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1. Az ,'jls4 ,}ext_iliÍ~e,mek.eQike
..'.Anglia"legrégiiö-és'legféjlattebb ipara a szC5vé's-fonás".l·
l'ennine-hegység északi lábánál épült lI.ew-LanarJ( text,ilüzeme a
ívIII'~ században. lz az üz em volt az egyik modellje az l1t6pls~a szocialista kisérleteknek,l1!elreket (j)~en végzett Angliában.
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.hJ!ánohester
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··4-gyapot:teldolgosás központja Manchester, ahová agyt.\rma.
tokb6l érkezett nrersanyagot esatornákon szállitják be a tengerpartr61.
."

1:0 Manchester e gyapotkereskedelem

központja
,, 'Mártóhéa'ternemesas á g;yapöiipar--ltözpontja,hanem a gyapotáruk f6piaca is. A caatorna~-~ellett helyezkedik el a nagykeres-'
kedelmi városrész, hatalms.rx:aktáraival. j, ssállltást viziuton
bonroli tják le.
- ~' '- -
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Sheffiel.d
'-'A'fejlett és régi mltltra vi~szatekint6angol
ipar egyik
fontos központja She:ffield. A. féli1l1ll1ólakoslI nagy város az
angol acélgyártás.f6helye. Az~eélma kQményerdeje ontja a füstöt. mely feketére fes~i nemesak a leveg6t, hanem a kQ:rnyez6
területeket is. ;tlien egészségtelen és füstös"kö:rl1~zetben lakik az ~gol munkáss~g.

$) ~arieashirei gyapotszöTd üzem
, "'Az' ügólmunltásn6lt éa gyel'Dlekekf6leg a textilipa·r.tüsemekben találnak munkalehei6séget.- ;tl;yenn6i
gyerme,k mlllnkae:r6t foglalkoztató gyár a lancashirei gyapotazöv6 iisem ia.
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.lcélmU MOnmontshire-be%l

, ;" -•. Pennille":'hégység v~d'ltQ, a Blake eountl'1, egyik nag,.
lpartelepe a lIonmontshirei .lcélmü. ,
~\iverpool
haj6javitó dQkk~
'.-.ltiglia-igen"fóntös"i])aráge.
a haj6épités~ 4 II~ yilághábon.
után aE U.S.A. er6aen korlátozza a haj6gyártást, jóformán csak
hadihaj6k épitése folyik. ,Bnnek as iparágnak egyik f6helye
Liverpool, ahol hatalmas repül6gépanyahaj6kat készitenek. Az
"Ark R01$l'" anyahaj6t láthatjuk -vizreboeaájtás pillanatáb~:ia.
,-1-
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Liverpocl kiköt6je
At'Atlanti-óceán
felól érkez6 hajók kiköt6je1iverpool.;ForgalmaLondonéval
versenyez, ltiilönösen behozatal terén. Ig~n ked-,
ve$" 8 llelyzete, Amerikával szemben fekszik, háttérben Anglialegnagyobb ipartelepéveI.
Hatalmas raktáraiban
tárolják az árukat; _f6leg dohány- és gyapotraktá,rai híresek. J. ldköt6 környékéE~-'folyi~ eo hajójavitás, ,az un. szárazdokkokban.
A, háj6javi tó
dokkokat óriási zsilipkapuk zárják le!
-
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j't ttindon. rakod~partjj
'A-legf'órgallftásabb kiköt6-London,- a l'emze hatalmas tölcsértorkolatában.
A foly6n szakadatlanultolo'ngnak
a kisebb-nagyobb
hajók. ! parton végig raktárépületek
sorakoznak. ~ondon rakodópartjának h9ssza 70 km.

tQ'lI Elke:ritett

s~ántóföldek
-.1nglia-mez6gflzdásága-másodrendü
szerepet játszik az ország
életében. -A szántóföld kevés, ezekre jellemző as , hogy növényekkel körül vannak keritve.!
sövények gyakran fasoroltból állnak.
Ezek a fasorok adják Anglia !aállományának
nagy ssázaléká ••
\
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;Lon.doni medence mez6gazdasága
- --A 'buza - csak - á -m~Hége'ób'égnaj la:~\i Londoni
be ~6l. ~ég ,itt is kevés a szánt6föld, minden
lalnak a,juhlege14k.
12w FÖ,ldmtlveld falucska

med-encében érik
területet elfog-

és környéke e'ornwaIlben
-'Az' élkerít étt szántófölde,két Iilégtaláljük Devon és Cornwall
tartományokban
1s. A képen láthat6 falucska határában is ,fasorok és sövénykerit ések vála,sztják: el egymástól a !5ldeket.
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,ltopár ..iuhlege16k

-:'lunlege16k' ött -is -elfoglalják a száÍlt6k helyé,t. ahol az ág": \
, hajlat még meleg és alkalmas Lenne a terület a -!öldmUveléS2'e is.
-Pl. Essex. tartományban.

Ih- A

Skót alföld földmüveléa~
Skócia -tájaiIlmár hüvöS az 'ighajiat. -~él-Sk6siában még
termelnek zabot, burgonyát és 1;akarmán1nÖTél\1t~,J.hol le-hett aK
elkeri'tett szánt6földek
feln;r,lllnak~ hegyek lejt6ire ilii.

15~ A Skót alföld

szánt6földjei
'A "70..:..aO-m 'széliá -Skót' ál!öldön elsz6rt majorokat lát-ba.•..
tunk, ahol a !iudálkapitalista
tulajdonoi/ok földje1moQrl6k
gazdálkodnak.
.
-

lQrpJuhtenyésztés
A ':mé:t6gá~dadág legf6bb ága a jalde-:r;t,.Q&."~a
•.hz,akon az éghajlat Tis~ollltagságait türd hoss:;;uas.6:ril
juhfaJ~álca~ tenyésztik •

.

-!-

'233

xz,.

Hosszusz6rU ,szarvasmarha tenyésztése
.
. -qgyátlilyén -oigé%\y
t élén -és -édzett' á 'hosszusz6rü szarvasmrha'
is, melyet askétok
a hegyi kopár legel6kön lenyé8z~enek,

·lEh Orkney szigetek állattenyésztése
-' -' -·.Állattéiíyésztés'fólYit-a-szigéteken
is. Az Orkne7 szigetek
kopár, sivár fels'zinén csak egymástól távolesd tanyákon települ t Le a lakosság, hogy nagy területtel
rendelkez'zék állatai
legeltet·ésére.
Képünk egy ilyen pásztorkodó lakos tanyáját áb·rázolja.,.
'

l<f. ~-ócia' rartjainak

halászata
,'- -A-tériié~pé~tó~-é15sk6tok
egyik f6foglalkozása
. A legnagy-obb halászkikötd Wick, Skócia északkeleti
~elyben történik a halkonzerválás
is.

, '

a halászat •
part ján, ahol

20·, fl.lezári tás és konzerválás
- -A CHéoridák-páÍ't~alnál f6leg heringet ha Lá aanak •. ;rt"t a lakosság nagy részé~ !oglalkoztatj~
a_halszáritás
és k~nzerválás.
-~._-_
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A 'mélye'9b lápo~'derületeken
képz6dött tdzeget fütésre használja a lakosság. J. de:rül"tebbnapokon megszállják a tdzegz8ombé-.
kokat, ahol kockaalakban vágják e~6zeget téli tüze16nek, mer~
tszak-3k6ciában
kemény a t~l.
-

2~.Sk6toknemzeti
I

i

!
.' l

viselete
és tánca·
,A.,skát·nép~rzi·több8zázéves
népi szokásait.
I:g.ypl. nemzeti viseletét
6rzik szoknyás katonáik, népünnepé11eik és az 681
dudás' zenekarok,!
kép a sk6tok egyik nemze~i t.áncát mutatja b-e.
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