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VILE ROMA E~TI REFLECTATE 
MEDALII ~ PLACHETE 

: .. - - .a"ea. =. -e -a" cor' agra
': ';'.!-'g 'S 'n'lumeroase 

~-: ;:: a O"':ec..;: reorganlzarea 
'- ;::~~' ~asnlce Prlntre prl' 

I :.a-e =_ '0 os t avloane in seo
, :': 3. e a 'os: SI iara noastra . in, 
= a. a' e ::' e romane$ti se fi
: -: :; :: 'n a~u l 920. De atunci 
~'ll a· a: a clvda romilneasca 
: a' :0-' nuu . devenind un fac
-:;_. :e o'ogres al larii . ajungind 
;e' ::aoa reorganlzarii din teme
e :e ::2'e cu mindrie patriotica 
~:::a cOlae Ceau$escu, la 0 

e -:: 'es onanta 
-: - e-;e ale dezvoltarii avialiei 
-"c " memOria metalului in-

1_ e'" S ae catre dlferite institulii 
:: aC"ele Ne propunem sa Ie 
". o'd, ea cronolog ica a eve

C' :o"'emorale 
:3 a Compan lei Franco-Romana 
a' e Aertana, din bronz, cu dia-

"C mm, modelata de artistul 
_0-' Naco Compania Fran-

3 de aVlgalle Aeriana a luat 
C' - ;)ecretul Consiliului de Mi-

3".!2 d,n 12 nOlembrie 1920, cu 
" roman $1 francez, care pri
es ~"ea de a transporta pe ca-

C1 alori. marfuri $i colete PO$
'!! e B.Jcurestl - Belgrad - Bu

- J ena - Praga - Strasbourg 
~ Bucure$tl - Istanbul . 
iJeasupra haqii Europei marcata 
=a- 5 - Strasbourg - Praga -
,Loapesta - Bucu re$ti - Istan
-e;:rezentat un biplan de tip De 
::: 'agon in zbor , Pe margine in-

I :er::Url concentrice legenda : 
~ FRANCO-ROUMAINE DE 

0' AERIENNE" 1n partea de 
~ S BUCURE$TI 1920". 
o compozi l ie peAoua planuri. 
;: at 0 dlligenla trasa de dOi cai 

c-oo de epocii , In planul inde
'-e~ :ras de 0 locomotiva, dea
e 0 an De Havilland vawt din 

- 0 - ' ,~ Deschlderea prlmel Ilnll aeriene 
rOl"'ane regulate a fost facuta pe ruta 
Bucure$t,-Galali la 24 iunie 1926, iar 0 ' 
luna mai tirziu pe ruta Bucuresti - Galali 
- lasi. 

Av. Harta Romaniei dupa Marea Unire 
din 1918, avind trasate cele doua rute ae" 
riene, deasupra zburind un biplan pe care 
sta leg.endarui Icar avind in mina stinga 0 
cununa de laurl, lar cll cea dreapta susli
nind bolta cereasca. In planul indepartat 
se dlstlnge soarele rasarit pe jumatate ce 
inunda cu razele sale tot cadrul pe care 
este gravat anul 1926, 

Flv . In plan central legenda: "INAUGU
RAREA PRIMELOR LIN" DE NAVIGATIE 
AERIANA NATIONALA 24 iunie 1926" 

5. Medalia comemoratlv<'i "A b0-a ani
versare a primelor curse interne" a fost 
emisa cu ocazia. deschiderii, la 24 iunie 
1976, a expoziliei internalionale 
AEROMFILA la sediul central din Bucu
re$ti. Inilial au fost biitute 25 de exem
plare : aur-3, vermillon-2, argint-5, bronz 
argintat- 8 $i bronz- 7. Diametrul medaliei 
este de 50,75 mm. 

Av. In cimpul medaliei cladirea Aero
-portului Internalional Otopeni , avind in 
dreapta turnul de control survolat de un 
avion Boeing 707, Legenda circulars: 
"EXPOZITIA FILATELICA INTERNATIO
NALA AEROMFILA 76 BUCURE$TI", , 

flv, 1n prim-pian se dlstlnge vechiul 
hangar al Aeroportulul Baneasa survolat 
de un avlon De Havilland D.H.9. Jos data : 
.. 24 VI" . Pe margine circular inscrlptla: 
"INAUGURAREA PRIMEI LIN" AERIENE 
NATIONALE ROMANE 1926- 1976", . 

6. Medalia comemorativa a primelor 
curse interne, emlsa de Cercul Numisma
tic al Casei Centrale a Armatei in anul 
1976, 

Av. 1n cimpul medaliei un avion de tip 
AN-24. 1n planul al dollea se dlsting cres
tele unor munll. De jos in sussint mar
cate ora$ele Bucure$tl $1 la$i, unite 
printr-o linie dreapts . Deasupra avlonului 
pe 0 panglica este scris ,,24 VI 1926", lar 
dedesubt ,,50 ANI" , 

)' e u comemorarii a 60 de ani flv. 1n zbor deasupra norllor, sub razele 
"'3'ea primei linii aeriene ro- unui soare plasat in partea sting a sus, un 

I ::) 'ecllel Avialiei Civile din ca- avion biplan cu Indicativul C, V. AAB, pre-
5'e'~ u Comunicalillor, prin De- cum $i ruta Bucure$ti - Galali - la$1. in 
;:"05 din 26 iunie 1920 s-a emis ' partea de jos se disting literele 1.0, ale 
.5~ c med alie comemorativa din modelatorului. 
:'orz cu diametru l de 50 mm, 7. ~e.dalia Societalii A.R.PA (Asocialia 
:: 3~ central se afla stllizat un Romana pentru Propaganda Avialiei) a 
"e c "a 60 Deasupra legenda: fost infiinlata in anul 1926 din iniliativa 

~ v LA ROMA NA ", Jos in unui comitet avindu-I in frunte pe colone
;20-'980 Pe margine, intr-un lui Gh . Rujinski , Scopul societalii era 
~":' 0 cununa de lauri. stringerea de fonduri pentru dezvoltarea 
;'-:>~ medaliei Statuia Aviatori- avialiei romane$ti, inclusiv a celei civile, 
l _c~'esII vazuta din fala. De 0 Ea a organizat numeroase mitinguri avia
e'a a monumentului inscriplia : tice, a emis timbre, a batut doua medalii 
I~ ';~RULU I ". Circular este $i altele, Prin $coille sale de zbor A.R.PA 
::.A 'VERSARE A AVIATIEI a pregatit numero$i pilOli civili $i militari. 

O'.'''''E 1980". a) Medalia comemorativii 5 ani de la in
. e'a 60 de ani de la intra rea in fiinlarea societalii, cu ,oarta din bronz 
•• M el Ilnii aeriene Bucure$ti avin~ diametrul de 32 mm. Ea a fost exe-

-'o"sonul, inaugurat la 12 XI cutata de gra.vorul R. Fessler. 
a '~:a Paris - Strasbourg - Flv . 'In plan central inilialele Societalii 

e-a - Budapesta - Bucu re$ti A R P A . .. d ' 1'1' d .,' I 
" ::' -na cursa a fost real,zata ..,. $1 anll, espar I I e Inilia e 

printr-o pereche de aripi stilizate, 
"a"cez Maurice Vogues, deve- 1927- 1932. 

, 0 'ector adjunct al Companiei b) 1n anul urmator, adica in 1933, este 
! :> 3c~eta este din bronz, avind emisa 0 noua medalie, avind acelea$i di-

e ,0 x 43 mm. Este un unifas mensiuni ca $i cea anterioara, numai ca 
e = ',' difera ultimul an (in loc de 1932 se afla 
!!5_C'a hartli Europei , sumar 1933). 
- 3,~'~du-se ora$ele Paris $i 6. Medalia comemorativa ,,50 de ani de 
::03'a in partea de sus un bi- la primul zbor civil la Timi$oara", emlsa 

" :a-:ea de jos un avion BAC in 1985. , 
- . a e;e TAROM. in partea de Medalia, din bronz patina\' are 50 mm 

~ : " d a " P RIM A LIN I E in diametru $i a fost batuta din iniliativa 
, - '''A'l,S lar pe co l\, inca- A.F.R .. Timi$, 
c~a 'amu" de lauri , ,,60 ANI Av. In centrul medaliei cladirea aero

- De r1arglnea de jos a pia- portului in care ,domina turnul de control. 
a' a 5C"S COMPANIA FRAN- Pe margine legenda: ,,50 ANI ZBOR CI
i:-.;;. ;)E NAVIGAT IE AE- VIL L~ TIMI$OARA 1935-1985". 

a naugUrarll primelor linii ae
e a '051 batuta in anul 1926, 

'_ oe 5' mm. din bronz argin
;a": -nedallstul - roman Car-

Flv. In centru un monoplan cu insem
nele ACS pe aripa $i YRACS pe fuzelaj. 
avind deasupra datele ,,20-24 iulie" iar 
dedesubt in semicerc "A.F.R. Timi$". Pe 
margine : " EXPOZITIA FILATELICA 

--.;;- -= -~ ... ~ 
~ea ... e a-e~ e'-'e 3 ... = ... ~es· - C--a oa.a -
Arac balU a Of" 9 "" 5 

Plac eta eSle din bro z pal lna!. are dl' 
menSlunlle 70 x 40 mm 51 eSle unlfas 

Av. Sub un soare stra lucltor 0 aeronava 
cu indicativele YRD survoleaza patru 
creste muntoase. Pe margine este indicat 
itineraul "BUCURE$TI - CRAIOVA -
TIMI$OARA - ARAD". Pe marginea de 
sus data ,,2U VII 1935", iar pe cea de jos 
,,20 VII . 1985", 

10. Medalia comemorativa 50 de ani 
de la inaugurarea Aeroportulu'j din Timi
$oara", emisa in anul 1985. Medalia este 
din bronz, are diametrul de 50 mm $i este 
semnata de U.Y. 

Av. in cimpul medaliei un avion de tiP 
I.L. 1,8 ce zboara deasupra Aeroportului 
din Tlml$Oara. Pe margine legenda, "AE
ROPORTUL INTERNATIONAL TIMI
$OARt'-" 

Flv. In partea de sus un biplan incadrat 
de inscriplia semicirculara: "AEROPOR
TUL TIMI$OARA 1935-;-1985", 1n jumiita
tea de JOs a medal lei doua frunze de 
acanta incadreaza inscriplia "A 50-a ANI
VERSARE 20 IULlE". ' 

11. Placheta "Primul zbor de incercare 
ROMBAC 1-11 ce a avut loc loc la 20 IX 
1982 in prezenla tovara$ului Nicolae 
Ceau$escu, secretarul general al Partidu
lui Comunlst Roman, pre$edintele Repu
blicii, $i a tovars$ei Elena Ceau$escu", 
Placheta este din bronz, are dimensiunile 
70 x 40 mm $i este semnatii de 5.G, 

Av. Aeronava in zbor deasupra norllor 
are pe fuzelaj inpicativele TAROM sl 
ROMBAQ 1-11. In partea de jos Ie
genda: "INTREPRINDEREA DE AVIOANE 
BUCURE$TI 20 IX 1982, BANEASA. PRI
MUL ZBOR DE iNCERCARE ROMBAC 
1- 11". 

12. Placheta "Primul zbor internalional 
al avlonului ROMBAC 1- 11", din bronz 
a fost batuta, ca $i cea anterioars, fOIO~ 
sindu-se aceea$i matrilii, numai cs Ie
genda este dlferita: "PRIMUL ZBOR IN
TERNATIONAL BUCURE$TI-LONDRA 
ROMBAC 1-111 FIRST INTERNATIO
NAL FLIGHT BUCHAREST-LONDON", 

13. Placheta ,,10 ani de la deschlderea 
liniei aeriene intre Romania $i China 
1984", 

Placheta unifas din bronz, cu dimensiu
nile 80 x 60 mm, 

Av. 0 aeronavii avind indicativul TA
ROM zboara printre norl. De 0 parte $1 de 
alta a pl!lchetel simbolurtle capitalelor ce
lor do~a lart, Ateneul Roman si Marea 
Pagoda , Dedesubtul fiecareia se afla 
scris: BUCURE$TI-BEIJING", iar la mij
loc: ,,10 ANI DE LA DESCHIDEREA LI
NIEI AERIENE 1NTRE ROMANIA $1 
CHINA". 

Pe latura de jos anii 1974- 1984, inca.' 
drall de 0 inscriplie in limba chineza. 

. Prof. CORNElIU POPA, 

. elev ANDREI VI$AN, 
ilceul Indus/flol nr. 3 de Aviolie 
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; =: .a · .... C2='u· reorganizarea 
- s=:::~' :as~ ce Prontre pn

• ..a"e ! ... 'o. os: a .. oane in sco
= : a e a 'os: s 'a'a noast ra În-

!. a' e c e romanesti se fi
:-;: :; :: . ~ anul 1920 De atunci 
as'a: a ai a CI lIa româneasca 
: a' c::,· "UU devenind un fac
~-_. ~e o'og'e5 al ţărII, ajungind 
ce' :laea reorganlzani din teme-

I oe :a'e cu mindrie patriotica 
;: ~:a co ae Ceausescu, la o 

• -: 'e5 o"anta 
-:-e-!e a e dezvoltarii aviaţiei 
-"a" memoria metalului in-
e- s e catre dlfente instituţii 
:: a::"ete Ne propunem să le 

o'd "ea cronologica a eve
,. :c-e orate 

~ Compan iei Franco-Româna 
• e Ae'lana din bronz, cu dla

I -- mm, modelata de artistu l 
aco Compania Fran-

ro a e aVlgaţle Aeriana a luat 
- ::lecretut Consiliului de Mi-

3".\2oln 12 nOiembrie 1920, cu 
rOMan şi francez, care pri

cu w~ea de a transporta pe ca
• C' ator' marfuri şi co lete poş
'". 8.Jcurestl - Belgrad - 'Bu
- • ,,"a - Praga - Strasbourg 

Bwcurestl - Istanbul. 
.as~pra harţll Europei marcata 

'a'; - Strasbourg - Praga -
_w:laDesta - Bucureşti - Istan
-eprezentat un biplan de t ip De 
::'aijon in zbor, Pe margine in-

:ercun concentrice legenda: 
G E FRANCO-ROUMAINE DE 
· O AERIEN NE" În partea de 
: S BUCURESTI 1920", 

O compozi ţie pe .... două planuri , 
:: at o dlligenţa trasa de doi cai 

c-<)b de epocă, In planul inde
"e~ "as de o locomotiva, dea
: :l a~ De Havi iland văzut din 

- il ~ comemorar ii a 60 de ani 
"3'ea primei linii aeriene ro-

l :J -ec;,el Aviaţiei Civile din ca
'e'~ u Comu nicaţiilor, prin De-
2".= din 26 iunie 1920 s-a emis 
3: o edalle comemorativa din 
:'o"z cu diametrul de 50 mm, 
:: 3 central se afla stilizat un 

I'e c 'ra 60 Deaşupra legenda : 
:: J _A ROMANA", Jos in 

;20-' 980 Pe margine, intr-un 
~"5 o cununa de lauri. 
:'-;lw "I1edalle i Statuia Av iatori 
w::w'est vazuta din faţă, De o 
'8 a 'Tlonumentului inscripţia : 

'1 AE~UL UI ", Circu lar este 
:: ,A IVERSARE A AVIAŢIE I 
• .''' E 1980", 

'(,'S 60 de ani de la intrarea in 
! a O' -e Imli aeriene Bucu reş ti 

-':-sonul , maugurat la 12 XI 
! •• :a Pans - Strasbourg -,,-a - Budapesta - Bucureşti 

"'",a cursa a fost real Izata 
"a-:ez Maurlce Vogues, deve

, :: 'sctor ad,u nct al Companiei 
3:"e a este din bronz, avind 

e' • 43 mm, Este un unifas 

'sw~'a aeţli Europei, sumar 
-a-: ~du-se oraşele Paris şi 
:::va'a in partea de sus un bi

- ::a~ea de JOs ul'! avion BAC 
- • a e e TAROM In partea de 

;,,-oa PRIMA LINIE 
j' _:=:,~ S Iar pe colţ, inca-
=.~_a 'a'Tlur, de lauri, ,,60 ANI 
- "g ~argmea de jos a pla
a' ~ se ' s .COMPANIA FRAN-

::>E NAVIGAŢIE AE-

3 -3ugurarll primelor lini i ae
-2 a 'os ba Iuta in anul 1926, 
'. Je 5 mm, din bronz arg in
;3"2 ""edallslul· român Car-

~ - .' ~ Deschiderea primeI lI nII aeriene 
'o...-âne regulate a fost facuta pe ruta 
BucurestI- Ga l aţi la 24 iunie 1926, iar o ' 
luna mai tirziu pe ruta Bucureşti - Ga l aţ i 
- laşi. 

Av. Harta României după Marea Unire 
din 1918, av ind trasa te cele două rute ae" 
riene, deasupra zburind un biplan pe care 
sta legendarlJi Icar avind in mina stinga o 
c~ nu nă de laurl , Iar c\l cea dre aptă su s ţ i 
nlnd bol ta c ereas că, In planu l ind epă rtat 
se distinge soarele răsă r i t pe j umăt ate ce 
inunda cu raze le sale tot cadrul pe care 
este g,ravat anul 1926, 

Flv. In plan central legenda: "INAUGU
RAREA PRIM ELOR LIN II DE NAV IGAŢ I E 
AER IANĂ NATIONALA 24 iunie 1926" 

5. Medalia comemorativa "A !la-a ani
versare a primelor curse in te rn e" a fost 
emisă cu ocaz ia, deschider ii, la 24 Iunie 
197 6, a expoz iţi e i i n t er n a ţion a l e 
AEROMF ILA la sediul central din Bucu
reşti , In iţ ial au fost bătute 25 de exem
plare : aur-3, vermi lion-2, argin t-5, bronz 
argintat-8 şi bronz-7, Diametrul medalie i 
este de 50,75 mm , 

Av. In cimpul medaliei cleidirea Aero
portul ui Internaţional Otopeni , avind in 
dreapta turnul de contro l survolat de un 
avion Boeing 707, Legenda circulara: 
"EXPOZ I Ţ I A FI LATELdC~ INTERNAŢIO
NALĂ .AEROMFILA 76 BUCUREŞTI ", , 

Flv . In prim-pian se dist inge vechiul 
hangar al Aeroportulu i Băneasa survolat 
de un avion De Havilland D, H, 9, Jos data: 
,,24 VI", Pe margine circular i nsc ripţ i a : 
"I NAUGURAREA PR IMEI LINII AER IENE 
NATIONALE ROMÂNE 1926- 1976", ' 

6. Medalia comemorat iva a pr imelor 
cu rse interne, emisa de Cercu l Numisma
tic al Casei Centrale a Armate i in anu l 
1976, • 

Av. In cimpul medaliei un avion de t ip 
AN·24, In planul al doilea se disting cres
te le unor m u nţi. De jos in 'sus sint mar
cate oraşe l e Buc u reşt i şi I aşi , uni te 
pri ntr-o linie dreaptă , Deasupra av ionulu i 
pe o pangl i că este scris ,,24 VI 1926", Iar 
dedesubt ,,50 ANI " 

Flv. in zbor deasup ra nor ilor, sub razele 
unui soare p lasat in partea stingă sus , un 
avion biplan cu Jndicatlvul C, V. AAB, pre· 
cum şi ruta Bucureşti - Galaţ i - l aş i. in 
partea de. jos se disting literele I.D, ale 
modelatoru lui. 

7. ~e,da l ia Societăţi i A,R,PA ( Asociaţia 
Romana pentru Propaganda Avi aţie i ) a 
fost infiintata in anul 1926 din in iţ i ati va 
unui comi tet av indu-I in frunte· pe colone
lul Gh . Ruj inski. Scopul soc i et ă ţ ii era 
st ringerea de fonduri pentru dezvoltarea 
aviaţiei româneşti, incl usiv a celei civile, 
Ea a organizat numeroase miti nguri avia
tice, a emis t imbre , a batut două medalii 
şi altele, Prin şco l i l e sale de zbor A. A. PA 
a pregătit numerosi p i l oţ i civili ş i mili tari. 

a) Medalia comemorati vă 5 an i de la in
fii nţa rea soci et ăţii , cu toarta din bronz 
avin<J diametrul de 32 mm, Ea a fost exe
cutaia de gravorul R, Fessler, 

Flv. l n plan central i n i ţ i a l e l e Soc i etă ţii 
A.R.PA şi anii , despă rţ iţi de i n I ţ i a l e 
pr intr -o pereche de ari pI st i l izate, 
1927- 1932, 

b) in anu l urm ăto r, adică in 1933, este 
emisă o nouă medal ie, avind aceleaş i di
mensiuni ca ş i cea ante r i oa ră, numai că 
difera ulti mu l an (in loc de 1932 se afla 
1933). 

8. Medali a comemorati vă ,,50 de ani de 
la primul zbor civ il la T i mişoara" , emIsa 
in 1985, , 

Medalia, din bronz patinat, are 50 mm 
in diametru şi a fost bătu t a din i n iţ i at I va 
ATA. .Timiş, 

Av. In cent rul medaliei cladirea aero
portului in care dom ină turnu l de cont ro l. 
Pe marg ine legenda: ,,50 ANI ZB OR C I
VIL L~ TIMIŞOARA 1935- 1985" , 

Flv. In centru un monoplan cu insem
nele ACS pe ar i pă ş i YRACS pe fuzelaj. 
avind deasupra datele ,,20-24 iu li e" iar 
dedesubt in semicerc "A. F,R, Tim iş " Pe 
marg Ine: "EXP O Z I ŢIA F I LAT E L IC Ă 

"'0::2 - e ae~ ~a 3 ... c_·es·-~ C"-,a-;;.a-=-
A ac oa:,;:a·~ 9-5 

P1acne a es e In bro z pat ,na are 0.
menslunlle 70 x 40 mm ŞI este unlfas 

Av, Sub un soare stra lUCItor o aeronava 
cu indicativele YRD survol eaza pa t ru 
creste muntoase, Pe margine este indicat 
it ineraul "BUCUREŞTI - CRAIOVA -
TIMI ŞOARA - ARAD " Pe marginea de 
sus data ,,2U VII 1935", iar pe cea de jos 
,,20 VI I 1985" 

10. Medalia comemorat iv ă ,,50 de an i 
de la inaugurarea Aeroportului din Timi
şoara ", emis ă in anul 1985, Medalia es te 
din bronz, are diametrul de 50 mm ş i este 
semn ată de U,Y, 

Av. in cimpu l medaliei un av ion de tI P 
I, L, 18 ce zboara deasupra Aeroportului 
din Tim i şoara , Pe margme legenda ; "AE
ROPORTUL I NTER NAŢ I O NA L T IMI 
ŞOARA ", 

Flv. in partea de sus un biplan incadrat 
de i n scrip ţi a sem i c i rc u l a r ă : "A ER OPOR
TUL TIMIŞOARA 1935-1985", in ju măta
tea de jos a medaliei două frunze de 
acan l ă incadrează in scri p ţ ia "A 5a-a AN I
VERSARE 20 IULI E". ' 

11. Placheta "Pri mul zbo r de in cercare 
ROMBAC 1- 11 ce a avu t loc loc la 20 IX 
1982 in p reze n ţ a t ovarăşu lu i Ni co lae 
Ceau şesc u, secretarul general al Part idu
lui c:;omunist Român, p reşedinte l e Repu
bliC II, ŞI a tova răşe i Elena Ceauşesc u", 
Placheta este din bronz, are dimensiun il e 
70 x 40 mm şi este semnata de S,G, 

Av. Aeron ava in zbo r deasupra nori lor 
are pe fuze laj inpl cati vele TAROM ş i 
ROMBAQ 1- 11, In pa rt ea de jos le
genda : " INTREPRINDEREA DE AVIOANE 
B UCUREŞTI 20 IX 1982, BĂNEASA , PR I
MUL ZBOR DE iNCERCARE ROMBAC 
1- 11", 

12. Pl acheta "Primul zbor i n te rn a ţ iona l 
al avion ului RO MBAC 1- 11 ", din bronz 
a fost b ătut ă , ca şi cea ante ri oară fOIO: 
sindu-se aceeaşi matr i ţ ă , numai ca le
genda este dlferi tâ: "PRIMUL ZBOR IN
T E RNAŢI O NAL B UCU REŞTI - LONDRA 
ROMBAC 1- 11/ FIRST INTE RNATIO
NAL FL IGHT BUCHAREST·LONDON", 

13. Placheta ,,1 0 an i de la deschiderea 
liniei aeri ene intre România ş i China 
1984" , 
P l achetă un ifas din bronz, cu dimensiu

nile 80 x 60 mm, 
Av. O aeronava avind indicati vul TA

ROM zboară print re nori. De o parte ŞI de 
alta a pl!lchetei simbolurile cap ita lelor ce
lor doua ţ arl, Ateneul Român ş i Marea 
Pagodă , Dedesubtul fiecăre i a se af l ă 
scris: BUCUREŞT I - B E IJ I NG" , iar la mij
loc: ,, 10 ANI DE LA DESCHI DEREA LI
NIEI AE RIE NE iNTRE RO MÂNIA Ş I 
CHINA", 

Pe latura de jos anii 1974- 1984, inca-
d raţ i de o insc ripţie in li mba ch i neză, 

, Prol. CORNELIU POPA, 
, elev ANDREI VIŞAN, 

lIceul Indus'" . 1 nr, 3 de AviRli. 



Submarinele de buzunar sau submari
nele pitlee au eonstituit 0 arma noua in 
cel de-al doilea razboi mondial. Faceau 
parte din a$a-numitele "mijloace spe
ciale" sau mijloace de asalt naval desti
nate p1ltrunderii in porturile adversarului 
sau cel putin in imediata apropiere a ba
zelor sale, Conceptia aceslui lip de nava 
era ins1l mai veche: dala din 1915, sub 
lorma unui prim tip A, deslinat marinei 
militare italiene. Fusese atunci vorba de 
mici submarine de 31/37 t, cu doua tor
pile montate deasupra , corpului rezis
tent. Dar intre cele dou1l razboaie mon
diale, studiile ~i experienlele continua
sera nu numai in marina italiana, ci ~i in 
cea japoneza, ajungindu-se la utilizarea 
electiva a doua tipuri distincte: 

- minisubmarinul de 12/14 t, cu 1-2 
oameni in echipaj, lolosit apoi de marina 
italiana in Marea Mediterana ~i de cea ja
poneza in alacul de la Pearl Harbour; 

- minisubmarinul lip Caproni (CBl. 
de 36/45 I, cu 4 oameni in echipaj . ~i 2 lor
pile laterale de 450 mm, lolosit de marina 
italiana alit in Marea Mediterana, cit ~i in 
Marea Neagra; ca zestre tehniea nava 
dispunea de 1 periscop, de 5 balasturi 
care-i permiteau 0 imersiune maxima de 
80 m ~i de 0 viteza de 717,5 noduri, asigu
rata la supralala de un motor termie Isotta
Fraschini, iar in imersiune de 2 motoare 
electrice de 100 CPo 

:: .... ~ 2 .... e or ... · -C e:a l"~.a 0:: - x'a-a 
a o;>9' a\ l, o' a Sevastooo ce e 5 S_D
marine CB restante s-au intors a Cor 
stanla unde au Intrat in reparal" SI au 

r -_&.rI ramas mai mult §au mai pulin Inactive 
timp indelungat. In primavara lui 1943, 
prin rasturnarea ireversibila a situaliei de 
pe Ironturile terestre, marina italiana a 
renuntal la aeliuni in Marea Neagra, 
$alupele de asalt naval existente trimise 
o data cu submarinele au fost readuse in 
Italia la 16 martie, iar vedetele torpiloare 
au fost cedate germanilor la 20 mal. A 
ramas numai unitatea de submarine, de
plasata din nou in Crimeea ~i in largul 
careia, la 28 august, CB4 a izbutit sa tor
pileze un alt submarin surprins la supra
fata (SC-207). Este insa anul iesirii din 
razboi a Italiel. care are loc la 8 septem-

Ullerior, in 1943, marina engleza avea 
sa realizeze la rindul sau submarine de 
buzunar lip X penlru atacarea marelui 
cuirasal german TIRPITZ, a earui baza 
era in liorduri norvegiene. in sf1r~il, in 
1944-1945 $i marina german1l ave a sa 
ulilizeze minisubmarine lip Biber, cu 
1- 2 oameni in echipaj in apele cu 
funduri mici ale coastelor en~leze din 
Marea Nordului $i Canalul Minecl!. 

TOlusi' submarinele de buzunar s-au 
aratal a Ii in general cel mai putin elicienl 
"mijloc special" al marinei de asalt. Aulo
nomia lor de croaziera redusa, nepulinta 
de a palrunde in porturile inchise de 
obslructii, slabele lor posibilitali de de
robare in lala mijloacelor de viniitoare 
submarina Ie-au adus numai succese in
timplaloare. 

La propunerea germanilor, marina ita
liana a transleral in 1942 0 escadrila de 6 
submarine CB din Medilerana in Marea 
Neagra. Plecale la 22 aprilie de la Spezia, 
partial demontate, pe calea lerata, ' au 
ajuns la 2 mai la Constanla. De aici au 
fost duse pe mare la lalla, unde Ii se sta
bilise 0 baza de acliune pentru intercep
tarea comunicatiilor dintre Sevastopolul 
asediat ~i porturile caucaziene. 

Dar, ca $i in Mediterana, ~i in Marea 
Neagra, actiunile lor initiate la 8 iunie au 
ramas mai toate fara rezullat. Mai mult 
decil alit, submarinul CB5 a fost scufun
dal chiar la lalta in urma unui alac de ve
dete lorpiloare sovielice combinal cu un 
alac aerian. Abia la 18 iunie, CB2 a ajuns 
sa scufunde un submarin (SC-208), sur
prins noaptea la suprafala. 

brie. La Constanta se afl1l numai dou1l 
unitali - care au nevoie de reparalii -
aduse mai inainte la remorca de la Sulina ' 
de lrava Murgescu, cu locotenenlii Barbi 
$i Nardon. Celelalle trei sinl inca in Cri
meea sub comanda capitan-coman do
rului Alberto Torri; aveau sa se intoarca 
la Constanla la 30 noiembrie, 

o data reunite cele cincl submarine in 
port la Constanta, tot personalul de ma
rina italian trece sub comanda lui Torri, 
care se prezinta apoi comandantulul 
Fortei Marilime romane$ti, comandorul 
Horia Macellariu, ~I Ii lace cunoscut ca 
escadrila sa nu mai continua razboiul ala
luri de Germania, declarindu-se de par
lea noului guvern italian al lui Viclor 
Emanuel III'. in conlinuare, in aceea$i 
seara, un of iter Italian de pe submarine 
se infali~eaza comandantului grupului 
de submarine si vedete torpiloare roma
nesti, capitan eomandorul Victor (Nita) 
Voineseu., caruia Ii ex prima lemerea ea 
personalul italian ar pulea fi luat prizo
nier de catre germani. Propune totodata 
cs romanii sa ia ei navele. Trebuia aclio
nat insa grabnic ... 

Comandorul Voinescu - aHat pe na
va-baza I a dana zero - obline aprobarea 
comandantului Forlei Maritime si alcatu
ieste un detasament de 12 marlnari 
romani pe care il trimite cu locotenentul 
Virgil Bucur in lunllul cheiurilor pina la 
dana 23, unde se gaseau la apa submari
nele italiene. Se instaleaz!i un post de 
santine/a la mal, cile doi marinari trec pe 
flecare din cele cinci unitali, iar apo/, 
inainlea zorilor ce urmeaza, se abor-

:ea.z.a ;Je 00'0 cal oa-e r;:: 
oes ;) 'e :a e., al 'a: a U"':..a~ 
se 'a ae a.tfei preve" .\ de ae: 
sera inca de cu seara :n oras 

Spre dimlneala soseste ' n 
lat 0 patrula germana de cor 
si cere Jamuriri asupra situa I 
nelar, Dupa 0 scurta parl an 
manii lumineaza cu lantern 
aduse, , pavilioanele romane 
germana neavind nici 0 Ind ,,, 
frunlare cu romanii , saluta Sl 0 

Disculii oliciale au avut api 
vel mull mai inalt (Amrral M, 
- Comandant Forta Marrtlr 
cele din urma suveranitatea 
a oblinut cisti~ de cauza la 2 

Personalul Italian a ram a 
stanla; solerul unitalii a ven it 
cam ion cu tot la nava-baza 
submarine aveau insa nevoi 
ratii, nu puleau Ii lolosite in 
ceptabile pe timp de iarna • 
ni~tii romani aveau destula 
probele propriilor sub marin! 
Si Marsuinul)2. 

Au ramas astfel sub pav 
nesc, cu gardil romaneascl 
manda nominala a locotenel 
Bucur, constituind formal e.c 
de submari ne. 

La 23 ianuarie 1944 oliterr 
parasit Constanta cu trenul , I 
teneste la gara de olilerii re 
submarine si vedete. Trim i$i 
bertate supravegheata la 
ges)3, aveau sa ramina acole 
23 Augu st 1944. 

Pentru punerea in stare de 
submarlnelor de buzunar, a I 
$antierul Naval Constanta 
Ie-a ridlcat pe mal in februarr 
inceput reparalii la unitatea C 
oarecare intrerupere a lucra l 
sollcitat si $antierul Naval Gl 
$i comandantului Italian de p 
cum acesta din urma nu a ve 
au lincezit din nou, La 1 a 
submarine se gaseau tdtus l 
lost duse in bazinul Salvama 
doua s-au scufundat ins a in 
nlcului bombardament aer . 
din dimineata de 20 auglJst I 
mulle allele lara glorie ... 
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Submarlnele de buzunar sau submari
nele pitice au constituit o armă nouă În 
cel de-al doilea război mondial. Faceau 
parte din aşa-numitele "mijloace spe
ciale" sau mijloace de asalt naval dest i
nate pătrunderii In porturile adversarului 
sau cel puţin În imediata apropiere a ba
zelor sale. Concepţia acestui tip de navă 
era insa mai veche: data din 1915, sub 
forma unui prim tip A, destinat marlnei 
militare italiene. Fusese atunci vorba de 
mici submarine de 31 /37 t, cu două tor
pile montate deasupra · corpului rezis
tent. Dar Între cele două războaie mon
diale, studiile şi experienţele continua
sera nu numai În marina italiană, ci şi in 
cea japoneză , ajungÎndu-se la utilizarea 
efectivă a doua tipuri distincte: 

- minisubmarinul de 12/14 t , cu 1-2 
oameni in echipaj, folosit apoi de marina 
itai iană În Marea Mediterană şi de cea ja
poneză În atacul de la Pearl Harbour; 

- minisubmarinul tip Caproni (CB) , 
de 36/45 t, cu 4 oameni in echipaj şi 2 tor
pile laterale de 450 mm, folosit de marina 
italiană atît in Marea Mediterană, cit şi În 
Marea Neagră; ca zestre tehnică nava 
dispunea de 1 periscop, de 5 balasturi 
care-i permiteau o imersiune maximă de 
80 m şi de o viteză de 7/7,5 noduri , asigu
rată la suprafaţă de un motor termic Isotta
Fraschini , iar În imersiune de 2 motoare 
electrice de 100 Cp, 

: uca 2 ""' e p .... "'" ·""Cetarea .:: ..... _ ..... ara 
a oper at o' a Se as 00 ce::: 5",::
manne CB restan e s-au intors a COr'
stanta unde au mtrat in reparalll sr au 

r'-_"'~ rămas mai mult şau mai putin Inactive 
timp Îndelungal. In primăvara lui 1943, 
prin răsturnarea ireversibilă a situaţiei de 
pe fronturi le terestre, marina italiană a 
renunţat la acţiuni În Marea Neagră, 
Şalupele de asalt naval existente trimise 
o dată cu submarinele au fost readuse În 
italia la 16 martie, iar vedetele torpiloare 
au fost cedate germanilor la 20 mai. A 
rămas numai unitatea de submarine, de
plasată din nou În Crimeea şi În largul 
căreia , la 28 august, CB4 a izbutit să tor
pileze un alt submarin surprins la supra
faţă (SC-207) , Este Însă anul ieşirii din 
război a Italiei. care are loc la 8 septem-

Ulterior, În 1943, marina engleză avea 
sa realizeze la rîndui său submarine de 
buzunar tip X pentru atacarea marelui 
cuirasat german TIAPITZ, a că rui bază 
era in fiorduri norveglene, in sfirşit, În 
1944- 1945 şi marina germană avea să 
util izeze mlnisubmarine tip Biber . cu 
1-2 oameni in echipaj În apele cu 
funduri mici ale coastelor engleze din 
Marea Nordu lui şi Canalul Minecii. 
Totuş i submarinele de buzunar s-au 

arătat a fi in general cel mai puţin eficient 
"mijloc special" al marinei de asall. Auto
nomia lor de croaziera redusă , neputinţa 
de a patrunde În porturile inchise de 
obstrucţii, slabele lor posibilităţi de de
robare în faţa mijloacelor de vinătoare 
submarlnă le-au adus numai succese in
tîmplătoare, 

La propunerea germanilor, marina ita
liana a transferat în 1942 o escadrilă de 6 
submarine CB din Mediterana în Marea 
Neagră, Plecate la 22 aprilie de la Spezia, 
parţial demontate, pe calea ferată , au 
ajuns la 2 mai la Constanţa , De aici au 
fost duse pe mare la lalta, unde li se sta
bilise o bază de acţiune pentru Intercep
tarea comunicaţiilor dintre Şevastopolul 
asediat şi porturile caucazlene, 

Dar, ca şi în Mediterana, şi în Marea 
Neagră, acţiunile lor iniţiate la 8 iunie au 
rămas mai toate fără rezultat. Mai mult 
decît atit, submarinul CB5 a fost scufun
dat chiar la !alta in urma unui atac de ve
dete torpiloare sovietice combinat cu un 
atac aerian . Abia la 18 iunie, CB2 a ajuns 
sa scufunde un submarin (SC-208), sur
p" ns noaptea la suprafaţă, 

brie, La Constanţa se af l ă numai două 
uni.tăţi - care au nevoie de reparaţii -
aduse mai înainte la remorcă de la Sulina 
de I rava Murgescu, cu locotenenţii Barbi 
şi Nardon, Celelalte trei sînt încă în Crl
meea sub comanda căpitan-comando
rului Alberto Torri ; aveau să se întoarcă 
la Constanţa la 30 noiembrie, 

O dată reunite cele cinci submarine in 
port la Constanţa, tot personalul de ma
rină italian trece sub comanda lui Torrl, 
care se prezintă apoi comandantului 
Forţei Maritime româneşti , comandorui 
Horia Macellariu , şi ii face cunoscut că 
escadrila sa nu mai continuă războiul ală
turi de Germania, declarîndu-se de par 
tea noului guvern italian al lui Victor 
Emanuel III'. in continuare, în aceeaşi 
seară , un ofiţer italian de pe submarine 
se înfătişează comandantului grupului 
de submarine şi vedete torpiloare româ
neşti , căpitan comandorul Victor (Nită) 
Voinescu, căruia îi exprima temerea ca 
personalul italian ar putea fi luat prizo
nier de către germani. Propune totodată 
ca românii să ia ei navele, Trebuia actio
nat însă grabnic", 

Comandorul Voinescu - aflat pe na
va-bază la dana zero - obţine aprobarea 
comandantului Forţei Maritime şi alcătu
ieşte un detaşament de 12 marinari 
români pe care il trimite cu locotenentul 
Virgil Bucur în lun~ul cheiurilor pînă la 
dana 23, unde se gaseau la apă submari
nele ital iene, Se instalează un pqst de 
santinelă la mal , cite doi marinari trec pe 
fiecare din ce le cinci unităţi, iar apoi, 
înaintea zorilor ce urmează, se abor-

.:eaz.=.::e ~~c c a. :;a"'e r=.o' 

:JeS;Jre 'a e ~ a' a: a" - t.a ~ 
se'a ce a fe, preve de ac: 
sera incă de cu seară "1) oras 

Spre d i m i neaţă soseşte "n 
tat o patrulă germană de co' 
şi cere Iăm u riri asupra Situa 
nelor. După o scurtă par l a ~ 
mânii lu minează cu lan tern 
aduse, pavilioanele romane 
germană neavind nic i o indiCi 
fruntare cu romani i salută 5 ' o 

Discuţii oficiale au avut ap' 
vei mult mai inalt (Amira l \, 
- Comandant Forţa Marltir 
cele din urmă suveran itatea 
a obţinut cîşti~ de cauza la 2 

Personalul Italian a râm. 
stanţa; şoferUl unităţii a ven·! 
camion cu tot la nava-bază 
submarine aveau însă nevoI 
raţii , nu puteau fi folosite in 
ceptablle pe timp de iarnă 
niştii români aveau destu l ă 
probele propriilor submarin. 
ŞI Marsuinul)2, 

Au rămas astfel sub pa. 
nesc, cu gardă româneasc 
manda nominală a locotene 
Bucur, constituind formal Eae 
de submarine, 

La 23 ianuarie 1944 of i ţe ri 
parăsit Constanta cu tren ul 
teneşte la gară de ofiţeri i re 
submarine şi vedete, Trim işI 
bertate supravegheată la 
geş)3, aveau să rămină aco lc 
23 August 1944. 

Pe ntru punerea in stare dE 
submarinelor de buzunar, a 
Şantleru l Naval Constanţ8 
le-a ridicat pe mal în februar 
inceput repa raţii la unitatea C 
oarecare intrerupere a lucra 
solicitat şi Şant i erul Naval G 
şi comandantului Italian de I 
cum acesta din urmă nu a ve 
au lincezlt din nou , La 1 ~ 
submarine se găseau tdtuş i 
fost duse in bazinul Salvama 
două s-au scufundat însă in 
niculul bombardament aer 
din dimineaţa de 20 august 
multe altele fără glorie,., 
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Fologralii originale de CONSTANTIN STURZA 

'. 

Ac et :e SwO:"'1al" T'"'e oe 
cute SUD '1d lcat JU CB a 
date intr-o serle ae 22 , 
dupa un prolect al inginerL 
nelli , in co laborare cu III 
toare de avioane Capron! . 
real izat in lormula const rue 
fund '~i laterale nereziste' 
treimi din lungime. Ca 
constructiva importanta , 
torpile au fost mont ate in I 

ceea ce se va dovedi un de. 
ploatare, multe lansiiri fiin 
rita in\epenirii torpilelor in ' 
di\iile riiminerii prel ungil 

Rezultatele probelor cu p 
serie au fost alit de pror 
marina italian a a hotarit ~ 
12 escadrile de cite 6 unita l 
tea, numai 12 au fost term ir 
armisti\iul italian, alte 10 
stadiu foarte avansat de I 

care unitate a primit indi 
CB ~i un numar. lata prir 
constructive: lungime - 1 E 
3 m; pescaj - 2,1 m; echi 
soane; deplasament - 36/ 4 
- 2 torpile TLS 450; motoa 
diesel Isotta-Fraschi ni de 
siune-electric Brown-Bower 
viteza - 7/7,5 noduri; auto 
mile la 7,5 noduri ~i 50 mi le 
imersiune; adincime de in 
mala: 55 m, forlata: 80 m. 

lata ~i soarta unita \ilo 
CB 1 - construit la Ca 

marinei ital iene la 
1941, radiat la 27 Ie 
cedat marinei ro 
septembrie 1943, PI 
sovietice dupa 23 AU! 

CB 2 - idem 1 
CB 3 - idem 1 {except 

construclie: 10 mai 1 
CB 4 - idem 3 
CB 5 - construit la Capn 

13 iunie 1942 in pc 
catre un avion sov iet i 

CB 6 - idem 3 
CB 7 - construit la Ca f 

marinei italiene la 1 
capturat de germani 
ti\iul italian din sep 
demontat ulterior. 

CB8 
CB9 
CB 10 - toate dezmembrat 

pentru recuperarea m 
CB 11 {in special plumb ~ i 

ma~inilor de propulsif 
CB12 
CB 13 - capturat de gem 

Utilizat cu piese 
provenite din CB 7. { 
bombardament aeri 
martie 1945. 

CB 14 - idem CB 13 
CB 15 - idem CB 13 
CB 16 - capturat ~i interna 

in cursul unei mis il 
octombrie 1944, co 
prada de razboi de ca 

CB 17 - capturat in CO l 
catre germani la Tr il 
in cursul unui bo 
aerian la 3 aprilie 194! 

CB 18 - capturat de ger 
Marinei Republicii So 
\iunea din marina itl 
tata inca lui Mussoli n 
misiune la 31 mart ie 1 

CB 19 - capturat de catre 
portul Pola, la sfir~ itL 

CB 20 - idem CB 19. 
CB 21 - capturat in co 

Taliedo de catre ger 
portat la Pola ~i distrL 
motocanoniera germ, 
ce incerca sa evadeze. 

CB 22 - idem CB 19. 
De~i au fost cele mai Plf 

mijloace de lupta ale marin 
submarinele de tip CB au if 
solu\iile lor constructive, nun 

. tipuri asemanatoare, multe d 
dutabile ~i in zilele noastre. 

Noti. Printre marinarii rOf 
fost repartizati la aceste sut 
au lucrat efectiv la armarea 
rea lor (septembrie 1943 -
1944) circula 0 poveste 10 
santa: pentru a preveni POSI 
utilizare de catre german i a 
lor, din depozite/e de piase d 
chiar de pe unul dintre l 
af/ate sub paza germana a fo 
plumbul, in cantitati de ordi, 
o confirmare sau date SUP" " 
foarte interesante pentru citit 
noastre. 

CRISTIAN· CJ 
Desene de $ERBM 

M 
CONTINUARE iN NUMAF 

Fotografii originale de CONSTANTIN STURZA 

A.cee:e SuO!la""-e ce 
c'-' e S..J I d lcat ce a 
oale in r-o ser ie de 22 , 
după un proiect al inginer 
nelli , în colaborare cu fu 
toare de avioane Capron 
realizat în formula constrUI 
fund şi laterale nereziste 
treimi din lungime. Ca 
constructivă importantă , 
torpile au fost montate în I 
ceea ce se va dovedi un de. 
ploatare, multe lansări fii 
r i tă înţepenir i i torpilelor în 
diţiile răm înerii prelu ngi' 

Rezultatele probelor cu p 
serie au fost atit de pror 
marina italiană a hotărît s.j 
12 escadri le de cîte 6 unită ! 
te a, numai 12 au fost termir 
ar mistiţiul italian , alte 10 
stadiu foarte avansat de 
care unitate a primit indi 
CB şi un număr. Iată priI 
construct ive: lungime - H 
3 m; pescaj - 2, 1 m; echi 
soane; deplasament - 36/4 
- 2 torpi le TLS 450; motoc 
diesel Isotta- Fraschin i de 
siune-electric Brown-Bower 
viteza - 7/7,5 noduri; auto 
mile la 7,5 noduri ş i 50 mile 
imersiune; adîncime de in 
mală : 55 m, forţată : 80 m. 

Iată ş i soarta unită ţilo 
CB 1 - construit la Ca 

marinei italiene la 
1941, radiat la 27 fe 
cedat mar inei ro 
septem brie 1943, pt 
sovietice după 23 Au 

CB 2 - idem 1 
CB 3 - idem 1 {except 

co nstrucţie: 10 mai 
CB 4 - idem 3 
CB 5 - co nstruit la Cap r< 

13 iunie 1942 în p< 
către un avion sovie i 

CB 6 - idem 3 
CB 7 - co nstrui t la Ca l 

marinei italiene la 1 
capturat de germani 
t iţ i ul itali an di n sepl 
demontat ulterior. 

CB 8 
CB 9 
CB 10 - toate dezmembra' 

pentru recu perarea IT 
CB 11 {în special plumb şi 

maşini l o r de propuls l 
CB12 
CB 13 - capturat de gern 

Util izat Ct:J pi ese 
provenite din ce 7. 
bombardament aer 
mart ie 1945. 

CB 14 - idem CB 13 
CB 15 - idem ce 13 
CB 16 - capt urat ş i intem 

În cursul unei mis i 
octombrie 1944, CI 
pradă de războ i de ci 

CB 17 - capturat În ca 
către germani la Tr 
În cu rsul unui b, 
aerian la 3 april ie 19< 

CB 18 - capturat de ge 
Marinei Republicii ~ 
ţiu nea din marina i 
tată Încă lui Mussoli 
misi une la 31 martie 

CB 19 - capturat de către 
portul Pala, la sf îrş it 

CB 20 - idem CB 19. 
CB 21 - capturat În CI 

Taliedo de către ge 
portat la Pala şi distl 
motocanonieră gem 
ce Încerca să evadezi 

CB 22 - idem ce 19. 
Deş i au fost cele mai p 

mijloace de luptă ale mari 
submari nele de tip CB au 
soluţii le lor constructive, nL 

. tipuri asemănătoare , multe 
dutabile şi În zilele noastre. 

Notă. printre marinarii r, 
fost repertizali la aceste SI 
au lucra t efectiv la armarel 
rea lor (septembrie 1943 
1944) c irculă o poveste 1 
santă: pentru a preven i pc 
utilizare de către germani 
lor, din depozitele de piese 
chiar de pe unul din tre 
aflate sub pază germană a 
plumbul, in cantită ţi de ori 
O confirmare sau date supl 
foarte interesan te pentru CI 

noastre. 

CRISTIAN 
Desene de $ER8~ 

CONTINUARE iN NUM 



-ul. .. VINATOR DIN 
CORPUL AERIAN 

ROMAN 

Barind drumul bombardierelor din 
Luftflotte 4, trimise de Gerstenberg asu
pra Capitalei " , .. sa Ilchideze puciul ~i sa 
restabileasca vechea ordine ... ", G-urile 
Grupurilor 7 ~i 9 Vinatoare au fost pre
zenta hotaritoare, ,din primele ore ale di
minetii de 25 august 1944, . in lupta pentru 
apararea Bucure~tiu\ui. 

Atacind coloanele in retragere, apa
rind aerodroamele ~i insotind bombar
dierele in misiunile impotriva convoaie
lor germane pe Dunare, intre 25 ~i 30 au': 
gust 1944, ele au participat decisiv '~a sca
derea for1ei combative a Wehrmacht-ului, 
contribuind astfel la victoria for1elor in
surectionale angajate in lupta in zilele lui 
august '44. 

Ramas singurul avion de vinatoare al 
Corpului Aerian Roman pe frontul anti
hitlerist, dupii jumatatea lunii octombrie 
1944, G-ul s-a aflat in serviciul aviatiei 
romane~ti pina in luna iulie 1952. 

Continuind seria de prezentari ale 
avioanelor din Corpul Aerian Roman -
deschisa prin am pia ~i documentata 
descriere a IAR-ului 80/ 81 in numerele 3 
~i 4 ale revistei "Model ism" - , incercam 
in acest numar cunoa~ terea celuilalt lup
tator aertan din dotarea unttatilor roma
'lest de viniitoare pe frontu de 'Jest 
a. o~" ',\esse-ser...,,!: ',\e 'OS-C: 

Construit intr-un numar impresionant 
de exemplare, dupa proiectul prof. ing. 
Willi Messerschmitt, aprobat in 1935 
pentru productia de serie, avionul Me. 
109 a evoluat calitativ, trecind prin va
riante ce cuprind aproape toate literele 
alfabetului. Dintre toate, varianta G 
de\ine recordu\ procentual, 70 % din cele 
peste 33000 de exemplare construite fi
ind subvariante ale G-ului. 

Descendent din Me. 109 F - interme
diar intre el ~i Me. 109 E - G-ul apare in 
unitatile luptatoare in cea de-a doua 
parte a verii lui 1942. 

Intrat in serviciul for1elor aeriene ale 
Romaniei la 8 aprilie 1943, ca urmare a 
Ordinului nr. 13844 din 27 februarie 1943 
al Sectiei I din Statui Major al Aerului , in 
vederea constituirii "de urgenta a gru
purilor de Me. 109 (G - n.a.) ~i He. 111", 
G-ul a echipatinitial Grupul 7. Doua F-uri 
~i patru G-uri 2 deschid seria antrena
mentelor pentru trecerea pilotilor pe G 4. 
La 13 mai 1943 Grupul 7 Vinatoare i~ i i n
trerupe zborul pe G-ul 2, activitatea u r
mind sa f ie relua!a la sosi rea G-ului 4 "cu 
care se va face razboiul". Citeva zile mai 
tirziu, la 18 mal 1943, sosesc prlmele 
nOlla G-Url 4, urmate imedlat - la 20 rna 
1943 - de alte sase La sfrs' u 

"g.!.' oate ce'e sase escac r e 1::- :;. -

-u!. .. VÎNĂTOR DIN 
CORPUL AERIAN 

ROMÂN 

drumul bombardierelor din 
Luftflotte 4, trimise de Gerstenberg asu
pra Capitalei ", .. să Iichideze puciul şi să 
restabileasca vechea ordine ... ", G-urile 
Grupurilor 7 şi 9 Vinătoare au fost pre
zenţă hotaritoare, ,din primele ore ale di
mineţii de 25 august 1944,. in lupta pentru 
apărarea Bucureştiului. 

Atacind coloanele in retragere, apă
rind aerodroamele şi insoţind bombar
dierele in misiunile impotriva convoaie
lor germane pe Dunăre, între 25 şi 30 au
gust 1944, ele au participat decisiv '~a scă
derea forţei combative a Wehrmacht-ului, 
contribuind astfel la victoria forţelor in
surecţionale angajate in l uptă în zilele lui 
august '44. 
Rămas singurul avion de vînătoare al 

Corpului Aerian Romăn pe frontul anti
hitlerist, după jumătatea lunii octombrie 
1944, G-ul s-a aflat in serviciul aviaţiei 
româneşti pină in luna iulie 1952. 

Continuind seria de prezentări ale 
avioanelor din Corpul Aerian Roman -
deschisă prin ampla şi documentata 
descriere a IAR-ului 80/8 1 in numerele 3 
şi 4 ale reviste, "Modelism" - , încercam 
in acest numar cunoaşterea celuilalt lup
tator aenan d,n dotarea un,ta\JIor romă
nes: ce "inatoare De frontu oe .eST 
a. a"~ 'esse'sc -" ''e '0,.,0 

Construit intr-un număr impresionant 
de exemplare, după proiectul prof. ing. 
Willi Messerschmitt. aprobat în 1935 
pentru producţia de serie, avionul Me. 
109 a evoluat calitativ , trecînd prin va
riante ce cuprind aproape toate literele 
alfabet ului. Dintre toate, varianta G 
deţine recordul procentual, 70 % din cele 
peste 33000 de exemplare construite fi
ind subvariante ale G-ului. 

Descendent din Me. 109 F - interme
diar intre el şi Me. 109 E - G-ul apare in 
unităţile luptătoare În cea de-a doua 
parte a verii lui 1942. 

Intrat in serviciul forţelor aeriene ale 
României la 8 aprilie 1943, ca urmare a 
Ordinului nr. 13844 din 27 februarie 1943 
al Secţiei I din Statul Major al Aerului, în 
vederea constituirii "de urgenţa a gru
purilor de Me. 109 (G - n.a.) şi He. 111", 
G-ul a echipat 'iniţial Grupul 7. Două F-uri 
şi patru G-uri 2 deschid seria antrena
mentelor pentru trecerea piloţilor pe G 4. 
La 13 mai 1943 Grupul 7 Vînătoare işi în
trerupe zborul pe G-ul 2, activitatea ur
mînd să fie reluată la sosirea G-ului 4 "cu 
care se va face razboiul" . Cîteva zile mai 
tîrziu . Ia 18 mar 1943 sosesc primele 
nouil G-urr 4. urmate rmedrat - ,a 20 ma 
19~3 - de arte sase La sI 5 
'3~ a·e!'"<e e sase es:.a:: ~ e":; -



CARACTERISTICI TEHNICE: 

T-<1pul de ~ 
co nstruclle 
D lmenSlu nl 

Gr euta te 

m onoplan cu allp l II) 

con!;'ola :- complel -- metal,!. .. 
- anvergur<i ' 9.98 m. lun
gime 9,06 m, lflaltlme 3.60 
m: suprafata d~ retellnta 
16,36m) \. 
- 2330 k(:j , sar olna IItiia 
I 070 kg:' greutn'l e ma
xima la decolare 3400 ko 

Motor UiLlI lI't!I -E.le nz DfJ 60~ 
AI motor in 4 tlmpl Cll 

.... '1'2 · ' cltmdn, "doua , .t>1.0J:;U.l l . 
,nversate in V la 60 
r aC ire eu liehid, injeetlf' 
rjlrPcta in eilindrl. Platon 
de reterinta 5700 m 
pen tr u I 450 Cp · eu 2 600 
tllr f' mrnut 

Eliee - trlpala metaliea, eu pas 
variabil , eomanda elec
triea, plaja de reglaj 18 
pina la pozilla drapel 

Eehlpament Intrate in lupti impotrlva trupelor ,I avlallel - para~uta , tren de atell 
zare eseamotabil, Irine pe 
roli, beeuri de secu
ritate, voleti de aterizare, 
inhalator de oxigen , eehi 
pamente radio ~i raehete 
de semnallzare 

august 1944, liri poslbllltatea pregitlrllor necesare Impuse de sltualla nou creati, 
G-urlle grupl;lrllor 7 ~I 9 UT au zburat - plni la victoria Insurecllel din august 1944 _. 
sub_ semnele ,I cocardele vechll inmatrlculirl. 

Armament - tun, mltrallere eu tragere 
sineronlzata prlntre palele 
elieei , bombe aero~l\te 
~ i /sau rezervor suplimentar 
de carburant 

In complexul de misurl prlvlnd reorganlzarea avlallel, in vederea plecirll el pe 
Irontul antlhltlerlst, schlmbare~ semnelor aparten"nlel de stat sl a culorll de recu
noa,tere s-a licut in baza Ordlnulul secret 022 din 3 septembrle 1944 13121c al Statu-
lui Major al Aerulul. 4;:t 

purilor 7 ~i 9, din Flotila 1 Vinatoare, erau 
eehipate eu avioane din varianta G, 

Of ens iva mixta de bombardament 
"asupra Germaniei ~i larilor oeupate de 
Aa, aeliune strategiea eonsiderata deter
minanta in treptata desfiinlare a poten
l ialului complex de razboi al Axei " a de
butat in Romania prin ineursiunea din 1 
august 1943 a eelor 177 bomb'ardiere B. 
24 " U berator" deeolate de Ilnga Ben
ghazi asupra eimpurilor_ petrolifere de pe 
Valea Prahqvei, eu aeeentul pe rafinariile 
ploi~tene , In luptele aeriene din aeeasta 
zi Grupul 7 Vinatoare prime~te botezul 
toeului prin Eseadrila 53 - a cpt. av, 
To ma Lucian - stalionata atunei pe Mi
ZII. La bordul lui ,,1 alb" - avionul eo
man dantului de eseadrila - lupta eroie 
adj , avo Mitriea Eneioiu , in eelula eu sit. 
avo 10 n Maqa. 

Noua luni mai tirziu , la 4 aprilie 1944, 
deeolind de pe aerodroamele italiene din 
zona Foggia, unitalile Armatei a 15-a Ae
' Iene a Statel or Un ite dezlanluie ataeu
'lI e care urmareau distrugerea sistema
: ca a eimpurilor de extractie 5i instalat i
,e de prelucrare a petrolului precum Sl 

5:a: e de incareare a produselor petro-
e--e a ~e:e e de ca lera!e a .ae"oc·()a-

Pllrlormanle 
Viteza orizontala max , 
Vitezs aseenslonala max , -
Plalon praetie 

fi35 km/h 
. 5, 60 m/s 
1000 m de la nlvelu l rt, ,, ,, 

Timp de zbor 
Autonomie 

1 h 30 min, tara rez( 'rvo, " ,pll m 
c 720 km 

tiea inele~tare de pe eerul Romaniei. 
bombardierele B, 17 5i B, 24, insotite de 
p 47 ~i p, 38, iar din mai 1944 de exeep
lionalul p, 51 "Mustang", au lost perma
nent stingherite in misiunile lor de "duri
tatea apararii AA ~i a vinatoarei" , Pen
tru G-urile Grupului 9 prima intilnire 
eu lormatiile Armatei a 15-a Aeriene a 
S,UA a avut loe la 6 iunie 1944, eind -
decorate de pe Poltava , Mirgorod ~i Pi
ryatin din U.R,S.S. - 104 "Ayng Fortress"
uri din Eseadra a 5-a au ataeat - eu Gru
purile 2, 97 5i 99 - Galatiul. in lupta eu 
"Mustang" -urile Grupului 325 It. av, Ion 
Dobran 5i cpt. avo r. Constantin Cantaeu
zino au doborit - lieeare - cite unul 
dintre vinatorii amerieani. Greu lovit in 
eonfruntarile aeriene din 6 ~i 24 iunie, 26 
5i 31 iulie,B, 1 0 ~i 1B august - zi in care 
se Iring aripile bravului eomandant cpt. 
avo Alexandru $erbaneseu -, Grupul 9 
Vinatoare se retrage, in dupa-amiaza zi
lei de 23 August 1944, impreuna eu 0 
parte din avioanele Grupului 7 Vina
toare, pe aerodmul Cioara Doiee5ti. 

o vara intreaga de lupta inegala ~i 
dura , impusii vinatorii romane5ti. evi
dentlaza ina Ita profeslonalitate si valoa
rea de luptator aer enl ale pllotilor nostr' 
s a e G- .... ~ or - "ag Cu 01 ar t a ""'lCa-

.-t 

~ 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

r'Il." de _ 
Lonsl ruclle 
D imenS iu ni 

m ono plan Cu ar I p l :rO! Ma tu r U, t: I!I I t: r - Ue rl l DEJ h U I~. 

co nsei'a Complel metiJ (l(. 
- anvergura 9. 98 m. lun-

A I m otor în 4 t impI ((1 

12 Cl llnd,." ·doua .bloCUII 
IIlVersate in V la 60 
rac ll e cu liChid, In Jec ţ ,,' 
rl ll Pcta in cl lrn dr l Plafon 
de referrnţ a 5 700 m 
penl ru 1450 Cp ·cu 2 600 
t l l rp m in u t 

gime 9.06 m. lnali lm e 3.60 
m, s u p raf a ţ a de referr nta 
16.36 m ' 

Greutate - 2 330 k<:J . sarCina 11 111 ,1 
I 070 kg, ' greutâle ma
xim a I a decol are 3 40'1 k CI 

Elice - tr ipa l ă metali că , cu pas 
variabil, coman dă el ec
t rică , pl aj ă de reglaj 18 
pi nă la poz iţ ia drapel 

Ec hipament - paraş ută, tren de ater i
zare escamotabi l, frine pe 
roţi , becuri de seCu
ritate , vol eţ i de aterizare, 
Inhalator de ox igen, ech i
pamente radio şi rachete 
de sem nalizare 

Intrate In luptă Impotriva trupelor şi avlallel 
augult 1944, fără pOllbllltatea pregătirilor neceaare Impuse de sltualla nou creată, 
G-urlle grupurilor 1 ,1 9 UT au zburat - plnă la victoria InlureCllel din august 1944 _. 
lub_ lemnele ',1 cocardele vechII Inmatrlculărl. 

In complexul de mălurl privind reorganizarea IVlallel, in vederea plecărII el pe 
frontul antlhltlerlst, Ichlmbarea lemnelor aparten .. nlel tie Itat şi a culorII de recu
noa,tere l-a făcut In baza Ordinului secret 022 din 3 leptembrle 1944 1312/c al Statu-

A rmamen t - tun, mitraliere cu tragere 
sinc r onlzată printre paiele 
elicei, bombe acrosate 
SI/sau rezervor suplimentar 
de carburant 

lui Major al AeruluI. ~_. 

Ptlrformanle 
Vi teză o r izontală max . - "35 kml h 
Vi teză ascensionala max. - ' 5.60 m/s 

purilor 7 ş i 9, din Flot ila 1 Vinătoare , erau 
echi pate cu av ioane din varianta G. 

Ofensiva m ixtă de bombardament 
.. as upra Germaniei şi ţă r il o r ocu pate de 
Aa , a cţ iune st rateg i că co nsid erată deter
m i n an tă In t reptata des fi inţare a poten
ţ ia l u l u i compfex de ră zbo i al Axei" a d&
bu tat in România prin incursiunea di n 1 
august 1943 a celor 177 bombllrdiere B. 
24 " U berator" decolate de I1ngă Ben
ghazi asupra cimpurilor. petrolifere de pe 
Valea PrahQvei, cu accentul pe raf i năriil e 
plo i eş ten e . In luptele aeriene din această 
zi Grupul 7 Vinătoa re primeşte botez ul 
foculu i prin Escadrila 53 - a cpt. av, 
To ma Lucian - s taţio nată atunci pe Mi
zl l La bordul lu i ,,1 alb" - avionul co
mandantulu i de esc ad r ilă - lu ptă eroic 
adJ. av. Mitrică Encioiu, in celu lă cu sit. 
av Io n Maqa. 

No ua luni mai tirziu, la 4 apr ilie 1944, 
decol1nd de pe aerodroamele italiene din 
zona Foggia, uni tă ţ il e Armatei a 15-a Ae
"ene a Sta tel or Unite dezlănţuie atacu
"e care urmareau distrugerea sistema
. că a cimourilor de extracţie şi instalaţi-

e de orelucrare a petrolu luI precum SI 
,,,, e de 'ncărcare a oroduselor pe"o
o~o ;:: rt-"e e ce ca (era:e a ae"x',:,a-

Plafon practic J 000 m de la n,veiui Il I,I' 
Timp de zbor 1 h 30 min. fa ra r ez(> r V! " , ,,p l l m.,n t ~ r 
Autonom ie 720 km 

t lca i ncleştare de pe ceru l României, 
bombardierele B. 17 si B. 24, lnsoţ i te de 
p 47 ş i p, 38, iar din mai 1944 de excep
ţi ona l u l P. 51 "Mustan g" , au fost perma
nent sti ngheri te În misiunile lor de "duri 
tatea apărări i AA şi a vi nătoa r ei" . Pen
tru G-ur ile Grupulu i 9 pri ma inti ln ire 
cu fo rmaţ i i l e Arm atei a 15-a Aeriene a 
S.UA a avut loc la 6 iunie 1944, ci nd -
decorate de pe Po ltava , Mirgorod ş i Pi
ryatin din U.R.S.S. - 104 "Ayng Fortress"
uri di n Escadra a 5-a au atacat - cu Gru
purile 2, 97 ş i 99 - Gal aţ iu !. În l u ptă cu 
"Mustang" -urile Grupului 325 It av. Io n 
Dobran ş i cpt av , r, Constan tin Cantacu
zino au doborit - fiecare - cite unul 
dintre vinători i americani. Greu lovit in 
co nf r untă ri l e aeriene d in 6 ş i 24 iunie, 26 
şi 31 iu lie, 8, 10 ş i 18 au gust - zi În care 
se frÎng aripile bravului comandant cpt. 
av. Alexandru Şerbănescu - , Grupul 9 
Vinătoare se retrage, in du pă-am i aza zi
lei de 23 August 1944, impreu nă cu o 
parte din avioanele Grupului 7 Vină 
toare, pe aerodmul Cioara Doiceş tl. 

O vară intreagă de luptă i negală şi 
dura . impusă vînătorii romaneşti evi
dentiaza inalta profeslonalltate si valoa
'ea de ru ptător aer er a'e 0 101, O' nos r 
c:. ::l;:' G- r -~;:':1 r ~ .q,...;. y~_ 



=-=:: ze:;c f C:O ae-n ~e oua s 9 ~ S · 
_ -. :::rODa a al e Grupului 9 au fost 
:; 2.:e ell v,e lie a patru piloli. ranlrea al
:0' 001 s pierderea a opt avioane. din 
ce e optsprezece decolate - ilustreaza 

pi n aceasta . 
lictoriile repurtate in luptele pentru . 

aoararea Capital ei $i a aerodroamelor 'de 
cpt. avo r. Co nstant in Cantacuzino. cele 
a e locotenenlilor aviatori Ion Dobran. 

asHe Gavriliu $i Constantin Rozariu ~i 
ce e ale sit. avo Ion Maga s-au adaugat 
celor dobindite de osta$ii trupelor teres
re in incle$tarile din interiorul $i de la 

pOrlile Bucure$tiului. 
in efortu l Wehrmacht-ului de a aduce 

rupe de intiirire la Bucure$ti . "patru sute 
zece vinatori para$uti$ti (din Divizia 
Brandenburg - n.a.) $i cursanli ai $COlii 
de lupta apropiata - Ni$" au lost debar
cali pe Otopeni abla in zorii lui 26 august. 
incercarile din zilele anterioare. de pe 
Boteni. 6$uind sub locul uCigator al G-u
r·lor pilotate de cpt. avo Toma Lucian $i It. 
avo Constantin Rozariu. Daua Me. 323 
.. Gigant" doborite de cpt. avo Dan Scurtu 
si It. avo Constantin Rozariu. doua Ju-uri 
52 si doua Me. 110 doborite in lupta . la 26 
august. ilustreaza dirzenia aparatoriiOr 
aerieni ai Capitalei. Loyita din aero dezor
gan izata $i hartuita permanent de G-u
ril e Escadrilei 58 $i de cele ale patrulei 
Maga - Chirvasula - Vanca - Moldo
veanu. in apropiere de satul Gruiu. de 
ingii Caldiiru$8ni. coloana germanii 
pornitii de la Otopeni (in dimineala de 28 
august) . in care se alia $i generalul Ger
sten berg. a fost ulterior capturatii de 
uni tiilile terestre romiine$ti la Gherghila. 

Regrupate in escadrilele 47. 48 $i 56 
ale Grupului 7/9 Viniitoare. pe baza Or
dlnului operativ nr 1 al Flotilei 1 Vinii
oare. 32 de G-uri provenite din eleGti

,el e grupurilor 7. 9 si 6 Viniitoare pleacii. 
a 8 septembrie 1944 - sub comanda 
cpl..av. Toma Lucian - . de la Pape$ti Le
or deni la Tu rnisor. Concomitent se in
stal eazii pe Tu rn/sor _ $i 8o-urile grupuri
lor 2 $i 6 Viniitoare. In toatii aceasta pe
" oada . 0 datii cu declan$area olensivei 
namice in centrul Transilvaniei. !;lcoala 

de Vimitoare de la Ghimbav a deplasat $i 
ea pe aerodromul Turni$or - intre 
27-31 august $i 5-15 septembrie 1944 
- Escadrila 44 Viniitoare in care. aliituri 
de cele 14 8o-uri. au luptat $i 5 G-uri 6. in 
aceastii formalie vjnatorii Corpului Ae
rian Roman incepeau lupta pentru Tran
silvania ... 

Renunlarea la IAR-ul 80/81 ca avion 
de viniitoare. imediat dupii 25 septem
brie 1944. transferii tot greul riizboiului 
pe umerii zburiitorilor. ($ i ai G-urilor) 
Grupului 9 Vinatoare $i - spre slir$itul 
rii zboiului - $i pe cele douii escadrile 
din Grupul 1 Viniitoare. 

upsa paginilor de dupa 25 februarie 
1945 din Jurnalul istoric al Grupului 9 $i 
datele sum are oferite de documentele $i 
declaraliile fO$tilor combatanli din Gru
pul 1 Viniitoare. ajuns pe Irontul de vest 
abi a spre sfif$itul iernii 1945. fac imposi
bi Ie aprecierea exacti a efortului de 
razboi al G-urilor allate in serviciul Cor
pului Aerian Roman $i demonstrarea lui 
pri n cifre statistice lerme. Cit de mare a 
fost insii acest elort se poate lesne de
duce subliniind laptul cii - exceptind zi
lele ploioase din octombrie. noiembrie $i 
inceputul lui decembrie 1944 $i cele cind 
aerodroamele inundate liiceau Imposl
bile decolarea $i 'aterizarea - G-urile au 
fost in aer din zori pinii la ciiderea noplii. 

adesea in cile pa ru-cncl siuni pe Zl 
flecare. Decalind la alarma, in misiuni de 
vinatoare li bera sau insolind bombard ie
rele. in atacuri la sol sau recunoasteri in 
spal iul aerian al inamicului. totl pilolii $i 
toate avioanele grupurilor de G-uri au in
scr is cea mai glorioasa pagina din istoria 
avialiei romane$ti de .viniitoare, Aceasta, .. 
impotriva dezavantajelor cauzate de 
scaderea lortei combative prin pierderea 
de piloli $i avioane. a uzurii avioanelor $i 
a faptului ca Grupul 1 n-a putut Ii intre
buinlat decit "in misiuni u$oare pe Iront. 
$i numai cu personal complet instruit in 
cadrul Grupului 9 Viniitoare" .. . aceasta, 
in lupta cu un inamic superior numeri
c6$te, dotat cu cele mai recente - $i per

.feclionate - variante ale Messerschmitt
ulu i 109 5i Focke-Wulf-ului 190, inamic 
care in seara de 23 August 1944 sa mai 
alia incii in Romania cu Grupul 1 al Esca
drei 53 $i Grupul 3 di n Escadra 77 pe Foc
$ani Nord. cu Grupul 2 al Escadrei 52 pe 
Galali $i 6 din Escadra 301 pe Mizil. .. Ina
mic cunosciitor perfect al avionului $i 
procedeelor noastre de luptii, al dispozi
tivelor si chiar al fieciirui pilot in parte ... 
In amic constituit in grupurile de asi 
(21JG 52) in palmaresul ciirora victoriile 
aeriene ale lui Bubby Hartmann (352), 
ale lui Batz, Barkhorn, Gral s.a. subli
niaza cum nu se poate mai bine valoarea 
de luptiitori aerieni a romanilor. 

Depasind deruta cauzatii de surprizii 
- si de neasteptata violenlii a contra
atacatorilor romani in zilele lui august 
'44 - si dificultalile generate de lipsa 
carburanlilor. viniitoarea germanii ne-a 
impus - in ciuda apariliei ei tot mai rare 
in spaliul aerian apiirat de viniitoarea 
romaneascii - situalii dintre cele mai 
camplexe, Duritatea confruntiirilor ae
riene din 25 septembrie 1944 si 25 Ie
bruarie 1945, douii dintre nenumiiratele 
exemple ale prelului platit pentru hotari
rea indeplinirii misiunilor. evidenliazii in
contestabilul patriotism al pilolilor nOstri 
de pe G-uri. Fiecare victorie aeriana 
poarta pecetea unei vieli de pilot roman .. 

Atacind un Ju 88. in recunoastere 
peste liniile ' noastre. la 25 septembrie 
1944, cade - doborind Ju-ul 88 - vitea
zul cpt. avo Toma Luciiln, comandantul 
Grupului 9 Viniitoare. In inegala lupta 
din dupii-amiaza zilei de 25 lebruarie 
1945, cind celula Cantacuzino-Dirjan 
doboara un Fw 190. cade la datorie bra
vul transilviinean din Some5enii Clujului 
adj. stg. avo Dirjan Traian. Cpt. avo r. Con
stantin Cantacuzino, lovit $i el in aceastii 
luptii , aterizeaza lortat intre linii. Lovili in 
luptii, intr-o misiune de insolire a Esca
drilei 41 Asalt. pe alt traiect al Irontului, 
It. avo Pap Horia $i adj. avo Manu Lauren
liu abia ajunl} pinii la aerodromul de 
baza, accidentlnd ambele avioane la ate
rizare. 

Pentru misiunea din 12 decembrie 
1944, in sprijinul Armatei a 27-a sovietica 
- cerutii Corpului Aerian Roman de Ar
mata a 5-a aeriana sovieticii prin Ordinul, 
287/ 9.12.44 - Ordinul de operaliuni nr. 
95/11.12.44 al Grupului 6/8 Picaj-Asalt 
prevedea deplasarea avioanelor Esca
drilei 41 Asalt "pe terenul Kunmadaras $i 
numirea echipajelor de sacriliciu, tere
nUl (Turkeve - n.a.) fiind complet inun
dat". insolirea Henschel-lor va fi asigu
ratii de G-urile Grupului 9. care - deco
lind $i ele din imensa baltii de pe imasul 
de la Turkeve - vor asigura cele trei mi
siuni ale asaltului de pe 0 lisie betonatii, 
intinsii in mijlocul unei ariituri desfun-

o 

Nu furta . "'-

1\1 r 
I~ I ' u ' 

~ .: 

.~ 

SuspenclY 
aici 

@ 

CD 

• I 

o 

IN SCRIPTIONARE 
® 

:p'resiune 25 atm'" 
. Presiune 4.5 atm.:': 

'~--"" '" .. 
Nu ca lca ' , , 

CD 

ME 109 G 

dal e de ploi. $i distrusii de inamlcul -n re
tragare , de la Kunmadaras. Prins in cap
c ana unei gropi, ascunsa sub apa. Hen
schel-ul adj. av, Zamlir capoteaza , De pe 
o pista improvizatii pe baloturi de paie $i 
traverse de cale ferata G-urile Grupului 9 
decoleaza si ele. Atingind cu elicea pinza 
de ape. G-ul ,,2 albastru" se acciden
teaza la decolare. La aterizarea pe Kun
madaras se mai accidenteazii ,,6 alb", ,,9 
rosu". ,,3 alb" $i ,,4 albastru". 

Sfidind realitatea: total potrivn ica 
aCliunilor avialiei, despre care raportul 
catre Armata a 5-a Aerianii specifica: 
"timp de 5 zile, nici un avion de razboi nu 
poate decola de pe acest teren, fiind 
camplet sub apa", pilolii 5i G-urile din 
corpul nostru aerian au riispuns - ca 
totdeauna - PREZENT. La bilanlul re
zultatelor din cele trei ie$iri . Registrul is
toric al Escadrilei 41 Asalt consemneazii: 
"Bombardat $i mitraliat trupe $i coloane 
auto, precum $i trenuri in gari pe valea I 

Eger .. . Proteclla foarte blne fecuti de 4 ' 
Me. 109", Ordlnul de zi nr. 224 citeaza pe 
Corpul Aeria" Roman piiolii Grupului 9 
Vinatoare pentru "abnegalia, curajul $i 
spiritul de sacrificiu dovedit ( ... ) execu
tind in condilii extrem de grele misiuni la 
inamic de pe terenur Turkeve care era 
camplet inundat". 

Sfirsitul razboiului gase$te cele douii 
grupuri de G-uri pe aerodromul Pies
tany. Dupa intoarcerea in lara , la sfif$i
tul lunii iulie 1945. se modifica vechea 
structurii. incetarea starii de razboi ne
cesitind structuri adecvate condiliilor de 
pace. Cele patru escadrile de G-uri au 
format Flotila 1 Viniitoare, ulterior trans
formata - prin Ordinul M.St.M. nr. 45790 
din iunie 1949 - in regiment de vin
atoare subordonat Diviziei 1 Avialie. 

imbarcarea pe vagoane-platformii a 
celor 40 de G-uri din ultimul regiment 
dotat cu acest avion, in iulie 1952, si ex
pedierea lor la Bra$ov mercheazii incheie
rea activita\ii Messerschmitt-ului 109 G 
in avia\ia romaneasca. 

Din cele 90 de G-uri all ate in serviciul 
avia\iei romane$ti de vinatoare la 23 Au
gust 1944, 36 G-uri 2, 10 G-uri 4 $i 44 G-uri 
6 ac\ionau in grupurile Flotilei 1. Pe alte 
18 G-uri 6 se antrenau pilolii Grupului 6 
din Flotila 2 Vinatoare. care incepuse -
$i el - in iulie 1944. trecerea pe Messer
schmitt-ul 109. 

Despre numarul de Messerschmitt-uri 
109 G din dotarea avia\iei romane$ti de 
vinatoare sursele informative dau cilre 
diferite, atit despre totalul lor, cit $i des
pre numarul de avioane din fiecare sub
varianta in parte. 0 publicalie germanii 
indica 70 de G-uri livrate de firma con
structoare. 30 de G-uri 6 asamblate la 
IAR-Bra$ov din componente $i suban
sambluri importate si 16 G-uri 2 constru
ite dupa licen\a perfectata in 1942 cu 
IAR-Brasov. Alta - engleza - omite pe 
eele 30 asamblate la IAR. Incluzind $i 
avioanele capt urate de la Luftwaffe, 0 
alta sursii vorbe$te de 151 de aparate, 
printre care figureaza $i G-uri 8. Difi
culta\i in plus la stabilirea exacta a numa
rului total de G-uri $i mai ales a numaru
lui de avioane din fiecare subvarianta 
creeaza $i lIuctua\ia avioanelor intre 
grupurile romane5ti 5i cele germane, da
torita redistribuirii lor - dupa repara\ia 
celor venite de pe front -, in func\ie de 
necesitii\i, indiferent de unita\ile de ori
gine, prin simpla revopsire $i expediere 
la unita\ile luptatoare solicitante. 

Patrivit documentelor romanesti - si 
declara\iilor pilo\ilor de pe G-uri -. unitii
Iile noastre au fost inzestrate cu G-uri 2, 
4 5i 6. Nici documentele $i nici pilolii nu 
vorbesc de G-ul 8. Dar ... nici despre G-ul 
10, subvarianta echipata cu cabinii "Gal
land" $i care, "gur. s-a allat in dotarea 
Grupului 9 pe frontul de vest. Urmele ve
chilor insigne sub stratul de vopsea con
duc la presupunerea cii ele provin din 
captura . . 

Datele oferite de diversele studii $i pu
blicalii de specialitate obliga sa pre
cizam ca G-urile allate in serviciul gru
purilor 7, 9 $i 1 Vinatoare au fost armate 
cu un tun axial de 20 mm (nu de 30 mm, 
cum informeaza aproape toate publica\i
ile pI! aceasta tema) $i cu doua mitraliere 
de 7,92 mm sau 13.2 mm plasate pe mo
tor, sub capota; alte douii tunuri de 20 
mm montate sub planuri. in gondole 
acro$abile (pe G-ul 6 conform publica\ii
lor straine. inclusiv cele germane) , au ar
mat, in avia\ia noastra, num.' G-ul 4. 

Datele caracteristice fiecarei subva
riante, prezentate in continuare, vor fa
voriza cunoasterea lor, cu particularita
Iile specifice care sii usureze munca ce
lor ce vor sa construiasca modelul unuia 
dintre G-urile romane$ti. 

G-ul 2, A fost construit in 1942 $i echi
pat cu un motor Daimler Benz 605 AI cu 
12 cilindri in V inversat de 1 475 CPo An
vergu ra: 9.924 m; lungimea: 8,960 m; inal
l imea: 2,40 m; greutatea maxima: 3000 
~~:_ v i tez~. ~.~ i_ . a: 6_8:0 k arrr:ament 

G-ul 4. A fos constrUi . . 94; 
pat cu un motor Daimler Benz 6 
1475 CP, Anvergura : 9.92 m; I 

8.96 m; inal l imea: 2.60 m; greut, 
xima : 3 600 kg; viteza max ima: 6 
plafon : 10000 m; autonom ie: 72, 
mament ofensiv: 3 MK 151 de 20 
MG 17 de 7.92 mm . 

G-ul 6. A fost construit in 194, 
pat cu un motor Daimler Benz 6 
1 475 CPo Anvergura : 9.924 m; Il 
9,048 m; iniillimea: 2.60 m; gl 
3150 kg; viteza: 723 km/h; plalor 
m; autonomie: 725 km; armamer 
151 de 20 mm $i 2 MG 131 de 1: 
cite 300 lovituri fiecare. 

Problemele ridicate de vopsi. 
chetelor de G primesc 0 PrJ a 
prin desenul colorat ce insoles t 
rile avionului. Schema de VOPSIf 
'pag. 250 si fotografiile de la pag I 
243 ~i 255 din publicalia .Alrcra 
file" . vol 5, adu.c un plus de i or 
acest capitol. In lipsa fotogra! 
yom reconstitui - bazat pe obs 
autorului din zilele triiite print e 
Grupului 9, in vara lui 1944 - I 
cromatic al majoritii\ii avioanelor 
grup. 

Griul argintiu ob\inut din amesl 
alb $i negru - colorat spre lin ia I 
a piirtilor 'aterii,e ale fuzelajul ui 
de gri mai inchis, altern ind cu a 
gri amestecat cu verde crom - e 
gamei lor cromatice. De la nivell 
presorului griul verde se colo ra 
spre verde inchis, acesta devenir 
nal . pe coama fuzelajului , un ve re 
Petele de culoare difuzau unele 
tele. pierzindu-$i conturul in zor 
termediare. Doua valori de ve re 
aplicate in pete mari. distincte. 
conturate. lormau schema de ca 
lolosita pentru extradosul plan urr 
tradosul lor $i al profundorulu i. 
si partea ventralii a fuzelajuluj . er 
site in gri-albastru deschis. Inm, 
rea $i semnele de recunoa$tere 
cele indicate in articolul .. 0 prE 
publicat la pag. 39 din nr. 3/ 1985 , 
tei "Modelism". In func\ie de e: 
ciireia ii apartineau avioanele r 
de inmatriculare de pe fuzelaj E 
(pentru grupul de comandii al L 
apoi rosu. gal ben. albastru. Numi 
plasat. la mare parte dintre av ioan 
cabinii $i cocardii. 

Sugeram $i cu acest prilej ca 
construc\iei machetei sa se lolc 
- pentru vop~ire si inmatriculare 
tografii de epoca. E un mijloc si 
evitare a inexactitalilor. Repetam 
,.:area cii schema sus-menlionata 
fera numai la avioanele Grupului 9. 
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~=- =- ze:.e ,~. eE." ene ua s g ... '""e $o 
_-,a :J' ~az -â a e Grupu' 9 au fost 
:: ~::e Cu ,e e a patru pilOll, ran"ea al
:_ o S pi erderea a opt avioane, din 
::e e op:sprezece deco late - i lustrează 

p aceasta. 
C10riile repurta te in luptele pentru 

aoararea Capi ta lei ş i a aerodroamelor 'de 
cp av . r, Constantin cantacuzino, cele 
a e locotenenli lor aviatori Ion DO bran , 

as ile Gavrili u şi Constant in Rozariu ş i 
ce e al e sit. av. Io n Maga s-au adăug at 
ce.or dobind ite de ostaşi i t rupelor teres
tre in inc l eştă ri l e din interi oru l şi de la 
oorţile Bucu reş tiului. 

in efortu l Wehrmacht- ului de a aduce 
rupe de i ntăr ire la Bucu reşti, "patru sute 

zece vinatori paraşutişti (din Divizia 
Bran denburg - n.a.) şi cursanti ai şcoli i 
de l uptă apropiată - Niş" au fost debar
caII pe Otopeni abia in zorii lui 26 august , 
incercari le di n zilele anterioare, de pe 
Boteni, eşuind sub focul ucigător al G-u
fllor pil otate de cpt. av. Toma Lucian şi It. 
av. Co nstantin Rozariu. Două Me. 323 
Gigant" doborite de cpt. av. Dan Scurtu 

si It. av. Constantin Rozariu, două Ju-uri 
52 şi două Me. 110 doborite in luptă , la 26 
august , ilustrează dirzenia apărătorilor 
aerieni ai capitalei. Lov ită din aer, dezor
gan izată şi h ărţ u i tă permanent de G-u
riie Escadrilei 58 ş i de cele ale patrulei 
Maga - Chi rvăsută - Vancă - Mo ldo
veanu, in apropiere de satul Gruiu, de 
ingă Căldăru şani , coloana germană 
porn i tă de la Otopeni (in dimineata de 28 
august). in care se afla şi generalul Ger
sten berg , a fost ulterior capturată de 
uni tăt i le terest re romăneşti la Gherghita. 

Regrupate i n escadrilele 47, 48 şi 56 
al e Grupului 7/9 Vinătoar e, pe baza Or
din ului operativ nr 1 al Flot ilei 1 Vi nă
oare, 32 de G-uri provenite di n efecti
el e grupuri lor 7, 9 şi 6 Vinatoare pleacă , 
a 8 septembrie 1944 - sub comanda 

cpt av. To ma Lucian - , d e la Po peşti Le
ordeni la Tu rn i ş or . Concomitent se in
stal ează pe Tu r nl ş or . şi 80-urile grupuri
lor 2 şi 6 Vinătoare. In toată această pe-
1I0ada, o dată cu declanşarea ofensivei 
,namlce in centrul Transilvaniei, Şcoala 
de Vinatoare de la Ghimbav a deplasat şi 
ea pe aerodromul Tu rnişor - intre 
27-31 august ş i 5-15 septembrie 1944 
- Escadrila 44 Vinătoare in care, al ături 
de cele 14 80-uri, au luptat şi 5 G-uri 6. În 
această formaţ i e v.inătorii Corpului Ae
rian Romăn incepeau lupta pent ru Tran
silvan ia ... 

Renuntarea la IAR-ul 80/81 ca av ion 
d e vinătoare , imediat du pă 25 septem
brie 1944, t ran sferă tot greul războiul u i 
pe umerii zbu rătorilor. (ş i ai G-urilor) 
Grupulu i 9 Vinătoare ş i - spre sfirşitul 
ra zbo iului - şi pe cele două escadrile 
di n Grupul 1 Vinătoare. 

Upsa pagi nil or de după 25 februarie 
1945 d in Ju rna lul istoric al Grupului 9 ş i 
date le sumare oferite de documentele şi 
declaratiile foştilor combatanti din Gru
pul 1 Vinătoare, ajuns pe frontul de vest 
abi a spre sfirşit u l iernii 1945, fac imposi
bi le aprecierea exactă a efortului de 
războ i al G-urilor afl ate in serviciul Cor
pului Aerian Romăn şi demonstrarea lui 
pri n ci fre statistice ferme. Cit de mare a 
fost insă acest efort se poate lesne de
duce sublin iind faptul că - exceptind zi
lele ploioase d in octombrie, noiembrie ş i 
inceputul lui decembrie 1944 şi cele cind 
aerodroamele inundate făceau Imposi
bile decolarea ş i aterizarea - G-uril e au 
fost in aer din zori pină la căderea n opţ ii, 

adesea i c~ e pa' ~;'ti; 5 u I pe ZI 
f ecare. De colind la al ar ă 'n mislu I de 
vinatoare li bera sau ins oţ i nd bombardie
rele, in atacuri la sol sau recunoaşte ri in 
s pa ţi u l aerian al inamicului, toti pilotii şi 
toate av ioanele grupurilor de G-uri au in
scr is cea mai glorioasă pagină din istoria 
aviaţiei româneşti de vinătoare. Aceasta ... 
impotriva dezavantajelor cauzate de 
scăd erea forţei combative prin pierderea 
de pil oţ i şi avioane, a uzurii avioanelor şi 
a faptului că Grupul 1 n-a putut fi intre
bu intat decit "in misiuni uşoare pe front, 
şi numai cu personal com plet instruit in 
cadrul Grupului 9 Vinătoare" ... aceasta. 
in lu ptă cu un inamic superior numeri
ceşte, dotat cu cele mai recente - şi per-

• fecţionate - variante ale Messerschmitt-
· u lui 109 şi Fo cke-Wulf-ulu i 190, inamic 
care in seara de 23 August 1944 se mai 

· afla incă in România cu Grupul 1 al Esca
drei 53 şi Grupul 3 din Escadra 77 pe Foc
şani Nord, cu Grupul 2 al Escadrei 52 pe 
Galati şi 6 din Escadra 301 pe Mizil. .. Ina
mic cunoscător perfect al avionului şi 
procedeelor noastre de luptă, al dispozi
tivelor şi chiar al fiecărui pilot in parte ... 
Inamic constituit in grupurile de aşi 
(21JG 52) in palmaresul cărora victoriile 
aeriene ale lui Bubby Hartmann (352), 
al e lui Batz, Barkhorn, Graf ş.a . subli
niază cum nu se poate mai bine valoarea 
de luptători aerieni a românilor. 

Depăşind deruta cauzată de surpriză 
- şi de neaşteptata violenţă ij contra
atacatorilor români in zilele lui august 
'44 - şi dificultăţile generate de lipsa 
carburanţilor, vinătoarea germană ne-a 
impus - în ciuda apariţiei ei tot mai rare 
i n spaţiul aerian apărat de vînătoarea 
românească - situatii dintre cele mai 
complexe. Duritatea confruntărilor ae
riene din 25 septembrie 1944 şi 25 fe
bruari e 1945. două dintre nenumăratele 
exemple ale pretului p lătit pentru hotări
rea indeplinirii misiunilor, evidentiază in
contestabilul patriotism al piloţilor noştri 
de pe G-uri. Fiecare victorie aeriană 
poartă pecetea unei vieti de pilot român .. 

Atacind un Ju 88. in recunoaştere 
peste liniile noastre, la 25 septembrie 
1944, cade - doborind Ju-ul 88 - vitea
zul cpt. av. Toma Luci!!n, comandantul 
Grupului 9 Vinătoare . In inegala luptă 
din după-amiaza zilei de 25 februarie 
1945, cind celula cantacuzino-Dirjan 
doboară un Fw 190, cade la datorie bra
vul transilvăn ean din Someşenii Clujului 
adj. stg. av. Dirjan Traian. Cpt. av. r. Con
stantin Cantacuzino, lovit şi el in această 
lu ptă , aterizează forţat intre linii. Loviţi in 
lu ptă, intr-o misiune de însoţire a Esca
drilei 41 Asalt, pe alt traiect al frontului, 
It. av. Po p Horia şi adj . av. Manu lauren
tiu abia ajun9 pină la aerodromul de 
bază, accidentmd ambele avioane la ate
rizare. 

Pentru misiunea din 12 decembrie 
1944, in sprijinul Armatei a 27-a sovietică 
- cerută Corpului Aerian Român de Ar
mata a 5-a aeriană sovietică prin Ordinul. 
287/ 9.12.44 - Ordinul de operatiuni nr. 
95/11.12.44 al Grupului 6/8 Picaj-Asalt 
p revedea deplasarea avioanelor Esca
drilei 41 Asalt "pe terenul Kunmadaras şi 
numirea echipajelor de sacrificiu, tere
nUl (Ţ,urkeve - n .a.) fiind complet inun
dat". Insoţirea HenscheHor va fi asigu
rată de G-urile Grupului 9, care - deco
lind şi ele din imensa baltă de pe imaşul 
de la Tu rkeve - vor asigura cele trei mi
siuni ale asaltului de pe o fîşie betonată. 
i nt i nsă i n mijlocul unei arături desfun-
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Trellptă 

ME 109 G 

da:e de ploi, ş i d,Sl r să de I micul' re
Irag ere, de la Ku nm adaras. Pr ins in cap
cana unei gropi , ascu nsă sub a pă , Hen
schel-ul adj. av . Zamfi r capoteaza. De pe 
o pistă improvizată pe baloturi de pai e ş i 
traverse de cale ferată G-urile Grupului 9 
decolează şi ele. Atingind cu elicea pi nza 
de ape, G-ul ,,2 albast ru" se acciden
tează I a decolare. La aterizarea pe Ku n
madaras se mai accidentează ,,6 alb", ,,9 
roşu". ,,3 alb" şi ,,4 albastru". 

Sfidind realitatea, total potrivn i că 
ac:;ţiunilor aviaţiei, despre care raportul 
catre Armata a 5-a Aeriană speci fica: 
"timp de 5 zile, nici un avion de război nu 
poate decola de pe acest teren, fii nd 
complet sub apă", pilotii şi G-urile d in 
corpul nostru aerian au răspuns - ca 
totde .. na - PREZENT. La bilanţul re
zultatelor din cele trei ieşiri, Registrul is
toric al Escadrilei 41 Asalt consemnează : 
"Bombardat şi mitraliat trupe şi coloane 
auto, precum şi trenuri in gă ri pe valea I 
Eger... Proteclla foarte bine făcută de 4 ' 
Me. 109". Ordinul de zi nr. 224 citează pe 
Corpul Aerian Român pilotii Grupului 9 
Vinătoare pentru "abnegatia, curajul şi 
spiritul de sacrificiu dovedit ( ... ) execu
tind in conditii extrem de grele misiuni la 
inamic de pe terenul Turkeve care era 
complet inundat". 

Sfîrşitul războiului găseşte cele două 
grupuri de G-uri pe aerodromul Pies
tany. După întoarcerea in ţară, la sfîrşi
tul lunii iulie 1945, se modifică vechea 
structură, incetarea stării de război ne
cesitînd structuri adecvate condiţiilor de 
pace. Cele patru escadrile de G-uri au 
format Flotila 1 Vinătoare , ulterior trans
formată - prin Ordinul M.St.M. nr. 45790 
din iunie 1949 - in regiment de vin
ătoare subordonat Diviziei 1 Aviaţie. 

Îmbarcarea pe vagoane-platformă a 
celor 40 de G-uri din ultimul regiment 
dotat cu acest avion, in iulie 1952, ş i ex
pedierea lor la Braşov marchează incheie
rea activităţii Messerschmitt-ului 109 G 
in aviaţia românească. 

Din cele 90 de G-uri aflate in serviciul 
aviatiei româneşti de vinătoa re fa 23 Au
gust 1944, 36 G-uri 2, 10 G-uri 4 ş i 44 G-uri 
6 actionau in grupurile Flotilei 1. Pe alte 
18 G-uri 6 se antrenau piloţii Grupului 6 
di n Flotila 2 Vinătoare, care incepuse -
şi el - in iulie 1944, trecerea pe Messer
schmitt-ul 109. 

Despre numărul de Messerschmitt-uri 
109 G din dotarea aviaţiei româneşti de 
vinătoare sursele informative dau cifre 
diferite, atit despre total ul lor, cit şi des
pre numărul de avioane din fiecare sub
variantă În parte. O publicatie germană 
indică 70 de G-uri livrate de firma con
structoare, 30 de G-uri 6 asamblate la 
IAR-Braşov din componente ş i suban
sambluri importate şi 16 G-uri 2 constru
ite după licenta perfectată in 1942 cu 
IAR-Braşov. Alta - engleză - omite pe 
cele 30 asamblate la IAR. Incluzind şi 
avioanele capturate de la Luftwaffe, o 
altă sursă vorbeşte de 151 de aparate, 
printre care figurează şi G-uri 8. Difi
cultăti in plus la stabilirea exactă a numă
rului total de G-uri şi mai ales a număru
lui de avioane din fiecare subvariantă 
creează şi fluctuaţia avioanelor intre 
grupurile româneşti şi cele germane, da
torită redistribuirii lor - după reparaţia 
celor venite de pe front -, in funcţie de 
necesităţi, indiferent de unităţile de ori
gine, prin simpla revopsire şi expediere 
la unitătile luptătoare solicitante. 

Potrivit doc.umentelor româneşti - şi 
declaratiilor piloţilor de pe G-uri -, unită
ţile noastre au fost inzestrate cu G-uri 2, 
4 şi 6. Nici documentele şi nici piloţii nu 
vorbesc de G-ul 8. Dar. .. nici despre G-ul 
10, subvariantă echipată cu cabină "Gal
land" şi care, sigur, s-a aflat în dotarea 
Grupului 9 pe frontul de vest. Urmele ve
chilor insigne sub stratul de vopsea con
duc la presupunerea că ele provin din 
captură. 

Datele oferite de diversele studii şi pu
blicaţii de specialitate obligă să pre
cizăm că G-urile aflate în serviciul gru
purilor 7, 9 şi 1 Vinătoare au fost armate 
cu un tun rudal de 20 mm (nu de 30 mm, 
cum informează aproape toate publicaţi 
ile pe această temă) şi cu două mitraliere 
de 7,92 mm sau 13,2 mm plasate pe mo
tor, sub capotă; alte două tunuri de 20 
mm montate sub planuri, i n gondole 
acroşabile (pe G-ul 6 conform publicatii
lor străine, inclusiv cele germane) , au ar
mat, in aviatia noastră , numai G-ul 4. 

Datele caracteristice fiecărei subva
riante, prezentate in continuare, vor fa
voriza cunoaşterea lor, cu particularită 
ţile specifice care să uşureze munca ce
lor ce vor să construiască modelu l unuia 
dintre G-urile româneşti. 

G-ul 2. A fost co nstru it in 1942 şi echi
pat cu un motor Dai mler Benz 605 AI cu 
12 cil indri i n V inversat de 1 475 CP. An
vergura : 9,924 m; lungimea: 8,960 m; inăI
ţimea : 2,40 m; greutatea maximă : 3 000 
k~r _ Iteza ax lmă 680 k arma"'e~t 

G-u l 4. A fos Slru ; 'r . 9~; 
pat cu un mot o Da mler Benz 6 
1 475 CP. Anvergura : 992 m, ' 
8,96 m; inâll imea: 2.60 m, greu!. 
ximâ: 3 600 kg; vi teza maximă ' 6 
plafon : 10 000 m: autonomie. 72: 
mament ofensiv: 3 MK 151 de 20 
MG 17 de 7, 92 mm. 

G-ul 6. A fost const ruit in 194~ 
pat cu un motor Daiml er Benz 6 
1 475 CP. Anvergu ra: 9,924 m; Il 
9, 048 m; in ăltimea : 2,60 m; 9 
3 150 kg; viteza: 723 km/h; plafor 
m; autonomie: 725 km; armamer 
151 de 20 mm şi 2 MG 131 de : 
cite 300 lovituri fi ecare 

Problemele ri d icate de VOpSII 
chetelor de G primesc o pr' a 
prin desenul colorat ce inso es I 

riie avionului. Schema de vops I 
pag. 250 şi fotografiile de la pag , 
243 şi 255 din publicaţia ,.Atrc'a'1 
file", voi 5, aduc un plus de n ' 
acest capitol. În lipsa fotog ra' 
vom reconstitui - bazat pe 00; 
autorului din zilele trăite pr, tre 
Grupului 9, in vara lui 1944 - 1 
cromatic al majorităţii avioanelor 
grup. 

Griul argi ntiu obtinut din amesl 
alb şi negru - colorat spre li nia I 
a părtilor later,ale ale fuzelaju lu i 
de gri mai inchis, alternind cu a 
gri amestecat cu verde crom - e 
gamei lor cromatice. De la nivell 
presorului griul verde se colo ra 
spre verde inchis, acesta deven ir 
nal, pe coama fuzelajului, un vere 
Pete le de culoare difuzau unele 
tele , pierzindu-şi conturul in ZOI 
termediare. Două valori de vere 
aplicate in pete mari, dist incte, 
conturate, formau schema de ca 
folosită pentru extradosul planu r 
tradosul lor şi al profundorul ui, 
şi partea ventrală a fuzelajuluj, er 
site in gri-albastru deschis. Inm. 
rea şi semnele de recunoaştere 
cele indicate in artico lu l "O p" 
publicat la pag. 39 din nr. 3/1985 
tei "Modelism ". In functie de e 
căreia ii apartineau avioanele r 
de Înmatriculare de pe fuzel aj I 
(pentru grupul de comandă al , 
apoi roşu, galben, albastru . Num, 
plasat , la mare parte dintre av ioar 
cabină şi cocardă . 
Sugerăm şi cu acest prilej ca 

const rucţiei machetei să se foi , 
- pentru vopsire şi inmatricularE 
tografii de epocă. E un mijloc s 
evitare a inexactitătilor. Repetărr 
zarea că schema sus-mentionat ă 
feră numai la avioanele Grupului 9 
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1 - Lumina pozitie verde 
2 - Tijii comanda volet bord atac 
3 - Eleron 
4 - Volet bord atac 
5 - Flaps 
6 - Carenaj roata 
7 - Priza aer pentru aerisire carlinga 
8 - Cutie munitii mitraliera MG-131 
9 - Mitraliera MG-131 

10 - Motor DB-60SA 
11 - BU$on rezervor ulei 
12 - Elice VDM 
13 - Coafa elice l 
14 - Mecanism schimbare pas elice 
15 - Priza aer racire motor 
16 - Teava e$apament 
17 - Vas expansiune glicol 
18- Suport motor 
19 - Radiator ulei 
20 - Compresor 

21 - Magazie munitie tun MG-151120 
de motor 

22 - Panou parafoc 
23 - Mecanism actionare tren aterizare 
24 - Aparatoare tren aterizare 
25 - Roata 
26 - Ventil 
27 - Jamba 
28 - Tub Pit6t 
29 - Lumina pozitie rO$ie 
30 - Radiator glicol 
31 - Rezervor interior benzina (400 I) 
32 - Compas principal 
33 - Antena I.F. F. 
34 - Statie I.F.F. tip FuG-25a 
35 - Trusa prim ajutor 
36 - Roata bechie 
37 - Lumina pozitie alba 
38 - Directie . 
39 - Profundor 
40 - Stabilizator 
41 - Antena radio 
42 - Statie radio tip FuG-16ZY 
43 - BU$on rezervor benzina 
44 - Butelie oxigen 
45 - Antena DIF 
46 - Catarg antena radio 
47 - Rezervor NW-50 (114 I) 
48 - Cupola carlingii 
49 - Priza aer compresor 
50 - Treapta 
51, 53, 59, 62, 65, 66, 67, 69, 71 - Pa

nouri de acces la comenzi $i insta-
latii . 

52 - Panou acces statie radio $i trusa 
prim ajutor 

54 - Blindaj sticla (90 mm) 
55 - Carenaj cutii munitie mitraliere 

MG-131 
56 - Clapeta pentru prindere cu mina la 

urcare 

57 - Husa eta"s 
58 - Compensa: 
60 - Trapa el ec 

liera MG-" , 
61 - Panourl ac 

aripa st'ng i 
63 - Compensar 
64 - Mitraliera /, 
68 - Priza electr 
70 - Orificiu mal 
72 - Blindal st 'CI 
73 - Contragreu 
74 - Parbriz blm 

pazitii ciapi 
75 - Inchis 
76 - Norm al 
77 - Max im 
78 - La decolare 
79 - Conducta u 
80 - Su port reze 
81 - BU$on reze l 
82 - Rezervor su 
83 - Chinga met 
84 - Tije 
85 - Tun MG-15 
86 - Orificiu SUSI 
87 - Zavor capot 
88 - Man$a 
89 - Scaun 
90 - Roata coma 
91 - Roata coma 
92 - Etufoar 
93 - Pompa inle 

pentru porn 
94 - Rozeta reglo 
95 - Maneta gazE 
96 - Pedala palol 
97 - Butoane cc 

camotat ). 
98 - Lampa ultra 
99 - Maneta larg , 

100 - Maneta CUPI 
101 - Comanda m 
102 - Loca$ ceas I 

103 - Loca$ minel 
104 - Compas 
105 - Altimetru 
106 - Buton regia I 
107 - Vitezometru 
108 - Indicator vir, 
109 - Contor mun 
110 - Colimator RI 
111 - Capsula cu , 
112 - Boost 
113 - Turometru 
114 - Robinet CO l 

mentar 
115 - Maneta des 
116 - Indicator PrE 
117 - Indicator ten 
118 - Capotaj tun 
119 - Loca$ voltan 
120 - Indicator po. 
121 - In dicator pa~ 
122 - Litometru 
123 - Bec ro$u .. Li 
124 - Tablou con 

trica 
125 - Comanda ra, 
126 - Miner larga, 

tar 
127 - Tab/ou insta, 
128 - Regulator p 

gen 
Robinet inst, 
Tablou come 
Miner man$i 
tare; b) lupta 

132 - Clap eta (po. 
ton tun; b) tr 
Buton largal 
tar 
Buton mitrall 
Buton radio 
Buton tun 
[ptrerupiitor 

138 - Incarcator t 
proiectile) 

139 - Cutie electric 

1 - Lumină poziţie verde 
2 - Tila comandă valet bord atac 
3 - Eleron 
4 - Valet bord atac 
5 - Flaps 
6 - Carenaj roată 
7 - Priză aer pentru aerisire carlingă 
8 - Cutie muniţii mitralieră MG-131 
9 - Mitra lieră MG- 131 

10 - Motor DB-605A 
11 - Buşon rezervor ulei 
12 - Elice VOM 
13 - Coafă elice l 
14 - Mecanism sch imbare pas elice 
15 - Priză aer răcire motor 
16 - Ţeavă eşapament 
17 - Vas expansiune glicol 
18 - Suport motor 
19 - Radiator ulei 
20 - Compresor 

21 - Magazie muniţie tun MG-151120 
de motor 

22 - Panou para foc 
23 - Mecan ism a cţionare tren aterizare 
24 - Apărătoare tren aterizare 
25 - Roată 
26 - Ventil 
27 - Jambă 
28 - Tu b Pit6t 
29 - Lumină poziţ ie roş ie 
30 - Radiator glico l 
31 - Rezervor inte rio r benzină (400 1) 
32 - Compas p rincipal 
33 - Antenă 1. F. F. 
34 - Staţie I.F.F. tip FuG-25a 
35 - Trusă prim ajutor 
36 - Roată bechie 
37 - Lumină poziţie aIbă 
38 - Direcţie 
39 - Profundor 
40 - Stabilizator 
41 - Antenă radio 
42 - Sta ţie radio tip FuG -16ZY 
43 - Buşon rezervor benzină 
44 - Butelie oxigen 
45 - An tenă DIF 
46 - Catarg antenă ra dio 
47 - Rezervor NW-50 (114 1) 
48 - Cupola carlingii 
49 - Priză aer compresor 
50 - Treaptă 
51, 53, 59, 62, 65, 66, 67, 69, 71 - Pa

nouri de acces la comenzi şi insta 
l aţ ii 

52 - Pa nou acces staţie radio şi trusă 
prim ajutor 

54 - Blindaj sticlă (90 mm) 
55 - Carenaj cu tii muniţie mitra liere 

MG-131 
56 - Clape tii pentru prindere cu mîna la 

urcare 

57 - Husă e ars 
58 - Compens3' 
60 - Trapa e, ec 

fie ra MG· · 
61 - Panour' ac 

affpa srl'Jgi 
63 '. Compensa : 
64 - MitraiJeră ... 
68 - Priză elecu 
70 - Orificiu ""a 
72 - Bllndal s' C 
73 - Contragre~ 
74 - Parbriz b n 

foziţ;; claf)< 
75 - Inchis 
76 - Normal 
77 - Maxim 
78 - La decolare 
79 - Conduc tii il 
80 - Suport reze 
81 - Buşon reze l 
82 - Rezervor su 
83 - Chingă met 
84 - Tije 
85 - Tun MG- 15 
86 - Orificiu sus 
87 - Zăvor capoi 
88 - Manşă 
89 - Scaun 
90 - Roată cam:; 
91 - Roată come 
92 - Etufoi1f 
93 - Pompă inlE 

pentru porr 
94 - Rozetii regl, 
95 - Manetii gaz 
96 - Pedală palo 
97 - Butoane CI 

camotat). 
98 - Lampă ultre 
99 - Manetă larg 

100 - Manetă cu~ 
101 - Comandă n 
102 - Locaş ceas 
103 - Locaş mîne 
104 - Compas 
105 - Altimetru 
106 - Buton regla 
107 - Vitezometrt 
108 - Indicator vi, 
109 - Contor mur 
110 - Colimator F 
111 - Capsulă cu 
112 - Boost 
113 - Turometru 
114 - Robinet ce 

mentar 
115 - Manetă de 
116 - In dicator pr 
117 - Indicator te 
118 - Capotaj tur. 
119 - Locaş voita 
120 - Indicator p' 
121 - Indicator pi 
122 - Litometru 
123 - Bec roşu .. 1 
124 - Tablou ca 

t rică 
125 - Comandă r, 
126 - Miner larg 

tar 
127 - Tablou inst 
128 - Regulator 

gen 
Robinet ins 
Tablou con 
Mîner man. 
tare; b) lup, 

132 - Clapetă (p 
ton tun; b) 
Buton larg 
tar 
Buton mitre 
Buton radie 
Buton tun 
Îj1trerupăto, 

138 - Incărcător 
proiectile) 

139 - Cutie electr 
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Modelul tancului "Renault 35" a fost 
conceput de catre spe'ciali~tii francezi cu 
ciliva ani inaintea izbucnirii celui d&-al 
doilea razboi mondial. Firesc, noua ma
~ina de lupta incorpora majoritatea im
bunatalirilor pe care cercetarea in do
meniul blindatelor Ie pusese la dispozilia 
constructorilor de pe toate meridianele 
pina in acel moment. in mare, ele con~ 
stau din: a} marirea protecliei echipaju
lui impotriva armamentului antitanc 
(blindaj mai gros, folosirea tehnicii c&
mentarii acestuia in parlile frontale); b) 
cre~terea vitezei de deplasare ~i , a razei 
de acliune (motoare mai puternice -
peste 20 CP/t; diminuarea greutalii prin 
sud area placilor blindate, nu prin nitui
rea lor ca pina atunci); c) perfeclionarea 
sistemului de rulare (~enile mai u~oare ~i 

mal rezistente, folosirea benzilor de cau 
ciuc la roli, suspensie mai bu na); d) me 
dernizarea periscoapelor ~.a. 

Ca urmare a studiilor intreprinse la n l 
velul armatei franceze, indeosebi in sinL 
conducerii infanteriei, la mijlocul dece 
niului patru s-a ajuns la concluzia c' 
forla de izbire a trupei, in condiliile raz 
boiului modern, 'scazuse ingrijoratol 
Care era elementul ce punea in disculh 
eflclenla unel trupe -care se acoperise d. 
glorie pe cimpurile de lupta de pe Marna 
de la Verdun sau de pe Somme? Pregati 
rea ~i inzestrarea individuala a infante 
ri~tilor? Nici vorba! Punctul sensibil Sl 
vadea a fi sprijinul, deja devenit inefi 
cient, al trupelor de blindate inzestratl 
cu tancuri "Renault 17 FT"', tancuri can 
de~i fusesera, intre anii 1917-1918 
unele din starurile ma~inilor blindate 
acum nici nu se mai puteau com para Cl 
nOlle modele de care de lupta . 

Ca rezultat al studiilor intreprlnse 
conducerea ministerului de fazboi de I. 
Paris a solicitat in 1934 unor firme fran 
ceze sa proiecteze un tanc u~or, in jur dl 
8 t, cu un echipaj de 2 oameni, cu 0 vitez, 
de maximum 20 km/h, inarmat cu 2 mi 
traliere jumelate sau un tun de cal. 3 ~ 
mm, prevazut cu un blindaj de maximurT 
40mm. 

j ntreprinderile yare s-au angajat ir 
competilie au fost "Compagnie Gene 
rale de Construction des Locomotives" 
"Del au nay-Belleville", "F.C.M." ("Forge~ 
et Chantiers de la Mediterranee") ~i "Re
nault". Fiecare a prezentat cite un pro· 
iect. Ci~tigatoare a acestei competilii , 
fost firma "Renault" al carei model a fos' 
ales ~i incredinlat producliei in 1935. 

Modelul de tanc u~or "Renault 35" c 
fost produs intre 1935-1940 ir 
1 600-1 900 de exemplare din care c 
parte a fost exportata in lugoslavia, Po· 
Ionia, Romania ~i Turcia. 

Blindatul ave a 0 linie moderna, cu c 
turela dispusa in centrul caroseriei , 
identica cu cele instalate pe tancurile 
"Hotchkiss H-35" ~i "Hotchkiss H-39" ~i 
o suspensie bine studiata cu prilejul con
strucliei automitralierelor de recunoa~
tere "Renault 1935 tip ZT (AMR)" aflate 
deja in serviciul armatei franceze. Siste
mul de rulaj consta, pe fiecare parte, din 
cinci roli cu bandaje de cauciuc - prima 
independenta, celelalte, cite doua, cu
plate cu arcuri ..in foarfece" - roata din
lata - de antrenare a ~enilei - se afla 
in fala, iar roata , intinzatoare in spate. 
Motorul era dis pus in spate in partea 
dreapta, iar alaturi de el se afla rezervo
rul de carburant. Ele erau desparlite de 
habitaclu de un perete protector rezis
tent la foc. 

Conducatorul tancului avea postul in 
parte a din fala a caroseriei, putind sa pa
trunda in interior prin doua chepenguri. 
din care unul se deschldea in afara, iar 
celalalt - aclionat hidraulic - spre inte
rior. Cel d&-al doilea om al echipajului . 
totodata , ~i comandant, patr undea in 

• Vezi "Modelism" nr. 2/1984, p. 22 - 27. 

Mo delul tancu lui "Renault 35" a fost 
conceput de căt re spec i alişti i f rancezi cu 
cîţiva ani Înaintea izbucnir ii celu i de-al 
do ilea ră zbo i mondial. Firesc, noua ma
şină de lu ptă Înco rpora majoritatea Îm
b u nătă ţi r i l o r pe care cercetarea În do
meni ul blindatelor le pusese la dispoz iţ ia 
const ructorilor de pe ţoate meridianele, 
pînă În acel moment In mare, ele con
stau ~ in : a) mărirea protecţ iei echipaju
lUI Impotriva armament ulu i antitanc 
(blind aj mai gros , fo losirea tehnicii ce
men tă r i i acestuia În parţi le frontale) ; b) 
creşterea vitezei de dep lasare şi ,a razei 
de acţiune (motoare mai puternice -
peste 20 CP/ t; dim inuarea greutăţ ii prin 
sud area plăc i lor bli ndate, nu prin nitui
rea lor ca pînă atunci); c) perfecţionarea 
sistemu lui de rulare (şenile mai uşoare şi 

ma, rezistente, f o losi rea benzilor de c au 
ciuc la roţi, suspensie mai bu nă ); d) mc 
der nizarea periscoapelor ş .a . 

ca urmare a studiil or Înt reprinse la n, 
velul armatei franceze, Îndeosebi În sÎnL 
conducerii infan teriei, la mijlocul dece 
niului patru s-a ajuns la conc luzia c 
forţa de izbi re a trupei , În cond iţi ile ră z 
boiulu i modern , scazuse Îngrijorătol 
Care era element ul ce punea În discuţi, 
eficienţa unei trupe care se acoperise d, 
glorie pe cîmpurile de luptă de pe Marna 
de la Verdun sau de pe Somme? Pregăt i 
rea şi Înzestra rea individuala a infante 
rişt il o r? Nici vorbă! Punctul sens ibil s, 
vadea a fi sprijinul , d eja devenit inefi 
cient, al t rupe lor de blindate Înzestratt 
cu tancuri "Renau lt 17 Fr", tan cu ri cart 
deş i fu sese ră , Între anii 1917-1918 
unele di n starurile maş inilor bl indate 
acu m nici nu se mai puteau compara Cl 
noile modele de care de luptă . 

Ca rezultat al st udiilor int repr mse 
co nducerea min ister ului de făzboi de 1. 
Paris a soli citat În 1934 unor firme fran 
ceze să proiecteze un tanc uş or , În ju r d, 
8 t, cu un echipaj de 2 oameni , cu o vitez, 
de max imum 20 km / h, Înarmat cu 2 mi 
t raliere jumelate sau un tun de cal. 3: 
mm, prevăzu t cu un bli ndaj de max imurr 
40mm. 

Întreprinderi le pare s-au angajat Îr 
competi ţ i e au fost "Compag nie Gene 
ra le de Construct ion des Lo comot ives" 
"Delaunay- Bellevi ll e", "F.C.M." ( "Fo rg e~ 
et Ch antlers de la Mediterranee" ) şi "Re
nault" . ,Fiec,are a prezen tat cîte un pro
Iect Clştl gatoa re a acestei compet iţii , 
fost firma " Renault" al carei model a fos' 
ales şi Înc redi nţat producţiei În 1935. 

Modelul de tanc u şor "Renault 35" c 
fost produs între 1935- 1940 Îr 
1 600--1 900 de exemplare din care c 
parte a fost exportată În Iugoslavia, Po, 
lonia, Romania şi Turcia. 

Blindatul avea o linie modernă , cu C 
turel ă dispusă În centrul caroser iei 
identică cu cele instalate pe tancu rilE 
" Hotchkiss H-35" şi "Hotchkiss H-39" s 
o suspensie bine st udi ată cu prilejul cori, 
st ruc ţ i e i automitralierelor de recunoaş · 
tere "Renau lt 1935 ti p ZT (A MR)" aflatE 
dej a În serv iciul armatei franceze . Siste· 
mu l de rulaj consta, pe fiecare parte, dir 
ci nci roţi cu bandaje de cauciuc - prima 
independentă, celelalte, cîte două , cu' 
p late cu arcu ri "În foarfece" - roata di n, 
ţată - de antrenare a şe n i lei - se afla 
În faţ ă , iar roata Întinzătoare În spate 
Motoru l era dispus În spate În partea 
d reaptă , iar alături de el se afla rezervo· 
rul de carbu rant Ele erau despărţ ite dE 
habitac lu de un perete protector rezis· 
tent la foc . 
Conducătoru l tancului avea postul Îr 

partea din faţ ă a car oseriei, putînd să pă · 
trundă În interi or prin două chepen gufl 
d in care u nul se desch idea În af ară, ial 
celăla lt - acţ i onat hidrau lic - spre inte· 
r ior. Cel de-al doilea om al echipaju iui 
t otodată , ş i comandant, pa tr undea Îr 

• Vezi " Mo del/sm" nr. 2/1984, p. 22 - 27. 
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Pentru urmanrea exteriorului , coman
dantul dispunea de un sistem modern de 
periscoape cit ~i de vizoare acoperite cu 
sticla i ncasabila. 

Armamentul tancului de serie "Re
nault 35", spre deosebire de proiectele 
originale, era format dintr-un tun SCllrt 
"PUteaux" SA 18, cal. 37 mm ~i 1 mitra
liera de cal. 7,5 mm montata coaxial cu 
piesa de artilerie (tancurile produse in 
preajma ratboiului vor avea tunuri lungi 
"PUteaux" SA 38, cal. 37 mm). 

Rezerva de muni\ii din interior era de 
100 proiectile de tun ~i 2 400 cartu~e de 
mitraliera (tuburile de cartu~e de mitra
liera trase erau eliminate printr-un orifi
ciu special all at in podea) . Tancurile fa
bricate in perioada premergatoare celei 
de-a doua conflagra\ii mondiale au fost 
prevazute ~i cu aparate de radio . 

::::::es 5 -2 p(eze 'lta ca ...... ., "lode reuS,t 
pentru penoada oe incep u! a faoflca\l el 
sale, in scurt timp tancul " Renau lt 35" a 
fost depa~it de alte modele de care' de 
lupta construite in anii urmatori, in spe
cial in privin\a vitezei ~i razei de ac\iune. 

Toate aceste neajunsuri nu i-au impie
dicat pe germani ~i pe italieni ca, dupa 
capitularea l=ran\ei in 1940, sa preia 
tancurile "Renault 35" si sa Ie introduca 
in inzestrarea trupelor' blindate proprii. 

Ca'-'-' in aceeas penoaoa ... care I -

n sterul de razbol francez an aza "aloa
rea tactica a tancuri lor " Renau lt 17 FT 
cerind inlocuirea lor, cercuri le milltare 
din Romania erau framintate de rezolva
rea unei probleme similare. Teoreticienii 
militari indeosebi erau vizibil preocupa\i 
de modernizarea inzestrarii trupelor de 
blindate, unul dintre ei, locotenent-colo
nelului Radu Davidescu, subliniind ca 
"ele aduc in cimpul tactic, sub 0 cuirasa 

ae 0 relat va r';u ne~c 
pacltate oe foc s exc 
mobill tate ' 

Ca rezu ltat al aces! 
fost facute alocatl' ° 
cadrul Fondu lui apa r 
tru material izarea um 
tiva care , printre alte 
modernizarea ~i inze. 
tancuri. 

Luind in calcu l ~ i 
militare pe care Ror 
anterior, reprezentan\1 
Bucure~ti ~i-au indre 
industriile cehoslovac 
mul contract materia l 
Cehoslovacia. EI va 
achizi\ionarea blindal! 
R-2", Tratativele cu F 
mult deoarece prim L 
Gheorghe Tatarascu , 
lierilor militari ~i civ ili 
temeierea unei indu 

u Vezi- "tv1odelism" n r. 1 
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Pentru urmănrea exteriorului , coman
dantul d ispunea de un sistem modern de 
peri scoape cît ş i de vizoare acoperite cu 
stic l ă i ncasa b i lă. 

Armamentul tancului de serie " Re
nault 35" , spre deosebire de proiectele 
'originale, era format dintr-un tun SCt,,! 
"PUteaux" SA 18, cal. 37 mm şi 1 mitra
lieră de cal. 7,5 mm montată coaxial cu 
piesa de artilerie (tancurile produse in 
preajma răZboiului vor avea tunuri lungi 
"PUteaux" SA 38, cal. 37 mm). 

Rezerva de muniţii din interior era de 
100 proiectile de tun şi 2400 cartuşe de 
mitra l ieră (tuburile de cartuşe de mitra
Iteră trase erau eliminate printr-un orifi
C IU special aflat in podea). Tancurile fa
br icate i n perioada premergătoare celei 
de-a doua conflagraţii mondiale au fost 
prevăzute ş i cu aparate de radio , 

[) 

:A=s 5 -a ;:,'ez-e" a: a. "","" ..... oce ( ::; J S t 
pen'", oenoada de incepL a f aoTica 'E' 
sale, in scurt timp tancu l " Renault 35' a 
fost depăşit de alte modele de c are de 
luptă const ru ite i n anii urmatori, in spe
cial in p r i v i nţa vitezei şi razei de acţiune. 

Toate aceste neajunsuri nu i-au Împie
dicat pe german i ş i pe italieni ca, după 
capitularea Fran ţ e i În 1940, să p reia 
tan cur ile " Renault 35" ŞI să le i n t roducă 
in inzestrarea trupel or bl indate proprii . 

ea,..,... "n aceeas per oa,:,a -.... :a'c rT"' .. 

n steru ce razno fran cez 2na ZE ... a oa
rea tactica a tancur ilor " Renau lt . 7 FT 
ceri nd inlocu irea lor , c ercuri le mil itare 
din Ro mânia erau frămi ntate de rezolva
rea unei problem e s imilare. Teoreticienii 
militar i Îndeosebi erau vizibil preocupaţi 
de modernizarea Î nzestră ri i t rupelor de 
blindate, unul d intre ei, locotenent -col o
nelul ui Radu Davidescu, sublinii nd că 
"ele aduc În cîmpul tacti c , sub o cu i rasă 

:le r€ la i ,vâ"'. U .- e' i 
DaC. a e ce Z c s exe 
moo,lnatE' 

Ca rezultat a aces 
fost facute aloca b 
cadrul Fondulu i apar 
tru mate rial iza rea unt 
t iva c are, printre al te 
modernizare a SI Înze 
tancuri 

Luînd În calcu l ş ' 
mil itare pe care Ror 
anterior, rep reze ntanţ i 
B ucureşti şi -au ÎndlE 
indu st rii le cehos lovac, 
mul contract matena l 
Cehoslovacia. EI va 
achiziţ i o n area blindah 
R_2H , Tratative le cu F 
mu lt deoarece prim L 
Gheorghe Tătă răscu , 
I,elil o r mili tari ş i Civi li 
temeierea unei indu 
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:e :a-CLlr' pnn cumpararea Ilcentelor ~I 
-, or rennologlce necesare producerll 

ae care de lupta . De~1 Mlnlsterul de 
qa:mo' francez s-a aratat favorabil pro
OJ'lerl' facute in decembne 1937 de Gh . 
-amrascu. dupii demisia acestuia, noul 
guvern roman , din ratiuni financiare, a 
anulat cererea , avansind in schimb 0 alta 
oentru importul unor tancuri gata fabri
cate. 

Ca urmare, la 1 octombrie 1938 Minis
lerul de Razboi de la Bucure~ti a con
lractat in Franta 200 tanclirl "Renault 
35' , urmind ca ulterior sa se mai cum
pere inca 100 de bueati. Nevoile armatel 
franceze cit $i exportul in lugoslavia, Po
Ionia $i Tureia au laeut ca livrarile catre 
Romania sa lie sporadice, $i in numar 
scazut, astfel ineit pina la 4 iunie1940 nu 
se primisera din Franta decit 41 de ma
sini de lupta. Dupa ocuparea Frantei de 
eatre trupele germane, din eomanda de 
200 au mai lost primite inca 34 de taneuri 
" Renault 35", numarul carel or blindate 
din dotarea armatei romane ajungind in 
total la 75. Ele au eonstituit inzestrarea, 
Initiala a Regimentului 2 care de lupta , 
'nfiintat la 1 noiembrie 1939. 

Ca $i in eazul taneurilor "Skoda R-2" 
lehnieienii militari romani all adus 0 se-' 
rie de imbunatatiri carului blindat "Re
nault 35". Ele nu au fost atit de nume
roase ea in eazul blindatelor ceho
slovaee, eonstind in principal in inlocui
rea armamentului de la bord: loeul mitra
li erei franceze a fost luat de mitraliera 
eehoslovaca"Z.B." - cal. 7,92 mm, labri
eata in Romania pe baza de lieenta, iar 
tunul "Puteaux" cal. 37 mm eu viteza ini
tiala a proieetilului la 350 m/s a lost inlo
euit eu un tun antitanc "Skoda" , cal. 
47 mm, eu recjJl seurt, eu 0 viteza iniliala 
de 620 m/s. Inloeuirea armamentului a 
avut ea efeet unele modilieari ale mii~tii 
turelei care a fost prevazuta eu un culoar 
prelungit, turnat dintr-un olel realizat in 
premiera nationala. 0 ultima modilieare 
pe care au eunoscut-o taneurile Iran
eeze 'a fost inloeuirea arborilor de antre
nare a rotilor motoare eu altii, turnali 
di ntr-un material mai rezistent. 

o astfel de aetiune pare fireasea daca 
se are in vedere ea la atelierele "Leonida" 
din Bueure$ti s-au labricat 0 parte din 
piesele neeesare tancurilor franeeze , iar 
la Uzinele "Malaxa" se fabrieau, ince
pind din perioada premergatoare celui 
de-al doilea razboi mondial, dupa licenta 
"Renault UE" md. 1931 , $enilete de in
fanterie'" destinate eompaniilor anti
car divizionare, pentru insotirea regi
mentelor de inlanterie, aprovizionarea 
eu munitie $i traetarea armamentului 
greu. 

Cinci din tancurile "Renault 35" au lost 
translormate in autotunuri in atelierele 
Arsenalului armatei din Bucure$ti. 

Tancurile "Renault ' 35" au partieipat, 
in eadrul trupelor de blindate romane, la 
cel de-al doilea razboi mondial, dar dato
rita perlormantelor lor tehnice m_ai 
seazute au suferit pierderi pronunlate. In 
august 1944, efeetivul acestora se dimi
nuase ia jumatate, ca ulterior, in luptele 
i nver$unate de pe frontul de vest. numa
rul lor sa se reduca doar la eiteva, $i 
aeestea avind difieultiili de exploatare 
din eauza lipsei pieselor de sehimb. 
Dupa incheierea razboiului, un numar 
foarte mic din ele au fost reparate, taneu
rile "Renault 35" raminind in dotare pina 
la inceputul anilor '50, eind au fost inlo
euite cu taneuri sovietice T-34. 

Caracterlstlcile tehnlce ale tanculul "Renault 35" 

Lungime: 4,2 m 
~ijime: 1,85 m 
lnaillme: 2,3 m 
Greutate: 10 000 kg 
Annament: 1 tun antitanc "Skoda", , 

cal,47mm 
1 mitraIlE.-i "Z.B", cal. 
7,92mm 

Blindaj (turnat): pirtile incllnate 
20-25mm 
pirtlte vertlcale 
4O-45mm 

Motor: .. Renault" cu 4 clllndrl, 2200 tu
ratli/mln. 

Carburant: benzini 
Vitezi: 20 km/h pe drum 

15 km/h pe teren variat 
Autonomle: 140 km pe ,osea 

100 km pe teren variat 
Performante: trecea obsta cole de 0,5 m 

ini.ltlme 
traversa tran,ee de 1,6 m 
litlme 
urca pante de 60" 

Echipaj: 2 oamenl (conducitorul !ii co
manc:!antul, acesta din unni fI
Ind ~I minuitorul armamentulul 
de la bord) 
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CORNEL 

Planurile originale de ' eonstrL 
taneului "Renault 35" au fost pus 
pozitia noastra de eatre Jean Lee 
fost adaptate pentru model ism ( 
Adrian Tu,inschl. 

•• • - $enileta de infanterie "Malaxa" n 
nea de armament. Ea avea un ec 
mat din doi oameni, lungimea erc 
m, liilimea de 1,70 m ~i iniillimea d 
Blindajul avea 7 mm grosime. GreL 
de 2 1. Folosea un motor cu benzir 
"Renault" de 2.5 CP, dezvolta 0 vii, 
km/h pe drum, 15-20 km pe teren 
:;;i permitea 0 autonomie de 96,5 kn 
obstacole verticale de 0,46 m, tral 
de 1,22 m si urca pante de 41J' 
~enileta tracta cite 0 remorca in cc 
transporta 0 incarcatura utila de 

~E :Z"C ... ' p' r cumpararea licenţel or ŞI 
- cr le'lnOloglce necesare producerII 

Je care de lupta DeŞI Ministerul de 
"'ăzbo francez s-a arătat favorabil pra
:l,,"e" facute in decembrie 1937 de Gh 
-ă:a rascu . dupa demisia acestuia, noul 
c"vern roman . din raţiuni financiare . a 
ă.,ulat cererea, avansind i n schimb o alta 
:>entru Importul unor tancuri gata fabri
cate 

Ca urmare, la 1 octombrie 1938 Minis
terul de Război de la Bucureşti a con
tractat În Franţa 200 tancu" "Renau It 
35". urmind ca ulterior sa se mai cum
pere Înca 100 de bucaţi. Nevoile armatei 
franceze cit şi exportul in Iugoslavia, Po
lonia şi Tu rcia au făcut ca livrările catre 
România să fie sporadice, şi in număr 
scăzut, astfel Încît pînă la 4 iunie 1940 nu 
se primiseră din Franţa decit 41 de ma
sini de luptă. Dupa ocuparea Franţei de 
către trupele germane, din comanda de 
200 au mai fost primite incă 34 de tancuri 
.Renault 35", numărul carelor blindate 

din dotarea armatei române ajungînd În 
otal la 75. Ele au constituit inzestrarea. 
iniţială a Regimentului 2 care de luptă , 
'nfiinţat la 1 noiembrie 1939. 

Ca şi in cazul tancurilor "Skoda R-2" 
tehnicienii mili tari români au adus o se" 
rie de Îmbunătăţiri carului blindat "R&
nault 35". Ele nu au fost atit de num&
roase ca În cazul blindatelor ceho
slovace, constind În principal În Înlocui
rea armamentulu i de la bord: locul mitra
li erei franceze a fost luat de mitraliera 
cehoslovacă "Z.B." - cal. 7,92 mm, fabri
cată În România pe bază de licenţă, iar 
tunul " Pu teaux" cal. 37 mm cu viteza ini
ţială a proiect ilu lui la 350 m/s a fost Înlo
cuit cu un tun antitanc "Skoda", cal. 
47 mm, cu recul scurt, cu o viteză iniţială 
de 620 m/s. inlocuirea armamentului a 
avut ca efect unele modificări ale mă ştii 
turelei care a fost prevăzută cu un culoar 
prelungit , turnat dintr-un oţel realizat În 
premieră naţională. O ultimă modificare 
pe care au cunoscut-o tancurile fran
cezea fost Înlocuirea arborilor de antre
nare a roţilor motoare cu alţii, turnaţi 
dintr-un material mai rezistent. 

O astfel de acţiune pare firească dacă 
se are În vedere că la atelierele "Leonida" 
din Bucureşti s-au fabricat o parte diri 
piesele necesare tancurilor franceze , iar 
la Uzinele "Malaxa" se fabl icau, Înc&
pind din perioada premergătoare celui 
d&-al doilea razboi mondial , după licenţa 
. Renault UE" md. 1931, şenilete de in
fanterie·" destinate companiilor anti
car d ivizionare, pentru Însoţirea regi
mentelor de infanterie, aprovizionarea 
cu muniţie şi tractarea armamentului 
greu. 

Cinci din tancurile "Renault 35" au fost 
transformate În autotunuri În atelierele 
Arsenalului armatei din Bucureşti. 

Tancurile "Renault ' 35" au participat, 
in cadrul trupelor de blindate române, la 
cel d&-al doilea război mondial, dar dato
ri tă performanţelor lor tehnice m.ai 
scăzute au suferit pierderi pronunţate. In 
august 1944, efectivul acestora se dimi· 
nuase la jumătate, ca ulterior, În luptele 
inverşun ate de pe frontul de vest, numă
rul lor să se reducă doar la citeva, şi 
acestea avînd dificultăţi de exploatare 
din cauza lipsei pieselor de schimb. 
După Încheierea războiului, un număr 
foarte mic din ele au fost reparate, tancu
ril e "Renau lt 35" rămînînd În dotare pînă 
la Începutul anilor '50, cînd au fost Înlo
cuite cu tancuri sovietice T-34. 

Caracteristicile tehnice ale tancului "Renault 35" 

lungime: 4,2 m 
l-ăjlme: 1,85 m 
Inaltime: 2,3 m 
Greutate: 10000 kg 
Armament: 1 tun antltanc " Skoda", , 

cal. 47mm 
1 mitrali( .. ă "Z.B", cal. 
7,92 mm 

Blindaj (turnat): părţile incllnate 
2O-25mm 
părţile verticale 
4O-45mm 

Motor: "Renault" cu 4 cilindri, 2200 tu
ralll/mln. 

Carburant: benzină 
Viteză: 20 km/h pe drum 

15 km/h pe teren variat 
Autonomie: 140 km pe şosea 

100 km pe teren variat 
Performante: trecea obstacole de 0,5 m 

inălllme 
traversa tranşee de 1,6 m 
Iătlme 
urca pante de 60" 

EChipaj: 2 oameni (conducătorul şi co
mandantul, acesta din urmă fi
Ind şi minullorul armamentului 
de la bord) 
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Planurile originale de ' const" 
tancului "Renault 35" au fost Pu! 
poziţia noastră de către Jean Lei 
fost adaptate pentru model ism 
Adrian Tuşlnschi. 

•• o· Şendeta de infanterie "Mal axa" I 

nea de armament. Ea avea un e< 
mat din doi oameni, lungimea er 
n,o lăţimea de 1,70 m ş i Înăl ţ i mea, 
Blindajul avea 7 mm grosime. Gre 
de 2 t Folosea un motor cu benzi 
"Renault" de :>5 CP. dezvolta o vii 
km/h pe drum, 15- 20 km pe terer 
şi permitea o autonomie de 96,5 k 
obstacole verticale de 0, 46 m. tr; 
de 1,22 m şi urca pante de 40 
şeniletă tracta cîte o remorcă in ( 
transporta o Încărcătură utilă dl 



lOeea reoonstituirii acestor rachete 
"€>-a fost sugerata de comunicarea cer
ce!atorului principal dr. Constantin $er
:Jan, de la Institutul de Istorie .. N. lorga" 
c n Bucure~ti , care in articolui Preo
cupiiri .prlvind construirea de rachete in 
Mo ldova la sfir,ltul secolulul al XVIII-lea, 
aoarut in "Revista de istorie", nr. 
- 1 1982, comenteaza continutul unui 
"1anuscris cu valoare istorica, descope
rrt de Domnia sa la Biblioteca Academiei 
RS. Romania, apartinind familiei cunos
rutilor boieri ~i carturari moldoveni Co
nachi. Materialul a constituit ~i obiectul 
unei comuniciiri la cel de-al XVI-lea Con
gres international de istoria ~tiintei de la 
Bucure~ti din 1981, fiind apoi publicat in 
revista noastra .. Astronautica" din TIrgo
vi~te, nr. 1-2/32-33 din 1983. 

In cuprinsul voluminosului document, 
care este in. principiu 0 condica de chel
tuieli, exista ~i un fascicul destinat con
struirii artificiilor ~i rachetelor, scris intr-lJn 
li mbaj continind termeni tehniei de pro
venienta diferita, lucru explicabil la acea 
data. Fasciculul nu are un titlu anlJme ~i 
incepe la fila 109 cu urmatorlJl text par
ti al in romane~te - a carui traducere in
tegrala este: .. Compozitie pentru 0 ra
cheta de inaltime de 0 jumatate de 
funt care s-au facut proba ~i este bun". 
( l.tunt = 409,5 grame - n.n.). 

I nsemnarile ~i experientele par a apar
t ine lui Gavril Conachi (mare vornic in 
1785, cu studii in domeniul matematicii 
~i tehnologiei ~i initiat in tainele balisti
cii) ~i dateaza din perioada 1784-1801, 
cind se mentioneaza materialele trebu
incioase "pentrlJ artifiW' (fila 113). 

Avem certitudinea ca aceste rachete 
au fost lansate, deoarece gasim precizari 
de tipul: " s-alJ facut proba ~i este bun" 
(filele 109r ~i 114r). 

Am considerat ca reprolectarea, con
strulrea ,I lansarea u nor rachete de 
acest fel, acum dupa doua secole, permit 
tinerilor sa cunoasca mai bine evolutia 
~t iintei ~i tehnicii romane~ti, prin stabili
rea unui punct de reper in istoria rache
tei din jara noastra. , 

Analizind datele tehnice din textul res
pectiv, studiind cele 6 schite destinate 
rachetelor (din cele 22 efectuate de 
autor, in general, cu mina libera, fara di
mensiuni ~i fepere). ca ~i tabelul de la fila 
110 a manuscrisului, am constatat ca s-au 
construit doua tipuri de rachete de cali
bre diferite. Ele eralJ destinate fie jocuri
lor de artifieii, fie asediului unor cetati. 

Racheta de inaltime, pe care va prOpU
nem sa 0 reproiectam pentru a 0 construi 
~i a 0 lansa, este cea mai mica din cele 8 
variant~ prezentate in tabelul amintit. 
Este yorba de 0 "racheta cu coada", cu
noscuta la noi in tara inca din secolul al 
XVI-lea, de cind dateaza celebrul ma
nuscris de la Sibiu datorat lui Conrad 
Haas, ajutat de Ion Romiinul, la care Yom 
face apel pentru a completa unele infor
matii, absente din documentlJl mol dove
nesc. 

As pectu I general al rachetelor descrise 
in manuscris nu seamana cu imaginea ti
pi ca pe care ne-am format-o noi despre 
acestea. Constatam ca la cea din secolul 
al XVIII-lea avem un numar mai mic de 
elemente fata de cea actuala; ea are 0 
singura· treapta, fiind propulsata de un 
motor cu reactie cu impuls mic, incarcat 
cu combustibil solid. 

in general, racheta este construita din 
hirt ie, lemn, sfoara ~i clei de oase, avind 
masa totala, dupii aprecierea. noastra, de 
cea 330 9 in momentul lansarii ~i cca 130 
9 dupa efectuarea zborului. 

Reproiectind, construind ~i lansind ra
cheta, am conslatat ca manuscrisul da 
explicatiile necesare relative la 0 serie de 
pa rti componente bine determinate, la 
executia sau functionarea lor. Pentru 
alte repere insa a fost necesara inte;ven
tia constructorului de astazi, care a trer 
buit sa subinjeleaga existenta unor com
ponente, facind apel, eventual, ~i la ex
plicatiile oferite de manuscrisul de la Si
biu. 

Desigur ca atunci cuno~tintele de aero
dinamica, tehnologie, desen tehnic etc. 
se aflau intr-o faza incipienta. Totu~i ta
belu l ~i schitele studiate de noi of era 8 
variante de .. racheta cu coada", clasifi
cate dupa masa combustibilului lor ast
fel: 1/ 2 funt (204,74 g); 1 funt (409.49 g) , 
conti nuind cu cele de 2, 3, 6, 8, 12 ~i in
ch eind cu cea de 24 funji (9827,76 g). 
10m injelege tehnol"gia construirii tutu
ror celorlalte rachete de la 1 la 24 funji 
daca yom executa racheta de inaltlme de 
o jumiitate de lunt, care. de~i este cea 
~a ca implica acelea~i procedee ~i 
e'.ape ca Sl ce'e de dlmensiuf1 "1a mar' 

.... :e e ce .Jr ...... e.aza ~(Y'"' ~,..eze .... ta """"0-

nente, avind in vedere faptul ca 0 aserne
nea reconstituire intereseaza in primul 
rind pe cei cu 0 oarecare experienta in 
domeniu. 

1. ' Deoarece autorul manuscrisului nu 
mentioneaza nimic despre exlstenta ,I 
fonna conulul, presupunem ca aceasta 
era intimplatoare, constructorul nepro
iectindu-I in mod ex pres. 

2. Corpul era format dintr-o nuia sau 
bagheta, care in viziunea constructoru
lui din secolul al XVIII-lea alcatuia 
.. coada" rachetei ~i era de 4,5 ori' mai 
lunga dedt lungimea motorului. 

Sugeram 0 grosime minima de 1 cm 
astlel incit nuiaua sa nu se indoaie sub 
greutatea proprie. 

3. Slstemul stabilizator lipse~te din 
descrierea din manuscris, stabilitatea pe 
traiectorie fiind asigurata de lungimea 
cozii. 

4. Mljlocul tehnlc de recuperare (pa
ral?uta), slstemul sau de declan,are ,I 10-
cui de depozltare a para,utel nu intrau in 
discujie pe vremea aceea, caci scopul 
', ansarii se limita la efectul luminos al ar
tificiilor sau, respect iv, la atingerea unor 
tinte, in cazul asedierii cetatilor, racheta 
deteriorindu-se pe masura ce motorul 
ejecta combustibilul aprins. Nici motorul 
nu era prevazut cu intirzletor pentru de
clan,area para,utel, ca la rachetomode
lele de astazi, deoarece, a~a cum am ara
tat, nu exista nici un mijloc de recupe
rare. 

5. Portmotorul nu era sub forma celor 
folosite astazi in rachetomodelism sau in 
tehnica construirii rachetelor cu com
bustibili solizi. 

Prinderea motorului (1, fig. 1) de cor
pul rachetei (5, fig. 1), 'care la noi este 0 
nuia, dupa cum am aratat, se face cu 0 
sfoara (2, fig. 1) de in sau cinepa, cu gro
simea de 3 mm, prin infa~urare ~i inno
dare peste corp ~i motor. 

Tabelul citat indica lungimea de 8 parti 
din ar~in, adica de 0,568 m, tinind cont ca I 
1 ar~in = 0,71 m. , 

6. Carcasa motorulul (.1, fig. 1) se com
punea dintr-un tub ("fi~ic") realizat prin 
rularea a doua coli mari de "hirtie mos-
covita" (1, fig. 2) . . 

Noi vom folosi 0 coala de desen cu di
mensiunile de 180 x 300 mm, infa~urata 
pe un ~blon cilindric din lemn cu diame
trul (calibrul) de 3Q mm, avind forma in
dicata in figura 2. Intre straturi se va da 
cu clei de oase (de timplarie), a~a cum ne 
indica manuscrisul. 

Masa tubului tiiiat la capete va fi de cca 
87,S g, iar grosimea peretelui va. repre
tenta 117 din diametru (fila 110). In inte
rior se atla camera de ardere (2, fig. 2) ~i 
ajutajul (4, fig. 2), objinut prin interme
diu I matrijei ~i menjinut la forma indicata 
prin legarea strinsa cu 0 sfoara cu grosi
mea de 1 mm (3, fig. 2), lunga de 1,3 
ar~ini (0,923 m). Aceasta operatie de gi
tuire a tubului pentru obtinerea duzei 
motorului se va efectua imediat dupii 
confectionarea cilindrului de hirtie, asi
gurind astlel uscarea lui sub aceasta 
forma. 

7. Prepararea combustlbllulul solid 
S-a constatat ca din cele 90 de rejete 

din manuscris numai 41 erau destinate 
pentru combustibilul de rachete, care 
puteau fi: fumigene, luminoase, colo
rate, zgomotoase, puternice, in carcasa 
motorului vom comprima urmatoarea 
compozitie, data in drame (1 dram = 3,23 
g) de reteta de la fila 109r a manuscrisu
lui: 32,50 silitra, 3,75 sulf, 11,25 carbuni; 
sau: 18 silitra, 3 ciirbune, 3 sulf; sau : 19,5 
silitra, 4,5 carbune, 4,5 sulf. Precizam ca 
aceste retete, in mare, au fost folosite ~i 
in secolul al XVI-lea ~i continua sa fie fo
losite ~i astazi de catre rachetomodeli~tii 
nQ~tri incepatori. 

In manuscris nu se mentioneaza eta
pele prepararii combustibilului, dar teh
nologia reiese din unele indicajii par
tiale: substantele alese sa fie .. Iamurite" 
(adica pure). pisate (mojarate) ~i apoi, 
presupunem. noi, trecute prin sita fina ~i 
amestecate pina se objine 0 pulbere ce
nu~ie omogena . Pentru omogenizare se 
turna .. rachiu" (fila 113r). a~a cum astazi 
folosim alcoolul. 

8. Matrlla motorulul, necesara presarii 
combustibllului in carcasa, se confec
tiona din .. hier" , dupa ultima schita din 
manuscris (Ia fila 117) ~i dupa datele din 
tabelul de la fila 110, sintetizate de noi 
aici in figura 3. Ea se compunea din 
corpul matrijei (1, fig. 3), formatorul du
zei (3, fig . 3) ~i cel al camerei de ardere 
(2, fig. 3) . Presupunem ca, presarea se 
lacea cu ajutorul a doua pistoane cilin
drice (unul cu orificiu, celalalt fara), a~a 
cum ne sugereaza reperul (5. fig. 3) . 

9 Pres.area combusl ibilului 
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jos, era introdus formatorul camerei de 
ardere (2 ~i 3, fig. 3). Prin parte a de sus se 
turna treptat . (cu lingura) combustibil, 
agitindu-se matrita (,.se clate~te cu mina 
ca sa se a~eze ... bine"), iar presarea se 
facea cu ajutorul pistonului cu orificiu. 
In final, dupa pres area combustibilului, 
se a~aza 0 rondea de lemn (5, fig. 2). Au
torul vechiului .. tratat" recomanda (fila 
1051'), pentru a objine 0 anumita densi
tate, sa lovim pistoanele, pentru fiecare 
portie de incarcatura, de cite 15 ori, cu 
un .. mai de 200 drame", adica cca 650 9 
(fila 109), cerind ca amestecul sa aiba un 
plan orizontal, iar formatorul camerei de 
ardere sa fie vertical, "altfel racheta nu 
se inalta drept in sus". 

10. Montarea rachetel 
Asamblarea partilor componente se 

face cu grija, pentru a obtine un montaj 
robust ~i simetric. Motorul se prinde ~de 
nuia, a~a cum s-a indicat la port motor. 

. Fiindca nici 0 schija nu a fost execu
tata in culori ~i nici din textul manuscri
sului nu relulta, nu se punea problema 
coloritului, inmatricularii ~i a finisarii ra
chetei, cum se pune astazi. Consideram 
ca racheta avea un colorit corespun
zator culorilor naturale ale materialelor 
folosite (fig. 4). Propunem botezarea ra
chetei cu inijialele: G.C.C.$.i.R. (Gavril 
Conachi - Constantin $erban - Ion 
Radu) .. 

11. In manuscris se intilnesc 17 retete 
pentru prepararea fltllelor, din ~are 3 
erau destinate aprinderii combustibilului 
de racheta, iar celelalte erau preparate 
pentru a arde cu foc de diferite culori pe 
dispozitive fixe sau mobile, sub forma de 
artificii. De exemplu (Ia fila 114r) se arata 
ca "puindu-se cite trei firi di bumbac la 
un loc sau di va fi mai gros sa-s pui in 
doua sa-s puie in rachiu tare ~i cu praf de 
pu~ca ~i ~ezind tri zali acil bumbac apoi 
sa scoati ~i sa intindi pe 0 scindura si-s 
pune diasupra praf de pusca si-I lasa sa-s 
~sJce s' sa fac' lit ul Dr'" car sa da foc 
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lului, care este asemanatoare cu CE 

losita de rachetomodeli~tii de astazi. 
12. Centrarea se facea prin .. cum 

rea" rachetei in dreptul duzei mote 
~i, daca aceasta nu se realiza, se taia 
gresiv din coada (nuia). Evident c 
stapineau teoria determinarii ~ i pi 
prin calcul a centrelor de greutate 5' 
siune. Totul se baza pe experienja 
cu zi. 

13. Lansarea se face prin introdu( 
cozii rachetei intr-un orificiu practic 
pamint, dindu-se inclinajia ~i direcji, 
rite (fig. 5). Dupa aceea, in ajutajul r 
rului introducem fitilul, care se ap 
cu jar, cu un alt fitil sau cu iasca ao 
de la un .. scaparator". 

in manuscris nu se dau indicaji i fI 

toare la inelele de ghidaj. la ramp 
lansare, la organizarea po~"onu ll 
nlci la oorformanle le obt,nule 

lCeea reoonstituirii acestor rachete 
"2-a fost sugerată de comunicarea cer
: a âtorului principal dr. Constantin Şer
: a . de la Institutul de Istorie " N. Iorga" 
a n Bucureşti . care in articolul Preo
cu pări priv ind construirea de rachete in 
Moldova la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
aoârut in " Revista de istorie", nr. 
., 1982, comentează conţinutul unui 
"la uscns cu valoare istor i că, descope
r t de Domnia sa la Biblioteca Academiei 
I'lS. Romănia. aparţinind familiei cunos
cujilor boieri şi cărturari moldoveni Co
nachi. Materialul a constituit şi obiectul 
,mei comunicări la cel de-al XVI-lea Con
gres i nternaţio nal de istoria ş ti i nţei de la 
Bucureşti din 1981, fiind apoi publicat in 
revista n oastră "Astronautlca" din n rgo-

I ş,te , nr. 1-2132-33 din 1983. 
In cuprinsul voluminosului document, 

care este in. pri ncipiu o condică de chel
t ieli, exi stă ş i un fascicul destinat con
struirii artificiilor şi rachetelor, scris intr-un 
limbaj conţin ind termeni tehnici de pro
venienţă di ferită , lucru explicabil la acea 
dată. Fasciculul nu are un titlu anume şi 
incepe la fi la 109 cu u rmătoru l text par
iial in româneşte - a cărui traducere in
tegrală este: "Compoziţie pentru o ra
c etă de i nălţime de o jumătate de 
fun t care s-au făcu t proba şi este bun" . 
1.funt = 409, 5 grame - n.n.). 

I nsem nări le ş i experienţele par a apar
me lui Gavril Co nachi (mare vornic i n 
1785, cu studii in domeniu l matematicii 
si tehnologiei ş i iniţi at in tainele balisti
cii) ş i datează din perioada 1784- 1801, 
cînd se menţionează materialele trebu
incioase "pentru art if iţ i i " (fi la 113). 

Avem certitudi nea că aceste rachete 
au fost lansate, deoarece găsim precizări 
de tipul: " s-au făcut proba şi este bun" 
(fi lele 109r şi 114r). 

Am considerat că reprolectarea, con
struirea ,1 lansarea u nor rachete de 
acest fel, acum după două secole, permit 
ti nerilor să cunoască mai bine evoluţia 
stii nţei şi tehnic ii româneşti, prin stabili
rea unui punct de reper in istoria rache
tei din ţa ra noastră. , 

Analizind datele tehnice d in textul res
pectiv , studiind cele 6 sch iţe destinate 
rachetelor (din cele 22 efectuate de 
au tor, in general, cu mîna l iberă , fără di
mensiuni şi repere), ca ş i tabelul de la fila 
110 a manuscrisului. am constatat că s-au 
co nstruit două tipuri de rachete de cali
bre diferite. Ele erau dest inate fie jocuri
lor de arti fi cii . fi e asediulu i unor cetăţi. 

Racheta de inăl ţ i me , pe care vă pr.opu
nem să o reproi ectăm pentru a o construi 
şi a o lansa, este cea mai mică din cele 8 
vari ant~ prezentate in tabel ul ami ntit. 
Este vorba de o "rachetă cu coadă" , cu
noscută la noi in ţară incă din secolul al 
XVI-lea, de cind datează celebrul ma
nuscris de la Sibiu datorat lui Conrad 
Haas, ajutat de Ion Ro miinu l, la care vom 
face apel pent ru a completa unele infor
maţii, absente din documentul moldove
nesc. 

As pectul general al rachetelor descrise 
in manuscris nu seamănă cu imaginea ti
pică pe care ne-am format-o noi despre 
acestea. Constatăm că la cea din secolul 
al XVIII -lea avem un număr mai mic de 
elemente faţă de cea actuală ; ea are o 
s i ng u ră· treaptă , fiind propulsată de un 
motor cu reacţie cu impuls mic, incărcat 
cu combust ibil sol id. 

in general, racheta este constru ită din 
hirti e, lemn, sfoară şi clei de oase, avind 
masa tota l ă, după aprecierea. noast ră, de 
cea 330 g i n momentul lansării şi cca 130 
g după efectuarea zborului. 

Reproiectind, construind şi lansind ra
cheta, am constatat că manuscrisul dă 
ex pli caţi i le necesare relative la o serie de 
pă rţi componente bine determinate, la 
execu ţia sau fu ncţi onarea lor. Pentru 
alte repere Însă a fost necesară inte;ven
iia const ructoru lui de astăzi, care a tre. 
bUlt să subînţe leagă existenţa unor com
oonente, făcînd apel , eventual , şi la ex
plicaţ i i le oferite de man uscrisul de la Si
biu. 

Desigur că atunci cunoştinţele de aero
dinam ică , tehnologie, desen tehnic etc. 
se aflau într-o fază inci p ientă . Totuşi ta
oelul şi schiţele studiate de noi oferă 8 
~afl ante de "rachetă cu coadă" , clasifi
cate după masa combustibilului lor ast
'el: 1/2 funt (204,74 g) ; 1 funt (409,49 g). 
continuind cu cele de 2, 3, 6, 8, 12 şi în
cn eind cu cea de 24 funţi (9827, 76g). 
lom înţelege tehnolQgia construirii tut u

r r celorlalte rachete de la 1 la 24 funţi 
:Iacă vom eltecuta racheta de inălţlme de 
o jumătate de funt, care , desi este cea 
~: că implică aceleaşI procedee SI 
~De ca S ce e de d ,me'ls uni """a f"!1ar 
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nente, avînd in vedere faptul că o aseme
nea reconst it ui re interesează i n pri mul 
rind pe cei cu o oarecare ex perienţă in 
do meniu. 

1. ' Deoarece autorul manuscrisului nu 
menţionează nimic despre existenţa şi 
forma conulul, presupunem că aceasta 
era intimplătoare , constructorul nepro
iectindu- I i n mod expres. 

2. Corpul era format dintr-o nuia sau 
baghetă , care în viziunea constructoru
lui d in secol ul al XVII1-1ea alcătuia 
"coada" rachetei ş i era de 4,5 ori' mai 
lungă decit lungimea motoru lui. 
Sugerăm o grosime mi nimă de 1 cm 

astfel incit nuiaua să nu se îndoaie sub 
greutatea proprie. 

3. Sistemul stabilizator li pseşte din 
descrierea di n manuscris, stabilitatea pe 
traiectorie fiind asigu rată de lungimea 
cozii. 

4. Mijlocul tehnic de recuperare (pa
raşuta). sistemul său de declanşa re şi lo
cui de depozitare a paraş utei nu intrau in 
discuţie pe vremea aceea, căc i sco pul 
',ansării se limita la efectul luminos al ar
tificiilor sau, respectiv, la atingerea unor 
ţi nte, in cazul asedierii cetăţilo r, racheta 
deteriorindu-se pe măsură ce motorul 
ejecta combustibi lul aprins. Nici motorul 
nu era prevăzut cu i ntlrzletor pent ru de
clanşarea paraş utei, ca la rachetomode
lele de astăzi, deoarece, aşa cum am ară 
tat, nu exista nici un mij loc de recu pe
rare. 

5. Portmotorul nu era sub forma celor 
folosite astăzi i n rachetomodel ism sau in 
tehn ica construir ii rachetelor cu com
bustibili solizi. 

Prinderea motorului (1, f ig. 1) de co r
pul rachetei (5, f ig. 1). 'care la noi este o 
nuia, du pă cu m am arătat , se face cu o 
sfoară (2, f ig. 1) d e in sau cinepă , cu gro
simea de 3 mm, prin infăşurare şi inno-

. dare peste corp şi motor. 
Tabelul citat in d i că lungimea de 8 părţi 

din arşin, adi că de 0,568 m, ţi nind cont că 
1 arşin = 0,71 m. 

6. Carcasa motorulu! p , fi g. 1) se com
punea d intr-un tub ("fiş ic" ) realizat prin 
ru larea a două coli mari de "hirtie mos
covită" (1 , fi g. 2). 

Noi vom folosi o coa lă de desen cu d i
men siunile de 180 x 300 mm, infăş urată 
pe un şablon cilindric di n lemn cu diame
trul (calibrul ) de 3Q mm, avind forma in
dicată in figura 2. Intre straturi se va da 
cu c lei de oase (de tim p lări e) , aşa cum ne 
indică manuscrisul. 

Masa tubului tăiat la capete va f i de cca 
87,5 g, iar grosimea peretelui va. repre
zenta 1/ 7 di n diametru (f ila 110). In inte
rior se află camera de ardere (2, fi g. 2) şi 
ajutajul (4, f ig. 2). obţinut prin interme
diul matr iţe i ş r menţ i nut la forma indi cată 
prin legarea strinsă cu o sfoară cu grosi
mea de 1 mm (3, f ig. 2). l ungă de 1,3 
arş ini (0,923 m). Această operaţ i e de gi
tuire a tubului pent ru obţinerea duzei 
motorului se va efectua imediat du pă 
confecţ ionarea cil indrului de hirti e, asi
gurind astfel uscarea lui sub această 
formă. 

7. Prepararea combustibilulul solid 
S-a co nstatat că din cele 90 de reţete 

din manuscris numai 41 erau destinate 
pentru combustibilul de rachete, care 
puteau fi : fumigene, luminoase, colo
rate, zgomotoase, puterni ce. În carcasa 
motorului vom comprima următoarea 
compoz i ţ ie. dată i n drame (1 dram = 3,23 
g) de reţeta de la fila 109r a manuscrisu
lui : 32,50 silitră, 3,75 sulf, 11,25 cărbuni; 
sau : 18 silitră, 3 cărbu ne, 3 sulf; sau: 19,5 
silitră, 4,5 cărbune, 4, 5 su lf. Precizăm că 
aceste reţete, in mare, au fost folosite şi 
in secolul al XVI-lea şi continuă să fie fo
losite şi astăzi de către rachetomodeliştii 
nQştri incepători. 

In manuscris nu se menţ ionează eta
pele preparării combustibil ului , dar teh
nologia reiese din unele in d i caţ ii par
ţiale : substanţe le alese să f ie "lămu rite" 
(adică pure). pisate (mojarate) şi apoi, 
presupunem noi, t recute prin s i tă fină ş i 
amestecate pină se obţ i ne o pulbere ce
nuşie omogenă. Pent ru omogenizare se 
turna "rachiu" (f ila 113r) . aşa cum astăzi 
fo losim alcoolul. 

8. Matrita motorului, necesară presării 
com bustibl lulu i in carcasă , se confec
ţiona din "hier" , după ult ima sch iţ ă d in 
manuscris (Ia fila 117) şi după datele din 
tabelul de la fil a 110, sintet izate de noi 
aici in figura 3. Ea se compunea din 
corpul matriţei (1, fig. 3), formatorul du
zei (3, fig . 3) şi cel al camerei de ardere 
(2, lig. 3) . Presupunem că presarea se 
făcea cu ajutorul a două pistoane cilin
drice (unul cu orificiu , celălalt fără) , aşa 
cu,,", ne sJgerează 'eperul (5. fig 3) . 
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jos, e'ra introdus formatoru l camerei de 
ardere (2 şi 3, fig . 3). Prin partea de sus se 
l urna treptat (cu lingu ra ) combustibil, 
agi tindu-se matriţa (,,se cl ăteşte cu mina 
ca să se aşeze .. . bine" ). iar presarea se 
!ăcea cu ajutoru l pistonului cu orificiu. 
In f inal, după presare a cornbust ibilului, 
se aşază o rondea de lem n (5, f i g. 2) . Au
torul vech iulu i "tratat" recomanda (fi la 
105r), pentru a obţine o anu mită densi
tate, să lovim pistoanele, pentru fiecare 
;Jo rţie de incărc ătu ră , de cite 15 ori. cu 
un "mai de 200 drame", adi că cca 650 g 
(fila 109), cerind ca amestecul să a i bă un 
plan orizontal, iar formatorul camerei de 
ardere să fie vert ical , "altfel racheta nu 
se inalţă drept in sus". 

10. Montarea rachetel 
Asamblarea părţilor co mponente se 

face cu grijă, pentru a obţ in e un montaj 
robust şi simetric. Motorul se prinde 'de 
nuia, aşa cum s-a indicat la portmotor. 
. Fiindcă nici o sch iţă nu a fost execu

t a tă in culori ş i nici din textul manuscri
sulu i nu rezultă, nu se punea problema 
coloritului, înmatriculăr ii ş i a f i nisă r i i ra
chetei, cum se pune astăz i. Considerăm 
că racheta avea un colo rit corespun· 
zător culor ilor naturale ale materialelor 
fol osite (fig . 4) . Propunem botezarea ra
chetei cu i ni ţ i alele : G . C .C . Ş .i. R . (Gavril 
Con achi - Constantin Şerban - Ion 
Radu) .• 

11. In manusc ris se intilnesc 17 reţete 
pentru prepararea fit llelor, din ~are 3 
erau destinate aprinderii combustibi lului 
de rachetă, iar celelalte erau preparate 
pentru a arde cu foc de diferite culo ri pe 
dispozitive fixe sau mobile, sub formă de 
artificii. De exemplu (Ia fila 114r) se arată 
că "puindu-se cite trei firi di bumbac la 
un loc sau di va fi mai gros să-s pui in 
două să-s puie in rachiu tare şi cu praf de 
puşcă şi sezind tri zăli acil bumbac apoi 
să scoati si să intindl pe o scîndură şi·s 
pune diasupra praf de puscă 51·1 Iasă sa·s 
...s..Jce s sa Jac' '. ' u ar"" car Sa ca 'x 
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lulu i, care este asemănătoare cu c 
10sită de rac hetomodel iştii de ast ăzi. 

12. Centrarea se făcea prin .. CU I 
rea" rachetei in dreptu l duzei mo 
şi. dacă aceasta nu se realiza. se ta 
gresiv din coadă (nuia) . Evident 
stăpineau teoria determinării ş i ~ 
prin calcul a centrelor de greutate 
siune. Totu l se baza pe experien ta 
cu zi. 

13. Lansarea se face prin introdl 
cozii rachetei intr·un orificiu pract 
pămint. dindu-se inclinaţia şi direcl 
rite (fig. 5) . După aceea, in ajutajul 
rului introducem fitilul . care se a 
cu jar, cu un alt fitil sau cu iască a 
de, la un .. scăpărător". 

In manuscris nu se dau mdlcaţ ll 
toare la inelele de ghid al . Ia ram 
lansare la organizarea powgonu 
niCI la OP.rlormanlele ob te 
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Aceasta fregata a fost construita 
in Olanda in 1597 $i este una dintre 
putinele nave din epoca pentru care 
s-au pastrat desene $i calcule de 
$antier originale. Planul pe care vi-I 
prezentam este reconstituit pe baza 
acestora de catre cercetatorul ger
man Rudolf Hoeckel $i 'adaptat de 
noi pentru navomodele , clasele 
C1-nave fara propulsie mecanica 
sau C4-miniaturi. 

Botezata initial "Guldener Lowe" 
(Leul de aur) in 1597, numele devine 
"Roter Lowe" (Leul ro$u) 0 data cu 
cumpararea ei de catre ora$ul Ko
nigsberg pentru contele de Prusia. 
Exista un document de arhiva ce 
men\ioneaza prezen\a navei in por
tul Pillau in 1601 sub comanda lui ' 
Peter Hi flsse $i al'loi in 1602, 1605 
$i 1606. In 1608 pleaca cu 0 incarca
tura de lemn sub comanda lui Jo
hann Fett din acela$i port :,;i ajunge 

-- -. 

in octombrie la lisabona, unde este 
vinduta. 

Velatura este caracteristica epocii : 
pe primele doua catarge se gasesc 
cite doua vele patrate, iar pe cel din 
pupa 0 vela latina . Pe bompres se 
gase:,;te de asemenea 0 vela patrata. 
Cu un deplasament de circa 250 t, 
fregata avea circa 28 m lungime :,;i 0 
la\ime maxima de aproximativ 8 m. 
Ca armament utiliza 12 tun uri de 
bronz turnate :,;i 6 falconete montate 
pe copastie. 

Pavilioanele sint colorate cu ro
:,;u-negru-albastru :,;i negru-alb-ro:,;u. 
Ornamentele geometrice de pe cas
telul pupa sint realizate alternativ in 
aceea:,;i succesiune de culori , fondu
rile fi ind albastru $i alb. Opera 
moarta era piturata m aro, iar opera 
vie alba. 

Velele au culoarea cinepii, punlile 
sint din lemn natur, iar manevrele 
negre. 
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Această fregată a fost construită 
În OlandaÎn 1597 şi este una dintre 
puţinele nave din epocă pentru care 
s-au păstrat desene şi calcule de 
şantier originale. Planul pe care vi-I 
prezentăm este reconstituit pe baza 
acestora de către cercetătorul ger
man Rudolf Hoeckel şi 'adaptat de 
noi pentru navomodele , clasele 
C1-nave fără propulsie mecanică 
sau C4-miniaturi. 

Botezată iniţial "Guldener Li:iwe" 
(Leul de aur) În 1597, numele devine 
"Roter Li:iwe" (Leul roşu) o dată cu 
cumpărarea ei de către oraşul Ko
nigsberg pentru contele de Prusia. 
Ex i stă un document de arhivă ce 
menţionează prezenţa navei În por
tul Pillau În 1601 sub comanda lui 
Peter Hi[1sse şi af:loi În 1602, 1605 
ş i 1606. In 1608 pleacă cu o Încărc ă
tură de lemn sub comanda lui Jo
hann Fett din acelaşi port şi ajunge 
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În octombrie la lisabona, unde este 
vîndută. 

Velatura este caracteristică epocii: 
pe primele două catarge se găsesc 
cîte două vele pătrate, iar pe cel din 
pupa o velă latină . Pe bompres se 
găseşte de asemenea o velă pătrată. 
Cu un deplasament de circa 250 t, 
fregata avea circa 28 m lungime şi o 
lăţime maximă de aproximativ 8 m. 
Ca armament utiliza 12 tunuri de 
bronz turnate şi 6 falconete montate 
pe copastie. 

Pavilioanele sînt colorate cu ro
şu-negru-albastru şi negru-alb-roşu. 
Ornamentele geometrice de pe cas
telul pupa sînt realizate alternativ În 
aceeaşi succesiune de culori, fondu
rile fiind albastru şi alb. Opera 
moartă era piturată maro, iar opera 
vie aibă. 

Velele au culoarea cînepii , punţile 
sînt din lemn natur, iar manevrele 
negre . 

-' 
_ .- \-._ . . =-

=::::: V 
1---"-" 

,. 
1 1 

,.. 
L • , 

~~ 

.~. 

1 1 
L L 
../ v~ 

......-::: 1,..."" 

, 

t 
li 1 

II 
V.L 
~ 

~ 
\l 
~ 
V 

, 
H 



o elapa im portanta in evolulia locomo
I ,e or cu abur a fost marcata in ultimele 
::o...a oecenii ale veacului trecut de reali· 
za'ea pnm\ilor locomotive cu dubla ex· 
:Jar-s lune. In acest sistem, denumit ~i 
~mpound", aburul dupa ce a aclionat 
'- D' imul ci!indru (de inalta presiune -
_::> este condus mai intii la un al doilea 
= ~aru (de joasa presiune - B.P.) ~i 
a:J e Iminat, prin co~, in atmosfera. Me
-:J oe a fi aplicat pentru prima data sis
:e-nu "compound" la locomotivele cu 
a:JL- aparjine inginerului francez de ori
; ne elveliana Anatole' Mallet 

. 837-1919). Mallet - cunoscut ~i prin 
S slemul original de locomotive articulate, 
care-I poarta numele - a realizat in 1876 
PI' rna locomotiva-compound "Anglet" (tip 
B't-n2v) cu doi cilindri, care a fost expe
'mentata pe linia de ecartament ingusl 
Bayonne-Biarritz. Diverse altl! variante 
ce locomotive-compound au fost reali
za e de inginerul englez Francis William 
,',eob (1883; locomotive cu 3 cilindri), 
ge·manul August von Borries (locomotive 
Q., 2 cilindri) ~i !rancezii Gaston du Bous
::lUel (inginer al companiei franceze 

rd) ~i Alfred de Glehn, inginer in ca
c'u l Societe Alsacienne de Construction 
','ecanique (1886; locomotive cu 4 ci-
'1dri). . 
Sistemul compound cu 4 cilindri, denu

--, i dupa numele realizatorilor "Glehn-Du 
Bousquet", a avut 0 larga utilizare pe re
;a ,ele franceze ~i in preajma primului raz
ooi mondial mai mult de un sfert din par
eul de locomotive aplicau acest sistem. 
Utilizat inilial la locomotivele cu doua osii 
cuplate, sistemul compound a fost extins 
apoi ~i la cele au trei, patru ~i chiar cinci 
osii cuplate. Printre cele mai remarcabile 
locomotive franceze compound cu 4 ci
I!ndri, construite la inceputul secolului 
dupa sistemul "Glehn-Du Bousquet", fi
gureaza locomotivele aerodinamice 
.Coupe-Vent" (tip 2B) ale companiei 
P.L.M. ~i Atlantic (tip 2B1) ale companiei 
Nord. Locomotivele "Coupe-Vent" au fost 
utilizate la remorcarea trenurilor exprese 
'ranceze "Cote d'Azur Rapide", "Ro
me-Express" ~i "Malle des Indes", iar cele 
lip Atlantic au asigurat relaliile Paris -
Calais, Paris - Lille ~i Paris - Bruxelles, 
printre expresele remorcate de acestea 
d in urma figurind trenurile "Calais-MEidi
terranee" ~i "L'Oiseau bleu". 

Administralia C.F.R. s-a preocupat inca 
din 1895 de introducerea sistemului com
pound cu 4 cilindri la locomotivele roma
ne~ti ~i la 19 august 1896 a propus Minis
terului de Lucrari Publice construirea a 7 
locomotive-compound tip 2C pentru linia 
Ploie~ti - Predeal ~i a 10 locomoti
ve-compound tip 2B pentru trenurile ex
prese de pe linia Pite~ti - Virciorova. 0 
alta propu nere din 1898 se referea la 
achlzilionarea a 20 de locomotive-com
pound tip 2B1-Atlantic. 'Reducerea fondu
lui alocat pentru achizilionarea de loco
motive noi ~i necesitatea unor locomotive 
mai puternice de tip mixt care sa permita 
atit remorcarea trenl1rilor de calatori, cit 
si a celor de marfa pe linia cu declivitali 
mari Ploie~ti - Predeal au determinat ad
ministralia C.F.R. sa opteze pentru con
struirea a 10 locomotive-compound de tip 
2C . 

Noul tip de locomotive C.F.R. a fost 
realizat dupa modelul locomotivelor elve
liene A-3/5 ale liniei montane Saint-Got
thard, care traversau Munlii Alpi - prin 
tunelul cu acela~i nume - la 0 altitudine 
maxima de 1 154 m ~i erau utilizate la re
morcarea trenului "Gotthard-Express". 

Locomotivele de tip 2C-n2 cu doi ci-
ndri ~i simpla expansiune au fost utili

zale mai intii pe continentul nord-ameri
can , unde au fost cunoscute sub d\inumi
rea de locomotive "Ten Wheel". In Eu
ropa, acest tip 11 fost introdus in 1883 pe 
.iniil e italiene. In ceea ce prive~te loco
motivele de tip 2C-n4v, compound cu 4 
c I! lndri sistem "Glehn-Du Bousquet", 
aces tea au fost pentru prima data con- . 
struite in 1894 de firma Societe Alsa
cienne de Construction Mecaniques, 
Graffenstaden pentru releaua de cale fe
rata Badische Staatsbahn (Baden) . Loco
'"1otlvele-compound "Glehn-Du Bous
cJet " au fost utilizate apoi in Franla 
'.' Idi; 1896), Bavaria (1896), Elvelia (Got
.~ard - Bahn) , WLirttenberg (1898), Alsa

c a - Lorena (1898), Prusia (1899) ~i 
Romania (1901). 

Aanurile locomotivelor romane~ti, de 
:;) 2C-n4v, au fost realizate de Biroul de 
slud , A- II (~ef de birou ing. A. Wagner) 
d ~ cadrul Serviciului central de ateliere 
s mater ial rulan t (sef de serviciu ing. 
-~eodor Dragu La 11 aprilie 1898, Di
cae: a Ge n e·a.3 C F R a care director 
era .... ; ~-; ... = Sa gr, a exoec a: a 35 
:.~ :a=': ::-..s~~_:·:.:. ·e:.e :x:c. - .... ;.-

rile acest9r locomotive, precum ~i cai!l
tele de sarcini. Din cele 10 locomoti
ve-compound, doua trebuiau sa fie echi
pate cu levi de incalzire tip Serve, iar alte 
doua cu gratar mobil de sistem american. 
Locomotivele urmau sa fie livrate intr-un 
singur lot in termen de 14 luni de la sem
narea contractului. La licita\ie au partici
pat ~apte fabrici de locomotive, ~i anume 
Hannoversche Maschinenbau A.G., Han
nover-Li nden ; Maschi nenfabrik-Esslin
gen; A . Borsig, Berlin; Neilson, Reid & 
Co, Glasgow; Societe Franco-Beige de 
Materiel de Chemins de Fer, Raismes; 
Gio Ansaldo & Ci, Genova; Stabilimento 
Meccanico Sampierdarena ~i Ing. Ernesto 
,Breda & Ci; Stabilimento Meccanico, Mi
lano. Contractul a fost oblinut la 12 au
gust 1898 de Ernesto Breda, Mi lano, pen
tru 1 060 000 lei-au r, suma care s-a platit 
din creditul extraordinar de 6 milioane 
lei, deschis in contul Ministerului Lucrari
lor Publice cu legea nr. 2414 din 10 mal 
1896. De$i firma italiana nu mai constru
ise locomotive-compound, aceasta a pri
mit contractul datorita prelurilor mai 
mici. La proiectu! inilial au fost aduse di
ferite modificari, dupa studii efectuate de 
oficiul tehnic al Societalii Ernesto Breda. 
Proiectul s-a concretizat in 1900 ~i a fost 
ex pus, in acela~i an, la Expozilia interna
lionala de la Paris, in cadrul pavilionului 
Romaniei. 

La rea!izarea acestor locomotive, de un 
tip total nou atit pentru administralia 
C.F.R. , cit si pentru firma constructoare, 
au trebu[t rezolvate numeroase dificultali 
tehnice. In plus, cele 10 locomotive-com
pound au fost construite intr-un singur 
lot ~i nu s-a putut beneficia de probe in 
exploatare. ca in cazul construirii .in prea
labil a unei locomotive-protolip. Locomo
tivele-compound tip 2C au primit la 
C.F.R. numerele 8001-8010 ~i receplia 
lor a avut loc in per;oada decembria 1901 
- martie '1902. Parcursele de proba au 
fost efectuate pe linia Bucure~ti-Ploie~ti , 
in prezenla inginerului Guido Sagramos9, 
delegatul firmei italiene. ~i a inginerilor 
M. 'Constantinescu, inspector de trac
\iune, AI. Altenliu, seful ate!ierelor Bucu
re~tl, ~i AI. Wagner , ~eful biroului de stu
dii A·II , din partea administraliei C.F.R. 

Locomctiva C .F.R-8005 a efectuat 
prima proba de trac\iune la 22 ianuarie 
1902 pe traseul Bucure~ti-Ploie~ti. re
morcind un tren de 19 vagoane (247 tI), 
dintre care 17 vagoane d~ calatori ~i 
doua vagoane de bagaje. Impreunacu 
tenderul , locomotiva C.F .R.-8005 ave a 0 
greutate in serviciu de 10Q tI . Distan\a de 
59,4 km. dintre Bucure~ti ~i Ploie$ti (de
clivlta\i 0-4 mm/ m), a fost parcursa in 61 
de minute. S-a realizat 0 viteza medie de 
58.4 kmh corespunzatoare timpilor de 
mers a Ire ulul accelerat nr 5 (Bucurestl 
- Po '25: Buzau - Ad d - BJrdu-

Bullea ~i Peris. Ge!e mai biJne teZuitale 
au fost ob\inute in februarie 1902 (pe 
acela~i traseu $i cu un tonaj identic) cind 
locomotiva C.F.R.-8005 a dezvollat 0 pu
tere efectiva medie de 709 CP, consu
mind 10,35 kg de apa $i 1,37 kg de car
bune pentru 1 CP/ora efectiv. Puterea 
maxima a fost de 1 141 CP, dezvollata la 
viteza d~ 74 km/h ~i urcind 0 rampa de 4 
mm/m. In timpul probelor, toate instala\i
lie de pe locomotiva s-au comportat bine. 
In 1905, locomotiva C .F.R.-8005 a fost 
echipata mai intii cu instala\ii de ardere 
numai a pacurii, iar apoi $i cu cap de 
emisie tip Adams ("vortex biast pipe" -
sistem aplicat pentru prima data in 1885 
la locornotivele re\elei engleze London 
and South Western). 

Un articol foarte interesant despre 10-
comotivele C.F.R. 8001-8010, intitulat 
"La locomotiva Compound a quattro ci
lindri delle Ferrovie dello Stato Rumeno", 
a fost publicat de inginerul italian I. Va
lenziani in 1902 in "Rivista delle strade 
ferrate et delle tramvie" care aparea la 
Milano. Dupa prezentarea detaliatii a 10-
comotivelor $i a performanlelor ob\inute 
in timpul primelor probe, autorul incheie 
articolul astfel: "Studiul acestei locomo
tive de tip recent, execulia ingrijlta pinii 
la cele mai mici detalii ~i rezultatele obli
nute in timpul probelor plaseazii aceasta 
ma~ina printre cele mai bune de acest tip 
~i onoreaza mult firma ita!iana cOnslruc
toa/'e ~i administralia feroviara romiin~" .. 

Locomotivele-compound au fost repar
tizate inspec\iilor de trac\iune - III -' 
Bucuresti (8003; 8005; 8006 ~i 8010) $i VI 
- lasi (8001; 800t; 8004; 8007; 8008 ~i 
8009). Locomotivele 8005 ~i 8010 - din 
cadrul Depoului Bucure~ti - au fost utili
zate la remorcarea celebrulu'i tren 
" Orient-Express" pe traseul Bucure$ti -
Chitila - Titu - Pite$ti (108,1 km)' , iar 
locomotivele 8003 ~i 8006 la remorcarea 
trenutilor de calatori ~i de marfa pe linia 
Bucur.e~ti - Ploie~ti - Predeal (143,6 
km). In 1904, locomotivele 8007 $i 8008 
din cadrul Depoului la(>i erau utilizate la 
remorcarea trenurilor accelerate nr. 1/2 
Bucure$ti - Ploie(>ti - Buzau - Mara
$e$ti - Tecuci - Birlad - la~i ~i retur 
pe tronsonul Tecuci - la$i (170,1 km) $i 
a trenurilor accelerate nr. 33/34 pe tra
seul Pa9cani - la$i (75,7 km). 

Ini\ial, locomotivele C.F.R. 8001-8010 
au fost echipate cu pulverizatoare de tip 
Holden care permitearu arderea simultana 
in focar a pacurii ~i a· lignitului. Se pu
teau moqifica proporjiile celor doi com
bustibili. In 1905 s-a dispus echiparea tu
turor locomotivelor-compound cu pul
verizatoare de pllcura tip Dragu. La pri
mirea ordinului se gaseau in atelierul la~i 
la repara\ie locomotivele 8001 , 8006 $i 
8007 dintre care locomotiva C.F.R. 8006 
era gata oentru Droba de oarCur~ ~?d 

telegrama: "Expedia\1 ma$lna 
stare calda la Bucure~ti, fiind r 
ma$ini". Astfel, locomotiva C.f 
nu a m~i fost echipata cu pulv! 
tip DraglJ $i a fost repartizata 
Bucure$ti din cadrul ipspec\iei 
liune III - Bucure~ti. In 1907, I 
vele 8003 $i 8010 au fost repart 
poului Ploie~ti, respectiv Insp. 
trac\iune IV - Buzau. 

LOCOMOTIVA PROPRIU-ZIS) 

Diametrul cilindrilor: H.P. -
B.P. -

Cursa pistonului - 610 mm 
Raportul intre volumele cllin , 

2,5 
Diametrul rolilor boghiului -
Diametrul ro\ilor motoare - 1 
Ampatament rigid - 3600 rr 
Ampatamentul intre osiile ext 

7800 mm 
Timbrul de regim - 15 atm. 
Suprafa\a gratarului - 2,25 r 
Suprafala de incalzire directa 

m2 

Suprafala de incalzire indir 
133,35 m2 

Suprafala totala de incalzire -
m2 

Greutatea locomotivei nealimel 
59 tf 

If 
Greutatea locomotivei in servic 

Greutatea aderenta - 45 tf 
Sarcina maxima pe osie - 1: 
Forja de tracliune - 7 520 k! 
Viteza maxima - 113 km/h 

TENDERUL 

Diametrul ro\ilor - 1 040 mm 
Anipatamentul - 3 160 mm 
Capacitatea nizervorului de ap~ 

m3 
Capacitatea rezervorului de pal 

a) locomotive echipate cu il 
de ardere numai pentru pacura 
m3 

b) locomotive cu instalalii de 
mixta (piicura + carbuni) - 2,9; 

Capacitatea cutiei de carbu ni 
Greutatea tenderului in serviciu 
NOTA.. Planurile originale ale 10< 

vel or C.F.R. 8001-8010 au fost , 
din "Album des principaux , lypl 
chemins de fer de 1'.Hat roumail 
sente a l'Exposition Universelle de 
Paris par Ie service des ateliers et • 
leriel", Paris, 1900. (Biblioteca Aca 
R.S.R., Stampe, V-S661). Planurile 
relor locomotivelor C.F.R. 8001-8· 
figureazii in acest album , insii e 
asemanatoare cu cele ale locome 
pentru trenuri de marfa C.F.R. 68 
(tin r:_n?\ li\lP'~tt:> Aa 11...-_ ~--- .. 

o e apa Importanta În evoluţia locomo
>c or cu abur a fost marcată În ultimele 

: _3 decenii ale veacului trecut de reali · 
za'ea Orlmelor locomotive cu dublă ex
;)2.-S une. In acest sistem, denumit şi 

ompound" , aburul după ce a acţionat 
.~ :J"mut cilindru (de Înaltă presiune -
_::> este condus mai Întîi la un al doilea 
: ~orJ (de joasă presiune - B.P.) şi 
3- e mi nat. prin coş , În atmosferă. Me
':~ de a fi aplicat pentru prima dată sis
;e.,u ,compound" la locomotivele cu 
a:JV aparţin e inginerului francez de ori
;; e elveţiană Anatole ' Maflet 

'537-1919). Mallet - cunoscut şi prin 
5 s:emul o riginal de locomotive articulate, 
Ga'e-I poartă numele - a realizat În 1876 
pr -na 10comotivă-compound "Anglet" (tip 
a'i-n2v) cu doi cilindri, care a fost expe
,mentata pe linia de ecartament Îngust 
Ca onne-Biarritz. Diverse alt~ variante 
ce locomotive-compound au fost reali
Z2:e de inginerul englez Francis William 
,',eoO (1883; locomotive cu 3 cilindri), 
gerrnanu l August von Borries (locomotive 
c~ 2 cilindri) şi francezii Gaston du Bous-
o ... e (i nginer al companiei franceze 
~rd) şi Allred de Glehn, inginer În ca

C',", Societe Alsacienne de Construciion 
'ecan ique (1886; locomotive cu 4 ci
'lori). 
Sistemul compound cu 4 cilindri, denu

--. t după numele realizatorilor "Glehn-Du 
Bousquet" , a avut o largă utifizare pe re
' e ele franceze şi În preajma primului răz
oc mondial mai mult de un sfert din par
cul de locomotive aplicau acest sistem . 
Utilizat iniţial la locomotivele cu două osii 
cu plate , sistemul compound a fost extins 
aDoi şi la cele cu trei, patru şi chiar cinci 

si! cuplate. Print re cele mai remarcabile 
ocomot ive f ranceze com pound cu 4 ci
ndri , construite la Începutul secolului 

dUpă sistemul "Glehn-Du Bousquet" , fi
gurează locomotive l e aerodinamice 
Coupe-Vent" (tip 2B) ale companiei 

P l.M. şi Atlantic (tip 281) ale companiei 
Nord . Locomotivele "Coupe-Vent" au fost 
utilizate la remorcarea trenurilor exprese 
'ran ceze "Câte d' Azur Rapide" , "Ro
m e-Express" şi "Malle des Indes", iar cele 
ip Atlantic au asigurat relaţiile Paris -

Calais, Paris - Lille şi Par.is - Bruxelles , 
printre expresele remorcate de acestea 
din urmă f igurînd trenurile "Calais-Medi
terranee" ş i "L'Oiseau bleu". 

Administraţia C.F.R. s-a preocupat Încă 
d in 1895 de introducerea sistemului com
pound cu 4 cilindri la locomot ivele româ
neşti şi la 19 august 1896 a propus Minis
terul u i de Lucrări Publice construirea a 7 
locomotive-compound tip 2C pentru linia 
Pl oieş ti - Predeal şi a 10 locomoti
ve-compound t ip 2B pentru trenurile ex
prese de pe lin ia Piteşti - Vîrciorova . O 
altă propunere din 1898 se referea la 
achlziţ ionarea a 20 de locomotive-com
pound tip 2B1-Atlantic. Reducerea fondu
,Ui alocat pentru achiziţ ionarea de loco
motive noi ş i necesitatea unor locomotive 
mai puternice de tip mixt care să permită 
atit remorcarea trenllrilor de călători, cit 
SI a celor de marfă pe linia cu declivităţi 
mari Ploieşti - Predeal au determinat ad
mini straţia C .F.R. să opteze pentru con
struirea a 10 locomotive-compound de tip 
a:::;. 

Noul tip de locomotive C .F.R . a fost 
realizat după modelul locomotivelor elve
tiene A-3/5 ale liniei monlane Sainl-Got
!'ard, care traversau Munţii Alpi - prin 

tunelul cu acelaşi nume - la o altitudine 
maximă de 1 154 m şi erau utilizate la re
--.orcarea trenului "Gotthard-Express". 

Locomotivele de tip 2C-n2 cu doi ci
"dri ş i simplă expansiune au fost utili

zate mai Întîi pe continentul nord-ameri
can, unde au fost cunoscute sub denumi
rea de locomotive "Ten Wheel". În Eu
ropa, acest tip 11 fost introdus În 1883 pe 

mife italiene. In ceea ce priveşte loco
motivele de tip 2C-n4v, compound cu 4 
ci"n dri sistem "Glehn-Du Bousquet" , 
acestea au fost pentru prima dată con- . 
s~ruite În 1894 de firma Societe Alsa
cienne de Construction Mecaniques , 
Graffenstaden pentru reţeaua de cale fe
ra a Badische Staatsbahn (Baden) . Loco
~ot ivele-compound "Glehn-Du Bous
c ~et au fost utilizate apoi În Franţa 
', ' oi; 1896) , Bavaria (1896), Elveţia (Got
- ard - Bahn) , Wl.i rttenberg (1898) , Alsa

c " - Lorena (1898), Prusia (1899) şi 
Ro .ânla (1901). 

Planurile locomotivelor româneşti , de 
~ :J 2C-n4v, au fost realizate de Biroul de 
s:ud A- II (sef de birou ing. A. Wagner) 
c - cadrul Serviciului central de ateliere 
5 ate 'la rulant (sef de serviciu Ing 
--eoder D'ag~ ...a 11 aprilie 1898. 0 ,
~c·.a G€"'era 2. C f" R a carei d rector 
~"a _ :. ";:~= Se ; .... a e.;)E:C ao a ::5 

riie acestor locomotive, precum şi caie
tele de sarcini. Din cele 10 locomoti
ve-compound, două trebuiau să fie echi
pate cu ţevi de Încălzire tip Serve, iar alte 
două cu grătar mobil de sistem american . 
Lecomotivele urmau să fie livrate Într-un 
singur lot În termen de 14 luni de la sem
narea contractului. La licitaţie au partici
pat şapte fabrici de locomotive, şi anume 
Hannoversche Maschinenbau A.G., Han
nover-Li nden; Masch i nenf abri k-Essli n
gen; A . Borsig, Berlin ; Neilson, Reid & 
Co, Glasgow; Societe France- Belge de 
Materiei de Chemins de Fer, Raismes; 
Gio Ansaldo & Ci, Genova; Stabilimento 
Meccanico Sampierdarena şi Ing. Ernesto 
/3reda & Ci; Stabil imento Meccanico, Mi
lano. Contractu l a fost obţinut la 12 au
gust 1898 de Ernesto Breda, Milano, pen
tru 1 060 000 Iei-aur, sumă care s-a plătit 
din creditul extraordinar de 6 milioane 
lei , deschis În contul Ministerului Lucrări
lor Publice cu legea nr. 2414 din 10 mai 
1896. Deşi firma italiană nu mai constru
ise locomotive-compou nd, aceasta a pri
mit contractul datorită preţurilor mai 
mici. La proiectul iniţial au fost aduse d i
ferite modificări, după stud i i efectuate de 
oficiul tehnic al Societăţii Ernesto Breda. 
Proiectul s-a concretizat În 1900 şi a fost 
expus, În acelaşi an , la Expoziţia interna
ţională de la Paris, in cadrul pavilionului 
României. 

La realizarea acestor locomotive, de un 
tip total nou atit pentru administraţia 
C.F.R., cît şi pentru firm a co nstructoare, 
au trebult rezolvate numeroase difi cultăţi 
tehnice In plus , cele 10 locomotive-corn
pound au fost constrUite Într-un singur 
lot şi nu s-a putut beneficia de probe În 
exploatare. ca i n cazul conslruirii În prea
labil a unei locomotive-prototip. Locomo
tivele-compound tip 2C au primit la 
C.F.R. numerele 8001-8010 ş i recepţia 
lor a avut loc in perioada decembrie 1901 
- martie 1902. Parcursele de probă au 
fost efectuate pe linia Bucureşti-Ploieşti , 
În prezenţa inginerului Guido Sagramos9, 
delegatul firmei italiene, ŞI a inginerilor 
M. Constantinescu , inspector de trac
ţiune , AI . Altenliu, şeful atelierelor Bucu
reşti, ŞI AI . Wagner , şeful biroului de stu
dii A- fi , din partea administraţiei C .F.R. 

Locometiva C F.R-8005 a ef ec tuat 
prima probă de tracţiune la 22 ianuarie 
1902 pe traseul Bucureşti-Ploieşti . re
morcÎnd un tren de 19 vagoane (247 ti). 
dintre care 17 vagoane de călători şi 
două vagoane de bagaj e. Împreună 'cu 
tenderul , locomotiva C .F.R.-8005 avea o 
greutate in serviCIU de 10Q ti. Distanţa de 
59,4 km , dintre Bucureşti Ş I Ploieşti (de
cllvltaţi 0-4 mm/ m), a fost parcursă În 61 
de minute. S-a realizat o vite7.a medie de 
58.! m ·h. corespunzătoa r e timpilor de 
l'1e'5 a /'enu u accelerat nr 5 (Bucuresti 
- ;:l o as' Bu.ZFlu - Ad rl - 8 rdu-

Buftea şi Peri ş. Ce!e mai bUrle lezultate 
au fost obţinute În februarie 1902 (pe 
acelaşi traseu şi cu un tonaj identic) cînd 
locomotiva C.F.R.-8005 a dezvoltat o pu
tere efectivă medie de 709 CP, consu
mÎnd 10,35 kg de apă şi 1,37 kg de că r
bune pentru 1 CP/oră efectiv. Puterea 
maximă a fost de 1 141 CP, dezvoltată la 
viteza dţl 74 km / h şi urcînd o rampă de 4 
mm/m. In timpul probelor , toate instalaţi
lle de pe locomotivă s-au comportat bine. 
In 1905, locomotiva C .F.R.-8005 a fost 
echipată mai Întîi cu instalaţii de ardere 
numai a păcurii, iar apoi şi cu cap de 
emisie tip Adams ("vortex biast pipe" -
sistem aplicat pentru prima dată În 1885 
la locornotivele reţelei engleze London 
and South Western) . 

Un articol foarte interesant despre 10-
comotivele C .F. R. 8001-8010, intitulat 
"La locomotiva Compound a quattro ci
lindri delle Ferrovie dello Slato Rumeno", 
a fost publicat de inginerul italian 1. Va
lenzian i În 1902 În "Rivista delle slrade 
ferrate et delle tramvie" care apărea la 
Milano. După prezentarea detaliată a 10-
coniotivelor şi a performanţelor obţinute 
În timpul primelor probe, autorul incheie 
articolul astfel : .. Studiul acestei locomo
tive de tip recent, execuţia îngrijită pînă 
la cele mal mici detalii şi rezultatele obţi
nute în timpul probelor plasează această 
maşină printre cele mai bu ne de acest tip 
şi onorează mult firma italiană construc
toare şi administraţia feroviară român,,". 

Locomotivele-compound au fost repar
tizate inspecţiilor de tracţiune - fii - . 
Bucureşti (8003; 8005; 8006 şi 8010) şi VI 
- laşi (8001; 800~; 8004; 8007; 8008 şi 
8009). Locomotivele 8005 şi 8010 - din 
cadrul Depoului Bucureşti - au fost utili
zate la remorcarea celebrului tren 
"Orient-Express" pe traseul Bucureşti -
Chitila - Titu - Piteşti (108,1 km). , iar 
locomotivele 8003 si 8006 la remorcarea 
trenul ilor de călători şi de marfă pe linia 
Bucur.eşti - Ploieşti - Predeal (143,6 
km). In 1904, locomotivele 8007 şi 8008 
din cadrul Depoului laşi erau utilizate la 
remorcarea trenurilor accelerate nr. 1/2 
Bucureşti - Ploieşti - Buzău - Mără
şeşti - Tecuci - BÎrlad - Iaşi şi retur 
pe tronsonul Tecuci - laşi (170,1 km) şi 
a trenurilor accelerate nr. 33/34 pe tra
seul Paşcani - laşi (75,7 km). 

Iniţial, locomotivele C .F.R. 8001-8010 
au fost echipate cu pulverizatoare de tip 
Holden care permiteaU! arderea simultană 
În focar a păcurii şi a lignitu lui. Se pu
teau moqifica proporţiile celor doi com
bustibili. In 1905 s-a dispus echiparea tu-

. turor locomotivelor-compound cu pul
verizatoare de păcură tip Dragu . La pri
mirea ordinului se găseau În ateli erul laşi 
la reparatie locomotivele 8001 , 8006 şi 
8007 dintre care locomotiva C.F.R. 8006 
,?1'"3 gata nent'"li oroba de oa"c 1'"0:; ;'.I?.! 

telegramă : "Expediaţi maşina 
stare caldă }a Bucureşti, fiind I 
maşini" . Astfel, locomotiva C.I 
nu a mai fost ech ipată cu pu lv' 
tip DragiJ şi a fost repartizată 
Bucureşti din cadrul i [lspecţi ei 
ţiune III - Bucureşti. In 1907, 
vele 8003 şi 8010 au fost repar 
poului Ploieşti, respectiv ins~ 
tracţiune IV - Buzău . 

LOCOMOTIVA PROPRIU-ZIS 

Diametrul cilindrilor: H.P. -
B.P. -

Cursa pistonului - 610 mm 
Raportul Între volumele cilil 

2, 5 
Diametrul roţilor boghiului -
Diametrul roţilor motoare -
Ampatament rigid - 3 600 I 

Ampatamentul Între osiile el 
7800 mm 

Timbrul de regim - 15 atrT 
Suprafaţa grătarului - 2,25 
Suprafaţa de Încălz i re directă 

m2 

Suprafaţa de Încălzire ind 
133,35 m2 

Suprafaţa totală de Încălzire 
m2 

Greutatea locomotivei nealirr 
59 ti 

ti 
Greutatea locomotivei În serv 

Greutatea aderentă - 45 tf 
Sarcina maximă pe osie -
Forţa de tracţiune - 7 520 
Viteza maximă - 113 km/h 

TENDERUL 

Dlametrul rotilor - 1 040 m 
Anipatamentul - 3160 mm 
Capacitatea rezervorului de < 

m3 

Capacitatea rezervorului de 
a) locomotive echipate cu 

de ardere numai pentru păcur 
m3 

b) locomotive cu instalaţii 
mixtă (păcură + cărbuni) - ~ 

Capacitatea cutiei de cărbu r 
Greutatea tenderului În servic 
NOTĂ. Planurile 'Originate ale 

velor C.F.R. 8001-8010 au fo, 
din "Album des principaux t 
chemins de fer de I'etat roun 
sente ti l'Exposition Universelle 
Paris par le service des ateliers 
teriel", Paris, 1900. (Biblioteca J 
R.S.R., Stampe, V-5661). Planur 
relor locomotivelor C.F.R. 8001 
figurează in acest album, Însi 
asemănătoare cu cele ale loc< 
pentru trenuri de marfă C.F.R. 
(tin r.:_t'l?' Ih",.,ta ...... 11 __ ~-
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LOCOI,IOTTVELOR C.F.R. 

'- :: 'e<1te c~s:e ae sarCln1 - elaborate 
::e ac~ n slra a C .F.R in perioada 
'896-1919 (vezi bibliografia) - pentru 
ronstruc\ia de locomotive sint men\io
nate pentru locomotivele C.F.R. doua t"i
puri principale de colorit. 

I. COLORIT 1896 ~I 1913 

- negru (noir mat) - pentru camera 
de fum, u~ ~i placa portala acamerei de 
fum, co~ul locomotivei, partile centrale 
ale benzilor transversale din alama ale 
cazanului; 

- negru-striilucitor (noir brillant) -
pentru suspensii, suporturi pentru lan
terne de semnalizare ~i farul locomotivei, 
tampoane, cuple, dispozitiv "chasse-pier-
res"; I 

- brun-inchis (brun-noir) - pentru 
~asiul locomotivei ~i tenderul, rOlile 
locomotivei ~i tenderului, cutia de scule; 

- verde-miisliniu (vert-olive) - pentru 
marchiza mecanicului, cutia de carbuni, 
rezervorul de apa, rezervorul de pacura, 
domurile de abur ~i nisip, exteriorul caza
nului ~i cilindrilor; 

- galben-inchis (imitation de chene; 
jaune fonce) - pentru partea superioara 
din interiorul marchizei mecanicului. 

II. COLORIT 1919 • 

idem, cu deosebirea ca pentru ~asiul 
locomotivei l/i tenderului, rolile locomoti
vei ~i tenderului ~i cutia de scule se utili
zeaza 0 tenta spre ro~u-inchis (rou
ge-brun). 

Cu mici deosebiri fala de coloritul de 
baza, au exis!at ~i diverse variante - ca 
la Ibcomotivele C.F.R. 8001-8010 - in 
care camera de fum ~i co~ul locomotivei 
erau de culoare verde ~i numai u;;a 9i 
placa portala a camerei de fum de cu
loare neagra. 

in 1903, locomotivele C.F.R. au fost 
prevazute - pe ambele parti ale marchi
zei mecanicului - cu tablile indicatoare 
privind viteza maxima de circulalie. Tabli
lele au fost turnate din bronz in cadrul 
atelierelor Bucure$ti $i Pal/cani; literele, 
cifrele, precum $i cadrul erau aurite, iar 
fondul vopsit cu culoare neagra. Monta
rea acestor placule privind "iuleala ma
xirnii" in km/h Drezinta un deosebit inte
res deoarece se pot data diferite fotogra
Iii vechi cu locomotive cu abur. Pina la 
aceasta data, locomotivele C.F.R. aveau 
montate pe marchiza mecanicului numai 
tablile cu numarul locomotivei sau firma 
fabricii constructoare. La unele locomo
tive cu abur, marca fabricii era montata 
pe ambele parti ale domului de abur sau 
pe 9asiu. 

Locomotivele-compound C . F.R. 
8001-8010 aveau un boghiu inainta9 9i 
trei osii cuplate. Erau prevazute cu 4 ci
lindri (doi de inalta presiune, amplasa\i in 
interiorul cadrului locomotivei, l/i doi ci
lindri de joasa presiune, amplasali in ex
teriorul lonjeroanelor), frina automata 
Westinghouse cu aer comprimat, aparate 
pentru incalzirea cu abur a trenurilor, in
dicator de viteza Hausshalter, instal alii de 
nisipare tip Bruggemann, instalalii de un
gere automata tip Nathan. injectoare de 
alimentare tip Friedmann, aparate Lecha
telier $i pulverizatoare de pacura . Osiile 
motoare 'erau confeclionate din olel aliat 
eu nichel, furnizat de uzinele germane 
Krupp. Osia primara - cotita - era ac
lionata de cilindrii interiori, de inalta pre
siune, iar osia a doua de cilindrii exte
riori, de joasa presiune. Cazanul de mari 
dimensiuni, formal din trei virole 'Cilin
drice din olel, ave a intre placile tubulare 
o lungime de 4 065 mm $i conlinea 232 
de levi fierbatoare, liecare cu diametrul 
interior de 45 mm. Avea 0 lungime totala 
de 8400 mm ~i se lermina, in partsa din 
spate, cu un focar tip Crampton, confec
lionat din cupru. Pentru prima data la 
C.F.R., doua dintre locomotive erau echi
pate cu levi de incalzire tip Serve, preva
zule in interior cu 8 nervuri sau aripi. Prin 
aceasta construclie se sporea suprafala 
de incalzire. Cazanul avea un mare dom 
de abur ~i era echipat cu supape duble 
de siguranla tip Ramsbottom. Pentru ob
li nerea unei funclionari economice a 10-
comotivei, s-a adoptat - 0 alta noutate la 
C.F.R. - un timbru de regim de 15 atm. 
Tenderele - pe 3 osii - erau echipate 
alit cu frina automata Westinghouse, cit 
s cu 0 frina de mina. impreuna cu tende
rul. locomolivele aveau 0 lungime totala 
- inlre lampoane - de 17425 mm. Con
slru ile special pentru linia Ploie91i - Pre
deal , locomolivele-compound nu au putut 
e!rcula efectiv pe aceasta linie decit in 
'905 dupa intarirea tuturor podurilor. 

Meeanismele moloare ale loeomotive
or-compound erau dubie, aveau distribu

t slste'" Walsehaert -Heusinger $i erau 
eo~a"date de u., s·ngu r SCh !Mbiilor de 
"-e"s ,.2::0'"': .... j ..... i.~e a::t<TI S u .... :e de aDl.;" 

: eral S s e."u, ae COfT'a"lca u~ ca a rre
canlsmelor moloare nu era ,nClcat penlru 
locomolivele-compound. in plus, slstemul 
prezenta inexacl ital l de proiectare $1 rea
lizare $i ave a sa conduca, ulterior, la dese 
defectMi ale locomotivelor in parcurs. 
Dupa consultarea inginerului Du Bous
quet din cadl'ul companiei franceze Nord, 
Serviciul de ateliere ~i tracliune a modifi
cat in 1910 comanda mecanismelor de 
distribulie, facindu-Ie independente. Lo
comotivele-compound - de;;i aveau un 
mers deosebit de lini~tit, chiar la viteze 
de 110 km/h - nu au dat rezultate con
cludente in exploatare. Avantajele siste
mului compound au fost anihilate de 
cheltuielile mari de intrelinere ~i de com
plicalia com~nzilor. Ca urmare, s~a hota
rit transformi\rea lor, de catre firma ger
mana Henschel-Cassel, in locomotive cu 
supraincalzirE1 ~i simpla expansiune. Iz
bucnirea primului razboi mondial a ami
nat transform area. Dupa razboi mai ra 
masesera in parcul C.F.R . din seria 
BOOl-8010 doar 8 locomotive. Au fast 
trimise pentru rep?rare la uzinele Sko
da-Werke, Plzen. In 1922 locomotivele 
SOOl ~i 8003 aveau cazanele demontate 
complet de pe cadru, iar celelalte stal io
nau in curtea uzinei. Deoarece operaliire 
de reparare a acestor locomotive intir
ziau, administralia C.F.R. a lua! legiitura 
cu firma J.A. MaHei-Munchen , care s-a 
oferit sa execute reparatiile ~i transforrna
rile necesare. 0 parte din desenel e origl
nale ale locomotivelor C.F.R. 8001 - 8010 
se pierdusera insa in timpul razboiului. 
Pentru intocmirea documentat iei de 

:"c'""'s·cr:--3,.': 5-2 e:. ~~ a: a 2c .... ::; S22 
ae 12 ;:> zen a 'Y~Unc""e'" .oco ....... ·c· .2 5:QrJ....! 
La 3 lulle 1924 :n SIUDIU, intOCr-lt De 
firma Maffei (" Rapport concernanl lexa
men fait de la locomotive BREDA") se 
preciza ca nu este indicat sa se modifice 
sistemul compound prin sistemul cu sim
pia expansiune ~i supraincalzire, avin
du-se in vedere modificarile foarte costi
sitoare. Lucrarile de reparare ~i de trans
formare erau evaluate de firma Maffei la 
cca 60 000 marci-aur/locomotiva. Ca ur
mare, la 1 I februarie 1925, s,a hotarit ca
sarea acestor locomotive, inginerul Miu
lescu - reprezentantul C . F . R ~ la uzi nele 
Skoda - primind sarcina sa Ie vlnda 
acestor uzine ca fier vechi. Astlel i~i i n
cheiau cariera primele locomotive-com
pound din dotarea administratiei C.F.R. 
Cu toate ca nu au ob\inut in exploatare 
rezultatele scontate, ele au contribuit -
prin noutalile tehnice introduse (tuburi 
Serve, gratar mobil de sistem american, 
osii din oiel-nichel, timbru ridicat al caza
nului , sarcina sporita pe osii de 15 If, 
forta de tractiune ridicata etc.) - la reali
zarea ulterioara a unor proiecte remarca
bile de locomotive cu abur, adaptate ce
rintelor de exploatare C.F.R. Prin viteza 
maxima de circulalie de 113 km/h, loco
motivele 8001-·8010 au figurat printre 
cele mai rap ide locomotive cu abur de pe 
releaua C.F.R. Ca viteza, ele nu au fost 
depal/lte decit de locomolivele d_e tiP 
2B-"Chemnitz" (C.F.R. 28-33; vlteza ma
xima - 115 km /h) ~i 2Cl-"Pacilic" 
(C.F.R. 2201-2240 ~i 231 .041 - 231 .090; 
viteza maxima - 126 km/h). 
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~'ec:,O"" Ge"'era e ces Q'le-"5 
E:a! Rouma,n C8h ier des charges Pi 

niture de machines-Iocomoti yes mix 
essieux accouph~s avec leurs tende 
pour votes secondaires, Bucarest. 
Thomas Basilesco, 1896. . 

I. Valenziani , La locomotiva Com~ 
al\ro cillndri delle FerroYie della SIal 
Rivista delle strade ferrate e delle trj 
lettine del collegia naziona1e degl i in~ 
roviari italiani, Anno II , n.15, Milanc 
1902 (p. 241-244). 

Ministerul Lucrarilor Publice, Direc 
nerala a Cailar Ferate Romane, Servi( 
liere ~i Tractiune, Istoricul. organiza 
yoltarea Serviclulul de ateliere ,i Irae 
cum ~i progresele realizate de acest 
la inliinlarea lui pina la 1906, Bucure~ 
38-39, fig. 7) . 

• • • Schnell-und Personenzuglt 
der konlgl. Rumiinischen Staatsb. 
-gek. Schnellzuglokomotive; 3/5 -gek 
der-Verbund-Schnellzuglokomolive). 
motive. 3 (1906), p. 143-145. 

Direction Gemerale des Chemins de 
tat Roumain, Direction du Service de~ 
de la Traction , Cahler des charges p. 
nlture de machines~locomotiyes se l 
trois essieux accouples et essleu Ii bl 
avec leurs ten<ters separes pour Ie ! 

trains II marchandlses, Edit ion 
Bucarest, Imprimerie de la Caur Roy, 
Fils, 1913. 

C.F.R. , Parcul locomotlvelor pent" 
mala, larga ,i ingusta la 1 aprille 1 
re~ti. 1915 (p. 78-79). 

Direction Generale des Chemins d, 
mains, Direction des Ateliers et du Me 
lant. Cahier des charges pour la fou 
locomotives, Edition 1919NII, Bucal 
merie de la Cour Royale F. Gobi 
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VEDERE FRONTALA 
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- = °er-:e CCL€i.e oe sarc ni - elaborate 
::e ac""''' stra; a C .F R in perioada 
'396-'919 (vez bibliografia) - pentru 
cons fuclm de locomotive sint menţio
nate pentru locomotivele C.F.R . două ti
puri principale de colorit. 

1. COLORIT 1896 ŞI 1913 

- negru (noir ma.t) - pentru camera 
de fum, uşa şi placa portală a camerei de 
fum, coşul locomotivei, părţile centrale 
ale benzilor transversale din alamă ale 
cazanului; 

- negru-strălucitor (noir brillant) -
pentru suspensii, suporturi pentru lan
terne de semnalizare şi farul 10comotlVei, 
tampoane, cuple, dispozitiv "chasse-pier-
res'" , 
-' brun-inchis (brun-noir) - pentru 

şas i u l locomotivei şi tenderul, roţile 
locomotivei şi tenderului, cutia de scule; 

- verde-măsliniu (vert-olive) - pentru 
marchiza mecanicului, cutia de cărbuni, 
rezervorul de apă, rezervorul de păcură, 
domurile de abur şi nisip, exteriorul caza
nului ş i cilindrilor; 

- galben-inchis (imitation de chene; 
jaune fonce) - pentru partea superioară 
din interiorul marchizei mecanicului. 

II. COLORIT 1919 , 

i dem, cu deosebirea că pentru şasiul 
locomotivei şi tenderului, roţile locomoti
ve i ş i tenderului şi cutia de scule se utili
zează o ten tă spre roşu-inch is (rou
ge-brun). 

Cu mici deosebiri faţă de coloritul de 
bază , au existat şi diverse variante - - ca 
la locomotivele C.F.R. 8001-8010 - În 
care camera de fum şi coşul locomotivei 
erau de culoare verde şi numai uşa şi 
placa porta lă a camerei de fum de cu
loare neag ră . 

În 1903, locomotivele C.F.R. au fost 
prevăzute - pe ambele părţi ale marchi
zei mecanicului - cu tăbliţe indicatoare 
privind viteza maximă de circulaţie , Tăbli
ţele au fost turnate din bronz in cadrul 
atelierelor Bucureşt i şi Paşcani; literele, 
cifrele, precum şi cadru l erau aurite, iar 
fondul vopsit cu culoare neagră. Monta
rea acestor plăcuţe privind "iuţeala ma
xirrui " i n km / h prez i ntă un deosebit inte
res deoarece se pot data diferite fotogra
fii vechi cu locomotive cu abur. Pină la 
această dată , locomotivele C.F.R. aveau 
montate pe marchiza mecanicului numai 
tăbliţe cu numărul locomotivei sau firma 
fabricii constructoare. La unele locomo
tive cu abur, marca fabricii era montată 
pe am bele părţi ale domului de abur sau 
pe sasiu. 

Loco m otivele-compound C . F.R . 
8001-8010 aveau un boghiu inaintaş şi 
trei osii cuplate. Erau prevăzute cu 4 ci
lindri (doi de inaltă presiune, amplasa;i in 
interiorul cadru lui locomotivei, şi doi CI
lindri de j oasă presiune, amplasaţi in ex
teriorul lonjeroanelor) , frină automată 
Westinghouse cu aer comprimat, aparate 
pentru incălzirea cu abur a trenurilor, in
dicator de viteză Hausshalter, instalaţii de 
nisipare t ip Bruggemann, instalaţii de un
gere automată tip Nathan , injectoare de 
alimentare tip Friedmann, aparate Lechă
telier şi pulverizatoare de păcură . Osiile 
motoare 'erau confecţionate din oţel aliat 
cu nichel, furnizat de uzinele germane 
Kru pp. Osia primară - cotită - era ac
ţionată de cilindrii interiori, de Înaltă pre
siune, iar osia a doua de cilindrii exte
ri ori, de joasă presiune. Cazanul de mari 
dimensiuni, format din trei virole cilin
drice din oţel, avea Între plăcile tubulare 
o lungime de 4 065 mm şi conţinea 232 
de ţev i fierbătoare, fiecare cu diametru_1 
interior de 45 mm. Avea o lungime totala 
de 8 400 mm şi se termina, În partea din 
spate, cu un focar tip Crampton, confec
ţio nat din cupru. Pentru prima dată la 
C.F.R., două dintre locomotive erau echi
pate cu ţevi de Încălzire tip Serve, p revă
zute În interior cu 8 nervuri sau aripi. Prin 
această construcţie se sporea suprafaţa 
de Încălzire. Cazanul avea un mare dom 
de abur şi era echipat cu supape duble 
de siguranţă tip Ramsbottom, Pentru ob
tinerea unei funcţionări economice a 10-
comotivei, s-a adoptat - o a l tă noutate la 
C F.R. - un timbru de regim de 15 atm, 
Tenderele - pe 3 osii - erau echipate 
atit cu frÎna automată Westinghouse, cît 
s cu o frînă de mînă. Împreună cu tende
'LI locomotivele aveau o lungime totală 
- intre tampoane - de 17425 mm, Con
strUIte special pentru linia Ploieşti - Pre
ceaI. locomotivele-compound nu au putut 
clfcula efectiv pe această linie decît În 
• 905 după intărirea tuturor podurilor. 

Mecanismele motoare ale locomotive
or-compound erau duble. aveau distribu

; s stem Walschaert -Heuslnger SI erau 
::;""""a..,<ja e de Jn s ngu ' se .... r""bator de 
--=""5 rac J'"1 ... ::. ""·"e a::""" s ........ e ce aOt..o 
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can,s",elor motoare nu era toC 'Cal pen ru 
locomotivele-compound in plus, sistemul 
prezenta inexactităţi de proiectare ŞI rea
lizare şi avea sa conducă, ulterior, la dese 
defectări ale locomotivelor În parcurs. 
După consultarea inginerului Du Bous
quet din cadrul companiei franceze Nord, 
Serviciul de ateliere şi tracţiune a modifi
cat În 1910 comanda mecanismelor de 
distribuţie, făcîndu-le independente Lo
comotivele-compound - deşi aveau un 
mers deosebit de liniştit , chiar la viteze 
de 110 km/h - nu au dat rezultate con
cludente În exploatare. Avantajele siste
mului compound au fost anihilate de 
cheltuielile mari de Întreţinere şi de com
plicaţia comenzilor. Ca urmare, s-a hotă
rit transformarea lor, de către firma ger
mană Henschel-Cassel, În locomotive cu 
supraÎncălzire şi simplă expansiune. Iz
bucnirea primului război mondial a amî
nat transformarea. După război mai ră
măseseră În parcul C .F.R. din seria 
8001-8010 doar 8 locomotive. Au fost 
trimise pentru reparare la uzinele Sko
da-Werke, Plzen. in 1922 locomotivele 
8001 şi 8003 aveau cazanele demontate 
complet de pe cadru, iar celelalte staţio
nau în curtea uzinei. Deoarece operaţiile 
de reparare a acestor locomotive Întir
ziau , administraţia C.F.R. a luat legătura 
cu firma J.A. Maf!ei-Munchen , care s-a 
oferit să execute reparaţiile şi transforrna
riie necesare. O parte din desenele origi
nale ale locomotivelor C.F.R. 8001 - 8010 
se pierduseră Însă În timpul răzbOiului . 
Pentru Întocmirea documentati ei de 

:"2.-S·~ ...... a ~ s-a e :lt?= a· a. L=' _ ~_
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La 3 lul. e 1 92~ n studiU '~lOC'" t ce 
flfma Maffel ( .. Rap port concernant I exa
men falt de la locomotive BREDA") se 
preciza că nu este indicat sa se modifice 
sistemul compound prin sistemul cu sim
plă expansiune şi supraincălzire , avin
du-se in vedere modificările foarte costi
sitoare. Lucrările de reparare şi de tran s
formare erau evaluate de firma Mafiei la 
cea 60000 mărci-aur/locomotiva , Ca ur
mare, la n februarie 1925, s-a hotărit ca
sarea acestor locomotive, Inginerul Miu
lescu - reprezentantul C.F.R la uzinele 
Skoda - primind sarcina sa le vindă 
acestor uzine ca fier vechi Astfel işi În
cheiau cariera primele locomotive-com
pound din dotarea administraţ iei C ,F,R. 
Cu toate că nu au obţinut În exploatare 
rezultatele scontate, ele au contribuit -
prin noutăţile tehnice introduse (tubu ri 
~rve, grătar mobil de sistem american, 
osii din oţel-nichel , timbru ridicat al caza
nului , sarcină sporită pe osii de 15 tf, 
forţă de tracţiune ridicată etc.) - la reali
zarea ulterioara a unor proiecte remarca
bile de locomotive cu abur, adaptate ce
rinţelor de exploatare C.F.R. Prin viteza 
maximă de circulaţie de 113 km / h, loco
motivele 8001-8010 au figurat printre 
cele mai rapide locomotive cu abur de pe 
reţeaua C.F.R. Ca viteză , ele nu au fost 
depaşlte decit de locomotivele de tip 
2B- .. Chemnitz" (C.F.R. 28-33; viteza ma
ximă - 115 km/h) şi 2Cl- .. Paci fic" 
(C.FR. 2201-2240 şi 231 .041-231 .090; 
viteza maximă - 126 km/ h) . 
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nilure de machines-Iocomolives mix 
essÎeux accoup'es avec leurs tendel 
pour voies secondaires, Bucares: 
Thomas Basilesco, 1896. 

1. Valenziani, La locomotiva Compc 
altro cilindri delle Ferrovie dello Stat 
Rivista delle strade ferrate e delle tn 
lettino del collegio nazionale degl i In~ 

roviari italiani , Anno II . n.15. Milanc 
1902 (p. 241 -244) . 

Ministerul Lucrărilor Publice. Direc 
nerală a Căilor Ferate Române. Servi( 
liere şi Tractiune, Istoricul, organiza' 
voltarea Serviciului de atellere şi trac 
cum şi progresele realizate de acest 
la înfllnlarea lui pînă la 1906, Bucure~ 
38-39, fig, 7) . 

• • • Schnell·und Personenzuglt 
der konlgl. Rumănischen Staatsba 
-gek, Schnellzuglokomotive; 3/5 -gek 
der -Verbu nd-Sch nellz uglokomot ive). 
motive, 3 (1906) . p. 143- 145. 

Direct ion Generale des Chemins de 
tat Roumain, Direc tion du Service de:: 
de la Traction, Cahler des charges p< 
ni!ure de machines·locomotives sel 
trols essleux accouph!s et essleu IIbl 
avec leurs tencfers separes paur le 1 

tralns â marchan d lses, Editlo n 
Bucarest, Imprimerie de la Cour Roy, 
Fils, 1913. 

C.F.R. , Parcul locomotlvelor pent" 
mală, largă şi îngustă la 1 aprilie 1 
reşti, 1915 (p. 78-79) . 

Direction Generale des Chemins dl 
mains, Direction des Ateliers et du M, 
lant. Cahler des charges pour la fou 
locomotives, Edition 1919NII . Bucal 
merie de la Cour Royale F, Gobl 
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AN 
POLIGONUL ~i P.ARCURSUL MOLlO PENTRU 

CLASA F 3 (Y,E) 

Th4I ship .tarts pointing to the gate no. 1. YOl! can change her direction 
key., ,r lor ~lo right" and "s"lor .to left". During the rllce, In the upper right 
the screen .... printed: (1) the time; (2) the points yOU g"ned passing the gat 
tlon, you 10$11/30' the points of II gele if you knock one of the gele'. buoy 
next gale 10 paM. You hlWe to pas. every gate twice, respecting the order 
by the programme. Fln .. ly, when you return to the gate no. 1, the program 
by printing In the lower pari 01 Ihe screen the final number of polnl .. correcte 
time was .horter or 10000er .. 150 seconds. 

The poIygone drawing and the points computing are follOwIng the "NAVI 

Regulamentui NAVIGA prevede pen- ecran corespund la 1 metru. P< 
tru navomodelele telecomandate ~i 0 partate de mal, care apar in pel 
proba de indeminare in conducere. pen- mai mici (~i pentru care se ace 
tru care ·va prezentam in cele ce ur- multe puncte), au fost reduse iJ 
meaza un program de simulare pe calcu- cil)ta la 5 ~i respectiv 4 pixeli in 
latoarele personale de tip ZX-Spectrum. In continuare, calculatorul 

Traseul de parcurs, cunoscut sub sa-i comunicati "timpul de inl 
numele "Clasa F3 de evolutii in parcurs sub forma numarului de sutim 
molid", are 8 porti care trebuie traver- cunda intre doi pa~i consecuth 
sate fiecare de doua ori, a~ cum se vomodelului. Timpul minim est, 
arata in figura. La fiecare trecere se loare la care navomodelul se va 
obtin puncte (dte 6 pentru portile 1, 2, cu 0 viteza determinata de vi 
6, 7 ~i 8, dte 9 pentru portile 3 ~i 5 ~i 12 parcurgere a programului de c. 
pentru poarta 4), din care insa se scade cu~ator. Noi recomandam, pe 
o treime (adica 2, 3, respectiv 4 ceput, timpi de 30 .. . 50. Timpu 
puncte) daca se atinge una din balizele tasteaza, apoi se apasa tasta "I 
care delimiteaza poarta respectiva. Un ~i din acel moment cursa incep 
traseu corect parcurs totalizeaza astlel la programele anterioare; dirij 
120 de puncte. La sf!r~itul traseului, face din tastele "s" (stlnga) 
punctele se recalculeaza in functie de (dreapta). Cronometrarea tim> 
timpul realizat: peste 150 de secunde cepe la intrarea prin poarta nr. 
se scad dte 0,1 puncte pentru fiecare opre~le tot pe linia portii nr. 1 
0,5 secunde de depa~ire, iar sub 150 de trebuie parcurse strict in ordin 
secunde se adauga puncte dupa acela~i cata intruelt, daca 0 poarta est, 
principiu. Pe ecranul calculatorului, calculatorul nu va lua in con 
punctele-porti se afi~aza in cursul par- trecerea prin portile urmatoan 
curgerii traseului, iar punctele totale rea "malului" este permisa. 
(porti + timp) se afi~aza in final in par- A~dar, incarcati programul 
tea de jos a ecranului. comanda "RUN". Noua nu 

Programul pe care vi-I prezentam in- ramine deelt sa va uram sa des, 
fepe prin a marca poligonul de parcurs. ecran, din ce in ce mai iute, 
In coltul din stinga sus se indica numero- multi molizi, drepti ~i simetricl 
tarea portilor, iar in coltul din dreapta tie, recordul mondial este de < 
sus se vor afi~, in timpul parcursului, secunde, iar cel national in jur d, 
timpul realizat, numarul de puncte, pre· puteti oare dotJori? Puteti ori( 
cum ~i urmatoarea poarla prin care tre- cerca. Curaj! 
buie trecut . Ne·am straduit ca poligonul 
afi~t pe ecran sa reproduca cit mai fidel 
poligonul real. Fiecare 6 pixeli de pe 
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ANEXA Nr. 21 

POLIGONUL şi PARCURSUL MOLID PENTRU 

CLASA F 3{v,E) 

/ 

LOC DE START 

O,rdin 93 de PUtlQte l'ruIe,l.1:ui.iri o u "elidad de 
~"ecer9 a porţilor acordate puoote la et1n5c,rea bal1z91o~ 

p?Qr,,~ ;( pon,rta 11 6 6 -2 -2 
:tI 6 -2 .. III 9 -, .. III • -, • IT 12' -4 .. IT 12 ..... .. , 9 -, 

T 9 -J .. TI 6 -2 
VI 6 -2 

TII 6 -2 .. ' TII 6 -2 .. VIII 6 -2 .. TIIi 6 -2 .. TII 6 -2 .. 1 f. -2 

TOTAi- 120 

The ahlp slarts polnllng to Ihe gate no. 1. You can change her dlraC1ion 
keys, .)" for .to rlght" and .,S"for .10 lefl". During Ihe race, In Ihe upper rlght 
Iha screen are prlnled; (1) Ihe tlme; (2) Ihe polnls you galned passlng Ihe gat 
\lon, you 10.1 1/3 of Ihe polnt. of a gale II you knock one of Ihe gale'$ buoy 
nexl gate 10 pa... Vou have 10 pass every gale Iwice, respeC1lng Ihe order 
by Iha programme. Flnally, wh"8n you relurn 10 the gele no. 1, Ihe program 
by prlnlll'lg In Ihe lower peri of Iha screen Iha final number of polnls, correC1e 
Ume was .horter or longer as 150 seconda. 

The polygone drawlng and Ihe polnls computlng are followlng Iha NAVI 

Regulamentul NAVIGA prevede pen
tru navomodelele telecomandate şi o 
probă de Îndeminare În conducere, pen
tru care vă prezentăm În cele ce ur
mează un program de simulare pe calcu
latoarele personale de tip ZX-Spectrum. 

Traseul de parcurs, cunoscut sub 
numele .. Clasa F3 de evoluţii În parcurs 
molid", are 8 porti care trebuie traver
sate fiecare de două ori, aşa cum se 
arată În figură . La fiecare trecere se 
obtin puncte (cîte 6 pentru portile 1, 2, 
6, 7 şi 8, cîte 9 pentru portile 3 şi 5 şi 12 
pentru poarta 4), din care Însă se scade 
o treime (adică 2, 3, respectiv 4 
puncte) dacă se atinge una din balizele 
care delimitează poarta respectivă . Un 
traseu corect parcurs totalizează astfel 
120 de puncte. La sfîrşitul traseului, 
punctele se recalculează În funcţie de 
timpul realizat: peste 150 de secunde 
se scad cîte 0,1 puncte pentru fiecare 
0,5 secunde de depăşire , iar sub 150 de 
secunde se adaugă puncte după acelaşi 
principiu. Pe ecranul calculatorului, 
punctele-porti se afişează În cursul par 
curgerii traseului, iar punctele totale 
(porti + timp) se afişează în final În par
tea de jos a ecranului. 

Programul pe care viol prezentăm În
s;:epe prin a marca poligonul de parcurs_ 
In colţul din stînga sus se indică numero
tarea porţilor, iar în coltul din dreapta 
sus se vor afişa , in timpul parcursului, 
timpul realizat, numărul de puncte, pre
cum şi următoarea poartă prin care tre
buie trecut. Ne-am străduit ca poligonul 
afişat pe ecran să re producă cît mai fidel 
poligonul real. Fiecare 6 pixeli de pe 

ecran corespund la 1 metru. p( 
părtate de mal, care apar În pei 
mai mici (şi pentru care se ac( 
multe puncte), au fost reduse ÎI 
ci!)tă la 5 şi respectiv 4 pixeli În 

In continuare, calculatorul 
să-i comunicati .. timpul de Înl 
sub forma numărului de sutim 
cundă Între doi paşi consecuti, 
vomodelului. Timpul minim est, 
loare- la care navomodelul se va 
cu o viteză determinată de v 
parcurgere a programului de c 
cul-ator. Noi recomandăm, pe 
ceput, timpi de 30_ .. 50. Timpu 
tastează, apoi se apasă tasta " 
şi din acel moment cursa incep 
la programele anterioare, din: 
face din tastele .. s" (stînga) 
(dreapta). Cronometrarea timl 
cepe la intrarea prin poarta nr 
opreşte tot pe linia portii nr _ 1 
trebuie parcurse strict În ordir 
cată Întrucît, dacă o poartă est 
calculatorul nu va lua În cor 
trecerea prin portile următoar 
rea "malului" este permisă . 

Aşadar, Încărcati programul 
comanda .. RUN". Nouă nu 
rămîne decît să vă urăm să de~ 
ecran, din ce În ce mai iute, 
mulţi molizi, drepti şi simetri< 
tie , recordul mondial este de 
secunde, iar cel national În jur c 
puteţi oare dotJori? Puteti or; 
cerca. Curaj' 
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10 DIM 1 ( 22 ) 
15 DIM h (18) 
20 FOR ,=1 TO 22 
25 READ 1 ( i ) 
30 NEXT i 
35 DATA 28,29,113,114,121,122, 

208,209,72,73,164,163,117,118,24 
,25,212,213,76,77,159,160 

40 FOR i=l TO 18 
45 READ h (i) 
50 NEXT i 
55 DATA 11,12,85,86,92,91,46,4 

7,65,66,86,85,160,161,166,167,4, 
5 

60 FOR i=1 TO . 2 
65 FOR j=l TO 8 
70 PLOT 1 (j) ,h(j) 
75 NEXT j 
80 NEXT i 
85 FOR i=3 TO 4 
90 FOR j-9 TO 12 
95 PLOT, 1 (j) , h ( i ) 

100 NEXT j: NEXT i 
110 FOR j=13 TO 14 
115 FOR i=7 TO 16 
120 PLOT l<j),h(i) 
125 NEXT i 
130 NEXT j 
'l35 FOR j=15 TO .18 
140 FOR i=17 TO 18 
145 PLOT 1 ( j) , h ( i ) 
150 NEXT i 
155 NEXT j , 
160 FOR j=19 TO 22 
165 FOR i=5 TO 6 
170 PLOT l(j),h(i) 
175 NEXT i 
180 NEXT j 
200 PRINT AT 0,4;"4" 
205 PRINT AT 3,2;"3" 
210 PRINT AT 3,6;"5" 
215 PRINT AT 4,4;"8" 
220 PRINT AT 5,4;"7" 
225 PRINT AT 7,0,"2" 
230 PRINT AT 7,4;"1" 
235 PRINT AT 7,8;"6" 
240 PRINT AT 9,0,"Q.r'dineo" 
245 PRINT AT 10,Or portilor" 
250 PRINT AT 1,21;"rimpul:" 
255 PRI~T AT 3,21J"Puncte:" 
260 PRINT AT 4,~11"Urmotooreo" 
265 PRINT AT 5,2j,"poorto" 
300 LET ~=118 . 
305 LET y=O 
310 LET p=O 
320 LET q"2 
325 LET n=O 
330 LET k=O 
335 LET t=o 
350 INPUT "Doti timpul de intir 

ziere"";j 
360 IF j<O THEN GO TO 350 
370 LET i=INT ( j/2+1l 
380 BORDER 0 
400 GO SUB 2400 
410 IF y=11 THEN GO SUB 4100 
411 ' IF y=12 THEN GO SUB 4100 
420 GO SUB 4000 
430 IF k<1 THEN PRINT AT 5,31," 

I": GO TO 400 
450 GO SUB 2400 
460 IF ~=29 THEN IF y:'l1 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 490 
461 IF ~=29 THEN IF y=12 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 490 
462 IF ~=28 THEN IF y=ll THEN G 

o SUB 4150: GO TO 490 
463 IF ~=28 THEN IF yz12 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 490 
464 IF ~.24 THEN IF y-4 THEN GO 
SUB 4150: GO TO 490 
465 IF x=:::'. THEN IF y=5 THEN GO 
SUB 4150: GO TO 490 
466 IF ~=25 THEN IF y=4 THEN GO 
SUB 4150: GO TO 490 
467 IF ~=25 THEN IF y-5 THEN GO 
SUB 4150: GO TO 490 
468 IF ~=26 THEN GO SUB 4160: G 

o TO 490 
469 IF ~=27 THEN GO SUB 4160 
490 GO SUB 4000 
495 IF k<3 THEN PRINT AT 5,31," 

2": GO TO 450 
500 GO SUB 2400 
510 IF )(=72 THEN IF y=85 THEN G 

o SUB 4200: GO TO 520 
511 IF ~=72 THEN IF y=86 THEN G 

o SUB 4200: GO TO 520 
512 IF ~ =73 THEN IF v =85 TI-IEN G 

o SUB 4200: GO TO 520 
513 ~F ~ = 73 ~I-IE I C' y =86 .,. ..... E -

U SUB 4200: GO TO 
514 IF x=76 THEN 

o SUB 4200: GO TO 
515 IF x=76 THEN 

o SUB 4200: GO TO 
516 IF x=77 THEN 

o SUB 4200: GO TO 
517 IF x=77 THEN 

o SUB 4200: GO TO 
518 IF x=73 THEN 

o TO 520 

620 
IF 
520 
IF 
520 
IF 
520 
IF 
520 
GO 

v=91 THEN 

y=9T THEN 

y=91 THEN 

y=92 THEN 

SUB 4220: 

519 IF x=74 THEN GO SUB 4220 
520 GO SUB 4000 

G 

G 

G 

G 

G 

530 IF kC5 THEN PRINT AT 5,31;" 
3": GO TO 500 

550 GO SUB 2400 
560 IF ~=117 THEN GO SUB 4250 
565 IF x=118 THEN GO SUB 4250 
570 GO SUB 4000 
580 IF kC7 THEN PRINT AT 5,31;" 

4": GO TO 550 
600 GO SUB 2400 
610 IF x=159 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
611 IF x=159 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
612 IF x=160 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
613 IF ~=160 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
" 614 IF x=163 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
615 IF ~=163 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
616 IF x=164 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
617 IF ~=164 THEN 

GO SUB 4200: GO TO 
618 IF x=161 THEN 

GO TO 620 

IF y=91 
620 
IF y=92 
620 
IF y=91 
620 
IF y=92 
620 . 
IF y=85 
620 
IF y=86 
620 
IF y=85 
620 
IF y=86 
620 
GO SUB 

THEN 

THEN 

THEN 

THEN 

THEN 

THEN 

THEN 

THEN 

4220: 

619 IF x=162 THEN GO SUB 4220 
620 GO SUB 4000 
630 IF k<9 THEN PRINT AT 5,31," 

5": GO TO 600 
650 GO SUB 2400 
660 IF x=208 THEN IF y=11 THEN 

GO SUB 4150: GO TO 670 
661 IF ~=208 THEN IF y=12 THEN 

GO SUB 4150: GO TO 670 
662 IF ~=209 THEN IF y=11 THEN 

~O SUB 1450: GO TO 670 
663 IF x"208 THEN IF y=12 THEN 

GO SUB 4150: GO TO 670 
664 IF ~=212 THEN IF y=4 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 670 
665 IF x=212 THEN IF y=5 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 670 
666 IF x=213 THEN IF y=4 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 670 
667 IF x=213 THEN IF y-5 THEN G 

o SUB 4150: GO TO 670 
668 IF x-210 THEN GO SUB 4160: 

GO TO 670 
669 IF ~=211 THEN GO SUB 4160 
670 GO SUB 4000 
680 IF k<11 THEN PRINT ,AT 5,31, 

"6": GO TO 650 
700 GO SUB 2400 
710 IF ~"117 THEN GO SUB 4350 
715 IF x-118 THEN GO SUB 4350 
720 GO SUB 4000 
730 IF kC12 THEN PRINT AT 5,31, 

"7": GO TO 700 ' 
750 GO SUB 2400 
760 IF ~-117 THEN GO SUB 4400 
765 IF ~=118 THEN GO SUB 4400 
770 GO SUB 4doo 
780 IF k<14 THEN PRINT AT 5,31; 

"8": GO TO 750 
800 GO SUB 2400 
810 IF ~·117 THEN GO SUB 4350 
815 IF x=118 THEN GO SUB 4350 
820 GO SUB 4000 
830 IF k(15 THEN PRINT AT 5,31, 

"7": GO TO 800 
850 GO SUB 24QO 
860 IF y-l1 THEN GO SUB 4100 
865 IF y=12 THEN GO SUB 4100 
870 GO SUB 4000 
880 IF kC16 THEN PRINT AT 5,31, 

"1": GO TO 850 
890 PRINT AT 21,0,"Troseu inche 

iot,punctec",(INT «n-(t-150)/5) 
*100»/100 

900 STOP 
2400 PAUSE i 
2401 LET d.=INKEY. 
2410 IF d.· " s " THEN GO TO 2700 
2420 IF dtC)"l" THEN GO TO 3000 
2500 IF qC)2 -~E G~ -0 2550 
251.0 _ ):T' .......... .. t 

2520 IF pC )3 TI-IEN GO TO 3000 
25.30 LET p=2 
2535 LET q=l 
2540 GO TO 3000 
2550 IF qC>-2 THEN GO TO :::>600 
2560 LET p=p-l 
2570 IF pC>-3 THEN GO TO 3(~(' 

2S80 LET p=-2: LET q=-l 
2590 GO TO 3000 
2600 IF pC> 2 THEN GO TO 265 :' 
2610 LET q=q-1 
2620 GO TO 3000 
2650 LET q=q+1 
2660 GO TO 3000 
2700 IF qC )2 THEN GO TO 275 0 
2710 LET p=p-1 
2720 IF p<>-3 THEN GO TO 3000 
2730 LET p=-2: LET q=l: GO TO 3: 
00 
2750 IF qC>-2 THEN GO 1'0 2800 
2760 LET p=p+l 
2770 IF pC >3 THEN GO TO 3000 
2780 LET p=2: LET q=-l: GO TO ::.~ 
00 
2800 IF p< >2 THEN GO TO 2820 
2810 LET q=q+l: GO TO 3000 
2820 LET q=q-l 
3000 LET x=x +p 
3005 IF x < 1 THEN LET > =x+3 
3006 IF x>2SS THEN LET x=x-3 
3010 LET y=y+q 
3015 IF yCl THEN LET y=y+3 
3016 IF y>17S THEN LET y=y-3 
3020 PLOT ~,y 

3025 RETURN 
4000 IF k( >0 THEN LET t=t+O,OS+i 
/50 
400S PRINT AT 3,29;n 
4010 PRINT AT 2,21; (INT (t*100) ) 
/100 
4015 RETURN 
4100 IF ~<113 THEN GO TO 4145 
4105 IF ~>122 THEN GO TO 4145 
4108 LET k~k+l: LET n=n+6 , 
4'110 IF ~=113 THEN GO TO 4118 
1,l11 IF ~=114 THEN GO TO I, 118 
4112 IF x=121 THEN GO TO 4118 
4113 IF ~ () 122 THEN GO TO H45 
4118 LET n=n-2 
4145 RETURN 
4150 LET k=k+l: LET n=n+4 
4151 IF pCO THEN LET ~=~-3 
4152 IF p>O THEN LET ><=><+3 
4155 RETURN 
4160 IF y) 12 THEN GO TO 4195 
4170 IF y<4 THEN GO TO 4195 
4180 LET k=k+l: LET n=n+6 
4195 RETURN 
4200 LET k-k+l: LET n=n+6 
4205 IF p<O THEN LET ~=x-3 
4210 IF p>O THEN LET x=x+3 
4215 RETURN 
4220 IF y<85 THEN GO TO 2440 
4225 IF y>92 THEN GO TO 2440 
4230 LET k-k+l: LET n=n+9 
4240 RETURN 
4250 IF y<160 THEN GO TO 4295 
4255 IF y>169 THEN GO TO 4295 
4258 LET k-k+l: LET n=n+12 
4260 IF y=160 THEN GO TO 4290 
4265 IF y=161 THEN GO TO 4290 
4270 IF y=168 THEN GO TO 4290 
4275 IF yC>169 THEN GO TO 4295 
4290 LET· n"n-4 
4295 RETURN 
4300 IF ~<208 THE~ GO TO 4345 
4305 IF x>217 THEN GO TO 4345 
4308 LET k=k+l: LET n=n+6 
4310 IF x=208 THEN GO TO 4340 
4315 IF x-209 THEN GO TO 4340 
4320 IF ~=216 THEN GO TO 434 0 
4325 IF ~<>217 THEN GO TO 434 ~ 
4340 LET n=n'-2 
4345 RETURN 
4350 IF y<46 THEN GO TO 4395 
4355 IF y>66 THEN GO TO 4395 
4358 LET k=k+l: LET n=n+6 
4360 IF y=46 THEN GO TO 4390 
4365 IF y=47 THEN GO TO 4390 
4370 IF y=65 THEN GO TO 4390 
4375 IF y<>66 THEN GO TO 4395 
4390 LET n;n-2 
4395 RETURt~ 
4400 IF yC65 THEN GO TO 4445 
4405 IF y)85 THEN GO TO 4445 
4408 LET k - k+l: LET n=n+6 
441 0 IF v=65 THEN G TO 4440 
4415 I~ v=66 THE~ ~ -0 4440 
44~O :~ v:E~ -~E~ ~ -C ~~4 

! O OIM 1 ( 22 ) 
15 OIM h (1 8 ) 
20 FOR .=1 TO 22 
25 REAO 1 ( i ) 
30 NEXT ; 
35 DATA 28,29,113, 114,1 2 1,122, 

208,209,72,73 , 164,1 63 ,117 ,1 18, 24 
,25,212,213,76,77 ,159 , 160 

40 FOR ;=1 TO 18 
45 READ h (;) 
50 NEXT ; 
55 DATA 11,1 2 , 85,86 ,92,91,46,4 

7,65,66,86 , 85, 160 ,1 61, 166 ,1 67,4, 
5 

60 FOR i=l TO 2 
65 FOR j "' l TO ' 8 
70 PLO T 1 ( j) ,h ( i ) 
75 NEXT j 
80 NEX T i 
85 FOR i= 3 TO 4 
90 FOR j -9 TO 12 
95 PLOT , 1 ( j ) , h ( i ) 

100 NEXT j : NE XT ; 
110 FOR j =13 TO 14 
11 5 FOR i =7 TO 16 
120 PLOT 1 ( j) , h ( i ) 
125 NEXT i 
130 NEX T j 
\3 5 FOR j =15 T0 18 
140 FOR i =17 TO 18 
145 PLOT ](j),h(;) 
150 NEX T ; 
155 NEXT j , 
160 FOR j =19 TO 22 
165 FOR i =5 TO 6 
170 PLO T l<j),h (i) 
175 NEXT ; 
18 0 NEX T j 
200 PRINT AT 0, 4 ; " 4 " 
205 PR IN T AT 3 ,2; " 3" 
210 PR INT AT 3,6;"5 " 
215 PRINT AT 4, 4 ; "8" 
220 PRINT AT 5 ,4 ;"7 " 
225 PRINT AT 7 , 0 ," 2 " 
230 PRI NT AT 7, 4;" 1 " 
235 PRI NT AT 7,8; " 6 " 
240 PRINT AT 9,0; "Or d i nea" 
245 PRIN T AT 10,0, portilor" 
25 0 PRI NT AT 1 , 2i; "T im pul:" 
255 PRINl AT 3, 21 J "Punc te: " 
260 PRINT AT ~,~ll" Urmatoarea " 
265 PRINT AT 5,2j, " po a rta " 
300 LET x=118 
305 LE T y= O 
31 0 LET p=O 
3 20 LET qs 2 
325 LET n=O 
330 LET k DO 
335 LET t=O 
350 I NPUT " Da ti t i mpu l de i n tir 

zi e r e =" ;j 
360 IF j eO THE N 130 TO 350 
370 LET i=INT ( j/2+1 ) 
380 BOROER O 
400 130 SUB 2400 
41 0 IF y =1 1 THEN 130 SUB 4100 
411 I F y =12 THEN 130 SUB 4 100 
420 130 SUB 4000 
430 IF k e l THEN PRI NT AT 5,31," 

1": 130 TO 400 
450 00 SUB 2400 
460 IF x= 29 THE N IF y~ll THEN 13 

O SUB 41 50: 130 TO 490 
461 IF x=29 THEN I F y= 12 THEN 13 

O SUB 4150: 130 TO 490 
46 2 IF x=28 THEN IF y=ll THEN 13 

O SUB 4150: 130 TO 490 
463 IF x=28 TH EN IF y=12 THEN 13 

O SUB 4150: 130 TO 490 
464 IF x=2 4 THEN I F y.4 THEN 130 
SUB 4150: 130 TO 490 
465 IF x.Z4 THEN IF y =5 THE N 130 
SUB 4150: 130 TO 490 
466 IF x=25 THEN IF y= 4 THEN 130 
SUB 4150: 130 TO 4 90 
467 IF x=25 THEN IF y=5 TH EN 13 0 
SUB 4150: 130 TO 490 
468 IF x=26 THEN 130 SU B 4160 : 13 

O TO 490 
469 IF x=27 THEN 130 SU B 4160 
490 130 SUB 4000 
495 IF ke3 THEN PRINT AT 5,31," 

2 " : 130 TO 450 
500 130 SUB 2400 
510 IF x=72 THEN IF y=85 THEN 13 

O SUB 4200: 130 TO 520 
511 IF x=72 THEN IF y=86 THEN G 

O SUB 4200: 130 TO 520 
5 12 IF x =73 THEN IF v =85 T~ E ~ G 

O SUB 4200 : 130 TO 5 20 

u SUB 4200 : 00 Ta 620 
514 IF x =76 THEN IF y=91 THEN G 

O SUB 4200 : 00 TO 520 
515 IF x=76 THEN IF v ~92- THEN G 

o SU B 4200 : 00 Ta 520 
516 IF x=7 7 THEN IF y=91 THEN G 

O SUB 4200 : GO Ta 520 
517 IF x=77 THEN IF v=92 THEN G 

O SUB 4200: GO Ta 520 
518 IF x =7 3 THEN GO SUB 4220 : G 

o Ta 520 
519 IF x=74 THE N GO SUB 42 20 
520 130 SUB 4000 
530 IF k< 5 TH EN PR I NT AT 5 ,31;" 

3": 130 Ta 500 
550 130 SUB 2400 
560 I F x=1 17 THE N GO SU B 4250 
565 I F x=118 THE N GO SUB 4 250 
570 130 SUB 4000 
580 I F k< 7 THEN PRINT AT 5,31; " 

4": 130 Ta 550 
600 130 SUB 24 0 0 
610 IF x= 15 9 THEN IF y =9 1 THEN 

130 SU B 4200 : GO TO 620 
611 IF x=159 THE N IF y=92 THEN 

130 SUB 4 200 : GO TO 620 
612 IF x=160 THEN IF y =9 1 THE N 

130 SUB 4200: 130 TO 6 2 0 
613 IF x =160 THEN IF y=92 TH EN 

130 SUB 4200: GO TO 620 . 
614 IF x=163 THEN IF y =85 THEN 

GO SUB 4 200: GO TO 620 
615 IF x =163 THEN IF y =86 THEN 

GO SUB 4200 : GO TO 620 
616 IF x=164 THEN I F y =85 THE N 

GO SUB 4200: 8 0 TO 620 
617 IF x=164 THEN IF y =86 THEN 

GO S UB 4200 : GO TO 620 
618 IF x=161 THEN GO SUB 4220: 

GO TO 620 
619 IF x=162 THEN GO SUB 4220 
620 GO SUB 4000 
630 IF k<9 THEN PRINT AT 5,31, " 

5" : GO TO 600 
, 650 130 SUB 2400 

660 IF x=208 THEN IF y=ll THEN 
GO SUB 4150: GO TO 670 

661 IF x=208 THEN IF y- 12 THEN 
130 SUB 4150: GO TO 6 70 

662 IF x=209 THEN IF y=ll THEN 
~O SUD 1450: 130 TO 670 

663 IF x=208 THEN IF y=12 THEN 
GO SUB 4150 : 130 TO 670 

664 IF x= 212 THEN IF y=4 THEN 13 
O SUB 4150 : 130 TO 670 

665 IF x=212 THEN IF y=5 THEN G 
o SUB 4150 : 130 TO 670 

666 IF x=213 THEN IF y=4 THEN G 
O SUB 4150: 130 TO 670 

667 IF x=213 THEN IF y a 5 THE N 13 
O SUB 4150: 130 TO 670 

668 IF x-210 THEN GO SUB 4 160: 
130 TO 670 

669 IF x=211 THEN 130 SUB 4160 
670 130 SUB 4000 
680 IF k(ll THEN PRINT AT 5 , 31, 

"6": 130 TO 650 
700 GO SUB 2400 
710 IF x=117 THEN 130 SUB 4350 
715 IF x"'118 THEN GO SUB 4350 
720 130 SUB 4000 
730 IF ke12 THEN PRINT AT 5,31; 

"7": 130 TO 700 
750 130 SUB 2400 
760 IF x a l17 THEN 130 SUB 4400 
765 IF x=118 THEN GO SUB 4400 
770 130 SUB 4000 
780 IF k(14 THEN PRINT AT 5,31; 

"8": 130 TO 750 
800 GO SUB 2400 
810 IF x z 117 THEN 130 SUB 4350 
815 IF x=1 18 THEN GO SUB 4350 
820 130 SUB 4000 
830 IF k (15 THEN PRINT AT 5 ,31; 

"7": 130 TO 800 
850 130 SUB 24QO 
860 IF y- l 1 THEN 130 SUB 4100 
865 IF y=12 THEN 130 SUB 4100 
870 130 SUB 4000 
880 IF k <16 THEN PRINT AT 5,31; 

"1": ao TO 850 
890 PRINT AT 21,0,"Traseu inche 

iat;puncte-"I(INT « n-(t-150)/5) 
*100»/100 

900 STOP 
2400 PAUSE ; 
2401 LET dS=INKEYS 
24 10 I F dS= " s " THEN 130 TO 2700 
2420 IF d S(>" - HE ~ ao - O 3000 
~500 ~. q()2 -~E 3~ -o :550 

2520 IF p( ) 3 THEN GO TO 3000 
253 0 LET p=2 
253 5 LET q=l 
25 40 GO TO 3000 
2550 I F q <) - 2 THE N GO TO 2aOC 
2560 LET p=p-l 
2570 I F p<)-3 THEN GO TO 3~: ~ 
2580 LET p= - 2: LET q= -l 
2590 GO TO 3000 
2600 IF p ( ) 2 THEN GO Ta 2 6~~ 
26 10 LE T q=q - l 
2620 GO TO 3000 
2650 LET q=q+l 
2660 ao Ta 3000 
2700 IF q<)2 THEN GO TO 2750 
27 10 LET p=p-l 
2720 IF p<)-3 THEN GO TO 3000 
273 0 LET p=-2: LET q=1 : GO TO 1 
0 0 
2750 IF q()-2 THEN 130 Ta 2800 
2760 LE T p=p+l 
2 770 IF p()3 THEN 130 TO 300 0 
2780 LET p=2: LET q=-l : GO TO 2 : 
00 
2800 IF p < >2 THEN GO TO 28 2 0 
281 0 LET q=q+l: ao TO 3000 
2820 LET q=q- l 
3000 LET x=x+p 
3005 IF x ( l THEN LET >=x +3 
3006 IF x)255 THEN LET x=x- 3 
30 10 LET y=y+q 
3 015 IF y(l THEN LET y =y+ 3 
30 16 IF y>175 THEN LET y=y - 3 
3020 PLOT x ,y 
3025 RETURN 
4000 IF k ( )O THEN LET t =t+0 . 05+ i 
/50 
4005 PRINT AT 3,29;n 
4010 PRINT AT 2,21;(INT ( t * 100 » 
/100 
4015 RETURN 
4100 IF x <113 THEN 130 TO 4145 
4105 IF x) 122 THEN GO TO 4145 
4108 LET k -k+l: LET n=n +6 
4110 IF x=113 THEN GO TO 411 8 
4111 IF x=114 THEN ao TO 4 118 
4112 IF x=121 THEN GO TO 4118 
4113 IF x(>122 THEN ao TO 414 5 
4118 LET n=n-2 
4145 RE TURN 
4150 LET k=k+l: LET n=n+4 
4151 IF p(O THEN LET x=x-3 
4152 IF p)O THEN LET x=x+3 
4155 RE TURN 
4 160 IF y )12 THEN GO TO 4195 
4170 I F y (4 THEN ao TO 4195 
4180 LE T k =k +l: LET n=n+6 
4195 RETURN 
4200 LET k=k.l : LET n=n+6 
4205 I F p(O THEN LET x-x-3 
4210 IF p)O THEN LET x=x+3 
4215 RE TURN 
4220 IF y (85 THEN GO TO 2 440 
4225 IF y>92 THEN 130 TO 2440 
4230 LET k-k+l : LET n=n+9 
4240 RE TURN 
4250 IF ye160 THEN 130 TO 4295 
4255 IF y)169 THEN GO TO 4295 
4258 LET k-k+l: LET n-n+12 
4260 IF y=160 THEN 130 TO 4290 
4265 IF y=161 THEN 130 Ta 4290 
4270 IF y=168 THEN GC TO 4290 
4275 IF ye>169 THEN GO Ta 4295 
4290 LET· n=n-4 
4295 RETURN 
4300 IF x(208 THEN 130 Ta 4345 
4305 IF x )217 THEN GO TO 4345 
4308 LET k=k+l: LET n=n+6 
4310 IF x=208 THEN GO TO 4340 
4315 IF x=209 THEN 130 TO 4340 
4320 IF x=216 THEN GO TO 4340 
4325 IF x()217 THEN 130 TO 434~ 
4340 LET n=n"-2 
4345 RETURN 
4350 IF y (4 6 THEN GO TO 4395 
4355 IF y>66 THEN 130 TO 4395 
4358 LET k=k+1: LET n=n+6 
4360 IF y=46 THEN GO TO 439 0 
4365 IF y =47 THEN 130 TO 439 0 
4370 IF y=65 THEN GO TO 4390 
4375 IF y< ) 66 THEN 130 TO 4395 
4390 LET n =n - 2 
4395 RETURt; 
440 0 IF y(6 5 THE N GO TO 44 45 
4405 IF y)8 5 THEN GO TO 444 5 
4408 LET k =k+l: LET n =n+6 
4410 IF v =o5 -~E~ ~ -o 4440 
4415 re =~e -~E~ ~ -s 4'4 
44: :~ :2 4 --E~. _ -C ~- -



Publi cam in numarul 1/ 1986 al acestei 
reviste primul studiu privind emblemele 
avioanelor romane$ti in perioada primu
lui razboi mondial pina in anul 1921, stu
diu ce s-a bucurat de aprecierile cititori
lor $i speciali$tilor. 

Continuind cercetarea acestei pro
bleme la Biblioteca Academiei R.S.R., la 
Muzeul Militar Central , studiind nume
roase documente de familie $i albume de 
fotografii din coleclii particulare, am 
descoperit noi embleme pe care Ie pre
zentam cititorilor revistei, iubitorilor is
toriei avialiei romane$ti. 

Grupul 1 aeronautic Baciu 
Escadrila de vinatoare Nieuport 1, 

care in vara anului 1917 i$i avea aerodro
mul la One$ti, avea in dotare 7 aparate. 
Unul dintre ele, un Nieuport 17, avea de
senat tricolorul la mijlocul fuzelajului 
sub forma de unghi obtuz. Pe acest apa
rat a luptat plutonierul aviator Nicolae 
Miinescu (brevet militar de pilot nr. 109 
bis din 12.XI1.1916), executind in vara 
anului 1917 numeroase misiuni de su
praveghere $i recunoa$tere in liniile ina
mice, suslinind mai multe lupte aeriene. 
Astfel, in ziua de 6 august 1917, in timp 
ce se afla intr-o misiune de patrulare pe 
frontul Armatei a II-a romane, "dega
jeaza un Farman 40 (din escadrila F.2), 
silind adversarul sa fuga in liniile sale, in 
7 august a suslinut doua lupte aeriene, 
salvind un avion· amic de recunoa$tere" 
- se arata in Raportul ministrului de 
razboi nr. 28646 din 24.11.1919, prin care 
plutonierul aviator Nicolae Manescu era 
decorat cu medalia "Barbiilie $i credinla 
cu spade" clasa a II-a. 

Avionul de recunoa$tere $i bombarda
ment U$or F. 40, numit "Fils du vent" (Fiul 
vintului), din Escadrila F.2 avea ca em
blema un cerc rO$u pe botul carlingii. Pi
lotul acestui avion, locotenentul Vasile 
Alexandreanu (brevet militar de pilot nr. 
28 din 10.VII.1914), a indeplinit in prima
vara $i vara anului 1917 misiuni de recu
noa$tere, reglaje de tir, misiuni de foto
grafier.e $i bombardamente in liniile ina
mice. In ziua de 8 iulie 1917, decoleaza la 
ora 8,05 de pe aerodromul de la Girbova
nul intr-o misiune de reglare a tirului ba
teriei a 5-a de 105 mm lung de la Pralea. 
Citam din carnetul de zbor al locotenen
tului Constantin Gonta, observatorul 
sau: "Ia 9,15 doua aparate inamice de 
lupta tip Brandenburg $i-au facut apa
rilia pe front in sectorul in care zbu rau 
aparatele Farman. Unul din ele a atacat 
avionul pilotat de plutonierul Bucur Stan , 

observator capitan (de marina) Maica
nescu, in ajutorul caruia m-am indreptat 
imediat, fapt ce a silit aparatul inamic a 
parasi lupta, indreptindu-se in liniile 
sale. Dupa un minut, al doilea aparat ina
mic se indreapta direct spre avionul nos
tru, cu care incepe lupta, care a durat 
3-4 minute, in care timp am avut posibi
litatea a trage tot timpul cu mitraliera la 
40-50 m, degajindu-ne de atacul lui $i 
silindu-I a se indrepta spre liniile ina
mice, urmarit tot timpul de focul mitralie
rei noastre. L-am urmarit astlel pina ce 
am ajuns deasupra tran$eelor, cind I-am 
vazut picind $i disparind intre Cimpurile 
$i Rotile$ti" . 

. "Ciomagul" (La Trique) era emblema 
unui avion F.40 din Escadrila F.6. Pe 
acest avion au zbu rat 0 perioada de timp 
pilotul francez De Fraguier $i plutonierul 
pilot Dumitru Naidinescu. La 22 aprilie 
1917, in timp ce executa 0 recunoa$tere, 
plutonierul Naidinescu a fost atacat de 
doua avioane inamice. Manevrind cu 
maiestrie, a dat posibilitate observatoru
lui sa deschida focul, alungindu-Ie. Prin 
Inaltul Decret nr. 516 din 3 iunie 1917, 
plutonierul Naidinescu a fost decorat cu 
medalia "Virtutea militara de razboi" 
cl~sa a II-a. 

In ziua de 30 aprilie 1917, echipajul 
format din pilotul D. Naidinescu, locote
IlEmt observator Radu Cularida a execu
tat 0 misiune de recunoa$tere pe Valea 
Oituzului pina la Covasna, unde a desco
perit 20 de hangare noi. Artileria antiae
riana inamica a deschis focul, 0 ploaie de 
schije au lovit avionul, ranindu-I pe It. 
Cularida. Cu toate ca pierduse mult 
singe, viteazul observator a fotografiat 
aerodromul inamic, care a fost bombar
dat in zilele urmatoare de aviatori romani 
din escadrilele F.2 $i F.6. 

"Mache" era numele unui avion tip 
Sopwith Strutter 11/2 ce facea parte din 
Grupul 1 aeronautic. Aparatul a fost pilo
tat $i ingrijit de sublocotenentul aviator 
Petre Bucovineanu (Mache) $i plutonie
rul mecanic Anton losifescu, eroul care 
in noaptea de 25 iunie 1917 a condus 0 
echipa de mecanici, demontind motorul 
u nui avion inamic cazut intre linii, $i care 
prezenta noutali tehnice de exceplie. 

Desenul $i numele avionului se aflau 
pe capota motorului. 

Grupul II aeronautic Tecucl 
"Iepura$ii care boxeaza" constituia 

emblema avionului Nieuport 17 pilotat 
de capitanul aviator Haralambie Gios
sanu, comandantul Escadrilei F.4. Co-

J 

mandantul Giossanu a invalat singur sa 
zboare pe avionul de vinatoare, asigu
rind proteclia echipajelor sale cind ple
cay in misiuni de lupta . 

In ziua de 27 iulie 1917 a insolit intr-o 
misiune de bombardament urmatoarele 
echipaje: sergent pilot Theodor lIiescu, 
locotenent observator Petre Craciu
nescu, sublt. pilot Vasile Niculescu , It. 
observator Jean Chirilescu . Cele doua 
echipaje au lansat in liniile inamice 16 
bombe (160 kg) . 

Escadrila F.4 a executat misiuni de 
lupta $i pentru Corpul 80 armata rus. in 
iulie 1917 escadrila a fost ata$ata Corpu
lui 8 armata rus. Generalul aliat Elceani
nova ",ratat intr-un document ca atacul 
intrepnflS la aripa stinga a Armatei a II-a 
romane "a reu$it numai datorita $tirilor 
extrem de precise primite de la aviatorii 
romani" (din F.4). 

"Frunza de vila de vie" era emblema 
avionului F.40 pilotat de sergentul pilot 
Theodor lIiescu (brevet . militar de pilot 
nr. 94 din 6.VII .1916). In batalia de la 
Mara$e$ti, avionul a indeplinit nume
roase fIIIisiuni de lupta. Astlel , in zilele de 
'25, 26, 27, 28 $i 29 iulie 1917, pilotul 
lIiescu a executat bombardamente in li
niile dU$mane, avind ca observatori pe 
locotenentul Jean Chirilescu $i pe sub
locotenenlii Traian Burdu loiu $i Petre 
Craciunescu. 

in ziua de 15 august, echipajul sergent 
lIiescu, pilot, sublt. Traian Burduloiu, ob
servator, in timp ce supraveghea frontul , 
este atacat de doua avioane inamice. Pri
mite cu un foc precis, avioanele inamice 
au parasit lu pta. 

"Pantera" era emblema aVlonului Nieu
port 17 pilotat de sergentul (adjutant) 
·James Texier din escadrila de vinatoare 
romano-franceza Nieuport 3. Pilotul 
aliat a participat cu acest avion la nume
roase misiuni,. luptind deseori cu avioa
nele inamice. In ziua de 15 august 1917 
"Pantera" decoleaza la ora 19,30 intr-o 
misiune de patrulare. Pilotul Texier inti/
ne$te un avion german in liniile noastre, 
coboara in picaj asupra lui $i cerul bubui 
de rafalele mitralierelor. Grav ranit in ab
domen, Texier reu$e$te sa aterizeze, sal
vind avionul. Moare a doua zi la spitalul 
militar din Tigane$ti datorita unei hemo
ragii interne. Acest erou care $i-a dat 
viala pe cimpul de onoare pentru liberta
tea poporului roman ave a la activ doua 
victorii aeriene omologate (pe 10. 
XII.1916 $i pe 10.111.1917). A fost decorat 
cu "Medalia militara" acordata de guver
nul francez, iar statui roman i-a acordat 
post-mortem "Virtutea militara" clasa I. 

o cocarda tflcolora av ine 
loc " N.1 1" a reprezentat e 
avion de vinatoare Nieupol 
fusese dotata Escadrila Ni 
anul 1919. Nu $tim cine a zt 
aparat. 

Grupul III aeronaul 
Escadrila de recu noa$ten 

dament u$or F.5, care in var 
i$i ave a aerodromul la Sio 
nea de un avion F.40 ce aVE 
botul carlingii chipu l lui ~ 
linga un tun. Cu acest av 
sublocotenentul aviator Ion 
mitrescu,. un desavir$it pilot 
aeriana . In noaptea de 21 ! 

tembrie 1917, temerarul pi le 
,,0 misiune speciala la 50 km 
lor inamice" pentru dep l 
oliler. al serviciului de infon 
Prin I.D. 'nr. 203 din 7.11 .191 
'mitrescu a fost decorat 
"Barbalie $i credinla cu spade 

A facut echipaj de multe I 

observator loanid Ralea Ion. 
bei mai bu ni observatori ai a 
tre din primul razboi mondia l. 

Un avion Caudron G.4, t 
Escadrila C.12 de recunoa$tt 
tata $i bombardament, aflat 
zilia Marelui Cartier Gene 
avea ca emblema pe cele c 
ale motoarelor doi coco$i ce 
in fala. Pe acest avion a zb 
nentul francez Bonneton di 
aeronautica franceza. 

"Coco$ul inca II at cu cizme 
prezenta emblema unui bo mt 
guet 14. Nu $tim cine a zbur 
aparat. 

Avionul capitanului Petre I 
un Nieuport 11 , avea ca em bl 
cula desenata la mijlocul 
avionului. Cu acest aparat ca 
silescu , $ef de pilolaj la Cer 
struclie al avialiei , a efectuat u 
28 aprilie $i 17 mai 1921 in I 
1 940 km pe traseul Tecuc 
- Tecuci. A strabatut aceasta 
18 ore $i 5 minute, zborul aCE 
tuind 0 mare perlormanta p 
timp. 

"Asul de pica" era embl ema 
de vinatoare Nieuport 17. Nu ~ 
escadrila facea parte. 

Mullumirile mele tovara$ulu 
Neculai Moghior $i cercetato 
nel Scafe$ care mi-au pus la 
fotografii inedite. 

Desenele $; textul : VALER, 

• 

Publi cam in n u mărul 1/1986 al acestei 
revi ste primu l stud iu privind emblemele 
aVioanelor român eşti i n perioada primu
lui războ i mondial pină in an ul 1921, stu
diu ce s-a bucurat de aprecierile cititori
lor ş i s pec i a l i ştil o r. 

Conti nuind cercetarea acestei pro
bleme la Biblioteca Academiei R.S.R. , la 
Muzeu l Mi litar Central , studiind nume
roase docu mente de familie ş i albume de 
fotografii din colecţ ii particulare, am 
descoperit noi embleme pe care le pre
zentăm ci t itori lor revistei, iubitori lor is
tor iei aviaţi ei român eşti. 

Grupul 1 aeronautlc Bacău 
Escadrila de vinătoa re Nieuport 1, 

care in vara anului 1917 işi avea aerodro
mul la On eşti, avea in dotare 7 aparate. 
Unul dintre ele, un Nieuport 17, avea de
senat tricoloru l la mijlocul fuzelajului 
sub fo rmă de unghi obtuz. Pe acest apa
rat a luptat plutonierul aviator Nicolae 
Măn esc u (brevet mil itar de pilot nr. 109 
bis di n 12.XI 1.1 916). executind in vara 
anului 1917 numeroase misiuni de su
praveghere şi recunoaştere in liniile ina
mice, susţi nind mai multe lupte aeri ene. 
Astfel, În ziua de 6 august 1917, În t imp 
ce se afla Într-o misiu ne de patrulare pe 
frontul Armatei a II-a române, "dega
jează un Farman 40 (din escadrila F.2), 
silind adversarul sâ f u g ă În liniile sale, În 
7 august a susţ i n ut două lupte aeriene, 
salvînd un avion· amic de recunoaştere" 
- se arăta În Raportul ministrulu i de 
război nr. 28646 din 24.11.1919, prin care 
plutonierul aviator Nicolae Mănescu era 
decorat cu medalia "Bărbăţie ş i cred i nţ ă 
cu spade" clasa a II -a. 

Avionul de recunoaşte re ş i bombarda
ment uşor F. 40, numit " Ris du vent" (Fiul 
vîntul ui), d in Escadrila F. 2 avea ca em
blemă un cerc roşu pe botul carlingii. Pi
lotul acestui av ion, locotenentul Vasile 
Alexandreanu (brevet militar de pilot nr. 
28 din 10.VII .1 914), a Îndeplinit În primă
vara şi vara an ului 1917 misiuni de recu
noaştere , regl aje de t ir, misiuni de foto
grafi er_e ş i bombardamente În liniile ina
mice. In ziua de 8 iu lie 1917, decolează la 
ora 8,05 de pe aerodromul de la GÎrbova
nul Într-o misiu ne de reglare a tirului ba
teriei a 5-a de 105 mm lung de la Pralea. 
C i tăm din carnetul de zbor al locotenen
tului Constantin Gonta, observatoru l 
său : "I a 9,15 două aparate inamice de 
luptă tip Branden burg ş i-au făc u t apa
r i ţia pe front În sectorul În care zburau 
aparatele Farman. Un ul din ele a atacat 
avionul pilotat de plutonierul Bucu r Stan. 

r « 

observator căpitan (de marină) Măică
nescu, În ajutorul căruia m-am Îndreptat 
imediat, fapt ce a silit aparatul inamic a 
părăsi lupta , Îndreptindu-se În liniile 
sale. După un minut, al doilea aparat ina
mic se Îndreaptă direct spre avionul nos
tru, cu care Începe lupta, care a durat 
3-4 minute, in care timp am avut posibi
litatea a trage tot timpul cu mitraliera la 
40-50 m, degajîndu-ne de atacul lui şi 
silindu-I a se Îndrepta spre liniile ina
mice, urmărit tot t impul de focul mitralie
rei noastre. L-am urmărit astfel pî nă ce 
am ajuns deasupra tranşeelor, cînd l-am 
văzut picÎnd şi di s părind Între Cimpurile 
ş i Rotileşti". 

"Ciomagul" (La Trique) era em blema 
unui avion F.40 din Escadrila F.6. Pe 
acest avion au zburat o perioadă de timp 
pilotul francez De Fraguier şi plutonierul 
pilot Dumitru Naidinescu. La 22 aprilie 
1917, În timp ce. e~ecuta o recunoaştere, 
plutonierul Naldlnescu a fost atacat de 
două avioane inamice. ManevrÎnd cu 
măiestrie, a dat posibilitate observatoru
lu i să deschidă focul , alu ngÎndu-le. Pr in 
Inaltul Decret nr. 51 6 din 3 iunie 1917, 
plutonierul Naidinescu a fost decorat cu 
medalia "Virtutea militară de război" 
clasa a II-a. 

in ziua de 30 aprilie 1917, echipaju l 
format din pilotul D. Naidinescu, locote
nent observator Radu Cuţarida a execu
ta t o misiune de recunoaştere pe Valea 
Oituzului pină la Covasna, unde a desco
perit 20 de hangare noi. Artileria antiae
riană inamică a deschis focul, o ploaie de 
schije au lovit avionul , rănindu-1 pe II. 
Cuţarida. Cu toate că pierduse mult 
sînge, viteazul observator a fotografiat 
aerodromul inamic, care a fost bombar
dat În zilele u rmătoare de aviatori români 
di n escadrilele F.2 şi F.6. 

"Mache" era numele unui avion tip 
Sopwith Strutter 11/ 2 ce făcea parte din 
Grupul 1 aeronautic. Aparatul a fost pilo
tat şi Îngrijit de sublocotenentul aviator 
Petre Bucovineanu (Mache) şi plutonie
rul mecanic Anton losifescu, eroul care 
În noaptea de 25 iunie 1917 a condu s o 
echipă de mecanici , demontînd motorul 
unui avion inamic căz ut Între linii , şi care 
prezenta noutăţi tehnice de excepţ ie . 

Desenul şi numele avionului se aflau 
pe capota motorului. 

Grupul II aeronautlc Tecuci 
"Ie puraş ii care boxează" constituia 

emblema avionului Nieuport 17 pi lotat 
de căpitanul aviator Haralambie Gios
sanu, coman dantul Escadrilei F.4. Co-

man dantul Giossanu a Î nvăţa t singur sa 
zboare pe av ion ul de vinătoa re , asigu
rind protecţia echipajelor sale cind ple
ca~ În misiu ni de l u ptă . 

In ziua de 27 iulie 1917 a i nsoţ it intr-o 
m isiune de bombardament u rmătoa rele 
echipaje: sergent pilot Theodor lI iescu, 
locotenent observator Petre Crăc iu
nescu , subit. pilot Vasile Niculescu, It . 
observator Jean Ch ir i ţescu. Cele două 
echipaje au lansat În linii le inamice 16 
bombe (160 kg) . 

Escadrila F.4 a executat misiuni de 
l uptă ş i pentru Corpul 80 armată rus. in 
iul ie 1917 escadrila a fost ataşată Corpu
lui 8 armată rus. Generalul aliat Elceani
nov a arătat În tr-un document că atacul 
Înt repn'flS la ari pa stî ngă a Armatei a II-a 
române "a reuşit num ai datorită ş t irilo r 
ext rem de precise primite de la aviatori i 
români " (din F.4). 

"Frunza de vi ţ ă de vie" era emblema 
avionului F.40 pil otat de sergentul pilot 
Theodor lIiescu (brevet, militar de pi lot 
nr. 94 din 6.V II .1916) . In bătăli a de la 
Mărăşeşti, avionul a Îndepl init nume
roase r.- isiuni de l uptă . Astfel , În zilele de 
'25, 26, 27, 28 şi 29 iu lie 1917, pi lotul 
lIiescu a execu tat bombardamente in li
niile duşm ane , avînd ca observatori pe 
locotenentul Jean Ch i r i ţesc u şi pe sub
locotenenţii Traian Burdu loiu şi Petre 
Crăc i u nescu. 

in ziua de 15 august, echipajul sergent 
Iliescu , pilot, subit. Trai an Burdu loiu, ob
servator, În timp ce supraveghea frontul , 
este atacat de două avioane inamice. Pri
mite cu un foc precis , av ioanele inamice 
au părăs it lupta. 

"Pantera" era emblema aVionului Nieu
port 17 pilotat de sergentu l (adjutant ) 
James Texier din escadri la de vi nătoare 
român o-franceza Nieuport 3. Pi lotul 
aliat a participat cu acest avion la nume
roase misiuni, , luptînd deseori cu avioa
nele inamice. In zi ua de 15 august 1917 
"Pantera" decolează la ora 19,30 Într-o 
misiune de patrulare . Pilotul Texier intîl 
neş te un avion german in liniile noastre, 
coboară În picaj asupra lu i şi cerul bubui 
de rafalele mitralierelor. Grav rănit În ab
domen, Texier reuşeşte să aterizeze, sal
vînd avionul. Moare a doua zi la spitalul 
militar din Ti găn eşti d ato ri tă unei hemo
ragii interne. Acest erou care ş i -a dat 
vi aţa pe cîmpul de onoare pentru l iberta
tea poporului român avea la activ două 
victorii aeriene omologate (pe 10. 
XI1.1 916 şi pe 10.111. 1917). A fost decorat 
cu "Me'dali a m ilitară " aco rd ată de guver
nul francez , iar statul român i-a acordat 
post-mortem "Virtutea milita ra" clasa 1. 

O cocarda trico lora avinc 
loc "N.11" a reprezentat e 
avion de vînătoare Nieupoi 
fusese dotată Escadrila Ni 
an ul 1919. Nu ştim cine a zI 
aparat. 

Grupul III aeronaul 
Escadr ila de recunoaştert 

dament uşor F.5, care in var 
Îş i avea aerodromul la Sio 
nea de un avion F.40 ce aVE 
botul carlingi i chipul lui 
Ii ngă un tun. Cu acest av 
sublocotenentul aviator Ion 
mitrescu" un desăvîrşit pilot 
aer i an ă. In noaptea de 21 , 
tem brie 1917, temerarul pile 
"o misiune specială la 50 km 
lor inamice" pentru depl 
ofi ţer, al serviciu lui de infor 
Prin 1. 0 . ' nr. 203 din 7.11.191 
'mit rescu a fost decorat 
"Bărbăţ ie şi credi nţă cu spade 

A făcu t echipaj de multe , 
observator loanid Ralea Ion . 
t ei mai buni observatori ai a 
tre din prim ul război mondia l 

Un av ion Caudron G.4, I 
Escadrila C.12 de recunoaş t, 
ta tă şi bombardament, aflat 
ziţia Marelui Ca rt ier Gene 
avea ca em blemă p e cele c 
ale motoarelor doi cocoşi ce 
În faţ ă. Pe acest avion a zb 
nentul f rancez Bonneton di 
aeronaut ică fran ceză . 

"Cocoş ul Încălţat cu cizme 
prezenta em blema unui bom t 
guet 14. Nu şt i m cine a zbur 
aparat. 

Avionu l căp i tan u l ui Petre I 
un Nieuport 11, avea ca embl 
cuţă desenată la mijlocul 
avionului. Cu acest aparat că 
silescu, şef de pilo\a j la Cer 
st rucţ i e al aviaţ i e i . a efectuat u 
28 aprilie şi 17 mai 1921 in I 
1 940 km pe traseul Tecuc 
- Tecuci. A st răbătut aceasta 
18 ore şi 5 minute, zborul aCE 
tui nd o mare performanţă p 
t imp. 

"As ul de p i că" era emblema 
de vî nătoa re Nieuport 17. Nu : 
escad ri lă făc ea parte. 
Mu lţ um iri l e mele tovarăşul l 

Neculai Mo ghior ş i cerceta te 
nel Scafeş care mi-au pus le 
fot ografi i inedite. 

Desenele ş i tex tul: VALEF 
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s Romania, la Intreprlnrj""'n de 
A.oane Bacau , unde, in baza "nAI coo
~' a' au fost realizate pest' · 1000 df' 
exemplare pentru partenerul ,"VletIC. in 
:::.is partea roman a a prezent,, : "V,Ullul 
a:'t a Le Bourget, cit ~i la Farnborough. 

D n punct de vedere constructiv, 
a<-52 arela baza modelul anterior, 
a < -50, un monoloc de acrobat ie, derlvat 
a 'indu l sau din lak-18 PS, dar care ,,0 

• ~pe cu traditia aparatelor sportive con
S: rUl te de lakovlav prln faptul ca nu mai 
:::rezlnta aripa cu plan central (Iormula 
w: zata la toate calelalte lak-url, cu ex
: ep\la lui lak-l1). In alaril de cabina cu 
coua postur! de pilotaj dlspusa In tan
:leon ca lelalte deosabirl constau in achi
:::a' ea cu un tran da atarizare trlclclu, par .. 
· a escamotabil (idantic ca solutie cu cel 
w: zat la lak-1eU) 5i dotarea aripllor CLI 
, apsu". 

...... : ..... 
...... : ..... . 

lak- ·52 este conceput 51 constrUlt pe 
oaza celor mai noi tehnologii eXlstente '" 
Industria aeronautica la sfirsitul decenllJ
lU I sapte. Complet metalic, are fuzelaJul 
de tip monococa, iar aripa monolonjeron. 
Cu exceptia suprafetelor de comanda 
(compensate), care sint impinzite, intre-

_ gul aparat este acoperit cu tabla de durn!. 
t>:otorul, in stea, racit cu aer, este de tiP 
t>:-1_4 P, de 268 kW (360 CP), si antrs
neaza, prin intermediul unui reductor . 0 
ellce bipala metalica, cu pas variabil at 
tomat, de tip V-530 Ta-D35 . 
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s "Român i a, la In trep" nr1,.. , .,-, oe 
:'.oane Bacău . unde, in baza , rnAI COO
::e ' a' au fost realizate pest-- 1000 de' 
exemplare pentru par tener ul '''Vlet,c. ÎI! 
puS partea român ă a preZ tHltd : ,j 'v' dJ{]lIl 

a:', a Le Bourget, cit ş i la Farnborough. 
::> ,n punct de vede re co nst ru ctiv , 

a< -52 are 'Ia bază modelul anteri or, 
3<-50, un monoloc de acrObaţ le , derivat 
3 ' ndul său din lak-18 PS, dar care "o 
' ~pe cu trad i ţia aparate lor spo rtive con
s:·J.te de lakovlev prin faptul că nu mai 
p'ez rn ta aripa cu plan central ( fo rmu l ă 
.. l z.a ta la toate celela lte lak-ur l. cu ex
:ep118 lui lak-1 1), i n a f ară de cabin a cu 
OOL.a postUri de pil otaj dispuse in tan 
:le.., celelalte deosebiri constau in ech i· 
:la' ea cu un tren de aterizare tri ciclu, pal" 
. a escamotabi l (ident ic ca so l uţ i e cu ce l 
" : zat la lak-18U) si dotarea aripilor Cu 
t BOSUrl. 
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lak- ·52 este conceput ŞI constrUit pe 
OJla celor mai nOI tehnolog ii eXlste"te '" 
Industria aer on aut i că la sfi rş i tul decen' d-
lU I şa p te. Compl et metalic. are fuzelaJLlI ". 
de tiP monococa , iar aripa monol on J erCJ~, I 
Cli excepţ i a supr afeţe lor de comanda , 
(compensate), care sint impinz ite , i ntr e-

, gul aparat este acoperit cu tablă de dur" 1 
f\ :o torul, in stea, răcit cu aer, este de t iP 
f\:-ld P, de 268 kW (360 CP), Ş I an tr e
n ează , prin intermediul unui reductor . o 
eli ce b i pa lă meta l ică, cu pas variabil a, 
tomat, de tip V-530 Ta-035. . 
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lakovlev lak- 52_ Fi~a tehnica 

Anvergura : 9,50 m; lungime: 7,68 m; inal-
lime: 2,95 m; supratala portanta: 15,00 
mp_ 
Greutate gol : 1 000 kg; greutate la deco
lare: 1 290 kg. 
Viteza maxima permisa constructiv : <120 
km/ h; viteza maJcima admisa : '360 km/ h; 
viteza maxima in zbor orizontal, la 500 m: 
300 km/ h; viteza de croaziera: 230 km/ h; 
vrteza maxima cu trenul de aterizare 
scos : 200 km / h; viteza minima orizontalii : 
130 km / h; viteza de aterizare (cu flap 
110 kml h; viteza de urcare la nivelul u-
lui: 10 m/s. 
Viteza vintulu i: lateral, 

31 
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m/s; din tata, maxim admis: 15 m/s. 
Timp maxim de zbor pe spate: 120 s. 
Platon : <1000 m. Distanla de zbor , la 
1 000 m, 200-220 km/ h ~ i motorul la al 
doilea regim nominal, <150-500 km . 
lungimea de decolare, cu motorul in 
plin, peste obstacol de 15 m: 160-170 m; 
timpul de decolare: 10 s. lungimea de 
aterizare: 300 m. 
Factor de sarcina : + 71- 5 

61 

Bracarea comenzilor : eleroane: sus 22, 
jos 16 grade; protundor: sus-jos 25-

--:I==4t=:::==:?~::~,:==c:=~~r~a~d~ei' >:trimerul protu ndorului: sus-jos 1 2~~++-'I ma direc\lei: stinga-dreapta 27 
grade. 
Unghiul maxim de scoatere al flapsului : 
<15 g ~ade. 
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tatl acrobat ce oar 2 a ca' 
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lakovlev lak-52. Fişă tehnica 

Anvergură : 9,50 m; lungime: 7,68 m, inăI-
ţime : 2,95 m; suprafaţă portantă 15,00 
mp. 
Greutate gol : 1 000 kg; greutate la deco
lare: 1 290 kg. 
Viteza maximă permisă constructiv : "-20 
km/ h; viteza maJcimă admisă : 360 km/ h; 
viteza maximă in zbor orizontal , la 500 m: 
300 km/h: viteza de croazieră . 230 km/ h; 
vheza maximă cu trenu l de aterizare 
scos : 200 km/ h; viteza minimă orizonta l ă : 
130 km/ h; viteza de aterizare (cu flap 
110 km ' h; viteza de urcare la nivelu l u-
lu i: 10 m/s. 
Viteza vintului : lateral , 
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m/s; din faţă , maxim admis : 15 m/s. 
Timp maxim de zbor pe spate: 120 s. 
Plafon : "- 000 m. Distanţa de zbor , la 
1 000 m, 200- 220 km/h şi motorul la al 
doilea regim nominal , "-50-500 km. 
Lungimea de decolare, cu motorul in 
plin, peste obstacol de 15 m: 160-170 m; 
timpul de decolare ' 10 s. Lungimea de 
aterizare: 300 m. 
Factor de sarcină . + 71- 5 

61 

Bracarea comenzilor : eleroane: sus 22, 
jos 16 grade; profundor: sus-jos 25- I 

<:c==t==::==:;;~::;;;:~:;==I==ţJ~r~a~d~et· ;;trimerui profunOorului : sus-jos 12-"fttll--+-+-ma direcţiei : stinga-dreapta 27 
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F16 
Avlonul F-16 este un avlon de viniitoare cu intrebulnliirl multiple, avlon la con

struclla ciirula s-au apllcat solulll ultramoderne in domenlul aerodlnamlcll, slsteme
lor de bord, materlalelor de construclle ,I Instalalillor de forla. deoseblndu-se de pre
decesoarele sale prln slstemul de comandii electric la dlstanlii a suprafelelor aerodl
namlce cu patru clrculte Independente, formii adaptatii a artlculiirll arlpll cu fuzelajul, 
deplasarea spre Inapol cu 300 a scaunulul pllotulul pentru reducerea Innuenlel supra- I 

larclnll, utlllzarea automatlcll in schlmbarea portanlel arlpll, funclle de reglmul de 
zbor. 

Acest avlon a fost conceput de ciilre firma GENERAL DYNAMICS cu scopul de a 
inlocul vechlle avloane F-104 STARFIGHTER anate in servlclu de foarte mulll ani, 
acestea fIInd uzate alit moral, cit lfI flzlc. 

Prlmul zbor ollclal al prolotlpulul YF-16 s-a efectuat la 2 februarle 1974, in cadrul 
programulul de incerciiri, avlonul atlngind 0 vHezii de 2 Mach la 0 iniillime de 12000 m. 

Prlmul avlon de serle alntrat in servlclu pe 6 lanuarle 1979, fllnd conslrult intr-un 
numiir mare de exemplare. 

ION GUZU I / \ 

- 1,2 Mach 
- 2,05 Mach 
- 550km 
- 6 613 kg 
- 16057 kg 
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F16 
Avionul F-16 este un avion de vinătoare cu IntrebulntărI multiple, avion la con

structia căruia B-au aplicat sOlutII ultramoderne In domeniul aerodlnamicll, sisteme
lor de bord, materialelor de constructie ,1 Ins18latlllor de forţă, deoseblndu-se de pre
decesoarele sale prin sistemul de comandă electric la dlstantă a suprafetelor aerodl
namlce cu patru circuite Independente, formă adaptată a articulărII aripII cu fuzelalul, 
deplasarea spre inapoi cu 30" a scaunului pllotulul pentru reducerea Inlluentel supra- ' 
aarclnll, utilizarea automaticII In schimbarea portantel aripII, funclle de regimul de 
zbor. 

Acast avion a fost conceput de către firma GENERAL DYNAMICS cu scopul de a 
inlocui vechile avioane F-104 STARFIGHTER aliate in servlctu de foarte mulll ani, 
acestea fIInd uzate atit moral, cit şlllzlc. 

PrImul zbor oficial al prototipului YF-16 s-a efectuat la 2 februarie 1974, in cadrul 
programului de IncercărI, avionul atlngind o viteză de 2 Mach la o inălllme de 12000 m. 

Primul avion de serie a Intrat In serviciu pe 6 Ianuarie 1979, fiind construit intr-un 
număr mare de exemplare. 

Caracteristici: i 
- anvergură 9,45 m ,. 
-lungime 14, 52 m : 
- inălllme 5, 01 m 1 
- suprafată portantă 27,87 m2 ~ 
- viteză maximă la nivelul mărII 
- viteză maximă la 12000 m t'l 
- rază de acllune cu incărcăt tii 
- greutatea avionului gol 1 
- greutate cu incărcătură de I ltă ,1 combustibil 
- armament - 1 tun, de 20 m ,. 

5 443 kg bom Bau rachete 
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COLAE ROMULUS, Luge). Es:e s ::10-
. - ~ a ~ oa stra ca <'1aJorrtatea planur lor ce 
e ~' ezentam sa fie orrglnale ~ I pe Cil po
s c de fabrK:a , dar nu intotdeauna lucrul 
ecesta este posibil. Dupa cum vedeli, una 
entre solicitarile dv. a fost satisfacuta in 
acest numar. 
NITESCU CONSTANTIN, Oe,tI, Arg.,.. 
Portavionul de pe coperta 4 a numiirului 
4 1984 se nume~te "USS Hancock". 
VIOREL SERGIU COSMIN, Prundu Bir
giiulul. Propunerile dv. de subiecte sint 
foarte atractive. Pentru submarinul U 9 
care a consacrat subr(larinul in rindul ar~ 
melor operative redutabile prin acliunea 
din 22 septembrie 1914, cind a s.cufundat 
cruci~iitoarele britanice Hogue, Cressy ~i 
Aboukir, avem fotografii, date istorice 
dar. .. nu delinem planurile. 
POPESCU BOGDAN,. Bueure,tI. Vii mul
lumim pentru ilustraliile trimise, sperind 
sii Ie folosim intr-un numsr viitor. 
PAPP IOSIF, Orad ea. Nu delinem in sto
cui de materiale un articol de iniliere des
pre confeclionarea caroseriilor de auto
modele, dar il consideriim util ~i de aceea 
iI solicitam pe aceasta cale colaboratori
lor no~tri. 
BRETAN TITUS, Clu/-Napoea. Pentru 
"debutul" aeromodelistic va sfatuim sa in
cepeli cu kit-urile din comer1 produse de 
IPL Tg.-Mure~. 
BARTL RICHARD, Tlml,08ra. Am tran
smis scrlsoarea dv. unor speciali~ti in au
tomodele. 
POSTOVEANU ADRIAN, Oradea. Nu de
linem (deocamdata) planuri de aeromo
dele cu motoare electrice. 
FECIORU FLAVIAN, Vallul. Dups cum 
vedeli, am linut seama de sugestlile dv, ~i 
in continuare , va pregstim 0 surprizs (tot 
in domeniul aero). 
GLAVAN THEODOR, Conltanla. Revista 
noastra, careia dv, ii solicltali publlcarea 
u nui almanah, se vinde loarte bine, este 
foarte rentabils dar are un numar mic de 
abonali ~i de aceea va intrebam: dv. sin
teli abonat? Situalia este asemanatoare 
cu aceea a echipei de fotbal Rapid; are 
cei mai mulli suporteri, dar foarte pulini 
sint membrl cotlzanli. 
RADU MATEESCU, Platra Neaml. Puteli 
face orice motor electric "subacvatic" 
prin includerea lui intr-o carcass etansa 
adecvatii, Relinem propunerile ~i sugesti
li e din scrisoare. 
HEINZ ION, Boe,a. Detalii pentru con
struclia unei stalil de telecomanda gasili 
in coleclia revistei Tehnium din ultimii 
ani. Absolut toate staliile de telecomanda 
trebuie autorizate, chiar si cele achizilio
nate din comer1ul socialist. 
GRECU BOGDAN, Tuleea, IVANOV PE
TRICA, Gal all. "Libertatea" s-a numit, 
atunci cind a fost construita in 1930 (Ian
sata la 14 iulie) de catre santierul "John 
Brown" din Clydebank-Marea Britanie 
.Nahlin". Numele a lost dllt in cinstea 
unui sel de trib indian, galiohul navei re
prezentindu-1. Dupa ce a lu nclionat ca 
aht regal britanic, efectuind si 0 croa
Zlera mediteraneana cu regele Edward al 
VIII-lea (vara lui 1935), iahtul este adus in 
Romania. Este reparat in martie-iulie 
939 la ~antierul San Marco din Trieste si 

rebotezat "Lucealarul", ,fiind inregistrat in 
cadrul Marinei Regale, In anii '50 trece de 
.a Marina Militara la NAVROM,efectuind 
citeva curse cu pasageri la Istanbul. Do
vedindu-se nerentabila, nava (devenija in
tre timp "Libertatea") este cedata Intre
orlnderii de Hoteluri si Restaurante, liind 
:ranslormatii in hotel si braserie la Galali. 
in urma actului iresponsabil de vandalism 
a unor huligani este distrus galionul. 
Punlile sint din lemn de tek,iar in anu
mite porliuni tablele corpulul au 20 mm 
grosime. Nu delinem planurile. 
~TEFAN CONSTANTIN, Viratee, Sueea
VI. Dupa cum vedeli, in acest numar ru
ollca dv. preferata are 4 pagini si prezinta 
doua avioane moderne. In numarul viitor 
;Hobabil veli avea $i un eli copter. 
VASILIEV IGOR, Galall. Avem deja pre
gat lte 0 serie de citeva nave de epoca cu 
.ele ce isi a~teapta rindul spre publicare, 
ceea ce constituie pentru dv., ca iubitor 
a acestora, 0 veste buna, 
PETCU ADRIAN, sIr. Ion loneseu de la 
Brad, bl. Al, se. B, ap. 10, Tlml,08ra,/ud. 
T1ml" cod 1900, clluta planuri de auto
~obl le Porsche. 
KOCSIS CAROL, Satu Mare. Nu delinem 
ce'ltru moment planurl adecvate publica
. pentru "Repulse", "Renown" ~i nici un 
:>ortavion japonez. 
CHIRITA CLAUDIU, Roznov. Un clei 
'carte bun ~i u~or de gas it este aracetul, 
::ea pentru lucrarile de model ism, Nu 
:~tem procura car1i ~i nici sa vi Ie expe
: em 

BADEA FLORIN, Balle,tI. Sintem de 
acord ca: rubr ica de model ism ferov lar ar 
trebUi sa prezinte lucrari mai simple 
abordabile de catre majoritatea modeli~ti
lor. Ne lipsesc insa colaboratortii care sa 
!lxecute si sa prezinte asemenea lucrari. 
Ii cunoasteli dv,? 
MIHAl C. lOAN, Plole,tI. Nu stim cum am 
putea sa vii ajutam deoarece nu delinem 
documentalia solicitata. 
LAZA NICOLAE, Simerla. Exceptind nava 
de cercetari "Emil Racovila", celelalte 
preferinte Ie gasili in numere mai vechi 
ale revistei. 
MIHALACHE MARIAN, Valea Cilugi
reasea, DEDU COSMIN, Plole,II . . Mai 
multe planuri de elicoptere isi a~teapta 
rindul spre pub'icare. 
TACHE ~ATALIN, Cerbulul 3, Sinala, 
2180 Prahova. Cauta planuri pentru cru
cisatorul usor Konigsberg ~i coleclia de 
reviste Modelist Konstructor-URSS, 
TABACU MARCEL, Clu/-Napoea. A~tep
tam materialul dv. Cucit mai repede cu 
at it mai bine, dar ... scoala inainte de 
toate. 
APETREI TOMA, Lleeul Industrial 4, Pla
Ira Neaml, cauts nr . 1/1983 si 1,2,3/1984, 
Mullumim pentru sugestii., 
CAZAN GABRIEL, Buziu. Incercali sa vs 
procurali 0 carte cu aparatura de bord 
pentru avioane, Dupa cite ~tim, au aparut 
mai multe in ultimii ani. 
CANAHAI RADU, Salonla, str. Sareadulul 
11, 3650 Blhor, cauta planuri de locomo
tive americane de la mijlocul secolulul 
trecut. 
APOSTOL VIRGIL, Cilir.,1. Desi exists 
destul de pulini modeli~ti ce au construit 
nave pe perna de aer, vom continua sa 
publicam astfel de planuri, cel pulin pen
tru documentare. 
TAuTU IONEL, Cralova. Numarul de pa
glni ~i de exemplare al revistei liind limi
tat, nu putem publica alit de multe;flave 
si avioane 0 data. Va asiguram ca planu
rile, istorlcul ~i fotografii inedite ale dis
trugatoarelor romanesti sint gata si i~i a$
teapta rindul spre (publicare. 
CASAPU CLAUDIU, Retlla. "Elicepterul" 
de 0 persoana la care vii relerili este 0 
gluma publicitara. 
GOLGOT CATALIN, Deeebal 46, Brad, 
2775 Hunl!doara, doreste numerele 
1,2,3/1986. In timpul celui de.al doilea 
razboi mondial marina romana a avut in 
dotare vedete blindate si nave antisubma
rin. 
COCAN DANIEL, Clu/-Napoea. Puteli 
~asi planurile avionului de turism solicitat 
In almanahul Tehnium 1988. 
PETRE FLAVIUS, Bueure,tI. Va veni pro
babil cindva rindul si avionului Haw
ker-Tempest si chiar al Me-ului 262, 
HUDAC ADRIAN, Ilr. Semenle 11, 1900 
Tlml,08ra, doreste sa faca schimburi de 
machete de avioane din cel de-al doilea 
razboi mondial. 
IONA~IU RADU, 'Tlrnivenl. Ne bucura 
faptul ca in orasul dv. exista multi cititori 
ai revistei. 0 parte dintre solicitari Ie ga
sili in acest numar. Va mullumim pentru 
sugestii, 
FLUERA~ LUCIAN, Slnnleolau Mare. 
Avem in pregatire $i planuri de subma
rine si iahturi, dar deocamdata nu spar-
gatoare de gheala. , 
DUTULESCU DANIEL, Perl,. Incercali sa 
construiti singur machetele statice de 
avioane pe care nu puteli sa Ie gas iIi in 
comerl, Nu va trebuie decit pulin, tei, pu
tin placaj sau pre$pan si clei, vopsea si 
multii, multa pasiune. Chiar daca primele 
doua nu vor Ii loarte reu~ite, al treilea va 
Ii mai bun decit cele din comer1. Sintem 
siguri. 
TODINCA CRISTIAN, Arad. Din lista de 
propuneri pe care am primit-o, va putem 
spune ca EAP si SR 71 sint gata si i~i a$
teapta rindul spre publicare. 
CHIOREAN FLORIN, Slghl,08ra. Date is
torice, lotografii ~i planuri al ~alupei 
"Rindunica" gas iIi in nr. 1/1984. Ne pare 
rau, dar nu avem cum sa va trimitem nr. 
1/1987 pe care I-ali scapat la chio~c, De 
ce. nu va abonali? 
VICTORIA ADIN MARIUS, Petro,anl, str. 
Independenlel bl. 4, ap. 7, eod 2675, Hu
nedoara, doreste nr, 1/1983, 2, 3/1984, 2, 
4/1985. Pentru celelalte probleme luali Ie
gatura cu membrii clubului de navomo
dele Jiul (a caror echipa a cucerit in 
acest an al 25-lea titlu de camploana na
lionala la "mecanice"!!!) 
RIZEA MARIAN, Bucure,tI. Calculul dv. 
este corect. 
KATO lOLTAN, Selnl, Maramure,. Moto
ra$ul dv. are aproximativ 1,8 centimetri 
cubi, Substantele menlionate se pot pro
cura de la farmacie. 
MATERNIUC MIHAl, sIr. Dragallna 17, 
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Tecucl, 6300 Galall, cauta reviste le apa
rute in 1983, 1984 ~i 1985 . 
NICOLAE MARIUS, Bueure,tI. Este 
foarte buna ideea dv, de a publica ex-' 
trase din regulamentul nalional de navo
modele ce defineste anumite clase, 0 
vom lolosi. 
NECULAU COSTICA, Galall. Va mullu
mim foarte mult pentru materialele tri~ 
mise si va asiguram ca vor fi utilizate in 
numerele viitoare, 
HERENCIUC TEODOR, Conslanla. incer
cati la "Cartea prin pOsta". ' 
ROTARU DAN, Cuglr. Modelul de IAR 80 
realizat din carton decupat a lost foarte 
apreciat de citltori. Din pacate nu am mai 
primit spre publicare astlel de machete. 
Revista noastra este alcatuita la cererea 
si prin colaborarea cititorilor. 
BU~OI MARIUS, eartler 1 Mal, bl. 126, 
Ie. 1, ap. 7, Cralova, 1100001/, cauta nr, 
1/1983 si olera in schimb 4/1984, 2, 
4/ 1985, 1,2,3,4/1986. . 
STAN MIHAl, Itr. Avram I.neu 131, 2200 
Br.,ov, cauta planuri pentru trenuri de 
mare viteza. 
SAVU PETRU, Lunea CDnleulul, SIr. Gra
dlnarllor 237, 2240 Br.,ov, cauta nr , 
3/1985 si planurile portavionului Enter
prise. 
pAUN OCTAVIAN, Plole,tI. inca nu am 
mai lost solicltali sa publicam planurile 
de executle ale unui strung de model Ism, 
Conslderam ca ar Ii foarte util. Mal greu 
este insa cu spaliul dlsponibll. Am dori si 
noi sa gasim colaboratori ce delln planurl 
ale unor ma$ini de curse celebre, Inclusiv 
Williams-Honda. Vom incerca sa publl
cam in schimb citeva barci "de lormula", 
carora Ie-am procurat planurile. 
HELGIU CLAUDIU VASILE, Blrlad. Dupa 
cum vedell, acest numar satislace 0 parte 
din solicitarlle dv. A$teptatl in contlnuare. 
ILINCA MARIO MIHAl, Plole,ll. nainte 
de a construi astfel de nave si de a de
veni explorator, ar trebul ss va documen
tali cit mai bine ~i In prlmul rind sa inva
lali cit mal bine. Nol vom incerca sa va 
satlsfacem doleanlele. 
TUNARU ADRIAN, Tlnerelulul, bl. 8, Ie. 
B, et. 4, ap. 30, 8375 Glurglu, olera pla
nurl de deltaplane contra nr. 1/1983 ~I 
1/1984. 
sASARAN IONEL, Bung, Maramure,. 
Pentru nava lui Magelian, "Victoria" 
(prima nava care a electuat inconjurul 
planetei pe apa) nu s-au past rat plan uri 
orlginale. Au lost publicate diverse incer
cari de reconstruclie, mai mult sau mai 
putin reu~ite. La solicitarea dv. vom in
cerca sl nol. 
STURZA ADRIAN, Tlml,oara. Deocam
data camplonatele nalionale de automo
dele, deslasurate sub egida Federaliei 
Romane de Modelism, nu includ $1 clase 
de motoclclete (machete). 
SMARANDA COSMIN, Bueure,11. Nu 
avem posibilitatea de a va expedia prin 
posta planurile solicltate ~i nici aceea de 
a va lurniza alte planuri decit cele care. 
apar in revista. 
SAVULESCU M., Bucure,tl. Avionul din 
imagine este de tipul L 39 si este labricat 
in R,S. Cehoslovaca. 
PETRESCU CRISTIAN, Bueure,ll. Am 
transmis scrisoarea dv. 
NISTOR OVIDIU, Bueure,tI. Nu avem po
sibilitatea de a satislace cererea dv. Pen
tru a evita asemenea situalii va slatuim sa 
va abonali. 
STANILA CRISTIAN, Plle,ll. Vom conti
nua sa publicam rubrica de "Marina Mo
derna" ~i vom include in ea si alte ved,ete 
rapide ~i de escorta. 
RACU TRAIAN, la,l. Dorinla dv. a fost 
satisfacuta in acest numar. 

Pentru Imbogitlrea patrlmonlulul 
coleclillor de avlatle ,I marini, Mu
zeul Mllitar Central roagi posesorll 
de oblecte, documente, fotografll, 
manuscrlse, eArtl etc. din aceste 
domenll si contrlbule la realize rea 
acestul dezlderat profund patriotiC 
,I !Ie mare Interes public. 

In vederea reconstltulrll unul 
avlon I.A.R.-SO sollcltim posesorll 
de aparaturi ,I Instrumente de 
bord, elemente din structura avlo
nulul, documentatle tehnlci . ,I foto
grafieA etc. si la legitura cu secto
rul de avlatle al Muzeulul Mllltar 
Central, str. $tefan Furtuni nr. 
125-121), sector I, telefon: 49.27.73 
sau 49.74.82. 
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Dorese sa corespondeze pe tem 
gate de modelism: Dobreseu Robe" 
sergent Pene D-tru 2, bl. J7, sc, D, e 
ap. 45, sect. 3, cod 74694 Bueure~t i , 
eli Adrian, Bd. Dimbovita 104, Timi$ 
1900 Timl~, Andrle, Luelan, str, Steje 
bl. T2, ap. 2, '6600 la$l, Ungure.nu 
rln-Radu, str, Miron Costin 85, bl . 8! 
A, ap. 3, Bacau 5500, Volelli Marlus 
navel 5, bl. AS, sC. C, et. 3, ap , 41 
Ploiesti, Prahova. 

AlOcletla lportlva "Volntaw-

ehln, Strada Mihal Vlteazul 
tel. 20881 Reghln, Ilvreazi unl 
tlior locta".te ,I Iportlvllor 
dellfll placal avlatlc ,I baghete 
diver.. dlmen.lunl. Unlti,le 
cl'llII.te vor depune come 
ferme, lar partlcular ll, adre 
mentlonlndu-se cantltatea .. 
menliuntle soIleRate. Nu .e 
pedlazi coI"e lub valoarea 
100 lei. 
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Abonamentele la revl.ta MO
DELISM se pot face II ollcille 
P. T. T.R., factortl poftall sau dItu
zortl cIn InIreprtnderl tI inItItu1i. 
Revista poate fI gislti la paglna 
13, pozltla 83 cIn cataIo9-Jl ~ 
lei edtate In R. S. R. In 1 987. 
!'!.etuI LIlUi abonament esle 

COLAE ROMULUS, Lugoj. Es:e S 00-
, - ' 3 ~oas ca ca 3Jol' tatea planur , or ce 
e :J'eze tă să f,e originale ş ' pe C,t po
s e de fabrK:ă . dar nu intotdeau na lucru l 
acesta- este posibil. După cum vedeţ i . una 
C "tre sol i citările dv. a fost sa t i sfăc u tă in 
acest număr . 
NIŢESCU CONSTANTI N, Oeştl, Arg~. 
portavionul de pe co perta 4 a numărului 
4 1984 se numeş te "USS Hancock". 
VIOREL SERGIU COSMIN, Prundu Bir
găulul. Propunerile dv. de subiecte sint 
oa rte atract ive. Pentru submarinul U 9 

care a co nsacrat submarinul în rîndui ar, 
meior operative redutabile pri n acţi unea 
din 22 septem bri e 1914. cînd a scufu ndat 
cr uc i şătoa rele britan ice Hogue. Cressy şi 
Aboukir. avem fotografii. date Istori ce 
dar .. . nu deţi nem plan uri le. 
POPESCU BOGDAN, Bucu reştI. Vă mul
ţum i m pentru il u st r a ţ i i le tri llJ ise, sperind 
sa le folos im într-un num ă r vi itor . 
PAPP IOSIF, Oradea. Nu deţin em in sto
eu l de materi ale un art ico l de i n iţiere des
pre co nfecţ i o narea caroseri ilor de auto
modele, dar îl cons i derăm uti l ş i de aceea 
il s o li ci tăm pe a c eastă ca le colaborator i
lor noştri. 
BRETAN TlTUS, Cluj-Napoca. Pentru 
"debu tu l" aer omodelistic vă sfatuim să in
cepeţ i cu kit-uril e din comerţ produse de 
I PL. Tg . -Mur eş. 
BARTL RICHARD, Tlml,oara. Am tran
smis scr isoarea dv. unor specia l işti i n au
tom odele. 
POSTOVEAN U ADRIAN, Oradea. Nu de
ţ i nem (deoca mdată ) planuri de aeromo
deie cu motoare electrice. 
FECIORU FLAVIAN, Vallul. După cum 
vedeţi , am ţin u t seama de sugest iil e dv. ş i 
in cont inua re vă p r egătim o sur pr iză (tot 
i n domeniul aero). 
GLĂVAN THEODOR, Conl tanta. Revista 
noastră, că r e i a dv. ii soli c it aţ i publicarea 
unul almanah, se vinde foar te bine. este 
foa rte ren tab i l ă dar are un număr mic de 
abonaţi şi de aceea vă Înt rebăm : dv. sîn
teţ i abonat? S ituaţia este asemănătoare 
cu aceea a echipei de fotbal Rapid; are 
cei mai mulţ i su porteri, dar foarte putini 
sint membr i cotlza n ţi. 
RADU MATEESCU, Piatra Neaml . Pu teţi 
face orice motor electric ,,subacvat ic" 
prin Includerea lu i Într-o carcasă etanşa 
adecva t ă. Retinem propuneril e ş i sugesti
,le din scrisoare. 
HEINZ ION, Boc,a. Detalii pentru con
strucţia unei statii de te l ecoman dă găsiţi 
i n co lecti a revi stei Tehnium din ultimii 
ani. Abso lut toate sta ţiil e de telecoman dă 
trebui e autor izate, ch iar ş i cele achiz i ţ io
nate din comerţ u l socialist. 
GRECU BOGDAN, Tulcea, IVANOV PE
TR ICĂ, Galati. "Li bertatea" s-a numit, 
atunci cind a fost co n strui tă in 1930 (lan
sată la 14 iulie) de cătr e şantier u l "John 
Brown" din Clydebank-Marea Britani e 
.Nahlin" . Numele a fost dat in cinstea 
unu i şef de tri b indian, galiohul navei re
prezentîndu-I. După ce a funcţ ionat ca 
aht regal bri tanic, efectu ind şi o croa
z i eră meditera n ea nă cu regele Edward al 
VIII-lea (vara lui 1935) , iahtul este adus În 
Ro mâni a. Este reparat in mart ie-iu li e 
939 la şan ti er u l San Marco din Tr ieste ş i 

re boteza t " L.uceaf ăru l ", .fii nd inreg istrat în 
cadrul Marinei Regale. In anii '50 trece de 
·a Marina M i li tară la NAVROM, efectuînd 
citeva curse cu pasageri la Istan bul. Do
vedindu-se nerent abilă, nava ( deven iţă in
re t imp "L.i bertatea") este ced ată Intre

ollnderii de Hoteluri ş i Restaurante, fi ind 
: ansformată i n hotel şi braserie la Ga l aţi. 
'" urma actului iresponsabil de vandalism 
a unor huli gan i este distrus galionul. 
Pu nţ i l e sint din lemn de tek, iar în anu
mi te p orţiuni tab lele corpulU I au 20 mm 
grosi me. Nu deţin em planuri le. 
ŞTEFAN CONSTANTIN, Văratec, Sucea
va. După cum vedeţ i, În acest n umă r ru
D'l ca dv. pre f e r ată are 4 pagini ş i prezin tă 
couă avioan e moderne. In numărul viitor 
.,robabil veţ i avea $i un eli copter. 
VASI LIEV IGOR, Galati. Avem deja pre
:l ă tl te o seri e de cîteva nave de epocă cu 
.ele ce Î ş i aşteaptă rîndu i spre publi care, 
;:eea ce consti tu ie pentru dv. , ca iubitor 
EL acestora . o ves te bună. 
PETCU ADRIAN, str. Ion Ionescu de la 
Brad, bl. A1, sc. B, ap. 10, TImişoara , lud. 
TIml" cod 1900, c<jută planu ri de au to
-obi le Porsche 
KOCSIS CAROL, Satu Mare. Nu deţinem 
pentru moment plan uri adecvate pub l ică
, pentru " Repulse" . "Renown" şi nici un 
;:JO avion japonez. 
CHIRITĂ CLAUDIU, Roznov. Un clei 
:)arte bun ş i uşor de găsit este aracetul, 
:=ea pentru lucrările de modelism. Nu 

: ~:em procura cărj i ş i nici să vi le expe
=e 'l< 

BADEA FLORIN, Bălle,tl. S'ntem de 
acord ca' rubllca de modellsm fe rOviar ar 
trebUI să prezinte lucrări ma, simple 
abordab ile de către maj ori tatea mode li ştl
lor. Ne li psesc Însă colaboratorlii care să 
execute ş i să prezinte asemenea lucrări. 
ii cunoaşteţi dv.? 
MIHAI C. IOAN, Plole,tI. Nu ş ti m cu m am 
putea să vă ajutăm deoarece nu deţinem 
documentaţia solic it ată. 
LAZA NICOLAE, Simerla. Exceptînd nava 
de ce rcetări "Emil Racov ită ", celelalte 
preferinte le găsiţi În numere mai vech i 
ale reviste i. 
MIHALACHE MARIAN, Valaa Călugă
rească, DEDU COSMIN, Plole,tl . . Mai 
multe planuri de elicoptere Îşi aşteaptă 
rîndui spre pub'icare. 
TACHE CĂTĂLIN, Cerbulul 3, Sinaia, 
2180 Prahova. Caută planuri pentru cru
cişătorul uşor Konigsberg şi colect ia de 
reviste Modelist Ko nstructor- URSS. 
TABACU MARCEL, Cluj-Napoca. Aştep
tăm materialul dv. Cu cit mal repede cu 
atît mai bine , dar.. . şcoala Înainte de 
toate. 
APETREI TOMA, Liceul Industrial 4, Pia
tra Neamt, caută nr . 1/1983 şi 1,2,3/1984. 
MUlţumim pentru sugestii .• 
CAZAN GABRIEL, Buzău. I ncercaţi să vă 
procuraţi o carte cu aparatu ră de bord 
pent ru avioane. După cîte şti m , au apă rut 
mai multe În ultimii ani. 
CANA HAI RADU, Salonta, str. Sarcadulul 
11, 3650 Bihor, ca ută planuri de locomo
tive americane de la mij locul secolu lui 
trecut. 
APOSTOL VIRGIL, Ciiliira,l. Deş i ex istă 
destul de putini modelişti ce au construit 
nave pe pernă de aer, vom contin ua să 
pUblicăm astfel de planur i, cel puţin pen
tru documentare. 
TĂUTU IONEL, Craiova. Număru l de pa
gini şi de exemplare al reviste i fiind limi
tat , nu putem publi ca atît de multe -nave 
ş i avioane o dată . Vă as i gurăm că planu
rile, istoricul şi fotografii Inedite ale dis
trugătosre l or româneşti sînt gata şi Îşi aş
teaptă rÎndu I spre I publ icare. 
CASAPU CLAUDIU, Re,lla. "Elicopterul " 
de o persoană la care vă referiţi este o 
glumă publi citară . 
GOLGOŢ CĂTĂLIN, Decebal 48, Brad, 
2775 Hun~doara, doreşte numerele 
1,2,3/1986. In t impul celui de.al doilea 
război mondial marina română a av ut in 
dotare vedete bli ndate şi nave antisubma
rin. 
COCAN DANIEL, Cluj-Napoca. Puteţi 
~ăsi planurile avionu lui de turism so li citat 
In almanahul Tehnium 1988. 
PETRE FLAVIUS, Bucure,tI. Va veni pr o
babil CÎndva rîndui ş i avionului Haw
ker-Tempest şi ch iar al Me-ului 262. 
HUDAC ADRIAN, atr. Semenic 11, 1900 
TImişoara, doreş te să facă schimbu li de 
machete de aviDane din ce l de-al doilea 
razboi mondial. 
IONAŞIU RADU, 'Tlrnăvenl. Ne bucura 
faptul că În oraş ul dv. există mulţi ci t itor i 
ai revistei. O parte dintre solicitări le gă
siţ i În acest număr. Vă mu lţum i m pentru 
sugesti i. 
FLUERAŞ LUCIAN, Slnnlco lau Mare. 
Avem În pregătire şi plan uri de subma
rine şi iahtu ri, dar deocam dată nu s păr
gătoare de gheaţă . 
DUŢULESCU DANIEL, Peri,. incercati să 
construiti si ngur machete le statice de 
avioane pe care nu puteti să le găsiţ i În 
comert . Nu vă trebuie decît putin tei , pu
ţ i n placaj sau preşpan şi clei, vopsea şi 
m ultă , m ultă pasiune. Ch iar d.acă pri mele 
două nu vor f i foarte reuş ite , al treilea va 
f i mai bun decît cele din comerţ . Sîntem 
siguri. 
TODINCĂ CRISTIAN, Arad. Din lista de 
propuneri pe care am primit-o , vă putem 
spune că EAP şi SR 71 sînt gata ş i Îş i aş
teaptă rîndui spre publicare. 
CHIOREAN FLORIN, Sighişoa ra . Date is
torice , fotografii şi plan uri al şalupe i 
"Rîndunica" găsi ţ i În nr. 1/ 1984. Ne pare 
rău, dar nu avem cum să vă trimitem nr. 
1/1 987 pe care l-aţi scăpat la Chioşc . De 
ce nu vă abonaţ i ? 
VICTORIA ADIN MARIUS, Petro,anl, ,tr. 
Independenlel bl. 4, ap. 7, cod 2675, Hu
nedoara, doreşte nr. 1/1983, 2, 3/ 1984, 2, 
4/ 1985. Pe ntru celelalte probleme l uaţ i le
gătura cu membrii clubului de navom o
deie Jiul (a căror echi pă a cucerit În 
acest an al 25-lea t itlu de camp i oan ă na
ţiona lă la "mecan ice" !!!) 
RIZEA MARIAN, BucureştI. Ca lculul dv. 
este corect. 
KATO ZOLTAN, Seini, Maramureş. Moto
raşul dv. are aproximat iv 1,8 cent imetri 
cubi . Substanţele menţ ionate se pot pro
cura de la farmacie. 
MATERNIUC MIHAI, str. Dragallna 17, 
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6300 Galalf , caută reViste le apa 
rute in 1983, 1984 şi 1985. 
NICOLAE MAR IUS, Buc u reşti. Est e 
foarte bună ideea dv. de a publica ex- ' 
trase din reg ulamentul national de navo
modele ce def i neşte anumi te cl ase. O 
vom fo los i. 
NECULAU COSTICĂ, Galati. Vă mu lţu
mim foarte mult pentru materialele t r i ~ 
mise ş i vă a s igu răm că vor fi uti lizate in 
numerele vii toare. 
HERENCIUC TEODOR, Constanta. incer
caţ i la "Cartea pri n poştă" . 
ROTARU DAN, Cuglr. Modelu l de IAR 80 
realizat din carton decupat a fost foa rte 
apreciat de ci titor i. Din păcate nu am mai 
prim it spre publicare astfel de machete. 
Revista noast ră este alc ătu ită la cererea 
ş i prin colaborarea cit itoril or . 
BUŞOI MARIUS, cartier 1 Mal, bl. 126, 
IC . 1, ap. 7, Craiova, 11000011, caută nr . 
1/1 983 ş i ofe ră in schim b 4/1 984, 2. 
4/1985, 1,2,3,4/ 1986. 
STAN MIHAI, .tr. Avram Iancu 13;' 220b 
Braşov, c au tă plan uri pentru t renu l! de 
mare v i teză. 
SAVU PETRU, Lunca Cnnlculul, Str. Gră
dlnarllor 237, 2240 Bra,ov, caută nr . 
3/1985 ş i planuri le portavionului Enter
prise. 
PĂUN OCTAVIAN, Plole, tl. i ncă nu am 
mai fost soli c i taţi să pub li căm planuril e 
de execuţ i e ale unui strung de modelism . 
Cons id erăm că ar f i foarte uti l. Mal greu 
este Însă cu spaţiul disponibil. Am dori şi 
noi să găsim co laborator i ce d eţ in pl anuri 
ale unor maşin i de curse celebre, inclusiv 
Wi lliams-Honda. Vom incerca să publi 
căm În schi mb cîteva bărci "de formu lă ", 
că rora le-am procu rat planu rile. 
HELGIU CLAUDIU VASILE, Blrlad. După 
cu m vedeţi , acest nu măr satisface o parte 
din so li ci tăr i le dv. Aştepta ţ i în co ntfnuare. 
ILINCA MARIO MIHAI, Plole,tl. nainte 
de a construi astfe l de nave ş i de a de
ven i explorator, ar tr ebui să vă documen
taţi cît ma i bine şi În pri mu l rind să inva
ţa t i cît mai bine. ~Io i vom Încerca să va 
satisfacem do l eanţe l e . 

TUNARU ADRIAN, TIneretului, bl. 8, IC. 
B, el. 4, ap, 30, 8375 Giu rgiu, oferă pla
nuri de deltapl ane contra nr. 1/ 1983 ŞI 
1/ 1984. 
sASĂRAN IONEL, BUlag, Maramure,. 
Pentru nava lui Magell an, "Victoria ' 
(prima n avă care a electuat inconju rul 
planetei pe apă) nu s-au păstrat planu ri 
originale. Au fost publicate diverse Încer~ 
cări de reconstructie, mal mult sau mal 
puţin r euşite. La solicitarea dv. vom În
cerca şi noi. 
STURZA ADR IAN, Tlml,oara. Deocam
dată campionatele naţiona l e de au tomo
deie, desfăşurate sub egida Federaţiei 
Române de Modelism, nu includ şi clase 
de motociclete (machete) . 
SMARANDA COSMIN, Bucureşti . Nu 
avem posibilitatea de a vă expedia prin 
poştă planurile sol ici tate ş i nici aceea de 
a vă furn iza alte planu ri decît cele care 
apar În revistă . 
SĂVULESCU M., Bucure, tl . Avionul din 
imagine este de tipul L 39 ş i este fabricat 
in RS. Cehoslovac ă . 
PETRESCU CRISTIAN, Bucure,tl. Am 
transmis scr isoarea dv. 
NISTOR OVIDIU, Bucure,tI. Nu avem po
si bilitatea de a satisface cererea dv. Pen
tr u a evita asemenea s i t ua ţii vă sfăt u im să 
vă abonaţi . 
STĂNILĂ CRISTIAN, Plte,tl . Vom cont i
nua să pu b li căm rubri ca de "Ma ri n ă Mo
dernă " şi vom include În ea şi alte ved.ete 
rapide ş i de esco rtă . 
RACU TRAIAN, la, l. Do rinţa dv. a fost 
satisfăc ută În acest nu măr . 

Pentru Imbogăţlrea patrimoniului 
colecţlllor de aviaţie , 1 marină, Mu
zeul Mil itar Central roagă posesorII 
de obiecte, documente, fotografii , 
manuscrise, cărţ i etc. din aceste 
domenII să contribuie la realizarea 
acestui deziderat profund patriotic ,1 ~e mare Interes public. 

In vederea reconstituirII unul 
avion 1.A.R.-80 solicităm posesorlt 
de aparatură ,1 Instrumente de 
bord, elemente din structura avio
nului , documentaţie tehnică ,1 foto
grafică etc. să la legătura cu secto
rul de aviaţie al Muzeului Militar 
Central, str. Ştefan Furtună nr. 
125-120, 'ltctor 1, telefon: 49.27.73 
sau 49,74.82. 
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Doresc să corespondeze pe tem 
gate de modelism : Dobreacu Rober 
sergent Pene D-tru 2, bl. J7, sc. D, E 
ap. 45, sect. 3, cod 74694 Bucureşt i 
clă Adrlln, Bd . DÎmbov iţa 104, Tlmiş 
1900 Ti mlş, Andrle, Lucian, str. Stej l 
bl. T2, ap . 2, '6600 Iaş i , Ungureanu 
rin-Radu, str. Miron Cost in 85, bl . 8 
A , ap . 3, Bacău 5500, Volcllii Mariui 
navei 5, bl. A5, sc. C, et. 3, ap . 41 
Plo i eşt i , Prahova . 

Alocl8ţla lportlva "Volnţa"- I 
ghln, Strada Mihai ViteazUl 
tel. 20881 Reghln, IIvreazi uni 
1110r ioclaUlte ,1 Iportlvllor n 
dall,tl placaj aviatic ,1 baghete 
dlver.. dlmenllunl. Unlti~le 
craUlte vor depune come 
ferme, Iar particularII, adre 
men~onlndu-Ie cantitatea ,1 
menliunlle IOlIcltate. Nu le 
pedlazi colete lub valoarea 
100 IeI. 
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~ II-urlle Escadrel a zecea asalt germane, celula. cantacuzlno-Davjan din 
~I 9 Vlnitoare Roman doboari un avlon inamlc. In aeeasti lupti se Iring 

vlteazulul adjutant staglar aviator Tralan Darjan, la borduJ "G"-ulul ,.n. 
~vla'ia roman a plerde prin adj. stg. avo Darjan Tralan unul din eel mal te
'I luptiitorl aerlenl in pllna aseensiune, ellre eade erole in a 176-a mislune 

Ie, In care a clftlgat 11 vlctorii aeriene... actlunea lui de inalti bravuri 
plnii la subllma jert"i va rimine ' vellnlci in amintirea zburitorilor 

,l.u 
(Extras din Ordinul de zl nr. 17/26 februarie 1945 al Corpului Aerian Romin) 
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,'-urlle Escadrel a zecea asalt germane, celula . Cantacuzlno-Oârjăn din 
, 9 VinAtoare Romăn doboară un avion inamic. In această luptă se fring 

viteazului adjutant stagiar aviator Traian Oârjan, la bordul " G"-ulul 
n. 

vla,la romănă pierde prin adj. stg. av. Oârjan Traian unul din cel mal te-
luptitorl aerlenl in plină ascensiune, eare cade eroic in a 17&-a misiune 

~Ic. In care a ciştlgat 11 victorII aeriene ..• acţiunea lui de inaltă bravură 
r..!ni la sublima Jertfă va rămine veşnică in amintirea zburătoriior 

• (Extras din Ordinul de zi nr. 17/26 februarie 1945 al Corpului Aerian Român) 
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