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XI С Е С І Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н А М  А С А М Б Л Е І  А А Н

Л б м е р к а в а н н е  п р а б л е м ы  р а з з б р а е н н я  ў  П е р ш ы м  к а м іт э ц еН Ю -Й О РК . 22 етудзеня, (ТАСС). Учоря у Нерітіыл камітаце еднавілася ягульная дысвусія аЛ рпязбраенні, якая пачалася 14 студзеня і была спынена праз два дні У сувязі з аВме]каваннсіі на плеппрным пасяджэнні етановішча на Блізкіы У сю - дзе.Як паведанлялася ўжо, на разглядзе ка- мітэта знаходзяцца два праекты рэзалю- цыП, унаеены* дэлегацыяй Сояецкага Саю- за. Адзін з і і  заклікзе краіны, нкія пра- подзяць выпрабапанпі атаянай і вадарод- най зброі. неадкладна епыніць выпрлба- ванні гэтых віда? зброі. Другі прадугле- джвае склікзнне спецыяльнай сесіі Гене- ральнлй Аеаяблеі для разгляду пытання аб раз:ібраенні.Апрача таго, дэдегацыяй ЗША прадстаў- лен мемарандун. які_ выкладае рад прапа- нііў, аЛ якіх глварыў амермкапгкі дэлегат Лодж 14 ггудзеня.Учора выступілі пркдстаўнікі Чэдаела- ! вакіі. НарвсгІі. Японіі, НІвепыІ, Іта.ііі, Да- ігіі, Філіпін, Канлды, Гвлапдыі. Аўстрыі, Ірзна, Полынчы, Пепала, БССР і чанвай- шыет.Дзлегат ЧзіаславакіІ Ульрыі энярнуў увагу на тое, што ў сваім пасланні аб бю- джацо на 1957-1958 фінансавы год пра- зідэнт ЗША прпсіць павялічыць ваенныя расходы краіны.

Не жадаючы спынення гонкі ўзбраен-няў, оказаў Ульры і, заходнік дэяржавы адыходзяць нават ад сваіх уласных пра- паноў па разайраснню, Вось чаму перага- норы на пытаннях раззбраення наетаянна патыкяюцца на перашкоды.Тым не менш, лрацягваў Ульрых, Чэха- славакія лічыць, што ёсць магчымасці для дасягнешія пэўнага прагрэсу ў гааіпе разайраення. Калі немагчыма дасягнуць ажынпяўлекня ўсеагульнаЙ праграмы раа- збраення, то неабходна дабівапца выра- піэння асобных праблем і такІм чынам крок за крокам набліжацца да канчатко- вага пагаднсння па ўсіх важных прабле- мах раазбпаснпя.У гэтай сі'вязі дэлегат Чахаславакіі звярнуў увагу на рад прапакоў, зробленых Совецкім урадям, адносна вырашзння роз- ных аспектаў праблемы разлбрасння і. У прыватнаеці, на прапановы СССР а і 17 лі- етапада 1956 года.Чэхаелапакія. заявіў Ульрых, гэтак-жа як і многія іншыя міралюбівыя дзяржавы, поўнаецю падтрымлівае іяіпыятыву Со- вецкага Саюза.Прадстаўнів Парвегіі Брыя адімя сваёй далегацыі і далегацыі Ба- вады і Яппніі ўнёс яшчз адзін пряект рэзалюцыі. У ім замест эябароны выпра- баванняў ядзернай зброі прапануецца аб-

межавапца «рэгістрацыяй» у ААН таяіх выпрабаванняў. Генеральнаму сажратару ААІІ і камітэту ААН па вывучэнню ўплы- ву атамнаЙ радьіяцыі ка чалавска прапа- пуецца «супрацоўнічаць а адпаведнымі Лзяржавамі» з мэтай «трымаць пад па- стаяшіым наглядач" радыяцыю, звязакую з ядаорннмі выбухамі. Гэты праект рэза- люцыі быў падтрыман прадстаўніжом Іра- па Энтэзамам,Прадстаўнік Японіі Сапада, які высту- •<ІЎ У ДРУгі раз у агульнай дыскусіі, зра- біў некаторыя заўвагі адносна праекта рэ- залюцыі. адным з сааўтараў якой з’яў- ляецца яго дэлегацыя.Дэлегат К.шады Пірсан. аажранаючы прапановы Совецкага Саюза, выказа? за- длвальнеане той іх часпкай, у якой Совец- кі ўрад ідзе насустрач заходнім дзяржавам у пытанні аб таж званым плане «алігрытага неба», г. зн. плаке ўзаемных яэрафотазды- мак, Як вядома. заходнія краіны. асабліва ЗШ А, настойвалі на гаты» плане, як па аблвязвовлй папярэдняЯ умове вырашэння люйых пытанняў раззбраепня.Кіраўнік польсжай дэлегацыі Віневіч ад- знлчыў, што пахолькі жамісія ААН па раз- збраенню да гатага часу не змагла выпра- цавяпь узгеднены план раззбраення, поль- екая дэлегацыя лічыць вельмі язрысвым выдзяляць у розных прапановах агульныя.

узаемапрыймальныя месцы. Яны будуць асновай для дялеЙшага абмлркоўвання праблемы, што стаіць перад намі.Віневіч указаў, тто найболып важнан цраблемай, якая ч.ткае свайго вырашвння, з'мўдяецца цытанно аб умовах _і тэрмінах нераходу ад адной стадыі раззбраення да другой. Польская дэлегацыя. працягваў ён, лічыць, што ў прапанавах Совецкага Саюза і захпдніх «раіп па гэтаму пытанню няча рэжай супярэчнасці і што дасягнен- нем капчаткопага нагаднення можна лі«- відаваць прнчылу, якая перапгкаджае вы- рашэнню праблемы раззбраепня. Вопыт Подьшчы, якая сжараціла ў два _этапы на працягу амалі. аднаго года свае ўзброеныя сілы на 97 тысяч чалавек. сказаў Віневіч, дацвярджае, што скарачэнне ўзброеных сіл і ўзбраеннлў на працягу двух год, як гэта прапануецца Совецкім Саюзам, з арганіза- цыйнага пункту гледжання з’яўляецца поўнасцю ажыццявімым.Віневіч крытьгкаваў далей паэіцыю дэ- легапыі ЗПІА. якая стзвіць вырашэнне праблемы раззбраення ў залежнасць ад вырашэння іншых міжнародных палітыч- ных праблем,Полыпча пераканана. працягваў Віне- віч. пгтп ажыццяўленне праграмы сжяра- чэння ўзбраенняў нельга ставіць у за- лежнасць ад умоў, прадугледжаных у пра-

пановах «НПА. унесеных у жрасавіку міну* лага года. Само раззбраснне створыпь леп- шыя ўмовы для мірнага вырашэння многіх інгаых праблем.Польспгі далегат звярнуў увагу ка плгро- зу хутка ажыццяўляемай рэмілітарыза- ЦЫІ Заходняй Гермзніі. якую захотнія дзяр- жаны вырагаылі ўзброіць атамнай зброяГі. Таму, сказаў Вінсвіч, Полыпча паітрыч- лівае план абмежаазппя ўзбраенняў і ўз- броеных сіл у Еўропе, іжлюч.ію чы  ўсю Герчанію. Гэта. сказаў ён. гтвлрылз-б спрыяльныя ўмовы для вырапгання праб- лемы раззбраення не толькі ў Еўропе, але і за яе межамі,Віневіч адзначыў, што аппшнІя прапа- новы ЗШ А, унесеныя ка гэтай сесіі, гкла- дзеяы ў вельмі агульных, тум аіны х вы- разах. Дзлегат Польшчы падтрычаў совец- кія прапановы, падкрэсліўіпы іх канкрэт- ны і канстружтыўны харажтар.К. Валыхейм (Аўстрыя) падкрэсліў, штв вырашэнне праблемы раззбраення зале- жыць у пергаую чаргу ад ягоды паміж вя- ліжімі дзяржавамі. На думжу Аўстрмі. сжа- заў ёп, усв выпрпбаванні ядзерпаЙ зброі павіняы быць забаронены.Зятым выступіў прадстаўнік БССР К. В . Кісялёў.
Выступленне кіраўніка дэлегацыі Беларускай ССР К. В. КІСЯЛЁВА

ў Палітычным камітэце па пытанню аб раззбраенні 21 студзеня 1957 годаПан старптьгня,Панпве дэлегаты,Мы разглядаем пытанне, станоўчле вы- рашэнне якога азначала-б ве.тізарны ўжлад ва ўрэгуляваннс жыццёвв важвых пряб- лем, іркія хвалююць усё чадавсцтва. Гутар- ка ідзе аб скарачэнні ўзбраснняў і ўзброе- ных сіл, аабароне атамнай І вадароднай зброі і діквідацыі нагрозы новаіі ваПны. Боларусвай дэлегацыі зразумела тая зап.та- почанасць і трывога, якую праянілі тут ітрадстаўнікі раду дзяржаў у сувязі з гон- кай узбраввшіў, ростам ваенных расходаў, ростам узаемпых падазрэнняў і павелічэн- нем небяспекі нован вайны. Бсларусжі на- род, які моцна нацярпсў у час другой еу- светнай ваннм, не можа роўнадушна « н о -  сіцца да тлго, што праблема раззбраення да гзтага часу не вырашана,На Бсларусь па працягу жыцця аднаго паікалення двойчы нападаў _ германскі ім- церыялізм, у выні'ку чаго ёй былі нанесе- ны ведізарпыя разоурэнні, а яе васель- ніцтва знішчалася. 1' атшшнлй ваГше бела- рускі народ страціў звыш палавіны сванго нацыянальнага багацця. Мы заўсёды бу- дзем памятаць цяжкія вхвяры нашага на- рода. а таксама ахвяры народаў іншых «раін, прынееепыя імі для разгрому гітлс- раўскіх агрэсіўных сіл. Мы поўныя рашу- часці не дапусціць наўтарэння мінулага, мы не хочам бачыць, «аб гдрлды і вёсжі. і ій; ія ўзнядІся з папялішчаў апоіпняй вай- - іш , сталі аб'ектамі атамных і вадарпдных Іамбардзіровак. Вось чану дэлегацыя Бела- рускап ССР гатова садзейнічаць станоў- чаму вырашэмню прабломы раззбраення.Цяпер няма польт важнай і неадклад- най міжнароднай праблемы, пым праблема раээбраення. 1 яшча ніколі ў гісторыі пы- танно аб раззбраенні не стаяяа так вое.тра. Гонка ўзбраенняў паглыпае небывалую колыкасць матэрыялыіых еро.ткаў і чалавс- чай нраііы. Яна тармоэіць эканамічнае і культурнае разніццё чалавецтм. Мы з’ яў- ляемся сведкамі стварэнкя і няспыннага ўдасжлналі.вання розных відаў зброі вслі- зарнай разбуральнан сілы. У гэтых умовах на ўраіы  ўсіх краіп І. у першую чаргу, на ўрады вяліікіх дзяржлў, «ладзецца вялжая адказнасць за вырашэнне прдблемм раз- збраеняя, эа ліквідацыю небяспеві вовай вайны.Ні адна міжнародная праблема не была прадметам тавіх шматлікіх і працяг.шх перагавораў. яв праблема оварачэння ўхі- браенняў і ўзброеных сіл і эабароны атам- най і вадароднлЙ зброі. Але, нажаль, пы- танно аб раззбраенні застаецца нявыраша- ным. Галоўн.ій прычынай гэтага э’яўдясц- ца тое, што ЗІІІА і падтрыаліваючыя іх «раіны, якія ўваходаяць у Поўночнз-ат- лантычны накт. ішкнуцца воеь ужо яа працягу многіх год не дапугціць ніякага сапраўднага раззбраення. Гята агаблівл ягяса нрлявілася зл апошнія гады. калі Сопецкі Спюз, каб дасягнуць пагаднепня аб раззбраенні, вмступіў з радам «анструк- тыўных прапаноў.Совецкі Саюз нястомна. з году ў год, ,та- біваецца пырагаання гэтан важненшай I міжнароднай праблемы. СССР ставіў І ста- віць сваёй зпдачай выратаваць чалавецтва ад новлн знішчальнай вайны, вьг.іваліць народы ад вялікага падатковага цяжару, якІ яны нясуць у сувязі з яясныннаЙ гон- «ай узбраенняў. аслабіць напружанасць у адносінах пачіж дзяржавамі. Я хацеў-бы надкрэсліць пры гэтым. што. імкнучыся длдасягненкя пагаднення аб раэзбраенні. Со- ввцві Саюз неаднаразова праяўляў гаю ў- яасць пайеці насустрач захо.тнім дзяржа- вая. чакаючы. натуральна, што і з іх боку будуць зроблены сустрэчныя крокі. Звер- немся, напрыжлад, да работы Падівамітэта Бамісіі ЛАН па раззбраонню. Я« усім вя- дома, ІШІА. Ангдія і Францыя спачатку выступаяі еупраць сонеігкай прапановы абзабароне атамнаЙ эброі на той «падставе», пгго заходнія дзяржавы не могупь адмо- віцца ад атаннай зброі, бо яна нібпта кам- пенсуе іх адставанке ў звычайных узбра- вннях. 3 нратаколаў Падкамітэта відаць, што захпднія дзяржавы вастойвалі ва тым,каб гпачаш у скараціць узброеішя сі.ты даўзроўню 1,5 мільёла чаланек для ЗШ А. СССР і Кітая і да ўзроўню 050 тысяч ча- лаві'К для Англіі і Францыі. У маі 1955 го- да Совсцкі Саюз прыняў гэтую нрапапову заходніх дзяржаў. Здавалася, што пагад неннв будзе дас.ягнута. Адна* заходнія дзяржавы адракліся ад сваіх у.іасных пра- паноў.УдІчваючы. што розпагалоссі па пытан- ню аб забароне атамнаП зйроі акамлігя аеабліна глыбокімі. і імжнучыся вывееці справу раззбрасння з туп ж у, Совецкі Саюз прзпанаваў даганарыцца спач.тгку ТольКІ зб скарачэнкі звычаЛных узбраенняў. Пры гэтым Совецкі Саюз улічваў тую акаліч- нашдь, што заходпія дзяржавы выставілі

пранаяову пачаць вырашэннв праблемыраззбраення са скарачэннн эвычайных уз- браенннў і ўзброеных еіл. У прыватнасці, гэтую ідэю выстаўляў нан Макмілан, як_І быў у той час міністрам замежных снраў Англіі, на Нврадзе яшістраў замсжных епраў чатырох дзяржаў у «астрычніку 1955 года. ^Совеітеі прадстаўнік 27 еаклвіка 1956 года ў ПашамІтзце Камісц ААН па раз- збраснны унёс вядомыя ўсім прапаповы аб скарачэнні ў першую чаргу звычайных уз- браеяняў. Тажім чынам. вноў стварылІея ўховы. спрыяльныя для заключэння па- гаднення, якога 3 нецярнлівасцю чака- юць пароды ўсяго свету. Але, нажаль, тавое нагадяенне зноў нс было дасягнута. Нрадстаўпікі ЗШ А, падтрыманыя прадстаў- ніжамі Англіі, Францыі і Кана.іы. запатра- бавалі павысіць гранічны ўзровень і"з- броеных сіл для ЗШ А, СССР і Кітал з 1,5 да 2 ,5  мільёна чалавок і для Англіі І ФранцыІ— з 650 да 750 тысяч чалавек. Аднач.чеова црл.гтаўнікі ЗША і іншых за- ходніх дзяржаў звязалі вырашэпне праблс- мы раззбраення з папярэднім урэгуляван- яом іншых міжнародных праблсм.На пасяджэпнях Камісіі ААН па раэзбра- еняю ў ліпені 1956 года Совешсі Саюз зга- дзіўся з прапановай заходніх дзяржаў аб бо.тьга высіжім узроўні ўзброоных сіл. Ал- 
дапусціць пагаднення па пытанню аб раз- збраенні і напрабава.ті ўзваліць віну за гэ- та на Совецкі Саюз.Нлтуральна. што ў црогтага чалавока ўз- нікае пытанне, чаму ЗША і іх прыхільнікі не хочуць раззбраення, чаму яны ствара- юць розныя перашкоды на птляху да злв- лючэння пагаднення аб раззбраенні. Адказ на гэтае пытанне ясяы. Р.н заключаецца ?  тым, пгто гонка ўзбраенняў прыппсіць ма- наполіям І кянцарпам казачныя прыбьпжі. Нажолькі імкліва распе ваенпая вытвор- часць у ЗША і ін ты х заходніх краінах, даюць яртле ўяўленне паступныя фвкты.Ахерыжансвія эканамісты ўстанавілі, што взенная прадукцыя Ў ВША займае ў пянерашні чае ітріжлпдна «дну пятую ў агулыіым вьгпуску прамысловай прадук- цыі, а ў Атггліі на ваепныя заказм прыпа- дае прыкладна адна сёмая часткл ўсёй прамыелован вытворчасці краіны,Міністр абароны ЗША Вільсан, выету- паючы на аджрытым пасяджанні сенацкай камісіі па асігнаваняях, паведаміў. штоў 1956-1957 фінансавым годзе ЗШ А вы- датжоўваюць на ваенныя мэты вмяль 100 мідьонаў долараў у дзень. Вядома тажсама, што агульныя ваенныя расхпды ЗШ А ў сёлетнім фіпансавым годзе складаюць 40 мільярдаў долараў, а ў 1958 бюджэтным годзе, яж павс.тамляе газета «П'го-Йорк таймс» ад 17 етудзеня 1957 года, ваенныя расходы ЗША сжладуць 43,3 яільярда до- лчраў з агульнага бюджэту ў 73 мІльярды 620 кільёнаў додараў. ТакІм чынам, з ад- яаго долара бюджэтных расходаў на 1958 год 59 працэнтаў будуць выдаткоўвацпа на ваенныя патрэоы. Як паведамляла газе- та «Н’ ю-Порк танмс» 6 енежня 1956 го- та, мініг.тр ваеныа-марскогя флоту ЗІПА Чарльз Томас зчявіў, гато «моцная, доўга- тэрміновая праграма абаропы ЗШ А, бяс- спрэчна, будзс мець стымулюючы ўплыў наэкаіюміку краіны».

V цгперашні час у ЗША ідзе шалёнлягонка атамнай і вадароднай зброі. Іірыпя- тн ўс.е меры да таго. каб асігнаванві нанырао атамнай і вадароднай зброі. я такса- ма ка наенна-паветраныя еілы бы.ті ў гз- тым год.іс самымі буЙнымі паг.дя вайны. Толькі асігнаванні для камісіі па атамнай энергіі на 1957-1958 Фінчнкавы год с к ж - дуць болып 2.3 мільярда долараў. Ясна, пггогонка ат&мнай і вадароднаб збрпі, якая пя-

дзецца. і яе раабуральная еіда з’яўляюццадля чалавецтва велізарнай нейяепекай.Прыпедзеныя факты пераЕанзўча аб- вяргаюць міф аб тым, што пранлчыя колы ЗША ІМБнуцііа да ніру. Аб чым, як не аб агрэсіўных намерах гэтых колаў, свед- чыць і нядаўна абвсшчаная «дактрына Эйзенхауэра», накіраваная на бесцыры- моннае ўмяшанне ва ўнутраныя справы крзін Блі.ткага і (іярэдняга Ісход у.Пан старшыня!Наша дэлегацыя хацела-б вывазаць сваю думку аб прапановах ЗША па пытан-ню аб раззбраенні, выклаізеных панам Лоджам 14 студзсня 1957 года. ЗІПА гато- вы на псргаай стадыі скарачэтПтя звычай- ных узбраенняў і ўзброеных сіл узяпь у якасці асновы лічбм 2,5 мілыіна чалавгк для СССР і ЗІПА і 750 тысяч чалавек для Англіі і Францыі. Пры гэтым, аднак, не црадугледжпаецца. каб на працягу другога года даврсці колькасць узброеных сіл пяцІ вялікіх дзяржаў адпаведна да 1,5 мільёна і 650 тысяч чалавек. хоць гэтыя ўзроўні прчіічнпўваліея ранеЗ самімі заходнімі краінамі. Болып таго, далейгаае скара- чэнне ўзброевых сіл у прапановах ЗШ А абумоўлівасцца ўрэгуляваннем найбольш важных палітычных пытанняў, якія раз- дзяляюць свет,У прапановаі ЗША нс прлдугледжваец- ца забароны атамнаб і вадароднай зброі, це прадуглсджваецца ніякагч атамната раз-збрзення. Нч неакрэслены час адкладваец- ца пытанне аб знішчэнні існуючых запа- саў атамнап зброі і аб ааблроне выпраба- валыіых выбухаў ядзернай зброі. Як ба- чым, прзпановы ЗША не слдзейнічаюць змяншэішю небяспекі чтамнай вайны. Адэінае, на што агодны ЗШ А, гэта распра- цапапь метады папярэдняга наведамлсн- ня яб усіх выпрабаваннях ядэсрнай зброі і іх рэгістраныі,Прадстаўнів ЗШ А гаварыў тут аб аме- рыканскай прагрзме «атамы для міру», але яна пе можа рассеяць навальпічнлга атамнага воблажа. якое навісла над чала- вецтнам. Гэтая праграма нічым не лвязвас рукІ тым, хто вырабляе атамную і вада- родпую збрпю. Выдзяляючы толькі «нсй- кую» невялікуто частку атамных матэрыя- лаў для мірных ызт. ЗІІІА галоўяую мдеу ядлорных матэрыялаў па-ранеГіптаму накі- роўваюцт, на выраб ноных атамных 1 па.та- родных бомб. Ствараецца ўражанне, пітоЗША маюць на мэцс адцягнуць увагу на- родаў зд праблемы забароны атлмпай і ва- дароднай зброі і  ўсёй цраблсмы раззбрясй- ня.Дазвольце мне «оранка сныніцца тчкса- ма на выступленні праістаўніка АпгдіІ нанз Нобла. які прыклаў немалыя намагая- ні да тато. каб у няправільным свлтле па- казаць палітыку Оовецкага Сагоза ў пы- танняі раззбраення. Ён нс выказаў сваіх адносін да прапановы СССР аб забароне ўжнпання атамнай І вадароднчй зброт і абсікліканні спецыяльнаіі сесіі Генеральнай Асамблеі па лытаннях раззбраепяя і да не-каторых іншых.Прадстаўнік Анг.тіі напочніў аб англа- французскім плане па раззбраенню ад 19 сакавікв 1956 года. які з'яўлясцца яўным адыходам ад некаторых рапейптых прапа- ноў АнглІі і Францыі па пытаннях раз- збраснпя. Гэты пдан нс ліквідоўвае тых цяжкасцсй, з якіыі сустрэліся перагавпры аб с к а р а ч э я в  ўзброеных сіл. узбраенняў і забароне атлжіай і г.аіароднай зброІ. Раз- гляд пытанкя лб знішчэпні атаынай зброі і зпяцці яе з узбраенняў мяржаў план ад- кладвве да завяріпэння ўсёй праграчы раз- збраення, якля не лбмсжанана ніякімі пэўнымі тэрмінамі. Бодьш таго. англа- французскі плап легалізуе Фчктычна ўжы- паннс атамнай зброі, паколькі ён далвлляе яе выкарыстанне пад выглядам «лбароны

ад агрэсіі». Калі ўлічыць. гато, згодтіа з гэтым плчнам, пытаннс аб наяўнасці па- грозы міру навінна вырашацца большасцю галасоў так званага выканаўчага кзмітэта з 15 краін, а не Советам Бяспекі, як пра- дугледжана Статутам ААН, то становіцца эразумелым, што тут хочуць пакІнуць дзверм адчыненымі для нсабмсжаванага саманольства заходніх дзяржаў, яяія вало- даюць атамнай і надароднай зброяй.Такім чынам, нельга не бччыць, што англа-французскі план ставіць тыя-ж мэ- ты, нгго і амсрыкансві план. Ён не дае магчымасні энайсці выхад з тупіку і ад- кладвае дасягненне пагаднення па прабле- ме ралзбраення на нсакрэслсны тэрмін.Лан с.таршыня!Кіраўнік дялегацмі СССР В. В. Кузнецоў унёс на раэгля* Палітычпзга камітата но- выя прапановы Сопецкага Саюза, якія ствараюць добрую аснову для дасягнення пагаднення аб раззбраентіі. Шырокі ттлан раззбраення, прапануемы Совецкім Саю- зам, з’яўлясцца рэалістычным планам, які грунтуецца на ўліку цянсрашняй міжна- роднай абстаноўкі.Совецкія црапановы аб скарачэнні ўз  ̂брасштяў. забароне атампай і вчдароднзй зброі і ліквідацыі пагрозы новай вайны адкрыватоць слрмялыш я магчымасці для ліквідацыі тупіку ў гэтым пытанні. Со-всцкі Сагоз тірапаяуе істптна скараціць на працягу двУх год узброеныя сілы пяці вя-ліктх дзяржаў.Совецкі Саюз прапануе таксама екара- ціць у 1957 годзс нч адпу трэць узброе- ныя сілы ЗШ А. СССІ’ , Англіі і Францыі, размсшчаныя па тэрыторыі Гермчніі, а таксама значна скараціць у 1957 годзе колькасць узброеных сіл ЗПІА, Англіі і Фрпнцыі. якія знаходзяцця на тэрыторыі краін— члсна? НАТО, і еовецкіх войск, размешчаных у краівах, якія прымаюць удзсл у Варіпаўскін дагаворы, У заяве Со- вепкага Ўрада ад 17 лістапада 1956 года црапанусцца ліквідаваць па працягу двух год замежныя васнныя. ваенна-марскія і ваенна-паветраныя бааы на тэрыторыі ін- шых дзяржаў. Як вядомз, Совсцкі Саюз усе свлс зарубежныя влснныя базы ў-жо лікві- давлў. V той-жа час ЗПІА будуюць вакол міра.тюйівых краін усё новыя ваенныя ба- зы. Разгзлінчвавая сетка васнных баз, якія стпараюнца ЗІПА па ўсім свеце. з’яў- ляеццм вялікаіі пагрозай міру і нацмя- нальнай незалежнасці многіх краін. Іх іс- наванне песумяшчальна з задачамі ўмаца- вання міру, і таму Генеральная Асамблея павінна пакласці кэнец такому станові- шчу.Паша дэлегчцыя таксама падтрымлівае прапанову аб скарачанні ваенных расхо- хаў дзяржаў на прлцягу двух год у адпа- веднасці э ажмццяўляемым скарачэннсм узброеннх сіл. учбраенняў. забаронаЙ атам- най і вадароднай зброі і лквідацыяй за- межных баз на тэрыторыі ітгптых дзпржаў. Мы падтрымліваем устанаўленне строгага і эфсктыўнага міжнчроднага кантролю зчвтлкананнем абзвдзанельстваў па раз- збраенню, які меў-бы ўсе неаоходныя для гэтых мэт правы і функцыі.Совецкі Саюз прапатгуе за двухгадовы тармін ажытшявіць забарону ядзернай зброі. спнніпь яе выраб. забараніць ужы- ванне і поўнасцю знішчмць запасы атам- ных і  вадародных бомб. У якасці цсршагакроку прапануецца неадкладна забараніць выпрабаванні ядзернай зброі, чагл патра- буюць усе народы, якія спраплдліва вы- казваюць глыбокую заклапочанасць у су- вязі з працягам гэтых выпрабаваяняў.У праскце рэззлюцьіі, які прапануецца дэлегадыяй СССР, гаворыцца, што працяг- взнне выпрзбаванняў гэтых відаў зброі з’йўляецца пагрозай для жыцця і здлроўя васедьніцтва ўсіх краіп свету. Да даяржаў,

якія робяць выпрабаваяяі атамнчй і ва-д ароін аі зброі. эвяртаецца завлік неад- кладна спынінь выпрабаванні гетых відаў зброі. У  гэтым праскцс рэзалюцыі адлю- страваны імкненні і спадзяванні людзей усяго свету. якія добра ведаюць жахі атам- няй бамбардзіроўкі ялонскіх гарадоу Хіра- сімл і Нагасчкі. Дэлсгацыя Беларускчй ССР горача падтрымлівае праскт рэзалкь цыі Совсцкага Саюза.Нрадстаўнік Аягліі пан Нобл у сваім выетунленві 15 гтудзеня г. г. прыэнаў, што сусветная грамадскасць праяўляв трыпогу адносна ўплыву на здароўе чала- века выпрабавальных выбухаў ядзернай зброі. Аднак замест таго, кай выступіць за пеадкладняе спыненне гвтых выпрзбаван- няў пан Нобл палічыў магчымым спаслац- ця па даклады днух медыцынскіх аргапіаа- цы.й Англіі і ЗІІІА. якія з’яўляюцпа. як сказаў пан Нобл, «у цэлым супакойваю- чы чі*.У сапраўднзсці, аднак. ніякіх падетаў для такога супакаенпя няма. Вучоныя мно- гіх краін свету, авязаныя з работай у га- діяс атамнай эпергіІ, усё чаепей і часцей выступаюць за забарону выпрабаванняў ядзернай зброі, папярэджвакічы аб нейяс- печньіх выніках працягвання такіх вьга- рабаванняў.Т З поўным тэкстам дакумента магчыма азнаёміцца ў бібліятэцы   ак . выдатны англійекі вучоны-атам- нік прафееап Содзі, як аб гэтым пісала га- зета «Н’ю-ІІоіж танмс» 21 сакзвікз 1955 года, заж лкаў да ўстанаўленпя кантролю над атамнай зброяй і іа  «міжнароднаг* на- гляду э боку яадзейнага міжнароднага ор- ганч над тым, пгго робяць вучоныя свету». Вьшрабавзлі.ныя выбухі ядзернай зброі, оказаў Содзі, «атручваюць паветра радыё- актыўнасцю. Недарэчна ганарыць, што гэ- та бяснлкодпа».Велізарную заклапоча'яасць вдноена т?е- бяспекі атамняй радмяцыі яд выбухаўя.тзернчЛ зброі праяўляе японскі народ, японскія вучоныя і японіжая прэса. Гэта і зразумелч. Паводлв лаведамдення газет- нага агенцтва «Біёдо Цустн» ад 5 сакаяіка 1956 года, япояскі напыянальны совет барацьбы за зчбарону атамнай і вадарод- пчГі зброі прымае меры да .ткчзчння дапа- могі ахвярчм атамных бомб у Японіі. якіх налічваеццл 292 тысячы чалавяк. Г  гэ- тым-жч паведамленні ўткавваецца. гато. вя- гдедзячы нч тое. гато з часу лтамнай бчм- бардніроўкі японскіх гарчдоў Хірасіма і Ва- гасажі мінула больт дзееяпі гпд, у Япо- ніі прлцягваюць паміраць людзі, якія пад- вергліся атамнай раіыяцыі ў час гэтых бамбардзіроваж. У гатай сувязі трэба на- цомніць, што ў лютым 1956 года яплнскі парламент звярпуўся да парламентзў ін- шых крзін з заклікан аб зчбароне ядзернай зброі і спынснні яе выттрабапання іпляхач заключэнпя міжнлроднлга нагаднення. У звароцв гпворыцца, птто «японская на- цыя, першая чхвмра як атамтічб. тлк і ва- дчроднай бомо. гамым моцныч чынам жа- дао, *аб тчкія вытграбаванні былі прыпы- нены міжплродным пагадненнем».Федэраішя ачерыкансжіх вучоных, ла- водле паведзмлення йюлетэня вучоных- атамні'Каў за верасснь 1956 года, заявіла аб нсабходнчсці даслгнення пагаднення абзабароне на будучае ўсіх эксперыменталь- ных ядзерных выбухаў у якастті першагв кроку да поўнага ўсеагульнпга кантралюе- мага рлззбраення. Гад вучпных у ЗША і ў іншмх злходніх краінах выступіў з рашу- чнмі пярэчяннямі суттраць спроб камісіі ЗША па атзмнчй энсргіі змсншыпь небяс- П№у рч.тыяцыі ад выпрабананняў ядзер- нап зброі.Я *  паведамлнлч глзета «Н'ю-Йорк ге- ральд трыбюн» 26 красявіка 1955 года, прафесар-ітнетыік уніварсітэта Іпдыяна лаурэат Нобелеўскай прэміі Герман Мюлер у сваім выступленпі на гадав»й сесіі на- цыяпальяай а«адэнІі навттк ЗША 25 кра-савіва 1955 года ўказваў, птто радыяцня ад выпрабаваішяў вадароднай зброі можа выклікаць дзесяткі тысяч шкодных мута- цый у яаступным пакаленні амерыканцаў і што «нямз таікпп ступені атамнлй радыж- цыі, якая была-б настолькі малая. «аб я мне магла выжлікаць пткодных выніжаў».Выдатаы англійокі вучоны нрафесар фі- зікі Лойдацркага універсітэта Ротблат у артыжуяе аб дзеянні дтамнчй рчдынцыі ад ныбухаў ядзернай зброі, апублікаваным у часопісе «Атпмік сайоктыстс джорнал» у начатку 1955 года, звярнуў увагу на «ві- дчвочную рызыіку гонетычных ускладнен- няў, налІ выпрабаванні гатчй зброі пра- доўжацца ў цяпарашнім маштабо». Генв- тычныя йынміі, падкрзсліваў Ротбзат, ста- нпвяцца «яшчэ больш жахліпымі з прычы- ны таго факту, іпто іх нельго неп&срэдна назіраць, хоць яны могуць прынесш праз нежчторы перыяд часу катастрафічныя вынікі для ўсяго чалавецтвз».(Зананчэнне на 4-й стар.).Л 'Лсіацыя Бі'ларускао СГР на XI сссіі Гснеряльнай Лсамблсі ДДН У першым радзе (злева направа): К. В. Кісялёу (кі- раўкік дэлсгацыі^, Ф. А. Новікаяа, В. А. Пыжкоў, П. Ф. Глебка. Г. Ф. Басаў.

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы




