Фюрерът твори история (1938)

12 Февруари: Шушниг в Берхтесгаден.
“В дългосрочен план е нетърпимо за една самоуверена Велика сила
да знае, че в близост до нея нейни другари страдат, че изпитват найтежките мъки, когато имат съчувствието на целия народ.” (из речта от
20.02.1938)

20 Февруари: Райхстага.
“Германският народ не е войнствено настроен по природа, а по-скоро
изглежда войнишки. Това означава, че не желае война, но и не се бои от
нея. Обича мира, но също така обича честта и свободата. Петнадесетте
ужасни години, които са зад гърба ни, са както предупреждение, така и
урок, който аз вярвам, завинаги ще вдъхновява Германския народ и никога
няма да бъде забравен от него.”
12 Март: Освобождението на Австрия.
“Ето защо аз реших да предоставя помощта на Райха на
разположение на милионите германци намиращи се в Австрия.
От тази сутрин, войници на германската армия пресичат границите
между Германия и Австрия във всички възможни точки.”

12 Март: Фюрера в Линц.
“Преди време Провидението ме призова от този град да поведа Райха.
Трябва да е имало причина и тя единствено е била - да върна обичната си
родина към германския Райх!”
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15 Март: Честването на Освобождението във Виена.
“Аз провъзгласявам, на Германския народ, най-голямото постижение
на моя живот.
Като водач и канцлер на Германския народ и на Райха, аз
провъзгласявам пред германската история, влизането на моята родина в
рамките на германския Райх.”
29 Март: Стартиране на пътническиs KdF кораб “Роберт Лай”.
“Целта на организацията “Сила чрез Радост” е да покаже на тези с помалко късмет, чудесата и красотите на тяхната родина. Да отвори за
обикновените хора тези врати, които до преди това са били запазени само
за заможните.”

7 Май: Водачът в Рим
“Националсоциалистическото движение и Фашистката революция
изградиха нови, силни държави, които са като стълбове в мъглите на един
свят потънал в безредие и смут. По тази причина Германия и Италия имат
сходни интереси…

…И те са близко свързани благодарение на своите възгледи за света.
Маса от 120 милиона човека се е надигнала в Европа. Те са твърдо решени
да защитават тяхното право на живот и да се опълчат на всички сили,
които се опитат да спрат тяхното развитие.”

26 Май: Полагане на основите на завода на Фолксваген
“Тя носи името на организацията, която направи всичко по силите си
да достави щастие и сила на масите. Ще бъде наречена “Колата на KdF”.
Този завод ще дойде от силата на целия германски народ и ще носи
щастие на германския народ!”
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24 Август: Държавно посещение на унгарския регент Хорти
“Сега, след като границите между нашите две държави достигната
своите исторически форми, нашата твърда, непоклатима връзка е от
огромно значение за нашите два народа.”

12 Септември: Имперският партиен конгрес - Велика Германия
“Заповядвам изграждането на защитни укрепления на запад да
започне незабавно.
Мога да ви уверя, че след 28 Май, най-голямата отбранителна
позиция на всички времена е в процес на изграждане.”
12 Септември: Имперският партиен конгрес - Велика Германия
“Не съм поискал 3,5 милиона французи и англичани да бъдат
предадени на германско потисничество. Поисках потисничеството над 3,5
милиона германци в Чехословакия да бъде спряно и да им се върне
правото на самоопределение.”

26 Септември: Масово събрание в Шпортпаласт в Берлин
“Мой народе, застани зад мен, всеки мъж, всяка жена. Ние искаме да
се съюзим в една обща воля днес. Ние трябва да сме по-силни от всяка
заплаха или опасност.
Ако нашата воля е по-силна от всяка заплаха или опасност, всяка
заплаха или опасност ще се провали. Ние сме твърдо решени! Нека
оставим г-н Бенеш да вземе решение!”
29 Септември: Мюнхенското Споразумение
“Ние сме щастливи, че през 1938 година десет милиона германци и
110 хиляди квадратни километра територия се присъединиха към
германския Райх без кръвопролития.” (из речта в Заарбрюкен на 9
октомври)
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3 Октомври: В освободената Судетска област
“Нацията бе склонна да извади меча си за вас. Вие ще бъдете готови
да направите същото, ако някога германската нация или германския народ
бъде застрашен.
Вашата щастлива съдба е споделена от 75 милиона от бившия Райх…
… точно както и вашата мъка бе споделена от тях.
Сега вие се присъединихте към великото германско бъдеще! Ние
благодарим на Всевишния Господ, че ни е благословил в миналото и го
молим да благослови и бъдещето ни.
Германия, да живее победата!”

5 Октомври: Откриване на Кампания на Зимната взаимопомощ
“След време историците ще си припомнят, че нацията е възвърнала
честта си, че нашата история за пореден път се е превърнала в достойна
история. Вярвам, че тази година голямата социална организация трябва да
демонстрира подобни резултати. Очаквам кампанията за зимна
взаимопомощ през 1938 да съответства на историческото величие на
годината!”
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