
XI сесія Генеральнай Асамблеі ААН' П'Ю-ПОРК, 5 снежня, (ТЛСС). Па ра-> ніюнім плепарным пасліж яяві Генераль- ; най Леамблеі ААН 4 снежня працягваласялыекусія па так званаму венгсрскаму пы- танню,На абмеркапанні знакодзіцца амерыкан- скі нраект «рэзалюцыі 14 краін», у  якІм нацвярджаюцца ранейшын рэзалюцыі, нкія прадугледжкаюць незавоннае і?мя- шанне ААН ва унутрапыя снравы Пенг- і рыі. Лмсрыканскі нраект нрадуг.тсджвае | | пагылку наглядальнікаў ААН у суседнія , . з Венгрыяп краіны, калі яны не будуць( длпушчаны ў Ш ІР. Мэта гэтага пункта—! узаконіць выкарыстанно павазаннлў
> удзе.іьнікаў фашысцкага путча, лкія ! уцяклі з Венррыі, як афіцыяльнаіі кры- ; ніцьНнфармацыі ААП для працягу разгор- } нутай у ААН паклёпніцкай кампаніі су- } праць Венгерскай Народнай Гэспублікі іСССР.У падтрымку гэтай правакацыйнай рэ-

І
залюцыі выступілі прадстаунікі Філіпін, Грэцмі, Пакістана, Ірака, Сальвадора, НарвегІі, Таіланда, Ірландмі.

ІІрадгтаўнік Украінскай ССР В . I. Са- пожнікаў адзнзчыў, што ўрад Венгерскай Народнай Рвгпублікі пасля разгрому контррэволюцыйнай змовы прыкладае ўсс намаганні да таго, каб завяріпыць нарма- ■ лізацыю становішча ў краінг. Урад імк- нсцца задаволіць як мага дутчэй латрэбыкраіны і народа. Але аднаўленне парадкуі спакотп яўтта не задавалыше тых, хто накіроўваў і натхняў венгерскую рэак-цыю. Гэтым і тлумачыцца такое настой-лівае імкпенне заховаць як мага даўжэйтак званас вспгерскае нытаннс на парад-ку дня Генеральнай Лсамблеі.ПрадстаўнІк УССР указаў, іпто ініцыя-тары новаП рэзалюцыі хочуць прыпрыць
Н'ІО-ЙОРК, 5 снежня. (ТЛСС). Высту- паючы ка ранішнім плонарным васялжэн- ні Гекеральнай Асамблеі ААН 4 гнежня. дэлегат Беларускай ССР К. В. Кіеялёў ска- заў: Пан Старшыня. ііаковс дэлегаты!Па дамаганню дэлсгацыі ЗШ А і некато- рых іншых дэлегацый мы зноў вярнуліся да абмеркаваігая так званага венгерскага пытаняя.Нельга прызнаць нармалышм той факт, што Генералыіая Асамблся другі рал нера- пыняе агульную дыскусію лля аомеркавап- ня венгерскага пытання. Ііарадак работы Гекералышй Аеамблеі нарушаецца толькі таму, шті) гэтага натрабуе амігрымнская дэлегацыя і іншыя дадегацыі, якія пакор- ліва ідуць за ёю.Нашай увазе прананаван яшчэ адзін нраект рэзалюцыі. у якім паўтараешіа па- трабаваішс накіраваць у Вснгрьш нагля- дальнікаў ААН. .Чы лічым. што арананус- мы нраект рэзалюцыі з'яўляецца нагляд- ным црыкдлдам бесцырымоннага ўмяшан- ня ЗІПА. Лўеграліі, Ку$ы. Бельгіі і іншых дапржаў ва ўнутраныя енравы веягерскай Дзяржавьг. гато сунярэчыць- (’татуту ААН. Адкак нае гэта не здзіўляе. Йекаторыя дз-легацыі гічапь д.тя сябе нормай паводзін груба парушаць мэты і нрынцьшы Стату- та.Амерыканская. куйінская і іншыя дэле- гацыі хочуііь ныкарыстаць ААН для аб- вастрэння міжнароднай абстлноўкі, д.іяпадрыву духу супрацоўніцтва і суіснаван- ня, для ўмяпіапня еа ўнутраныя справы суверэнных дпяржаў. Гым самым яны штурхаюць наагу арганізацыю на вельм: небяспечны шлях.Гэтыя дэлегацыі мпога гавораць аб ева- іх сімпатыях да венгерскага народа. Яны црабуюць выстлвіць спбе ў якасці аоарон- цаў «сваболной Венгрыі». у якасні «доб- рых дзядзькаў», якін нібыта нраяўдяшць клопаты аб венгсрскім ішродзе. Мы добра ведаем, тто не народ Венгрыі цікавіць гэ- тых паноў. якні тут узводзяць паклёп на Совецкі Саюз, Венгрыю і іншыя краіны народнай дэмакратыі. Іх нрыводзіць у ша- ленства тое, іпто контррэволюцыйны путч пацярпеў крах. што чорныя сілы ряакцыі, якія прабапалі аднавіць у Венгрыі ўладу капіталістаў і памешчыкаў, пацярпеді наражэнне.

аўтарытэтаы ААН сваё ўмяшанне ва ўнут- раныя справы Венгрыі для таго, каб не- рашкодвіць наладг.ванню нармальнага жыцця ў краіне _і надарвань давере наро- да да рэволюцыйнага рабоча-сяллнскага ўрада. 3 гэтан мэтай зноў выстаўлясцца патрабаванне аб пасылцы лаглядальнікаў у Венгрыю.Дэлегацыя X ССР лічыць, пгго ітара па- кдасці канец гпроблм умяшашія ва ўнут- раныя справы Вснгрыі і перапсці да дзе- лавога абмсркавання важннх міжнародаых нраблсм, пырашэння якіх чакаюць ад ААН ішроды ўсяго свсту.У  канцы раніганяга насяджэння Генс- ральпан Лсааб.'іеі па «пенгерскаму пы- танню» выступіў прадстаўнік Югаславіі Івековіч, які заявіў, юто ААП навінна на- віроўваць свас намаганні на стабілізацыго становііпча ў  Венгрыі і пазбягаць усяго, гато магло-б перашкодзіць гэтаяу. Вен- герскі ўрад, сказаў ён, сам у стане выра- шыт> праблемы, што стаяць перад ім, і нармалізаваць становітча ў крзіне. Аб- станоўка ў Вентрыі ўжо ў значнай ступені палсшішлася.У  заключэнне Івековіч заявіў, тто па- сылка наглядальнікаў ААН ў  Вонгрыю толькі ўскладніла-б становішча і гато та- му югаслаўская дэлегацыя будзе галаса- ваця супраць змсрыканскага праекта рэ- залюцыі.І’азан з тым югаслаўскі дэлсгат збвіпа- ваціў урад Вснгсрскай Народнай Рэснублі- кі ў тым, што сн нійыта паругаыу пагад- неннс з Югаславіян адносна прадас'гаў- леаня імунітату Імрэ Надзю і раду ін ты х асоб, якія хаваліся ў Оудышу югаслаў- скага пасольства ў  Будапешце.Ззтым выступіў кіраўпік дэлегацыі Бс- ллруекай ССР К. В . КІсялёў.

Усо іх размовы аб венгерекім народзенатрэбны ім для гаго, каб яшчэ раз узняць на плснуме Генсральнай Асамблеі палі- тычную каннанію з яэтай дыскрэдытацыі кііаін народпай дэмакратыі, соцыя.іістыч- кага будаўніцтва ў гэтых краімах, Яны ім- кнуцца ўзмацніць «халодную вайну», ад- цягнуць увагу сусветнай грамадскасці аднадрыхтоўпі новай агрэсіі супраць араб- скіх дзяржаў, у прыватііаспі, супраць Сі- рыі, аіцягнуць увагу ад узброенай агрэсіі супраць Егіпта. ІІад гаумок размоў абВЬнгрыі яны прабуюць ажыццявіць сваю каланізатарскую ідэю аб «інтэрнацшіналі- зацыі» Суэцкага каяала.ІІаставоўкай венгерскага нытання пра- следуецца яшчэ адна мэта— лаібадвёрыць і натхніць разгромленых контррэволюцый- ных мядежнікау ва нрацяг барацьбы су- праць народнага ўрада Вецгрыі, ператко- дзіць спакою і цаладжванню нлрмалышга жыцця нрацоўных Венірыі. 3 гэтай тры- буны нскаторыя дэлегапыі вядуць тун>-жбрудную. наклённіцкую пранаганду, якую на працягу доўгага часу пе сцыняе так зпаная ра.іыёстдііцын «Сцрроднан Еўропн». Аб тыл, якую нравакацііцнў'то работу вя'ізс рніысстанцыя «Свабоднан Еўропа», свед- чыць наступпы Факт, які мрнвеізен ка- рэснанлэнтам Вснгерскага тэлеграфнага агенцтва.У гутарцы з гэтым парэспандэктам ды- рэктар Ііечкемсцкага нрадлрыемства бу- даўнічай нрамыс.юішспі Лнаіп Неннер рас- казвае: «.V алной з перадач ралыёстанцыі «Свабодііая Еўропа» гэтымі дпямі я чуў, што ля Хелзьешхалоха Рабоча-сялянскі ўрад арыштаваў шэсцьсот афіцэраў і сал- дат награнІчных войск І аднравіў іх у не- вядомае мссца за тое, што гэтыя афіцэры і еалдкты не перашколзілі перахолу бёжан- цаў праз граяіцу. Мой сын якраз служыць пзгранічнікам іменна ля Хедзьршхалома. Нядзўна ён быў у гасцях дома. Ад яго я іаведаўсл, што гэта— абсалютная хлуспя, што нікога з ліку афіцэраў і салдат, якія нясуць пагранічную службу ля Хедзьеш- хд.юма. ке арыштавалі. ДалеЛ гэтая ра- дыёстанцыя сцвярджае. напрыплад. іііто вучні многіх рамесных вучылііпчаў уця- каюць за граніцу, і называе. напрыклад, здно з Суіапешцкіх вучылішчаў. В аад- трымліпаю сувязь з навучэнцамі рамес-

ных вучылішчаў і ведаю, што і гэтае сцвярджэнпа не адпавядае сапраўднасці. Усеагульнао абураппе і шмат іранічных жартаў выклікала ў Кечксмеце паведамлен- не. з радасцю перададзенае ўсяму свету, аб тым, шта, нібыта, у  Кечкемеце былі кры- павыя баі па.між еовецкімі і вепгерекімі салдатамі і паселькіцтван. Ді варта гава- рыць аб тым, што калі .гэтая вестка была перададзепа, у Кечкемеце панаваў поўны параіак і спакоГі. Л сдухаў гэтую х.іусню з абурэшіем таму, піто яна ўводзіць у знан многіх даверлівых людзей, выклікае страх і песпакой і перашкаджае іырмалізацыі на- строю насе.іыііцтва».Няхай паны. якія зноў выцягнулі так званае венгерскае пытанне па абмеркаван- пе Генера.тьнай Асамблеі. пе разлічваюдт. на тое, гато ім зноў удасца выкдіклнь бес- парадкі ў Вепгрыі. Нават тыя, якія рапей намыляліся, цяпер убачылі, хто іх сапраўд- кы друг і хто іх вораг, Працоўныя Бен- грыі, як бачым, з пагардай адхіляюць гру- бае іўмяшаняе ва ўнутраныя справы сваёй краіяы.У сваіх рыступленнях прадстаўнікі П і- дэрландаў, Повай Зсландыі, Кубы І іншыя многа гаварылі аб венгерскіх бежамцах. Даэвольце еііыігіцца ка гэтай праблеме. ІІерш ва ўсё ўцяклі за граніцу хартысты, пі.іаты сты  і іпшыя аргзкізатары беепа- радкаў і бясчынстваў у краіне, якія пянер баяцца справядлівай помсты народа. Нека- торыя вепгры ўцяклі на захлд таму, што паддаліся панічным чуткам, паверылі плд- бухторшчыцкім перадачам радыёстанцыГі «Евабодная Еўропа», «Гплас Амерыкі» і ініпых, якія абяцалі гэтьтм лгодзям залатьтя горы.У  апопші час прыкладаюцца вялікія памаганпі з бову аўстрыйскага ўрада і аларату Вярхоўнага Камісара па справах бежанцаў да таго, каб утрымаць венгерскіхбежанцаў наперакор 
А  тання ва раізіму. У  сувязі з гэтым пачала- ся ліхаманкавая эвакуацыя вснгерскіх бе- жанцаў у розныя аддалеішя краіны, у прыватнасці. у краіны Поўдпёван Лмерыкі, у Канаду, Аўстра.тіго.Дазвольце явярнуць увагу ГенеральнаП Аеамблеі на наступныя факты. Прадстаўні- кі Бельгіі шукаюць сярод бежанцаў дзягао-вую рабочую сілу для замены італьянскіх гарнякоў, якія разбегліся з бельгійскіх шахт пасля кядаўняй жахліваЙ ватастро- Фы. Другія пнрбоўшчыкІ практаўляюш, розныя шпіёнскія цэнтры ў Заходняй Гер- мзніІ. Як павсламляюць аўстрыйскія газе- ты. прадстаўнікі амерыканскіх ваеііных улад арганізавалі свой лагер у Вінер- Нейттадце, у які яны накіроўваюць веп- герсвую моладзь. спедыялыіа адабрнную ў інпіых Лагерах. з мэтай падрыхтаваць з Іхсляных выклнаўцзў сваіх рэакцыйных. авантурыецкіх планаў.Трэба канстатаваць. што як толькі веп- герскія бежанцы даведваюцца, што ў кра- іне ўетанаўліваецца парадак і спакоіі, яны ўеё часцей і часцей уцякаюць з перасыль- ных нунктаў і лагераў. накіроўваю'іыся ў Бенгрыю,У цмгерашпі час многім бежанцам сталавядомл рашэнне ІІрэзідыума Вудц'црскагаНароднага Схулу аб амвістыі ўсім і'рама- ізяііам, якія пасля 23 кастрычніка 19о6 гола нелегальным пгляхам пакінулі краіну і акія не зрабі.іі злачынстваў. У цянераш-

*Па дзённым насяджэнні выступілі дэле- гаты КалумбіІ, Бразіліі, Фрайцыі, Англіі і Вснгрыі. IIрадстаўнік 1 Англіі і Францыі, зацікаўленыя ў раздувакні «венгерскзга пытання» для адцягнення ўвагі ад агрэсіі супраць Егіпта. асабліва заўзята падтрым- лівалі амсрыканекі праект рэзаліоцыі.Кіраўнік дэлегацыі ВенгсрскаП Народ- най Гэспублікі Імрэ Хорпат указаў, што ў канцы кастрычніка і ў першых чысллх лістапада ў Вспгрыі існавала сур’ёзная нагроза прыходу да ўлалы фашызма. Быў распрацаван нлан. сказаў Хорват, адхіаіць І.мрэ Надзя і замяшдь яго кардыналам Міндсенці, які ўзпачаліў-бы фашысцкі рэжым.Хорват напомпіў, што вснгерскі народ чвэрць стагоддзя знаходзіўся пад прыгнё- там рэжыму Хорні, калі каля 70 тысяч леншых сыноў Венгрыі— нрагрэсіўных дзеячоў і антыфашмстаў— было забіта. Та-

ні час у Венгрыю вяртаюцца не толькІ асобныл групы бежанцаў, алс на венгер- скую граігіцу прыбываюць унаўнаважаныя 
з раду лагераў, каб ессці перагаворы аб вяртанні па радзіму. Венгерскія ўрзлавыя органы прымаюць уге меры іа  таго, као бежанцам, якія вяртагоцца на радзіму, пнары ць нармальюдя жыпцёвыя ўмовы. Супраць іх не заводаіцца якіх-небудзь су- довьіх снраў. Венгерскія Оежанцы пачына- юць рязумець, гато іх несумленна ашукалі тыя, хто падбухторыў іх уцячы за граніцу.Генеральная Асамблея зрабІла-б кары,с- ную справу, ка.ті-б яна дапамагла веш ер- скім бежанцам хутчэП вярнуцца дадому і прыкяць актыўны іўдзел у аднаўленні на- роінай гаспадаркі СЕаёй краіны.Жыццё ў Венгрыі цяпер нармалізусццз. Многія цраііірыеметвы аднавілі работу і пачалі выпускаць прадукцыю. У  краіне функцыяніруюць тыеячы промтаварных і прадуктовых магазінаў. Нарошчвакшь тэмпы вытворчасці вугальныя шахты. Венгерскія сяляне завяршылі ассннія на- лявыя работы.ВенгерскІ народ мае патрэбу цяпер ве Ў гірапакацыіінай настанаўцы абмяркоўвае- мага нытання на Генеральнай Асамблеі, не ў наглядальніках ААН ,— яму патрэбен мір і спакой. Вось чаму ў тэлеграме в. а. мі- ністра вамежных спраў Венгрыі ад 3 снеж- ня гэтага года на імя геноралыіага сакра- тара гаворыцца: «Венгерскі Урад стаіць на сваёй раясйшай' пазіцыі, што падзеі, якія ндбывал'сл ў Венгрыі а 23 кастрычніка 1956 года, адносяцца выключна да іунутра- ных спраў Венгрыі і не ўвахоізяць у кам- нетэнцыю якой-небудзь нІжкародкаб арга- нізлцыі. уключаючы Арганізацыю Аб’ед- наных ІІацыГі. 'Гаму венгерскі ўрад лічыць. як і рансй, што дапушчэнне наглядальнікаў Арганізацыі Лб'еднаных Нацый ка тэрыто- З поўным тэкстам дакумента магчыма азнаёміцца ў бібліятэцыЗ поўным тэкстам 

дакумента можна азнаёміцца ў 

 нітэту Венгрыі і будзе супярэчыпь прын- пыпам Статута Арганізацыі Аб’еднаных Нацый».Лсабліва знўзята яаклікае да ўмяшзння ва ўнутраныя снравы Венгоыі дэлегат Ку- бы пан Нун’ес-Плртуондо. Йн выступае за евабоду, дэмакрзтыю, за правы чалавека і г. і .  Але пі яму браць на сябе ролю аба- ронцы свабоіы і іэмакратыі? У яго-ж кра'- нс ўстаноўлона іыктатура прэзідэпта Ба- тыста. У той час, як пан Нун’ ее-ІІартуондо рыхтаваў чарговы паклёп па вентерскаму пытанню. у самой Кубе началося наўстан- не сунроць рэжыму лыктатара Батыста. Паўстаўшыя патрабуюць уходу дыктатара Ў адстаўку і правялзення дэмакратычных уееагульных выбараў. Урад Кубы жорстка распраўляецца з паўстаўшымі. ёсць забі- тып і цансныя, сотні людзей арыштаваны. .V гэтых умовзх. калі народ Кубы пазбаў- лен элементаоных дэмакратычных свабол, нрадстаўпік Кубы на Генеральнай Асахблсі не сароміцца еаваць евой нос ва ўнутра- ныя сцраны Вс'нгсрскай Народнай Рэспуб- яікі.Як не ўсіюмніць тут крылатыя с.товы: «У  чужым воку сучог, ты бачыш, у сваім коку бервяіга не заўважасю».Пан старшыня! Дэлегацыя Бсларускай (’ЕР рашучым чынам адхіляе прапануемы праскт пэзллшцыі, цакіраваны на ўмяшан- не ва ўнутраныя снравы Венгрыі, і будзс галзсаваць сунраць яго.** му ён добра ведае. што азпачас фашыэм. Таму з першых ізён лістапада народ зма- гаўея поп.іеч з совецкімі сойекамІ, каб па- дапіць фашысцкі п іт ч . Гэта пырагавлла жыццё тысячам людзей. Калі-б контррэ- водюцыя перамагла і была адноўлсна фа- шысцкай дыктатура, гэта азначала-0 ства- рэшіе параханога склепа ў цэнтры Еўрп- пы. дзе лёгка магла-б пачацца трзцяя су- свстнля вайна. Ларажэнне контррэволю- цыі было магчыма толькі ш.іяхам звяр- тання венгерскага ўрада за ваепнаіі дапа- могай да Совецкага Саюза.Хорплт прывёў яркія факты, якія свсд- чаць аб працоўным уздыме сярод вен герскіх рабочых і сяллн: яны ўпорна пра- цуюць, каб адвавіць нармальнае жыццё ў краіяе і дапамагчы ўраду ажыццявіпь яго шырокую эканамічнуш праграму, якая(Зананчэннс на 4-й стар.).
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