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ROSYJSKI PRZEMYSŁ METALURCTCZNY.
---tere----Centrum rosyjskiego przemysłu motalurcicznego przed wojną znajdowało stę na Ukrainie, źe względu na bliskość dużych kopalń węgla i
żelaza /węgiel w Zagłębiu Nomu, ruda żelazna w Krzywym Rogu na Dolnym
Dnieprze/, gęstością zaludnienia i dogodnymi warunkami transportu.
W roku 1958, 60,64rosyjskiej rudy żelaznej wydobywano na Ukrainie
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Wschodnia część Zagłębia Donu była wyzwoloną w styczniu i lutym
1945; „achodnia część - Zgoznie z cigikim preemyszem Prowlncji Stalino 8 wrzednia 1945; w październiku wyzwolony został Krzywy Róg.
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Produkcja ta była tylko częściowa, zato rekonjednej tonny surówki."
posunęła się znacznie dalej: odbudowano 3 piece hutniStrukcja maszyn
cze, 13 otwartych plecy hutniczych i 17 walcowni,

Opóźnienie między rekonstrukcją fabryk a istotną produkcją istnieje
również w prowincji Stalino, Powodem tego jest: l/ mniejszy postęp
zrobiony w rekonstrukcji przemysłu żelaza i kopalń węgla; 2/ brak
elektryczności .

tylko 500.000 tonn rudy żelaznej w ciągu. pierwKrzywy Róg
szego roku po wyzwoleniu /"Prawda", 27.X.1944/ podczas gdy w ostatnim
roku przed wojną wydobyto 18 miljonów tonn. Górnictwo znajdowało się
Łeż w bardzo złym stanie, głównie z powodu zatopienia IgE-m podczas
okupacji, Inżynierowie sowieccy obliczem., że we wrześniu 1945 r.
kopalnie węgle w Zagłębiu Donu były zalane 300 miljonami mtr, cub. i że
woda ta ciągle jeszcze podnosiła się, Spodziewali sig, że ilość wody
podniesie się jeszcze w ciągu następnego roku o 150 miljonów mtr.cub.
Nawet gdyby to było przesadą, co wydaje się prawdopodobnym, praca nad
Węgla,
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Vakhrushey ogłosił ostatnio,
że od czasu wyzwolenia do października
1944 roku /cały rok/, około 60 miljonów mtr.cub. wody zostało wypompo=
wanej /"Prawde, 15.X.44/,
Jest to poważna ilość, lecz nie dość duża
w porównaniu do ogóżu pracy,
To też węgiel jest przeważnie wydobywany
z mniejszych kopalń na wyższych poziomach i jest niedostateczny w ilości
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Brak elektryczności również w znacznym stopniu opóźnia produkcję.
elektrownie w Zagłębiu Domu, w Zuyeyka, zo
częściowo
uruchomione w plerwszym kwartale 1944 r.
Lecz wielka elektrownia na -

Największe

Dniepru: główne źródło elektryczności na cały teren Dniepropetrowska,
nie będzie wruchomiona aż po wojnie, W międzyczasie mniejsze źródła
dostawy będą musiały być stworzone, Kompletne odbudowa ukraińskiego
przemysłu metelurgioznego nie będzie możliwą przed końcem wojny.

