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Ядрото на учителската профопозиция от Харманлийска околия. :след проведено
събрание през пролетта на 1932 година.

Седнали от ляво на десио-Пеrър Колев, Симеон Баев, Д11м11т.р Геоэгчев, НаА·
ден Яаъмон, Гочо Пирозов, Иван Грозев, прави-Вичо Маринов, Иван М11хапе-в, Неделчо
Бакалов, Грудю Делев, Д11м11тър Илчев, Методн Червенелеков, Коnю Стратиев н. Христо
Дойчев. ,L._,

r
Никола Арнаудов, роден през 1908 година в

с. Старо село (Ннкопово), Хасковски окръг. Изклю-
чен от Харманлийското педагогическо училище. До-

• вършва образованието си в Ямбол 11 бива 11аз11аче11

?за учител. Активен член на учителската профопози-
ция и БКП. Поддържа връзка между учителската
профопозиция в Харманлийска околии 11 Окръжния
комитет на БКП, Осъждан на· смърт от военен съд.
М1111ава в нелегалност II работа дълго време в на·
шия край- Убнт на 2 септември 1935 година в род-

ното си село.

Генчо Димитров, роден n. гр. Ма-
рица. Активен комунист още от пре-
ди Първата световна война. Уволняван
за активна комунистическа ?еяност.
осъждан на смърт от фашистката власт
през 1925 година. Образец за поцра-
жание от подрастващото поколение.

·с

Среща между учитеаи-ирофопознционери=от Харманлийсна II Кърджапняс
__
.к_а око

п1111 на Шейтан-кюпрю. -

Учитекската профэпозиция ?от Ардинсю.•• rg>aЯ

на околията, От ляво на лесно, прави :- Тодор Гар-
ванов.. Петко Тенев, Желязко Атанасов, седнали
Григор Петров i, ·Деячо Дойков,

' : ? .

Симеон Стефанов Бвсв, роден в с. . Шипка,
Каэанлъшко. Уч11телстnJвал в различни сеяа на ока-
лнята, {lр.?з времето от [931 до 1934 тодина като
учител • с. Помошник е и-секретар """ -учитеяската
профопезииия. През.19;!4 година е у.во?!Jе? от всич-
ки уч11.лища. ? с1р?ната ,з? К<ЩУJl!'ст1,1ческа. деRносt·
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Христо Дойчев Фурнов, роден в с. Орм.11{:·
Don, Харманяийска околия. Завършил пелегогичеека.,'
училище в гр. Шумен. Активен члон 11а." уч1полск?,.-:
та профопозиция. През' 1934 говина. е увопаен ix?:.:
всички училища на страната за комунистическадей-с ;
ност. Заминава за СССР II от та" за Испания като
цоброволец в интернационалнага бригада през, вре·
ме на. гражданската воина. След разгрома на репуб-
лиуата преминава във Франция, където е :?.оестува11
11 прекарва до 1945 година в концентрацтонните ла-
гери. През 1945 1·од111щ се завръща в България. Слу.
жш1 е като офицер о танкови 11 др. ?воАскови части

Ива11 Грозев, роден през
19\U г. в с. Главан, Завър-

tШИЛ Харманвниското педаго-
гическо училище през 1930(
година. Учителствувал R село
Главаr",. Активен 11ле11 на учи-
телската профопозиция. ?'!'ОГ.·
няваиэка даа пъти ;за ак'тивна
комунистическа дейност. По·
чинал през J946 година.
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11J1J-?\ • ?1: Сватбата из НаАден Ялъмов в с. Овчарово

? ?.. , -· - - --·-- -
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На сбора в с. Черепово - учители профопозиционери

?en.p Колев НеАков, роден в)I?. Черепово,
Хасковско. Завършил Харманлийското иеазгогическо
учнянще през 1930 rод. Учител u с. Главан, Увоп-
нен за активна комуничтическа дейност. След 9. IX.
1944 година работи партийна работа. Почина през
11164 гоя, като зам, ректор на В. ГI. школа 11р11 ЦК
аа БКГI-София.

Христо Стефанов Баев, роде11 из 27 дзкември
--189Z-roд...._•,L._Ш11r1к:t.-.1!.·=••<>=о- УчитеnствуваnI севага По11ощrп1к, Доя11000, Г.1звз1/'· и д1. Уволненврез 1920 гол, 110 чл. 101 от ЗHII за активна ко-

wуаисти?ескз деАиост. По•111н,1 през 1965 годи га,

ТАКА БЕШЕ
НЯКОГА

РАЗЛИЧНИ ПОВОДИ ЗА СБИРКИ.
'Какви ли не форми • методи, какви ли
не поводи използувахме някога, за да
проведем партийната си работа. Като се
почне от сватбите, панаирите, посещения·
та за еёикновено гостуване и се свърша
с отиването и връщането по тъмно. Но
събранията на членовете на учителската
профопозицня се провеждаха най-редовно.

. Заправи"ёватба Вичо Маринов от
с. Българска поляна. Всички учители-ко-
мунисти от левия бряг на Марица, а и
някои от Свиленrрадска околия бяха там.
Кой с кон, кой с магаре или пеша, но в
надвечерието на сватбата бяхме събрани.
Проведохме събрание в дома на баба Ка-
рамавкв, Добрата старица ни: посрещна
като свои деца. Осигури ви подслон, ор-
ганизира наблюдение-да не би да бъдем
изненадани, а след събранието една эна-
чвтелна част от нас пренощувахме у тях
и на-сутринта всички на сватбата.

Започна в Главан селският сбор -
'ние?пак там. Проведохме събрание в къ-
щата на др. Иван Грозев, а на другия ден
направихме сбора като всички събрали се
селяни от околните села и след обед об-
ратно всеки за селото си.

Зажени се Найден Ялъмов, пак всич-
кн?там. А когато нямаше поводи ва съ-
биране, сами си ги създавахме. Решихме
една веделя да отидем на гости на Дими-
тър Д. Илчев в с. Богомил. До 6 часа
след обяд всъбота всички бяхме там.
Най-оригинален беше Николиш от Люби·
иец с голямата си брада. Петко Каиша
от Богомил беше ангажиран да опече аг-
нето. Изпека го човекът, като вложи ця-
лото си майсторство, нахрани ни, вечерта
събра чергите на половината село и на-
прави общо алище II училището, къд!!.ТО
преспахме. И той се радва с нас и се въз-
дига при всяка похвала, че агнето е мно-
го вкусно. Той не подозира защо се съ-
6ираме, а и да подозира, какао "го засяга.
За него е важно, че останахме доволни
от посрещането и гощавката.

Събранието проведохме на другия
ден на връх Текето,

Бай Янко Танчев от с. Помощник,
хазяин на братята Симеон и Борис Баеви,
не веднаж ни е посрещал като скъпи гос-
ти. В кръчмата му пият селските реакци-
онери, а ние по един, по двама през стра-
ничната вратичка се промъкваме у дома
му, събранието продължава и той присти-
га, след като си изпратил клиентите.

А само това ли е? Колко радости
са се изживявали, а и колко тревоги ко-
гаю сяе били забелязани от лоши очи.
Но в името на каузата, за която сме се
борили, в името на бъдещето, всичко се
изживяваше. Така беше някога.
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Гочо М11тев Пирозов, ролен на 13 декември
1905 година в с. Ш11шш111ово. Хасковски окръг, За-
вършил е Харманлийсксго педагогичсско учнпише
през 1926 година. Учигелсгвувал в с. Овчарово.
Активен член на учигелската профопознция. Увол-
нен no чп. 24 от наредбага за РНУ яа народните
училища за комунистическа деяност. Починал през
l948 rод.

Kan» Хрнстева Братанова, ровена в rp. Хар-
wаюш. Учителствувала в с. Изверово, еткъяето е
увопнена през 1925 r. за комунистическа яепносг.


