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20 Април 

1889 - 1939 – 1940 
 

Първата част на книгата е издадена в Германия, през 1939 г., по 
случай 50 годишнината от рождения ден на Водача Хитлер.

Книгата е преведена и допълнена със снимки и текст от събитията 
след тази дата от д-р Петър Ничков.

В книгата, в илюстрации и текстове, са дадени най-важните моменти 
из живота на най-големия държавник Адолф Хитлер и най-същественото 
от националсоциализма, като национална политико-стопанска система, а
също така военни и политически събития от последните години, свързани с
живота и делата на Адолф Хитлер и на Националсоциалистическата 
Германска Работническа партия.

Първата част на книгата е издание на Ауто Юнион, - Кемниц 
Германия 
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еприятелите на Германия със системна пропаганда насаждаха омраза към 
германския народ и пречеха да видим многото и истински добродетели на 
тоя велик народ.

Адолф Хитлер успя с дела да разбие тая пакостна пропаганда и да накара света да 
види германеца такъв, какъвто е.

Вътрешно той въдвори ред, на който всички биха завидели. Едва ли има народ, у
който чувството за социална справедливост да е така силно. Адолф Хитлер направи от
Германия страна, в която няма гладни, няма безработни, и отстрани всички причини,
които разделяха народа на класи и съсловия. Той постигна единението на германския 
народ! На обединения 80-милионен германски народ, който чувства чрез едно сърце-
сърцето на Адолф Хитлер - той очерта националните идеали и го подготви за величава 
борба за тяхното постижение, като подигна неговия дух. Той върна престижа на 
унижена Германия./

Във всичките дела на тоя велик човек пролича, че той, извоювайки едно достойно 
място за своя народ, има сърце, ум, време и воля да работи за съгласуване на 
интересите на всички народи, да унищожи неправдите и да възстанови един справедлив 
и нов ред в света, който ще гарантира траен мир на човечеството.

Ние, българите, почувствувахме вече резултатите от неговите усилия с
приютяването на Златна Добруджа в пределите на майката-отечество. Ние безгранично 
вярваме в личността на Адолф Хитлер. Тя е гаранция, че всички неправди ще бъдат 
премахнати и че ще настъпи спокоен мирен живот не само за германския и
приятелските нему народи, но и за ония, които са днес негови неприятели.

Прочетох някъде за Адолф Хитлер: „Ihr kennt ihn noch nicht” - „Вие още не го
познавате”. 

 
И действително, ние още не го познаваме. Всеки ден и час носи събития, които 

разкриват все нови и нови страни от гения на тоя велик човек, чието дело ще преобрази 
света.

Д-р. П. Ничков 

Н
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ХИТЛЕР 

Вие сте много хиляди с мен,
И вие сте аз и аз съм вие,

Нито една мисъл не живее в мене,
Която не живее във вашите сърца,

И кажа ли думи, то не познавам нито една,
Която да не отговаря на вашите желания.

Защото аз съм вие и вие сте аз,
И ние всички вярваме, Германийо, в тебе.

Балдур фон Ширах
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Щастливо е предопределението на съдбата да ми отреди за
родно място именно Браунау на Ин. Това градче лежи на границата
между ония две немски държави, чието обединение, поне за нас, по-
младите, е една задача, която с всички средства трябва да бъде
постигната.

Из книгата на Адолф Хитлер

„Моята борба”

Къщата, в която е роден Хитлер, в Браунау на Ин,
в Остмарк-Австрия
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Адолф Хитлер

Роден, на 20 април 1889 г. в Браунау на Ин, в областта
Остмарк, като син на имперския и кралски митнически чиновник
Алоис Хитлер и неговата съпруга Клара Хитлер, родена Пьолцл.

В това малко градче, позлатено с лъчите на мъченичеството
на немците, по кръв баварско, по принадлежност австрийско, към
края на осемдесетте години на миналия век, живееха моите
родители, бащата като изпълнителен държавен чиновник,
майката предана домакиня, погълната винаги в грижи и любов
към нас, децата.

Из „Моята борба”.
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По това време в мен се създаваха първите идеали. Многото лудуване
на свобода, далечният път до училището, както и създаващата понякога
големи грижи на майка ми дружба с извънредно буйни другари, създаваха
от мене всичко друго, но не и послушен къщник и зубрач.

Аз мисля, че още тогава моят ораторски талант, малко или много, се
школува в дълбоките спорове с моите другари. Аз бях станал един малък
водач на „бандата” от младежи, който се учеше лесно и добре в училището,
обаче, иначе мъчно се водеше и подчиняваше.

Из „Моята борба”

В клас: Адолф Хитлер в средата на най-горната редица
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Аз не исках да се боря за държавата на Хабсбургите, но бях готов
всяко време да умра за моя народ и въплътяващия го Райх.

На трети август аз връчих една молба на Негово Величество Крал
Лудвиг III, с искането да ми се разреши да постъпя в някой баварски
полк като доброволец. В канцеларията на Негово Величество сигурно по
това време бяха претрупани с работа. Но затова пък моята радост беше
още по-голяма, като получих на следващия ден отговора на моята молба.
Когато с треперещи ръце отворих писмото и прочетох, че молбата ми е
удовлетворена и че трябва да се явя в някой баварски полк, моята
благодарност и тържество нямаха граници. Само няколко дни по-късно
аз носех войнишката куртка, която свалих след около шест години.

Из „Моята борба”

Август 1914 в Мюнхен: Адолф Хитлер сред тържествуващото
множество на площад „Одеон”.
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И дойде най-после денят, когато трябваше да напуснем
Мюнхен, за да пристъпим към изпълнение на нашия дълг.

И през една влажна и студена нощ във Фландрия, ние
мълчаливо марширувахме. Из мъглата се показваше идващият ден;
над нашите глави профуча един железен поздрав... От далечината,
обаче, се долавяха звуците на една песен и ние идвахме все по-близо
и по-близо, прескачахме от рота в рота и когато смъртта започна да
засяга и нашит редове, песента стигна и нас и ние я подехме наново:
Германия, Германия над всичко, над всичко в света?

Из „Моята борба”

Адолф Хитлер в землянка на западния фронт
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В отровни газове на южния фронт при Ипр.
Употребяваха газ ”Жълт кръст”, чието действие не познавахме,
в смисъл, че не бяхме го изпитали върху нас самите. Аз
трябваше още тази нощ да се запозная с тоя газ.

Още до полунощ изчезна една част от нас, между които и
някои завинаги. На разсъмване и мен ме обзеха болки,: които от
час на час се усилваха и в седем часа аз се препъвах и с
пламтящи очи се влачех назад, мислейки, че отнасям със себе си
последния спомен от войната.

Няколко часа по-късно очите ми се превърнаха в горещи
въглени и около мене настъпи мрак.

Така аз се намерих в лазарета Пазевалк, в Померания, и
тук трябваше да преживея революцията.

Из „Моята борба”

Адолф Хитлер, неизвестният солдат от световната война,
със своите другари.
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Това, което си мислих още от първия ден, беше хиляди пъти
повече от това, да стана министър. Аз исках да стана унищожител на
марксизма.. Аз ще изпълня тая задача, и когато я изпълня, тогава
титлата министър би била за мене смешна. Не от скромност исках аз
тогава да стана „сигналист”. Това е най-високото - всичко друго е
нищожно.

27 март 1924

Адолф Хитлер в началото на политическата борба
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Това беше страхотно и съдбоносно решение в моя живот: като помисля
сега за това, замайва ми се главата. Решението, на едно място в Германия да
ударя и с един удар да пленя цялата неприятелска сила - това беше едно
смело решение, защото трябваше кураж. Онова, с което разполагахме, беше
твърде малко, за да можем да победим. Това решение беше, обаче,
неминуемо и необходимо. Нямаше друг път, освен тоя. Някой трябваше в
този час да се противопостави на измяната и трябваше да издигне пред тия
изменници националната парола. Кой ще го стори, това беше безразлично.
Ние го направихме. Аз се осмелих.

Съдбата, обаче, добре се погрижи за нас. Не позволи да успее една
акция, която ако беше успяла, щеше да се провали на края, поради
вътрешната незрялост на движението и неговите още слаби организационни
и духовни основи.

Ние знаем това днес. Тогава, обаче, ние действахме храбро и мъжки.
Провидението, обаче, действуваше по-мъдро. Но тая храбра акция не беше
съвсем напразно, защото от нея израстна и дойде накрая голямото
национално движение.

9 ноември 1933

9 ноември 1923 г. в Мюнхен: Химлер с германското бойно знаме пред
областното комендантство
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Тъкмо през тези дни аз хранех силната надежда, че
ще дойде часът, когато буйните групи ще се превърнат в
батальони; батальоните в полкове, полковете в дивизии,
старата кокарда ще бъде измъкната от праха и старите
знамена ще се развеят и ще настъпи помирение пред вечния
Божи съд, пред който сме готови да се изправим. Тогава от
нашите кости и от нашите гробове ще заговори гласът на
праведния съд, единственият, който има право да ни съди.
Защото не вие, господа, ще произнесете присъда над нас.
Присъдата ще бъде произнесена от вечния съд на историята,
който ще съди за подигнатото против нас обвинение. Аз
зная каква присъда ще произнесете вие. Онзи съд няма да
ни пита дали сме извършили предателство. Онзи съд ще
съди нас, ще съди върховния началник на главната квартира
на старата армия, ще съди офицерите и войниците, които
като истински германци, са желали най-доброто за своя
народ и своето отечество, и които бяха готови да се борят и
умират за него. Вие можете: хиляди пъти да ни признаете за
виновни: Богинята на вечния съд на историята с усмивка ще
погледне на предложението на прокурора, ще разкъса
присъдата и ще ни оправдае.

Из защитната реч на Водача пред съда в Мюнхен, 27
март 1924 год.

Обвиняемите в Хитлеровия процес в Мюнхен:Фрик,
Крибел, Лудендорф, Хитлер
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Ние бяхме наказани, защото начинанието ни не успя, но
делото от 8 ноември не пропадна. То щеше да се счита за
пропаднало, ако някоя майка беше дошла и бе казала: „Господин
Хитлер, и моето дете тежи на съвестта Ви!”. Но аз заявявам, че
нито една майка не дойде. Напротив, хиляди други дойдоха и се
наредиха в нашите редове. За ония младежи, които паднаха,
някога ще казват: „И те умряха за освобождението на
отечеството”.

Из защитната реч на Водача пред съда в Мюнхен,
27 март 1924 год.

Адолф Хитлер в своята килия в затвора Ландсберг
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Нашата победа ще запази Германия от една гражданска война.
Победата на нашето движение ще сложи край на гражданските
разпри. Днешните управници приказват за хаос, без да са могли
някога да установят порядък. Ние им отговаряме: Не се грижете,
затова което иде дойде след вас, а по-добре замислете за това, което
вие самите носите! 13 години имахте възможност да докажете вашето
превъзходство. Нацията, която някога беше управлявана от 25
властници, сега се управлява от 30 партии, съюзи, съюзчета и
сдружения и това смешно положение доведе Германия в плачевно
състояние.

Адолф Хитлер в Кемниц на 15 април 1932 г.

Водачът при една от големите манифестации след повторното
основаване на Н.С.Г.Р.П
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Другите приказват за демокрация, а отбягват народа.
Националсоциализмът говори за авторитет, но се бори заедно с
този народ, както никое друго движение в Германия преди него.

Затова конгресите на националсоциалистическото движение
не могат да се сравнят с кавгите и споровете на
парламентаристите и на партиите.

Партийният конгрес през 1933 г.

1. Партиен конгрес в Мюнхен - януари 1923

2. Партиен Конгрес във Ваймар - юли 1926

3. Партиен конгрес в Нюрнберг - август 1927

4. Партиен Конгрес в Нюрнберг - август 1929

ІІІ партиен Конгрес в Нюрнберг
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Последната година
Изборите през 1932 година

13 март - Избор за председател на републиката, първи избори.
Националсоциалистическата Германска Работническа партия получи
18,3 процента от всички гласове.

13 март - Избори за ландтага в Мекленбург-Щрелиц. Н.С.Г.Р.П.
- 23,8 процента от всички гласове.

10 април - Избор за президент на републиката, втори избори.
Н.С.Г.Р.П. – 36,8 процента от всички гласове.

24 април - Избори за ландтаг в Прусия, Бавария, Вюртемберг,
Анхалт и Хамбург. Н.С.Г.Р.П. навсякъде беше най-силната партия, с
изключение в Бавария.

29 май - Избори за ландтаг в Олденбург. Н.С.Г.Р.П. получава
485 от гласовете и 24 от всички 46 мандати и с това за първи път
абсолютното мнозинство в един ландтаг.

5 юни - Избори за ландтаг в Мекленбург-Шверин. Н.С.Г.Р.П.
получава 48,9 процента от гласовете и 30 от всичко 59 мандата.
Националсоциалистическо правителство.

19 юни - Избор за ландтаг в Хесен. Н.С.Г.Р.П. – 43,9 процента
от всичките гласове.

31 юли - Избор за Райхстага. Н.С.Г.Р.П. е най-силната партия с
37,4 процента от всичките гласове и 230 от всичките 608 мандата.

31 юли - Избор за ландтаг в Тюрингия. Н.С.Г.Р.П. – 42,5
процента от всичките гласове. Националсоциалистическо
правителство.

6 ноември - Избор за Райхстага. Н.С.Г.Р.П. 31,1 процента от
всичките гласове и 196 от общо 584 мандата.

1933 година
15 януари – Избор за ландтаг в Липе. Н.С.Г.Р.П. добива 39,1
процента от всичките гласове.

Адолф Хитлер, след една тричасова предизборна реч, напуска
залата на събранието
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Полетите на Водача из Германия

1. Полет от 3 до 9 април 1932.

Предизборни речи в 21 германски града за избора на
президент на републиката на 10 април.

2. Полет от 16 до 23 април 1932.

Предизборни речи в 25 германски града за изборите за
ландтага на 24 април.

3. Полет от 15 до 30 юли 1932.

Предизборни речи в 50 германски града за изборите за
Райхстага на 31 юли.

4. Полет от 11 октомври до 4 ноември 1932.

Предизборни речи в 50 германски града за изборите за
Райхстага на 6 ноември.

5. Полет от 15 февруари до 4 март 1933.

Предизборни речи в 10 германски града за изборите за
Райхстага на 5 март.

Водачът лети за една предстояща манифестация
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Радиото съобщава:

Берлин, 30 януари 1933 година

Президентът на републиката назначи Адолф Хитлер за
Райхсканцлер и по негово предложение образува ново
правителство.

Вестниците съобщават:

Берлин, 31 януари 1933 г.

През историческата Бранденбургска врата, след 14 години,
наново минават мъже, които маршируват само за Германия и
които не познават друга мисъл, освен Германия, Германия.

На един ъглов прозорец на имперското канцлерство се
появи Великият фелдмаршал от световната война. Множеството
свали шапки и германският химн прозвуча към нощното небе.
Призрачно светеха факлите, възторгът на народа, при
появяването на Водача, не може да се изрази с думи. Неподвижен
стоеше Великият фелдмаршал на прозореца и поздравяваше
знамената на възраждащата се Германия,

Историческото факелно шествие през Бранденбургската
врата в Берлин
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Ние се прекланяме пред Вас, г-н Фелдмаршал.

Три пъти се борихте в полето на честта за съществуванието
и бъдещето на нашия народ, Вие преживяхте създаването на
Райха, следихте непосредствено великото дело на Канцлера и
бързото издигане на нашия народ. Вие, най-после, ни въведохте
във великата епоха, която повелята на съдбата определи да
преживеем и извоюваме заедно.

Днес, Господин фелдмаршале, провидението Ви определи
да бъдете закрилник на новия възход на нашия народ. Дано
провидението ни даде онзи кураж и издръжливост, които ние, в
това свято за всеки германец място, чувстваме около нас, като
хора, борещи се за свободата и величието на нашия народ,
коленичейки пред ковчега на най-великия от нашите императори
- Фридрих Велики.

В гарнизонната църква Подсдам на 21 март 1933 г.

Канцлерът на новия Райх със славния фелдмаршал фон
Хинденбург
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Националното правителство ще осъществи голямото дело за
реорганизирането на народното стопанство чрез два големи по
замисъл четиригодишни плана: спасяване на германския селянин, за
да се осигури изхранването и жизнените основи на нацията.
Спасяване на германския работник, чрез един всестранен пристъп
против безработицата. Партиите на марксизма и ония, които се
влачеха след тях, имаха четиринадесет години време да докажат
какво могат да направят.

Резултатът бе всестранен разгром.

Сега, германски народе, дай ни време от четири години и след
това преценявай и ни съди!

1 февруари 1933.

Четиригодишният план започна постепенно да дава все повече
добри резултати. Онова, което предвиждах настъпи: след като на
германското стопанство и преди всичко на германските откриватели,
бъдат поставени наложителните национално-стопански задачи, то
способностите и гениалността на нашите химици и техници, на
нашите ръководители и организатори на предприятията, ще успеят да
постигнат неочаквани, и аз ще кажа дори чудновати, резултати.

6 септември 1938.

Фюрерът, заедно с Херман Гьоринг в Оберзалцберг, при
обсъждането на четиригодишния план.
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Този първи май трябва да докаже, че ние не мислим да
рушим, а да строим и създаваме. Не бива най-хубавият пролетен
ден на годината да бъде като символ за рушение, а напротив,
трябва да бъде символ на градивна работа. Не признак на
разединение и следващото от него разложение, но такъв на
национално единение и възход.

1 май 1933.

Празнуване на 1 май в Лустгартен, в Берлин
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За движението, обаче, завинаги този град трябва да бъде място
на нашите конгреси, в който ние за пръв път с една внушителна
манифестация, прокламирахме новата германска воля.

Партийния конгрес 1933 в Нюрнберг.

1933 - партиен конгрес на победата.

1934 - триумф на волята.

1935 - партиен конгрес на свободата.

1936 - партиен конгрес на честта.

1937 - партиен конгрес на труда.

1938 - партиен конгрес на Велика Германия

Манифестация на партийните групи на конгреса
на победата - 1933.
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Ние започнахме с изграждането и увеличаването на
съобщителните средства. Една гигантска мрежа от шосета ще
бъде построена в Германия, която да задоволи нуждите за
десетилетия и векове.

24 октомври 1933.

Първата копка при започване строежа на имперското
автомобилно шосе, на 23 септември 1933 г. във Франкфурт.
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Ние искаме с празника на работата и жътвата да
документираме духа, който ни е завладял и да посочим пътя, по
който сме решени да вървим. От величието на тая демонстрация
нека се роди и създаде взаимното уважение и убеждение, че всяко
съсловие, може да съществува не само, а в хармония и общност с
всички съсловия. Нека това чувство на връзка между града и
селото, между селянина и ръчния и умствения работник, все повече
и повече се усилва и заяква и да достигне до гордото съзнание и
чувство за принадлежност към една величава общност.

1 октомври 1933.

Фюрерът на благодарствения празник на жътвата в Бюкеберг.
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Вестниците съобщават:

Берлин, 14 октомври 1933.

Пред вид унизителното и непочтено държане на
другите сили в конференцията по обезоръжаването,
правителството на Райха днес реши да не взема участие в
разискванията на конференцията по обезоръжаването.
Едновременно с това правителството на Райха ще уведоми
Обществото на народите, че Германия го напуска.

Берлин, 14 ноември 1933.

Допитване до народа за напускане
Обществото на народите

Общият- брой на подадените гласове 96,3 процента.

Гласове с „ДА” 95.1 процента

Гласове с „НЕ” 4,9 процента

Едно заседание на Обществото на народите в Женева –
мястото на германския представител е празно.
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Те требва да привикнат взаимно да се уважават: работникът на
ума - работника на ръката и обратно. Никой от двамата не може да
съществува без другия. Двамата принадлежат към едно цяло и от тия
двама трябва да произлезе един нов човек – човекът на новия
Германски Райх.

24 април 1923.

Не ще се почувствувам никога в живота си „така горд”,
отколкото ако никога, към края на моите дни, бих могъл да кажа: Аз
спечелих германския работник за новия Германски Райх.

10 март 1923.

Ако спечелим германския работник за „държавната кауза”,
тогава ще го запазим като един неразрушим фундамент за нова
Германия. И затова аз съм убеден, че „Трудовият фронт” някога ще
бъде най-здравият стълб в новия Райх.

16 май 1934.

Фюрерът е поканил при себе си работници от германската
автомобилна индустрия.
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И вие, при все това, победихте!

Героизмът
се издига бурно, изразен
в бъдещите водачи на
политическата съдба.

Задача на изкуството
е

да даде израз на този характерен
за времето дух

23 март 1933

Паметник-мавзолей на първите жертви на
националсоциалистическото движение на Кралския площад в

Мюнхен – 9 ноември 1923
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Вестниците съобщават:

Женева, 15 януари 1935.

Крайният резултат на плебисцита в Саарската област:

90,5 процента от гласовете за Германия.

470 119 гласа за Германия,

46 513 гласа за запазване на статуквото,

2 154 гласа за Франция.

Една петнадесетгодишна неправда беше премахната. Мъките и
страданията, които през това време бяха причинени на стотици
хиляди наши сънародници в Саарската област, бяха страдания на
германската нация! Радостта от връщането на тия сънародници е
радост за целия германски Райх. Съдбата така поиска, щото това,
колкото безсмислено, толкова и трагично положение, да не бъде
прекратено по силата на разума, а според буквата на договора, с
който беше обещан мир на света, но който имаше за последствие
само безкрайни мъки и непрекъснати раздори. И затова нашата
гордост е по-голяма, че след петнадесетгодишно насилничество,
гласът на кръвта на 13 януари 1935 година мощно изрази своята
принадлежност.

16 януари 1935.

Фюрерът се намираше в Саарбрюкен в деня на обявяването на
резултата от плебисцита.
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Това, което в бъдеще трябва да бъде направено за
засилването на тая важна индустрия, ще набележа на кратко:

Постепенно данъчно облекчение.

Изработване и реализиране на един голям план за строеж
на автомобилни шосета и засилване на спортните начинания.

Из речта на Фюрера при Световната автомобилна
изложба на 11 февруари 1933 г.

Няма съмнение: Благодарение на нашити директори,
инженери, майстори, работници и търговци, ние имаме най-
добрите коли в света.

Из речта на Фюрера при автомобилната изложба
на 18 февруари 1938.

Фюрерът в павилиона на Аутоунион Акц. Д-во, в разговор
с: (от дясно на ляво) генерал-фелдмаршал Гьоринг, д-р

Рихард Брун, директора В. Вернер, д-р К. Хан.
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Истински мъж е само този, който като мъж се брани и
защитава и достоен народ е само тоя, който е готов - ако стане нужда
- като народ да стъпи на бойното поле. Това не е милитаризъм, а
самосъхранение.

20 април 1923.

Искаме премахването на наемната войска и създаване на
народна армия.

Точка 22 от програмата на Н.С.Г.Р.П.

28 април 1933:
Създаде се министерство на въздухоплаването на Райха.

Гьоринг става министър на въздухоплаването.

9 март 1935:
Изграждането на въздушните сили.

16 март 1935:
Въвеждане наново на задължителната военна повинност.

7 март 1936:
Повторното завземане Рейнската област.
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В този исторически час, когато в западните провинции на
Райха току-що навлязоха германски войскови гарнизони, ние се
чувстваме обединени и даваме пред нас две свети обещания:

Първото е клетвата, че няма да отстъпим пред никоя сила и
насилие в борбата за възстановяване честта на нашия народ и че
предпочитаме с чест да страдаме, отколкото да капитулираме, и

Второто, че ще се застъпим и работим за едно
разбирателство на европейските народи и особено за едно
разбирателство с нашите западни съседи.

7 март 1936.

Германски войски преминават по моста на Рейн, при Кьолн,
и вземат наново под закрилата на Райха беззащитната от 1918

год. Рейнска област.
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Зимната помощна акция за нас представлява едно
доказателство, че ние не сме една пъстра, случайно събрала се маса
от хора, а се чувствуваме всички свързани един с друг в добри и
тежки дни.

3 април 1935.

Тази зимна помощна акция, така както се провежда, трябва все
повече и повече да накара отделната личност да осъзнае, че пред нас
има сложени тежки социални проблеми.

Лесно е да се каже: ние искаме всички да бъдем братя и народ
единен. Това остава само фраза, щом в името на тоя девиз не се прави
и не се жертвува нищо. Братството требва да се прояви в нужда.

Чрез тази акция безброй отделни хора не ще се чувствуват
социално изоставени и самотни. Безброй хора ще добият наново
вярата, че та не са загубени в този свят, а напротив, че са под
закрилата на националната общност, че и за тях се полагат грижи, че
и за тях се мисли и че не са ги забравили.

За помощната акция 1937/1938 г.
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Тъкмо в едно време на стопански грижи и нужди е важно,
да се обясни на всички хора, че за една нация има по-висока
задача от тая, да плува във взаимен стопански егоизъм.
Културните паметници на човечеството са били винаги олтари на
спомняне и осъзнаване за по-добрата мисия и по-високите
достойнства на човечеството.

1 септември 1933 г.

Културната програма на новия Райх е единствена по
величие в историята на германския народ.

2 юли 1938 г.

Домът на германското изкуство в Мюнхен.
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Телесното физическо закаляване в националната държава не е
грижа на отделния индивид или работа, която интересува само
родителите, нито е от второстепенен интерес за общността, а
напротив, представя повдигане на силата за самосъхранение на
закриляната и представляваната от държавата нация.

Из „Моята борба”

Това, което ние желаем и искаме сега от германската младеж, е
съвсем друго от онова, което искаха от нея в миналото. За нас
бъдещият германски младеж трябва да бъде строен, пъргав като
хрътка, жилав като кожа и твърд като стомана.

Партийния конгрес 1935.

Фюрерът при Олимпийските игри в Берлин 1936, Царят на
българите Борис ІІІ, като гост в ложата на Фюрера.
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Съдбата често принуждава хора, нагърбили се с мъчни
задачи в живота, да бъдат изоставени сами. И от тук искам да
благодаря на Провидението, че ми помогна да намеря плеяда
върни сътрудници, които свързаха живота си с моя живот и
които от тогава заедно с мен се борят за възкресението на
нашия народ. Аз съм тъй щастлив, че не съм принуден да се
движа като самотник между германския народ, а напротив, до
мен се намира цяла гвардия от мъже, чиито имена ще бъдат
записани в германската история.

30 януари 1937.

Фюрерът поздравява един от своите най-стари сътрудници,
гаулайтера на Саксония г.Мартин Мучман.



- 37 -

Кой би могъл да упрекне тия нещастни сънародници,
че копнееха и отправяха погледа си към Райха? Към тая
Германия, с която в най-тежки войни, през всички времена, са
били рамо до рамо, чиято култура беше и тяхна култура и за
която те в много области са дали своя ценен принос. Да
задушаваш и потискаш тия чувства, не значи друго, освен да
обречеш стотици хиляди хора на най-дълбока душевна мъка.

Само глупци можеха да мислят, че с терор и потискане
може завинаги да се отнеме на тия хора любовта към народа,
от който произхождаха. И затова аз реших Райхът да помогне
на милионите германци в Австрия. От тази сутрин по цялата
граница на Австрия преминават войниците от германската
армия.

Из прокламацията на Фюрера от 12 март 1938 г.

Германски тежки моторизирани части преминават
австрийската граница при Шердинг.
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Немска Австрия трябва наново да се върне към голямата
германска майка-отечество, и то не, изхождайки от някакви
стопански съображения. Не, не! Даже и тогава, когато това
присъединение, стопански погледнат, би било без значение, или
дори вредно, то пак трябва да стане.

Еднаква кръв са и принадлежат към Райха!

Из „Моята борба”

Германски войски пристигат в австрийския пограничен град
Куфщайн.
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Аз лично, като Водач и Канцлер на германския народ, ще бъда
щастлив, да мога пак като германец и свободен гражданин да стъпя
на оная земя, която е и мое отечество. Светът, обаче, трябва да види и
да се убеди, че германският народ в Австрия тези дни преживява
часове на най-голяма душевна радост.

Из прокламацията на Фюрера от 12 март 1938.
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Аз в този час мога да съобщя на германския народ едно
от най-големите събития в моя живот: Като Водач и Канцлер
на германската нация и империя съобщавам пред историята
присъединяването на моето отечество към Германския Райх,

Фюрерът във Виена на 15 март 1938.

Фюрерът говори от Виенския дворец пред
тържествуващите народни маси на Площада на героите.



- 41 -

Вашето посещение в Рим довършва и запечатва съгласието
между нашите две страни. Това съгласие, за което ние със силна воля
работихме и с твърдост изградихме, има своите корени във Вашата и
нашата революции; то черпи сили от общността на нашите
схващания и разбирания, които свързват нашите два народа; то има
своята историческа задача в трайните интереси на нашите два народа.

Думи, отправени от Мусолини към Фюрера
в Рим на 8 май 1938.

Националсоциалистическото движение и фашистката
революция създадоха две нови, мощни държави, които днес, всред
един свят на безпокойство и раздори, стоят здраво като създания на
порядъка и напредъка. Германия и Италия имат еднакви интереси и
общността на техните схващания на световните проблеми ги свързва
тясно.

Из речта, с която Фюрера отговаря на Дуче

Голям парад на войските в Рим пред Мусолини и Хитлер на 6
май 1938.
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Когато през март тази година с Вашето разрешение, мой
Водачо, и със съединената от, Вас воля на нацията, беше
осъществено съкровеното от хиляди години желание на
германския народ и беше създадена уголемена Германия, Вие
определихте новият крайцер, който днес ще бъде спуснат в
морето, да носи едно име от общата германска история. Вашият
избор се спря на „Принц Ойген”. Мой Водачо! С това име на
фелдмаршала Вие извиквате за свидетел при делото на
настоящето, онова минало, в което Германия беше обединена и
единна и която отби атаката на изтока върху западните страни.

Думи отправени от д-р Зайс-Инкварт в Кил
на 22 август 1938.

Адмирал фон Хорти, регент на Унгария, като гост на Фюрера
в Кил.
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Пътувания и излети и други подобни начинания на работници се
увеличиха много. Морските пътувания се простираха до Норвегия, Мадейра,
Азорските острови и Италия. Следните цифри дават една картина за това
увеличение:

От 1934 г. са извършени всичко 384 пътувания с 490 000 участници;
повече от 60 000 сухоземни пътувания с 19 милиона участници; 113 000 излети с
кръгло 3 милиона участници. На Германския трудов фронт стоят на
разположение 9 големи задокеански параходи, от които 4 са негови собствени.
Досегашните разходи за флотата на „Труд и Радост” достигат до 21 милиона
марки. Общите разходи за тая флота, без инвестиционния капитал и тоя за
строеж на параходи, достига от 1934 год. до сега кръгло 11 милиона марки. От
основаването на тая флота в 1934 г. до сега във всички уреждани пътувания са
взели участие към 1,55 милиона работници.

Из доклада на Фюрера пред Райхстага на 20 февруари 1938 г. за направеното
през първите 5 години.

Войната, която беше наложена на Германия, попречи на Фюрера да
изпълни и проведе изцяло своята социална програма.

Требва, обаче, дебело да се подчертае, че въпреки голямата война, Адолф
Хитлер прави невъзможното възможно и проведе много социални реформи.
Достатъчно е да се помене фактът, че от поемането на управлението от
националсоциалистите, в Германия са построени около 1 700 000 удобни и
хигиенични работнически жилища. Лично Хитлер е дал нареждане през идната
година да бъдат построени нови 300 000 жилища за работниците.

Хитлер се грижи за всички! Възложил е сега на ръководителя на Трудовия
фронт да изработи план за осигуряване старините на всички германци, от
всички класи и съсловия - тъй нареченото „Altersversorgung”.

Фюрерът между своите работници при първото пътуване на
флагпарахода на „Труд и Радост” - „Роберт Лай”. До Фюрера
е ръководителят на организациите в целия Райх г-н. д-р Лай.
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Ние искаме, в едно време, когато между нас живеят
милиони хора, които имат разбиране за значението на ръчния
труд, чрез трудовата повинност да накараме германския народ да
съзнае, че ръчният труд не унижава и не накърнява
достойнството, а напротив, както всеки друг труд и работа, прави
чест на всеки, който прилежно и съвестно извършва тая работа.

Ние безвъзвратно сме решили да накараме всеки германец,
бил той какъвто ще, богат или беден, син на учени родители или
на фабрични работници, веднъж в живота си да поработи ръчен
труд, да изпита тоя труд и да стане годен да заповядва, след като
се е научил, при ръчния труд, да се подчинява.

1 май 1933.

Манифестация на трудовите войски на конгреса
на Велика Германия.
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Говорейки пред вас, аз не виждам във вашето лице 140 000
политически водачи, които стоят пред мене, а считам, че вие сте
германската нация!

Към политическите ръководители на конгреса през 1938.

Ония, които сега стоят тук, са най-добрите борчески сили, които
германският народ никога е имал.

Към кафяворизците на конгреса през 1938.

Не с преговори, не с конференции и с пазарлъци добихме нашето
право за обединяването на германците. Ние си го извоювахме сами, а
това можахме да постигнем само благодарение на вас, мои войници!

Към армията на конгреса през 1938.

Ако някога провидението ме отнеме от моя народ, то аз ще
оставя на бъдещия водач един народ силно споен и здрав като желязо,
който никога вече не може да бъде разкъсан и раздробен и който,
напълно сплотен, се чувствува щастлив в радостни времена и е твърд и
непоколебим при мъки!

Вие, момчета и момичета, сте живата гаранция за това!

Към младежта на конгреса през 1938.

Фюрерът говори към Хитлеровата младеж на конгреса на Велика
Германия.
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Без моторната кола, без аероплана и без високоговорителя
не бихме могли да спечелим Германия на наша страна.

Голяма е заслугата на Националсоциалистическия
моторизиран корпус и на неговия ръководител Хюнлайн, който
като силен и волеви човек, със свойствената си упоритост, насади
в народа мисълта за всестранното моторизиране, и го подготви и
проведе.

18 октомври 1935.

Фюрерът поздравява ръководителя Национал-
социалистическия моторизиран корпус Адолф Хюнлайн.
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Оста, с която понякога и в някои страни мислеха, че могат да се
подиграват, се оказа в последните две и половина години не само трайна, но
показа също, че може да устои и в най-мъчни часове.

Споменавайки за сътрудничеството на другите страни в мирното
разрешение на световните проблеми, то трябва на първо място да говоря за
единствения наш искрен и истински приятел Бенито Мусолини. Ние всички
знаем какво дължим на този мъж.

9 октомври 1938.

Мусолини пристига на 23 септември 1938 в Куфщайн.
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Оная област, която е населена с германци, волята на която
е да се присъедини към Германия, ще се присъедини, и то не след
като на господин Бенеш би се удало да прогони един или два
милиона германци, а сега, веднага.

Фюрерът в Берлинската спортна палата
27 септември 1938.

Мюнхен, 29 септември 1938.

Споразумение между Германия, Великобритания, Франция
и Италия.

Относно отстъпването на Германската Судетска област бяха
сключени следните спогодби:

1. Изпразването започва, на 10 октомври
2. Изпразването на областта трябва да приключи на 10

октомври;

Конференцията в Мюнхен; от ляво на дясно: Гьоринг,
Чембърлейн,Мусолини,Фюрерът и Даладие.
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В този час на мъка и изпитания за судетските немци, аз
извиквам пред германския народ и пред целия цивилизован свят: Ние
искаме да живеем като свободни германци и хора! Ние искаме пак да
настъпи мир и работа в нашата, родна земя! Ние искаме да се
присъединим към Райха!

Бог да благослови нас и нашата справедлива борба!

Конрад Хенлайн в Егер
на 15 септември 1938.

Берлин, 1 октомври 1938.

Главното командуване на въоръжените сили съобщава:

Германски войски на 1 октомври в 14 часът преминаха
някогашната германо-чехословашка граница през Бохемската гора и
започнаха заемането на Судетската област.

Судетски немци събарят един чехословашки граничен стълб.
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Всичко това е резултат от борбата за подигане на
германския дух и постигане на германската народна общност!
През тези години, за първи път, тази германска народна общност
се прояви като една реалност, която не отстъпи пред никакви
заплахи и насилия. Тая решителност роди новия германски Райх.
Тя, мои скъпи сънародници, откри за вас пътя към велика
Германия, която ви приюти. Аз зная, че вие с цялото си сърце
принадлежите на тая народна общност, на тая социална общност!
Документът за раждането на втория германски Райх беше
подписан от германските князе. Документът за раждането на
третия Райх е издаден и потвърден от германския народ!

Велика Германия се роди от волята на германската нация!

Фюрерът в своята реч в Райхенберг
на 2 декември 1938.

Празнично осветения общински дом в Райхенберг в деня на
пребиваването на Фюрера.
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Вестниците съобщават:

Аш, 3 октомври 1938.

Фюрерът премина днес в 11 часът преди обед някогашната
граница при Аш. Освободеното население приготви на Адолф Хитлер
един внушителен и тържествен прием, изразяващ безграничното
ликуване на народа..

Това беше едно мъчно решение, което ме доведе при вас. Зад
това решение стоеше волята, ако стане нужно, да прибягна и до
силата, за да ви освободя.

Аз не знаех как и по какъв път някога ще дойда насам. Но аз
знаех това, че някога ще бъда тук.

Фюрерът в Карлсбад на 4 октомври 1938.

Судетските немци устроиха на Фюрера въодушевено посрещане в
историческия площад в Егер.
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След като, едва преди няколко само месеца, Германия се
видя принудена да зашити своите сънародници срещу
непоносимия терористичен режим в Чехословакия, през
последните седмици наново се повтарят нежелателни явления. За
да се отстранят окончателно всички опасности за мира, и за да се
създадат необходимите условия за нов порядък в тая област, аз
реших да заповядам днес на германските войски да навлязат в
Бохемия и Моравия.

Из прокламацията на Фюрера в Берлин,
15 март 1939.

Германски моторизирани части преминават прочутия
Карлов мост в Прага.
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Вестниците съобщават:

16 март 1939.

В сряда, 17 часът, Фюрерът, със своята свита, идейки от
Бохемска Лайпа, по най-краткия път се отправи за Прага, където
пристигна с автомобилната колона в 19 часът и 15 минути.

В 19 часът и 45 минути Фюрерът влезе в стария Пражки
имперски палат Храдшин, където се настани на квартира, заедно със
своя щаб.

В 20 часът караулът от един германски полк издигна над палата
щандарта на Фюрера.

Прага, 16 март 1939.

Словашкият министър-председател д-р Тисо, отправи към
Фюрера следната телеграма:

„С най-голяма вяра във Вас, Водачът и Канцлер на Велика
Германия, Словашката държава се поставя под Ваша закрила.
Словашката държава моли да поемете тая закрила”,

Фюрерът отговори:

„Потвърждавам получаването на Вашата вчерашна телеграма и
с настоящото заявявам, че приемам покровителството над
Словашката държава”.

Фюрерът поздравява от Палата в Прага ликуващите германци.
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Цяло хилядолетие Бохемия и Моравия принадлежаха към
жизненото пространство на германския народ. Насилието и
заблудата ги откъснаха от тяхната естествена и историческа среда
и образуваха една напълно изкуствена формация- Чехословакия,
огнище на постоянни безредия и безпокойства.

Повелята на закона за самосъхранението, накара Германия,
за да възстанови условията за един разумен средноевропейски
порядък, да вземе мерките, които са необходими. Със своето
хилядогодишно историческо минало Германия доказа, че
благодарение на своята мощ и на качествата на германския народ,
тя единствена с право е призована да разреши тоя проблем.

Завзетите от германски войски през март 1939 година части
от някогашната Чехословашка република принадлежат от сега
нататък към Велика Германия и под формата на „Протекторат
Бохемия-Моравия” се намират под нейна закрила.

Из прокламацията на Фюрера в Прага,
16 март 1939.

Фюрерът със своите генерали в Палата в Прага.
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Вестниците съобщават:

Ковно, 22 март 1939 г.

Правителството на Литва, през нощта във вторник срещу сряда,
публикува следното съобщение:

„След своето завръщане в Ковно, министърът на външните
работи Урбзус направи доклад пред министерския съвет за
резултатите от свойте разговори с германския министър на външните
работи. От доклада се узна, че германският министър на външните
работи, от името на германското правителство, предлага на
правителството на Литва да върне Мемел на Германия и че смята
това за единствен разумен изход и начин за умиротворяване.

Мемел, 23 март 1939 г.

Фюрерът, който в сряда вечерта в Цвирнемюнде се качи на
борда на парахода „Германия”, днес в 10 часа пристигна пред Мемел
и се отправи в 14 часа за пристанището на Мемел. Населението на
града устрои един безгранично въодушевен прием на Адолф Хитлер,
негов освободител от двадесетгодишното робство и мъки.

Националсоциалистическият моторизиран корпус преминава
Мемелския мост в Тилзит.
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Карта на Германия на 30 януари 1933 година, - годината,
в която националсоциалистите поеха управлението на
Германия с 479 799 кв. километра и 65 милиона население.

Карта на Велика Германия на 20 април 1939 година с
632 003 кв. километра и 81 милиона население.
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Данциг

Половин милионният чисто германски град, който по силата на
несправедливите договори беше откъснат от Германия и обявен за
свободен град, беше наново присъединен към германския Райх. След
освобождаването на града, Фюрерът държа в Данциг голяма реч, с
която се обърна към освободеното данцигско население и към целия
свят, подчертавайки своята воля да унищожи всички неправди,
сторени на германския народ.

Голямата реч на Фюрера в Данциг.
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Какво вложи той!

Какво значи своя живот да забравиш
и само борец за една цел да бъдеш,

малцина само могат това да преценят,
и тия, които могат, чувствуват се малки.

Истина е, че и ние под това знаме се наредихме
и нашите сили на него посветихме.
Но всеки от нас желания много има,
и щастие и радости от времето черпи.

И всеки има свой дом и може там
от тежък дневен труд да отпочине.

Един само в своите задължения и товар живей…
И раменете си не огъва!

Силите, които ние прахосваме безсметно,
в себе си носи, и за дела събира той!

И тъй направи
Една държава силна
и цял народ щастлив!

Из „Песента на верните”
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Никога не с били начертавани така неестествени и
невъзможни граници, както след световната война.

Това беше най-ярко изразено в отделянето на
Кьонигсберг и цялата тая германска провинция с тъй
наречения Полски коридор.

Апелът на Хитлер към полското правителство, по мирен
начин да бъде поправена тая неправда, въпреки изгодните за
Полша условия, които той предлагаше, беше отблъснат.

Уповавайки се на Англия и Франция, Полша реши да
воюва с Германия и с това реши съдбата си.

Фюрерът непосредствено следи развитието на боевете пред
Варшава. До него е генерал фон Райхенау.
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Варшава

Въпреки отчаяната съпротива на полската армия и
гражданското население, -германската армия със светкавична
бързина, само в 18 дни, разгроми Полша.

Големият парад пред Фюрера във Варшава на 4 октомври.
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След свършването на войната в Полша, Фюрерът отправи още
един път апел към Англия и Франция за започване на преговори за
уреждане на недоразуменията и се избегне по-нататъшното
проливане на кръв.

Тази реч не намери никакъв отглас при онези, към които беше
отправена.

Паметната голяма реч на Фюрера пред Райхстага
на 6 октомври 1939 г.



- 62 -

Дания и Норвегия

След няколкомесечно затишие, използувано в усилена
подготовка, Адолф Хитлер, противно дори на някои негови
военни съветници, заповяда на германските въздушни военни,
морски и сухоземни войски да завземат Норвегия,

Това се налагаше от обстоятелството, че Англия
възнамеряваше да използва Норвегия и нейното крайбрежие за
бази против Германия.

Гениален бе планът на Хитлер: в името на
самосъхранението на Германия, да се завземе този пункт, от
където сигурността на Германия би била лесно уязвима.

Изпълнението на тази задача налагаше определяне
поведението на Дания. Тази последната постъпи разумно и не се
противопостави на мирното заемане на Дания от германските
войски.

Германските войски в Копенхаген. Сътрудничеството им с
местното население.
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Завземането на Норвегия - Нарвик

Трудностите при изпълнението на тая задача бяха страхотни,
но и проявения героизъм - нечуван. Акцията в Норвегия беше
успешно завършена. Светът остана удивен от тоя успех. Особено се
отличиха алпийските отряди от бивша Австрия.

По снежните височини при Нарвик действаха и войници скиори.
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Осло

Походът в Норвегия беше сметнат от Чембърлейн за
голяма стратегическа грешка на Хитлер.

Развоят на събитията доказа, че това е било една гениално
замислена военна и политическа задача, в успешното разрешение,
на която Хитлер имаше вяра, защото познаваше добре своя народ
и своята войска.

Влизането на германските войски в Осло.
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След привършването на похода в Норвегия, с който Германия
изпревари Англия, последната се готвеше да завладее Белгия и
Холандия и да ги използува като бази за нахлуване в Германия.

Виждайки тази опасност, Хитлер поиска от тия държави да
изяснят положението си и да му отстъпят бази, за да защити
Германия.

Холандия реши да се съпротивлява, пусна преградите на своите
канали и направи възможните усилия, но маршът на германските
войски беше неудържим. Много нейни градове бяха разрушени и
пострадаха силно. Германците се заеха с бързото възстановяване на
разрушените холандски градове.

Германски трудови части в Амстердам маршируват пред
имперския комисар Зайс-Инкварт.
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Люксембург

Тая малка самостоятелна държава рискуваше да стане арена
на войната и място за нахлуване на френските войски.

Германските войски и тук запазиха инициативата в свои
ръце и завзеха княжеството.

Посрещането на гаулайтера Зимон в Люксембург.
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Белгия

Най-упорити и жестоки бяха боевете в Белгия, която трябваше
сама без очакваната помощ, да се съпротивлява на напора на
германските войски. Белгийската армия беше6 разбита и поставена в
безизходно положение, столицата завладяна. Белгийският крал счете
за разумно да капитулира и заповяда на своята армия да сложи
оръжието.

Влизането на германците в Брюксел, в ранните часове на 18 май
1940 г.
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След упоритите сражения във Фландрия и пробива на
линията Мажино. френската армия безспирно отстъпваше. Париж
се предаде на германците и с това запази от разрушение своите
паметници и културни ценности.

Франция на свой ред капитулира.

Фюрерът пред Айфеловата кула в Париж.
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След капитулацията на Франция, в Райхстага Фюрерът
произнесе реч, пропита с истини и свободна от обикновена омраза и
дързост, свойствени на победителя. Речта беше слушана по радиото
във френския парламент от германските военни и политически лица,
които се намираха в окупирания от германците Париж.

Всички почетоха със ставане на крака паметта на падналите
германци.
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След победата на германското оръжие, на 19 юли 1940
година Фюрерът произнесе в Райхстага своята историческа реч, с
която за последен път отправи апел към Англия да се осъзнае и
изрази готовността да преговаря. Той заяви, че му е жал не само
за младите германски войници, но и за английския народ и
работник.

На този апел Англия отговори, че ще се бие до край.

Фюрерът и народните представители на крака и с гордия и
хубав националсоциалистически поздрав – изпъната десница

– пеят химна на Германия.
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След последния апел на Фюрера за мир и декларацията на
Англия, че ще се бие до край, започнаха усилените въздушни атаки
на почти всички области в Англия и главно над Лондон и устието и
пристанището на Темза.

Големи пожари в различни пристанища в Англия.
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Англия остана почти сама в борбата с Германия.
Последната, владееща морските брегове от Норвегия до Ламанш
и Испания, насочи всички свои усилия в борбата си с Англия.
Войната се води главно във въздуха и моретата.

Германия се сдоби с морски и въздушни бази по цялото
крайбрежие от Норвегия до Испания.
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Добруджа

Паралелно с победата на германското оръжие, Германия
започна и организирането и създаването на нов ред в Европа, в пълно
съгласие с Италия. В Залцбург бяха поканени българските,
унгарските и румънските държавници и на последните ясно и
категорично се заяви от силите на Оста, че трябва да направят
значителни отстъпки на България и Унгария.

Последва Виенският арбитраж на силите от Оста, който
разреши спора между Унгария и Румъния. В Крайова започнаха
преговори между България и Румъния, които завършиха с
отстъпването на Южна Добруджа на България.

Българският Цар, Българският парламент и българският народ
благодариха на двата велики народа, благодарение на чиято победа
Добруджа стана наново и завинаги българска. Населението на
Добруджа по трогателен начин изрази също своята благодарност към
Фюрера и Дуче.

Българският народ вярва, че делото на Адолф Хитлер ще доведе
до премахване на всички неправди по отношение на България.

Символичното издигане на българското знаме над общината в
Ньой, в присъствието на Българския Генералисимус от световната
война генерал Жеков, ще остане паметен исторически акт за България
и израз на чувствата на германския Водач и народ към българския
народ.
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Фюрерът е чужд на чувството мъст! Макар и победител,
той прави всичко възможно, за да улесни победена Франция да
вземе участие в установяване на новия ред в Европа. Французите
сами признават, че предложените от Фюрера на Франция условия
не с унизителни за тях.

Срещата на Фюрера със стария маршал Петен и Лавал е от
съдбоносно значение не само за Франция, но и за нова Европа.

Историческата среща на Фюрера със стария маршал Петен,
държавен глава на Франция. На срещата са присъствали
райхсминистърът на външните работи фон Рибентроп и

подпредседателя на френския министерски съвет г-н. Лавал.
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Фюрерът продължава своята творческа работа! Не
раздори и интриги между народите преследва той, а стремеж да
привлече всички млади и жизнеспособни народи за
установяването на нов ред на мир и справедливост. Англичаните
правят всичко възможно да държат Испания далеч от силите на
Оста. Испания на Франко, с която силите от Оста отдавна
поддържат сърдечни и приятелски отношения и която е за нов
ред, не може да не застане на един фронт с тях.

Историческата и сърдечна среща между Фюрера и генерал
Франко. Серано Сунер и фон Рибентроп присъстваха на

срещата.
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Още Бисмарк беше казал, че интересите на двата велики народа,
германският и руският, налагат едно разбирателство между тях.
Водачите на тия два народа усвоиха една политика на сътрудничество
и преди година сключиха пакт за ненападение. От тогава отношенията
между Германия и Русия се развиваха под знака на все по-голямо
разбирателство. Тази политика донесе благотворни резултати за двата
народа. Благодарение победата на германското оръжие и взаимното
сътрудничество, Русия осъществи много въжделени желания и така
премахнати много неправди, сторени на Русия с мирните договори от
Версай.

Англия, въпреки сключения пакт за ненападение между
Германия и Русия, не престана да работи за отделянето на последната
от Германия и привличането й към себе си.

Посещението, което руският комисар на външните работи г.
Молотов направи в столицата на Германия на 12 ноември 1940 г., туря
край на тия английски надежди. Разговорите, които г. Молотов е
водил с Фюрера, с фон Рибентроп, с маршал Гьоринг и други видни
лица в Германия, са от историческо и съдбоносно значение за по-
нататъшния ход на събитията. Тия разговори бяха водени в
приятелски дух и завинаги унищожиха всички надежди, че Германия и
Русия ще се скарат, защото интересите им се били сблъскали.
Постигнато е пълно разбирателство по всички въпроси и Русия е
привлечена да вземе участие в изграждането на новия ред в света.

Фюрерът разговаря с г.Молотов.



- 77 -

При своето частно пътуване в Германия, на 17 ноември 1940 година, Н. В. Цар 
Борис III, според съобщения на германския печат, 4 часа непринудено и

приятелски е разговарял с Адолф Хитлер.

Не веднъж в германския печат беше изтъкнато, че Балканското споразумение, в
което влизаха Турция, Югославия, Румъния и Гърция, насочено главно срещу 
България, е насочено и срещу Германия.

Чрез държавен преврат Румъния беше отклонена от пътя да се обяви за 
неприятелка на Германия. Тя се ориентира към Оста и клони да се присъедини към 
четиристранния пакт.

Гърция се обяви на страната на Англия и активно участвува във войната срещу 
силите от Оста.

Турция има съюзен договор с Англия и ръководителите на турската политика 
открито заявяват, че симпатиите й са на страната на Англия.

Югославия е съседка на Германия, на Италия и на присъединилата се към 
Берлинския тристранен пакт Унгария. Тя е съседка и на приятелски настроената към 
Германия - България. Тя не ще може да следва политиката, начертана от „Балканското 
споразумение”, и ако не иска да бъде изключена от творческата работа на Оста за 
организиране на Нова Европа, ще съумее навреме да се приспособи, и да направи 
жертви за установяване траен мир в Дунавския басейн и Балкана.
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Единствена България остана твърда. Тя отказа да се присъедини към Балканското 
споразумение и с това изигра голяма миротворна роля на Балканите. Нейната политика 
се съгласуваше с желанието на Германия да не позволи разширяването на войната.

Тя, както Германия, беше ограбена и унизена от „мирните” договори и не можеше 
да се присъедини към един блок от държави, чиято задача беше да увековечат тия 
договори.

България със симпатии следеше борбата на своята съюзница от световната война - 
Германия и нейния водач Адолф Хитлер за унищожаването на парижките договори.

Симпатиите на целокупния, български наред явно са на страната на Германия,
която със своите победи скъса несправедливите договори. България получи Добруджа.
Българският народ цени това, че е третиран от германския народ като стар съюзник.
Адолф Хитлер неведнъж е изразявал своята обич към България и желанието си да я
види силна. Неотдавна фон Чамер унд Остен, като гост на българската спортна младеж 
каза, че: „Адолф Хитлер ще се зарадва, когато му се съобщи, че тук, на Балкана, има 
един народ, който с радостен трепет следи победите на германския народ. Той ще се -
зарадва също като чуе от мене че един стар съюзник на Райха е останал верен”. 
Българският народ вярва, че неговата мъдро ръководена политика, с помощта на 
германския Водач, ще доведе до поправяне на всички сторени на България неправди!


