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Драга браћо и пријатељи,

М ноги  од  вас, и ако јасно виде све кори- 
сти по српски народ од оног правца политике 
коју води Претседник Владе Н ародног Спаса, 
армиски генерал Милан Недић, ипак стоји 
збуњ ен пред дошаптавањ има разних »ш ум- 
ских људи«.

Д рага бра^Ко, ви сви осе^ате  да у тој њи- 
ховој пропаганди има нечег лажљ ивог и да 
вас она води право у смрт и пропаст. Да, во- 
ди у смрт и пропаст и вас и ваш у децу, и ва- 
шу куКу, и цео српски народ, и целу нашу зе- 
мљу. Ви сви видите и oceiiaTe да се од  вас 
траж е страховите жртве, ради неког непоуз- 
даног и нејасног циља. Сасвим  сигурно, да ми 
У' међувремену. настављајуки непромиш љ ено 
да се и овако разоруж ани б ор и м о  даље са 
Немачком, пош то смо већ изгубили овај рат 
у који см о  онако махнито, а без икакве по- 
требе ушли, —  извесно је да се излаж ем о нај- 
теж им  страдањима, вероватном  истребљењу
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српског народа и подели Срби је  међу њене 

суседе.
Има пак пута и начина да се српски на- 

род  и Србија спасу од  коначне пропасти. То 
је пут којим нас води велики син нашег наро- 
да, јунак и државник, генерал Н едиК  То је 
пут измирења са Нем ачком  и прихватања мо- 
гу^ности да се заштити српски народ од  да- 
љег пропадања. и обнови наша држава Срби - 

ја, почињуфји све то сад одмах под овим са- 
дањ им приликама и околностима, не чекају^и 

тек на свршетак рата.
Да би вам било јасније колико је то погре- 

шно тући се и даље и страдати ради победе 
Енглеске, потребно је да будете сасвим на чи- 
сто с тим колика је грешка била што смо ми 
уопш те и ушли у овај рат, као да знате и то 
да ми у овај рат нисмо ушли ни из какве своје 
гдетребе, него смо у њега увучени само да се 
бијемо за туђе интересе и туђе циљеве. Нама 
је Немачка нудила мир, и најсвечанијим начи- 
ном  и уговором  обавезала се да не дира у це- 
локупност наше држ аве  нити у њену незави- 
сност. И сви наши одговорни државници, са 
Кнезом  Намесником  Павлом  на челу, прихва-



тили су били ту понуду, и склопили уговор о 
миру и пријатељству са Немачком. Али је је- 
дна мала група политичких авантуриста и пот- 
купљених енглеских агената успела да једним 

HotsHHM препадом  добију власт у своје руке  
и да, пустивши пијану руљ у уличне мангупари- 
је да чине лудачке испаде, изазову рат са Не- 
мачком. Наш им  уласком  у рат постигла је Ен- 
глеска политика оно што је хтела: да се још  
један народ, ни крив ни дужан, жртвује за њу, 
да буде прегажен и сатрвен.

По заврш етку прош лога светског рата. 
енглеским диктатом  о м иру створено је неко- 
лико држава на југоистоку Европе. Све је те 
држ аве створила Енглеска, да би имала у тим 
држ авама на располож ењ у ш то ве^у војску,

. састављену макар и од најразличитијих наро- 
да (као што је и војска саме Енглеске). Све  
ове држ аве на југоистоку Европе, имале су, 
по намени енглеских политичара, само један 
животни циљ: да буду вечито будна стража 
према Немачкој, војна граница, живи бедем  
састављен од разних држ ава и народа, које је 
требало непрекидном пропагандом  убеђива-
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ти, да је Немачка њихов вечити и неумољиви 

непријатељ, и да њ иховом опстанку и буду^- 
ности вечито прети опасност, од  Немачке; и да 
зато они треба увек да буду спремни, да на 
знак Енглеске скоче на оруж је  и полете у бој 
против Немачке.

То војничко »заокруж авањ е« Немачке от- 
почела је Енглеска још  на неколико деценија 
пре прош лог светског рата правећи савез са 
Ф ранцуском  и Русијом. У  то време, енглеска 
спољна политика била је ставила на дневни 
ред борбу  са Нем ачком  и њено слабљење, јер 
се Немачка у то доба почела дизати на свет- 
ској позорници као снажна млада држава која 
би могла угрозити енглеске колонијалне по- 
седе. Енглеска се и пре тога обарала редом  

на све оне држ аве које су биле сметња њеној 
колонијалној политици. Тако је она, још  пре ви- 
ше од двеста година, отпочела дуготрајну бор- 
бу са Ф ранцуском , тада најмо-Книјом држ авом  
у Европи; и када је, вештим интригама, успела 
да ко^лира м ногобројне  европске народе у 
рат противу Ф ранцуске, и да је на тај начин 
победи сатрвши најзад чак и њенога генијал- 
ног војсковођу Наполеона I, онда је она, то-



ком  тих ратова, отела од Ф ранцуске  њен 
пространије и најбоље колоније у Ам ерици  
(Канаду), у Азији (Индију) и м ногобројна остр- 
ва по разним  м орима и океанима, која су би- 
ла стратегиске базе за одбрану њеног огром - 
ног колонијалног царства.

После тога био је дош ао ред  на Русију, 
која се са севера помаљала као опасни пре- 
тедент на Индију. Русију је Енглеска тукла по- 
Motsy Јапана, кога је материјално и политички 

помагала. Па ипак поражену, ослабљ ену и по- 
нижену Русију, Енглеска је успела да придо- 
бије за свог савезника заједно са Ф ранцуском . 
и да тако оба своја ранија крваво тучена и о- 
сакаћена противника, Ф ранцуску  и Русију, у- 
прегне у кола своје политике и увуче их у рат 
против свог најновијег такмаца, Немачке. То је 
био заиста јединствен успех енглеске дипло- 
/>лације!

У прош лом  рату Немачка није била вој- 
нички побеђена и зато није ни била потпуно 
сатрвена. Енглеска тада није имала за то до - 
вољ но мо^и, него се одмах почела припрема- 
ти за један темељнији обрачун са Немачком, 
за други један светски рат противу ње. И као
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што је пре тога убедила Русију и Ф ранцуску  

да је њихов животни интерес да се искрваве 
и истрош е у борби противу Немачке, уместо 
да с њ ом  ж иве у слози и сарадњи, исто је та- 
ко неум орном  пропагандом  убеђивала дваде- 
сет година и све нас мање држ аве на југои- 
стоку Европе, да и нама вечито прети смртна 
опасност од  Немачке и да нам је једини спас 
у том е да пом огнем о Енглеску у претстојеКој 
борби  са Нем ачком  —  па макар себе сасвим 
упропастили и сатрли. У  том  смислу вођена је 
20 годинаа пред овај рат неуморна пропаган- 
да м рж њ е против Немачке и потреби нашег 
политичког наслона на Енглеску. Када је избио 
овај нови светски рат, увукла је Енглеска ре- 
дом  скоро све европске држ аве у рат против 
Немачке. И све су те држ аве биле редом  ту- 
чене и окупиране. Био је на нас ред, и Енгле- 
ска је чинила HajBetsy пресију на наше држ ав- 
нике и на нашу јавност, да и ми уђем о  у рат. 
Било је м еђутим  очигледно, да ми, сами сам- 
цити, мали и нејаки, недовољ но наоружани, у- 
нутра политички и национално разривени и 
закрвављени, нисмо смели ни помислити да се 
и ми хватамо у коштац са великом и победоно-
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сном  Немачком, знају^и при том  да смо оп- 
кољени држ авама које би у случају нашег у- 

ласка у рат све стале на страну Немач-ке а про- 
тиву нас. При томе, понављам, Немачка апсо 
лутно није имала намеру да у нас дира, него 
нам  је свечаним уговором  зајемчила мир, це- 
локупност наше држ авне територије и потпуну 
независност (сувереност). Као ш то смо ве+» ре- 
кли, сви одговорни управљачи наше земљ е 
изјаснили су се тада за мир са Немачком. Ка- 
да је тај уговор  о миру (пакт) потписан, цео је 
наш народ био одахнуо, као да м у  се неки те- 
шки камен скинуо с душе. М еђути м  два дана 
касније, енглески пла^еници сруш или су На- 

меснике и узели власт у своје руке, са паро- 
лом  »бољ е рат него пакт«.

М и смо заиста и ушли у овај рат, који су 
Енглеска и њени плаћени агенти толико желе- 
ли, али који је следио крв у ж илама српског 

нар^ода, јер је предосе^ао у какву је Hecpe+sy 
увучен. Тај рат је заиста донео српском  наро- 
ду такву несрећу какву не пам тим о за хиљаду 
година наше историје. П роузроковачи  тога не- 
сре^нога рата склонили су се м еђутим  у ино- 
странство, у безбедан и угодан живот, па да
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оданде, по наредби својих енглеских газда, и 
даље подбадају унесре^ени српски народ на 

нове буне и метеже.
Када су бољ шевички Совјети ступили у 

рат противу Немачке, онда су у Србији изби- 
ли велики метежи, који су српски народ још 
више упропастили него и сам рат. Енглески 
агенти вешто су искористили симпатије срп- 
ског народа према некадањој православној 
словенској Русији, као и ту околност да је сада 

бољ шевичка Русија савезник Енглеске. И тако 
је дош ло до тога, да су наши »шумски поли- 
тичари« позвали наш народ да се бори за по- 
беду бољ шевизма.

О д  бољшевичких Совјета очекивала је Ен- 
глеска велику помо^, па им је у накнаду за то 
обе^ала да fce у случају победе над Немач- 
ком предати под власт Совјета целокупни ју- 
гоисток Европе, дакле и нас.

Ево дакле нашто је све сад изашло! Ен- 
глеска да би победила, позвала је у помо-К 
бољшевике, и као награду за ту noM ok пре- 
дала је нас под власт бољ шевизма. Ш та зна- 
чи бољ шевизам, то сте ви ве+s на својој кожи 
добро  осетили. То је реж им  најгрубљег наси-



ља и самовоље, то је влада крволочно\^леђу-
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народног олоша, коме је прва орига да 
и искорени све националне елементе, ш коло- 
ване људе, добре  домаћине, да уништи поро- 
дицу, веру, морал, народност, традицију и да 
место свега тога васпостави само режим без- 
влаш^а, самовоље, тираније, неморалности и 
разврата. Ево дакле у какво смо врзино коло 
запали: Позвали су нас у савез са Енглеском 
да би одбранили своју народну и државну са- 
мосталност од неке лажне опасности, а увукли 
су нас не само у једну крваву катастрофу, не- 
го нас још  и даље гурају у наручја бољ ш евиз- 

ма, да нас на крају крајева сасвим нестане са 

лица земље.
Кад све ово сад разазнате и разумете, пи- 

там ја вас, хо^ете ли се ви и даљ е дати ву^и 
за нос и слушати »ш умске љ уде« који вас уче 
да вам прави српски патриотизам  налаже да 
и даље настављате метеж е и немире, и да тим 
путем очекујете спасење српског народа. Или 
сте се ве^ једном  довољ но освестили и уре- 
зумили, да мож ете јасно да видите колико је 
патриотскији пут којим нас води генерал М илан 
Неди-К, пут' мира и рада, пут спасења српског
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народа и обнове наше О таџбине Србије. Ви 
видите какве резултате даје један а какве дру- 
ги начин вођења српске политике. Ви видите 
да је генерал Неди^ успео да створи добре  
односе између српског народа и великог Не- 
мачког Рајха; да смо ми, благодаре^и томе 
добили српску Владу. Генерал Неди^ прикупио 
је око себе најбоље синове српског народа и 
заједно са својим сарадницима гледа да за- 
штити српски народ од  даљих страдања, да му 
пружи могу^ности да се прибере и опорави, 
да се економски оснажи и да културно живи 
и стане на ноге. Ви видите колики је огроман 
напредак у том  правцу постигнут. Наши су се 
људи вратили из збегова у своје домове, ку- 
Ке се оправљају, њиве се ору, стока се при- 
навља, спроводи се планска пољопривреда. 

Сељ ацим а се деле плугови и справе за рад, 
радна и приплодна стока, семе и саднице, по- 
уке и пом о^  у радној снази. Путеви се оправ- 
љају, железнице раде скоро  ве^ као у мирно 
доба. О сновне школе и гимназије, као и мно- 
гобројне стручне школе, раде по целој Срби - 
ји. Цркве наше служе служ бу бож ју и народ 
их потпуно слободно nocefeyje. Занати и ин-
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дустрија, рударство и ш умарство, и много- 
бројне друге радиности, прибирају своје сна- 
ге и полако али поуздано кре^у напред. Бео- 
град и многе друге вароши су се eels потпуно 
опоравиле од ратних догађаја и у њима ври 
живот као да није рат: на све стране српска 
позоришта, српски радио, српски биоскоп, 
српске уметничке изложбе, забаве, прославе 
и светковине. Кафане пуне света. Исхрана и о- 
грев варош ког становништва су углавном  обез- 

беђени. За варош ке раднике створена је Срп- 
ска заједница рада, која се стара да им пружи 
што Befce угодности у животу, поред  владине 
бриге о њиховој бољ ој исхрани »Зимска по- 

M ofc« прикупља милионе динара за сиромаш - 
но варош ко становништво. Н арод  је пун пара и 
њ егово се благостање нагло диже. Смиривање, 
материјално и душ евно снажењ е српског на- 
рода види се најбољ е и по безбројним  свад- 
бама последњих месеци. Никад се у Србији 
није толико женило и удавало као сад: има 
села^у којима буде по 14 до 15 свадби недељ- 
но. И на тим свадбама се својски, онако по 
старом  српском  обичају, части и весели, на све 

стране вију се cpmtKe з^<?гавег чују се српски



14

поздрави и здравице, српска песма и музика, 
игра се српско коло. Збринули смо, поред 
многих својих домаћих невољника још  и не- 

колико стотина хиљада српских сирочића и из- 

беглица из других српских крајева.
Ето то је дело генерала М илана Недића, 

то су последице оне праве српске политике, 
коју он води, последице спасавања и прику- 

пљања српског народа, обнављања наше др- 
жаве Срби је  и полагања чврстог темеља на- 
шој народној и државној буду^ности.

И док  генерал Неди^ тако спасава српски 

народ и Србију, ствара и подиж е и учи срп- 
ски народ да у овим тешким приликама буде 
паметан и разуман, да буде миран и послу- 
шан, да ради своју земљ у и врши друге  своје 
послове уж ивају^и пуну безбедност као да је 
већ рат прошао, дотле плаћени агенти само- 
живе енглеске царе?ине туткају српски народ 
да на све ово пљуне и да сам тура угарак у 
своју ку^у.

Али, бра+so моја, ви сте видели и разум е- 
ли да би ми сам о узалуд  гинули. Енглеска не- 
ke  победити, а Југославија Hefce васкрснути 
чак кад би Енглеска и победила. М есто  Југо-
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славије, ми би били совјетска колонија. А  пре 
тога још, српскинарод би био сатрвен, а Срби- 
ја претворена у згаришта и рушевине. И зато 

разум ите  добро: онај који води српски народ 
и Срби ју  у пропаст није истински српски па- 
триота, није прави српски родољ уб, него је 
издајица свога народа и своје отаџбине, изрод 
или пла^ени туђински агент. Није прави син 
свога народа онај који га вуче у пропаст него 
онај који управља њ еговом  судбином  тако да 
народ чува од пропасти и обезбеди  му будуК- 
ност. Није јунаштво и^и лудоглаво у своју про- 
паст, него је јунаштво сачувати свој народ и 
своју отаџбину. Зато  је прави Србин  и прави 
српски народни јунак генерал М илан Н е д и к  
А  ми сви који се купимо под његов барјак и- 
дем о напред поносито дигнута чела, свесни 
да као прави Срби врш имо један свети наро- 
дни задатак у овим најтежим данима наше 
ис^орије.

О ва м о  дакле, 6patso, сви слож но и одлуч- 
но под заставу истинског народног спаса! Не- 
tse M O  ми да упропаш ^ујем о српски народ бо- 
petsn се за победу Енглеске. М и  хој^емо спас 
нашег српског народа, и васкрс наше рођене



народне Отаџбине, наше миле Србије. Заку- 
нимо се на тај програм  и кликнимо из једне 
душе:

Да живи вечито наш мили Српски народ!
Да живи вечито наша мила Отаубина, срп- 

ска народна Србија!
Да живи дуго наш паметни и јуначки вођа 

Српског народа, генерал Милан Недић!


