


По стъпките ка отряд
11А, Златаров11

По случай 90·rодишнината
от :рождението на великия

I
Ленин, на 15 и 16 април курси
стите от Селскостопанския,
техникум-гр. Хасково, с ръ-
ководители Стефан А.Иванов
н Петкана Николова, органи-
знраха поход по стъпките на
партизанския отряа "Асен Зла
таров". ·

В с. Спахиево бяха разгле-,
д!ани къщи на бивши ятаци,
по време на което др. Иван
Араклиев-бивш командир на
партизанския отряд. разказа
за живота и дейността на от,

празнични дни вън от греда, до- малко поnсчко, защото там 11а- ряяа. Вечерта беше проведе-
като през 1900 година свикахме мерихме някои наши съученици, на другарска среща с мла-

дежите от селсто. На следва 1

сьёраиие и поставихме основите като Високов и др., които ни за '"

на първото тур,ст.1чес"о аруже- държаха, за да ни нагостят с щия ден рано сутринта rру-
ство в Хасково. Избра се ръко- балканско млеко, Към Э часа пата пое по стръмните пъте-1
водство и се эвмиспи да се ор- потеглихме за манастира .св. ки към партизанския лагер
ганизирв първият туристически Петна". Минахме гранэит селата под вр. А ида. На връщане I

излет до Бачновския манастир, Цървен и 1\рбанаси и привечер групата премина пеша прехо-
който по оновв време се спаве- се изкачихме поа височините ва да от с. Спахиево во rp.

Iwe в нашия нрай като един от манастира „Св, Петна", който срав Хасково. Стефан Авгепвв
ней-уредените манастири. Реши нително е малък манастиf>, но-------------------------- ------------------?
се той де стане по време на праз добре разположен, Or него се\
нинв на манастира-се. Богоро- вижда цялото твекийско пепе и Веднага станахме, облякохме се около околностите на нанасгирв се прибрахме а стаите на по·
11ица-28 август нов стил. В две Пловдив. Иконома на манастира и с песен напуснахме „Са. Пет- и в 12 часа де сме готови за чивне, Към 4 часа продnрие,ме
сьбрвния се говори за значение· -мвкедонец, ни посрещна на са· кв", В Расеновград много не стоя обед. Ние решихме де иэползу- обиколка по южната страна на
то на излетите, как трябва да се мия вход и ни разводе из ма· хне, защото трябваше в 10 чеса ване това време при- водопада. манастира и по пътя за Наречен.
провеждат и за писциплината на нвсгира, прецстави ни на игуме- да сме в Бачково. Разгледахме Там се веселихме, пяхме и най· Вечерта се прибрахме по·ранно,
туристите. Изпратиха се две пие- на и ни посочи двете стаи за набързо rрада и поехме пътя за подир са фотографирахме. (f\з за да можем да си починем и
ма: едно до управата на нена- спане·. Подир малко бяхме ПО· манастира, Към определения час лично притежавах запазена една тръгнем бодри. Рано сутринта по·
стирв „Св. Пегна". където тряб- канени де си заемем месгага 8 вече бяхме rости не Бачновския снимка от този хубав първи из-
ваше ца се отбием и друго до столовата. През време на вече- манастир, Нашият сигналист из- лет на нашето дружество, която теглихме вбретио за Хасково

управата на Бачяовсния манастир. рята nрисъсввуеаше иненомв и свири пред големите врати, за зв спомен предадох на др. Си- през f\tеновrрод. ивнвстира „Св.

В тия две писма ние определях· ни поднесе старо менвстирсно де предвести пристигането ни и ротов за сегашното дру>нество).
j
Неделя", с. Езерово и Гарваново,

ме цагвга и часа на приотигене-
J

вино. Получи се настроение. 38• ние чакахме в стройни редици След малко чухме, че нашият сиг в Гарваново престояхме повече
то ни и молихме да се подготви почнахм: до пе«\М народни песни. до бъдем посрещнати и отведе- напист ни призовава да се събе

I

В
хрена за Около 30 души туристи Иконома държа прочувствена реч ни в манастира. След малко дой· рем за обед... и веднага в строй-

or един час. това село живее·

и се оонгурят стаи за спане. э21 освобождението на Менедо11ия де иконома на нанвсгире, пез- ни редици и с песни потеглихме. ше бащата на е,цин от нашиге
-. На 27 август в ранна утрин и като 11и предаде ключа на из· драви ни с пристиганего и ни Всички хоре, почиващи по пътя туристи, който ни ввдърже, зв да

всички туристи, звписенч ае този бата 11и пожела весело преквр- покани д8 влезем вътре, нато ни ни 38 манастира, ни акламираха
I
ни черпи. В'Хасново пристигнах·

първи поход, бяха на сборния ване и добър път. Отговори му посочи стаите за нощуване. (Тряб за добрат• цисциплине. Прнстиг-
1

ме в дъждовно време, цели из„
пуttкт-градскnте грапине. · Тук Цветков След това ние продъп- ва да отбележа, че по случай нахне тържествено и си заехме квасени. Така завърши нашият,
ръководителя на екснурзияга, учи жихие веселието цоеряд нощ. манастирския празник хиляден местете в столовата. Хранат• бе·,

.
телят f\танас: Цвятков, обясчи 11я-

1 Рано сугрингв на 28 август сиг· нароц беше окупирал целия ма·
' първи туристически излет, които

кои неща във вр зкв

I

we 3предостаrъчне, хубава и вкус· тогава нив нарекохме нанестиениъ с пътува- ивписгв изсвири няколко пъти, ностир и околностите му). f{аза на. апоанвхме се и с игумена
•• ...

нето и CJJeд товв сигналиста нэ- за да ни разбуди и ни предиз- ни се, че до 12 чаев можем да на манветнра, ct когото водихме' излет.
свири с рогагв и деде внвя •а вести, че е дошло време за път. си напраuим свеёсдне ра!ход.ната по-яълъг рввговер и след това
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ДВЕ БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
Шестдесет години от то- рилена единствено само от I щедростта на отделни благо-

rаваl Шестдесет години не· общественото съчувствие и

I

детели. То е ликвицирвло

сломима от никанви пречки, симпатия. е била възможна! окончателно и с някогашни-

устремена бевкористна рабо-
1

Те добре знаят трудностите те спорове за ,,търсене сре-

та за п еуспяване на бьлгар- на изминатия досега п ъ т, да". Туристическата органи-

скяя тfризъм! борбата против превратни ня-

1

За?ин добре схваша ? пра-

37 години от положените I кога предубеждения за същ- вилно оценява, че тя се ком-

силия за подновяване дей-1 ността на туризма, борба плектува от целокуп чите на-

?остта на заглъхналия за дъл· срешу мноrо неприятн,;сти и родни м ? с и. Следователно,

го време клон ,;Родопски ту- временни несполу((и. Добре средата и не е ни?<ъде дру-
рист" като клон на Бълrар- sнаят цената . на излагащия r,де, освен в самия народ. I

ския 'туристически съюз с човешкия престиж начин - Та11 аргоментация е от.хвър-1
ново име . Аида". да търсят дарения. с един- пила далек в забравата и

' ствено желание да се сдо- онова време, когато, при из· 1

1900 и 192.З. Две дати, бият с необходимите сред· качването на Gтроителните
Iкоито ни задължават да спре-

ства. И всичко :rова с не- ебекти високо в планините,
ъ?е вниманието си за момент като задължителен товар ·ry-

Iд от стихващ устрем да видят
върху тях и с погле •

·

б риста е носил пе 3-4 тухли,
яме на ързо осъществени горещо

върнат назад, да сподел
б прикъта11и между багажа, но- I

38 желани придо явки-туристи-
и епомени, и впечатления

б си11 е на ръце и цt!ли врати
тяхното въздействие, като ческите домове, кпу ове, хи-

и прозорци за строеж на хи-1
к то сrиму жи, заслони, метеорологични

ги използуваме а -
б жи и други.

б ей на людателници и пр., да rи
ли и поуки за, ъдащата д ·

Днес, съкр011еиите тури-предадат колкото се може
HQCT. по-скоро като ценен, блаrо- стичесни въжделення здраво

у мнозина от тия, 1<оито датен дар за свое и общо облече11и във вr.естранните
11 своето съзнание ще въз- Да! _ грижи на 6КП и .в.нешната

годе всенародно ползуване.
становят някакви що възможна бе так а в а дей- наредна власт, повече от вся-
спомени за тях, самите те, ки друr път обсаечават пре-
свързани с повече или по- ност, защото е присъща и достатъчен, за11идно неоrра-
малко скромна, тиха беэпре- въ1можна за орrаю1зация ка- т за още по

то туристическата, която не ничен просперите /
тенциоэна туристическа дей- е познавала II не познава засилена народополезна ту-
ност, неволно ще възникне ристическа дейност. Вън от

:;;р;;;:?ан:::тС::%:ат???р- ???;:: ;:/остиrане на из-
;???:?:?к?;:??:::и;ац?? ?l?

ческа работа, коят() крие в Днес развитието на бъл- намер? и сили, и възможно- ,

себе си изминатият перио.111 rарския туризъм иэ11иза на сти в бъдащата си деЙНQСТ
от време, лишена от каквато равен, добре отъпкан, без- да отговори с дела на тази
и да е иай-минима11на под-1 припятствуван от нищо път, оценка и щедрост.

!

крепа от когото и да е, ок- не се нуждае и обуславя 011 д. т онджоров
............. . .. . . . . . . . . .... ... .. ... .. ... . . ...... ,.

ПЪРВАТА ЕКСКУРЗИЯ
ПреАи 60 ГОАИНИ офилиално · потР.гляне, Тръrнахме Q поQен по

приsнати и правителствено на· шосето и понеже беше много
сърчеввни бяха модните эа оно· хубаво н приятно за пътуване,
шs време гимнастичасни друже· пристигнахме неусетно о Хасков-
ст1а „Юнак• 1 конто параднр1ха I ските минерални бани към 8 че-
о юнашките си форми. На нас, са. Направихме малка ?очивка и
младите социалисти в Хасково, .закуска и потеглихме за с. Буно·
ни бяка противни по своята па-1 во, родното място на Георги Пи·
раАност юнашките дружества. Kon лашев. В него имахме среща със
наехме за чист прохладен оъз· селяни, които цоаършвахо xapr,ta·
дух, за свободни и волни дви- 11нте си. Селото е разположено
жени• из рdдните поля и бална- в съседство с хубава букова го-
ни. Пъраоначаn110 на малки rpy· ргt и от там носи названието си

из11азяме в Буково. Отправихме се за с. Не-пи 3аnочнахме да
свободното си време обикновено ваково1 КЪАСТО се побавихме

Пейзаж аз Рила Д, f1BtlH08

Димитър Иванов-Лицо близо 50 години рабо-
ти като самобитен художник в Хасково. Той QС-
тави стотици маслени табла и десятки акварелни и
графични рабати, в които отрази 1<расивата българ-
ска природа. Т1!1й бе и голям турист. Няма кът в
Българин. който да не познава. Само на връх .Аида•
той се е изкачвал повече от lOb пъти. Димитър
Иванов обичаше туризма, както обичаше своето
изкуство.

АИДА
Ти срещаш в утрото зоратас кавела на ран1-1л овчер,
блестиш с брилянти от росета
ЕН?1-1ла ольнчевата жар,
иаеаивеш стрьмните пьтGkи,
под буки. дье5 и кошнич.:tр .

Аз ид?аам всяка китна пролеткога разлистиш млада грьд,когато птички с весел полет
далеч в простор1-1те летят,
когато тво1-1те потоu1-1
небесн1-1те бои топят.

Аз идвам в п;?оите дьбраFЭи
да дишам жадно аромат,
да милвам клоните им млади
да галя нежно всеки uеят.Аз любРI в тебе всеки лист,
с душа на волен, млад турист.

<,,

Аз идвам да сведя глава
за вс.еки в бой умрял другар,
обичал родната замя
и дал >+jИВОТЬТ си и в дар.

Сеге божур по кьрвави след1-1
поникнал сутр1-1н.в зората,крьвта на паднали борци
поrьлнал алена в цветята,
навред расте, в зори цьфти
и кичи с прелест свободата.

д. Трендафилов

Бълrарсkия11 туристичесkи съюз е но·
уморим борец эа трt!ен мир и сътрудии-
чесТВQ между народите!

Петър Маllмумков


