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 - Говори радио „Стювиа ек бриасит” (Ctwvya eq 
bryacyθ – Европа и света). От името на организациите 
„VEN”, „NERYD”, Бюрото за издирване на Атомния пират 
и ООН, прокламираме: Нека всеки честен човек, който съз-
нава огромната цена на мира, да остане верен на човечест-
вото и дори с цената на всичко да продължи борбата против 
космическите престъпления на Атомния пират. Нека всеки, 
който се е заблудил временно, да разбере същността на тази 
безумна война и да се отправи към Бюрото за издирване на 
Атомния пират, за да даде сведения за този враг № 1 на чо-
вечеството. Всеки, който помогне за разгрома и залавянето 
му, ще потвърди, че е верен син на Майката Земя и че е дос-
тоен името му да остане в човешката история. 
 Жители на нашата много изстрадала планета! Още 
веднъж ви приканваме за свещен съюз в името на мира и 
справедливостта, в името на прогреса и цивилизацията, ко-
ито принадлежат на честното човечество. 
 Хора, вие не напразно носите името homo sapiens. 
Още веднъж докажете, че сте достойни за него! Нека наша-
та велика и огромна сила веднъж завинаги да срази всеки 
враг на всичко най-скъпо за човечеството. Нека милиарди 
се опълчат срещу един, който заплаши света с разрушение. 
Нека Атомният пират бъде заловен и изправен пред Светов-
ния съд! 
 Човечеството няма да му прости, защото то помни! 
Човечеството иска да е щастливо, а хилядолетия то не е ус-
пяло. Едва сега то тръгна по пътя към истинското щастие, 
но се намери един изверг, който да изгори знамето на прав-
дата с ядрен огън. Но той не предвиди, че това знаме не се 
гори от нищо! 



 Човечество, твоят път през цялото ти съществуване е 
бил прекъсван от кървави реки, военни пожари, мъгли от 
барутен дим. Твоята люлка – Земята – не веднъж е ставала 
тясна за разгорелите се животински страсти. Синове и дъ-
щери на Разума, нима пак ще позволите на един звяр да 
пресече пътя ви към светлото бъдеще? Нима вие, озовали се 
в подстъпите към истинското и прекрасно щастие, ще сви-
рите отбой и ще легнете в изцапаните със съсирена кръв 
крака на вашия враг? 
 Не забравяйте – това е вашата кръв! Това е кръвта на 
невинните ви пеленачета, на беззащитните майки и старци. 
Това е кръв на ХОРА! 
 Всеки, който поддържа Атомния пират, цапа ръцете 
си с тази невинна кръв. Спрете, престъпници, защото въз-
мездието ще дойде – гневът на честното човечество ще се 
излее върху вас и ще ви смаже! 
 


