetää sovhozan sklaadaa. Seelt osa vinogradist lähetet-
tää sanatorioihe läsiviä ja hookaajia vart. Osa lähetettää pohjai-
see, ettäisii proletaarisii linnoihe. Osa keitetää viinaks. 
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Vinogradin korjaamiin. 

Кгып ono SSSR-n zdravnitsa. 
Kuiva ja sooja lämmä kliimattä, puhas meri-ilma, vinogradi ja 

toiset fruktat maanittaat paljo läsiviä К г ь т а п lounatrannalle. Erittee 
polsikas ono К г ь т keuhkoläsiviä vart. 

Ennen revolutsiaa К г ь т а п lounatrannan loonnon praavitusvoi-
mat olivat niijen käsis, ket elivät veeraal tööl eikä sinne töötäteke-
vät päässeet. 

Sovetskoi valta muutti К г ь т а п lounatrannan monen saan tuha-
tan töötätekevän tervehyen praavituspaikaks. Kunikkaan ja hänen 
likempäisiin herroin dvortsat ja rikkain daacat ollaa mukkoitettu sa-
natorioiks ja lepokotiloiks töötätekeviä vart. Paremmast kunikkaan 
dvortsast ono tehty kolhoznikkoin sanatoria. 

KAVKASAN MUSSANMEREN RANTA. 

К г ь т а п rannast i täpoolee ono Kavkasan Mussanmeren ranta. 
Löytäkää kartast Mussameren ranta. 

Kuvas ono näytettu Kavkasan Mussanmeren nurkka nojabr ikuus. 
Koko ranta ono valettu päivyen valkfaal. Ilma ono niin sooja, 

jot inmihiset hulkkuut kerkiöis vaatteis, a monikkaat uijuut meres. 
Mäen paltiile on sihoitettu mandarina- ja apelsinasaada. 

Kullankarvaiset apelsinat ja mandarinat jo kypsyit i hyväst erit-
täijäät puijen rohoisist lehist. Koht noissaa korjaamaa tulloa ja lähet-
tämmää sitä SSSR-n eri linnoille. 
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Saadaa kaimoittaa mukava maantee. Pitkin teetä aijaa auto. 
Autoos läsivät aijaat sanatoriaa, kumpa ono vähä ylempään mäen 
veeruus. Sanatorian ees ono parkka. Sanatorian takant näkkyy joki 
ja yli joen mänevä silta. Tääl kasvaat kalleet kulttuurakasvot. 
Viljellyt pellot ollaa ympäröitetty metsiil. Tihit ja läpipääsemät-
tömät metsät peittäät rannan ja mäen veerun tali paltiin. 

Pitälle ja koveraa vennuut rannat. Rannaas, ettäisyel aaltojaa 
jäätymätön meri. Korkiaal rannan pääl noisoot mäet —hyvä t hoitajat 
kylmist pohjan tuulist. Mäkkiin eri kukkulat ollaa katettu lumel. 

Loonto. 

Maanpäälys. Jos katsotta kartast, ni näättä, jot Kavkasan 
rannan levehys ei oo jokapaikast yhelain. Länsipohjan poolisees osas 
Kavkasan mäet melkeen plotnaa tulloot rantaa. Itälounaisees poo-
lees mäet antiijaat rannast. Tääl jokija pitkin vennuu alanko. Se 
o n o Kolhidan alanko. Koko meren ranta on käännetty soojan me-
ren poolee. Senen pääl ylenööt Kavkasan mäet. Neet ollaa kaks-
kolt kertaa korkiammat Кгыпап mäkijä. Ussiat niijen kukkulat 
ollaa peitetty ikiseel lumel ja jääl. 

Kliimatta. Rannoil ono märkä troopikkoinallain kliimatta. Me-
relt tuulevat länsituulet toovat rantovelle paljo vettä. Se vesi piät-
tyy mäen veeruis tali paltiis. 

Kavkasan rannaas, niku К г ь т а п lounatrannaas, talvi ono ilman 
lunta ja pakkaisia. Kesä tääl ono samal viisii pitkä ja vari. Vihmoja 
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sattaa paljoa enemmän, ku Krbmas. Vihmoja ono ympäär vootta. 
Erittee paljo ono vihmoja syksyyl ja talveel. Välimittee rannaal sat-
taa yksiis suutkiis enemmän vettä, ku SSSR: n monikkaas paikaas 
koko vooees. Batuman linnan ympärys ono SSSR-n kaikkiis voi-
makkaamp paikka. 

Joet. Kavkasan mäkkiilt jooksoo paljo jokija rantaa. Suuremp 
osa niist jooksoot mäkkiin jäijen ja lummiin alt. Hullun viisii virta-
jaat joet mäkkiin välis, virratees kerallaa veeväl paljo kivijä, liivaa 
ja nattaa. Lakkiaal paikaal niijen virta ono jo rauhaisemp, vesi jät-
tää tootut kivet, liivan ja natan. Kesäl, suuriin sattein aikaan vesi 
noisoo yli rantoin ja ujuttaa alankopaikat. 

Kasvoitus. Ei missaä SSSR-s oo niin voimakasta kasvoitusta, 
kuin täs soojaas ja nooskijaas meijen maan nurkaas. Ranta ja mäk-
kiin paltiit ollaa kokonaa katettu rohoisiil metsiil. Rannan eläjiin 
pittää yhtäperrää pittää sottaa sen huiman kasvoituksen kera. Kyl-
vämätöin pelto 1 — 2 vooees kasvettuu kaht metraa korkiaal sanan-
jalal, 5—6 metraa korkiaal metsääl. 

Metsät rannaal ollaa kaikellaisist puist. Trehvajaa niijen välis 
alla fruktipuita — gruu?a, oliva, vinogradi. Tääl ono paljo ainrohot -

tavvia puita: lavr, lavrovisnja. Puita punnoot keertävat kasvot — 
Hanat. Monikkaisiil lianoil ono terävät pistelikot. Mokomaisen kasvoi-
tuksen läpi ilman kervestä tali kinzalaa et pääse mänömää, piste-
likot tarttuut vaatteist kiin ja syvälle pistäät ruumeesse joka liikku-
misel. Erittee tihit ja rankast läpipääsemättömät, pooleks vet tee 
uponneet metsät ollaa Kolhidan alankoos. Metsiin tihikot antiijaat 
ääree vaa seel, kus ollaa soot. Rantoven sois voip helpost saavva 
rankan Kavkasan lihoratkotavvin. 

Ylempään mäen veerua mööt kliimatta ja kasvoitus muuttuu. Met-
sist hävijäät ainrohottavat puut ja lianat. Ilmahtuut toiset puut. Veel 
ylempään ollaa mäkiniityt, a siis ollaa ikiset lumet ja jäät. 

Pocvat. Taka-Kavkasan Mussanmeren rannaas puuttuut erin-
omaiset maat punaista karvaa — punamaat (krasnozema). Se ono 
kaikkiis paremp pocva mokomaisia kalliita kasvoja vart, ku caaju, 
limona, apelsina, mandarina. 

Elokasmaailma. Kolhidan pooleks uponneis metsiis ono paljo 
sääskijä — lihoratkan kantajia, miljonia konnia. Illoittee lentelööt 
nahkasiivet. 

Rantoven ylänköpaikois ono paljo sikiäisiä, sysälikkoja ja 
matoja. Mussanmeren rantämäkkiis ono hoitunt paljo suuria elok-
kaita. Ennen tääl kävivät jahis kunnikas ja hänen likimäiset herrat. 
Nyt £IK-n postanovlenjan mukkaa tänne ono tehty zapovednikka 
(elokkain hoito- ja kasvatuspaikka). Sen ploo§?adi ono 350 tuhatta 
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Painoin veittämiin buivoloil . 

gektaraa. Senen zapovednikan tarkoitus ono hoitaa Kavkasan ioontoa 
koko senen kasvoituksen ja elokasmaailman kera. 

Tääl elläät kabanat, olenit ja barsat. 
Yllääl mäkkiin pääl elläät mäkiboranat. Lookspääsemattömiis 

paikois mäen kukkuloil pesittäät orlat. Mussanmeren rannan soojan 
kliimatan peräst tääl kasvatettaa oppiassioita vart obes janoja . 

Rantoveel kotisiivattaan pietää buivoloja. Neet ollaa voimakkaita, 
ja jaksaat veittää rankkoja painoja i mäkimailkii. Buivolat voivat 
ellää vaa soojaas kliimataas. Höö ollaa peitetty paksuul, melkeen 
karvattomat nahal. 

K ä s k y t ö ö . Rinnoittakkaa К г ь т а п lounatrannan kasvoitusta ja kliimattaa Mus-
sanmeren rantoveen kasvoituksen ja kliimatan kera. Miks Kavkasan rantoveen kas-
voitus ono r ikkaamp Кгыпап kasvoitusta. 

Rannan eläjät ja heijen tööt. 

Mussanmeren rantoveel elläät Kavkasan väet: abhasialaiset, 
adzariälaiset, grusinat. Suuremman osan rantaa pittäät abhasialaiset 
ja adzarialaiset. Abhasialaisiin vakituin töö ono maanviljelys. Höö 
kylväät kukuruusaa, kasvattaat kera i vinogradia. No hyväst. praa-
v i l o i s t tehtyjä vinogradnikkoja ono vähä; vinogradi tavallisest kas-
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vaa loonnoos, volillaa keertelöö ympäär puita. Abhasialaisiin kylät 
ollaa hajoitettu eri talohuksii, eri kartanoihi, kummat ollaa ympä- ' 
röitetty fruktisaaduloil, vinogradnikoil ja kukurusapeltoloil . Koit 
ollaa tikutettu oksist, vitsoist, tali ollaa tehty lavvoist, ollaa katettu 
pärreel ja nossettu patsain päälle. Koin ympärille ono tehty bal-
konat. Tääl voip tulla toimee ilman soojia, lämmiä hooneita. 

Lounat- ja i tälounatrantovees elävät adzarialaiset elläät melkeen 
samal viisii kuin i abhasialaiset. 

Kuin kehittyy Kavkasan Mussanmeren rantoven eläjiin 
talohus ja parenoo heijen elo. 

Kunikkaan Venäeel Kavkasan Mussanmeren rannan eläjille oli 
rankka ellää. Kunikkaan pravitelstva voitti Kavkasan väet ja otti 
asuvoimaal heilt paremmat maat. 

Abhasialaiset kaikkiis kovemmin vastustivat Kavkasan voittami-
ses. Kymmeniä voosia höö sotivat kovast kunikkaan praviteltsvaa 
vastaa, vaa lopuks piti antiissa. Ussiat heist ase käes koolivat, ja 
ussia tuhatta inmihissiä mäni Turtsiaa. Tyhjenne ty t maat kunik-
kaan pravitelstva jakoi ofitseroille ja cinovnikoille. 

Elo Kavkasan Mussanmeren rannaal Oktjabrin revolutsian pe-
räst alkoi lyyvvä niku lähe. Pitkin koko rantaa ollaa kolhozat, sov-
hozat, mis kasvatettaa kalleita kulttuurakasvoloja: caajya, limonoja, 
apelsinoja, mandarinoja, kaikenlaisia tehniceskoita ja lekarstvakas-
voja. 

Jokkiin dolinoihe tehhää zavodoja . 
Rannast maan poolee tehhää uusia kivi- ja rautateitä. 
Kaikkiis ettäisemmiis kylis tehhää bolnitsoja, ^kouluja ja muita 

oppikotiloja, mis opetus männöö omal keeleel, opetettaa aikainmi-
hissiä lukomaa ja kirjuttammaa. 

Dvortsat ja daacat rannaas ollaa muutettu sanatorioiks ja lepo-
kotiloiks. 

Tehhää uusia sanatorioja ja lecebnitsoja. 
Kavkasan ranta on SSSR-n kukkivamp nurkka. 
Pitkin rantaa männöö maantee. Se maantee mukaviil kään-

nöksiil to Iaskiijaa liki mertä, to noisoo mäkkiin päälle, to 
taas jooksoo siltoja mööt yli monniin mäkijokiloin. Koko teen var-
reel vennuut saadut, vinogradnikat, tubakkaplantatsiat, parkat palma-
allejoin ja kiparissoin kera, käppiät sanatoriat ja lepokoit. 

Kommunisticeskoi partia reknasi i Kolhidan alangon, sen soi-
jenka ja läpipääsemättömiin metsiinkä, muuttaa kukkivaks saaduks. 
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Kolhidan soot leenööt kukkivanna saadanna. 

Kolhidan alanko ono sihoittunt Batumin linnast i täpohjaisee. 
Löytäkää kartalt Kolhidan alanko. 

Veel ei aikaa ku Kolhidan alanko oli peitetty vajovikkosoil ja 
läpipääsemättömiii metsiil, ei olt ei teitä, eikä kelpaavia troppia. 

Inmihiset pitivät yhtehyttä jokkiin avil. Harva väki eli vähä kor-
kiammilt paikoil. Peene t peltotykvt oli issutettu kukurusal ja vinog-
radil. Eläjät läsivät lihoratkaa. Heijen yhtperrää piti pittää sottaa 
metsiin kera, mit mättiisiit peltoloille, ja jokkiin kera, mit uhkasivat 
hävittää kylvöt veennoisemisen aikanna. 

Kiiree nyt muuttuu Kolhida. Läpipääsemättömät soot kuivatettaa 
kanalaverkon avul. Seel, mis veel ei aikaa olivat vajovikot soot, 
kasvatettaa kalleita kasvoja. Ilmahtuut saadat apelsina-, limoni- ja 
mandarinapui jenka; ain enemmän levenöö caajyplantatsioin ploo§-
?adi; i lmahtuut tehniceskoin kasvoin plantatsiat. 

Caajuplantantsial. 

Kovast, äänekkääst jooksi Batumast pojezda Cakvaa. Loitse 
vilahtelivat kukkii uppoovat koit, tihit pehot ja korkiat puut, niijen 
ympäär käärihyssein lianoinka. Pui jen kovat tummanrohoiset lehet 
läihkyivät vihmaveest. 

Näkymätä ajoimma 13 km. Noisimma pois vagonast . Palmoist 
tehty alleja vei kohallee bambukka-, mandarina- ja caajyplantatsioille. 

Caajyplantants ia l . 
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Möö mänimmä caajyplantatsialle. Paikka oli bugrakas, mätäsikkö. 
Mättäin veeruja möitä oikiöis räätylöis oli issutettu caa jypeho t . Neet 
hyväst erittäisiit punaisest p in tamaast omil tummanrohoisiil lehillää. 
Mont sattaa inmihistä repivät ylimäisiä lehtiä ja laativat niitä väkkooi. 
Vakat caajylehti inkä kannettii grusovikkaa, mit veivät neet caajy-
faabrikkaa. 

Caajyplantatsioin al Kavkasan rantoveel nykyäikanna ono monia kym-
meniä tuhattoja gektaroja maata. Caajya kasvatettaa kolhozois ja 
sovhozois. 

Caajykolhozoille appia vart ono tehty erikoiset ma§ina-trak-
torastantsiat . Sovhozois tehhää tööta kaikenlaisiil ma^inoil. 

Batumi . 

Batumi ono yks vaznoimmist Sojuzan porttuist. Seelt lähetellää 
ulkomaille neftiä, fruktija, sulkkua. Batumi ono industriagentra ja 
kallein troopikkoioalaisiin kasvoin kasvatuspaikka. Seel kasvatettaa 
caayä, apelsinoja, mandarinoja, l imonoja ja paljo tehniceskoita 
kasvoja. 

Upraznenja. Merkitkää kontturakarttaa Batumin porttu. 
Töö joutoajal l .aatikaa alborna: .SSSR-n troopikkoinal iain zoona" . 
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8. MÄET. 

SSSR-n mäet ollaa sihoit tunneet enemniäks osaks senen ääriä 
mööt. 

Löytäkää fisiceskoist kartast SSSR-n m ä e t : 
Hiibinän, Uralan, Kavkasan, К г ь т а п , Altajan, T jan j -Sanin ja Pamiran mäk i -

maa . 
Eri zoonois ollaa s ihoit tunneet mäet. Uralan mäet alkuut ettääl 

pohjanpoolest , tundrazoonast , vennuut lounaesse, taigaan, mussan-
maan zoonan yli ja loppuut kuiviis steeppiis. Kavkasan ja К г ь т а п 
mäet ollaa sihoit tunneet troopikkoinalaisen zoonan ja s teeppizoonan 
välille. Liivamaanzoonan äärii ollaa aset tunneet Tjanj-§anin mäet ja 
Pamirin mäkimaa. 

Olisivat mäet vaik mis zoonaas, niijen loonto, niku jo tiijettä, 
ain muuttuu korkehuen mukaan : min ylemmäs, sen ono kylmemp. 
Korkioin mäkkiin kukkulat ain ollaa katettu ikiseel lumel ja jääl 

Korkehuen mukkaa muuttuu kera mäkikasvoitus ja elokkaat. 
SSSR-n mäet korkehuen mukkaa ollaa erilaiset. Kaikkiis korkiammat 
niist ollaa Tjanj-§anin mäet. Pamiraas ono korkiamp SSSR-n kuk-

k u l a — Stalinan piikki, kum-
man korkehus ono . 7Уа km. 

Löytäkää Stalinan piikki kar tas t . 
SSSR-n f isiceskois kartaas ole-

vist tabli tsoist ja kuvist saakaa 
tiitää: 1) Kuin kutsutaa mainit tuin 
mäkkiin korkiampia kukkuloita ? 
2) Mis neet o l laa? 

Yks toiseen jälest ven-
nuut mäet, ja niin laatihuut 
mäkiselät. Korkialle pilviin 
takkaa noisoot korkioin mäk-
kiin kukkulat. Päivytpäivääl 
häikäiseväst paistaat niijen 
pääl ikilumet. 

Kenkää ei elä niin yllääL 
Orlat vaa lentelööt liki mäen 
kukkuloja. Suuren lumimas-
san painon peräst mäen 
kukkuloilt veenost valluut 
allaa jäät. Ettääl neet näyttii-
jäät jääjoeks. Neet ollaa 
jäät, lednikat. Suureel voi-
maal neet heeroot mäkijä, 
erroittaat kivviä ja veevät 



niitä kerallaa. Liukujessaa jyrkkiä mäkkiin veeruja mööt jää lohki-
jelloo, r ikkohuup jäätykkylöiks, jääpatsaiks. 

Veenost liukuu jää ain a l emmaks ja alemmäks. Ihan senen otsaas 
jooksoo mäkijoki allaa. Suuren äänen ja kolisemisen kera se veep 
kerallaa rauniot kivijä. Mokomaiset vesivirrat kaivaat mäkkii suuret 
syvät ja kitsaat rotkot jyrkkiin rippuviin seiniin kera. 

Tihtii mokomaisiin rotkoin pohjaas jooksoo kovast virtaava 
joki. Joka lednikka antaa alun mäkijoelle. Pal jo peeniä virtaavia 
oj ia jooksoo jäijen ja lumen alt i kaik neet jooksoot alas dolinaa. 
Lookspääsemättömilt näyttiijäät mäkiselät. No i tääl kera elläät inmi-
hiset . Mäkkiin veeruil ja dolinois ollaa gortsiin (mäkieläjiin) kylät. 
Korkiat mäet erroittaat yhen kylän toisestaa. Mäen kukkuloin välis 
puuttuut alennetut paikat, mist gortsat kävvät yli selän. Neet ollaa 

perevalat. Perevalloin yli männööt mäkimaal teet yhest kyläst 
toisee. 

Kavkasan mäkkiis . 

Mäen al. Möö reknasimma noissa yhen Kavkasan suurempiin 
lednikkoin päälle. Korjahuimma Naljcikaas Kavkasan mäkkiin al. 

Oli kesävari. 
Kukkivat roozat, peltoil valmistui kukurusa, bahcois valmistuvat 

dbnja t , arbuzat. Saadoist vakoittee tootii turulle vinogradia, abrikoosoja, 
omenoja , gruu?oja. Mäen veerut olivat peitetty tihil buukka metsiil. 
Ylempään mäen veerua mööt mussehtivat pihtapuumetsät . Veel 
ylempään sinersivät korkiamäkiset niityt ja jyrkäst noisivat looks-
pääsemättömiin mäkkiin seinät. A samoi yllääl kuvattelivat taivaan 

sines mäen lumivalkiat kukkulat. Muudral t näyttiis, jot näin varil ajal 
mäkkiil on lumi. 

Mäkkiin karjamail. Möö jo kahet suutkat noisimma mäkkiil. 
Buukkametsät jo jäivät allaa. Pihtametsät , mitä mööt möö noisimma, 
alkuivat harventua. Mäkitroppa oli kovast liotettu. Syväl meijen al 
suhisi näkymätöin vesivirta. Meijen päijen pääl suureel korkehuel 
noisivat mäen rippuvat seinät. Paikoit tee troppaa oli liottant vesi-
virta. Meijen vaatteil, palatkoil ja produktoil koormitetut oslat ran-
kast liikuttivat jalkojaa ja kompastelivat etes li ikkujees. Mei jen 
saattajat joka mrnutti avittivat heille kestää seisomaas, jot evät lan-
ki i jäis mäen proopastii. 

Pitän ajan noisu yllää kitsasta troppaa mööt päätäpöörryttäväl 
korkehuel kovast väsytti kaikkia. 

Karjamail. Viimäin möö jovvuimma helliärohoisee dolinaa, mis 
hullust jooksi vesivirita. Hyvä troppa keerteli huimast kasvavaa roho-
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nittyä mööt. Jalkoin al oli niiskiä, kuului virtaaviin oijiin ääni. Neet oli-
vat niityn vesittämistä vart kaivetut ojat. Vaa senen vesityksen 
peräst tääl kasvaat hyvät makuisat rohot, suuriin, hyvälle haisoviin 
kukkiin kera. Kavva möö mänimmä näitä niittyjä mööt ja noisimma 
ain yleinmäks ja ylemmäks. Vot jo alkoivat ilmahtua suuret kivet ja 
kalliot. Rohot jäivät matalaks. Niijen välist näkyivät suuret helliät 
kukat melkeen ilman varsia. 

Äkkistää meijen ettee, niku olis maast noist, ilmahtui paimen-
äijä. Koht kuului määkimiin ja lampaat ihmettelynkä ympäröitt ivät 
meijet. Ukko vei meijet ommaa e lohooneesse . Suur kivi, kumman 
allaa lankiimast piättiit toiset mäest lohenneet kivitykyt, oli hänel 
kattonna ja samal aikaa seininnä. Siin pesseeraas maa oli katettu 
lampain nahoil, seisoivat puupankit , uhlut happamen maijonka ja 
juustonka. Täs ukko koko päivät ootteli paasterin ja karjan takas 
tulomista. Hää hyväst vesti veitsellää puulusikkoja. Möö jäimmä 
ööks siihe pesseeraa jot hoomnikool uusiil voimiil lähtiä vlemmäks.. 

Lednikka. Möö havahuimma ennen päivän valkenomist. Tomakka 
harventui ja möö näimmä lednikan. Jäi jen äärist, jääkammaris t 
jooksi levviä, virtaava joki. 

Hoomnikko oli selkiä i möö läksimmä sinne, mis oli lednikan 
alku. Jään pinnaal, kus oli suuria ja peeniä kivijä, jooksi lukemat-
tomia oijia, kummat kovan vuhinen kera hävisiit jään syvvii lohki-
noksii. Jää i ympäröittävät lumikukkulat läihkyit päivyees niin häi-
käiseväst, ympärille oli valettu niin paljo valkehutta, jot möö olimma 
pakoitetut panomaa silmille savvutetut silmäklasit. 

Yli kolmen tunnin möö olimma jääseinän alaveeruus ja jäimmä 
seisomaa ja iloitsemmaa. 

Kaik teen rankkuuet oli unohet tu . 
Suurelt lookspääsemättömält , jäähä ja lummee taotult kiviseinält 

loppumata kolisivat lankiivat jäät ja lumet. A jalkoin alt näkyi 
suur jääpelto. Koko jää oli risojelt ja oli aukkois, uuttulois, loviiois, 
senen päälle noisivat goluboit patsaat, kummat aika ajast lopumat-
tomast liikkumisest ain lankesivat ja harosivat. 

Pilviis . Kummastuneinna täst suurest lustist kuvast möö olisim-
ma veel kavva seisseet täs, mut allalt noisi meijen poolee kokonain 
meri valkiata, lainehtivvaa tomakkaa. Möö aloimma laskiissa ja 
monikkaan minutin peräst jovvuimma hallii hämärää. Äkkistää tuli 
kylmä. Möö pahaisest eroitimma toin toiseen jään pinnalt. 

Jäätfvä lednikalle oli pelottava, hervittävä assia. Olis voint tok-
kua jään välisii lohkinoksii. 

Möö aloimma hiljaa laskiissa lednikalt. Äkkistää pilvet alkoivat 
harottussa, möö pääsimmä läpi pilvest i näimma sooraa meijen alt 
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korkialt rannalt palatkat i provodnikkoin (saattajoin) iigurat. Palat-
koin loonna paloi tuli. 

Mäkikylä Kavkasaas. Hämärsi. Kesäisilt mäkikarjamailt laskiisi-
vat meehet ja naiset. Höö kantoivat hartijoil burdjukkoja — hapal 
maijool, airanaal täytettyjä säkkijä lampaan nahast. 

Tropalt, mitä mööt möö laskiisimma, näkyi kylä. Aula näy ttiis 
allalt samanlaisenna harmaan keltaisenna kiviraunionna, niku i ympä-
röivät kivimäet. 

Sen keskelt näkyi pooleks harotettu vanha basn ja . 
Puuttuivat pikkaraiset odrapellot . Joka paikaas, mis vaa kivviin 

välist näkyi vaik kuin peeni platsi vaik i heenoslojais ta pocvaa, 
kaik oli kaivettu i kylvetty. 

Vot i aula. Kitsail, ahtail uulitsoil tarkkaa voivat männä rinna-
tukkee vaa kaks oslaa. Matalat, suurist ja peenist kivist lastut saklit 
katsoivat uulitsalle peeniil klasittomil ikkunoil. Tasaisiil kattoloil 
hävlähteli tuulest roho. Tääl istuivat jalat itseen alle käännet tynnä , 
gortsat (mäkieläjät) lampain nahoist tehtyis hattulois. Naiset, suure 
rätit päähä käärittynnä, kedräsivät lankarihmaa: värttinät yht perrää 
pöörivät heijen käes. Yhen koin loonna naiset venuttivat burkkoja — 
lankaviittoja, minenkä gortsat konsakaa evät erroo. 

Kuin elläät gortsat. 
Ettäälle mäkkii ajoi kunikkaan voiska Kavkasan gortsat . Mäkkiin 

veeruis ja jokkiin dolinois ollaa hei jen kylät. Ylipääsemättömät 
lumet ja kivimäet erroittaat yhen kansan toisest. Joka peen kansa 
monnia sattoja voosia eli ommaa erikoist elloa. Revolutsiaa saa 
hei jen elo jäi mokomaks ku oli monnia sattoja voosija takas. 

Revolutsia nosti kaik jälelle jääneet mäen eläjät uutee elloo. 

Svanetias. 

Samoi mäkimaan sises ono peen maa — Svanetia. Se ono erroi-
tettu koko maailmast likipääsemättömiil mäkilöil. Vaa kitsas ja 
opasnoi troppa ono kiintvnt jyrkkää mäen veeruu burnoin mäki-
joen päälle. Kesäaikanna Svanetian eläjät — svaanat sitä t roppaa 
mööt saivat pittää yhtehyt tä muun maailmanka. Talviaikanna kaik 
yhtehys loppui. 

Peen kansa, luvultaa kaikkiaa 11 tuhatta henkiä, revolutsiaa saa 
hoisi oman vanha-aikaisen talohuen. 

Svaanat ahkerast viljelööt ommia peenijä peltoja. No revolutsiaa 
saa heil hoituivat vanha-aikaiset maa-asut i pluugan sihast heil ono 
leikattu puu koveran painetun juurenka, kumman otsaa ono pantu 
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Kylä Svanet ias . 

soska, i astevan sihast ono palkki, hersi, suuriin oksiin kera; molo-
tilkan sihast ono lauta suuriin kivviinkä, mitä veittivät härät vihkoja, 
lyhteitä möit. Svanetia ei tiitänt veerua — leipä pellolt ja heinä 
niitylt veitettii reel, a inhimiset taakkoinka jalkasin tali hepoisiin seläs 
krapusivat yli mäkkiin. 

Ei olt miltaisiakkaa teitä Svanetias, ku vaa jalka- ja ohotnikkoin 
tropat. 

Svaanat olivat kovast sujevernoi ta . Siunatut metsät, siunatut puut 
ja joet, s iunatut elokkaat, hyvät ja pahat henget , kuun palvomiin, 
zertvoin toomiin töön alus — kaik neet olivat alkuaikoin jätteitä i 
toivat paljo pahhaa svaanoin talohuelle. 

No kaikkiis pahemp oli verikosto, mikä veel ono hoitunt mones 
paikäas. 

Pahennuksen tali tappamisen peräst kaik sukulaiset maksoivat 
sil samal (pahennukseel tali tappamisel) pahennut ta jan, tappajan 
sukulaisille monen polven männees. 

Kaartaa kostost sukulaiset voivat vaa pakkiimaal pois omast syn-
tymäpaikas i 

Niinikkee elivät svaanat ees revolutsiaa, eroitettunna koko 
maailmast. 
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Uus talohustroikka joka vooelt, joka kuult muuttaa Svanetian 
elloa. Päässet ty knjazjoist, höökkäyksist, rööstöist, — Svanetia ruttiijaa 
tavata kiin kulttuurakansat. 

Läpisavvuttunnein, ilman valkiaa, ilman hookua, luhtia, ba?njoin 
ja vanhoin kottiin rinnalle kasvaat uuvvet valkiat koit kiukainka ja 
ikkunoinka. 

Suuremmaas kyläs noisi palamaa elektricestva, tehtii ensimäin 
suur sauna Svanetias. Ono laahittu kooperativa ja vhtein stolovoi. 

Koko maan peittivät §koulut, bolnitsat, veterinarapunktat . Pal jo 
svaanoja oppiijaa sovetskois tehnikumois ja korkia?kouluis. 

Mussanmeren rannalt ono tehty maantee, mita mööt käyvät auto-
mobiilit. 

Talohusstroitelstva Kavkasaas. 

Oktjabrin revolutsian peräst Kavkasan kansat yhtyivat y h t e e i 
tekivät Takakavkasan sovetskoin federativnoin sots ia l i s t iceskoin 
respublikan (ZSFSR). 

Koko Kavkasaa mööt levenöö stroitelstva. Tehhää teitä. Nyt i 
•ettäiset aulat voivat pittää yhtehyttä toisiin kylliinkä ja l innoinka. 

Laahitaa talohutta. Burnoit mäkijoet, mit ennen veivät siltoja, 
rikkoivat rantoja i kylijä, nyt alkaat tehä töötä inhimistä vart. 

Jo ono tehty koko rääty gidrostantsioja. 
Niijen stantsioin tekemisel ono suur talohusmerkitös. 
Gidrostantsiat antaat energian koko raijonan industrialle. Sikihyyt 

uuvvet proisvodstvat. Köyhät gortsat noisoot industriatööläisiks. 
Kehittyyt kustarnoit (käsi) proombslat. 

Alkaa pallaa elektricestvavalo mäkiaulois. 

Mäkkiin syämees on peitetty suuret rikassokset. Seel ono kai-
kenlaiset ruudat, kivihiili, kalleet kivet, nefti. 

Ikkään olivat neftirikassokset peitetty inmihissiin näkyvist. Piti 
tutkia mäkkiin s t rojenja i tehä suuret tutkimustööt, jot löytää neet 
rikassokset. 

Mäet alkoivat ellää. Käymättömis, l ikipääsemättömiis dolinois 
lummiin rajal i liki jäitä, koko Kavkasaas tekkööt töötä inzenerroin 
ja tiitomeehiin etsopartit . Höö puuriit kivijä i saavat tiitää, mitä ono 
maas. Löytäät plasman mitä ikkee . tarvittavvaa maastkaivet tavvaa — 
tehhää ?ahtat i zavodat. 

Pal jo ruudaa ono lövvetty Kavkasast, no veel vähä ono tutkittu 
Kavkasan mäet. 

Pal jo suuria rikassoksia ono veel peitetty hei jen syämees. 
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Uralan mäet. 
Matalanna kivipeentarenna ollaa venuttaisseet Pohja is -Jäämeren 

rannast lounatpoolee 2 500 km pittuuelle Uralan mäet. 
Löytäkää kartalt Uralan mäet. 

Yli Uralan mäkiselän 
rautateetä mööt . Peen piät-
tymmiin Ufan stantsiaal i 
pojezda alkaa veenoo nois-
sa mäkkee. Dolinaas suhisoo 
mäkijoki. Sen pääl rippuut 
jyrkät kivimäet. Mäen veerut 
ollaa metsiin peitoos. Kuu-
siin latvat hyväst eroittaijaat, 
Paikoittee puuttuut Iakkiat 
laksut suuriin ja peeniin kiv-
viinkä, mit ollaa lankiisseet 
mäkkiin päält. 

Uralan mäet ollaa jo ko-
vast harot tunneet ja tuultu-
neet. Pakkaisest, veest ja 
tuulest niijen kukkulat lohki-

oo Uralan mäkiselis korkioita jelliit i hajoisivat peeniks tykyiks. Ei 



kukkuloita ja syvviä dolinoja. Vot kääntymyksen takant näkkyy 
zavoda. 

Pojezda piättää hottua, vettiijää pitkin jyrkkää mäen veerua, 
tekkoo poolkrugan. Möö noisemma perevalan päälle (mäen päälle, 
mist alkaa tee männä jo alas). 

Alempanna, meijen al, paistaat zavodan i vast meijen jät tämän 
vokzalan tulet. 

J o ono öö, mut passazirat evät makkaa. Möö oomma perevalal Eu-
ropan i Aazian rajal. Vilkahtais kivipatsas kir jutoksen kera: Europpa-
Aazia. Veel monikas minutti i pojezda kiiree jooksoo alas, mäen 
veerua mööt. Ain kiireempää ja kiireempää lentää kivimäkkiin, metsiin 
loitse, jättää takkaa matalat Uralan mäet. Meijen ees ono steeppi 
i leipäpellot. 

Ural ono jo jälel. 

Uralan mäkkiä, niijen, rikassoksist tiijetää jo aikaa. Kulta, vaski-
ruudat, rautaruudat, kaik ollaa peitetty Uralan mäen svämee. No 
praavilnoist alettii kaivaa niitä rikassoksia vast sovetskoi aikanna. 
Syntyyt i kiiree kasvaat Uralaa uuvvet zavodat. 



Magnitogorsk. 

Uralan mäkkiin lounatosas, Uralan joen yläpooleel ono mäki 
Magnitnaja. Hää melkeen kokonaa ono rikkaammast rautaruu-
dast. Ruuda tääl ono ihan maan pinnaas. Ennen revolutsiaa ruudan 
saauttammiin tapahtui käel i vaa mäen päält ruuda veitettii hepoisiinka. 
Tyhjät , paljaat Magni tna jamäen veerut olivat peitetty polbniheinääl. 

Nyt seel Magni tnaja mäen loonna kahes vooees kasvoi koko-
nain linna — Magnitogorsk. Ono tehty gigantta metallazavoda. Ono 
laahittu maailman suuremmat domnakiukaat , mis tapahtuu rautaruu-
dan sulatus. Tääl tekkööt töötä tuhatat tööläiset. Mäen veeruus 
männöö ruudansaauttammiin. 

Kuuluut lumpaavat ampumiset i kymmenet tuhatat tonnat ruudaa 
viskahuut maan sisest pois. Suuret, voimakkaat ekskavaattorat suuriil 
cerpakoil korjajaat ruudan i antaat sen platformalle, jot siis lähettää 
se zavodaa. 

Savodaas kaik ono mehanisoitu, tekkööt töötä paremmat nykyai-
kaiset ma?inat. Zavodan rinnalle kasvoi kolt elektrostantsiaa. 

Elektroenergia pannoo liikkeelle rippuvan teen, tuhatat peeniä 
ja suuria marinoja. Kilometraa pitkä plotina salpais Uralan joen i 
pittää plenus veen. 
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Vähän alemmas niitä kolmia elektrostantsiaa aaltoojaat uuvven 
järven aallot. 

Magnitogorskan ympärille kasvaa uus maatalohus. Holmiin lak-
kiat, paljaat paltiit peittyyt rohoisiil tarhoil. 

Magnitogorsk antaa enemmän rautaa, mitä suuremmat Europan 
zavodat . 

Mut Magnitogorskan zavodaal ei oo kivihiiltä. 
Kuznetskoi basseinaas, mikä ono liki Altajan mäkijä — ono 

paljo kivihiiltä, mut ono vähä ruudaa. 
Senen peräst Magnitogorks ono yhissetty Kuzbassanka Ural-Kuz-

netskoin kombinataks. Kuzbass lähettää Magnitogorskalle kivihiiltä 
a Magnitogorsk antaa Kuzbassan industria - ?entralle — Stalins-
kalle — ruudaa. 

Uprainenjat . Merkitkää konturakartal le kai suuremmat SSS-п mäkiselät . 
Merkkilöil merkitkää polsikkain maastkaivet tavvi in pääkaivospa ika t . 
Merki tkää konturakartal le Magni togorsk i Stalinsk. 

Neftin saauttammiin. 
Kaspian meren länsirannaas ono peen poolsaari. Se on Kavkasan 

mäkkiin al. Kesäaikanna päivyt vallaa sen häikäiseväl valkiaal. O n o 
siitämatöin pouta. 

Ympäriil ono kaik paljasta. Vaa harvakaistaa puuttuut pöllykkääl 
rohol kasvaneet ja nyt kuivaneet paikat. Kaspian meren sommelo vesi 
ei hyvitä meelt: meri kera ono niin ikävä, niku i paljas ranta. No 

Stalinskan linna. 
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min peräst sil paljaal rannaal ono niin suur linna niku Baku, ja 
männöö joka poolee suuret rautateelinjat, min peräst vennuut 
tavarapojezdat , puputtaat motorit. 

Miks täs ono suur liike? Vastahuksen sille antaa kokonain metsä 
neftivb?koja, mit ollaa sihoit tunneet toin toiseen jälest ettäälle pitkin 
poolsaaren rantaa. Tääl sautettaa neftiä. A vot ono poselkka. Veel 
ei aikaa täs oli paljas steeppi, a nyt täs hyvis mukaviis kotilois 
elläät tuhatat neftitööläiset. 

Kaikkiis enemmän saautettaa neftiä Bakun, Groznoin ja Mai-
kopan ympäryksiis. 

Löytäkää neet kartast. 

Bakun neftisaaukkipaikaist nefti jooksoo truppia mööt Batumin 
porttuu. Toiset samanlaiset neftitruvat yhistäät, sittoot Groznoin ja 
Tuapten linnat. Saautettu nefti männöö ei vaa ainoastaa meijen 
maaha. Sovetan nefti männöö i yli rajan. 

Tuapse ja Batumi ollaa suuremmat Mussan meren portut, mist 
männöö yli rajan meijen nefti. 

Löytäkää neet kartast. 

Kokonain verkko vesiteitä tulloo Batumin porttuu. Tähä tulloot 
neftilaivat kaikenlaisiin eri maijen flakkuinka. Neet täytetää neftiil 
i siis neet viijää neftiä Mussanmeren yli Italiaa, Frantsiaa i toisii 
maihe. 

Upraznenja. Katsokaa kartast, kuin nefti Batumast puuttuu Italiaa ja Frantsiaa. 
Merki tkää konturakart taa Baku, Groznoi ja Tuapse . 

T ö ö joutoajal . Tehkää alboina: „SSSR-n mäet". 



III. SSSR-n YHTEISKATSAHOS. 

Möö tulussuimma loonnon kuvviin, eläjiin töön ja sotsialistices-
koin stroitelsvanka loonnon eri zooniis. 

Kertaamina koko materialan, jot voisimma nähä koko Sojuzan 
kokonaa. 

I. SSSR-n LOONTO. 

Maanpäälys. 

Levittäkkää itseen et tee SSSS-n fisiceskoi kartta. Katsokaa uslov-
noin merkkiin mukkaa, kuin ono merkitty kartaal : alangot, kummat 
ollaa a lempanna ja ylempännä meren pintaa, ylängöt, keskikorkiat 
mäet, korkiät mäet, mäet, mit ollaa peitetty ikiseel jääl ja 
lumel. 

Kartast näkkyy, jot SSSR-n maanpäälys ono tasain lakkia — pai-
koittee se vähä laskiijaa ja paikoittee taas väliä noisoo ylemmäs. 
Ono SSSR-s i mäkijä, no neet ollaa sihoit tunneet enemmäks osaks 
ääriä möit. 

Näyttäkää kartalt alangot. 
Itä Europari alanko. Miltaisii merrii saa se mannöö pol i ja isees ja miltaisii 

louna tpoo lees . Miltaiset mäet ollaa SSSR-n i täpoolees ? 
Miltaisiin mäkkiinkä se rajoit taa louna tpoolees ? Miltaisen meren äärees ollaa 

senen alemmat paikat ? 

Länsi-Siberin alanko. Mihe merree saa se vennuu pol i ja isees? Miltaisiin mäk -
kilnkä se rajoit taa l ännees ? Miltaisen y l ängönkä iäs ? Miltaisiin mäkkiinkä — itä-
louna tpoo lees ? 

Turanin a lanko. Miltaisen merenkä rajoittaa se lännees ? Miltaisiin mäkkiinkä 
louna tpoo lees ? 

Näyt täkää kartast y l ä n g ö t : Keski -Vennäen. Volgan, K e s k i S i b e r i n . 
Miltain näist ono korkiamp ? 

Näyt täkää kartast m ä e t : Uralan, Kavkasan. Hiibinän, Altajan, Tjanj-§anln ja 
Pamiran mäkimaa. 

Miltaiset näist mäkkist ollaa korkiammat ? Miltaisiil mäkkiil inäen kukkulat ono 
pei te t ty ikiseel lumel ? Miltaiset mäet ollaa kaikkiis matalamat ? 

Mis ono SSSR-n korkiammat mäenkukkula t ? Näyt täkää neet kartan, kuvan ja 
tabli tsan mukkaa. 
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Maastkaivettavat. 

Meijen Sojuza ono rikas maastkaivettavist. Höö ollaa kovast 
tarpeelliset meijen sotsialisticeskoin talohuen kehittämist vart. 

Joka voosi lövvetää uusia maastkaivettavvia. 1 ettäisees t undraas 
i syväs taigaas, i varis liivamaas, pustbnjaas, sovetskoi tutkijat (etsi-
jät) löytäät uusia rikassoksia. 

SSSR ono rikkaamp toisist maist neftiil. Jo aikaa saatii liitää nefti 
Kavkasast liki Bakun linnaa, liki Groznoin linnaa. Viimäisiin voo-
siin aikanna ono lövvetty neftiä i toisist paikois t : steeppiis liki 
Lounat-Uralaa ja taigaast — Uralan mäkkiin länsipoolest. 

Löytäkää neftin syntymäpaika t kartast . 

Kivihiilisapassoin mukkaa SSSR ottaa toisen paikan toisiin gosu-
darstvoin välis. Kivihiilibasseinat kera ollaa SSSR-n eri zoonois . 
Donbass ono Ukrainan mustamaasteeppiis , Kuzbass ono taigaas 
Länsi-Siberin alangon l tälounatpoolees, Karaganda ono kuiviin steep-
piin zoonaas. 

Löytäkää kartast kivihii len syn tymäpa ika t . 

Rautaruudan sapassoin mikkaa, niku i neftin mukkaa SSSR ono 
ensimäiseel paikaal. Rautaruudan glavnoimmat syntymäpaikat ollaa 
Krivoi-Rog — Ukrainan steepiis, Kerci — Krbmas ja Uralan mäki-
selkä. 

Löytäkää kartast rautaruudan syntymäpaika t . 
Käskytöö . Jouhut takkaa meelee , miltaisia polsikkaita maastkaivettavvia veel ono 

SSSR-n eri zoonois . 
Löytäkää neet kartalt. Mekritkää kontturakarttaa vaaznoimpiin maastkaivettav-

viin syn tymäpaika t . 

Joet 
Löytäkää kartalt joet: Dnepr, Don ja Volga. Miltaiselt y längöl t alkuut nämä 

j o e t ? Miltaisee merree jooksoo joka jok i? Näyt täkää , mil taisees kohas Dnepraa ono 
tehty Dneprogres . 

P e c o r a ja Ural. Mist mäkkiist alkuut neet joet ? Miltaisii merrii jooksoot ? 
Neva . Miltaisest järvest alkuu. Miltaisee zaliivaa jooksoo . 
Pohjais-Dvina. Löytääää paikka, mis yh tyy t kaks jokkia; mist laatihuu Pohja i s -

Dvina . Mihe merree se jooksoo ? 
Sbr-Darja ja Amu-Darja. Miltaisilt mäkkiil t neet alkuut. Mihe jooksoot neet joe t . 

Obi, Jenise i ja Lena. Mist ottaat mainitut joet alun. Miltaisii merrii jooksoo t? 
Amur. Löytäkää kohta, mis yh tyy t kaks jokkia, mist tekahuu joki Amur. Mil-

taisee merree se jooksoo ? Mikä maa Amuran jokkia mööt ono SSSR naapurinna. 

Kliimatta. 
Oppi jees loonnon zoonia möö näimmä, jot SSSR-n suureel 

prostranstvaal kliimatta ei oo joka paikaas yhellain. 
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Miltain kliimatta ono pol jarnoi zoonas ja tundraas? Monta kuuta seel jatkuu 
talvi? Kuin paistaa ja lämmittää päivyt seel kesäl ja ta lveel? 

Suuremp osa SSSR-ä ono poljarnoi krugast lounatpoolees — kes-
koisees pojassaas: 

Mit loonnon zoonat tääl ol laa? Kuin muutuu kliimatta keskoisees pojassaas pol-
jarnoi kruugast louna tpoolee männees? 

Melkeen koko SSSR-n pittuuelt talven temperatuura kovast ero-
jaa kesän temperatuurast . 

SSSR-n länsiosas talvi ono pehmiä, sooja, lämmä, kesä taas ono 
viilijä. Min etemmäks itäpoolee, sen varimmiks tulloot kesät ja sen 
kylmemmiks tulloot talvet. Min peräst se tapahtuu niin ? 

SSSR-n länsiosa ono liki Atlantin okeanaa, mis virtajaa sooja 
virta Golfstrim. 

Päivyt soojentaa, lämmittää maan kiireempää, ku liki olevan 
meren, no maa taas i jäähtyykii kiireempää, ku meri. Senen peräst 
kesäl merel ono viiliämp ku maal, a talveel taas ono soo jemp ku 
maal. Atlantin okeanan tuuli tasoittaa kesäisen varin ja talvipak-
kaiset. 

Liki mertä taivas ono tihtii pilviis. Kesäl tuulet haittaat maan 
soojentamista, a talveel taas hoitaat kylmentymisest . 

Min etemmäs itäpoolee, sen vähemmän tuuloot sinne Atlantin 
okeanan tuulet, senen peräst talvi seel ono pakkaisemp, a kesä 
taas on kuivemp ja varimp. 

Keski-Siberin ylängön kliimatta: 
Keski-Siberin ylängööl ollaa oikii kovat talvipakkaiset ja varit kesät. 

Liki Verhojanskan linnaa on koko maan§aran kylmemp paikka (kyl-
män poijussa). Tänne evät tuule Atlantin okeanan tuulet; Aazian 
pohjaisrantoja taas ujuttaa Pohjais-Jäämeri , mis kesälkii uijuut jäät. 

Taivas talveel, niku i kesälkii tihtimpää ono pilvetöin. Talveel 
suuriin pakkaisiin aikanna (— 70°) seisoot hiljaiset tuulettomat päi-
vät. Kesä tääl ono vari. 

Turanin alangon kliimatta ono kuiva. Tänne evät tuule Atlantin 
meren vihmatuulet, a tuuloot kuivat tuulet. Tääl ollaa meijen liiva-
maat, pustbnjat . 

Ettäisees iäs, Kamcatkan länsilounatpoolisees osas Ja Japonm 
meren rannoil kesäl sattaa paljo vettä; vihmoja toovat tuulet, mit 
tuuloot Tyynelt okeanalt . Sen peräst tääl kesäaikanna suurist vih-
moist joet noisoot yli rantoin ja ujuttaat rantovet. 

Кгьтап lounatrantaa ja Kavkazan Mussanmeren rantaa hoitaat 
kylmist pohjatuulist mäet. Seel ono sooja troopikkoinallain klii-
matta. Seel talveel melkeen ensikää ei oo pakkaisia. Sil aikaa ku 
meil dekabrikuus ono pakkaiset, Takakavkasaas ollaa soojat selkiät 
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ilmat, kukkiit fialkat ja roozat, valmistuut apelsinat ja mandar ina t 
К г ь т а п lounatrannaal ono sooja ja kuiva kliimatta, a Kavkazan 
Mussanmeren ranta ono SSSR-n nooskiamp paikka: länsituulet too-
vat sinne Mussalt merelt vettä, korkiat mäet piättäät sen veen ja 
se saattaa mäen veeruille suurinna vesisatteinna. 

Loonnon zoonat. 
Oppijees loonnon zoonia möö tutussuimma eri zoonoin pocviin, 

kasvoituksenka ja elokkainka. 
. louhuttakkaa meelee, miltaiset pocvat puuttuut tundraas, metsäzoonaas, s t eep 

piis. Miltain pocva ono kaikkiis tu lokkaamp? Kuin hää tekahuu? Miks kuiviin steep 
piin pocva ono köyhä (laiha) peregnojas t , mätämaast? 

Katsokaa, kuin muuttuu kasvoitus eri zooniis . Miks tundraas ei oo m e t s ä ä ? 
Miks sekametsääs kasvaat toiset puut ko ta igaas? Mil erojaa kasvoitus kuiviis s teep-
piis mussanmaan s teeppi in kasvoituksest . Miks Iiivamaas, pustbnjaas , ono köyhä kas-
voitus. 

Muissuttakkaa, miltaiset e lokkaat puuttuut tundraas, metsäzoonaas, s teeppi is i 
pustbnjois , kuin erojaat oman kraasan mukkaa tundran ja pustbnjan e lokkaat . Mikä 
merki tös ono niitä elokkaita vart he i jen karvaal? 

Meijen Sojuzan erilaiset pocvat, kasvoitus ja elokkaat tulloot toi-
mitetuks sil, jot meijen suuren Sojuzan eri paikois ono erilain kiri-
mättä. Erilaiset kasvot tarvitsoot ommaa elloa vart erilaisen koli-
cestvan soojaa ja vlaagaa. Yhet kasvot elläät tundraas, kylmääs 
pohjaäs, toiset — soojaas lounaas. Yhet voivat ellää vlaaznois, toi-
set kuiviis paikois. 

Erilaisees kliimataas ja erilaisist kasvoist laatihuu i erilain pocva. 
Keskoispoojassan lounatosas, steeppiis, kasvoituksen jäänöksiin 
märkenömisest tekahuu mustamaapocva. Kylmääs tundraas ikuisees 
jääs märkenömmiin tapahtuu veenoo i kasvoituksen jäänökset hoi-
tuut märkenömätä. 

Märästäväs metsän pocvaas vlaaga yhtpäät männöö läpi maan 
pinnast, sulattaa i veep parvees sulavat materialat, mitä ono tarvis 
kasvoin sööttiimist vart. Vassoinpäin, kuiviin steeppiin ja pustbnjoin 
pocva peittää itsees paljo sooloja (soloncakat). 

A pocvast rippuu i kasvoitus. Sootundraas hyväst kasvaat sam-
mal i karpalo, no ei kasva kovbli, mil ono tarvis steeppiin pocvaa. 
Soolaal imettvnneel kuiviin steeppiin pocvaas kasvaat soljankat — 
no evät voi kasvaa toiset kasvot. 

Sitä sammaa voip sannoa i elokkaist. Yhet elokkaat elläät ettäi-
sees pohjaas, toiset — varis lounaees. Pohjaiset elokkaat ollaa vaat-
tiisseet soojaa, paksuu karvaa. Mokomaa karvaa ei oo toisiil elokkail. 

Sil viisii, SSSR-n kliimatan muut tu jees pohjast lounaesse muut-
tuut kasvoitus ja elokkaat. 
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2. SSSR-n TALOHUS. 

Industria. 

Kunikkaan aikaisees Vennäenmaas vaa harvaas oblastiis oli 
kehittynt industria, muus Vennäenmaas ei olt ei zavodoja eikä taab-
rikkoja. Maatalohuellisel Vennäeel erittäisiit vaa eriksee olevat suu- ' 
ret industriagentrat: Pe terburg (nyt Leningrad), Moskova, Donbass . 

A ympäär niit, „tavattoman suuret prostranstvat, mihe mahtuis 
kymmeniä suuria kulttuurariikkijä. Ja kaikiis niis prostranstvois hal-
litsoo . . . pooldiikosti ja samoi oikia diikosti" — niin saoi kunik-
kaan aikaisest Vennäest V. I. Lenin. 

No ommaa sotsialististiceskoita talohutta stroittaees, SSSR jo 
maatalohuen maast muuttiis ensimäisiin industriamaijen räätyy. 

Muuttui Sovetskoi Sojuzan kartta. Kaikiis äärimais, mis oli 
„samoi oikia diikosti", kasvaat kolhozat, sovhozat, zavodat, ?ahtat, 
suuret elektrostantsiat, linnat. 

Muistakaa kuin käytetää hyväks eri zoonoin loonnon rikkassoksia. Löytäkää 
loonnon zooniin kartast teille tuttavat novostroikat . 

Löytäkää loonnon zoonoin kartast si ihe merkityt glavnoit industriaraijonat, 
neftiraijonat, rautaruudan, raijonat, metsäindustrian raijonat. 

Löytäkää kartalt linnat, mis ono suuret zavodat : Moskova ja Gorjki (automo-
bi l izavodat) , Stalingrad, Harjkovi ja Celjabinsk ( traktorzavodat) , Saratov ja 
Zaporoije (kombainazavodat) , Rostov (maata lohusmaj inoin zavoda). 

Löytäkää SSSR-n fiziceskoilt kartalt suuremmat elektrostantsiat: Saturskoi, 
Dnjeprostroi, Volhovskoi. 

Maatalohus. 

Parvees industrian kehityksen mukkaa kehittyy i SSSR-n maa-
talohus. Miljonoin peeniin jedinolicnikkoin talonpoikiin talohuksiin 
sihalle ono tehty kolhozat. Kulakat klaassanna ollaa melkeen likvi-
deerattu, pietää voittelua kolhozoin vahvistamisen poolest ja kulak-
koin jäännöksiin kera. 

Tuhattoin sovhozoin ja ma?ina-traktorastantsioin verkko peitti 
maan. Ain enemmän ja enemmän käytetää kolhozois ja sovhozois 
maatalohusma?inoja. 

SSSR muuttui maailmaas samoi sorriamman ja etimäisen sotsia-
listisen maatalohuen maaks. 

Mit maata lohuslaaja t ollaa tundraas, metsäzoonaas, mussanmaan ja kuiviis s teep-
piis, l i ivamais, t roopikkoinala isees zoonaas . 

Mitä t ehhää eri zooniis sitä vart, jot voittaa maatalohutta vart kehnot l o o n n o n 
jav len ja t : soot, v e e n v ä h h y y e n , tujulaiset . . 
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Yhtehysteet. 
Yhtehysteet ollaa kansantalohuen vaaznoi o s a : ilman teitä ei 

voi hyväst tehä töötä ykskää predprijati je, ei voi oikiast kehittyä 
maan talohus. Mut rautateeverkko Sojuzan eri osis ei oo yhellain. 

Vaa monikkais Europan Vennäen osis kunikkaan aikaan tehtii 
rautateitä. Päärautateesolmunna ain oli Moskova. Siint niku gentrast 
rautateet haaraantuut joka poolii. Tihti verkko rautateitä ono Ukrai-
naas, Donbassaas. Vaa vähä rautateitä ono Sojuzan toisiis osis. 

Sovetskoi stroitelstva jo näkyväst suurensi rautateeverkkoa, a 

Tarkastakkaa SSSR-n fizice-
skoin kartan mukkaa rautateet 
Moskovas t : Leningrad» — Mur-
manskaa. Minskaa, Arhange lskaa , 
Kijevaa, — Odessaa , Кгышпаа, 
Kavkasaa, Vladivostokkaa. 

Näyttäkää rautatee Moskovast 
Taskenttaa, Latviaa, Po ikaa . 
Näyt täkää Sovetskoin vallan te-
kemä Turkestano-Siber in rauta-
tee (Turksib). 

Rautateijen rinnaal suur 
merkitys ono vesiteil. Ta-
varoin veittämiin vesiteitä 
mööt o n o hootavamp, ku 
rautateitä mööt. Sojuzan 
eri paikois ei oo rautateitä. 
Seel joet ollaa ainoanna 
yhtymäteinnä. 

Kaikkiis vaaznoimpaan 
vesiteennä ono Volgan 
joki. No kesäl Volgast vesi 
vähenöö, ilmahtuut matali-
kot, mit tekkööt rankaks 
laivoin, parahodiin liikku-
misen. 

Volgan jokkee on mää-
rätty tehä ussia suur 
plotina ja voimakas gid-
roelektrostantsia. 

Plotinat nostaat Volgan veen ja parentaat laivoin liikkumisen. 
Jokiteijen parentamista ja niijen verkon leventämistä vart tehhää 
kanaloja. Niinikkee Volga kanaloin avil jo aikaa ono yhissetty 
Baltian merenkä—sitä veslteetä kutsutaa Mariinskoiks. Se männöö 

monet rautateet muutetaa elektroteiks. 

Moskovan rautateesolmu. 

Ив 



Volgan joest Seksnan jokkee ja veel yli monen joen, mit ollaa 
yhissetty toin toiseenka kanaloil, yli Onegan ja Ladogan järviin 
Nevan jokkee, Nevast Suomen zalivaa. 

Tarkastakkaa SSSR-n karttaa mööt Maritnskoi vesi tee. 

No yhtä Mariinskoita teetä ono vähä kiiree kasvavaa SSSR-n 
talohutta vart. 1934 Onegan järven ja Valkianmeren välille tehtii 
Belomorsko-Balt iskoi (Valkian meren ja Baltian meren) kanala 
(Belomorkanal). 

Niin ono tehty vesitee Valkiast merst Baltian merree. 
Löytäkää se kartalt . 

Jo tehhää Volga-Moskovan 
kanalaa. Se leenöö lyhyt tee 
Moskovan joest Ylä-Volgaa, se 
tekkööMoskovanvaaznoiks joki-
portuks. 

Volgan joki leenöö yhissetty 
Donan joenka kanalaal. Noisoo 
pääsömää Volgast Azovan ja 
Mustaa merree. Kaik neet pa-
rentaat laivoin käymisen Vol-
gan jokkia mööt ja laatiit niin 
saotun „Suuren Volgan". 

Tarkastakkaa tarkkaa „Suuren Vol-
gan* karttaa. 

Toin vaaznoi vesitee ono 
Dnepran jok i : Koset joen ala-
virraas kovast hämmensiit lai-
voin liikkumista: Dneprovskoin 
elektrostantsian plotina nosti 
veen. Koset peittyit veen alle, 
koko Dnjepr ono lakkia laivoin 
liikkumista vart. Sitä vart jot 
SSSR vois pittää yhtehyttä toisiin maijenka, pittää olla meriteet 

Suur merkitös ono Pohjaiseel meriteel , mikä männöö liki SSSR 
pohjarantoja , Pohja-Jäämertä mööt. Vaaznoita pohjapor t tu ja ollaa 
Murmansk, Arhangelsk, Igarka. 

Kaikkiis vaaznoimpinna merinnä toisiin maijenka yhtehyttä vart 
o l laa : Baltian meri ja Mustameri . Yli näijen merriin ono tee 
SSSR-st kaikkiis suurempii maan?äran linnoihe. Vaaznoimmat portut 
o l laa: Suomen zalivan rannaas — Leningrad, Mussan meren 
rannaas — Odessa, Batum ; Japonin meren rannas — Vladivostok. 

Näyttäkää SSSR-n vaaznoimmat port tul innat . 
Näyt täkää maailman kartalt meriteet Leningradast Londonaa, Murmanskast Nju-

Iorkkaa, Igarkast — Londonaa. 

„Suuren Volgan" kartta. 



IV. SSSR-n POLITTIIN KATSAHOS. 

1. SOVETSKOIN SOTSIALISTICESKOIN RESPUBLIKKOIN 
SOJUZA. 

Katsokaa SSSR-n administratiivista karttaa. Töö siint näättä, jot 
koko Sovetskoi Sojuzan territoria ono kraasattu eri kraaskoil. Hyväst 
erittäijäät seitsen kraaskaa. 

Neet olla seitsen sojuznoita respublikkaa, kummat laatiit 
SSSR-n eri kansat. Neet respublikat yhistyivat yh tee ja tekivät So-
vetskoin sotsialisticeskoin respublikkoin Sojuzan. Niitä respublikkoja 
ku tsu taa : 

Vennäen sovetskoi federatinoi sostsialisticeskoi respublikka 
(RSFSR). 

Ukrainan Sovetskoi sotialisticeskoi respublikka (USSR). 
Belorussian (Valkovennäen) Sovetskoi sotsialisticeskoi respub-

likka (BSSR). 
Takakavkasan Sovetskoi federativnoi sotsialisticeskoi respublikka 

(ZSFSR). 
Turkmenian sovetskoi sotsialisticeskoi respublikka. 
Uzbekistanan sovetskoi sotsialisticeskoi respublikka. 
Tadzikistanan sovetskoi sotsialisticeskoi respublikka. 
Löytäkää kartalt joka mainitta respublikka. 

Sovetskoin sotsialisticeskoin respublikkoin Sojuza ono itsevolil-
liin veljelliin kaikkiin kansoin töötätekeviin sojuza, ket elläät ejiti-
sees kunikkaan Vennäen maas. 

Ukrainan sovetskoi sotsialisticeskoi respublikka ono sihoitettu 
Sojuzan länsilounatosas, Rumanian ja Polj^an rajalle. Senen lounat 
osa vennuu Mussan ja Azovan merree saa. Ukrainan stolitsa (pää-
linna) ono Kijev. 

Belorussian (Valkovennäen) sovetskoi sotsialisticeskoi respub-
likka ono Sojuzan länsipoolees Polj?an rajal. Stolitsa ono Minsk. 

Takakavkasan sovetskoi federativnoi sotsialisticeskoi respublikka 
ono sihoitettu Kavkasan mäkkist lounatpoolee, Mussan ja Kaspian me-
ren välille ja rajoittuu lounatpoolees Turtsiaa ja Iranaa. ZSFSR-n 
väki natsioin mukkaa ono erilain. ZSFSR ono kokkoo pantu kol-
mest respubl ikas t : Kavkasan länsiosas Mussanmeren rannaal ono 
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Gruzian SSSR (stolitsa — Tbilisi); itäosas, Kaspianmeren rannaal 
# ono, Azerbaidzanan SSR (stolitsa — Baku); lounatosas, Turtsian ja 

Iranan rajal ono Armenian SSSR (stolitsa — Jeerivani). Kaspian 
meren takkaks ono sihoittunt kolt sojuznoita respublikkaa : Turk-
menian SSSR (stolitsa — Ashabad); Uzbekistanan SSR, (stolitsa — 
Taskent); Tadzikistanan SSSR, (stolitsa — Stalinabad). 

Kaik jäänösosa Sojuzaa kuuluu kaikkiis suuremmalle sojuznoille 
respublikalle — Vennäen sovetskoi fedorativnoi sotsialisticeskoille 
respublikalle. RSFSR ja koko Sojuzan stolitsa ono Moskova. 

2. SSSR-n KANSAT. 

Sojuzan suureel territorial ellää liki 150 min. inmihist. 
SSSR eläjiin luvun mukkaa ono kolmanneel paikaal toisiin riik-

kilöin välis. SSSR väki natsioin mukkaa ono monenlain. Sovetskoi 
Sojuzaas ellää päälle 150 eri kansan. Höö erittäijäät toin toisestaa 
oman keelen, talohuksen ja tappoin mukkaa. 

Löytäkää kartailt , mis elläät teille tuttavat kansat. 

Kunikkaan Vennäeel kuptsat ja cinovnikat hiisnoist rööstivät 
jälellejääneita ettäisiin äärimaijen kansoja. Venäläiset olivat herras-
tavanna natsianna. Vennäen kunikkaan cinovnikat käyttivät kaikkia 
kansoja, mit vaa elläät SSSR-s. Vennäen keeli oli kaikkiin riikin 
ucrezdenjoin keelennä. Skouluis opetettii lapsia ainoastaa vennäen 
keelel. 

Mis elläät SSSR eri kansat. 
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Ussiammaal kansaar ei olt ommaa kirjutosta eika azbukkia. 
Sita vart, jot piättää piinattavat kansat pois voittelust yhteistä vihol- > 

lista vastaa, kunikkaan pravitelstva laski kansoja toin toiseen 
päälle. Toisiin natsioin töötätekeviin oikehut tomuus, määräämätoin 
röösto hajotti heijen talohutta ja köyhässytti heitä itsiää. 

Oktjabrin sotsialisticeskoi revolutsia päästi kaik kansat ja teki 
heijet tasapraavaiseks Sovetskoin sotsialisticeskoin respublikkoin 
Sojuzan clenoiks. 

Sojuzan äärimais kiiree kehittyy industria ja eri natsioin väet 
noisoot SSSR sotsialisticeskoin talohuen tekijöin räätyy. Jälelle 
jääneet kocevnikat asettuut paikoillee liki uusija industria^entroja. 

Suuremp osa jälellejääneist kansoist jo saivat oman kirjutoksena., 
saivat omat ^koulut ja korkia?koulut. Opetus niis männöö omal 
keeleel. 

Näin sovetskoi vallan aikanna muuttuu Sovetskoi Sojuzan elä-
jien elo. 



MAAILMAN KARTTA. 

1. K APIT ALISTI CESKO IT MAAT. 

Krome SSSR-ä veel paljo toisia maita ono maansaral. No vaa 
SSSR-s valta ono tööläisklaassan ja töötäteköviin talonpoikiin käes. 
Vaa SSSR-s tehhää sotsialisticeskoita talohutta. 

Kaikiis toisiis mais peremeehinnä ollaa kapitalistat ja pomes-
sikat. 

Heijen käes ono koko valta maas, suuremp osa maita, ja kaik 
zavodat ja faabrikat. 

Niijen maijen tööläisklaassa ja töötätekövat talonpojat tekkööt-
töötä kapitalistoille ja pomessikkoille. 

Kapitalistat ja pomessikat käyttäät heijen töötä itsiäta vart, itseen 
rikassuttamist vart. 

Kapitalistat, jot saavva enemmän voittoa, etsiit uusia paikkoja 
mihe myyvvä ommaa tavaraa, mist sais hootavata raakamaterialaa 
ja hootavia töökäsijä. 

Voimakkaammat kapitalisticeskoit maat sitä vart ottivat itsellee 
loonnon mukkaa rikkaat, vaa hoitamattomat maat ja sottiit niijen 
peräst toin toiseenka. Niitä otettuja maita kutsutaa kolonioiks. 

Viimäisiil voosiil syvä kriisis ympäröitti kapitalisticeskoit maat. 
Määrättömän paljo antoivat kapitalistat turulle tavaraa, jot saavva 

enemmän voittoa. 
Lopen paljo tuli tavaraa, eikä lövvy niille ostajia. 

Kapitalisticeskoin maijen töötäteköviil ei oo niin paljoa voimaa, 
mil ostaa tavaroja niin paljo, kuin heille ono tarvis oman tarpeen 
täyttäämissee. 

Ulkomaijen turut olivat jo täytetty jo ennempää tehtyil tavaroil. 
Mones industrian eri haaraas tuli piätös. 
Alettii vähentää tavarantekkoa. Zavodoja ja_ faabrikkoja noistii 

panemaa kiin. 
Miljonat tööläiset jäivät ilman töötä ja ollaa näläs. 
Kaikiis kapitalisticeskois mais kommunisticeskoin parttian käyt-

tämisen al tööläisklaassa pittää kovvaa voittelua kapitalisticeskoin, 
pomessikoin, ja heijen pravitelstvanka. 

Tehhää sabastovkia, „nälkäpohoodoja" . 
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Monis mais syttyyt noisut, vostanjat, asuvoittelu politsan ja 
voiskanka. 

2. KAPITALISTICESKOIN MAIJEN KOLONIAT. 

Viis kuuvvetta ossaa maansarast ono kapitalistoin vallan al. 
Voimakkaammat kapital isticeskoitmaat ottiit Afrikast, Amerikast, 

Australiast ja Aaziast ettäiset rikkaat maat. 
Heijen ei olt rankka ottaa niitä maita, sentää ku seel elivät kai-

kenlaiset jälelle jääneet kansat. 
Kapitalistiseckoin maijen pravitelstvat ilmoittivat kaik otetut maat 

omiks kolonioiks. Kapitalistat ollaa niis tävs peremeehinnä. 
Höö myyvät sinne suuren voiton kera omat tavarat. Höö pittäät 

omanaan niijen kaikkia loonnon rikassoksia. Höö hiisnoist röövä-
jäät ja veittäät itsellee raakamateriaalin rööstäät paikallissia 
eläjiä, ottaat pois heilt maat ja pannoot heitä tekömää itsellee 
töötä. 

Suuremp osa kapitalisticeskoin maijen otetuist maist ollaa silloi-
tettu troopillises poojassaas. Seel ono vari, mones paikaas nooskia 
kliimatta, seel ono rikas kasvoitus. Seel kasvaa paljo inmihissiä 
vart kalleita kasvoja — kaucukkapuu, hininappuu, leipäpuu, kokos-
palma, saahkararooko, bananat. Suuren tulon antaat kofe, какао, 
riissa ja kaucukkaplantatsiat. Pal jo ono seel kalleita tarvittavvia kai-
ve t t avv ia—t innaa , hoppiaa, vaskiruudaa ja kultaa. 

Kaik neet rikassokset kapitalistat rööstäät ja veevät itsellee. 
Pa l jo kaikenlaisia kansoja ellää koloniamais. 
Rankka elo ono koloniamaijen eläjiil. Ket keeltiijäät tööst, niitä 

pannaa tyrmää. Kaikist peenistkii o?ibkoist ja petoksist lyyyvää. 
Ussia kerta peeksetää rooskiinka koolemaa saa. Erittee rankka ono 
Afrikan negroille. Koloniamais kokonaiset kylät sotavoimaal aetaa 
tekömää rauta- ja maanteitä. Seel tihtii tehhää töötä soos vööhö 
saa. Teetä tehhää käsil ilman marinoja. Materialat stroikkaa vart 
kantaat itse negrat. 

Kapitalistalle negra ono polsikkaamp ku mamina. Sitä vart, jot 
panna marinat käymää, kapitalistan pittää hukata rahhaa, polttoma-
terialaa (karassia, bensinaa). Bensina ono kallista, a bananoja , negroin 
päätoittoa, saap ilman. 

Kapitalistat rööstäät kolonioin loonnon rikassosta, rööstäät ja 
hävittäät. töövoimaa. 

Tuhattoja negroja ja toisia koloniamaijen eläjiä kooloo ylivoimai-
sest tööst kaucukkametsiis, teetöis, plantatsioil, kooloo paljo tauti-
loist. Seitsentoist tuhatta negraa kooli vaa yhtä rautateetä teki-
jees Belgian Afrikan kolonias. 
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No nyt jo kolonioin töötätekevät noisoot voitteluu ommia pii-
naajia, kapitalistoja vastaa. Koloniois kasvaa revolutsialiike. 

Koloniamaijentöötätekevätkommunist iceskoinpart t iankäyt tämännä 
ain jurmemmast ja organisoitummast noisoot eksploataat toroja vas-
taa. Maan§aral ono mokomaisia maita — miltaisia luetaa itsenäiseks, 
vaa tosiassiaas neet kera ollaa voimakkain kapitalisticeskoin maijen 
voittamanna ja ollaa kokonaa heijen vallan al. 

Yks mokoma maa ono suursummain, paljoväkkiin Kitaja. 

3. VAAZNOIMMAT KAPITALISTICESKOIT MAAT JA HEIJEN 
KOLONIAT. 

Amerikan yhissetyt ^taatat (S§A). Amerikan yhissetyt §taatat 
ollaa kaikkiis rikkaamp kapitalisticeskoist maist. Amerikan yhissetyt 
^taatat ollaa sihoitettu Pohjais-Amerikan keski- ja lounatosis. 

Löytäkää kartalt Amerikan yhissetyt ^taatat ja sen stolitsa — V a $ i n g t o n . 
Katsokaa kartan mukkaa, miltaisees poo jassaas ono S$A. 
Katsokaa miltaiset maat rajoit taat S$A-a, miltaiset okeanat ujuttaat senen rantoja 
Tarkastakkaa kartan mukkaa tee Nju-Jorkast Leningradaa. 
Saakaa tiitää kartan mukkaa, mont ki lometraa ono matkaa Leningradast Nju-

Jorkkaa. 
Amerikan yhissettyin §taattoin pääkoloniat ollaa: Nju-Jorkast lou-

natpoolee sihoittunt Porto-Rlkon saari, Gavain ja FiHppInan saaret 
Tyynees okeanas ja Aljaska, mikä ono Pohjais-Amerikan länspoh-
jaisees osas. 

Löytäkää neet kartalt. 

Porto-riko, Gavain ja Filippinan saaret ollaa varis poojassaas. Seel 
ollaa plantatsioita, mis kasvatettaa kofea, kakaota, bananoja . 

Tarkastakaa kartan mukkaa tee, mitä mööt veitetää Porto-r ikon saarest kofea 
San-Frantsiskon linna. 

Anglia. Industrian kehityksen mukkaa Anglia ono toin maa 
maailmaas. Anglia ono sihoittunt Velikobrtitanian saarelle liki Läns-
Europan rantoja. Anglia ono merimaa. 

Saakaa tiitää kartan mukkaa miltaisees poojassaas ono Anglia. 
Löytäkää kartast Anglian stolitsa — L o n d o n . 

Jo aikuisist ajoist Anglia piti suurta meritorgua. Senen laivat 
seilaisivat kaikkiis maan?aran meris. Pal jo rikkaita maita joka pai-
kast se otti itsellee. 

Koko Anglian otettuin maijen ploo??adi ono 140 kertaa suuremp 
itse Angliata. Katsokaa kartast kuin suur ono Anglian otettuin maijen 
ploo?§adi. Neet ollaa kraasattu samal kraasaal ku itse Anglia. 

Anglian päävladenjat ollaa India, Australia, Lounatafrikan 
sojuza, Kanada. 

Löytäkää neet kartalt. 
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Suuremp osa Angliaa vladenjoist ollaa sihoit tunneet ympäär 
Indian okeanaa. 

Lyhhyemp meritee Angliast Indiaa männöö yli Sredizemnoin ja 
Punaisen meren. 

Se ono Anglian kapitalistoja vart vaaznoi tee. Sitä teetä mööt 
höö saavat kolonioist raakamaterialaa ommia faabrikkoja vart ja 
veevät sinne ommia tavaroja. Se tee ono veel vaaznoi sitäkii vart, jot 
ono kerkiämp käyttää kolonioita ja hoitaa niitä toisist maist. 

Tarkastakkaa kartan mukkaa meritee, mitä mööt tulloot torgulaivat Angliast 
SSSR-n pohjois i i por t tuloihe ja mitä mööt männööt takas. 

Frantsia. Frantsia ono sihoittunt Europan länsiosas. 
Löytäkää kartalt Frantsia ja senen stolitsa — P a r i z . 
Saakaa tiitää miltaisees poojassaas se ono. 
Mjltain okeana ujuttaa senen rantoja. Miltaisii maihe se rajoi t tuu. 
Peräst SSSR-n Frantsia ono suuremp maa Europaas. 
Tarkastakkaa kart3n mukkaa kumpaa poo lee Moskovas t ono Pariz. 
Löytäkää kartalt tee Moskovast Parizaa. 

Frantsiaal ono paljo kolonioja. Katsokaa kartalt kuin suur ono-
Frantsian kolonioin ploo??adi. Neet ollaa kraasattu samanlaiseel kraa-
saal ku i itse Frantsia. Frantsian kolonioin ploo§?adi ono 22 kertaa 
suuremp itse Frantsiaa. 

Frantsian koloniat ollaa Afrikan länsipohjaisees osas: Frantsialle 
kuuluu Madagaskaran saari liki Afrikan i tälounatrantoja ja Aaziaas 
Indokitajan poolisaaren itäosa. 

Löytäkää kartalt Frantsian koloniat . 
Katsokaa kartalt: Yli miltaisen meren männöö tee Frantsian kolonioille, mit ollaa 

Afrikan pohjoisrannaas . Mitä teetä mööt veitetää tavaraa Frantsiast Indokitajaa. 
Saksa. Saksa ono sihoittunt Europan keskiosas. 
Löytäkää kartast Saksa ia senen stolitsa — Ber l in . 
Saakaa tiitää miltaisees poojassaas ono Saksa. Katsokaa kartalt mihe maihe ra-

joittuu Saksa. Miltaisest pooles t Saksaa ujuttaa meri? Katsokaa kartalt miltaisee poo-
lee Moskovast ono Berlin. 

Saksaal kolonioja nyt ennää ei oo. Imperialistisen soan aikanna 
Saksalt otettii kaik koloniat pois. 

Saksan kapitalistat ja pravitelstva voimakkaast valmistaijaat uutta 
sottaa vart. Höö tahtoot ottaa osan SSSR-ä ja tehä siint oman 
kolonian. 

Japoni. Japoni samalviisii, ku i Anglia, ono merimaa. Japoni 
ono sihoittunt Aazian itärannan saarille. 

Löytäkää kartalt Japoni ja senen stolitsa — Tokio. 
Saakaa kartan mukkaa tiitää, miltaisees poojassaas ono Japoni . Katsokaa kartast: 

Miltaisee poolee Moskovast ono J a p o n i ? Miltaisees paikaas Japoni rajoit taa SSSR-
ka? Miltaista teetä mööt pääsöö Moskovast Tokioo? 

Japonin vaaznoimmat koloniat ollaa Koreja ja Formosan saari, 
Viimäisiil voosiil Japoni otti Manzcurian. 
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Löytäkää kartalt Japonin koloniat. 
Kitaja. Kitaja ono Aazian -itälounaisees osas. 
Löytäkää kartalt Kitjaja ja senen stolitsa — Nankin . 
Saakaa tiitää miltaisees poojassaas se ono. Katsokaa «uin iMoskovast pääsöö 

Nankinaa. 
Jo aikaisist ajoist kaikkiin maijen katsomukset kääntyivät Kitajan 

loonnon rikassoksiin poolee. Kitajaa kiirehtivät Anglian, Amerikan, 
Japonin, Frantsian kapitalistat. 

Höö veivät sinne ommia tavaroja ja alkoivat ostaa maita, tehä 
pahtoja, rudnikkoja, zavodoja. Höö ottiit koko Kitajan loonnon 
rikassokset ja industrian ommii kässii. 

Katsokaa kartan mukkaa teet, mitä mööt kävvät Kitajaa parahodat Nju-Jorkast , 
Londonast, Parizast, Tokiost, San-Frantsiskost. 
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