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 - Говори радио „Свобо”. Нека всички, които мислят 
трезво и не са завладени от престъпната мистика на Атом-
ния пират, се включат в борбата за мир на Земята. А единс-
твеният истински реален начин за постигане на желания 
мир е унищожаване на този най-голям престъпник – откри-
ването му, залавянето му и изправянето му пред Световния 
съд на прогресивното човечество. Нека Атомният пират 
знае, че с мистика не могат да се затворят очите на милиар-
дите, които не живеят в епохата отпреди две хилядолетия. 
На всеки разумен човек е пределно ясно на чия страна е 
правдата и на кого е нанесена неправда, кой е наистина по-
търпевш. А и кой истински честен човек би станал роб на 
престъпник? Кой би се примирил с робската участ, когато 
пред нас се открива пътят към най-прекрасното бъдеще? Та-
зи цивилизация, изграждана с хилядолетия, не е създадена, 
за да бъде унищожена с лека ръка, по най-престъпен начин, 
от някакъв супергангстер. Всеки, застанал в защита на тази 
цивилизация, е станал да брани и своите свещени човешки 
права. Никой не може да бъде господар на равни хора, ни-
кой не може да натрапва властта си на свободните хора, а 
единственото управление, което е най-справедливо, може да 
бъде в ръцете на високо съзнателни личности, които имат 
еднакви права с всички останали членове на обществото и 
които са избрани от самото това общество по най-
единодушен начин, а не са „наместници на Бога”. 
 На всеки съвременен човек е пределно ясна мистика-
та и демагогията на престъпниците, които се стараят да оп-
равдаят жестоките си престъпления спрямо човечеството. 
 Ще дойде ден, когато и този престъпник ще отговаря 
пред милиардите, жадуващи за мир, свобода и човешко ща-



стие. А този ден е близо. Това не е мистика, а реалност, за-
щото мощта на човечеството е по-велика от всякаква мис-
тика и най-силното оръжие е оръжието на разума, който 
обединява прогресивните сили. Спомнете си деня, в който 
човечеството тръгна по стръмния и тежък път към светлото 
бъдеще. Нека се преклоним пред паметта на неизброимите 
жертви в борбата за истинска правда. Нека тяхната кръв, 
пролята в името на човешкото щастие, запулсира в нашите 
жили, защото тя е и наша, защото тя ще ни даде нови сили в 
борбата за мир. 
 Нека всички разумни, честни и трезвомислещи хора, 
които имат достатъчно сили, да продължат борбата в името 
на човечеството до пълната победа над тъмните сили на во-
йната! 


