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Таварышы дэпутаты! Праскт Дзяржаў- -----------нага бюджэту, разглядаемы намі, адлюст- (К о б р ы н с к а я  в ы б ар ч ая  а к р у га , роувае клопаты Еомуністыч«ай партыі і Б е л а р у с к а я  С С Р )Іоведкага Урада аб умацаванні магутнасці -----------соцыялістычнай дзяржавы, саюза рабочага класа і калгаснага сялянства, дружбы на- родау СССР., Нраект бюджэту адлюстроўвае карэнныя інтарэсы працоўных. У ім прадууледжан далсйшы рост соцыялістычнай прамысло- васці, і перш за ўсё цяжкай індустрыі—  аоновы ўсёй нашай эканомікі. Праект пра- дугледжвае таксама новы ўздым ўсіх галін сельскай гаспадаркі, лёгкай і харчовай прамысловасці, павелічэнне вытворчасці тавараў народнага спажывання. Усё гэта будзе садзейнічаць далейшаму паляпшэн- ню матэрыяльнага добраб'ыту совецкага на- рода.У праекце Дзяржаўнага б'юджэту яскра- ва адлюстравана міралюбівая пяешняя па- літыка Совецкай дзяржавы. Совецкі Саюз паслядоўна і няўхільна адстойвае справу міру ва ўсім евеце. Совецкія людзі хочуць жыць у міры і дружое з народамі ўсіх краін. Мудрая ленінская знешняя даліты- ка Совецкай дзярліавы заваявала прызнан- не ўсяго нрагрэсіўнага чалавецтва. Яскра- вым праяўлевнем гэтап палітыкі з’явідася паездка таварышаў Нікалая Александраві- ча Булганіна і Нікіты Сергеевіча Хрушчо- ва ў Індыю, Бірму і Афганістан. Совенкія людзі з вялікай увагай і рздасцю чыталі пзведамленні аб гэтай паездцы.Сэрцы сопсцкіх людзей поўныя пачуцця законнай гордасці і радасці за наіцу магут- ную Радзіму, за слаўную Комуяістычную Ііартыю і Совецкі Урад, за кіраўнікоў Со- вецкай дзяржавы, якія па-ленінску вы- рашаюць пытанні знешняй палітыкі. Со- вецкі народ горача і аднадушна адабрае вынікі паездкі таварышаў Булганіна і т  Хрушчова ў Ііндыю, Бірму і Афганістан.Гдшя вынікі радуюць не толькі нас. со- вецкіх людзей. Яны радуюць усіх сумлен- ных людзей за рубяжом. усіх, каму дорагі мір, бяспека, дружба і супрацоўніцтва на- і родаў.Таварышы дэпутаты! У сваім дакладзе Міністр фінансаў СССР дэпутат Зверэў га- варыў аб тых вялікіх поспехах, якіх дабіў- ся совсцкі народ пад кіраўніцтвам Комупі- стычнай нартыі і Совецкага Урада ва ўз- іыме ўсіх галін народнай гаспадаркі. Пэў- вых поспехаў у псрыяд па.між другой і трэцяй сесіямі Вярхоўнага Совета СССР дайліся і працоўныя Совецкай Беларусі.Яэнтральны Камітэт нашай партыі. Сп- ! Вецкі Урад штодзённа праяўляюць клопа- ты аб развіцці народнай гагпадаркі Бела- русі і аказвагоць рэспуодіны вялікую дапа- могу. Выконваючы гістарычныя пастанпвы Пленуыаў ЦК ІІПСС па пыганнях далей- шага ўздыму народнай гаспадаркі, пра- поўныя Беларусі ў 1955 годзе дабіліся не- «аторага паляппіэння работы прамысло- васці. Датэрмінова выканан план 1955 го- іа і ў дэлым другі пасляваенны пяціга- іовы план. Аб’ём прамыгловай вытворчас- ці ў параўяанні з 1954 годам узрос на 13,5 працэнта. ІІавысілася прадукцый- насць працы, болыпасць праддрыемстваў іабілася зніжэнпя сабекошту выпускае- най прадукцыі. Больш рапыяналыіа выка- рыстоўваюцца абсталяванне і існуючыя вытворчыя плошчы. Аднак наяўныя маг- ныкасці павелічэння выпуску прамысло- вай прадукцыі, зяіжзння яе саб'екошту і навышэння якасці яшчэ далёка не выка- Рыстаны.Невагорыя станоўчыя вынікі дасягнуты і ў развіцці сельскай гаспадаркі рэспублі- іі. Еалгаснікі, работнікі МТС і соўгасаў Ееларусі настойліва змагаюппа за ажып- ; Ояўленне гістарычных рашэнняў Пле>нумаў I НК партыі па крутому ўздыму сельскай I мспддаркі. Разгарнуўшы соцыялістычнле йабпрніцтва ў гонар XX з’езда СПСС,Нрацлўнікі вёскі болып арганізавана пра- і вялі сельскагаспадарчыя работы, датэр- нінова выканалі дзяржаўны плая нарых- Мвак збожжа, бульбы, гародніны, пладлў.Датэрчікова выканан дзяржаўны плая нз- Выітовак ільновалакна. Па 20 снежня

З поўным тэкстам дакумента можна 
азнаёміцца ў бібліятэцы


