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поетесата г-жа Мария Донева; г-жа София Радилова /виолончело/; г-жа Жени Михайлова, 
директор на ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик; г-жа Грациела Панайотова /цигулка/ и г-н Иван 
Керековски /пиано/ - чудесна симбиоза между музика и поезия. Фото: Хаджи Горги ЙОВЧЕВ

Отново радостни мигове 
в препълнената „Каменна 
зала“ на ДКИ- КЦ „Дво-
реца”- Балчик, с директор 
г-жа Женя Михайлова, 
събраха ценителите на 
класическата музика да 
се насладят на музиката 
на трио „Дивертименто“/в 
превод „ увеселение“/ 
в състав : Грациела Па-
найотова – цигулка / от 
класа на проф. Йосиф 
Радионов/, София Ради-
лова- виолончело и Иван 
Керековски- пиано, които 
заедно с поетесата и воде-
ща на вечерното увеселе-
ние - момичето от града 
на липите- Стара Загора- 
г- жа Мария Донева, под 
вещото ръководство на 
режисьора г- жа Росица 
Костова, ни направи съп-
ричастни на това култур-
но събитие, със заглавие 
„Сезони в музика и стих“. 

Трио „Дивертименто” и поетесата 
Мария Донева – в Балчишкия Дворец

За да научим нещо пове-
че за годишните времена, 
които преминават през 
всички сезони на наше-
то съществуване. Всичко 
бе подплатено с милото 
присъствие на рисунки на 
децата от художественото 
ателие в  София  - „ Пре-
гърни ме“. За да открием 
цената на „звуците, които 
се обичат“ и обикнем ду-
мите, пълни с мъдрост, на 
пламенната и откровена 
Мария Донева, за да се 
убедим за пореден път, че 
словесният израз на чо-
вешката душа е поезията. 
За мое съжаление, тази 
вечер не можаха да при-
състват новите ни прияте-
ли от гр. Кахул- Молдова: 
г- жа Виктория Бедея и г- 
н Артур Небуну...
Чухме изповедта на Ан-
тонио Вивалди и  част 
от неговите „Годишни 

времена“, Роберт  Шу-
ман- „През хубавия месец 
май“, „Пролетните води“ 
на Сергей Рахманинов, 
„Жътва“ и „Есенна пе-
сен“, „Руска тройка“  от 
П. И. Чайковски, наши-
те Марин Големинов и 
Георги Андреев, които 
доразкриха красотата и 
вътрешната хармония, 
която може да присъства 
в човешките ни души... 
Всичко беше допълнено с 
пламъка, идващ от стихо-
вете на г-жа Донева, които 
разпалват нашия стремеж 
към красота и съвършен-
ство. Където всичко, пре-
живяно от нея, е свързано 
в дълбока връзка с дейст-
вителността, щото за до-
брото изкуство и в двата 
случая-граница няма. На-
всякъде тържествуваше 
откровението и поривът 
е основна движеща сила. 

Именно тук проблясна 
искрата, която задвижи 
механизма, наречен из-
куство, в различните му 
форми. И този ден, и този 
път, симбиозата музика – 
поезия се получи съвър-
шено. Поетесата Мария 
Донева в стихотворението 
си „ Затова и вие не тъже-
те“ констатира:
„... То минава само. Не 
тежи/ раницата му на ра-
менете./ Лятото за нищо 
не тъжи./ Затова и вие не 
тъжете...“ 
Руса като малък принц /
алена като лисица/ есен-
та се настани/ и потрепна 
с ресници./ Дъхава като 
смола/ сладка като сок от 
круши/мека, пухкава мъг-
ла/ във краката ѝ се сгу-
ши.“

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

Екипът на вестника, част от който беше и Мартин Кръстев, го 
поздравява, че е приет в специалност“Музикална педагогика“ във 
ВТУ. Сбъдвай мечтите си, ти можеш!

Капитан Димитър Списаревски, загинал във 
въздушен бой на 20 декември 1943

На 19 юли 2022 г. се на-
вършват 106 години от 
рождението на капитан 
Димитър Списаревски. По 
този повод във фоайето 
на Общински младежки 
център “Захари Стоянов” 
е подредена фотодокумен-
тална изложба на Регио-
нален исторически музей 
– Добрич (РИМ – Добрич) 
„Венчан за България. Ка-
питан Димитър Списа-
ревски“. Летецът е роден 
в Добрич на 19 юли 1916 
г. След втората румънска 
окупация семейството се 
мести в Лом, а после в 

София. Димитър Списа-
ревски постъпва във Во-
енното на Н. В. училище, 
но е буен и непокорен и 
остро реагира на всяка не-
справедливост, затова още 
преди да завърши първата 
година, го изключват и е 
изпратен да служи в Ям-
бол. За отлично поведе-
ние, след няколко месеца 
е възстановен като юнкер 
в училището. Когато е 
обявен конкурс за летци, 
той е сред първите, кан-
дидатирали се за новата 
специалност. По-късно с 
целият випуск е изпратен 

на обучение в Германия. 
Там Списаревски завърш-
ва изтребителната школа 
във Вернойхен през 1938 
г. През лятото на 1943 г. 
с още един български пи-
лот е изпратен край Ла-
манша, за да наблюдават 
германските летци и да 
усвоят тактиката на въз-
душен бой. В школата във 
Вернойхен набил един 
немски летец-капитан, 
който обидил България и 
нейните летци, наричайки 
ги ‘балкански туземци’. В 
Бургас напердашил окръж-
ния началник на полицията 
и неговите приятели, защо-
то си позволили да накър-
нят честта на колега летец. 
В офицерския клуб в Пле-
вен пък се разправя с на-
шенски любители на нем-
ски военни маршове, които 
не разрешават на оркестъ-
ра да изпълнява българ-
ски песни. Самолетът на 
Списаревски не успява да 
стартира, затова той изли-
та с резервна машина, със 
закъснение след другите. 
Когато достига до бомбар-
дировачите, въздушният 
бой вече е започнал. С без-
умно смела маневра, той 
сваля един бомбардировач. 
Списаревски се измъква от 
два американски изтреби-
теля, насочва се към група 
от 16 Либърейтъра, но в 

борбата си с охраняващи-
те го британски изтреби-
тели свършва патроните 
на бордовата картечница. 
Тогава, без колебание, той 
се блъска във водаческата 
машина. Бомбардировачът 
е разцепен във въздуха.
Врагът е принуден да се 
оттегли и да хвърли бомби-
те си в полето.
Лейтенант Едуард Тинкър, 
участник във въздушния 
бой на 20 декември 1943 
година, заявява: ‘Българ-
ските летци се бият с ожес-
точение, като че ли защи-
тават най-скъпата светиня 
на света. За мен те изчерп-
ват понятието ненадмина-
та ярост в авиацията”.
На 20 декември 1943 г. 
Димитър Списаревски се 
превръща в първата бъл-
гарска жива торпила. С 
невероятна смелост той 
забива своя самолет в този 
на противника и по този 
начин успява да отблъсне 
врага и да предотврати 
пускането на бомби над 
мирното население.
През 1943 г. е награден 
посмъртно с Кръст за 
храброст и е произведен 
в по-горен чин – капитан. 
Десетилетия по-късно, със 
специална заповед на ми-
нистъра на отбраната, ка-
питан Списаревски е про-
изведен в чин полковник.

Тежестта на множеството медали и получената диплома от На-
ционалната спортна академия увеличават респекта към Живко 
Господинов, утвърден лекоатлет от СКЛА „Черно море 2005“ Бал-
чик. 

Пожар в Карвуна
На 15.07.2022 г. в РУ Бал-
чик е получен сигнал за 
възникнал пожар в зем-

лището на село Карвуна. 
Вследствие на пожара са 
изгорели 200 дка засята 

пшеница. 
Образувано е досъдебно 
производство. 

Пострадало дете с тротинетка
На 17.07.2022 г. чрез тел. 
112 в ОДЧ в заявено от 
преминаващ водач за на-
стъпило ПТП в град Бал-
чик с пострадало дете. 
Установен е лек автомо-

бил „Фолксваген голф“ 
с водач, който при дви-
жение навлиза в ляво по 
посоката си на движение 
в насрещното платно и 
удря движещо се с троти-

нетка дете и предизвиква 
ПТП. 
Пострадалото дете е с 
натъртвания. ПТП е об-
служено по администра-
тивен ред.

Спецоперация срещу наркодилъри
На 16.07.2022 г. в хода 
на специализирана по-
лицейска операция слу-
жители на РУ Балчик 
извършват проверка на 
лице, известно на МВР и 
установяват притежание 
на бяло кристалообраз-
но вещество с тегло 0.6 
грама, реагиращо на ме-
таамфетамин. 
Лицето е задържано  и е 
образувано бързо произ-
водство.


