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orzekające, iż т 294 sowiecki znaKamemew powiedzenie Lenina т 1917 roku,
administrować nie był w stanie
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Zatrzymał się dłużej пад zasada
do omawiania przemysłu rosy jiki ego , mówca
w miejsce skasowanych
mi jego organizacji, przyczem zaznaczył,że
i ej szych odgałęzień przekom W.S.N.GH." przyjęto system trugtowy poważn
metu. Syst enovi tam podlegają:
enysłu,których produkcja tworzy
1/ор& , 2/тећ & i 3/las,oraz 4/działy prz
pewien zapas dla wymisny.
w 1922 r.i oświad
Następni e refer ant przeszedł do perspekty
ie się bez deficytu.
czył, że po zawiązaniu końca z końcem obejdz
ięgręć ogólnej
Według cen na rok 1922. produkcja może dos
,przyczem wxzskadyx rozchody
ilości na sumę 900 miljonów rubli złotem
rach .
będą się przełstawiały w tych samych rozmia
обла
Pod koniec przemówienia Bood an.
ou stwi dził
"

Lg..

Pod

koniec

PILSUDSKI

przemówienia Bogdanow stwierdził, iż w dziedzinie przenysłu

osiągniętegp bardzo

doniosłe

теша/Бан. Dotyczy to przeiewszystkiem

zagłębia doni ckiego,które@o produkcja z lipca 1921 roku z 0 podniosła
się do 45 miljonów pudów; to samo daje się powiedzieć o produkcji ropy
i przeuysfu beweiniczego.
Dzień 20 grudnia.
temat wygłoszonych w dniu 19-go grudnia referatów,toczy

Na

Ха się jednocześnie ożywiona dyskusja. W ogólnych zarysach obracała się
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