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Спрэчкі па дакладу аб Дэяржаўным бюджэце СССР на 1944 год
Прамова дэпутата І. С. БЫЛІНСКАГА

ТдоіШШЫ днцутаты! Лрад- 
стаўлены Совотам Лаіюдныі Ка- 
ніеараў Саюза ССР ца разгдяд 
\ сміІ Вярхоўяага ( ввста СССР 
Д.тржаўпы йюджат па 1944 гпд 
ярва < аддю(!т|юувш* цграмлгі гг>- 
агцвага парода і тыя в е л тр н ы я  
задачы. якін стаяці. цврад ннмі у 
гпііаві* каячатковага разгрому і 
пыгнпння фашысцкіх захонпікаў 
з пашай свншяяшай зямлі, у  ад- 
вау.ісіші наіюднан гасшідаркі, 
разбуншаА нямецкіш ваішарані, 
у вызвахеііых ад нямоцкаГі аку- 
паныі раёнах, у справс далейша- 
га развіцця ііаіюдііай гасііадаркі і 
культуры народаў Совецкага Са- Кіза.

Мілулы 1943 год аанамонава- 
іІЫ внлікімі цопісхймі і церамога- 
мі сопгціагй народа і яго доблес- 
іт іі Чырвоішй Арыіі ка фраптах 
Аіічшшай вайііы і далсйшым 
умііцаваннем» Снвецкай дэяржавы 
іі.п кіцрўаіцтвам вялікай комупі- 
етыпнаіі шіртыі Гт.іыпэнІкоу і 
іепія чаланецтна таварыпы 
СталІна.

Аіімсіікавяіше сесіяй Даяржау- 
нага йю.іжэта нраходзіць у  дпі, 
каЛІ авеяпая главай гераічвая 
Чырволая Армія, кіруемая Вяр* 
хнуііыч Галііуііакамандуючым 
М іршздам Сояепкага Саюза вялі- 
кім ('таліным, громіць і гоніць 
іпімецка-фашыгцкія орды на за- 
\аі. узллмвае доўгачасопыя аоа- 
р*шчыя знудавашіі праціуніка. ла- 
мае жпргткас еуііраціулслпе во- 
рага і врок за крокам ачышчае 
еонгцкую зямлю ад фашыгцкіх 
акунантаў.

чрацоўных, радасныц і шчаслі- 
вым жыццем н;ыў беларусві па- 
род.

1 жыцці дашага народа адйы- 
лаел выдатпая падзея— з'едваннс 
ўсіх оеларуекіх згмлмў у  адзІп&й 
беларускай дзяржаве.

Вораложны пааад вянецка-фа- 
шысцкіх раэбейпікаў на Соясцкі 
Саюз у чэрвепі 1941 г. ецыніў 
мірную творчую працу беларуска- 
гл парода. Па-зладзеЙеку цапаў- 
шы па цаш у зямлю, нямецкія 
разоойнікі прыпесді з сабой стра- 
шзішыя разбурэппі, знішчылі 
сотні тысяч мірных жьаароў, 
знішчылі матарыалыіыя і куль - 
турныя кацітоўнасці, зпішчы.іі 
ўсг тое, што былп створана і за- 
гаявапа ўііорнай працай народа 
за годы сонгцкай улады.

Грудамі руіп, папялішчамі,
шыбгніцамі пакры.іі шгмецкІя 
звяры беларускую зяндю. Фа- 
шыгцкічі бандытамі ператворапы 
ў  руіпы гтарэГшіыя гарады
Ін'ларусі— Мінгк. Гомгль, Віцебск, 
Млгілёў, Бабруйек. Гродпа, Бара- 
навічы і іншыя. Спалеіш  і абра- 
баваны нжолы, бібліятэкі, клубы 
і іпшыя культурны я і павуковыя 
ўстановы рэгмублікі. Разбураны і 
знішчашл тысячы вссак. Цяжкае 
гора перажывае беларускі народ, 
які яшчэ знахндзіцна пад пігтам 
авупантаў. Фашысцкія разбойпікі 
птягслі беларускаму пароду жор- 
сткія і пакутлівыя раны. Яны 
расетрэдьваюць, вмнаюць, спаль- 
ваюць жывымі. атручваюць у 
«душагубках» тыгячы аявінных 
еташлх. жанчьш і дзяцей, гоііяць

У тыле ворага, на бгларускан 
зямлі, з цебыьалай сідай разгарэ- 
лася ўгенародная партызанскля 
ба[іацьба. Сотпі тысяч гітлграў- 
скіх разбоГшікаў зпайшлі еабе ца- 
гібель ад помстнай рукі цародцых 
мгціўцаў— бгларускіх нартызан і 
партызанак. Двблеспыя партыза- 
цы і партызанкі гроаяць тылы 
праціўпіка, цапосяць удары па 
клнунікацыпх пямецкай арміі, 
усімі сьтамі дапамагашць Чырво- 
пай Арміі разбіць ш шсцкіх за- 
хокшкаў.

Бсларускі царод крывёю сваіх 
сыноў яшчэ больш умацаваў са- 
юз брацкай дружбы з вялікім ру- 
скім аародан і другімі народамі 
Соввцкага Саюза, яшчэ мацпей 
згуртаваўся вакол сваёЙ роднай 
большэвіцкай нартыі і лшбімага 
правадыра таварыша Сталіна.

У  АЙчыташІ ваГше сталінская 
дружба пародаў яшчэ болып ума- 
цавада ііі'парушпы Совецкі (’аюз 
і нссакрушалыіую сілу нашай Со- 
вецкай дзяржавы.

Таварыпгы дэпутаты! Гграіч- іі.чя Чырвомая АрмІя вызваліла ад 
тшмецкіх захопцікаў сотні гара- 
доў і дзесяткі тысяч паселішчаў. 
Лд фашысцкага рабства вызналс- 
пм мільгшл совсцкіх людзей, япы 
в с р н уш  ў  дружную  сям'ю наро- 
даў Совгцкага Саюза. Ідзе маса- 
вае выгнаішс фашысцкіх ордаў з 
Совецкап Беларусі. У  жорсткіх 
баях з ворагам наша добяесная 
Чырікшая Армія вызваліла ўжо 
зпачпую час.тку Магілёўскай і Ві- 
цебскай абласцей, амаль поўцас- 
цю вызвалсцы Гомсзьская і Пл-

раёвях БССР вьгаікаў гаспадарапня 
шімгЦкІх захоішікаў. У ж о ў  1914 
годзе прпдуглгджваецца аднаяіць 
у вызвалепых раёцах звьпп 600 
іціаіпрыемстваў рэсяубаікапскага, 
абласпога і расннага падпарадка- 
вапця. У  лік ьх уваходзяць псрш 
за ўсс цраднрыемствы, якія бу- 
дуць працаваць ня патрэбы і за- 
просы Фіюнта. па а.шаўлсшіс па- 
роднай гаспадаркі і забеснячэпне 
пасельтцтпа, абрабаванага ня- 
мецкімі захоннікамі, таварамі шы- 
рокага спажьгаання і хатняга 
ў кытку. Пнлікія асігпавашй па 
бюджэту прадугдсд.жапы ца ад- 
наўленнс комунальнаіі гаецадаркі 
і жьыля, разбурацых пямецка-^а- 
шысцкімі варпарамі.

Калгаспас сялянства вызвалс- 
ных распаў разгарнула вялікую 
працу на аднаўлешію калгасаў і 
ліквідацыі зробленнх немцамі раз- 
бурэйііяў у сельскай гаспадарцы, 
а таксама па падрыхтоўцы да 
веспавой сяўбы. Да шріатку сяў- 
Оы прадуглгджана аднавіць 90 
машыіша-трактарпых станцыя, 
для чяго Саюзны Урад вызначыў 
гялікую  колькасць трактароў, 
сельскагаспадарчых машын, аб- 
ста.іяванпе і занасныя часткі. 
Для аднаўлсшш калгаснап жывс- 
лагадоўлі за лік звароту жьшёлы 
з усходніх раёпаў Совецкага Са- 
юза, а такеама закунак у  Бела- 
русь будзе завезена шыікая коль- 
касць хывслы, што дасць магчы- 
масць у 1944 годзс аргашзаваць 
у кохны н калгасе жывёлагадоў- 
чыя фсрны.
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Нерад памі стаіць задача— лік- 
відаваць у  самы кароткі тэрмін 
вынікі гаспадарання пямецка-фа- 
піысцкіх бандытаў. Ш ляхі эваро- 
ту  да жыцця ацустошапых пя- 
мсцкімі варварамі совецкіх гара- 
доў і вёсак з усёй яскраваецю 
вызпачапы таварышам Сталіяым 
у  дакладзе ад 6 лістапада 1943 
года. «У раёнах, дзс часова гас- 
падарьіяі фашысцкія пагромшчы- 
кі,— гаворыць таварыш Сталіа,—  
пам нрадстаіць адаапіць разбура- 
ныя гарады і вёскі, прімнсло- 
васць, трішспарт, ссльекую гас- 
падарку, культурцыя ўстаповы, 
стварыць для совецкіх людзей, 
вшвалепых ад ^ашысцкага раб- 
ства, нармальныя ўмовы жыцця. 
Ужо цяпер поўпым ходам разгар- 
пулася работа па аднаўленніо гас- 
цадаркі і культуры  ў  вызвалевых 
ад ворага раёпах, Але гэта толькі 
начатак. Нан псаб'ходна поўпасціо 
ліквідаваць гылікі гаспадарання 
цсмцаў у  раёнах, вызваленых ад 
нямецкай акупацыі. Гата вялікая, 
агуяьпанзродііая задача. Мы мя- 
жам і паг.ішн.ь вырашыць гзту 
цпжкую задачу за кароткі тэр- 
міп».

Самааддацап црацай наш на- 
род, пад кіраўйіцтвам таварыша 
Стадіяа, з дзпамогаЮ вялікага ру- 
сыіга варода, задечыці. свае цяз;- 
кія раны. адповіць разбураную 
пямецвімі захошгікамі народную 
гіспадарку, адродзіць соцыялі- 
сіычную пранькловасць і калгас- 
кы лад.

Гаварышы дэпутаты! Нрад- 
стаўлепы па зацвсрджашіс сесіі

З ПОУНЫМ ТЭКСТАМ ДАКУМЕНТА МОЖНА АЗНАЕМІЦЦА У 
БІБЛІЯТЭЦЫ


