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ЧИ МОЖЕ КРІЛЬ ВРЯТУВАТИСЬ ? 

(До Мадридської наради) 

1 серпня 1980 року минає п'ять літ відтоді, як голови 
у.ря.Мв усіх країн Ев-роrn:и, ЗСА й КанадИ пітtисали в Гель

сінках Прикінцевий А·кт наради щодо безпеІ<!и і croiвrrpaцi в 

Европі. Два роки то:му представнm<и 11Их самих країн зі· 
бралися ·в Белrраді, щоб підбити підсумки вико.нання При

к.інцевого ~У- Проте цього завдаНіНя ·вони .ие виконали 
й роз'їхалися, лишивши ло сооі беззмістовне комюніке. 
В лИІСтОШl.діі цього ро!К)' в Мадриді збирається д!Р'УГа під

сумкова конференція. Комуністичний світ уже почав під

готовку до цієї наради. 

Приїзд да Парижу польського нерхово.ztи Е. Герекз 

і його 1переговори з Валері Жіскар д'Естеном - це пооди
нока вершина того величе3ного проnаrандивного айсберrу, 

що його заnустив Кремль. У заХІідні країни, що пі~писали 
Прикінцевий Акт, nоїхали, крім Герека, таємні диплома

тичні иісії держав Варшавськогсо бльоку. Про за.вдання кож

ної тЗІкої МІісії легко здогадатись: воно аналогічне до того, 

що сказав rерек про .мету сваго візиту до Франції - «до
МОІВиться, щоб у Ма-дри.щі не було ТЗІКИх непорозумінь, як у 

Бє.'Іrраді:.. сНепороаумінням~ Герек називає виступ аме-ри· 

канського делеrата, який затаврував Совє'N:ЬІСИЙ Союз за 

грубе порушення прав людини. Совєтський делеrат запро

тестував проти цього виступу, поrрсжуючи покинути на

раду. Зваживши на цю погрозу, інші західні представники 

не п.ід11lJІимали головного амери·кансі:ікого делеrаїа, і йосо 

виступ - єдиний сміливий і правди•вий - .1ишився сгла
С<»І оо.пdющого:.. На Мадридській же нарці комуністичний 

світ, виявляється, не хоче чути на·віть пюод:иноких крІИ· 

тичних виступів. 

Із сказЗІНого ·вище випливають та.к.j питання: 

Перше. Чи не зведеть<:61 Мадридська иа.рада до того 

.самого, що й Бє..1rрадська - до пусто·порО)ІОНЬ()Ї баJІакани· 

ин, А чя не заюіичІиться також беззмістОtВННм комюнЖе? 



Друге. А чи взагалі ваЖJLИво для людей західнього сві

ту, ·n1po що йтиметься на тій •конференції й чи:м вона скіІн
читься? 

Щоб відповісти на ці nитання, треба пригадати: 
- загалЬІНий зміст і значення Прикінцевого Акт-у Гель

сінкської наради; 

- чому була •Нерезультативною Бє.пrрадська нарада; 

- хто 3аtЦ'Ї.ка,ВJrений у н~езультатИІВНост.і Мадридсьоюі 
на.ради; 

- чим за·г.рожує її нерезультативність. 

11. Загальний зміст і значення Прикінцевого Акту Гельсінк

ської наради щодо безnеки й спІвпраці в ЕвроnІ. 

На час ГельсінксЬІкої •наради минуJІо 30 років nісля за
кінчення Другої світової ·війни, а -мирного договору не тіль
ки не скдадеІНо (небувалий випадок в історії), а й nерспек-

11ИВИ та'!<'оЇ нема. І то через те, що Совє·rсьrкий Союз 'J!Перто 
в.ідМ<>'В..1Я€ться від мирю1х переговорів і продовжує утри

мувати чисе.1ьні збройн-і сили на тих рJІбежах, яких він до

сяг на кінець війни. В нас.l'ідок цього західкій світ опинився 
лід ,постійною загроз.ою •fшглого наnаду со•вєтських військ. 

За•конним виходом з цього неп-рипустимого становища 

є мирний договір. Таким договором, Я•К відомо, насамnе

ред оголошується закінчення стану війни, а це означає, що 

сторони мусять :негайно nривести свої війська до мирного 

стану. 

Відмовившись від спільного опрацювання мирного д~ 

говору, Со!вєтський Союз придумав йому rnідІМіну. Він ви

сун~ ·ідею переговорів щодо с11воре.ння умов безпеюи і 

слівпраці для СССР з йо·го сателJтами і захі.дІНіх краін nри 
фа:ктично існуючому становищу. Перебуваючи п·ід поС11ій

ною загрозою збройного нападу, Зах.ід ІU)'Ікав бодай якоїсь 

безпеки і погодився на Гельсінкську на:раду. П:ісля три
валих переговорів було складено Прwкінцевий Акт, який 

і підписа~и голови уряді.в усіх 35 краін - утчасНІИків ІНаради. 
Це ,був паліатив мирнО'го договору, я.КІИй дm~ав справж

ні реаJІІії Совєтському Союзові й ілюзорrну бе31Пеку Захо
дові. За зМіі·стом цей Акт можна розділити на дві нерівні ча
С'J'ИЮІ. Першою сТІВерджуєтЬІСЯ "status quo'" ·в Европі, тобто 
узаконюеться 'Перебуваин.я в її цен11>і со•вєтських збройних 
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сил і визнаються теритОtріяльні й ,полі'NІЧІНі •реалії, що СКJІа

лися .в наСJІІідок Дру.гої світової війни. 

Першу частину укладено на ко·ристь Совєтського Сою

зу. Ії зміст свідчить, що взяла гору совєтська політика. 
тобто визнано прадиктовані Совєтським Союзом повоєнні 
европейсЬІюі кордони. При то.му увічнепо ·поділ Німеччини 

й поневолеш1я nрибалтійсЬІких роспу6лі·к та країн Схід

ньої Европи, чорним ходом введено до сім'ї схі.щньоевропей

ських ·народів незаконнОІНароджсну дJИ1'1JШУ Кремля -НДР. 

До першої ж частини CJIJiд далучити 'й усі статгі Акту, 

що .стосуються так званої співпRаді. Ці статті сприяють 
зростанню ·потОtку до СССР захід1ніх 'кредІН-N.в, техніки й 

технології, що дає моЖJІИвість Кремлеві не тільки прадов
жувати гонку озброєнь, .утримувати величеЗІНу армію, ІLІІС 

й відстрочу·вати економічну катастрофу, яка tп·остійно за

гражує через ненажерливість совєтсЬІкоі воєнної машини. 

Чим же заплатив ~ремль Заходові за та:кий коштовний 

дарунок? - Обіцянкою. СССР запевнив Захід, що ІНе .на
падатим·е на нього, J .на потнердження .серіі·ознос'tі своіх 
обіцянок погоди.вся на включення до Акту третього роз

ділу - про свободу і людсЬІкі 1правщ про вільний о•бмі!н 

дюдьми, ідеями й інформаЦІією між .країнами. 

СССР - юраїна із закритим суспільством. Довір'я до 

урядів таких країн - ІНепр.ипустима наївність. Але зобов'я
зающ що їх узяв Совєтський Союз згідно з третім розділом 

Акту, я:кби СССР іх виконував, надавали б сО'Вєтському су

ооільству 11рохи tвідкритості, а це умож.ливлюооло б Захо
дові деяку безпе·к'У, що .могла виглядати як мінімалЬІНа 

платня за одержані Совєтами реалії. Та платити Совєтський 
Союз не хотів Riчoro. 

Не минуло й півроку п·ісля тога, як Брежнєв поставив 

свій підпис під ПриюіІНцевим Актом у Гельсінках, - і на 
XXV з'їзді І<ПСС він же дав зрозуміти, що для СССР лише 
nерша частина Прикінцевого Акту має зобов'язуюче з-начеп
ня. Щождо третього розділу, то вимогу tвиконувати його 

Брежнєв ква:ліфікував як спро·бу Заходу «Використати цей 
документ як ширму для втручання у внутрішні спр8і8и .краін 

соціялізму, для ЗІНтикомуиістичІНоі й антисовєтської дема
ГОІlіі в стилі холодної війни:. (газ. dlра.вда:., 5. 2. 1975 р.). 
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ВІ. Чому Белградська нарада виявилась нерезультаntою? 

Зах.ід повинен 6ув знати ІВиславлювання ·Брежнєва· ,j під

rоrуваrrи·сь до рішучої відсіч.і 11Радиці'ЙніІ#і ІП!ОдІВійнОС11і со
вєтського тра1ктуваmя міжнародніх угод - використаннtІ 

іх прав й Іrнорування обов'язків. 

Підготуватись було нескладно. Громадські І'руmи спри

яння вш<оrнанню Гельсінкських у·год, ·як,і створились в СССР 
1975 ро~у. осо6ли.во Московська й ~7ІJ{раїнська, надіслали 
всім 35-ти ·ІСраЇІНам - учасницям неза·перечні докази того, 

що Кремль не ви:конує своїх о6ов'яз·к:ів по тр-етьом'У •кошику. 

Це потверджува.'Jося й судовими 1процесами, які розnоча
лись над члена:Ми Гельсінк.сь:ких груп у чr~сі сrІl\ЮЇ нар:1.1н 
в Белrраді. Совєти rнавіть не ховали того, ~цо судять .моск

вичів Ордова, rінзбур-rа. Щаранського, українців Руденка, 

Т.ихого, Лук'яненка, МариІНооича й Матусе-вича за членство 

8 rелЬОЇ•НКСЬІJ{ИХ ГJ)УПЗХ. 
Фактично п.ідсудн.іх обвинувачували в сnробах приму

сити владу ви·конувати власні за·к.они, .ІLИше маскували це 

обвинувачування словами сантисовєтсь:ка про1паrанда», «іНа

клепи на совєтський лад». На тлі матер·іялі.в, поданих до 
Бе.тrраду Гсльоінкськими групами, Пtроцеси да•ва;rи доб

рий привід Д;1Я рішучого протесту, .а•ж до припинення нара

ди, якщо Совет.и не звільнять правозаХ;исників, заарешто

ваних лише за те, що 'ВОНИ наглядали за ВИІJ{ОІНа'Ння.м Гель

сінкських угод. СоветсЬ<кому урядові безумовно довелось би 

відступити. Постанови Прикі•нцевого Акту •бу;ти ще п·отрtбні. 

По-перше, як міжна•родн.ій документ, що закрі:плюе совєт

ські надбання в Европі. По-друге, як до.кумеrнт, що сприяє 

р·оззброєнню Заходу і відкри·ває леtальний шлях для ін

фі.~ьтрації ·ідей та людей з.і Сходу в тил Заходу. І ще боїль

ше був нін потрі6ен К,ремлю як дип.1оматична зас.'Іона д.'ІЯ 

тих аrресиmшх д~й в інших .районах світу, які він тоді вже 
rо'Туовав. 

На жаль, Захід не зайняв rnердої ІП:озиції. І знов пере

моr.1а дипломатія Москви. ЗахJд ІВОлів ое.покою, й заради 

нього був готовий она безконечні ·поступки. Він, наче 'Кріль, 
спара.лізований ·гіп·нотичним поглядом змія, ІІtростував до 

пащі. На•рада піш.1а шляхом, ЯК'ИЙ вк~зала оеоветська деле
rація. Говарилося про співпрацю, про досяrnеяня на w~~ 
тор.rі•мі, наукових і культурних обм.інів ... і ні·чого npo <Пра-
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в.& людини. Більшkть засідань бу.1и за•критими, і громад

ськість ·навіть не знала, про що там іш•юся. Так порожньою 

tІала•канииою й закіІНчилась ця нарада, не JІІишивши по собі 

t~а.віть слілу. 

lV. Хто заuікавлениА у нерезультативностІ Мадридської 
наради'? 

Відповідь на це пита•ння дуже проста: той, кому ;пасує 

юmішнє становище в Евро·пі і в ціло.му світі, а саме - со

вєтська перевага в тактичній атомрвій зброї 'В Европі ста

fІО'Вить 13%. Ще ·більша перевага в звичайній зброї: в Се

редн.ій і Швнічній Европ.і НАТО ма€ 2700 гармат і 700 тшrк.ів 
nJюти 10,000 гармат і 20,000 танків ВаршЗJВсЬІКого пакту. Ра
к.ет «СС-20» Совєти тут мають 1370, а НАТО JІ'ИШе 386 по
рівнюваних систем. Термоядер.ної ж зброї і міжконтинен

rадЬІНИХ ракет СооетсЬІКий Союз нагромадив стільки, що їх 

ви•стачить на ЗІНищення всіє•Ї нинішньої ц:и!Вілізації на зе.мл~. 
І все .це в руках !Вузької КЛІіки, яка очолює -однопартійну 
І'ІІЇЙ<:Ь·КОІВО-ПОJІіціЙtну машину. В ЦИХ умовах МОЖНа ПОСТіЙНО 
6ути готовим до ядерного шантажу, чи, навіть, до нищівної 
катастрофи. 

В таких умовах неоціненна ро.1я людей, що ведуть бо

ротьбу в самому СССР за за·конність, за ·право і проти во

енних аваІfпюр. Саме за цю боrотьбу, за те, що вони проти

діють а•вантюризмові к.1і·ки ·володарів, жорстоко .пересЛtі

.щують .n·равозахисни·ків у СовєтсЬІкому Союзі. ГоJювнІИИ 

удар падає ІНа •Ге.'Іьсіrнкські групи. На той 'Час, коли •пишеться 

ця брошура (початок січня 1980 року), вели·кі втрати по
несли Литовська, Вірменська й Горузинська груm·и. Кіль·ка 

днів то.му додатково заарештоВЗІНо з цих груп: литовця 

Антанаса Тер.1яц"kа .і грузинку Ва.лентину Пайлодзе. Ук
раінська ,j Литовська групи живуть тільки завдяки безп~

реt"вному •Іюповненню 1JОВИХ чJІенів. З Українськоі групи 

засуджено на довгі терміни ув'язнення десятеро, вис.ла.но за 
'КОрдоrк ІП'ятеро, зазрештозано А ·перебУ9Jають 11ід слідством 
nетро ІЇ Василь Січко (баТІіКО А CИfl), Петро Розумний, Яро
аав Лесів, Віталій Ка.пиничепко, Микола Горбuь, заведено 
СПІраву fla ВоJІодІИмира Ма:тrнкОІВИча. За рахунок поповнень 
't'рвмаеться й Мооковська гр-упrа. Бока теж понесла 1'ЯЖІІОі 
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втрати: оімох член.і!В засуджено до ув'язнении й заслання, Ші* 

crrьox вислано за кордон і однаго-Віктора НеюіІпєлова -за* 
арештована. Водночас заарештовано одну з найбJІИжчих 

співnрацівників академіка Сахарова, .відому правозахисни* 

цю Тетяну Вєл.іканову, заведооо справу на не менш відому 
уч.асниІЦю nравозахисного руху, МалЬІВу Ланда. Численні 

арешти проведено серед кр.и:мських татар - між ними такі 

видатні діячі національп-юго руху як Мустафа і Решат Дже
МІілєви; серед віруючих - у їх чи.слі голова Церкви адвен* 

тистів сьомого ДІНЯ 83-річний Во.'Іодимир Шелков, засудже

ний ІІЗ 5 рокін суворого режиму, недавно заарештовано -
православного священика о. Гmба .Якуніtна та богослова Лева 

Регельсона. І багатьох інших, хто не хоче схилятися перед 
сваволею влади, арештовують на ІВсій території СССР. 

Та не тільки арештами діє •влада. Ви·користовуючи кар-

ІНИХ злочинці·в .і слец:іяльно підготовані rанrстерсьюі банди. 

вбивають правозахисників підступно, по ... бапдитськи. За ос
танні роки вбито: російського ІПисьменника і перекладач.а 
Костянтина Богатирьова, украї·нців - худоЖІНиків Аллу Гор
ську й Ростислава Палецького, письмеШІика Гелія Снєгірьо
ва, композитора Володимира fвасюка, архиє:пископів Мето

дІія Мснцака і Мико.11у Івасюка. Розстріляно трьох вірменів ІНа 
П·ідстав,і судо,вої фадьсифікації. 

Не зважаючи на арешти, жорстокі присуди і бандит
СМ<і 'Вбивства, правозахисники продовжують }'ІПерту б()роть
бу. До якого напружеІН'ня доходить ця бо·ротьба, свідчать 
аК11И самосnалення. За прикладом чеха Яна Палаха, що в 
такий жахливий спосіб протестував 1nроти совєтської оку
пації, живими смолоскипами •В СССР стаJІИ: латиш Ілля Рип.с 

' JІИтовець Ромас Каланта, українець ІваІН Ма•куха, 'Кримський 
татарин Муса Мамут, росіянин Ляпін. 

Так бореться совєтський правозахист і так бореться 
з ним влада. А Захід? .. Інфільтрація чекістських ідей d лю
дей дає свої наслідки. Не дивлячись на акти совєтсько1 аг
ресії, які періодично повторюються, оскаженіння тираніч
ної системи в Іq>аіні, західні JLіберали ІВсе ще виховують 
іJІюзП п~ро· слібермізацію::., спереродження:., сконвергенцію::., 
сдеідеолоІ'Іізацію:. совєтського «о.иунізму. Лівим же пібе
ра.!Іам цей 1КОмунізм подобається навіть у аинішньому !ВИ
огляді. Щождо західніх урців, то багато з них просто пра!'* 



нуть опокою на сьогодні, і вони не думають про зав"Гр.а, не 

хочуть говорити Сов€тському Союзові •неприємної мя ньо
го ·п·равд:и. 

Внаслідок Со8€тсько.\1у Союзові вдалося перешкодити 

породукуванню нейтронної бомби. А тепер, спираючись на ті 
самі сили, гін 'Веде акцію проти розміщення в Европі до

даткових ра·кетно-ядерн:их установок середньої дальности. 

Ситуація, яка дозволяє Совєтському Союзові мати по
стійну збройну перевагу в Европі, цілком відпоІВідає його 

нам.ірам, і він хотів би устійпити її. З по·гляду цієї мети 

Мадридська нарада, яка могла б бути справжньою перев·ір
кою Г·ельсінкського Акту, КремлеВІі не потрібна. йому хо

четься з·вести її до порож.ньої балаканини. 

V. Чим загрожує иерезультативнІсть Мадриду? 

Коли б Советам удЗІВся іх намір, це стало б великою 

трагедією для Европи і світу. Справа в то.му, що Сооєтський 
Союз уже багато ро·ків в-еде наступ. Реально можна бачити, 
що Кремль намагається ІНасамперед опанувати третім ·сві
том. Ця а·кція ведеться в трьох головних rналрямах: в Афри

ЦJі і Лати·нській Америці - за допомогою Куби, в nі·вденно
схід1ній Азії - за допомогою В'єтнаму, на Середньому Схо

ді -·власними силами та: засо•бами СССР. Інтервенцією ІВ Аф

rаністЗІНі со•вєтські 'Війс~:>ка широким фронтом вийшли на 

кордони Ірану й Пакістану, зайнявши тим самкм вихідне 

становище д.ля на.ступу в райоІН Перської затоки. 

Як відомо, всі со8€тські загарбання починаються з за

колотів ,і опереворотів у країнах, які Совєти хочуть захопи

ти. В Ірані перший етап такої п•ідготовчої акції вже .пройшов. 

Хомейні вже наробив досить хаосу •в цій країні й тим самим 
підготува'В її до нового за·колоту. За другим або за· третім пе
реворотом у цю країну ввійдуть <:овєтські війська ,й веJrИ

кою навалою попрямують до Персь·кої затоки. Це не стано

витиме великих труднощів, бо Організація Об'єднаних На

цdй уже сьогодні добре служить цій меті Кремля, оголошую
чи Індійський океан зоною миру. Іншими словами хоче по
збавити ЗСА можливости вчасно прийти на допомо-гу Іра
нові. Тим часом океа&~ська фльота СССР продовжує свою 
аІJЩію по осовоєнню овіто-вих океан·сЬtких просторів. А Куба 
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-rазом з Н ікараrуа напевне роздмухуватимуть «рево.'Іюці:А~ 

иу ситуацію-. в Латинській Америці. 

Шо ж ~· цей час діятиметься в Евро•nі? А нічого. Зако

.rтсана ба.1аканиною і обіцwнками, воІНа буде смакувати 

свою «безп•СКУ» П•ід парасолею советеької зброї доти, доки 
це буде вигідrно Кремлеві. В слушний час же ·в евролейських 

країнах rюси.1иться терор, ·почнуться заколоти, j соВ€тсьЮ 
з6f1ойні ·сили підуть на «допомогу братам-европейuя.м« ... 

Ко.'!и це буде? Ми не знаємо. Оперативної карти ма~ 
ша.1 Огщжов на·м :не показував. А.ле слідкуючи за тим, що 

ВЇдбуВЗ.lОСЯ, МИ баЧИЛИ, ЩО «ЗВЇЛМІЯ.ЛИСЯ:. ТЇ КраЇНИ, Я·КЇ 
нзм.іт~~ов Кrемль. і в той час, який він виз-на:чи.в. І нія·кJ міок
народні угоди. ніякшur Прикінцевий Акт тому не персшкод
жа.1ІИ й не nерешкодять. СовєтСІ.rшй Союз не заду;~.,уюtrисh 

J"ІОЗр•ИВЗ€ будь-яку угоду, ЯК ТіЛhКИ ВОІНа йому НеІІІ'ОТрібна. 

З 25-ти угод про нсщ1пад, укладених СССР з різнюrи кра

інами nеред Другою світовою війною, в часи війни і п•іСJІя 

неї. 24 роЗ<ірвав СССР, лише о.ану розірва:в Г•ітлер. 
Оперативної карти, повторюєм, нам не покззувал.и. Але 

ми .nевні, що на ній е й Европа, й ЗСА. ОпанувSІПІя цІлим 

світом - на менше Кремль не погодиться. Якщо це Вас за

довольняє, то. до·чита:вши до цьоr·о рядка, відкиІНьте книж

ку. Якщо ж ні, давайте разом шукати ШJІ'ЯХ в інше майбутІІЕ. 

Тут 'настав час вілповісти на за·nитаНІня: 

VI. Чи може таки врятуватися крІль? 

Ні. не може. Сnара.1ізований гіnнс-тични.:\t лог.лядом 

змія, крі.~ь та•ки в.'І•ізе йому в nащу ·- j буде пр01<онrнутий. 
Спо.внеН'Ий невимовного жаху, він рухати-меться опир-аю

нам.іти.в Кре.м.1ь, і в той час, який він визначив. І нія·к.і маж
НЗ';1Оді кажуть: сПищить, а лізе». Нема тому кроликовІ по

рятунку. 

Та на щастя, Европа - не кріJ1Ь. Вона може зайняти 

т.ве:рду nози,цію на МадридсЬІІ(jій ·нараді. Може змусити СО'
ве.тсn~И'Й Союз виконувати зобов'язания, я:кі він сам узЯІR 
на себе, пдписуючи Прикіицевий Ахт, примусити неrайио 
звілЬІНити всіх }'ІВ'яз-нених діяч,ів nрЗІВозахиснс-го оруху .й ого

JJОсити загальну nолітичну а·м·нестію. Ми t~rевні, що борців 
за права JІЮАИНИ в СССР треба ритувати за всяку цІну. Іхня 
во.nя сьоrодні - наша 'ВОJІЯ, а то А житти завтра. Наша· баА· 



дужість тепер ·обернеться кривавими ·С11русаии, а .моЖJJнво й 

за'ГибеJІJІю с·віту, в не такС"Иу вже А даJІекому майбутньому. 

За•раз .потрjобна лише твердість, ·rютОІВН,ість відстоювати ТІ 

вииоги до ,кінця, не оtІНЦЯЮЧИ.СЬ н.авіть перед визнЗІННя.м Іlри
кіІНцеІВо.rо д,кту недіючrим. Навіщо 111отріrбен Акт, ·який сьо
годні цічогсо реа.пьного Заходові оне даі€, а вазав-пра може 

бути роЗІірваний Советським Союзом, ЯІКЩО ста:не Й()Му не

потрібний? 

Але де ж заХІідкім урядам узяти такої твердости? -
і ільки у •ВОJІі своіх народІв. 

Громадяни ооіх ~ра·1н Еврапи, Канади іі ЗСА пови·нн:і: 
- вю-rагати ·від своїх урндів, сенаторів і ·ко'ІП'рсс~снів. 

щоб урядові дел•еrац.іі, яюі поїдуть до Мадриду, ви·к.рили на 

нарці ~ поруІЩешІЯ А·кту і домаІГалиси 31Ві.пьнен.шя з тюрем, 
психушок і •кооцтабо!рір усіх праІВ·о.захи•сників, ус-іх rполітич
них юраm1 СССР і •країн Східньої Еврооо. 

-домогтись ·Від урядів, щоб вони зобс-в'язалн свої дl'· 

.Jr·eraцiї визнати Прикіmtевий Акт rнедДючим, якщо бльок ко

муніСТ!Ичmtх країн !Відмовиться зв.ільнити прав.озахиаткін 

і виконувати свої зобс-в'язаrння за третім ·кошИ'Ко:м; 

- створити громадські групи 'Нагляду за nідготовкою 

д:о Мадридської нарали і за са•мою нарадою; JIOc;taІH прсд
ставникіІв цих гpytn до Мадриду на той ча•с, ко.1и там nр-охо
дитиме нарада; 

Мадридська нарада мусить ст.атн ло•воропш,м пуць."ТО:З.І 
<m•раmtшьої безnеки і оmі.впраці. В про:'І1ИіВНому разі вона бу 

де стимулятором руху ·кроля (Евроnи) н пащу зміmі, н бr

зодrню ·комуністичного лС!неводення. 



ЗВЕРНЕННЯ 

У СПРАВІ АКЦІІ "ПРАВО3АХИСНИП МАДРИД" 

ДО ВСХІ УКРАD-ІЦІВ! 

ДО СВІТОВОІ ГРОМАДСЬКОСТИ ! 

Друзі! 

Надзв,ичайними обставина'Ми 3Мушені ми звернутися до
Вас. 

НЗІближаєтlіся Мадридська Нарада (листоnад, 1980 р.), 
кwра має на меті підбити 'Підсумки виконання Гельсінксько
го Прикінцевого Alcr'j. 

Влада СССР розраховує зробити Мадрид безрезультат
ним. Домогтися, щоб і після Мадриду все лишалось, як є. 
ЦЬОГО ДОПУСТИТИ НЕ МОЖНА. Представництво Україн
ської ГельсінкськоІ групи, за доручеШІям Групи, започатко

вує, сnільно з Американською Гельсінксlікою груnою ti з 
правозахисниками всіх ГельсінксЬІJ(ИХ країн, акцію "ПРАВО
ЗАХИСНИИ МАДРИД". 

Щоб П'редетавництво Української Гельсінкської Груnи 
могло ефективно брати участь у цій акції, нам ПО'J1)ібна до
nомога: 

1. ООБИСТА УЧАСТЬ БАГАТЬОХ ЛЮДЕй В АКІ..ІД 
З ТИМ, ЩОБ ТВОРИТИ СУСПІЛЬНУ ОПІНІЮ І ВПЛИВАТИ 

НА УРЯДИ. 

11. ГРОШОВА ДОПОМОГ А. 

Ми закликаємо Вас: 
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ТІВОрити групи дЛЯ mідтри.мки акції "ПРАВОЗАХИGНИІ'І 

МАДРИД". 

Посила'І'и гроші на адресу: 

Ukrainian Helsinki Group 
Р.О. Вох 770, Cooper Station 
New York, N. У. 10003 

або 

Ukrainian Orthodox Federal Crelit Union 
Р.О. Вох 160, Cooper Station 
New Yor~, N.Y. 10003 
Acct. Ukrainian Helsinki Group 

ПЕТРО ГРИГОРБНКО ЗІНАІДА ГРИГОРБНКО 

ЛЕОНІД ПЛЮЩ РАУСА МОРОЗ 

ПЕТРОВІНС АйШЕ СЕйТМУРАТОВА 

ВІКТОР БОРОВСЬКИй НАДІЯ СВІТJІИLП-ІА 

МИКОЛА ШАРИГІН-БУДУЛЯК 

н 



~ В А Г А І 

На &<ій сторінці одинадцятий р•ядок від нwзу є недобрий, 

його треба замінити, вс-га вити такий: 

чись, пи,щатиме, але зупинитись не зможе. Пrо такий стан у 

ПQосимо вибачити за по·мИJrІ<'у. 



ЗmсордоШІе Предсrаmництво Украінської Гмьсінюсьtеоі Групк 
генерм Пет.ро ЛрИ'rаренко, голова 
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