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Правдата ще
възтържествува

Изгубил своята по-
литическа незави-
симост и паднал под
тежко вековно роб-
ство, у българина са-
мо едно остана непо-
кътнато: неговата вя-
ра, увереността му в
тържеството на спра-
ведливостта. Само
вярата крепеше бъл-
гарина да понася
тежките неправди и
само тя му даваше
кураж да води без-
спирна борба за сво-
ето съществуване, за
извоюване на изгубе-
ната си свобода.

Вярата обнадеж-
даваше българина, тя
поддържаше и окри-
ляше неговия дух,
правеше го смел и
той знаеше, че зли-
ните, които го споле-
тяха, не ще бъдат
вечни, че на страда-
нията му ще се тури
край и ще дойде за
него светъл ден, ден
на радост, на полити-
ческа свобода. С та-
зи вяра в успеха и
тържеството на прав-
дата, дейците по Бъл-
гарското възраждане
се впрегнаха да бу-
дят и засилват на-
родностното чувство
у българина; с тази
вяра в успеха и тър-
жеството на правдата
нашите революцио-
нери, борци за свобо-
дата ни, са грабвали
оръжието, за да сло-
мят тиранията, готови
за саможертва; с
тази своя вяра в сво-
ята мощ и в успеха,
нашите безсмъртни
герои опълченци на-
правиха от своите
гърди, там на леген-
дарната Шипка, не-
съкрушима крепост
за защита на освобо-
дителното дело и оси-
гуриха успеха. Тряб-
ва ли да спираме и на
по-ранните събития?
Тази вяра в успеха
даваше сила и вдъх-
новение на едва заро-
дилата се наша армия
да посрещне врага,
там на Сливница и да
го победи. Не с тази
ли своя вяра малката
България се осмели
да въстане за осво-

бождението на на-
шите братя, намира-
щи се под непоноси-
мо робство? Не тази
ли вяра ни крепеше,
когато ние се наме-
сихме в Световната
война и то не за зав-
ладяване на чужди
територии, а да си
възвърнем обратно
нашите български зе-
ми? С вяра и само с
вяра, българинът е
живял и живее, и тази
негова вяра в светла-
та му бъднина е не-
сломима, непоколе-
бима. Цели двадесет
години България със
стоицизъм търпя не-
правдите, понася гор-
чивините, огъва се
под наложените й
диктати, с които бе
оградена и с които се
целеше сломяването
на нейния дух и уби-
ване вярата в без-
смъртието на спра-
ведливостта.

Но днес всички
вече признават, че
България бе онеправ-
дана, че тя бе огра-
бена и всички гово-
рят, че исканията на
българите трябва да
бъдат удовлетворени.
България нищо не
иска повече от онова,
което е нейно и което
е признато за нейно. И
ако днес се говори за
организиране и из-
граждане на един
траен мир в Балка-
ните, този мир е въз-
можен само, като се
възвърне и предаде на
България всичко,
което й се отне от
нейните съседи.

Балканските дър-
жави са малки по чис-
леност и териториал-
но, те са слаби в сво-
ята самотност като
отделни единици; но
сплотени и действай-
ки с едно искрено
разбирателство на
обща организирана
взаимопомощ, те ще
представляват сила
несъкрушима.

Тази именно бе цел-
та на сключения Бал-
кански съюз. Той се
провали, защото липс-
ваше искреност; за-
щото имаше спотаени

замисли за изневяра,
за заграбване на чуж-
дото; защото имаше по-
мрачаване на разума.

За изграждане на
един добре организи-
ран мир на Балканите,
преди всичко, се иска
да изчезне завистта и
омразата, иска се ис-
креност и коректност
в отношенията между
Балканските народи.
Балканските народи
трябва да разберат
същността на тяхно-
то положение и усло-
вията, които могат да
гарантират тяхното
съществуване като

държави. Не с няка-
къв Балкански пакт за
запазване на загра-
беното се изгражда и
може да се изгради
трайния мир в Балка-
ните, а само с едно
искрено взаимно раз-
бирателство, но по-
ставено на база: все-
ки да бъде владетел
на своето, като се
премахнат всички
неправди. България
вярва, че това ще се
разбере от нейните съ-
седи, тя вярва в тър-
жеството на правдата.
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Втората зона от Добруджа
готова за завземане

Музиката на Гвардейския полк минава през едно село в Добруджа.
В. “Зора”, 1940 г.

От 21 септември, 6 ч.,
във всички селища,
включващи се в пър-
ва окупационна зона,

в която вчера влязоха
българските войски,
се установи веднъж
завинаги българската

власт.
След триумфално-

то посрещане на
войските, радостта на

населението не
стихна и през изтекла-
та нощ.

Войсковите части
нощес до късно и
днес през целия ден,
бяха обграждани от
населението, което
носеше най-разно-
образни подаръци.
Разиграват се нався-
къде трогателни сце-
ни. Много от войни-
ците, влезли в първа
зона, са намерили
своите братя, майки и
сестри. Радостта на
всички е неописуема.

Снощи бяха органи-
зирани походни кухни
от службата при Ми-
нистерството на вът-
решните работи. На
населението бе раз-
дадена топла храна.
Много селища ще
трябва да бъдат из-
хранвани продължи-

телно време, особено
селищата по най-ста-
рата граница.

Днес освободи-
телните тържества
продължават по всич-
ки села и градове.
Никой не мисли за
работа. Всички са
упити, замаяни от
радост.

Тази сутрин зами-
наха за градовете и
селата от първа зона
назначените чинов-
ници по различните
ведомства. В Балчик
пристигна днес от
Варна цял параход с
лекари, агрономи,
лесовъди, инженери и
др., които веднага
пристъпиха към ра-
бота. От утре във
всички селища от
първа зона се въ-
вежда новият държа-
вен ред.

Добруджанки окичват по стар добруджански обичай, коня на един от
командирите, с бели тъкани ризи, с добруджански шевици.

В. “Зора”, 1940 г.

Главни селища в Добруджа
1. Гр. Силистра –

18 000 жители, цен-
тър на най-богата
околия, в която се
сее боб, жито и ца-
ревица. Много кул-
турно население.
Крепост (Арабъ табия
и Меджид-табия).

2. Гр. Добрич – 40
000 жители. Най-
големият южнодоб-
руджански град.
Център на стопан-
ския живот.

3. Гр. Тутракан –

12 000 жители. Ри-
барски център. Най-
модерно укрепление.

4. Гр. Балчик – 7
000 жители. Много
богат курорт, осеян с
дворци и скъпи ви-
ли. Лови се много
морска риба. Ново, мо-
дерно пристанище.

5. Гр. Каварна, на
нос Калиакра – 5
000 жители, близо
до морето, земедел-
ски център. Има и
пристанище.

6. С. Курт-бунар
(дн. Тервел) – око-
лийски център. Зе-
меделие и гори.

7. С. Шабла и
Дуранкулак на нос
Калиакра – големи
земеделски центро-
ве с будно население.

Дължината на Ду-
навското и Черно-
морското ни край-
брежие се увели-
чава с по 120 км.

В. „Просвета“,
бр. 186/1940 г.




