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Орrанъ на земледtлската професион. конфедерация

ИЭЛИЭА ДВА

трвбве

да пвчне съ ши·

рока просвtтна работа, съ
унищожение на небрежно·
стьта и слабо rрамотностьта
на селянина. Т рtбва да се
чете, аа се учи неуморно
.отъ люлката до гроба".
Трвбва всвки да си промtни умственото съпържание, да почне ав мисли
като творецъ и братъ; да
си изработи чувството, че
и той, че всвки ецинъ е
ецнвнво огговоренъ за зло·
то въ живота и че трвбвв
да ro изкорени като почне
отъ себе си. Озобенно е
необходимо окончателната
ликвидация СЪ nсувнитt,
евксхопа и тютюна. Повехтъ и неrоденъ за обща
работа човвнъ огъ псува·
че, пияча и пушача азъ не
познавамъ. Власовдень трвбввцобре да изучи кое пол·
зува и кое вреди неговото

тtзи нови хора има
н?що, което у другитt
въ

о е имало. Гръбва да
се направи и нвщо което I
.
ще ползва всички; а не
само влвсовценци. Помпа,
нпаценець, ность, залесяване и пр. колкото е по
дълготрайно онова, !ЗЪ ноето се е -изразила впесовн

I

денската соnидарность и
вэаимоnомощь. толкова no
широко ще става пвижението и по-грандиозна не·
говата рвбогв.
Съ една речь, не драснане отгоре-отгоре no народнэта нива трi;бва „ а
дълбока мжжка оранъ.
Не наивни и безплодни
"акции", а сериозно дtло.
Та когато наистина минатъ
по селската ули1'а власовденци за да отn?аэнуватъ
своя празникъ, онзи който
не може да ги следв11 въ
тtхната славна и вt'лика
борба, да се пренлони
nредъ нея,
,

Иорданъ Ковачевъ

Влаrодарвость
Конфедерацията
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Е <J,инстве·;н J В.пасовцен ·

здраве. Епнсто да върши
другото да изкорени. Защото бопень човвнъ не
може да работи и да се
бори за другитt и за се·
бе си. f\ло..-отъ всичко най
важно и небхопимо е ос·
новната истина за братствота, солидврностьта и
взаимномощьта
веднага
сгегсе
да проличи. Щомъ
не дружеството
всички
жертви грвбва да се напра·
вягъ но на бездомния чпенъ
гребва да се изгради скромна чиста и 'китна като
братското чувство нжше.
Трвбва да се наредятъ
много материални, видими
знаци, че въ впесовпенци-

тt
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ПМZ:,ТИ МЕ.'СЕ

Пълбока орань
Макаръ коренитt на
власоваенсното движение
да еж дълбоко въ минало· \,
то и бита на нашия селя·
нинъ, то сега заживява де·
ятеленъ животъ. сега си
събира ниспигв и оформява своитв принципи. Затова трвбова зорко да се
внимава да не се попадне
въ грвшкитв на досеrаш·
нитв общественни цвиженния, действията и живота
на коlfто се ИЗLЩ>nJla само
съ единъ празенъ t!Jумъ.
За едно сериозно свобод·
но и творческо зrрупиране
на хората отъ земледtл·
ското съсловие не е дос·
татъчно да се основ?ватъ
дружества, да се ваписватъ
членове, да се nравятъ събрания и манифестации.
На всички се е втръснело
oirъ речи, отъ байр?ц.? н
паради. Винетъ, свирятъ и
пвятъ rорtщи пвсни и го·
лiми думи и следъ това
всвки се прибира да чака
нвнвнво второ пришествие
нвквква спасителна дата
или спасително събитие.
Чакай ако си нвнашъ друга работа. Uищо спасител·
но нвнв да дойде отъ вънъ,
ако него нвпревииъ, никак·
во
спасително събитие
вънъ отъ живота на хоратв нtма. Ще дойде може би ноев речь, ново събрание, нова манифестация
и пакъ застой.
f\ко власовденското явижение иска да промtни
живота на земледtлцитt,

м··

из-

казва блаrодарность на
Брtговското дружество за
внесената помощь 400 лв.
в. "Власовдень" Нека при·

мtра

на Брi;говц? бжде
посnедванъ отъ всички,
на IФЙТО е скжпо Д'ВЛОТО
на „Власовдень•.

Само общата
Конфедерация на феде·
ративнитв з е м ле дtлски
професионални дружества
въ България може да с11а·
си загиващото село.
Платили ли си абонамента?

с.·

Сус?мъ

ската конфедерация е ко·
ято може да защити инте-

-

реситt

Хас1ювска околия

На 26 януариf 1934 г.
въ с. Сусамъ, Хасковска
окощ,?я, по иницr1ативата на

рэвнягь цвниг в на индус·
триалнитt ороиэвеаения съ
тия на эеиепвлснигв.

эамледtпското професио•
2. Монопола за житото
нално дружест о „Власов· па обхване и царевицата.
день" се състо.? ло общо- Цената на житото отъ реселско събрани:е· съ дне- колта 1933 год. да остане
венъ редъ:
сжщата, защото произвоп-

Ицейната 1рограма на
дружеството.
2. Д ърж8вна1·а и общин·
ска пжтна ПОВ?iННОСТЬ.
З. Положени?:то на селото.
4. Разни.
t на цневПо точка Л?)Ва
ния редъ е го erР?рилъ предсецвгепьтъ н? мtстното
дружество. Tofu е изгъкн а лъ з начение--о на впасовденското
ижение и
nоr?-вметв r,01111 човто .може да играе ?совата земедвлскв прсфвсионепна j
организация за, преустрой·?
ство на живота. Препоржчапъ е да се иэостввятъ
попигическитв · орrаниза·
ции, огъ които эеипедвлецв нищо добро не трвб
ва да очаква. Свмо неэввисимата, самостоятелна борба на сепянитв подъ зна·
мето на професионалната
вnасовде11ска конфедера·
uия е въ състо11ние да за·
щ11ти истинскитt народни
·интереси и подобри живо·
та.
Сnедъ разглеждане на
останалитt точки отъ д!-lев·
ния редъ, събранието rласуваnо следната резоnюция:
1. Да се намt.рятъ паза·
ри за земnедtлскитt про·
изведення, или да се при·
1.

;·

ствого е вече въ

ржцетt

т ьрговцигв. За идваща·
реколта цената да бжде 4•50 лв. кгр. червенха
и съответно увеличение за·
ржжь и царевица.
3 . Н эмиране пазарь за
епъръ и пребенъ доби·
тънъ въ съседнитt пържвви.
4. Пълно премахване на
поземления цвнъкъ.
на
та

5. Зв да има спрввеали-

восгь при отбиване на държевнага пж тнв повинность,
числото на исквнигв куба·
тури трвбва да се опрепвля споредъ качеството на
почвз тв и характера на
мвсгностътв.
6. Да се разгурягъ наргепигв, като обирачи на

населението.
7. Търговията съ про·
дуктитt отъ първа необходимость да се остави въ
р.жцетв на кооперациитt.
8. Да се даце пъпно са·
м:,управnение на общини-

тt

9. Одобряв:1

Оrъ дружеството

редакцията
мtстното д-во "Власов- Получи се въ
месечни
къ
день" и пожелава всички медицинския под1?,
"Ескуnанъ"
редакземлецtлци въ България торството на д·ръ Ст. ДжадR навлtзатъ въ власов·
Козлудуй
денската конфедерацияО3а ковъ София ул.
42 вестникъ е.Собственн·
обща защита на професи·
ос.ть орrанъ на Собствени·
она11нитt си v.?петеси.
цитt, въ България подъ
редак, на ПtйчD Пвйчовъ
хвърлени въ една небива- en ...?еанrелистъ" органъ
евангелисти
ла до сега безработица и на бъnrар.
гладъ. Задълженият? Бабтисни съюзъ Русе ул.
земледtnскитt стопанства Борисова №33.
растатъ съ свi;т1'аеична
Излезли еж отъ печатъ
бързинз. Правителствата .кн. Религиозно чума-Ио·
на всички държави при· ханъ Мостъ и Безвм работа
бisrватъ къмъ фашизма.
-П. Кропоскина доставя
Това е последната спа· книrоизnат ... Св Мисалъ"
на

-

Вземайки поука отъ дълrия историчес1<и опитъ, ний
се обедихме, че само ец·
на широка и мощна Земледtлска професионална
конфедерация почиваща на
принципа на федерапизма
и пълната безпартийность.
може ца спре похода на
фашизма и капитализма въ сителна ЛDдка на днешния
развратенъ обществен ъ
България.
строй.
В;1ж!\айки орrанизиДържавата Вр последни·
тt гоnини откри своя ис- ранитв сипи на реакцията
тниtки ликъ-съюзникъ и н тtхното настжnление
ний група селяни на 1. 11:
орждие на наrтитала.
Прекитt и к9свенни да- т. г. поставихме основитt
нъци сти1·неха \ дn неимо-1 на земледtnско nроф. дру·
вtрни размtри Широкитt жество „Впасовдень" въ с.
народни и селски маси еж Килифарево.
.

земледtлскитt;

дейюстьта

село КилиФарево

1

на

дребнособственници. И нека се надtваме, чевъ раз·
стояние на 2-З години
ние ще се nоздравимъ съ
мощна земnецtлска прDф.
конфедерация, която ще
всtеа респектъ средъ от·
rоворнитt фактори.
Днесъ най-много отъ
всtки друrъ пжть услови·
я ra блаrоприятствувать да
се родятъ и разра::тнатъ
такива едни организации.
З3щото широкитt селски
масч взеха да rубятъ вt·
рв в ъ народнитt избранници и парламентаризма.
Нашъ дългъ е да имъ
помоrнемъ окончателно да
прогледнатъ. Да ги npo·
свtтимъ, да се отърсятъ
отъ nре.r?.разсждъци и заб·
луди.
д? nо1-1увстувато_'jо?:l;1-4-.
коrо въ себе си, да ста·
натъ горди и свJбодни
творци на новъ моралъ,
ново съзнание и новъ not
красивъ животъ.
Да стжпятъ на свои крака, да престанатъ да бждатъ кукли въ р;rщетt на
тоя или оня. Да подадатъ
братски ржцетt си и no·
пжтя на взаимната помощь
и 'свободата да изковатъ
своето и това на цtлъ народъ щаст лтво бждаще.

София Сяро Пенчевъ пощ,
кутия NоЗб5 всички прия·
тели които дъnжътъ суми
да устави и протоколи да

побързатъ да се иэдължатъ
Всички пунктове които
nолучаватъ връзки да се
обацятъ и незабавно да
се отчетатъ.
Печатница "ЧИКАГО" -Х-во

?

Отр. 2
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Бр. 1s

,,Власовдень·,,

РЕЗОЛЮЦИЯ
Днес ъ
февруарий 1934 год. жигепигв
24

Житото брати
на

с,

Хвър11енитt житни зър·
rърдитt на майка·
тв
не вс1-1ч11и оцtля·
земя,
оть мtснете вемлелълсна професионална оогэчиз-цчя
изъ изхода на него
„Власовдещ," след, иэепушване речигв на Р. Бtлчевъ ватъ за 116 дадатъ нови
Поло·
Бъпгврскиягъ народъ
беэъ нея ве може.
и Хрусrю нопевъ и слепъ станалите рвэисквания из- такива. Едни оrъ тtхъ се
е/
откредватъ още пр:-, засt·
предимно селски, Четири жениего, въ което се на· яви спепнигв
И С К А Н И Я:
ването о т ъ: Гарванитt,
милиона отм него еж зем- нирагъ сепянигв е ужасно
1) Да се отпусне на окэлиятв ни чреэ ь нооперасвракитt и мравкиrr•, а ос·
ледtлци производители. лошо. f\ има ли изходъ циигв да се све цвекло.
Това е една огромна чер· огъ него?
2) Въ новия заковъ за облекчение на длъжници- таналитt въ земята пре·
но-трудова армия, която
Правителството го нами· тt да се направи намаление и то чувствително НА на търпяватъ голtми кризи.
денонощно работи и про- ра, като иэцева закони за бранигв лихви. Тъй както никакво облекчение не носи. Презо зимата rолtма часть
извежда най-необходимото обленqение: эаконъ запре3) Коренна реформа въ пвначнага ни система. ка- отъ тtхъ измръзватъ, а
-xntбa, а живtе кучеш- махване прекитt nанъци, то се оствви единенъ поземенъ ванвкъ, събиранъ останалитt отъ тази бър-·
ба се показватъ на про
ки животъ.
законъ за опрощаване на чрввъ общинигв.
Кризата от ъ д е н ь въ задълженията и м н о r о
4) Съкрашенив бюрократическия кенцелеризъмъ лtть, за да продължатъ
день става все по стрвш- други. Но съ тtхъ подоб- въ всички държавни учреждения, за да се намали чи- работата· си. Тогава, ако
на и все по-яко засtга же- ри ли се Хбла на селянитt? н эвническия' персонапъ най малко 500/0 и отъ тунъ и почвата е сv.лна ил1:1 нато·
рена, оцtлелитt ж и т н и
пвэния си сбръчъ около -Ника1!ъ!
държавния бюджетъ.
врата на селенитв, НизкиКоето и да било npae11·
5) Намаление всички пенсии надъ 3000 лв. месеч- зърна показватъ способтв цеир на эеилепвлскигв телство, колкото и да же но и деван? такива на всички старци, останали безъ ностыа си. Ние виждаме, •
че макаръ тукъ и тамъ да
стоки, високигв цени на лsе да извади селянитt попрюжка О;ТЪ всички видове професии.
фебричнигв=-хвърлягъ се· отъ r,1изерията, е безсилно
6) Наиапвние голвмитв заплати като се почне отъ се я появило животъ и то.
I следъ иэвестно време, ни-лянина въ още по-гопвиа да направи товв.
министерсниft.
мизерия. Той нжчно про- Освобождението на селя7) Премахване безвъзмезднитt мита, за които еж вата ни се разеленява цtдава, а още по-мжчно ку- нитt, заедно съ работни· продадени толкова имоти и за които държавата вечно ла. Значи живота въ эър·
ната е братилъ ..
пува. Но щомъ неотпож- цитв, е дtло на самитt взема пари ?а живитt наследници.
Так.а е съ наше.то дви·
нигв нужди или бирника, тtхъ. Те еж една спяща
8) Нама\ление иэноситв и особено вноснитв мита
общината, бенкатв, сепс- стихия. която би уплаши· за да иогагъ нашита стоки па нвмирагъ външни па· жение. Сtмето на В11асов·
денската конфедерация за
кия пихввринъ го притис- ла и Напалеоновата армия зари, а вноснитв-с-по ниэни цени.
натъ. . . той продава на Но разпокжсан?1 въ 33
9) Изра?няване ценитt на инаустриялнитв стоки добъръ и смисленъ брат·
безценица
и плаща
и тия огъ n рва не обходимостъ съ спапнелитв цени ски живоrъ, базирьщъ се
еж безсилнw.
партии,
на nринципитt на федера·
Това лошо инонсмичесЧ'1сть по скоро тt трt· на земл. пр изведения,
но положение, въ което
10) Под?11жни мирови сжпилища безъ участие на лизма и взаимопомощьте.,. ·
бва да се обеденятъ, кешгине селянина, използвагъ то на много мtста е наn· адвокати до пълното ииъ эвмвстване отъ народни такива бt хвърлено всрtдъ ра·
попитическигв шарлатани; равено, въ земледtлсната
11) шир!1,1<а безплатна мецецинска помощь въселата. ботническитt земледtnски
заобиколятъ го, особенно
12) Зап зване пълното задължително прогимнази- маси. Едни бtха разколе·
профес. конфедерация: да
преди избори, хвърлягъ му nовtдатъ пряка економи· ално обрвэов ние и раэширвиие професионалното такова. бани (разкаt1дардисанJ1)' и.
голи надежди, обещания, ческа
общинска авгономия, като се изхвърлягъ грабнати отъ партиэанитt, ..13 Пъп
борба за защита на
службица в той, иэмжченъ своитt нагазени нenocpeQ· огъ бюджета и всички задължителни фондове, отъ както житнитi; зърна отъ
свраки, мравни и др. не
отъ трудъ, ги последва. ствънни ю1тереси отъ влвс- които тя не fe ползува.
Но щомъ твэи попитичес14) Нвй-голвма подкрепа на кооперацията, за да свикнали да живtятъ съ
та и капитала днесъ, да
тtзи идеи, защото се ис··
ки вжжеиграчи эаематъ
свободното тру· може тя да ?юеме цtлата обмена на производството 1<а честность, искренность,.
иэrрадятъ
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