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i n cursul lunii augusl, redactia nOl!,slra a lansal in librarii doua noi afi
~e-pian de conslructie: "IAR 99" ~i " Invala sa zbori - Jectia de dellapla
n ism" . Realizale in conditii grafice deosebite de caire Inlreprinderea Po
ligrafica Sibiu ele nu Irebuie sa lipseasca din colectiile iubilorilor de 
avialie. 

S-a infilnlat Asoclal1a modelh,tllor, 
FRANTA-ROMANIA. Pre,edlnle: 
d l. Serge Lepoulre; vlcepre,edlnte: 
dl. Paul Fradln; secretar: d-na Glsele 
Lepoulre; casler: dl. Alain Deneuve; 
reprezentant pentru sud-est: dl. 8er
nard Puginler. 

Pre,edlnte de onoare ,I contactul 
romanesc, ales de partea franceza 
pe crllerlul prlmulul sollcllanl de 
ajuloare, este dl. Constantin 10-
nescu, Sir. Prleleniel, bl. V3, sc. 0, 
lIP. 7, Bolo~ani, C.P. 6800, Romania. 

~ 

Penlru inlilurarea unor erorl de dactl
lograflere, ,I de tlpar, din artlcolul " G-u/ ... 
vintitor din Corpul Aerian Roman ", publl~ 
cal in numarul 3/1987 - (16) rugim clll
lorll revlBlel modellsm Ii opereze, - in 
exemplarul cu numarul suscllal, din co
leclla personala - urmiloarele corecturi : 

_ la paglna 8 - colo ana a 3-a - rin
dul 4, In loc de "adJ. avo Zamflr" sa Be co
recleze: "adj.av. Dumbravti". 

- la paglna 8 - colo ana a 4-a - rin
dul 13, in loc de "vllezi: 723 kmlh" sa .e 
corecteze: ,,623 km /h ". 

- la pagln. 7 - lexlul scrls cu ro,u , 
inlre cele doua desene ale G-ulul, pe rin
dul 3 in loc de "G-urlle grupurllor 7 9 
UT au zbural" sa .e corecteze: 
Grupurllor 7 I 9 VI. au zburat" ... 

Executa machete de nBrit, 
vehlcule lereslre, rachele 
dlver'se Intreprlnderl, Inlllltti:11f 
soan. partlculare, pe 
m entatle prop rle lau a IJMlcll"l~ 
beneflclaru'ul. Plata in numerar 
vlrament conform normatlvelor In 
goare. 

REDACTIA REVISTELOR DE ~TIINTA ~I TEHNIC 
REDACTOR ~EF : ION A LBESCU 
REDACTOR ~EF ADJUNCT: GH EORGHE BADEA 
SECRETAR DE REDACTIE : CRISTIAN CRAclUNOIU 

Admin istralia 
EnlTURA 

Tiparul execu-
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FU NDATIA , 
ADRIAN-DAN 
URUCU, 

care funclio
neaza pe linga Federalia Romana de 
Modelism ~i esle palronala de 
aceasla, a deschis pe 31 marlie 1990 
in Bucure~Ii, la CEC, filiala Secloru
lui V (Calea Vicloriei 13), conlul cu
renl 14519. 

Palrimoniul Fundatiei esle consli
luil din fondul initial de 40 000 lei 
donal de caire parinti, acesla majo
rindu-se nelimilal prin aile depuneri 
din parlea oricarei persoane din tara 
sau slrainalale, cil ~i din acumula
rea unei parti din dobinda anuala a 
fondului. 

Fundatia poale primi ~i depuneri 
in valula, inlr-un coni unic ce ur
meaza a se deschide in Romania. 

Prin slalut, Fundatia are drepl 
scop acordarea unui premiu anual 
unui tinar de pina la 22 ani, aeromo
delisl lalenlal, care sa fie ci~ligalor 
in acel an al unui concurs national, 
organizal de caire Federatia Ro
mana de Modelism ~i una din cla
sele de concurs de mare populari
lale din cadrul regulamenlului teh
nic al federatiei. 

Pre l u i Funda 'el a r ea i:z 
m ai d in d o b tn d a anual a prodl 
aeeste fondu ri . eonst i tuite c , 
duri inalienabile , intangibi le ~ 
petue ~i se va aeorda odat a I 
dupa cum urmeazii: 

- in anul 1990-1000 lei -
dal separal de caire fondato 

- in perioada 1990-1991 
miul, ce se va acorda anual , v, 
fiecare dala egal cu suma ce 
zinia 75 la sui a din dobinda fo 
lor exislenle la 31.12. 1990; 

- in perioada 1996-200C 
miul, ce se va acorda anual, v 
fiecare dala egal cu suma ce 
zinia 75 la sula din dobinda fa 
lor exislenle la 31.12.1995; 

- in conlinuare premiul 
acorda ~i calcula dupii acela 
tern. 

Reslul din dobinda anuala 
durilor, in lei ~i valulii, se Vi 
mula la aceslea. 

Ridicarea sumelor de ban i 
premiere se va face cu apr ( 
Federaliei Romane de Modeli 
caire persoane aulorizate. 

inminarea premiului se va f 
feslivilalea de inchidere a co n 
lui. 

Numele tinarului care a ( 
premiul anual al Fundaliei v a 
pularizal in presa de tineret 
specialilale. 

• PO~TA REDACTIEI • 

ANUNTURI , 
EPUREANU ADRIAN, Rimnicu Saral 

5250, cart. Z. Pod," sir. M. Kogalniceanu, 
bl. 16 B, ap. 9, judo Buzau. Cauta primele 
18 numere ale rev istei Modelism. 

FULGEANU CRISTI , Ploie¥ti, cart. 
Malu Ro¥u, sir. Mocanilor, bl . 59, ap. 8, 
sC. A, jude! Prahova. Cauta schile, Calli s i 
fotografi i cu deltaplane si aparate de zbor 
care folosesc ca energie pentru a zbura, 
energla muscu lara. 

FOLDI ~TEFAN, Lugoj 1800, sir. Bana
lului 5, ap. 13, judo Timi¥. Doreste sa 
achiz ilioneze co lec\la revistei Modelism Sl 
Model ist Konstruktor. 
CHE~ ROMULUS, Bucure¥li, sir., Serg. 

Maj. Cara Anghel 10, BI. C 5, sC. A, ap. 
27, sect. 6. Doreste planurile cu detalli 
tehnice si constructive pentru un cart (de 
prefer inl a "VIFOR 5"). Of era la schimb 
scheme electronlce de aeromodelism Sl 
navomodelism. . 

ACASANDREI EUGEN , Foc¥ani 5300, 
sir. Diviziei 3, ap. 1, judo Vrancea. Of era 
Modelism nr. 13 contra numere disparate 
de Modei ism Konstruktor sau planul na
vei de linie VICTORY. 

pARAOANU IULIAN, Piala Neaml 
5600, sir. Fiigelului 8, bl. V3, ap. 31 , judo 
Neam!. Doreste sa procure un motor ter
mic cu capacitatea cilindrica cupr insa in
tre 1.5- 6 cm 3 

HATEGAN VALENTIN, Lugoj 1800, sir. 
Olari 14, sC. C, ap. 18, Micro I, judo Timi¥. 
Doreste revista Modelism nr. 4, 5, 9, 16, 
17 si of era nr. 7, 8. 10, 11. 12. 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 22. 

ZALMANN lOAN, Ri¥nov 2221, carl , 
Cenlru-Nord, bl. 19, sC. B, ap. 3, judo Bra
¥ov. Doregte sa corespondeze si sa 
schimbe plan uri pe teme de avialie si ma
rina mi litara, si masini blindate. 

GHIATA CATALlN, Gala!i 6200, Micro 
YO, bl. J7, ap. 15. Doreste sa co respon
deze pe teme de conflicte milltare (ara
bO-lsraeliene, Coreea, Vietnam, din Go lf, 
ang lo-argentinian din Malvine). Of era 
planuri si fotografi i de aVloane si tehnica 
militare contra fotograi ii si artlcole des
pre con flicte militare din ultimil 30 ani. 

RADU FLORENTIN, Braila 6100, cart. 
Apollo, bl,. Selena, sc. 4, ap. 80. Doreste 
sa faca schimb de poze 51 planu ri de 
avioane: vrea Tu, AN, LI, Saab, Lupol, 
Yak, Sikorsky , Boeing , Lookheed, Haw
ker , Dasault, Kawasak i, Cessna, Grum
man, Mil; of era Mel09, Panaria Tornado. 

MOISA DANIEL, Bra\; ov 2200, Sir., Mo
lidului 11, bl. B15, sC . . A, ap. 18. Doreste 
sa ach lzilion eze contracos t sau la sch lmb 
mater ial divers , standard HO, pentru 
comp letarea garnltun lor de trenu ri, de la 
alt i hobistl din ta ra. 

'NITABEN WILLI , Baca u 5500, Sir. 
Corni¥a Bislrilei 1, bl. 2, sC. A, ap. 25. 
Doreste sa faca sch lmb de machete de 
aVloane de orlce t iP 

SpATARIU VALENTINA. Viis oara 6869. 
jud o Boto:ian i. ;e~2 C) e: :: ' 3. • ~e . s ~ e ...,.~ 

VOICU DANIEL, Siobozia, Str. ( 
Co¥buc 2, judo lalomita. Dores te s< 
pere 0 colectie Model lsm . 

TACHE CATALlN, Sinaia 2181 
Cerbului 3, judo Prahova. CumpC. 
mere disparate sa u co lect la i t 
Konstructor (1972- 90). Letect vil K 
nautlca (1980- 90), Plany Mo de c 
(1965-90), Maly ModE,j arz (1975-

STANESCU TRAIAN . Constan t, 
Bd. 1 decembrie 2A, bl. 12, ap. 3:2. 
primele 17 numere ale rev istel 0 
Of era la schimb orice ~um a r de 
25 contra planurilor exacte ale '.e 
"GIPSY Moth IV" , "Smialy", "Spra 
DUlck", "Firecrest" . 

IAVORSCHI ANTON, Roman . S 
ceava, bl. 21, sC. B, ap. 22, judo 
Schimba reviste Modelism : do res ' 
of era 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, < 
18, 19, 21, 22, 23. 

MAISA IULlAN, Bucure¥ti, Dru n 
berei 77B, bl. TS37, sC. 1, ap . 61 , 
Doregte revistele Modellsm nr .. 2 
7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

SION MIHAI~ Blage¥ti, jud. , Bac; 
5536. Of era o nce numar al rev iste 
fotografii co lor reprezentind port , 
nucleare americane. 

TODICA CATALlN, Suceava, All 
lelelor 17, bl. 104A, SC. A, ap . . 
5800. Doreste revistele Modelism I 

4, 5. 6, 9, 10, 11 , 13. 
LULEA ALlN, Drobela Turnu 

1500, Bd. Cerna 1, BI. 1, sC. 1, ap . 
Mehedinli, schlmba reviste Mo 
vrea nr . 10, 11 , 15, 16; of era nr. 

CRET IULlAN, Hanu Conach 
judo Gala!i. Doregte nr. 4. 

DUMITRESCU CODRUT, Pile~ 1 
Sir. Alunului 50, bl. B7, sC. A, ap . 
Arge¥. Schimba reviste Modells' 
nr. 13, 14, 15, 20; of era nr. 16 

SLOBODNIC CIPRIAN, Ba i , 
4800, Moldovei 21A /21, judo Ma r 
Doreste revistele Modellsm nr. 6 
12, 14, 16 si prospecte de rache:c 

SANTION CALlN, Timi¥oara 1, 
Cerceilor 5, ap. 12, judo Tim;'; . S 
:ofera revista Modelism nr. 4. 6 
16,17,18,19,20,21,22,23, 24. 2 
nuri de nave; doreste rev iste .' 
nr. 1, 5, 7 si cataloage, rev iste '~ 
planuri, documenta\le pe teme c ; 
lism feroviar. 

PAVEL VIOREL, Cimpia Tu r'z 
Sir. Gh. Bari!iu 40, bl. G, SC. A. a. 
Cluj . Sch imba: of era revista Mo E 
8, 11 , 15, 17, 18, 22, 24: dores:e ' 
Konstructor sau alte le care con; -
19, 27, 31. 

BOTEZ CATALIN-ANDREI . : 
5800, Aleea Ion Voda Vileazu 
'B2, sC. A, ap . 15. Cauta rev lst" ! 
nr, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10 . . 
16. 17, 18, 20. 21. 22. 23, 2 ~ 

LUCACI STEFAN. Curtici 2955. 
Caragiale 51 , judo Arad. Sch llr i 

Mode l, sm: do reste rr. 1 2. 3. c -
9. 10. 11. 12 19 20 25 oier" n 

OBRETE LUC IAN. Buzau 5101 
banli II . bl. 110, ap. 4. judo Buzii u. 
r=?,,, s :e e ~" c ,Je 5 rro -~ .: - .: 
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În cursul lunii august, redacţia nOl!.stră a lansat in librării două noi afi
~e-plan de construcţie: "IAR 99" şi "lnvaţă să zbori - Jecţia de deltapla
nism" . Realizate in condiţii grafice deosebite de către Intreprinderea Po
ligrafică Sibiu ele nu trebuie să lipsească din colecţiile iubitori lor de 
aviaţie. 

Soa infiintat Asocla,la modellştUor, 
FRANŢA-ROMÂNIA. Preşedinte: 
d l. Serge Lepoutre; vicepreşedinte: 
dl. Paul Fradln; secretar: dona Gls61e 
Lepoutre; casier: dl. Alaln Deneuve; 
reprezentant pentru sud-est: dl. Ber
n ard Puglnler. 

Preşedinte de onoare ,1 contactul 
românesc, ales de partea franceză 
pe criteriul primului solicitant de 
ajutoare, este dl. Constantin Io
nescu, Str. Prieteniei, bl. V3, sc. O, 
ep. 7, Botoşani, C.P. 6800, România. 

Pentru inlăturarea unor erori de dactl· 
lograflere, ,1 de tipar, din articolul .. G-ul .. 
vînător din Corpul Aerian Român ". publi
cat in numărul 3/1987 - (16) rugăm citi
torII revistei modelilm să opereze, - in 
exemplarul cu numărul suscitat, din co
lecţia personală - următoarele corecturi : 

_ la pagina 8 - coloana a 3-a - rin
dul 4, in loc de .. ad). av. Zamfir" să se co
recteze: .. adj. av, Dumbravâ ". 

- la pagina 8 - coloana a 4-a - rin
dul 13, in loc de .. viteză: 723 km/h" să le 
corecteze: ,,623 km /h ". 

- la pagina 7 - textul scris cu roşu , 
intre cele două desene ale G-ulul, pe rin
dul 3 in loc de .. G-urlle grupurilor 7 şi 9 
UT au zburat" să se corecteze: "G-urlle 
Grupurilor 7 I 9 VI. au zburat" ... 

Execută machete de nave, avloan , 
vehicule terestre, rachete etc. pen 
diverse Intreprinderi, Institut" ,1 per 
soane particulare, p e bazi de doq.l 

~"5':~~;;!:I~~~~r"'I~~~N=;:;:;~ mentatle prop rie sau a specificatie 
beneficiarului. Plata in numerer sau 
vl rament conform normatlvelor in vi 
goare. 
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Tiparul execu
tat la Combina-
tit. 

FUNDATIA , 
ADRIAN-DAN 
URUCU, 

care funcţio
nează pe lîngă Federaţia Română de 
Modelism şi este patronată de 
aceasta, a deschis pe 31 martie 1990 
in Bucureşti, la CEC, filiala Sectoru
lui V (Calea Victoriei 13), contul cu
rent 14519. 

Patrimoniul Fundaţiei este consti
tuit din fondul ini'ial de 40 000 lei 
donat de către părinţi, acesta majo
rin du-se nelimitat prin alte depuneri 
din partea oricărei persoane din ţară 
sau străinătate, cit şi din acumula
rea unei părţi din dobinda anuală a 
fondului. 

Fundaţia poate primi şi depuneri 
in valută, intr-un cont unic ce ur
mează a se deschide in România. 

Prin statut, Fundaţia are drept 
scop acordarea unui premiu anual 
unui tinăr de pină la 22 ani, aeromo
delist talentat, care să fie ciştigător 
in acel an al unui concurs naţional, 
organizat de către Federaţia Ro
mână de Modelism şi una din cla
sele de concurs de mare populari
tate din cadrul regulamentului teh
nic al federaţiei . 

P're i I Fu c a e a i rea iz 
ai d in dob inda a u al a pr o d 

aceste fondu ri. const i tu ite Ci 
duri inalienabile, intangibil e ~ 
petue şi se va acorda odată I 
după cum urmează : 

- in anul 1990-1000 lei -
dat separat de către fondato 

- in perioada 1990-1991 
miul, ce se va acorda anual . v. 
fiecare dată egal cu suma ce 
zintă 75 la sută din dobinda fo 
lor existente la 31 . 12. 1990; 

- in perioada 1996-200C 
miul, ce se va acorda anual, v 
fiecare dată egal cu suma ce 
zintă 75 la sută din dobinda fo 
lor existente la 31.12. 1995; 

- in continuare premiul 
acorda şi calcula după acela 
tem. 

Restul din dobinda anuală 
duri lor, in lei şi valută, se v , 
mula la acestea. 

Ridicarea sumelor de ban i 
premiere se va face cu ap re 
Federaţiei Române de Mode l i 
către persoane autorizate. 

Inminarea premiului se va f 
festivitatea de inchidere a co n 
lui. 

Numele tînărului care a ( 
premiul anual al Fundaţiei va 
pularlzat in presa de tineret 
specialitate. 

• POŞTA REDACŢIEI. 

ANUNTURI 
!I 

EPUREANU ADRIAN, Rimnicu Sărat 
5250, carI. Z. Pod: str. M. Kogălniceanu , 
bl. 16 B, ap. 9, jud. Buzău. Caută primele 
18 nu mere ale revistei Modelism. 

FULGEANU CRISTI, Ploiesli , carI. 
Malu Ro~u, sIr. Mocanilor, bl. 59, ap. 8, 
se. A, judeţ Prahova. Caută sChi ţ e, cărji si 
fotogra fi i cu deltap lane si aparate de zbor 
care fo losesc ca energie pen tru a zbu ra, 
energ ia m usc ul a r ă. 

FOLDI ŞTEFAN, Lugoj 1800, sIr. Bana
tului 5 , ap. 13, jud. Timi~. Doreste să 
achiziţio n eze co l ecţia revis tei Modelism SI 
Modelist Konstruktor. 
CHEŞ ROMULUS, Bucure~li, sIr., Serg. 

Maj. Cara Anghel 10, BI. C 5, se. A, ap. 
27, secI. 6. Doreşte planurile cu detalii 
teh nice şi construct ive pent ru un cart (de 
pre ferinţă ,.vIFOR S"). O f eră la schim b 
scheme el ectronice de aeromodelism SI 
navomode lis m. . 

ACASANDREI EUGEN , Foc~ani 5300, 
sIr. Diviziei 3, ap. 1, jud. Vrancea. Oferă 
Model ism nr. 13 contra numere disparate 
de Model ism Ko nstruktor sau plan ul na
ve i de linie VI CTORY. 
PĂRĂOANU IULlAN, Piata Neamţ 

5600, sIr. Făgetulu i 8, bl. V3, ap. 31, jud. 
Neamţ. D o reşte să procu re un motor ter
mic cu cap acitatea cilind r ică c u prinsă În
tre 1,S- 6 cm3 

HAŢEGAN VALENTIIII , Lugoj 1800, sIr. 
Olari 14, se. C, ap. 18, Micro 1, jud. Timis. 
Doreste revi sta Modelism nr. 4, S, 9, 16, 
17 SI oferă nr. 7, 8, 10. 11 , 12, 13, 14, lS. 
18, 19, 20. 22. 

ZALMANN IOAN, Ri~nov 2221 , carI . 
Cenlru-Nord. bl. 19, se. B, ap. 3, jud. Bra
~ov . D o r eş t e să co respondeze si sa 
schimbe planuri pe teme de av iatie si ma
rină m il i t ară , si maSini blindate. 
GHIAŢĂ CĂTĂLIN , Galaţi 6200, Micro 

YO, bl. J7, ap. 15. Do r eşte să co respon· 
deze pe teme de conflicte mil itare (ara
bo-israe l iene, Coreea, Vi etnam. din Gol f, 
ang lo-a rgentin ian din Malvine) . O f e ră 
plan uri si fotog rafii de aV ioane s i teh n ică 
militare cont ra fotogra"il şi art ico le des
pre con f li cte militare <Jin ult imii 30 an i. 

RADU FLORENTIN, Brăila 6100, carI. 
Apollo. bl,. Selena, se. 4, ap. 80. Doreste 
să f acă schimb de poze SI planuri de 
avioane vrea Tu, AN, LI. Saab. Lupoi, 
Yak, Si kors ky, Boeing, Loo kheed. Haw
ker. Dasau lt, Kawasak l, Cess na, Grum
man, Mii; o feră Mel 09, Panaria Tornado. 

MOISA DANIEL, Braţ; ov 2200, SIr., Mo
lidului 11 , bl. B15, se. ,A, ap. 18. Doreste 
să ach i ziţio n eze contracost sau la schimb 
material divers . standard H a , pen t ru 
completarea garnlt url lor de trenuri , de la 
a l ţi hobis t l din ţ ară 

NITA BEN WILLI. Bacău 5500. SIr. 
Corni~a Bislriţei 1, bl. 2. sc. A, ap . 25. 
Doreste sa faca SChimb de mac ete de 
aVioane de orrce 10 

SPÂTAR IU VALEN TINA. Viis aara 6869. 
jud, B lO:ia n i, O;e r 3 .. '" ~ ..... ;:; ''' '7 , 5"== _. 

VOICU DANIEL, Slobozia, Str . C 
Co~buc 2, jud. lalomila. Doreste" 
pere o colectie Modells m. 

TACHE CĂTĂLIN, Sinaia 21 8( 
Cerbului 3, jud. Prahova. Cum"," 
mere dispa rate sau colec t ia .1. 
Konstructor (1972- 90), LetectvlI ~ 
naut lca (1 980-90), Plany Mode" 
(1965-90), Maly Modelarz (19 7:;-
STĂNESCU TRAIAN. Constan t, 

Bd. 1 decembrie 2A, bl , 12, ap. 32. 
primele 17 numere ale rev istei ' : 
Oferă la sch imb orice ~ umă r de 
25 con tra planu rilo r exacte ale . s 
"GIPSY Moth IV", "Smialy " , .sp ra) 
DUI Ck", "Firec rest". 

IAVORSCHI ANTON, Roman. S 
ceava, bl. 21 , se. B, ap. 22, jud. 
Sch i mbă reviste Modellsm: dore,:, 
o f eră 6, 7, 8. 9. 10. 11. 12, 13. 
18. 19. 21. 22. 23. 

MAISA IULlAN, Bucure~ti , Drun 
berei 77B, bl. TS37, se. 1, ap. 61 . 
Doreste rev istele Modellsm nr . 2 
7. 8, 9, 13. 14. lS, 16, 17, 8 

SION MIHAI, BIăgesli, jud .• Ba c; 
5536. Of e ră orice n umă r al revis te 
fotogra fii co lor rep rezen ti nd POrt , 
nuclea re americane. 
TODICĂ CĂTĂLIN , Suceava, AI, 

lelelor 17, bl. 104A, se. A, ap . . 
5800. Doreste revis tele Modelism < 
4, 5, 6. 9, 10, 11 . 13. 

LULEA ALIN, Drobela Turnu 
1500, Bd. Cerna 1, BI. 1, se. 1, ap . 
Mehedinţi, schimbă reviste Ma 
vrea nr. 10, 11 . 15, 16; o fe r ă nr. 

CRET IULlAN, Hanu Conach 
jud. Galaţi. Do reş te nr. 4. 

DUMITRESCU CODRUŢ, Pile,;" 
SIr. Alunului 50, bl. B7, se. A, ap , 
Arge~. Schimbă reviste Modelis' 
nr. 13, 14, 15, 20; o fe ră nr. 16 

SLOBODNIC CIPRIAN, Ba i , 
4800, Moldovei 21A/21, jud. Ma r 
Do reste rev iste le Modelism nr 6 
12, 14. 16 si prospecte de rache:c 

SANTION CĂLIN , Timi~oara 1, 
Cerceilor 5, ap. 12, jud. Timis , S 
:ofe ră revista Modelis m nr. 4'. 6 
16, 17, 18. 19. 20, 21, 22, 23, 24. ;; 
nuri de nave; doreste revi ste ': 
nr. 1, 5, 7 si cata loage, reviste '~ 
planu ri. docu mentaţie pe teme :' 
I,sm feroviar. 

PAVEL VIOREL, Cimpia Tu rz 
SIr. Gh . Bariţiu 40, bl. G, se. A. a ţ 
Cluj. SCh i mbă : ofe r ă revista MO G-
8, 11 , l S, 17, 18, 22. 24: do re,;:" , 
Konstructor sau alt ele care CO '1 : -
19, 27, 31. 

BOTEZ CĂTĂLIN-ANDREI. ~ 
5800, Aleea Ion Vodă Viteazu 

'B2, se. A, ap. 15. Cauta rev ista .. 
nr, 1, 2, 3. 4. S, 6, 7. 8. 9. 10 . ~ 
16, 17, 18, 20, 21, 22. 23. 2 ~ 

LUCACI ŞTEFAN. Curtici 2955. 
Caragiale 51 . jud . Arad. Sc 11"";:' , 

Modell sm: dores te nr 1 2 3 ~ 5 
9. 10. 1 12 9 20. 25 0 '8r 2. -. 

OBRETE LUCIAN, B u ză u 5101 
bant i II. bl. 110. ap. 4. jud. Buză u . 
~ -:-, s:::: ~ ', I ': :: E ~ ~ - . :. - ~: 

STA ICU CRISTl A, Cr a. · a 
O . _ _ ...l _ .. .. 1 _ _ _ _ _ J ... , .... _ _ .. _ _ 



C_ ci Iva ani In urma vorbeam unor pi
:: ' ~ liar I la mormintul lui $erbtmescu 
:3:'e Serbtmescu Era ora plecaril 
:: -" a nOI a marelui Grigore Ba$tan; cimi
, '_ ~ tar Ghencea era Inundat de al
::as" _ unlfo rmelor de aVlalie. S-a apro
: :.' :e mormi nt - printre mull i allii - $1 
_ - :: st ,ns" activist din C.P.S.A. $I-a rotit 
: ' , 'a8 pest e padurea de cruci - dintre 
-= = .. -e le aminteau de Trandafirescu, 
33;:0- Dan, Tache Baciu, Ciocanel, des
: ' = Sepl ,ml u Stolan - glasuind senten-
·:5 ::: n de dispret: .. A ... astia-s din aia 
- ~ 'e- i:J luptat contra ..... . 

',_ efam in 1949, nlci in 1956, nici in 
'",';: Era in p lin deceniu opt al secolulu i 
-::5 : '-, Pn ntre sarcinile .. distlnsului" , 
:::_::<;; a p8t r iotica a tinerilor aflall sub 
::'c:a era din tre cele esentiale .. 

Si .. ...,anl eroi! Ati avut norocu l sa mu
Ce ce nu I-au avut au umplut pusca

, = Clentru vina de-as fi servit lara .. in
: ,,':a'8; de gindlfi similare cu cea a .. dis-

-s_ u edu cator 

::;;; Bf" de zile, de multi ani, ne adunam 
3 - ::: rmintul lui in fiecare zi de 18 au
:; ~ ,' eu tlm pul, acest mormint $i ziua de 
~ 0 eJ ust au devenit simbol. La acest 
- :.-', - $i in aceasta zi - pilotii de vi
... ~.-=a"e iSI cinstesc camarazii cazuti in 
__ _ Serbtmescu simbolizeaza azi vir
.~' " o llotul ui de vinatoare ; dirzenia, cu
' : _ sp lntul ofensiv si inaltul patriotism 
;; ~:Jrat oril or romani. 

- '6Ptat , ee i care il indrageau si dincolo 
:a -;:>:arele vielii au devenit mai pUtlni ; 
,' -- ce ri nd Mucenica, Ursache, Catana 
;'C J stms si ei. I-au urmat in vesn lcle 

Tony Dusescu, Andrei Radulescu. Mliu .. 
Dan Scurtu $i inegalabilul Chirvasut8 Au 
dus cu ei in mormint istoria avialiei de vi
natoare a Romaniel , vinatoare care - asa 
cum spunea Maga - .. s-a batut cu toate 
marile aVlatii si nu a ramas nicl uneia da
toare .... AU' luat cu ei adevarul cu care ar 
fi trebuit sa ne inarmam urmasii. Modes
tia lor - sica celor inca in viata - ne lasa 
urmasii pe mina impostorilor. a falsifica· 
tori lor de Istone, a negustorilor de mln
Clun l .. 

Nimic - si nlmeni - nu ne va ierta, 
celor ramasi : vlna de-a fl lipsit tinara ge
neratie de adevarul faptelor si sacrificiilor 
ce innobileaza Istoria aviatiei noastre. 

Dupa patruzeci si sase de ani de tacere 
Sl teama sa spunem, cu respectul Sl ad
mlfatia ce le-o datoram, cine au fost - si 
ce-au facut pentru lara asta as ii aVla
tiei noastre de viniitoare. 

... "Cel mai viteaz vinator", cum I-a nu' 
mit comandorul Leu Romanescu , sica in
ceput asaltul ceruluiln 1941. a fotografie 
in care poarta uniforma aVlaliei este da
tata ,,1611941 " . 

Carnetul de zbor al adjutantului aviator 
Ion Craciun consemneaza trei zboruri de 
instructie ale elevului capitan Alexan dru 
$erbanescu in zilele de 2 si 3 iulie 1941, 
iesiri ce insumeaza doua sute minute de 
ztior cu douasprezece aterizari , efectuate 
cu p.w.S.-ul nr. 43 la 24 si 25 iulie 1941 
facea acrobatie aeriana si 'zbor pe spate, 
in dubla comanda, tot cu adJutantul Ion 
Craclun. zburind cu p.w.S.-ul nr. 338 do .. 
uasprezece ore si patruzeci de minute cu 
treizeci si patru ateriziiri . Instruit de ace
lasi adjutant· Ion Craciun in zi le le de 5, 
16,17,20, 22 si 29 al e lunil august 1941, 
capitanul Alexandru $erbanescu se an
trena pe Nardi-urile 5, 27, 24, 29 si 26 
pentru a trage.. "Iegatura de adevar si VI 
tejie intre vinatorul de munte (ce era) si 
vinatorul dm aer (spre care aspira) " . 

"Ager si ambitlos, foarte serios in tot ce 
facea, invata usor si - mal ales - exe
cuta bine mlscarile in acrobatie - iSI 
amlnteste fostul lui instuctor adjutantul 
Ion Craciun - Sl-n zborul pe spate cu 
Nardi-ul ala cu motor Argus. Luam mii
nile de pe comenzi si-I lasam singur .. . Era 
foarte bun manevrier ; de altfel stim cu to
ti l cum a evoluat Sl ce bun luptalor a 
iost." . 

Se nascuse la 4 mai 1912 in Vl aici, sat 
sltuat in judelul Olt. A urmat cursunle LI-

ceului militar de la Minastirea Dealul, la 
absolvirea carora a Intrat in $coala mlli
tara de infanterie. Tiniir sublocotenent , 
este repartizat la Batalionul 3 Vinatori de 
Munte la Brasov. Chemat de inallim i, este 
vazut .. Ia 20 august 1940, pe Otopen i, 
intr-un grup de ofiteri din arme terestre, 
cursanli ai $colii de Observatori. Era 
acolo cu ei Sl Dinu Pistol , is i aminteste 
locotenentul Titus Axente , pilot in Esca
drila de Vinatoare de Noapte. Numlt in
structor pentru pregiitirea de infanterie a 
elevilor - impreuna cu alti ofile" 
cursanti - Sea aflat in scoala din 1940 
pina in' primavara lui 1941 cind a p lecat la 
Gh imbav, la ;3coala de Vinatoare. Dupa 
terminarea zborului la Centrul Militar de 
Pilota j, pe Rosiorii de Vede" a revenit in 
scoala in toamna lui 1941 " . In 1942 vina
torul de munte pleaca pe front cu vinator 
aenan .. 

Cind Escadrila 56 Vinatoare incepe sa 
"I ucreze in protectia bombardamentulu i" 
la 30 lanuarle 1943, $erbanescu zbura 
intr-o grupare formata din Mucenica, 
Greceanu, Vinca Tiber iu, sUblocotenentul 
de rezerva Sim ionescu Sl adjutant Ii Cos
tica Lungulescu si Laurenliu Catana. Era 
in zilele cind Grupul 5 Bombardam ent 
zbura inca cu Heinkel-ul 111 spre Cau caz 
in tlmp ce se antrena pentru trecerea pe 
Ju-ul 88. 

Toate escadrilele Grupului 7 Vinatoare 
- in care $erbanescu fusese repart izat 
- erau echipate cu Messerschmitt- un 
109 E. Piloli exceptional I Ie transforma
sera in trasnete.. Victoni le lor aeriene 
conturau vlitorii "As i". 

incercarea de a contura person alitalile 
din prima linie a avialiei noastre de vina
toare in ansamblul armei conduce obliga
toriu la constatarea ca valoarea lor de 
luptatori a depins total .. de calitalile av io
nului utilizat. Subllnllnd Infenontatea 
IA R-ului 80 in confruntarile cu G-u l, pe 
frontul Transilvaniei , comandantul Gru
pului 2 Vinatoare constata cu amaraciune 
_ intr-un raport cat re Corpu l Aenan -

aceas 2. : Of l 2 {) 50 .... - - - ::] :J: ~ ...... 1=-_ 'c 
DOlulUl ru I a -de 0 Z _ - Jr S l.. r::' • 
80, II n.) pumal datoffta c: . .Hajulu S s:: 
tului ci;- <::acrif iclU s-au sa ·rsli ac e 
Hoism, de"one de adm lrat ", Excep;' 
pe .. i0dda P. Z.L. -ulu i, vinatoarea noas~r.: 
d ispus - pe toata dura ta razbo iulUi -
Messerschm itt -ur i 109 (E $i G) s 
I.A.R.-ur i 80/81. Fara a ne lansa in c 
paralii, categorisin si ierarh iz8n , re t 

sa accept am ca in lupta aeriana .. cu ra 
$i spiritul de sacrific iu " sint doar co [ 
nente.. Aportul av ionului - sau I " 
acestui aport - a dete rmi nat situa la 
care doar un Dan Vizanti - si alli ci l 
pi loti cu experienla - s-au rld icat pe: 
joasa stacheta a rezultatelor ce lor de 
80--uri. "Cu alt material - asa cur 
continua capitanul Enea ra po rt u l 
acesti piloli, care au dovedit cU P'" 
sinla, in alte ocazii, ca pot fi niste bra 
ar reveni la adevarata lor val oare . 

Stimulali de acel "alt materia l" , aflai 
dotarea Grupurilor 7 si 9, Si ins trul \ 
potriva lui, vinatorii Flotile i 1 s .. au cor, 
tuit curind intr-un corp de elit a al soC( 
sinilor aerieni. 

$erbanescu a fost unul dintre aces, i 
Coechipierul "veteranilor" Biiz u Cc - i 

cuzino, Popescu Cicocanel , Tudor Gr 
cianu, al lui Milu, Mucenica , lo lu, Lun 
lescu si-al lui Malacescu devine - c ' 
care lupta aeriana - unul din red Uta 
vinatori de pe frontul sudic. Evocind 
$erbanescu, elogiem - fara pute re ae I 
gada - Grupurile 7 si 9 Vinatoare , De; 
zburatorii lor si mlnunatele lor Mes~ 
schmitt-uri. Nu cred ca scar gresi aD ' 
ind ca fara Messerschm ilt n-ar fi .. ex,, ; , 
$erbanescu si ca $erbanesc u es e e;: 
cu el - omul , pilotul, ostasul si CO~ 2 
dantul - plus exceplionalii sal ca mara 
comandanli si subalterni. Exista un pu 
de la care $erbanescu si Dan Scu nu d 
vin - in avialia riizboiului - simool, 
ale grupurilor de Messersc hm it ' u 
Scurta istorie a capitanului aviator A I 
xandru $erbanescu se confund a tOl 2 
cea a viteazului Gru p 9. Istoria aceas 
nu poate fi cuprinsa in spaliul res trir.s 
celor citeva coloane de care d ispu el 
Trebuie sa se stie insa ca peri oada pes 
care trecem fara a intra in deta l" re ~ ' 
zinta una din cele mai glo r ioase etaDe c 
pilotului de vinatoare $erb anescu cS 
timpul in care "tricoul gal ben (tre e 
la $erbanescu la Biizu, la ce le 18 , :::: 
ale acestuia , pentru ca pri mu l S2 ; .- ' 
cucereasca si sa-I poarte cu a 0 ' ~2' i 
urcind rapid de la 15 la cele 2 a. ; r 
doborite" ... in cele saptezec i de lUCie a 
riene, des pre care sintem info'r-a ' 
S.M.P. prin scrierile locotere- :_ 
aviator Ion Baleanu - la ince putu ~ , 
septem brie 1943. 

12 februarie 1944, orele 13,45.. ace, 
nent comandorul Nicolae $ te areSt 
preda comanda Grupului 9 Vinaloa'e 
pitanului Alexand ru $erbanescu, ' pc 
zenIa generalului comandant al Cor~~ 
1 Aerian. Ca prima preocupare nou ' C 
mandant se in tereseaza de sana,a:c 
hrana, cazarea si nevoile persona lur_ 
trupei.. Ca o/ ileri de leg atu ra s-a o· 
zentat la grup sublocotenentu l 2 \ a: 
Neubbck Ludwig si subof ilerul avr2; 
Stengel Ernst , la 15 februarie 19<16 

lmpins de tavalugul ofensive lor ruse, 
frontul alearga spre vest: com u ICa!E 
informeaza ca "frontul se aprop le 
Odessa, (ca) rusii au trec ut Nistrul. oc 
pind si orasul Balli si (se indreapt2 sp 
Prut cu direclia Scu leni-Iasi" . Fixe ' 
frontului pe Nistru - si-n nordu l Basar 
biei si Moldovei - obli ga aducerea , . 
pului 9 de la Tatarca la Tecuci , 0 z r 
mai dupa declansarea - la 4 apn l,e '9 
- a ofensivei aeriene ang lo-amer car 

(Continuare In p . 

:. ......... â ani În urmă vorbeam unor pi
::' - ,â(1 la mormîntul lui Şerbănescu 
::3:'= Serbanescu. Era ora plecării 
:: ·"S rOI ii marelui Grigore Bastan; cimi-

• ,ar Ghencea era inundat de al-
.:...,: . _ unl formelor de aviaţie. S-a apro
- ~ . ':2 mormînt - printre mulţ i alţi i - si 
.- .: s ,os" activ ist din C.P.S.A. ŞI-a rotit 
:', '2a peste pădurea de cruci - dintre 
_ _ ~-ele aminteau de Trandafirescu, 
u2~ ' C - Dan. Tache Baciu, CIocanel, des
: " _8P .ml U Stolan - glăsuind senten-

: - :: ., de dispreţ: .. A .. ăstia-s din ăia 
::~'e-2_ lu ptat contra ...... 

',. eram in 1949, nici În 1956, nici În 
' =,:: C: 'a i n p lin deceniu opt al secolulUI 
r:- S:II" J Pri ntre sarCinile "distinsului ", 
=.: • .: ~; a p at riotică a tinerilor aflaţi sub 
:'2:? e a dintre cele esenţiale .. 
S'~a I eroii Ati avut norocul să mu

C€ ce nu l-au' avut au umplut puşcă
• " C' e~tru vina de-as fi servit ţara .. În
:2'.: =' a; d e gînd iri similare cu cea a .. dis-
., _ ~ educator . 

:J.= ar de zile, de mulţ i ani, ne adunăm 
3 - :"'Tli ntu l lui În fiecare zi de 18 au
:w" Cu ti mpul , acest mormînt ŞI ziua de 
; :: eJ ust au deven it simbol. La acest 
- :·-· ~t - si În această zi - p l loţii de vÎ
... =.·::c"2 i SI c instesc camarazii căzuţi În 
• _ . Se rbănescu simbo l izează azi vir, 
~' ;; ::> ilotului de vÎnatoare; dîrzenia, cu
_. sp ln tul ofensiv şi Înalt ul patr iotism 

3. : : ...Irăt o n l or români . 
-'so taI. cel care ÎI Îndrăgeau ş i dincolo 

:s - ::>:3rele vieţii au deven it mai puţin i: 
• ce ri nd Mucenlca, Ursache, Catana 

5-2 _ ~ t l n s si ei. I-au urmat in ves nic ie 

Tony Dusescu , Andrei Rădulescu , Mtlu ... 
Dan Scurtu şi inegalabilul Chtrvăsuţă. Au 
dus cu ei În mormînt istoria aviatiei de vi
nătoare a Romaniei, vinătoare care - aşa 
cum spunea Maga - .. s-a bătut cu toate 
marile aviaţii şi nu a rămas niclunela da
toare.... Au luat cu ei adevărul cu care ar 
fi trebUit sa ne inarmăm urmasii. Modes
tia lor - si-a celor Încă În viată - ne Iasă 
urmasii pe mîna impostonlor: a fa ls ifica
tarilor de istorie, a negustorilor de min
ciuni ... 

NimiC - SI nimeni - nu ne va Ierta, 
celor ramasi, Vina de-a fi lipsit tinăra ge
neratie de adevărul faptelor SI sacrificii lor 
ce irmobilează IstOria aViaţiei noastre. 
După patruzecI si sase de ani de tăcere 

ŞI teamă sa spunem, cu respectul şi ad
miraţia ce le-o datorăm, cine au fost - SI 
ce-au făcut pentru ţara asta - aSli avia
ţiei noastre de vînătoare. 

... .. Cel mai viteaz vînător", cu mi-a nu, 
mit comandorul Leu Romanescu, sl-a in
ceput asaltul cerului ',n 1941. O fotografle 
În care poartă uniforma aViaţiei este da
tată .. 1611941" 

Carnetul de zbor al adlutantulu I aViator 
Ion Crăciu n consemnează trei zboruri de 
instructie ale elevulUI căpitan Alexandru 
Serbănescu in zilele de 2 si 3 Iulie 1941, 
Iesiri ce Însumează două s'ute m inute de 
zbor cu douăsprezece aterizăn, efectuate 
cu P'w.S.-ul nr . 43 la 24 si 25 iulie 1941 
făcea acrobaţie aeriană si 'zbor pe spate, 
În dublă comanda, tot cu adlutantul Ion 
Crăciun , zburind cu P'w.S.- ul n r. 338 do-o 
uăsprezece ore ŞI patruzeci de minute cu 
treizeci si patru aterizăr i. Instru it de ace
Iasi adjutant · Ion Cr ăci un in zil ele de 5, 
16, 17,20,22 si 29 ale lun ii au gust 1941 , 
căpitanu l Alexandru Şerbănescu se an
trena pe Nardi-urile 5, 27, 24, 29 SI 26 
pentru a trage .... legătura de adevar SI VI
teJie Între vinătorul de munte (ce era) ŞI 
vÎnătorul din aer (spre care aspira)". 

.. Ager si ambiţiOS, foarte serios in tot ce 
făcea, Învăţa usor şi - mai ales - exe
cuta bine miscările in acrobaţie - Îşi 
aminteste fostul lui instuctor adjutantul 
Ion Crăciun - şi-n zborul pe spate cu 
Nardi-ul ăla cu motor Argus. Luam mii
nile de pe comenZi şI-1 Iăsam singur .. Era 
foarte bun manevrier; de altfel stim cu to
tII cum a evoluat ŞI ce bun luptător a 
fost" 

Se născuse la 4 mai 1912 in Vlalci, sat 
situat in judetul Olt. A urmat cursurile L,-

ceuiui militar de la Mînăstirea Dealul, la 
absolvirea cărora a Intrat În Scoala mili
tară de Infanterle Tinăr sublocotenent, 
este repartizat la Batalionul 3 VînătOri de 
Munte la Brasov. Chemat de Înălţimi, este 
văzut .. Ia 20 august 1940, pe Otopeni, 
Intr-un grup de ofiţeri din arme terestre, 
cursanţi ai Şcolii de Observatori. Era 
aco lo cu ei si Dinu Pistol, Îs i aminteşte 
locotenentul Titus Axente, pilot in Esca
dn la de Vinătoare de Noapte. Nu mit In
structor pentru pregătirea de infanterie a 
elevilor - impreună cu alţi ofiţeri 
cursanti - s-a aflat in scoală din 1940 
pînă În' primăvara lui 1941 cind a plecat la 
Gh lmbav, la Şcoala de VÎnatoare. După 
terminarea zborului la Centrul Mil itar de 
Pilotaj, pe Roşlorli de Vede" a revenit in 
scoală in toamna lu i 1941". In 1942 vÎnă
torul de munte pleacă pe front cu vinător 
aerian ... 

Cind Escadrila 56 Vînătoare i ncepe să 
.. lucreze i n protecţia bombardamentu lui" 
la 30 Ianuarie 1943, Serbănescu zbura 
intr,o grupare formatii d in Mucenlca, 
Greceanu, V,nca T,benu, sublocotenentu l 
de rezervă Simionescu si adjutanţil Cos' 
tică Lungulescu SI Laurenţiu Catană. Era 
În zilele cind Grupul 5 Bombardament 
zbura incă cu Heinkel-ul 111 spre Caucaz 
În limp ce se antrena pentru trecerea pe 
J u-ul 88 . 

Toate escadrilele Grupului 7 Vinatoare 
- În care Şerbănescu fusese reparlizat 
- erau echipate Cu Messerscrlmit!-url 
109 E. Pi laţi excepţionali le transforma
seră În trasnete .. VictOriile lor aeriene 
conturau ViitOrii .. Asi" . 

Încercarea de a contura personalităţile 
din prima linie a aviaţiei noastre de vînă
toare in ansamblul armei conduce obliga
toriu la constatarea că valoarea lor de 
luptăto ri a dep ins total de calităţile avio
nului utilizat. Subliniind inferiOritatea 
LA.R.-ului 80 În confruntări l e cu G'ul , pe 
frontul Transilvaniei, comandantul Gru
pului 2 Vînătoare c~nstata cu amărăci une 
_ intr-un raport cat re Corpu l Aerian -

. ;: .... :=. - - :.=... . .:: - : ::: . 
.. ~ i!. 3 . ...... : ....-~ · e .. .=. __ : - - =. :::.. ! 

aceas ,c ' 5 o :;0. __ - +- .:l : .:::. i - C. _ r 
O-OJ I J f"JT" 2. :1e o Z _ -_ + ~ t!:) . 

8G " n .) numai a:or :;'. cJralu:J , "- ~ 
tu lUi d("' .;;:acnt iciu s-au să ·rslt ac te 
bro is m, de l;"l ne de ad mirat' . Ex e,e t" 
peli0dda P.Z.L-u lul , vin atoare a noas " 
dispus - pe toata durata răzbO iulu I -
Messerschmltt-ur i 109 (E Ş I G) 
I.A.R.-ur i 80/81 . Fără a ne lansa i c a 
paraţii, categoris iri şi i erarh i z ă ri , re t 

să acceptăm că În lupta aer i a nă .c_'a 
şi spiritul de sacrificiu" sint doar co , 
nente Aportul avionu lui - sau c 
acestuI aport - a determinat sItua ,a 
care doar un Dan Vizanti - şi a lţI c" 
piloţi cu experienţă - s-au rid ica t o~, 
joasa ştachetă a rezultatelor ce lor de 
80-uri. .. Cu alt material - aşa cu ~ 
continua căpitanul Enea rap o riu l 
aceşti piloţi, care au dovedit cu p ', 
sinţă, În alte ocazii, că pot fi niş t e D'a 
ar reveni la adevărata lor va loare 

Stimulaţi de acel .. alt material", afl a: 
dotarea Grupurilor 7 şi 9, şi ins trL: 
potriva lui, vinătorii Flotilei 1 s,au con 
tu it curind intr-un corp de elită al S ~ ,, :: 
siniJor aerieni. 
Şerbănescu a fost unul dintre ace~ , i 
Coechipierul .. veteranilor" Bazu C,, " 

cuzino, Popescu Cicocănel , Tudo ,-, ' 
cianu, al lui Milu, Mucenica, lo lu , L r : 
lescu şi-al lui MăIăcescu deVine - c r 
care luptă aeriană - unul din red u'a 
vînători de pe frontul sudic. Evoc'rd 
Şerbănescu , elogiem - fără putere ce . 
gadă - Grupurile 7 şi 9 Vînătoare PB: 
zburătorii lor şi minunatele lor t>., ess ' 
schmitt-uri. Nu cred că s-ar gresi at)'e 
ind că fără Messerschmitt n,ar fi .. ex s:, 
Şerbănescu şi că Şerbănescu es te e.; 
cu el - omul, pilotul, ostaşul SI CO~ 3 
dantui - plus excepţionalii săi cama " 
comandanţi şi subalterni. Există un PL 
de la care Şerbănescu ş i Dan Scurt 
vin - În aviaţia razboiu lui - sim I 
ale grupurilor de Messerschm l ' U 

Scurta istorie a căpitanului aViator 1'1 
xandru Şerbănescu se confunda to a 
cea a viteazului Grup 9. Istoria aceas 
nu poate fi cuprinsă in spaţiul 'es trir s 
celor citeva coloane de care d ispu 8 1 

Trebuie să se ştie Însă că perioada OB~ 
care trecem făra a intra in detalII 'e -' 
zintă una din cele mai glorioase etao e " 
pilotului de vînătoare Şerbănescu E" 
timpul În care "tricoul galben (trece 
la Şerbănescu la Bazu, la cele 18 , c ' ;;' 

ale acestuia, pentru ca pri mu l S2 5 , , 
cucerească şi să-I poarte cu au 
urcînd rapid de la 15 la cele 2 G' 
doborÎte" ... in cele şaptezec. de 0:2 "
riene, despre care sîntem intorr- a ' 
S.M.P. prin scrierile locole -,,, - : • 
aviator Ion Băleanu - la incepu:~ . 1 

septembrie 1943. 

12 februarie 1944, orele 13, 45. loc::" 
nent comandorul Nicolae Şte/cre; , 
predă comanda Grupu lui 9 Vin ătoa ' e 
pitanului Alexandru Şerbănescu , ' - O' 
zenţa generalului comandant ai Go ' c _ 
1 Aerian. Ca primă preocupare nou ;: 
mandant se interesează de sanal a:< 
hrana, cazarea şi nevoile perso na v J 

trupei.. Ca ofiţeri de legălu r ă s-au C' 
zentat la grup sublocotenentul â \ 3' 
Neubbck Ludwig şi subo fi te ru l a\ a: 
Stţlngel Ernst, la 15 februarie 19U 

Impins de tăvălugul ofens ive lo r 'use, 
frontul aleargă spre vest: co mUr Ci! ;€ 
informează că .. frontul se aprop ie 
Odessa, (că) ruşii au trec ut Nistrul De 
pÎnd şi oraşul Bălţi şi (se indreapt2 se 
Prut cu direcţia Sculeni-Iasi' , FI:''' ' 
frontului pe N istru - si-n nordUl B2 , 3 ' 
biei şi Moldovei - obliga aducerea G' 
pului 9 de la Tatarca la TeCUCI. o. -
mai după declanşarea - la 4 apn l e . 9 
- a ofensivei aeriene anglo -amer C2-

(Con iinuare În p, 



C asa KIEV, 4 unital i : Kiev, 
" s . Novoross isk, Baku, 

c pletate In 1975, 1978, 
'982 si 1986. 

Clas'ific area soviet ica: ini
: a aceasta cl asa a fost in

sa in categoria "portivolo
oc ny kreiser", adica cruci

:a"or ant isu bmarin, dar in ul
ani a fost recategorisita 

: 2 .. a ticheskoye avianosny 
-e ser " sau cru ci sator tactic 

:~ a or de avioane. 
epl asament: 37 100 tone 

ensi uni pr inc ipale: 273 
1 32 7 x 10 metri 

_2 ,imea maxima incluzind 
~-:ea de zbor : 47,2 metri 
.!.e'onave Imbarcate (est i-
a' 32 de di ferite t ipuri. 12 
:. 38. 20 de el icoptere Ka-
~, e diverse tipuri sau va
a-:e 
= ac ete: Baku este cel mai 
-2 "flarmat din acest punct 

:= .edere, avind In dotare 
: ="5e tipuri, vectori anti
_:-2( n cu propulsie reac-

::. ar e cu autoghidare si 

l 

C ASA KIEV 
4 UNITATI: 
KIEV - 1972 
MINSK - 1978 
NOVOROSSISK 19 

_-... ,,_ KU - 1986 

BAKU 

680 km raza de acllune na
va-n ava, rachete de croa
ziera, rachete an t iaeriene 
pent ru protec t ie apropi at a 
sau Indepartata. 

Artilerie: 2 ture le automate 
de cite 100 mm, 8 turele de 
cite 30 mm automate cu tra
gere rapida. 

Unitatile clasei KIEV sin 
pract ic cale mai mari porta 
vioane cu avioane cu deco 
lare vert ical a din lume si II 
ace l a~i timp cel mai bini 
inarm ate .. Corpul are 0 linil 
arhitectu ral a splend ida, Cl 

prova avintata ~i pupa CI 
doua mari trape: una pentn 
operarea sonarului cu adin 
c ime variab ila si cea lalti 
pentru incarcare-descarcare 

Ma~ini propulsoare: 4 tur.: 
bine cu aburi, 4 arbori (2 
cirme), 200000 C Po 

Viteza: 32 de noduri 
Raza de actiune : 13 500 

mile la 18 noduri , 4000 mile 
la 31 nodu ri. 

Echipaj : 1200 de marinari 
plus grupul de aviat ie. 

o 
o 

o c: 

C asa KIEV, 4 u nităţi: Ki ev, 
S , Novo ross isk, Baku, 
pi etate În 1975, 1978, 

'\ 982 si 1986. 
Clas ificarea soviet i că: ini

" a această c l asă a fost in
s ă În categoria .. portivolo

oc ny kreiser", ad ică cruci
Sa"Or ant isubmarin, dar În ul

an i a fost recategorisită 
:a a ti cheskoye avianosny 
'e ser" sau cru ciş ător tactic 
_ ă or de avioane. 
J epl asament: 37 100 tone 
:> ensiuni pr inc ipale: 273 

2 7 x 10 metri 
_â mea maximă incluzînd 
~~ "ea de zbor : 47, 2 metri 
-e'onave Îm barcate (esti -

32 de di ferite t ipuri. 12 
38,20 de el icoptere Ka
e diverse ti pu ri sau va-

=ac ete: Baku este cel mai 
- =: "'Iarmat din acest punct 

~ =: • edere, avînd În dotare 
: =:"58 ti puri , vectori anti-
__ - ar cu propulsie reac-

= .3' e cu autoghidare si 

C ASA KIEV 
4 UNITĂŢI: 
KIE V - 1972 
MINSK - 1978 
NOVOROSSISK 1S 
BAKU - 1986 

BAKU 

680 km rază de acţiune na
vă-navă, racllete de croa
zieră, rachete antiaeriene 
pent ru p rotecţie apropiată 
sau Îndepărtată. 

Artileri e : 2 turele automate 
de cîte 100 mm, 8 turele de 
cîte 30 mm automate cu tra
gere rapid ă . 

r.-~,:c: , ~ ~' , 
~."~~--

Un ităţile clasei KIEV sîn 
pract ic cele mai mari porta 
vioane cu avioane cu daca 
Iare verticală din lume şi ÎI 
acelaşi t imp cel mai bi r" 
înarmate .. Corpul are o liniI 
arhitectu ra lă spl end idă, CI 
prova aVÎntată ş i pupa CI 
două mari trape : una pentn 
operarea sonarului cu adîn 
ci me variab i lă si cealalt , 
pentru încărcare-descărcare 

Maşini propulsoare: 4 tur..: 
bine cu aburi, 4 arbori (2 
cÎrme), 200000 CP. 

Viteza : 32 de noduri 
Raza de actiune: 13 500 

mile la 18 noduri , 4000 mi le 
la 31 noduri. 

EChipaj : 1200 de marinari 
plus grupul de aviaţ ie . 

ODa •• o o c 



La prova se gase~te "in ima 
cr u ci~atorului", aic i f i ind 
concentrate unu l dupa altul, 
numeroase sisteme de arme 
~j senzori de navigatie ~i cer
cetare. Puntea de zbor, 
plana ~i inclinata cu 4° fat$ 
de axa longitudinal a a cor
pului, este divizata in doua 
parti : zona pentru activitat i 
de zbor ~i zona de parc.are ~i 
arm are a aeronavelor. In t ri
bord, catre centru se gase~te 
insula de comanda, 0 struc
tura foarte complexa ce cu
prinde centri de comanda 
3D, cont rol ~i comunicat ii. 

Probele efectuate in Marea 
Neagra la sfir~ i t ul anului tre
cut de catre TBILlSI. primul 
portavi on sovietic, marcau 
sfir~itul unei perioade de 38 
d e an i de cercetare ~i 
proiectare, de probe ~i incer
cari, de eforturi sustinute. 
inca din anii '60 se realizase 
prim!! faza de dezvoltare a 
unor pu rtatoare de aviatie 
sovietice prin cl asa MOS
KVA. Impreuna cu nava sora, 
Leningrad, Moskva era 0 nava 
revol utionara, atit arh it~ctu
ral cit ~i conceptual.lnce
puta in 1963 la ~antierele na-

vale din Nicolaev Sud, Mos
kva a fost lansata in 1967 f i
ind un raspuns la perfectio
narile ~i imbunatatirile sub
marinelor nucleare vestice, 
tot mai rapide ~ i mai greu de 

o .. D·· .• 0 DOD 0 ••• 0 0 D·· ·· 

o 
o 

detectat. 
Cea de a doua faza pe 

drumul soviet ic spre porta
vioane a fost marcata de lan
sarea lui Kiev in 1975. Na
vele acestei clase aveau la 

bord pri mele av ioanE 
tice cu decolare 
YAK 36 ~i eli coptere 
siuni antisubmar in 
Ka-2S sau Ka-27. 

inca de la apariti e 
nave au stirn it adm il 
bitorilor de marina 
prin eleganta formel( 
tea siluetei ~i in acel. 
pri n solutiile ineditE 
dintre modelisti i de c 
diverse nationalitat j 
i-am cunoscut . nu E 
afirme ca impreuna ( 
de crucisatoare de 
moderne 'KIROV, ce lE 
tati t ip KIEV sint c 
trumoase nave d r 
Person al autorul sub 
aceastil opinie. co 

La p rovă se găseşte "in ima 
c ru cişătoru lu i", ai ci f i ind 
concentrate unul după altu l, 
numeroase sisteme de arme 
ş i senzori de navigaţie şi cer
cetare . Pu ntea de zb o r, 
plan ă şi încli n ată cu 4° faţ$ 
de axa longitud in ală a cor
pul ui, este d ivizată în dou ă 
părţ i : zona pentru activ ităţ i 
de zbor şi zona de parc"are ş i 
arm are a aeronavelor. In tri
bord, către centru se găseşte 
insula de com andă , o struc
tură foarte comp lexă ce cu
prinde centr i de comandă 
3D, control şi comunicaţ i i. 

Probele efectuate În Marea 
Neag ră la sfîrşitul anului tre
cut de către TBILlSI, primul 
portavion sovietic, marcau 
sfîrşitul unei perioade de 38 
de ani de cercetare si 
proiectare, de probe şi Încer
c ări, de eforturi susţinute. 
În că din anii '60 se realizase 
prim~ fază de dezvoltare a 
unor pu rtătoare de aviaţie 
sovietice prin clasa MOS
KVA. Împreună cu nava soră, 
Leningrad, Moskva era o navă 
revoluţionară, atît arhit~ctu
rai cît şi conceptual. Ince
p ut ă în 1963 la şantierele na-

vale din Nicolaev Sud, Mos
kva a fost lansată în 1967 fi
ind un răspuns la perfecţi 0-
nările şi îmbunătăţirile sub
marinelor nucleare vestice, 
tot mai rapide şi mai greu de 

o .. D·· .• o 000 o ... o o o···· 
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detectat. 
Cea de a doua fază pe 

drumul sovietic spre porta
vioane a fost marcată de lan
sarea lui Kiev în 1975. Na
vele acestei clase aveau la 

bord pri mele avioanE 
t ice cu decolare 
YAK 36 şi elicoptere 
siuni ant isubmar in 
Ka-25 sau Ka-27. 

Încă de la apariţie 
nave au stîrnit admll 
bito ri lor de mar i nă 
prin el eganţa form e[( 
ţea siluetei şi În ace 
prin so l uţi i le inedi E 
d int re modelisti i de ( 
diverse naţiona lităţ i 
i-am cunoscut , m, 
afirme că împreună ( 
de crucis ătoa r e de 
modern e ·KIROV, cel l 
t ăţi t ip KIEV sînt c 
trumoase nave d 
Personal autorul sub 
aceast ă opinie, ca 



KIEV 

colectivul de arhitecti navali 
ce au elaborat acest proiect 
ca fiind format din personal i
tali de exceplie. Acesta este 
~i motivul pentru care am 
dorit sa prezentam cititorilor 
no~trii cea mai noua unitate 
a clasei, BAKU, care este si 
cea mai perfectionata. ' 

Pentru prima data la bor
dul unei nave militare sovie
tice este montat un radar de 
supraveghere antiaeriana de 
mare sensibilitate format din 
pat ru panouri plane montate 
pe peretii laterali au supra
s r.Jctur i principale. Aceste 

- ~ e si • a C l a : l 5 CIT 

aJ'"' Q'u ..J'"1 e CO :J ee l S 
al ii de calcu, fl '-'d pr rc ;:: 

analoge sistemulUl amer c 
AEGIS ale caru i urme se 
gasesc inca din 1959 la bl 
dul cruci~iHorulu i nuc le 
Long Beach ~i apoi a por 
vionului Entreprise. 

Unitatile clasei KIEV s 

pract1c eele mal mari port 
vioane cu .avioane cu dec~ 
lare verticala din lume . $i 
acela~i timp cele mai bir 
inarmate. Corpul are 0 lin l 
arhitecturala splendida, d 
prova avintata ~ pupa 
doua mari trape: una pent 
operarea sonarului cu adi 
cime variabila ~i ce-ala 
pentru incarcare-descarcar 
La provs se gase~te "ini 
crucisatorului", aici fii 
concentrate unul dupa alt 
numeroase sisteme de ar 
~i senzori denavigatie Si c 
cetare-. Puntea de zb o 

K EV 

colectivul de arhitecti navali 
ce au elaborat acest proiect 
ca fiind format din personali
tăţi de excepţie. Acesta este 
şi motivul pentru care am 
dorit să prezentăm cititorilor 
noştrii cea mai nouă unitate 
a clasei, BAKU, care este şi 
cea mai perfecţionată. 

Pentru prima dată la bor
dul unei nave militare sovie
tice este montat un radar de 
supraveghere antiaerian ă de 
mare sensibilitate format din 
pat ru panouri plane montate 
pe peretii laterali au supra-
5 Jctur prircipale. Aceste 

:a~e s i-o a::' .a:l 5 
aJ ' O'\J u"' e C ~ :::; e e '-5 
aţ il de ca lCI.1 f r.d pr re ;: 

analoge sisteml1lul amer c 
AEGIS ale căru i urme se 
găsesc Încă din 1959 la b 
dul crucişătorulu i nuc lE 
Long Beach şi apoi a por 
vionului Entreprise. 

Unităţile clasei KIEV s 

practic cele mal mari port 
vioane cu .avioane cu decI 
Iare verticală din lume şi 
acelaşi timp cele mai bir 
Înarmate. Corpul are o lin 
arhitecturală splendidă , C 

prova avîntată şi pupa ~ 
două mari trape: una pent! 
operarea sonarului cu adîi 
cime variabilă şi ceafa! 
pentru încărcare-descărca 
La provâ se găseşte "ini 
crucişătorului" , aici fii 
concentrate unul după alt 
numeroase sisteme de ar 
ş i senzori de ' navigaţie ş i ce 
cetare-. Puntea de zbo 



pa'i ' zo"a pe'" aC! t~ 
de zbor ~i zona de parcare ~ i 
arm are a aeronavelOf. Tn tra
bord, catre centru se gase~te 
insula de comanda, 0 struc
tura foarte complexa ce cu
prinde centri de comanda 
3D, control ~i comunicatii. 

BAKU 
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Hangarul de tipul inchis, 
este legat de puntea orinci
pala prin doua lifturi pentru 
deplasarea avioanelor ~i eli
copterelor, unul intre insula 
~i puntea de zbor, celalalt in 
dreptul insulei la pupa-tri
bord si de inca unul de mai 
mici dimensiuni pentru ma
teriale ~i munitii. Hangarul 
de sub puntea principal a a 
fost estimat ca suficient de 
incapator pentru a adaposti 
12 avioane cu decolare verti 
cala Yak-38, denumite in 
codul NATO Forger , in va
ri antele A $i B, ce vor fi inlo
cu ite in urmatorii 2-3 ar i de 

catre Yak-41, un urma~ per
fectionat , supersonic , cu 
doua ampenaje verticale, un 
radar nou ~ i multiple posibi
litati de arm are, atlt pentru 
misiuni de atac la joasa alti
tudine, cit $i pentru proteetie 
aeriana. 

Noile elicoptere de la bor
dul lui Baku , utilizat ~i ca 
bane de incerear i pentru 
echipamentele portavionulu i 
Tbilis i, inelud Ka - 27 Helix, 
adaptat misiu nilo r antisub
marine, Ka-29 Helix B pen
t ru misiuni de asaft $i proba
bif Ka-41 Hockum pentru 
misiun i de suport Nu este 
excLJsa Jti ,za'ea unor eliCOO' 

alarma de la mare distanta ~i abordeze acest subi ec 
ghidare de arme reactive. comandam consultare 

La bord se gase~te un sis- labila a colectie i revi s 
tem foarte complex de apa- dellbau Heute din RD 
ratura de comunicatii prin a publicat in ult imii 
satel it , atit pentru transmite- numeroase detalii dl 
rea de date cit ~i pentru cer- de razboi soviet ice ~ 
cetare-control , navele de vor putea gasi armc 
acest tip fiind utilizate ca u~or , radarele, barc il 
unitati de comanda pentru 
task-force-uri complexe. CRISTIAN CR A 
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D ă'1 zo"'a O)e ru ac: tâ ' 
de zbor Ş I zona de parcare ~ i 
armare a aeronavelOf. In trr
bord, către centru se găseşte 
tnsula de comandă, o struc
tură foarte complexă ce cu
prinde centri de comandă 
30, control şi comunicaţii. 

BAKU 
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Hangarul de tipul închis , 
este legat de puntea orinci
pală prin două lifturi pentru 
deplasarea avioanelor şi eli
copterelor, unul între insulă 
şi puntea de zbor, celălalt în 
dreptul insulei la pupa-tri
bord si de încă unul de mai 
mici dimensiuni pentru ma
teriale şi muniţii. Hangarul 
de sub puntea principală a 
fost estimat ca suficient de 
încăpăto r pentru a adăposti 
12 avioane cu decolare verti 
cală Yak-38, denumite în 
codul NATO Forger, În va
ri antele A si B, ce vor fi Înlo
cu ite în următor ii 2-3 ari de 

către Yak-41, un urmaş per
fecţionat, supersonic, cu 
două ampenaje verticale, un 
radar nou şi multiple posibi
lităţi de armare, atît pentru 
misiun i de atac la joasă alti
tudine, cît şi pentru protecţie 
aeriană. 

Noile elicoptere de la bor
dul lui Baku , utilizat si ca 
banc de încercări pentru 
echipamentele portavionului 
Tbilisi, includ Ka-27 Helix , 
adaptat misiu nilor ant isub
marine, Ka- 29 Helix B pen
t ru misiuni de asalt si proba
bil Ka-41 Hockum pentru 
misiuni de suport Nu este 
exclusa Jt' za'ea .... r;or el coc· 

alarmă de la mare distanţă şi abordeze acest sub iec 
ghidare de arme reactive. comandăm consultare 

La bord se găseşte un sis- labilă a colecţiei revis 
tem foarte complex de apa- dellbau Heute di n RD 
ratură de comunicaţii prin a publicat în ult im ii 
satelit, atît pentru transmite- numeroase detalii dl 
rea de date cît şi pentru cer- de război soviet ice ~ 
cetare-control, navele de vo r putea găsi arme 
acest tip fiind utilizate ca uşor, radarele, bărc I 
unităţi de comandă pentru 
task-force-uri complexe. CRISTIAN CRĂ 

,Q~;î"tif\.' I ~ ~;a 
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_ o'not,,,ele-tender din vechiul pare 
:: ., R au fost utilizate in special la acti vi
:2:== oe anevra din diverse statii, dar ~, 
a ';:'"lo'carea trenurilor pe I,niile secun

:la'e Ce e mai vechi locomotive-tender 
:: - 1;0 anla au lost introduse pe prima 

- e ae cale lerata din Dobrogea, Cerna-
~.-Constan\a (65,3 km) , in anul 1866 ~i 

LOSt loloslte pe aceasta linie pina la 
-a_gurarea la 25 septembrie 1895 a ve
::- r podurr dunarene de la Cernavoda. 
.!,~ ost construite de lirma engleza Man-

-;J ardle and Co Ltd. Leeds, ave au 3 
:l5 cuplate (tip C-t) , erau denumite 
':~r st,ana" ~i "Cheshi re" ~i au primit la 

':C'l (Joa numerotarea din 1894, nume
'a e si 05. Locomotiva-tender CFR-04 
a '05 casata in anul 1896, iar locomotl
.a -:e der CFR-05, dupa ce a lost lolosita 
a servrciul de manevra, mai era utilizata 
'r 1913 in stalia Bucure~ti Nord - ca 
S ,... PIU cazan cu abur - la incalzitul tre
-~ r or inainte de a Ii aduse la peron. Lo
OOCTIo tlvele-tender CFR 04-05 aveau lun
;J ""ea totala, intre tampoane, de 7000 
~~ ampatamentul de 3270 mm ~i diame
' r ~ roillor motoare ~i cuplate de 980 mm. 

::J ntre vech ile locomotive-tender ale re
' (' e Cailor Ferate Romane cea mai cu
'!oscuta este locomotiva-tender CFR-01 , 
:;a'e Ilgureaza in marile tratate ale trac
i unli CU abur sub denumirea de "Handy-
5 de 5 locomotive lor worki ng steep gra
C e ts" ( .. Iocomotiva Handyside pentru 
re orcare pe rampe abrupte") . A lost co
-andata de Handyside Steep Gradient 
Company la lirma Fox , Walker and Co, 
3 rr stol, in anul 1876, fii nd destinata a in
owi, pe lin iile eng leze cu decl ivitati 
'"3 I tractiunea prin cablu motor aClionat 
;:Ie asin i lixe cu abu r prin tracliunea cu 
ocomotive cu abur de 0 construclie spe

::: ala Planurile au los 1 elaborate de ingi
re'ul englez Henry Handyside care a 
::OC'"lpletat una din locomotive Ie indus
"a e engleze tip "saddle-tank" de serie, 
c_ trel os ii cuplate, cu 0 instalalie spe-

a a de Irina tip Handyside ~i cu un tro
_ cu abur. Troliul era amplasat intre lon

eroane ~i traversa Irontala din spate a 10-
::or-otivei, liind aclionat de 0 pereche de 
:: dn vert icali cu diametrul de 254 mm 
5 cu sa pistonului de 229 mm. Rezervo
• ~ de apa al locomotivei era de tip ,,~a " 
5 ' conjura cazanul , mecanismul de dis
lr au Ie liind exteri or cadrului, iar traver
se,e I ronta le din lata $i spate din lier. 

(Handyside's locomotive for working steep 
gradients constructed by messrs. Fox, Wal
ker and Co, Engineers, Bristol; 1876) 

Greutatea locomotivei in serviciu era de 274 m ~ i era montat pe tamburul trol iului. 
24,70 If, diametrul rotilor motoare ~ i cu- Du pa deslasurarea completa a cablului, 
plate de 1060 mm, iar viteza maxima de locomotiva era blocatii pe planul inclinat 
circulal ie de 40 km/h. Primele probe au prin in termediul sistemului de Irina tip 
lost electuate la inceputul luni i octombrie Handyside (I ig. 1). Aceasta Irina acliona 
1876 pe planurile inclinate Hopton (Iinga intre osi ile I Si II pe ambele laturi ale 10-
Wirksworth) ~ i Middleton ale relel ei comotivei , avind trei supralel e de lixilre 
Cromlord and High Peak Railway (ulte- din lier moale, dintre care una intra in 
rior preluata de The London and North contact cu partea superioara a ~i n ei, iar 
Western Railway) care uti liza tracliunea celelalte doua cu parti le laterale. Frina 
prin cablu motor actionat de ma~i n i l ixe Handyside era aplicata prin intermediul 
cu abur inca din 1831 , anu l inaugura.w-unui ci lindru cu abur, al unei osii lalse si 
acestei. linil. Localitatea industriala Crom- al unui sistem de leviere. Se aCliona, 
10rO', din comltatul DerbY, .este cunoscuta apoi , tro liul cu abur, remorc indu-se, pe 
in special prin I~ptul ca aici Richard Ark- lungimea cablului de tracliune, dupa caz, 
wrt\)ht a londat In anul 1771 pri ma sa lila- intreg trenul sau numai 0 parte din va-
tura de bumbac. High Peak sau "The goane. Acestea erau, la rindul lor, blocate 
Peak" este un masiv muntos a carui inal- pe plan ul inclinat, lie prin intermediul 
lime atlnge 635 m. Planul inclinat Middle- unei Irine automate aplicate la ultimul va-
ton avea 0 lungime de 1005 m ~i 0 decl i- gon, de obice i un vagon de siguranta, lie 
vltate de 33 mm/m, masina stalionara cu prin Irinele de mina din dotarea vagoane-
abur liind livrata de firma Butterley Iron lor. Locomotiva electua apoi un nou par-
y.'orks, Alfreton. De mentionat laptul ca curs egal cu lungimea cablului , urma 0 
In anul 1938, planul inclinat Middleton noua blocare prin sistemul de I rina Han-
mai era inca in lunctiune. Cel de-al do i- dyside ~i acest proces continua pina cind 
lea plan inclinat, Hopton, avea 0 lungime locomotiva ~ i vagoanele atingeau virl ul 
de 402 m Sl 0 decllvltate de 39 mm /m. Pe ram pel. Pentru suslinerea cablului de 
aceste plan uri inclinate ale liniei Crom- tractiune erau amplasate, intre ~ine, role 
lord and High Peak Railway au l ost expe- din lemn. 
rimen~ate Si . alte sisteme de tractiune l e- in timpul probelor electuate pe timp 
rovlara destinate traseelor leroviare mon- ploios, pe planul inclinat Hopton , loco-
tane cu declivitali mario Astlel , in anul motiva Handyside a remorcat un tonaj de 
1863, Inglnerul eng lez M. Fell a experi - 37,S If (Irei vagoane incarcate dintre care 
mentat aici un sistem de cale lerata care doua cu carbun i ~i unul cu cereale) in 7 
apela la 0 aderenta suplimentara real izata minute ~i 55 de secunde. Urcarea planu-
printr-o a treia Sina centrala. lui inclinat, cu 0 lungime de 402 m, a lost 

Cunoscuta publicalie englez8 "Engin
neering" a dedicat in num aru l sau din 13 
octombrie 1876 un articol special, "Wor
king steep gradients", descrierii fun Clio
narii locomotivei-tender ti p Handyside. 
Pe liniile cu declivitati mic i, ea remorca 
trenuri de mic tonaj. lunclionind ca 0 10-
comot iva-tender obisnuita. i n momentul 
cind locomotiva ajungea la baza unui 
plan inclinat, vagoanele ramineau pe lac, 
iar locomotiva incepea sa urce rampa, 
deslasurind in spate cabl ul de tractiune 
din sirma de otel , care avea 0 lungime de 

electuata in doua etape, vi teza tehnica l i
ind de 3 milelh (4,8 km /h). La coborire, 
tonajul remorcat a lost de 75 If, trenul 
avind in compunere un vagon acoperi t Si 
10 vagoane-p latlorma, dintre care 6 va
goane erau incarcale. Atit I rina vagonului 
acoperit, de siguranta, cit ~i Irina de mina 
a locomotivei nu au permis oprirea trenu
lu i in pan ta de 39 mm/m. S-a apelat la 
sistemul de Irina Handyside care a reali
zat blocarea rapida a tren ului in panta la 
o viteza de 6 milelh (9,7 km /h). Cu toate 
perlormantele atinse, locomotivele-tender 
tip Handys ide nu s-au extins pe alte linii 

engleze atit datorita laptului cil aces 
tem de Irinare nu putea Ii utilizat in 
macazelor, cit ~i apariliei Si extinder 
lor lerate montane cu cremaliera (sis 
Riggenbach, Abt, Strub, Locher etc 

Locomotiva-tender cu 3 osii cupl, 
companiei Handyside Steep Gradre 
lost utilizata pe linia Cromlord and 
Peak Railway pina in anul 1877, ci 
lost cumparata de guvernul rus , in \ 
rea utilizarii in timpul riizboiu lui ruso 
pe l inia militara Frate~ti (statie pe 
Bucuresti Filaret - Giurgiu) - limn 
precllm si pe linia bulgara Teker 
(Sv istov) - Tirnovo, pentru care se p 
zusera declivitati marl. Marea Neag 
Dunarea liind blocate de turci , tram 
tul locomotivei Handys ide s-a electu, 
vaporul prin Marea Nordulu i Si til 
Baltica pina in portul Konigsberg (a 
Kaliningrad, U.R.S.S.). De aic i a u 
traseul pe calea Ie rata Konigsberg -
~ovia - Lemberg (astiizi Lvov, U.R.S. 
Cernauli - I ~can i (Suceava Nord) -
man - Bacau - Adjud - Mara~esti - TI 
- Barbosi - Braila - Faurei - Buz 
Ploie~t i - Chitila - Bucure~ti (Gar; 
Nord ) - Cotroceni - Bucure~ti Fila 
Fratesti. Locomotiva a lost insotita, p 
treg traseul leroviar, de mecanici ~i , 
sit in statia Fratesti la inceputul ierr 
lost utilizata in statia Fratesti la dil 
servicii de manevra, in perioada 3 de 
brie 1877-1 septembrie 1878, ca 0 I 

motiva-tender obi~nuita (Iig. 2, 3 ~ 
Mutarea zonei de operatiuni militar 
pe linia in construclie Svistov-Tirnov 
traseul leroviar Rusciuk (Ruse)-Van 
sistarea constructiei liniei Svi~tov-Tir 
au determinat utilizarea locomotive i 
der Handyside, destinata liniilor bu 
cu declivitati mari, numai pe linia mi 
Frate~ti -li m nicea. 

in timpul razboiulu i pentru CUCI 
independentei de stat a Romaniei -
tat in 1877 alaturi de Rusia impotriv; 
periului Otoman - au lost construi 
marele antreprenor rus, consilieru 
stat Simion Poleakov, liniile militar 
gh ina (Bender) - Reni-Galat i si 
te~ti - limnicea Linia Tighina-Galati 
o lungime de 285,40 verste (304.5 k 
un ecartament larg de 1524 mm - i 
construita in numai 100 de zile , re, 
du-se astlel 0 performanta nemaiin ' 
in istoria mondiala a constructii lor c 
lerate, ~i anume de 3 km/zi . Const' 

o~o ,.ele-tender din vechiul parc 
:: = R a OSI utilizate in special la activi 
'~:E= oe "'lanevră din diverse staţii . dar şi 
" r;,~o'carea trenur ilor pe lini ile secun
:!ye Ce e mai vechi locomotive-tender 
= - k "'lăma au fost introduse pe prima 

- e JB cale ferata din Dobrogea. Cerna-
J3-Co s anIa (65.3 km). in anul 1866 ş i 

L 1;: 5 : folosite pe această linie pină la 
-L;:i_rarea la 25 septembrie 1895 a ve
;:- ;:r oodurl dunărene de la Cernavodă. 
,,_ 051 construite de firma engleză Man
- -;J ardle and Co Ud. Leeds. aveau 3 

cuplate (tip Cot) . erau denumite 
.:-, st.ana" şi "Cheshi re" şi au primit la 

oa numerotarea din 1894. nume
-8 e SI 05. Locomotiva-tender CFR-04 
a 'o,! casată in anul 1896. iar locomoti
.3-:8 der CFR-05. după ce a fost folosită 
=. şer",clul de manevră . mai era utiliza tă 

-9- 3 in staţia Bucureşti Nord - ca 
5 -~I cazan cu abur - la incălzi tul tre
-. ' o' ;namte de a fi aduse la peron . Lo
OOMolJ>ele-tender CFR 04-05 aveau lun
;! ~ea totală. intre tampoane. de 7000 
~'" ampatamentul de 3210 mm ş i diame
"u roţil or motoare şi cuplate de 980 mm. 

:J Ire vechile locomot ive-tender ale re
'e 8 Căilor Ferate Romăne cea mai cu
-osculă este locomotiva-tender CFR-01 . 
ca e figureaza in marile tratate ale trac
: u'" cu abur sub denumirea de .. Handy-
5 de s locomotive fo r work ing steep gra
c. ;;')15" ("locomotiva Handyside pentru 
remorcare pe ram pe abrupte"). A fost co
-andată de Handyside Steep Gradient 
Compan y la f irma Fox . Walker and Co. 
3 '1 5101 . in anul 1876, fii nd desti nată a in
oc pe lin iile engleze cu declivităţi 
-a' · tractiunea prin cablu motor acţionat 
::e aşint fi.<e cu abur prin tracţiunea cu 
ocomotive cu abur de o construcţie spe
:: a a Planur ile au fost elaborate de ingi
-e'U englez Henry Handyside care a 
co-pletat una din locomotive le indus
" a e engleze t ip "saddle-tank" de serie, 
::~ trei osii cuplate, cu o ins ta l aţie spe
- a a de frină t ip Handyside şi cu un tro-
_:: abur. Troliul era amplasat in tre lon

E'oane şi traversa fro ntală din spate a 10-
c;:f--ollvei , fiind acţionat de o pereche de 
:: " rI vert icali cu diametrul de 254 mm 
5 c..or5 a pistonului de 229 mm. Rezervo
'_ :le apă al locomotivei era de tip "şa" 
5 - conJura cazanul, mecanismul de dis
:' le fii nd exteri or cadruJui , iar traver
se e fron ta le din faţă şi spate din fier. 

(Handyside's locomotive for working steep 
gradients constructed by messrs. Fox, Wal
ker and Co, Engineers, Bristol; 1876) 

Greutatea locomotivei in serviciu era de 274 m şi era montat pe tamburul troliul ui. 
24,70 tf, diametrul roţilor motoare şi cu- După desfăşu rarea com pletă a cablului, 
plate de 1060 mm, iar viteza maximă de locomotiva era b l ocată pe planul inclinat 
circulaţie de 40 km/h. Primele probe au prin intermediul sistemului de frină tip 
fost efectuate la inceputu l lunii octombrie Handyside (fig. 1). Această frină acţiona 
1876 pe planuri le inclinate Hopton (Iingă intre osiile I şi II pe ambele laturi ale 10-
Wirksworth) ş i Middleton ale reţel ei comotivei, avind trei suprafeţe de fixare 
Cromford and High Peak Railway (ulte- din fi er moale. dintre care una intra in 
rior preluată de The London and North contact cu partea superioară a şinei, iar 
Western Railway) care utiliza trac ţi unea celelalte două cu părţ i le laterale. Frina 
prin cablu motor acţionat de maşini fi xe Handyside era aplicată prin intermediul 
cu abur incă din 1831, anu l in augurăw-unui cil indru cu abu r, al unei osi i false şi 
acestei linii. Localitatea industri ală Crom - al unui sistem de leviere. Se acţiona , 
ford, din comitatul Derby, este cunoscută apoi, troliul cu abur, remorcindu-se, pe 
in special prin faptul că aici Richard Ark- lungimea cablului de tracţiune, după caz, 
wrtght a fondat in anul 1771 prima sa fila- intreg trenu l sau numai o parte din va-
tură de bumbac. High Peak sau "The goane. Acestea erau, la rindul lor, blocate 
Peak" este un masiv muntos a cărui inăI- pe planul incl inat , fie prin intermediul 
ţime at inge 635 m. Planul incli nat Middle- unei frine automate aplicate la ultimul va-
ton avea o lungime de 1005 m şi o decli- gon, de obice i un vagon de sigu ranţă, fie 
vltate de 33 mm/m, maşina staţ ionară cu prin frinele de mina din dotarea vagoane-
abur fiind livrată de fi rma Butterley Iron lor. Locomotiva efectua apoi un nou par-
Works, Al freton . De menţionat faptul că curs egal cu lungimea cablu lui, urma o 
in anul 1938, planul inclinat Middleton nouă blocare prin sistemu l de frin ă Han-
mai era incă in fu ncţiune . Cel de-al doi- dys ide şi acest proces cont inua pină cind 
lea plan Înclinat, Hopton, avea o lungime locomotiva şi vagoanele atingeau virful 
de 402 m şi o decl ivitate de 39 mm/m. Pe rampei. Pentru su sţinerea cablu lu i de 
aceste planuri inclinate ale liniei Crom- tracţiune erau amplasate. intre şi ne , role 
ford and High Peak Railway au fost expe- din lemn. 
rimentate şi alle sisteme de t racţiune fe- În t impul probelor efectuate pe timp 
roviară destinate traseelor feroviare mon- ploios, pe planul inclinat Hopton , loco-
tane cu dec l i v ităţi mari. Astfel , in anul motiva Handyside a remorcat un tonaj de 
1863, mglnerul eng lez M. Fell a experi- 37,5 ti (trei vagoane incărcate dintre care 
mentat aici un sistem de cale ferată care două cu cărbu ni şi unul cu cereale) in 7 
apela la o aderenţă suplimentară realizată minute ş i 55 de secunde. Urcarea pl anu-
printr-o a treia şină central ă. lui incl inat, cu o lungime de 402 m, a fost 

Cunoscuta publicaţie englez ă .. Engin
neering" a dedicat in numărul său din 13 
octombrie 1876 un articol special, .. Wor
king steep gradients", descrier ii funcţio
nării locomotivei-tender tip Handyside. 
Pe liniile cu declivităţi mici, ea remorca 
trenuri de mic tonaj, funcţi o(lin d ca o 10-
comotivă-tender ob i şnuită . In momentul 
cind locomotiva ajungea la baza unui 
plan inclinat, vagoanele rămineau pe loc, 
iar locomotiva incepea să urce rampa, 
desfăşurind in spate cablu l de t racţiune 
din sirmă de oţel , care avea o lungime de 

efectu ată in două etape, viteza tehn ică fi 
ind de 3 mile/h (4,8 km/h) . La coborire, 
tonajul remorcat a fost de 75 tf, trenul 
avînd in compunere un vagon acoperit şi 
10 vagoane-platformă, dintre care 6 va
goane erau incărcate . Atit frÎna vagonUlui 
acoperit , de sigu ranţă, cit şi frina de mină 
a locomotivei nu au permis oprirea trenu
lui in panta de 39 mm/m. S-a apelat la 
sistemul de frina Handyside care a reali
zat blocarea rapidă a trenului in pantă la 
o viteză de 6 milelh (9,7 km/h). Cu toate 
performanţele at inse, locomotivele-tender 

. tip Handyside nu s-au extins pe alte linii 

.- .. _--- ...... _------

engleze atit datorită faptului că ac as 
tem de frinare nu putea fi utilizat in 
macazelor, cit şi apariţie i şi extinder 
lo r ferate montane cu cremalieră (sis 
Riggen bach, Abt, Strub, Locher el( 

Locomotiva-tender cu 3 osii cupl, 
companiei Handyside Steep Gradle 
fost uti lizată pe linia Cromford and 
Peak Railway pină in anul 1877. ci 
fost cumpărată de guvernul rus. in \ 
rea utilizării in timpul războiului ruso 
pe linia militară Frăteşti (staţie pe 
Bucureşti Filaret - Giurgiu) - Zimn 
precum şi pe linia bulgară Teker 
(Sviştov) - Tirnovo, pentru care se p 
zuseră decliv i tăţi mari. Marea Neag 
Dunărea fi ind blocate de turci, tran~ 
tul locomotive. Handyside s-a efectu, 
vaporul prin Marea Nordului şi ~ 
Baltică p ină În portul Kiinigsberg (a 
Kaliningrad , U. R.S.S. ). De aici a u 
traseu l pe calea ferată Kiinigsberg -
şov ia - Lemberg (astăzi Lvov, U.R.S 
Cernăuti - lşcani (Suceava Nord) -
man - Bacău - Adjud - Mărăşeşti - T. 
- Barboşi - Brăila - Fău rei - Buz 
Ploieşti - Chitila - Bucureşti (Gar; 
Nord) - Cotroceni - Bucureşti Fila 
Frăteşti. Locomotiva a fost insoţită. p 
treg traseul fe roviar, de mecanici şi , 
sit in staţia F răteşti la inceputul ierr 
fost utilizată in staţia Frăteşti la dh 
servicii de manevră, În perioada 3 de 
brie 1877-1 septembrie 1878, ca o I 
motivă-tender obişnu ită (fig. 2, 3 ~ 
Mutarea zonei de operaţiun i militar 
pe lin ia in construcţie Sviştov-Tirno~ 
traseul feroviar Rusciuk (Ruse) -Varr 
sistarea construcţiei liniei Sviştov-Tir 
au determinat utilizarea locomotivei 
der Handyside, destinată liniilor bu 
cu declivităţ i mari, numai pe linia mi 
Frăteşti-Zimnicea . 

In t impul războiului pentru CuC( 
independenţei de stat a Romăniel -
tat in 1877 alătu ri de Rusia impotriVi 
periului Otoman - au fost construi' 
marele antreprenor rus, consilieru 
stat Simion Poleakov, liniile militar 
gh ina (Bender )-Reni-Galaţi şi 
te şti-Zimnicea . Linia Tighina-Galaţi 
o lungime de 285,40 verste (304,5 k 
un ecartament larg de 1524 mm - , 
construită in numai 100 de zile, rec 
du-se astfel o performanţă nemaiinl 
in istoria mondială a construcţiilor c 
ferate, şi anume de 3 km/zi. Constl 
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::.= ~ -= ~e''':''u aprO\l Z or a"ea a:-a:e 
....... 5-e : .... '1ce- trate - u tenor - . tre Bu
:~ 'es~ G ~rglu 5' Zlmnicea a fos nece
;'i' a ;:01', r ~cl' a un el a dou a lin 11 militare, 
=-a eS!I -Zlr-n.cea (60,9 km). de aceasta 
::a:a de ecartament normal (1 435 mm) 
:e":r" a putea f. racordata la lini ile ro
-a~e Conform caietu lui de sarcini, am
~ e I",,, mllitare trebuiau sa permita cir
~_ 3; a zllnlca a 7 trenuri mil itare in fie
:a'e sens de clrculal ie. Planurile ~i de-
5::',erea acestor Ii ni i au fost expuse in 
-a, o~ul rusesc la Expozil ia Internal io-

a 3 de la Paris din 1878. Pentru sol uli ile 
'",- ;Ice ~I rapidi tatea execu tar ii lucrarilor, 
_ - ul Internal ion al al expozil iei a acordat 
:;ystructorului Poleakov - marele pre
- _ de onoare, iar inginerului ~ej Dani lov 
- medalia de aur. Lucni rile liniei Frate~-
. -l mn icea au fost realizate in perioada 
- 5 septembrie - 3 decembrie 1877 dupa 
:;-Q,ectele inginerului rus E. l ubov ~i tra
se_ cupri ndea stalii le Fr ate~ti , Alexan
::- a Siobozia, Belarada, P iet ro ~an i, Bu
oru Feraska (astazi comuna Nasturelu) 

5 Zlm nicea. incepind din stalia Bujoru, 
""8 traversa porl iunea inundabila a riului 

;eoea pe un dig cu 0 lungime de 2,1 km 
5 pe doua poduri de lem n improvi zate. 
Construclia lin iei Frate~t i -ljmn icea a fost 
. cred inlata an trepreno rilor Gh ica ~i 
Sturza, fo~ti mi n i ~t ri in guvernu l roman, 
care urmau sa reali zeze terasamenlele, sa 
M eze 100 000 de traverse, sa transporte 

de-a lungul. lin iei ~ i ne l e ~ i sa execute po
nrea caii. In doua saptamini au fost exe
cutate 20% din volumul total de teras a
~enle, insa - pentru urgentarea lucrari
or - antreprenorui general Po leakov a 
ont inuat lucrarile In regie ~i a apelat la 

ur numar mare de muncitori din Ausl ria 
5 nordul Italiei. Cl adiri le din stali i I re
oUlau sa fie realizale din tabla ondu lata, 
;:omandal ii In Belgia 0 data cu inceperea 
lucrari lor de construclie aie liniei. Mate
r, alele au fost bloca!e in diverse statii de 
pe li niile rom ane, ceea ce a determinat, 
pentru urgentarea desch iderii liniei Fra
testi -Zimn icea, realizarea unor constructii 
din lem n sub forma unor baraci, dint re 
care cladi rile pentru calatori au fast rea!i
zat e sub fo rma unor baraci semi 
ingropate. (f ig. 5 ~i f ig. 6). Un interes de
osebit prezin tii _ . pent ru modeli~tii fero
viari - cladirile de calatori ale li niei ba
sarabene Tigh ina (Ben der)-Ren i-Gala ji 
care au fost executate din lemn - in trei 
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variante tipizate (categorii le II , II I Sf 
dupa modelul celor utilizate pe lini 
se~ti. Din cele 15 stalii de caialon 
niei Tighina-Galali , 4 stalii erau de 
goria a II-a, 4 de categoria a II I-a s 
categoria a IV-a (v. planurile ong 

De la inceperea razboiului, stati a 
giu se afla sub tirul bateriilor tu rCe 
la Rusciuk si trenurile mi litare - ca 
neau dinspre Bucure~t i - se opre 
statia inlermediara Fratesti. Pin a a 
rea slaliei Frate~ti cu 0 instala tiei 
zorie de alimentare cu apa (fi g. 4), 
motivele se alimentau num ai ir, ' 
noplii in stal ia Giurgiu ~ ! tara a 
lanlerne de semnalizare. eu toa:e 
cauliile luate, doua locomotive au ' : 
tusi atinse de proieetilele turces: 
grav avariate. Stalia mil itara F a , 
tost exti nsa prin construirea de (1 

precum si a unei remize penl ru O! 
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_s.~ ;:..:l:"C€- "ate - .... tanor - . t .. s 6u
:~ e5: 3 ~rg u S ZImnicea a fos ' ece-
5::""= .: ,..,s rvct a LlO el a doua lin II mifitare. 
='o.'''$! -Zlrnlcea (60,9 km) , de aceas t ă 
::a:3 ce ecartament normal (1 435 mm) 
:r.;~:-_ a putea fi ra cordată la lin iile ro
-"ra Conform caietu lui de sarcini , am
__ _ militare trebuiau să permită cir
"_ 3' a ZIlnică a 7 trenuri militare în fie
:a'e sens de c"culat ie Planurile şi de-
5~' erea aces to r li nii au fost expuse în 
;;a. o'1ul ru sesc la Expozitia Internatio-
~3 de la Par is din 1878. Pentru so luţiile 

;,- - 'ce SI rapiditatea execu tăr ii lucrări lor , 
_ - u Inte rn aţ ion al al ex poz i ţ i e i a acordat 

:::-s:ructo ru lui Poleakov - marele pre
- _ de onoare, iar inginerului şef Dani lov 
- medalia de aur. Lu crăr i le liniei Frăte ş-
. -lftpn icea au fost real izate in perioada 
- 5 septembrie - 3 decembrie 1877 după 
"'oectele ing inerului rus E. Zubov şi tra
se_ cuprindea staţii le Fr ăteşti, Alexan
:l' a Sloboz ia, Belarada, P ietroşan i, Bu-

r" Feraska . (astăzi comuna Nă.~tu relu) 
5 Zimnicea. Incepind din staţi a Bujoru, 

n,a traversa porţiu n ea i n u lldabilă a rîului 
edea pe un dig Cu o lungime de 2,1 km 

~ pe două podu ri de lemn improvizate. 
Construcţ i a liniei Fr ăteşt i -Zimnicea a fost 
''''cre d inţat a antrepreno rilo r Gh ica ş i 
Sturza, foşti mi nişt ri În guvernul român, 
care urm au s ă realizeze ierasamentele, să 

.reze 100 000 de traverse, să transporte 
de-a lungu l. liniei şinele şi să execute po
BIea căii. In două săptămîn i au fost exe
cutate 20% din volumul total de terasa
~en te , insă - pentru urgentarea lu crăr i 
::;r - antreprenorul general Po leakov a 
:ontinuat lucrările În regie şi a apelat la 
Lf~ n um ăr mare de muncitori din Austri a 
5 nordul Italiei. Clădirile din sta ţ ii t re
!lUlau să fie realizate d in tabl ă ond ul a tă , 
::omandată În Belgia o dată cu începerea 
Jcrar ilor de const r ucţie ale liniei. Mate

r, alele au fost blocate in diverse staţi i de 
pe liniile române, ceea ce a determinat, 
pentru urgentarea deschideri i liniei Fra
:esti-Zimnicea, rea lizarea unor construc ţii 
oln lemn sub forma unor barac., dintre 
care cladir ile pentru călător i au fost rea!i 
zat e sub for ma u no r bară ci semi
'ngropate, (f ig. 5 şi f ig. 6). Un in teres de
osebit prez int ă _. pentru modeliştii fero
Vl ari - cl ăd i r ile de călători ale liniei ba
sarabene T ighina (Ben der)-Reni-Galaţi 
care au fost executate din lemn - În trei 
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variante tipizate (categorii le II , II I ŞI 
după modelul celor utilizate pe lin 
seşti. Din cele 15 staţii de căIă tOff 
niei Tighina-Galaţi, 4 staţii erau OE 
goria a II-a, 4 de categoria a III -a s 
categoria a IV,a (v, planurile o"g 

De la începerea războiului, s t a ţi a 
giu se afla sub tirul baterii lor t urcE 
la Rusciuk şi trenurile militare - ca 
neau dinspre Bucureşti - se opre 
staţia intermediară Frăte şt i. PÎn ă a 
rea staţiei Frăteşti cu o in stala ţl e i 
zorie de alimentare cu apă (/ig 4) 
motivele se alimentau num ai ir : 
nopţii În staţia Giurgiu şi fă ră a 
lanterne de semnalizare. Cu loa:E 
cauţiile luate, două locomotive a ,. 
tuşi atinse de proiectilele l urces: 
grav avariate. Staţia militar ă Fa , 
fost extinsă prin construirea de ne 
precum şi a unei rernize pent ru 00 
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: Fel - kef. B";-Iol (Glot.eez.en rz-Angl'a) 
C3 : 1a76 

-r ~ aDlicc"i': 297 (obs. numar .neert) 
E.:r..a. ... e:lL 1435 mm 
..- _ SIU.· 0 " gabartl: Lxlxh 7022 x 2640 x :;::60 mm 

... -arct o!i' :or rr.otoere ~i cu plate: 3 
o - al ru ! relllo( moto'!!re ~ I ruplale: ~ 060 mm (u lterlor- i 0eS mm) IO} 

oa13ment (dlsll'nj6 intre c; sille e~t(eme) : 2950 mm 
'-':""JI cazanu lui: 8 aim ikgf/ cm2) (p) 
it""'elr.Ji .n!a:ior mijloeiu al cazanului: 1000 mm 
'"I3rul levilor de inea!zire: 125 buesl ; (ullariar, S4 hue!!l!) 

u~ ;rmea inlre fi!\ele interioare aie pliilellor lubulare: 25W mm 
a,..strul i n t~rior a! layilor: 40 mm 

: ora'~a de i ncalzire a cutlal ele foe interio are: 3, n m2 
St.orafa;a de incalz!re a levllor iolerio;;re: 3l1,56 m2 
s", prafaja d!! incalzire 101a12: 43,29 m2 
s..orafata grii !aru lu !: 0,62 m2 

;;me iru ! cilindrilor: ~34 mm (0) 
C .. N:<I p;stol1ului: 5116 mrn (I) 
:; .l!l!lta lr.!re lll{ele cili!ldrilor: 1940 mm 
Greutitea loco moth,,,,! nealimen!a!e: 20,00 If 
Greu\alea locomotive! !n servi ciu: 24, 70 II 
cu 1 ~ mm aps deasupra cerului focaru:ui) 

Sarcina pe osia I: 7,00 !l 
~clna pe os~a B: 8,45 tf 
~a:"cina pe os;a HI: 8,35 t1 
G'eulaiea aUIi)mnUi il I ':lcomolj'~e! : 24,70 !I 
~orja tie !mc\ illnca: 2860 kgf (ulterior 2793 kgl ) 

.n~eZll m axIma: 4·() km/i1 
E~' ipameni de f ~infj: irll'Ji de minii .'1i sistem ilup!imenillf de bioe<l7e lip ~iandyslde 

1n C!l2U~ :.: t!iizii ri i pe !inll eu clecll"i~ii li mllri 
C3paci\a .. ea rel(efvom ll1 i de apa: 2,:;0 me 
C pacitatea cuI!,,! de cara!.:"! : H05 kgl 
Pre ul de aeh!zi! le ai !c c,)molivei ( c!~ !a gli 'femul Will: 3:> 0110 lei 

P:'ANUf'il ORIGINA L E EX TRASE D IN LUCRAREA: P. Lessar, De 1.1 cons /ru ctio n des 
: " emins d e fer en temps de guerre. Lignes constru ites p ar I'arm ee russe pen dant la 
_am oa.gne 1877- 18 7.8. Pu bhcarions Sc;ent ifiques, Industr;I.f:Jlfes -Eugene Lacro;:. , !rnpri
...,.e .... r -Editeur, Pa. r is, 1879. 
;; "'l:;r.'le c liidirilo r de calatori de p e lin ia basarabeana Tighina-Reni- Galari (304,5 km). 
a ans a V. r/9 . 4t;. C!adir ea de cala tori a unei gari de categor ia a II -a, Fafada. 
;:: cn~a V. Fig. 47. Sectiu ne orizoniafa (f a parter) prin c ladir ea de c ,q.iatori a unei g ar; 

de c ategc r ia a JJ.·a; etaju l superio r era destine} /o cl1in fe lo r persona/u 
lui stat iei. 

; a- , e V. hg. 48. Clild irea de calMeri " u nei gari de c atagoria a III -a $i a !V-a. Fa lada. 
D ispunerea In plan este aceea$i c a $ i a garlior de categorfa a II -a, CU 
excep!ia an exei indicate Tn stinga pe plan, (;ar e 6 fo s! suprimata. 

O TA. Scara p lsnurilor asta data in stinjen i (sag); 
3~gene =.: 2 .,34 rnm . Numerele p lBfI$ei $1 tigu rilor sin!' ce/e ,tn ent ionate i n lu crarea lui 

:;. _cssar , 

~ a.."1 1..vile rem izei de locomoti~'e din stef id m;)itara Fra te$ ti. 
~ ;~ ~a VIII. Fig. 85. Fatada ;;1 sectiune !ongitudlnala. 
"'a~$!l VII i. Fig. 86. \lodare transversa/a. 
·0 -.4. Rerniztl pU lea pr'1 lua 2 locomotive. 

F anurife ateJieru/ui de reparatii 1in sta fia ni ilit ara Frate?ti. 
= an;:a VII I. Fig. 8 7. Fa lada :;i sect iune longitudin afii. 
::> ;r;sa Vlli . Fig. 88. Vedere transv .. Jsa!a. 

OTA. A l ellerul de repEl!ii c'ra co n fec iion ai d in tabla ondufata . 
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-Ian dy side's foeo/na tive fo r workin g steep gradients constructljd by IVlessrs. Fox, 
'Ilalksr an d Co, Engin eer s, Bristol. p. 321 ( fig. 1 $i 2) .~I p. 325-327. Engineermg. 
Oct. 13, 1876; ! 
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2- AD. Reiser, Album fo tografic- Calea terata m ilitara Friife" ti-Zim n icea (44 fOI 
250 ~ 188 m m. prin tre car e "Spitale militare la Frates ti ", "A limen tare pro viz, 
apa a Iccomotive/or la Frfite, ti", " Remiza d e locomotive $1 a/elier e de rep ar. 
sts fia Frtite,ti " . .. Remiza d e locomotive din Frates ti ", "Atelier e/e de repara!!i d 
tO$t!" , " Vedere ger:eraia a gan i Fra te$tj", " Cladire a de cala tari a statiei Fre. 
B ucure$ti, 1878; 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

C. Ma rtner, Capitaine d' Etat-Maior. Emplo i des chemins de fer pen dan t la 
d'Orien t 1876- f8 78. Pu blic ation (Ie la R(JUnion des o f/iciers, Paris. 1878; 
A /bum de df)sene in pen ila. Im agini ale lin ii lor fe rate m ilitare din CBr 
1877-1 878, Par tea a II-a . Calea ferata m i/itara Frtite$ti-Zimn icea ( 18 desene. 
care "Sp ita le militare in statia Fratesti"), Tipogr afia A.M. K% m in. Patersbur ; 
(co/ec/ia ing. il ie Popescu); 
P. Lessar, De la construction des ch emins de fer en temps de querre. LignE 
stru /les par i'armee russs pen dan t la c ampagne 18 77-1878. Chapitre II . Co, 
tlon du chemin de fer de FriHe,ti-Zimnitza, p. 77- p. 99, Ch apitre IV. Note sur 
teriel rou lan t, p . !22-p. 128, Publicat ions ScienUfiq ues. Industrie lles-Euge 
cro ix. Imp rimeur-Editeur. Par is. 1879; 
Cai!e Farate Romane, ServiclU l Tracfiunei. Album de lo comotive $ i len dere. I 
s iunl $f SCll ite - 1 ianu arie 1895. p. 6 si d iagram a No -l-Locomotiva CFR-Ol, I 

Direc i iunei Generale C.F.A., Bucu re$ ti. 1895; 
Gai le Feral e Romans. Pa rcul ;ocom ollVeior pentru c ale normala, /argii $i i ng 
1 april ie 1915, Locomotiva-ten der categor ia a /Ii -a CFR -Ot, p. 4, Bucure$fI 

Lista iiustratiiior 

Sis tem u/ de frinare tip Han dyside u ri/IZM la blocarea lo comotivelor pe l inii cu ( 
ta ti mar io 
"Sp itale militare la Frat8$ l i " in timpul Razbo;u lui de in dep en denta; in pr im -plar 
motiva speciala Handyside (ufterior, d in l8BO-CFR-G! ) $1 u n vagon de mani. 
Desen in peni/a realtzal in anul 1879 la Pefersburg dupa fotografia lu i A .D . 
.. Spitale miii tare la Friite$ti " . 
.. A limentare provizorie eu ap a a lo comot ivelor la Frilte$ti" si locomotlva up Han t 
fo tografie realiza ta in 1878 de A. D. Reiser $i c are ne poarM. prin atmosfera reO 
indep artatu l " Fa r Wes t " nord-american . 
Diverse aspecte d in stafia m,li tara Frate.~ ti 'n timpul Razbo iu lui de Independenli 
struct iile anexii sint uscr de realizat de modelistii ferov iar i care pot incadra lac 
va -tender Handyside intr-o veritabili'/ "dIOrama de epoca". 
Vedere g enera/a a gani Fril iesti (lB78). 
Clad!rea de caiMan a stariei F'ra testi ( 187 8). 
Remiza de locomo tive s i ateliere le de repara(i! din stat ia Fratest! (1 878). 
Rem iza de lo como tive din Fra tesli (1878,. 
Ate lie re le o'e repara t" d ,n Frates tl i 18781 
Feribotunle cu abur aduse d e pe R,r n 1818. in Boele Zm1/ce. 'n r !'I -pia.' '<; 

cu 0 lung! rne de 200 OIc'o~re (60 960 r'7.'Tl, ca' e pulea Irans 'Xlr a 10 ,a,0 8''e -"r 
:e5tl ~ Z rm,ceB $ SY'sio v. fr: Dian ·r.dl2c .'1a f egl ae-a cc ea fe":x' C!?!:)E:: J e 
;;:;arr= -,., -:;r'J""'" S~ ·B S .. $*C. 
-=':~.c: 0-'-; ° ... .: .... 2 ~ .; ;'? "'.) ....... ::e 
;:: .: 
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aCri 297 obs număr ncert) 
"t 1435 mm 

: u,' Qc gabarl!: Lxl~h 7022 x 2640 x 3360 mm 
~ â;rt.;1 .j-I'or motozre ~i cuplate: :3 

!!tnJ' rc;U r iOt o"r~ şi cuplate: ~061j mm (u lterl(H'-10(;1ii mm) (li) 
a r:l~nl (oi51" n)8 imre osHle e ~lreme) : 296ll mm 

m:or.J1 c2zanuld: Il alm (kgficm'l (p) 
e r.ll IOterior m1il;,ciu al cazanulu i: HIOO mm 

~.3rul ieYllor de mcălzlre: 125 bucăîi (uharior, 94 buciili) 
.. ii mea mire relele i nlllrloar~' ele plăcilor lubullllre: 2520 Mm 
a. e '"lI1 i n1 ~rioT al t~Yilor: 40 rnm 

_ ',:.'ra· .a de incălzire a cuu.3-! de ~oc inter:oare: 3,'13 ~n2 
s...ora: a\a de incăI,! re a ţevllo r interioare: ::19,56 m' 

ataia da incălzire loiale: 43, 2S m 2 

ora',!!\B g~,ăU!r,!lu i : ~:..62 m' , 
• .!hl\J ! cloln dnlor : ., .~4 mm ,e) 

C",~a p!stonului: 506 nun (1) 
!a",la intre ell f:10 cilj~ldri!cr: 1940 mm 

,.. ref..!tBtea IccomothH~A neaHmC:!otate: 20,00 tf 
G.-eulatea locomotive! ~n serviciu: 24,70 11 
cu 1 r: mm apă deasuprll cerului foclIruiuil 

Sarcin a pe O!;§8 L 7,'00 ~f 
3a:·cina pe c s;a H: 6/45 !f 
.:ta"Clna pe aula ~ U: 8,35 \1 
Greulatea ad",m1'ltii a loc()motl'~e!: 24,7>] !l 
'ofla ce tmcii .. m'~ : :28&0 Kgf (ulterior 2793 Itgf) 

r.~eza max!m ci: 40' Ki'n/il 
E~~i~amen t de fTjrt~: jr~j~iţ de mină şi s~$tem uupl~ţnei1tar d~ biol~a~~e ~!P i'iandysh':h2' 

in c"zu! :,l!!ila:ă!'ii pe lin~j cu clec!ivl;ăţi mari 
C3paci! " .. (~;J re:!:ervcn.dv. i de a;::ă: 2, SO iTac 
C pacJta1ea cu~t if.~j de c8;rbun~: 1 ~05 kgf 
Pre t.M de ;±c~1iz:ţ k~ a~ lecomoHvei (de la 'gi.;vernu~ fUS): 3~) C.aO ~ $j 

P~N(jR; ORIGINALE EX TRASE [)IN LUCFlAREA: P. L.ess6r, De ia co nstru ction des 
l.. -em:ns (ie fer en temp$ ck~ guerre. Lfgnes construifes p ar i'a rrnee russe pen da,1 t la 
_dfTl'.Y5grIB 1877-1878. Pu b/ications Scientifiques, /ndus trieil€s -Eugene Lac{o )\, !mp ri~ 
-ev r-Ecf teur, Paris, 18?9. 
:: ~fj:.J fl ie clădirilor de căIDtori de pe linia .)8,sarabeana Tfgh ina-Fieni- GaJaţi (304, fi k mJ-

:"l ;:: "'sa V. 7=;9. 413. Clăairea de călă tori a unei Qări de caragor jz. a if--B, Faţad2. 
;> en~a V. r=ir:;. 47, Socţiune orizont ală (fa parter) prin ciăcfir'ea de c~'j IătGrl a unei Qi.~rl 

de categcria el fl .. a; etajul superior era GAs1!ne.l fo co in ţ (-: !or p ersonalu 
lui staţie i. 

: a" $~ \/. F!g, <18. Clădirea eie caţăi'erÎ a unei gari de cdt 2go t ie a l i1 ~a ş i a IV-a. Fa jad a 
Oh;punerea În plad este ace~:?.;;ş l ca şi a g ,?fllor de caw g o rfa a I/ · a, cu 
mrcepfia an exe! indicate i'n st ir.ga pe p lan, (;0[ ·9 ti fosÎ s uprimată . 

o -A. Scara pfanuriior est0 dată in stÎn/en; (s c;gj ; 
$-;gene :;.: 2'1 34 iT/ IT!. NUf71erele p/anşei şi figurilor sÎni' cefe .'T!8nfio nate În lu crarea tuÎ 

:; _€ssar 

~ :j.il.J'ile rern/zei de !ocomoti ... ,o din staf ia milifară Fră teş ti. 
:: ,3"'53 I/;'/ !, Fig, 85. Fatada şi aec(iune tongitudine!ă. 
;. a"'S3 VI /:' , FIg . 88. Vedere trans \i&rsalâ. 

C T 4. Retn i~~a p UleE p r 9/ua 2 loco lTlOl"ive. 

;- a,nursl& afelierului de reparatii d in staţia rniiitară Fra ieşti. 
~ a'1!~a VOI. !=ig. 87. Fa.tada ş i s&...:: ţ iune iOfigituc'irlf;J ;[.. 
:lf:3':S ? VII I. rig, &8. Veo'ere transversa!ă. 

:JT'A. A rer/Bruf o'e re-patii era con fecţhi(j8! d in tablă onduiată, 
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motiva speciaiă Handyside (ulterior, din 'lBBO-eFR-Ol ) si u n vago n de maniţ. 
C E,lSen În ,Genifă realizat in an ul 1879 la Petersburg după fo tografia lUI A,D, 
•. Spitale .'niiitare la Frăteşti" 
" A limentare provizorie cu apă a iocomot ive/Of ia Frfiteş;t(' şi loco motIVa tip h'an~ 
fotogrillie realizata În 1878 ,1e A.o. Re/ser ŞI c are ne poartă , prin atmosfera red 
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,e ~i a unui atelier de reparalii, realizat 
l'" tabla ondulata (fig. 7, 8 $i 9, precum 
; planurile originale). 

in staliile Frate~ti, Pietro~ani, Zirnnicea 
, Giurgi u au fost construite spitale mili
are de mad dimensiuni , dotate cu linii 
;roorii pentru stalionarea trenuriior sani
a'e. Spital ele au utilizat - ca elemente 
Ie rezistenla - grinzile ~i coloanele me
a ice provenite din pavilioanale austriece 
! e fostei Expoziti i Un iversale de la Viena 
! , 1873. La slir5itul cam paniei , spitalele 
- !litare rusesti di n Romania au fost de-
- ontat e 51 101 05; te la construcl ii eomple-
~e'tare pe l in ia basarabeana Ti ghi 
·a-Galati. 

Parcul de material rul ant al linia i mil i
are provlzorii Frates ti -Zimnicea a fost 
:o--s itui! din 810 vagoane de diverse ti
~r orecum s; din 29 de locomotive cu 

.nna:oarea pro~enie la ' 
- ~ I ~orno ",e I ~e cu doua os; cu-

. a:e :J" S ¥ _~ ... z.a:e de ' 1rrT' 3 J 

.: 2 u e .!. G .~ _ -.c .... .:-~ z.a e per: .. ~_ 

clene Graffenstaden $i Mulhouse, precum 
$i de Krauss and Co, Munchen si G. Sigl, 
Wien und Wiener Neustadt, utilizate pen
tru trenuri militare; 

-- 2 locomotive-tender cu dow! osii 
cuplate (tip B-t)furnizate de firma Saint 
Leonard, Liege (fabrica\ie 1876; ulterior 
CFR 02-03); 

- 2 locomotive-tender cu 3 osii cu
plate (tip C-t) furnizate de firma Tubize et 
la Sambre (fabricalie 1876; ulterior CFR 
07-"Florica" si CFR 08-"Regatul") $i 

- locomotiva-tender tip Handyside cu 
3 osii cuplate (tip C-t), !Jtiiizata la servi
Ci!!1 de manewa in stalia Frate,ti. 

Incepind din luna septernbrie 1878, 10-
com otivele si vagoane le I in iei Fra
testi-Zimnicea, inclusiv locomot iva-Iender 
ti p Handysi de, au fost ret ras e d in 
Romania prin stalia lasi $i au fo st depozi
tate in stalia Ungheni , in aeest seop !iind 
consl rUitl '5 km (12 verste) de linie La 1 
nOlembne • 8 8 " ia ml' ara provizorie 
Frates: -z ~11 'cea a ;os~ ore ... a~a de statui 
ro ....., a~ ... r~ a CL -=a.""a S. .... E...2 S 9'e-.. e"-

plet deteriorata de transportu rlle rnilitare 
ruse, precum ~i la construclia liniei Bu
zau-Mara~e~ti, prima linie de cale ferata 
proiectata ~i construita de inginerii ro
mani .prin "mintea, inima ~i bratele noas
tre". In vederea vinzarii materialului fero
viar, ramas disponibil in statia Ungheni in 
urma incheierii razboiului ruso-ture, Mi
nisterul de Razboi al Rusiei a organizat la 
14/26 martie 1880 0 licitalie publica. Gu
vernul roman - prezent la lieital ie prin 
directorul general al Ministerului Lucrari
lor Publice - ~i-a adjudeeat intreg lotul 
de 66 locomotive, 1424 de vagoane de 
calatori ~i marfa, diverse osii ~ i 0 mare 
can t itate de $ine pentru suma de 
1 154 700 ruble-hi rtle , ec hiv al ent a 
3 118 000 lei. Plata s-a efectuat d in fon
dul dest inat const rucl iei linie i 8 uzau-Ma
ra~esti si locomot iveie ~ i vagoanele cum
parate au fost repart izate lin iilo r Societa
ii Cii,lor Ferete Romane (Virciorova-Bu

cu-es'i -Poman 5i Teeuci-B;rl ad), precu 
• BJzau-MaHisest' a _cures!1 I" a

"e"-G ..... ::; ...... -Srr "rda s" 00 a- _Ore-ne:; 

C. Muller, inginerul Societatii Cai lor I 

rate Romans, precum ~ ! din ingineri -
lului C.D. Piliei 5i Dumitrescu Tass:. 
Locomotiva-tender t ip Handyside Ii • 
evaluata la 30 COO lei ~i a primit ia C~ 
numaru! 01. A ,~os t lItillzata in diverse ~ 
tii la ser"iciu! de mar;e\j ra - ca 0 1:
motiva-tender obi$nuita - pinG. i"l tim 
primului razboi mondial , ea mal ~ig...
in parcul erR din 1915, dar lips;"d 
evidentele din anui 1925. 0 6!ta 10cc'l1 
va-tender, CFR-02, din vechiu l porc 
!ocomotive al iiniei mii itare Fr&~e$ti- Z 
nicea, pastrata pent ru MUZ8l; I CF :. f 
distrusa in an ul 1944, in sta~ia 8ucur~ 
Triaj, de un bombardament 3erisn "j 
tuat de avial ia angio-americana. Sj)€l 
ca celebra 10COrT'otlva-tender CFR-O· 
Handyside), cu coloritul s; eleg3nia s 
cific anglezeasca ~ a trezeasce. ;,., c-~ 
modelist iior feroviari, care vo - putsa 
ti e - prin realizarea uro' dic'r~ me 'I 
\ are de epoca - si r- ..: : r\:-"'" ~:: e ..... SC' 
je a.J atl! la co"'cu"- ~-! e .... tal e .... ': . 
:;€- e .... ~~,. .r c-a ~ 

·e şi a unui atelier de reparaţii, realizat 
,., t ablă ondulată (fig. 7, 8 şi 9, precum 

planurile originale). 
in staţiile Frăteşti, Pietroşani. Zimnicea 
Giurgi u au fost construite spitale mili-

a'e de mari dimensiuni , dotate cu linii 
~roprii pentru staţionarea trenuriior sani-
3'e. Spitalele au utilizat - ca elemente 
le rezistenţ ă - grinzile şi coloanele me
a ice provenite din pavilioanele austriece 
'e fostei Expoziţii Un iversale de la Viena 
1 1873. La sfir ş itul cam paniei , spitalele 
- Iitare ru seşti din România au fost de-
-ontate ş i folosi te la con strucţ i i comple-
~e,t are pe linia basarabean ă Tighi
· a-Ga l a ţi. 

?a.rcul de material ru lant al liniei mili
a-e provlzorii Frătesti - Zimnicea a fost 

-si tuit din 810 vagoane de diverse li
. J orecum SI dm 29 de locomoti ve cu 
........ a:oarea pro .... e t enţâ -

- 4 loco~o 'vi? rr '(te Cu doua os' cu-
'a"e • =- . B '_ ... n z..a"e de IlrT'l"" 8...J ~ 
',aue .!.. G 1.'_ -!:-e:.... . z.at~ cer· ..... _ 

clene Graffenstaden şi Mulhouse, precum 
şi de Krauss and Co, Munchen şi G. Sigl, 
Wien und Wiener Neustadt, utilizate pen
tru trenuri militare; 

- 2 locomotive-tender cu două osii 
cuplate (tip 6-1) furnizate de firma Saint 
Leonard, Uege (fabricaţ ie 1876; ulterior 
eFR 02-03); 

- 2 locomotive-tender cu 3 osii cu
plate (tip C-t) furnizate de firma Tubize et 
la Sambre (fabricaţie 1876; ulierior CFR 
Ol-"Florica" şi CFR 08-"Regatul") şi 

- locomotiva-tender tip Handyside cu 
3 osii cuplate (tip C-t), utilizată la servi
citii de manevră în staţia Frăteşti. 

IncepÎnd din luna septembrie 1878, 10-
com otive le şi vagoallel e liniei Fră
teşti -Zimnicea , inc lusiv locomotiva-tender 
tip Handysi de, au fos t ret ras e d in 
Român ia prin staţia laş i şi au fost depozi
tate ir staţia Ungheni. in aces t scop tiind 
constrUI· '5 )(m (12 versle) de Ii."e La 1 
nOlerrbf'1 e "8""'"8 11 t" .a ('TI + arâ pro·,izorie 
F!'"ătes~ -Z ....... r cea a fost o"e ... E!â ae 5t 3~J l 
r - a- - rE a eL -~a~a 50""2. e -' r- .e" 4 

plet deteriorată de transportu rile militare 
ruse, precum şi la construcţia liniei Bu
zău-Mărăşeşti, prima linie de cale ferată 
proiectată şi construită de inginerii ro
mâni _prin "mintea, inima şi braţele noas·
tre". In vederea vînzării materialului fero
viar, rămas disponibil in staţia Ungheni în 
urma încheierii războiului ruso-turc, Mi
nisterul de Război al Rusiei a organizat la 
14/26 martie 1880 o licitaţie publică. Gu
vernul român - prezent la licitaţie prin 
directorul general al Ministerului Lucrări
lor Publice - şi-a adjudecat intreg lotul 
de 66 locomotive, 1424 de vagoane de 
călători şi marfă, diverse osii ş i o mare 
can t itate de şine pentru suma de 
1 154 700 ruble-hîrtie, echiv al ent a 
3 118 000 lei. Piata s-a efectuat din fon
dul dest inat const rucţie i lin ie i 8uz ău -M ă
răşeşt i şi locomotivele şi vagoane!e cum
părate au fost repartizate lin iilor Sociela
ii Că lor Ferate Române (Virciorova-Bu

c.res> -Poman 5i Tecuci -B-rl ad). precu -
- cr B .... za!J-~Ma - ăsest 8_c...,:restl F a

"'e:· -G_"=~-Sr-·"'ja s c:Jes -~e~e,;; 

C. Muller, inginerul Societăţii Căifo' . 
rate Române, precum ş ! din ingineri ~ 
tului C.D. Pi lidi şi Du mitrescu T<I55: 
Locomotiva-tender tip Handyside a I 
eva l uată la 30 COD lei ş i a prim ' , la C = 
numărul 01 . A fost ut iHz<lta in diversa ~ 
ţii la servici t.! ! de mar,evră - ca c ':' 
motivă-tender Obişnuită - pină î t' ..... 
primului război mondial, ea mei ' i!;V 
În parcul eFR din 1915, dar lips,nd 
evidentele din anu i 1925. O "lta lo:;~-" 
vă-leneter, CFR-02, din vechiul pli'C 
locomotive al iin ie-i militare Frt,:8ş i-Z 
mcea, păstrată pent ru M"zeLJ CF E 
d istrusă in anul i 944. in staţia 8ucu'e~ 
Triaj. de un bombardame'1t aeri:;n el 
luat de aviaţia a~glo-amerirar a. ~i'31 
ca celebra 10corrotlvă-tender CFR-O 
Handysidej, cu coloritul s' eleg3~ a s 
ciiic eng lez ească ~a trezeas 2 ;n c-, 
modelişt iior feroviari, care '10.- aut 3 

ţine - plin realizarea uro ' aio'ame ! 
\ o."e de epocă - si rr. _ • r .;ţ't, "? e -i)( 
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usc ' - II d e la Fogg la if face Gru pu l 7. 
"e grupurl de 80-ur i 51 grupurile ger
~a ~e e pe M izil . Tirgsor. Zilistea, Oto
pe~1 SI Ros iorii de Vede. Ocupat pe I ron-
• J Maldovei, Grupu l 9 e in(;a departe de 
aaevarata fa\a a raz bo lului. Insolind Ju-u
',e Grupului 5, Henschel-ele si Escadri
ele de Stuka plecate sa zdrobeasca sa

te 'e mol dovenesti aflate in zona ocupata 
de rU si , temerarii grupului lui $erbanescu 

la d istan\a roiurile de Jak-uri, la 5-uri 
5 Beil Airacobra .. In pleiada numelor de 
, 'teli al Grupului, Milu, Bazu, Mucenica, 
$er banescu, Dobra, Simionescu, Tony 
JU$8SCU sau Darlan sinl cap de alis 

Bar ind calea americanilor, la sud, Chir
vasu la. Maga, Toma Lucian, Rozariu, Ma
ri nci u . Agarici si Ciulac _doboara Libera
toare "i Lighlining-uri.. Invingalori si -
adesea - invin:;i pierd pe capitanul Tran
dafi rescu; Dan Scurtu si adjulantul Ca
sian Teodorescu slnt ranili. 

Cerul larii e 0 mare de flacari, lum si 
praf ... Dire negre, zglriate pe cer de un
ghi ile morlii, semneaza sentinle capilale 
la virsla cind condamnalii nici n-au aflat 
bine ce se intimpla pe planeta asIa incen
d iata. 

La 6 iunie 1944 bombardierele ameri
cane vin din nord-est.. Yankeii vor sa-si 
m anifeste practic bunavoin\a "tala de 
st radaniile poporului rus in ducerea raz
bo iului "incepind" .,a demonstra posibili
tal i le avia\iei americane" prin .,inlerven\ia 
acestor unita\i dislocate in Rusia pentru 
sprijinirea ac\iunilor soviet ice pe Irontul 
romanesc", deschizind seria raidurilor re
leu printr-un atac asupra Galaliului cu 
bom bardierele Escadrei a 5-a, dislocata 
- de la 2 iunie 1944 .- pe aerodroamele 
de la Poltava, Mirgorod si Piryatin. 

Decolind la alarma, la 09,30, paispre
ze ee G-uri sub comanda lui $erbanescu 
s-au precipital spre Galali ... "Bombardie
rel e sc l ipeau argintii peste Brales - no
teaza locotenenlul Dobran - si ne-am 
repezit pe urmele lor." Bazu a doborit un 
Muslang; Dobran a doborTt si el .- proba
bll .- un all Muslang. Lovil, Dobran a 
ater,zat lortat in sudul Basarabiei. "Azi 5e 
d iscuta aprins calitatlle aVioanelor ameri
can e, intrucit a fost prirna intilnire a Gru
pulu i cu aC8$lia", S8 cOllsernneaza in Re
g islru l isloric al Grupului 9. Precauli, 
p entru a fen avioaneie de vreun posibil 
atae noeturn, Ie ascund la Malca .. 

I n cadrui unel ceremonliin iala eareu
lUI de avioane 5i in prezenta oficialitalilor 
aVlatlce, generalul Desloch face cadou 
Gr upulul - care primeste nurTleie de 
. Desloch-$erbanescu" .- sase G-uri 
.. nou-noule", in dimineala de 9 iunie 
1944. 

DumiTlica 11 ;unie, $erbanescu con
du ce Ireisprezece avioane la alacu! for
m atli lor americane care atacau Focsaniul. 
Mi lu, Ciocanel, Stengel, $erbimescu ", 
Col ea Neghirneac doboara cite un cva
d r; motor. "M-au lasat sa ma apropli .. 
M -am baaat ca ... inlre ei. Deodata eerul a 
luat foe ~-- imi relala Mllu desfasurarea 
luptei _. mii dy focun bengale s'e ster
g eau de avion. Nimerisem pes Ie 0 gru
oare de G-uri, cuirasatele alea zbura
toare, pline de mitraliere r;i tunuri. Nu "tiu 
cum am reusil sa scap!" 

Inlensi f icarea raldurilor - concomi
,en ta eu reducerea teptata a capacitalii 
je lupta a unilalilor din apiirarea terito
, ul ul - a determmat rniisuri de contraca
'are a loviturilor inarnicului aerian .. prin 
2c\ lu nl in masa". Se emite un nou regula .. 
re en t de lupta, cu numele de cod "Slern
' lug ", care are in vadere contraatacuri in 
'orm atii masiv8o .. 

j ncl estari de-o duritate inirnaginabila 
iac sa cada avioane ... Mor oameni; apara
rea devine mereu rnat neputincioasa. La 
24 lunie .,Grupu l pierde ( ... ) unul din cei 
m ai temerari vTnatori ai aripiior romane$ti 
in persoana adjutantulul av iator de re
zerva Lungulescu Constantin" .. 

Grupu l 9 lupla pe doua Ironturi; dimi
ro eata, chemat la $ternflug, la Zi!islea, se 
bate eu yankeii intre Ca rpa1i Sl Dunare .. 
Du pa -amlaza, pe frontu l Moldovei, ra
reste ri ndurile asaltatorilor rO$iio 

o d upa-amlaza inabusltoare de vara, 
sub gri ul un u; plafon compact, inslalat 
cam pe la 2500 Din ,.respect", sau te
matorr de ful gerele Sfi ntului IIle, patronut 
a lat le l. pr ietenll de la Foggia ne-au lasat 
ir pace in aceasta a d01l3zecea ZI a lui 
.... Jl e. .. Tecucl ul e in sar batoa re. Tot Te

c ..... C 11..1 e De aerodroiTl . G rupu l 9 e vedeta 
z a 

. - oJp;, -aml2Za acestui 20 ,ul ,e 1944 
.e.Je2 - - en ru J l ,ma oar2 - De C,)
.:a .... t? ': = Se~t2 ... es:.:... De 322 ... 

= ::.: ==." - c"' ~ SG ..... - a ":. .... ~ ::::: 0 e"c -
~ 2 s &cf °"-a:i:. a G - r Or - - a~ J lan ::)a ... ~ 
- Ure2 r ..... S 20:::W ~C0 i .J""'J s Em il 3 al c -" 
~ tina ' s :a len ta t pictor Mu cenlca $1 An
dre i Raou lescu sint Sl 8 1 grav ran i' ; Om 
ce le o ptspre ze ce aV loane plecate, sub co
manda cap ltan ulu i aViator Gheorghe Po
pescu-C ,ocanei , lipseau sapte.. Dintre 
aVloanele amerieane --- iipsa la apel, la 
inloarcerea pe Foggia - unsprezece erau 
pretul platit de temerarii Grupu!ui 9 pen
Iru macelul din 26 iulie .. 

Drumuri le ni s-au Incruci$at- in fata biu
tei ce-I adapostea pe ,,1 alb" al lui ... La 
dernonstratie zbwase cu G-ul lUi Slenqel. 
Cu nel ipsiia~i vesta de zbor ", la lel- de 
nellpsileie Clzme de anlilopa neagni, eu 
lermoar. amintea de legendarii mu"che
lari din pove':3tile copllariei. Nu prea inalt , 
puternic construi! "bine legal in fringhiile 
muschilor sai de atlel", era 0 inman un
che're de inteligent,~ si lorta ... era -- in vi
ziunea mea de atunci -- prototipul pilotu
lui de vinaloare . De sLlb Jruntea lui iarga 
?i imlta", din umbra cozorocului, licarea 
vercJele metalic al oehilor des pre care nu 
puteai "spune daca sint oeh i de prada 
sau de visator, di ncoio (de care) sta de 
veghe 0 inlellgenla fina si un sullet de 
ellla". Am slml,t pamintu! vibrind ... Slgu
ranla mersului, \inuta lUI alletica, forla 
personaiila\ii lui ml-au dat senlimenlul ca 
pamintul Iremuri! sub calcalura lUI zdra
vana. Incredinlez pe cititon cil azi, cind il 
cunosc pe $erbanescu mai bine dec">! 
I-am cunoscut in anii cind era in vlala, 
imaglnea lUI de alunci n-a fosl 0 exage
rare :dolalricil. 

II sliam Cavaler al Ordinului Mihai Vi
:eazul; lusese decorat cu rivnilul ordin in 
iunie 1943, la Mariopol. Aceeasi decoratie 
lusese inminata atunei lui Bazu, locote
nentilor Teodor Greceanu si loan Dice
zare si sublocolenentului Milu. Distins in 
luptele de la Melilopol si Nipru, primeste 
-- la 13 decembrie 1943 - Coroana 
Romaniei cl. IV cu spade si panglica de 
Virlutea Militara. Era - de mull - Cava
ler al Ordinului Virlulea AeronauticEt ... 
Era, asa cum spun to\i cei care I-au cu
noscut bine - 5i cum subliniaza in mod 
deosebit locotenenlii C. Foteseu "i Titus 
Axente, ori de cile ori 11 evoca -, un ex
cep\ional camarad; un caracter integru, 
loarl e sever (in scoala), dar l oarle drept. 
Era gata sa sara in apiirarea orlcui cind 
era in joe dreptatea cuiva . Perl!ru capita
nul $er b ,\ nes c u cauza ostasilor era 
sfint a .. Nu intimpliitor atunel cind a lu at 
com anda grupulu i. a inspectat -- .in pri
mul rind -- eantonamentui trupei ... Nu in
tlmplator s-a interesat, In aman unt, de 
eondi\iil e de vla\a $i de nevoile ostasilor 
Mu !\umind prirnaru lul din Nicore$l i Si 
preolului di n 10naSeslii Tecu ciului pentru 
darurile trimise de Past i osta$ilor d in 
Grupul 9 Vinaloare, in 1944, scria: .,Aeum 
se vede adevarata si inal ta valoare a ro
manilor , ( ... ) prin splendidul sentiment de 
Ira\ie si camaraderie, cit ma; ales prin os
pilalitatea cu care primesc pe osta$', ii in
grijesc ~i ii aluta" " ... Dreplatea voaslra 
fata de Armata $i de iil i \ arii eei mai in
cere ali au fost totdeauna cal iUlli Ie de 
5eama "ale neamului nostru care pentru 
acesle motive va Ii intotdeauna la fei de 
slrins unit si nu va pieri nieiodata la oricit 
de grele incerear i I-ar pune Durnnezeul 
lui". Neinduplecat dusman al bolr;evis
mul u i, osta~ bray ei inllaeiirat patriot, ca
pitanLJio Alexandru $erbaneseu continua, 
intr-una din scrisori: "Strinsi unili in idea
lu i pa~nic al exislenlei noastre, dar nein
Iricosali !?i dlrji in lupta cu fiara bol~evica, 
neamul nostru , cu ! r ica ,i respectul lui 
Dumnezeu, a dat intotdeauna proba celei 
mai sfinle intral;ri." 

Primeste dirz loviturile yankeilor, ne
clintit !?i hotaril sa razbune masacrul de 
la 26 iulie .. . Razbunarea ramine doar do
rinla; cu ce - "i mai ales eu cine -_. sa-i 
razbune? Doboara un Mustang si Miiu un 
Lightning, la 31 iulie , dar pierde pe Dinu 
Pistoi , eamaradu l d in scoala $i de grup .. 
Mai doboara un Mustang; Bazu doboara, 
in aceea!?i lu pta, dou a Lightning-uri la 4 
august. Doua Mustang-uri dale jOs de 
Dusescu "i Panaite si Lightning-ul lovlt 
de Milu trec in activu l Grupului 9, dar .. 
schilodili, Milu "i Eneioiu abia se sal
veaza cu parasulele. Culesi de pe eim
puri, sinl transporla\i cu un planor la Bu
zau. Este 8 august 1944; "Rindurile Gru
pului s-au raril simlitor, reducindu-se la 
16 piloti d isponibili". Doua zile mai tirziu, 
la 10 august, "cade In lupta adj. maj. Pa
nai le loan, unul din neobi~nuil;i luplatori 
si vinatori" .. 

In con feri nta de la Secloru l 2 Vinatoarn 
se ana li zeaz3 in succesul inl ervenlie; d in 
10 august si se ins ista asup ra sistemulu i 
de luc ru in con di \iile Impuse de sit uali e. 
La aeeasta reuniu ne. care a avu t loe ia 
Men Serba.neseu s-a intiln it pent ru prima 
oara c ... c :an-ll Izar:: Concluz ia 
ccr;e~ ... ;c a 1:)5: ~ ~ ..J se jODOara Wf'T"
sa ":: e~e S .- ; ·"e ... e ; 2. 52 ;:; noare 
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Din Reg ist rul Isto rle al Grupului 9 In2-
toare: 18 agust 1944, orele 9,10. "Coman 
dant ul grupului, cpt. av $erbanescu A le
xandru, ineercind a execula ordinul pr i
mi!, este alaeat si doborit, dindu-$i via\a 
pentru gloria Grupuiui pe care I-a slujit si 
condus. 

In peste !?ase sule de misiuni doborise 
cincizeei de avioane. 

"Faptele tale de arme te-au innobilal 5i 
prin jertfa suprema ai ureat la rangul de 
prinl a! vinatorilor romani", a spus, in la\a 
gropii deschise -- in clipa ultima -, co
mandantul lui, eomandorul aviatiei Leu 
Rornanescu. 

19 august 1944, orele 13,10. La verti
cala, trecind pesle strada, pairu G-uri vin 
dinspre sud.. Distingem pe ,,7 gal ben", al 
lui Bazu; celelalte trei sint germane. "Ui
te-I pe noul comandant .- ne-a spus Va
sile Simescu, foslul colonel Simescu de 
la M. Sf. M. - el e cornandant la 9 Vina
toare.. $erbanescu a eawt ieri!" 

Vestea ne-a descumpanil. De citeva zile 
nu stiam nimic de soarta grupului. Era pe 
Buzau pentru Slernflug. Din ordinul Sec
lorului 2 Vinaloare, care inlerzisese inter
venlia in cazul unor incursiuni inamiee. la 
ora 10,00 grupul s-a dispersat pe Ma
maia. Acum revenea la Teeuci. 

Un prinl isi incheiase misiunea .. 
Prinlul Cantacuzino i-a preluat slafeta 

gloriosului Grup 9. La milingul aerian din 
26 iulie coborise triumlalor din Bucker-ul 
lui, YR-BAz. lnalt, impunalor, expresiv, 
capitanul Constantin-Bazu Cantaeuzino 
isi sarbatorea triumlul in lurtuna de 
aplauze a tecucenilor enluziasmali. Cava
ler al Ordinului Mihai Viteazul - si-al Vir
tu\ii Aeronautice - cu eineizeci si noua 
de victorii dobindite in doua sute unspre
zece luple aeriene, din cele sase sute de 
misiuni la inamic, esle eapul de forma\ie 
al asilor vinatorii romanesti. 

Invrngindu-si neputinlele balrine\ii, 
subclasai Sl umilit prin cre"terea conlinua 
a plafonului de lucru al americanilor, ba
trinul 80 s-a intrecut pe el sub mina de 
maestru a bravuiui capitan Vizanli si-a 
eel or care "numal datorita curajulu'- si 
spiritului de sacri ficiu (au) savi!"il acle 
de eroism, demne de admirat". In prima 
li nie Tn lupla cu bombardierele agresoare, 
de la inceputul campaniei impotriva arne-

. :a- .:J ~ : ::. :.J- .. --:l-- iL .... r:c 
x- - ili r:e~ ~ ~c ~ au a "';a ;:
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scapat .. Au scapal c are 0 : re 'T1 

pornl \! la lup ta. 
Pllot ti de vinatoare sl·au :acu 

Erolsmul lor 51-a d~ l tu lI ,emur'r 
flelul Rom an ,e!. 

Cei c3zul l sl -au pus vlata c~ 
temella vesn lClel neamulu ' Ra 
schimbat cocardele aVloaneJor 5 
tele radio treelnd Carpal " in - '3 
apoi mai departe. pr in Un gafl3 , 
lovacia, pilla sub z,du n le ler · 

Pe noul drum de iupta au rae 
al1i erol; aripi frinte ale 3vlallel n 
vT\1atoare ... 

Isloria inlr-o lolografie... " 
Irantul de vest spre sfirs ltul r, 
are in prrm-p!an dou a figur, S' 
luplatori sltuali din prlmele z e 
boiului in capul formatle l de as 
de Eftimopol (de la ASa lt) 5 1 0;0 
si Tache Baclu, Bazu si V,zart 
pentru reporter ... Baz u, am rnt,r 
tot ce I-a sltuat pe locul I al as 
lalnicele escadrile ale Flot lle, ' , 
de pilolli $i Mes5ersc hmltt -ur Ie 
Vizallti. steqarul gru pu nlor d e 50 
iilal - in lotografie - pe un A 
Iruchipeaza f inalu l victorios a ~ 
'indirjite; izbinda unor pilotl 8'0 
aVloane erOlce.o 

Sint cei rama~i - norocos s 
luI spune atunei --, eel ca re oe 
Stalingrad, si de-aco lo la V'H'a 
tut eu moartea -- in sutele 
aeriene -,~ $i-au lnvi ns-o. (aZG 
camarazil rapus!.. 

Am intentional - do rnl ci sa of 
torlior adevarul despre faplele 
arme -- sa conluram un lablo, 
Guprinzator al victor iiior aerie".? 
de vinaloarea noastra. Llpsa d_ 
lor care sa Ie cerlif,ce pe cele en 
verse lexte - si lipsa tOlala , 
unora dlntre pilot" in cau z3 -
sprijinil inlenlille. 

AJulorul dv. - al tuturor eel r 
tine\i informalii, lotografli si de 
pe aceasta tema - ar cont n bul 
lial la realizarea intenl"lor noast 
teptam. 

Pielor ION TA R 
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"2 grupUri de 8a-u r i si grupu"le ger
- ar e oe pe Mizil . Tirgşor. Ziliştea, Oto
:: 2 r SI Ros io"i de Vede. Ocupat pe fron
" ~o l dove i . Grupul 9 e in9ă departe de 

aae t 2.Jal 3 f aţă a razbo iului. Insoţind Ju-u
- ," Grupului 5, Henschel-ele şi Escadri
e 2 de Stuka p lecate să zdrobească sa
:e e moldovenest i aflate in zona ocupată 
:le ru ş i. temerarii grupului lui Şerbănescu 
· n la d istanţă roiurile de Jak-uri, la 5-uri 
i , Beii Airacobra.. In pleiada numelor de 
. Itell al Grupului. Milu, Bazu , Mucenica, 
Şe; b ănescu. Dobra, Simionescu, Tony 
Jl1 şescu sau DârJan sînt cap de afiş ... 

Sar ind calea americanilor, la sud, Chir
. asu ţă. Maga, Toma Lucian, Rozariu, Ma
(inciu . Agarici şi Ciutac ,doboara libera
to are şi Lightining-uri.. Invingători şi -
adesea - Învinşi pierd pe căpitanul Tran' 
dafl rescu; Dan Scurtu şi adjutantul Ca
sian Teodorescu sint răniţi. 

Cerul ţării e o mare de flăcări, fum şi 
praf ... Dire negre, zgÎriate pe cer de un
ghi ile morţii, semnează sentinţe capitale 
la vîrsta cînd condamnaţii nici n-au aflat 
bine ce se Întîmplă pe planeta asta incen
d i ată. 

La 6 iunie 1944 bombardierele ameri
cane vin din nord-est.. Yankeii vor să-şi 
manifeste practic bunăvoinţa .,faţă de 
s t r ădaniile poporului rus În ducerea răz
bo iulUI .,incepÎnd" "a demonstra posibili
t a ţ i le aviaţiei americane" prin ..intervenţia 
acestor unităţi dislocate În Rusia pentru 
sprijinirea acţiunilor sovietice pe frontul 
românesc", deschizînd seria raidurilor re
leu printr-un atac asupra Galaţiului cu 
bombardierele Escadrei a 5-a, dislocata 
-- de la 2 iunie 1944 - pe aerodroamele 
de la Poltava, Mirgorod şi Piryatin. 

DecolÎnd la alarma, la 09,30, paispre
ze ce G-uri sub comanda lui Şerbănescu 
s-a u precipitat spre Galaţi ... "Bombardie
rel e scl ipeau argintii peste Brates - no
leaza locotenentul Dobran - si ne .. am 
repezit pe urmele lor" Bâzu a doborît un 
Mustang; Dobran a doborit şi el - proba
oII .. - un alt Mustang. Lovit, Dobrfln a 
aterizat fortat În sudul Basarabiei. "Azi se 
d i scută aprins ca l ităţile aVioanelor ameri
cane, Întrucit a fost prima Întilnire a Gru·· 
puiul Cll aceştia", S8 consemneaza În Re
gist rui istoric al G rupului 9. Precauţi, 
oentru a fe" avioanele de vreun posibil 
atac nocturn, le ascu nel la Matca .. 

Î n cadrul unei ceremonii in faţa careu
lUI de avioane şi În prezenţa oficialităţilor 
av iatice, generalu l Desloch face cadou 
GrupulUI - care primeste nurTleie de 
. D esloch-Şerbanescu" .- şase G-uri 
.. n ou-nouţe", În dimineaţa eJe 9 iunie 
1944. 
Duminică 11 iunie, Şerbănescu con

au ce treisprezece avioane la atacul for
matiilor americane care atacau Focsaniul. 
M ilu, Ciocănel, Stengel, Şerbănescu ŞI 
Col ea Neghlrneac doboară cîte un cva
d Cimoior. "M-au lăsat să mă apropii .. 
M -am băgat ca ... Între ei. Deodată cerul a 
luat foc - Îmi relata Mllu desfăsurarea 
luptei -- mii dy fOCUri bengale s'G şter
g eau de avion. Nlmerisem peste o gru
;J2re de G-uri, cuirasatele alea zbu ră
l :J are, pline de mitraliere şi tunuri. Nu ştiu 
cum am reusit să scap!" 

In tensi f icarea raidurilor - concomi
\8n ta cu reducerea teptată a capacităţii 
j 9 l uptă a unităţilor din apărarea terito
• u lUI - a determinat măsuri de contraca
'"are a loviturilor inamicului aerian "orin 
2q lu nl În masă". Se emite un nou reg·ula.· 
"" e~t de luptă, cu numele de cod "Stern
~ , ug ", care are în vedere contraatacu ri În 
~:)fm aţii masive ... 

l nc lestari de-o duritate inimaginabila 
ta c să cadă avioane ... Mor oameni; apăra
rea devine mereu mai neputincioasa. La 
24 Iun ie .,Grupu l pierde ( ... ) unul din cei 
mal temerari vinatori ai aripilor româneşti 
in persoana adjutantuiui av iator de re
ze rva Lungulescu COilstantin" .. 

Grupu l 9 l uptă pe două fronturi; dimi
'l eaţa . chemat la Şternflug, la Zi!lstea, se 
bate cu yanke ii Între Carpaţi Si Dunăre .. 
Du pa-amiază. pe frontul Moldovei, ră
reste r înduri le asaltatari lor roşii. 

o d upa-amiaza inabuşitoare de vară, 
sub 9"ul unu i plafon compact. instalat 
cam pe la 2 500 Din ,.respect", sau te
n aton de fu lgere le Sfîntului ili e, patronul 
aV i a ţ ieI. pr ieten!! de la Foggia ne-au lăsat 
;- :)ace in âceast s.. a dOLJazecea Zl a lui 
_ _ . ecuclul e în sarbatoa re. Tot Te

Cu '"'IL e De aerod roiTl . G rup ul 9 e vedeta 
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~ r "'a ' s :alentat Olc:or ucenlca SI An 
dre i :::t2GJ escu sint Ş I el grav ran it i . DIn 
ce le o ptspreze ce aV Ioane plecate, sub co
manda căpitanului av iator Gheorghe Po
pescu-C iocanel, lipseau sapte.. Dintre 
aVioanele americane ._- lipsa la apel, la 
Întoarcerea pe Foggia - unsprezece erau 
preţul plătit de temerarii Grupu!ui 9 pen
tru macelul din 26 iulie .. 

Drumurile ni s-au Încruclsat În faţa biu
tei ce-I adăpostea pe ,,1 alb" al lui ... La 
demonstratie zbU'ase cu G-ul lUI Stenqel. 
Cu nelipsiia-i vestă de zbor ŞI la fel' de 
nellpsitele cizme de antliopă neagra, cu 
fermoar, amintea de legendarii mU$che
tari din poveştile copilariei. Nu prea Înalt , 
puternic construit "bine legat În frînghii le 
muschilor săi de atlet", era o Înmanun
che're de intel;genţ,4 si forţa ... era -- În v;
ziunea mea de atuncI -- prototipul pilotu
lui de vînătoare . De sub ,.fruntea lui larga 
şi Îmltă", din umbra cozorocului, licărea 
verdele metalic a' ochilor despre care nu 
puteai "spune dacă sînt och i de pradă 
sau de visator, di ncoio (de care) sta de 
veghe o inteligenţă fină si un suflet de 
elită". Am Slrnţlt pamintul vibrÎnd ... Sigu
ranţa mersului, ţinuta lUI atletică, forţa 
personaiităţii lui mi-au dat sentimentul că 
pămîntul tremură sub calci,tura lUI zdra
vana Încredinţez pe cititorI ca azi, cînd ÎI 
cunosc pe ·Şerbiinescu mai bine decit 
l-am cunoscut În anii c Înrj era În V i aţă, 
imaginea lUI de atunci n-a fost o exage
rare :dolatrică. 

II stiam Cavaler al Ordinului Mihai Vi
:eazul; fusese decorat cu rÎvnitul ordin În 
iunie 1943. Ia Mariopol. Aceeaşi decoraţie 
fusese ÎnmÎnată atunci lui Bâzu, locote
nenţilor Teodor Greceanu şi Ioan Dice
zare şi sublocotenentului Milu. Distins În 
luptele de la Melitopol şi Nipru, primeşte 
- la 13 decembrie 1943 - Coroana 
Român iei el. IV cu spade şi panglică de 
Virtutea Militară. Era - de mult - Cava
ler al Ordinului Virtutea Aeronautică ... 
Era, aşa cum spun toţi cei care l-au cu
noscut bine - şi cum subliniază În mod 
deosebit locotenenţii C. Fotescu şi Titus 
Axente, ori de cîte ori il evocă -. un ex
cepţional camarad; un caracter integru, 
foarte sever (În şcoală). dar foarte drept. 
Era gata să saril in apararea oricui cînd 
era În joc dreptatea cuiva. Pentru căpita
nul Şerb:lr1BSCU cauza ostaşilor era 
sfint ă ... NuintÎmplăt or atunCi cînd a luat 
cornanda grupului , a inspectat --- .'n pri
mul rînd -- cantonamentui trupei ... Nu in
tÎmplător s-a interesat, În amanunt, de 
condiţiile de v iată şi de nevoile ostaşilor 
Mu!ţurnind primaru lUI din Nicoreşt i Şi 
preotului din lonaseşt l i Tecuciului pentru 
darurile trimise de Pasti ostaşilor din 
Grupul 9 Vînătoare, În 1fi 44, scria: "Acum 
se vede adevărata si Înalta valoare a ro
mânilor , ( ... ) prin splendidul sentiment de 
frăţie ş i. camaraderie, cît mai ales prin os
pita!itatea cu care primesc pe ostaşi , Îi in
grijesc şi ii aJută" " ... Dreptatea voastra 
faţă de Ar~ată şi de iil i ţării cei mai in
cercaţi au fost totdeauna cal ităţi le de 
seamă "ale neamului nostru care pentru 
aceste mot ive va fi Întotdeauna la fel de 
strîns unit şi nu va pieri niciodata la oricit 
de grele incercărI l-ar pune Dumnezeul 
lui". Neînduplecat duşman al bolşevis
mul u i, ostaş brav si înllăcărat patriot, ca
pitanui' Alexandru Şerbănescu continua, 
Într-una din scrisori: .. Strinşi uniţi În idea
lul paşnic al existenţei noastre, dar neÎn
fricoşaţi şi dÎrji În luptă cu fiara bolşevică, 
neamul nostru, cu frică si respectul lui 
Dumnezeu, a dat Întotdeauna proba celei 
mai sfinte Înfrăţiri ... " 

Primeste dîrz loviturile yankeilor, ne
clintit şi hotărît să razbune masacrul de 
la 26 iulie .. Razbunarea ramÎne doar do
rinţă; cu ce - şi mai ales cu cine --- să-i 
razbune? Doboară un Mustang si Miiu un 
Lightning, la 31 iulie . dar pierde pe Dinu 
Pistol, camaradui din şcoală şi de grup .. 
Mai doboară un Mustang; Bâzu doboară, 
În aceeaşi luptă, două Lightning-uri la 4 
august. Două Mustang-uri date jos de 
Duşescu şi Panaite şi Ughtning-ul lovit 
de Milu trec in act ivul Grupului 9, dar .. 
schilodiţi, Miiu şi Encioiu abia se sal
vează cu paraşutele. Culesi de pe cîm
puri, sînt transportaţi cu un planor la Bu
zău. Este 8 august 1944; "Rîndurile Gru
pului s-au răr i t s i mţitor, reducÎndu-se la 
16 piloţi d isponibili". Doua zile mai tîrziu. 
la 10 august, "cade in luptă adj. maJ. Pa
naite Ioan, unul din neobi:,;nuiţii luptăton 
şi vinători" .. 

În co n fe ri nţ a de la Sectoru l 2 Vinătoarn 
se anal izeaza in succesul i n t erve n ţiei din 
10 au gu st şi se i ns istă asup ra sistemulu i 
de lucru in cond iţ i i le Impuse de s i t uaţie . 
La aceasta reuniune. care a avu t loc ia 
Meq Sar .3r9SCU s-a int ilnI' pentru prima 
02r2 c~ cae :an " 1 V' za,.,: Conc lUZia 
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"' Din Reg istrul ISlOrlC al Grucu iu i 9 rn ~-
toare: 18 agust 1944, or ele 9,10. "Coman
dantul grupului. cpt. av Serbanescu Ale
xandru, incercînd a executa ordinul pr i· 
mit, este atacat si doborît, dîndu-şi viaţa 
pentru gloria Grupului pe care l-a slujit şi 
condus. 

In peste şase sute de misiuni doborÎse 
cincizeci de avioane. 

"Faptele tale de arme te-au Înnobilat şi 
prin jertfa supremă ai urcat la rangul de 
prinţ a! vÎnătoriior 'Omâni", a spus, În faţa 
gropii deschise -- in clipa ultimă -, co
mandantul lui, comandorul aviaţiei Leu 
Rornanescu. 

19 august 1944, orele 13,10. La verti
cală, trecînd peste strada, patru G-uri vin 
dinspre sud .. Distingem pe ..7 galben", al 
lui Bâzu; celelalte trei sînt germane. "Ui
te-l pe noul comandant -- ne-a spus Va
sile Simescu, fostul colonel Sirnescu de 
ia M. St. M. - el e comandant la 9 V'ină
toare.. Şerbănescu a căzut ieri!" 

Vestea ne-a descumpănit. De cîteva zile 
nu ştiam nimic de soarta g rupului. Era pe 
Buzău pentru Sternflug. Din ordinul Sec
torului 2 Vînătoare, care inierzisese inter
venţia În cazul unor incursiuni inamice . Ia 
ora 10,00 grupul s-a dispersat pe Ma
maia. Acum revenea la Tecuci. 

Un prinţ Îşi Încheiase misiunea .. 
Prinţul Cantacuzino i-a preluat stafeta 

gloriosului Grup 9. La mitingul aerian din 
26 iulie coborîse triumfător din Bucker-ul 
lui, YR-BÂZ Înalt, impunător, expresiv, 
căpitanul Constantin-Bâzu Cantacuzino 
Îşi sărbătorea triumful În furtuna de 
aplauze a tecucenilor entuziasmaţi. Cava
ler al Ordinului Mihai Viteazul - şi-al Vir
tuţii Aeronautice -- cu cincizeci şi noua 
de victorii dobÎndite În două sute unspre
zece lupte aeriene, din cele şase sute de 
misiuni la inamic, este capul de formaţie 
al aşi lor vînătorii româneşti. 

ÎnvlngÎndu-si neputinţele bătrîneţi i , 
subclasai SI umilit prin creşterea continuă 
a plafonului de lucru al americanilor, bă
trinul 80 s-a Întrecut pe el sub mîna de 
maestru a bravuiui căpitan Vizanti , si-a 
celor care "numai datorită curajului SI 
spiritului de sacrificiu (au) savÎrşit acte 
de eroism, demne de admirat". In prima 
linie În lupta cu bornbardierele agresoare, 
de la începutul campaniei împotriva arne-

. :'2 - =. _ _ : .- _" .:, .. ;:.... 1"- ~ 

:-:: ") ( LJ :: 7"- ~ ~ ... ~ "';2. :: . 

:.o r j , e ce c 1"""" 2 _.- :c~ - ~ . 
3. _ oobo it OO[:l2:: ( !J e rE- .S ....... € 
scapat Au scapat c. .:=. rr- ~ t'"e ...... 
porni ţi 1 a lu pta 
P !loţ ti de vinâtoare SI-au -a.C u 

ErOismu l lor sl-a dâltu l "ernLW 
fletul Român ie i. 

Cei căzuţi ş i -au pus vIata 
temelia vesn!Cle ! neamu lu' Qa 
schimbat cocardele aVioane ar 5 
ţele radio trecÎne Carpa ţii in - ';; 
apoi mai departe, prin Ungan3 : 
lovacia, pînă sub zidU ri le Vie .... · 

Pe noul drum de lupt ă au ra 
alţi eroi: aripi frînte ale aV i aţ i ei r 
vÎ~ătoare ... 

Istoria într-o fotografie... " 
frontul de vest spre sf irS itul '. 
are În p"m-plan doua figur. S' 
luptatori situaţi din pnmele z ~ 
boiuiui În capui formatiei de as 
de Eftlmopol (de la Asalt) SI c e 
şi Tache Baciu, Bâzu SI Vizar 
pentru reporter ... Bâzu. amin: r 

i ot ce l-a situat pe locu l I al a: 
falnicele escad"le ale Flotile - , 
de piloţli si Messerschml tt -ur le 
Vizanti. steqarul grupun lor de 5[ 
filat - În fotografie - pe ur !. 
truchipează finalul VictoriOS a _ 
'indirjite; Izbînda unor pilo E S' 
avioane eroice .. 

Sînt cei rămaşi - noroc os 
tut spune atuncI - . cel care CE' 

Stalingrad, şi de-aco lo la V Ena 
tut cu moartea -- În su te!' 
aeriene ._- şi-au în v ifl s-o. raze 
camarazii răpuşi .. 

Am intenţionat - dor ni ci să :Jf 
torilor adevarul despre faptelE 
arme -- să conturăm un ta blol 
cuprinzător al victorii lor aene~e 
de vÎnatoarea noastră. lipsa d~ 
lor care să le certifice pe cele c t 
verse texte - si liPsa totala 
unora dintre piloţli În cau z ă -
sprijinit intenţiile. 

Ajutorul dv. - al tuturor cel or 
ţineţi informaţii, fotografii ş i de 
pe această temă - - ar cont ri bUI 
ţial la realizarea intenţiilor noaSI 
teptăm. 

PicIor ION ŢAR 



LEGENDA FOTOGRAFIILOR 

1. Un grup de pllo~ de vlnitoare pe frontul de est 
aJ doilea din stlnga It.av. Dan Scurtu, al teilea slt.av 
Ion Milu. de notat cizmele de zbor de blanl\ (ciz me 
rusa~i). 

2. Slt.av. Ion Mllu In cartlnge unul MG"-U, probab41 
german dupl\ tltera MRM vopeltl\ pe fuselaj (operateie 
mllltMe rom8ne~1 nu purtau Iltere pe ~). 

3. Patur pllo~1 de vlnitoaos din Grupul 7 vlna
toare; de la stlnqa la dreapta lncepTnd cu at dei .... : 
slt.av.rez. Ion Simionescu, adj.mtlj.GJV. Nicol:. 8Yri
leanu, adj.av. Hristea ChirbAsutA. adj ..... Ion Muc: .. 
nica. Aparatul asle un ME , 09E. benOa a'b~ din ta;a 
cartingii indica 0 victorle aeriane. 

4. Cpt.av. Alexandru $erbanescu .. It ..... Teodor 
Greceanu In fa\a unui ME '09. 

5 . ..Asul" nr. , al avietiei de vlnat()(lr'l) rom 6nefti . 
cpt.av. Blzu Cantacuzino. in carilnga unui .G"-u . ... . 
litarul din personalul lerestru n ajutA .fi prindl 
chingile de seaun. 

6. Cltiva din zburatorii Grupului 9 vinatoef'e .. 0..- Ie 
stlnga Ie drsapta: al teilea slt.av. Ion Milu. aI cinoilea 
cpt.av. Alexandru ~rbiinascu, al nou8lea It ..... Ion 
Dobran. 

7. Adjutantu l aviator Ion MAl a~cu. 
8. CApllanul aviator A lex8ndru erbanescu. 

LEGENDA FOTOGRAFIILOR 

1. Un grup de pllo~ de vInAtoare pe frontul de ~ 
al doilea din stinga It.av. Dan Scurtu, al teilea slt.lv 
Ion t.4l1u. de notat cizmele de zbor de blană (ciz me 
ruseşti) . 

2. Slt.av. Ion t.4l1u In carllnga unul "G"o{j, probabi l 
german dupA Utera "R" vopsitA pe fuselaj (aparatele 
militare româneşti nu purtau litere pe tu.IK:j) . 

3. Patur plloţşl de vinAtoare din Grupul 7 vlnt
toare: de la stln!ila la dreapta IncepInd cu al doilea : 
IIlt.av.rez. Ion Simionescu, adj.maj.GIY. Nicola. ~ 
leanu, adj .av. Hristea ChirbAsuţj" adj .... Ion Muc .. 
nică. Aparatul este un t.4E 1oee. benâa albii din faţa 
carlingii indicA o victorie aerianA. 

4. Cpt.8V. Alexandru Şerbăneacu CIi It.". Teodo , 
Greceanu In fala unui t.4E 109. 

5 . .Asul" nr. , al lIV iaţi ei de vlnlil~ rorn~, 
cpt.av. Blzu Cantacuzino, in carlinga unui .G"-.J . 1oIi
litarul din personalul terestru n ajut6 •• prind A 
chingile de scaun. 

6. Citiva d in zburătorii Grupului 9 vinAtoere., ___ .. 
stinga la dreapta: al teilea slt .av Ion t.4ilu. &1 ci~ 
cpt.av. Alexandru şerbănescu. al nouălee It .... IOn 
Dobran. 

7. Adjutantul aviator Ion t.4ăIă~cu. 
8. Căpit anul aviator A lexandru erbănescu. 
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Tip: (Forger A) aVlon eu decolare vert lcala monopos! de atac: (Forger 
B) obser~atie bipost 
Proiectare: biroul con dus de catre Alexandru S. Yakovlev. 
Motor' Tu rbofan cu jet orlentabil ce dezvolta la deco lare 0 fo rta de 
"pmgere de 7 484 dal\j ; doua turbo reactoare pentru Sllstentat:e la de
.:c ,ve mo ate:, ' ala aflpllor fleeare de cite 3 492 daN. 
Diml'M iu i: Ar. ve·;~ra - 32 rr IU "Ig ll"'le A' ~6 rr IS\ 1",68 m Supra'ata 
a ="3 = _ ,..... e~" ~2. i. ;;. 
Perlorm 

KAMOV KA-32 
HELIX 
Tip: (Hel ix ,I\,) elicopte,' antisubrnarin imbarcat cu un ech ipaj probat 
2 oamen i. 
Proiectare: birou l condus de Niiw lai Kamov. 
Motoare: doua turbopropuisoare Glu$enkov GTO-350 OBM oe . 
CPo 
Dimensiuni: dia:netru l rotorului 16,75 rn; lungimea eeil;ie '1 , 
inalilmea 5,5 m. 
Greulate: 7 501) kg eu ineareiitllra eompleta . 
Periormallle: vlteza maxime. 250 km, h: allitujine maxlPla 4200 
je 2:' _re SSG I<m, du rata "lISIU n " :::,rc:! 3 "Ire 
A .. : cnt: ..Ira 53'-0 d01.2: C. P ;:';l:~ ca: : ~,j ~2.::' ba7Je ~= 2- -

TIp: (Forger Al aV ion cu deco lare ve rt i ca l ă monopost de atac: (Forger 
9) observaţie bipost. 
Proiectare: biroul con dus de către Alexandru S Yakovl ev. 
Motor' Tilrbofan cu jet orl en tabil ce dezvoltă la dec Iare o fo rţă de 
':npmgere de 484 oa . două 'urboreactoare pentru susten taţ i e la de
cdare r.10n ate ., fa:a arIpI or !Iecare ae cÎTe 3 492 aaN. 
Dlman iu i: ~~ e' _ ... ra 2'T: J 9 e A, '6'" 8 \ - Of: s Jpra'ata 

+O':rTTT"!t-

KAMOV KA .. 32 
HELIX 
Tip: (Hel ix .A.) el icopte,' ant isubmarin im barcat r:;u un echipaj probat 
2 o amen i. 
Proiec~are: birou l ca dus de Nikolai Kamov. 
Motoa.e: două tu rbopropulsoare G i u şen !< ov GTD-3S0 OBM de 
ep. 
Dimel1siunl: di s11etrul rotorul lJi 16,75 m; lungimea ce!de. 1, 
înălţimea 5,5 m. 
Greuta!e: 7 501) kg cu însărcătură completă. 
Peri rman!e: viteza 'Tl81C!me. 250 km : altlt ::l'ne maxiMa .& 200 
j~ 2"''' .... ' #"'""~ ~50 ,(m, duratE IS 'J"'II :: "'CE. 3 ro 

AJ." c: 1. ",,"'a tj':)L.2 l __ -- ~ _ ... :2: ... J ă. ~ b-:::-~-= ~= 
,.. s~ r~ 



BRISTOL "BLENHEIM" luptator in armata 
a 

Peniru apr Ij lnul 
ror ZOO! Sto rllor, In<.ln."rllor 
klr din notlfeie 1, uin ~", ...... 

2 Bomnardament ·!I~.;~~t~~i;(~ii •.•••• · •••• ·• i (' ill es~ad rUell! de I!I 
Bombard amen l, precum 
unora d lnlre ace~lIa_ 

1 
I 

o "perioada tulbure" - inaugurata de 
:ropaitul cizmei germane peste Cehoslo·
.aCl a - anuntata de premierul Chamber
aln in sedinta speciala a cabinetului bri
tanl c din 18 martie 1939, in urma demer
sulul facut de VV Tilea fa 17 martie 
'939, incheia scurta ex istenta a pacii 
pen tru t,mpurile noastre" ob\inuta prin 

-'l1 pacarea lui Hitler la Munchen .. 
Si tuarea Romaniei printre victimele 
edlate ale Reichulu; s; "convlngerea 

' erma ca Wehrmachtul nu se va opri in 
Cehoslovacia, ci se va indrepta spre Ro
'"1anl a" se justificau prin "preten\lile cu 
• 0 ul exagerate ale Berlinulu i" - in ca
crlll negocier ilor romano-germane in
c,el ate la 23 martie 1939 la Bucuresti -
SI pnn "un ultimatum" a carui respingere 
ru in semna altceva decit invadarea Sl 

ocu parea Romaniei de catre trupele celu i 
ae-al I!I-Iea Reich nazist" Preslunile si 
anenl ntar ile subliniate de Pravda si Iz
,est la ~ in acele zlle - obliga Romania 
sa avertizeZ8 ca "La orice atingere a ho
.arelor noastre ne yom apara pe calea ar
m elor" . 

Relevind "efectele dezastruoase, pentru 
inarm area Romaniei, ale dispari ile i Ce
"'osiovaciei (V.v. Tilea, n.n.) a propus, 
- eofl cial , ca Londra sa creditez<:l Bucu
restlul cu un imprumut de 10 mil. lire 
ster ll ne pentru procurarea de armament 
j ln vest". 

i n deplasarea sa la uZlnele din Anglia, 
Germ anla si Franta, comlsia delegata de 
", Iste ru l Aerului si Marinei, pr in ordinul 
-, 360/ 14 lunie 1938, pentru investigatii 
- in vederea achizi\ionarii unei noi li-
:enle de "motoare de mare putere (a 
"~ t';) nou avion de vinatoare, eventual un 
-c ~ tiP de avion de bombardament" - va 
: :J'lSiata ea din comanda lansata catre 
_< nele Potez de la Meaulle, inca in 
' 936. avioanele erau -- in iulie 1938 -
'Jeparte de a fi gata, desi terrnenele de 
;rare trecusera de mult". Dezaprobind 

.. -zl ta comisiei in Germania, ministrul 
francez al aerului Guy la Chambre i-a re
'uzat in trevederea .. 

Ignorind con\inutul notei din 20 martie 
-939. conform careia "Romania repre
Zln ta ( ... ) ultlmul obstacoi In calea trium
rul Ul Impe rla lismului german .... SI ca gu
,ernul roman .. S8 afla supus de catre gu
,ernul Reichului unor exigen\e de ordin 
econom ic ".. ce pot fi curind sus\lnute ... 
de 0 presiune politica si militara".. in 

septembn e 1939, cind echipajele roma
nest l s-au prezentat pentru receptia Po
ez -unl or 63, comandate in 1936, france

Z - Invocind Izbucnirea razboiului - au 
r:?"u za IIvrarea avioanelor, uitTnd si ca 
su pa 18 martie 1939 .. guvernul fnincez 
s-c oeclarat d ispus sa spnjlne Romania in 
cazu l unUI atac hit ler ist" 

'n aces e con dlt il. tOtUSI , Ang lia a pro
::e .2 ~ la Il vr area a patruzec i de avioane 
3 e- ~e ~ cu "botul scurt · im preu na cu 
"'c - Cla ~e"tul aux iliar. in baza "credit ulu l 
::~ ,;ara ~ e 1939. d e 5 612 000 life ster -
~e a (WE. s{2 tulu roman La 7 au-

.;~s: 1939 : e:::e e'er P3 , B :;or 2 '1 : 2£E de 
:.2.:' : 2- ~= -~- .J-:" _ _ c ...... re"' · .... G22' .. ;:BSC .... 
~_ ~ -?- :2" ".., :. - ;: 2 ,;e~ ' ~ oJ ~ .. = ..J-2."EE _- u 

gust 1939. Declansarea ostili ta\ilor in Po
Ionia a condus la refuzul francezilor de a 
livra avioanele, motiv pentru care echipa
jele au plecat in Angiia. Pe 0 ilustrata ex
pediata parinti lor din Lo ndra, la 9 sep
tembne 1939, adj. Timotin scria ca este 
.. venit de la Paris de trei zile". Grupul ple
cat in Anglia pentru receptia unui lot de 
Blenheim-un se compunea din: cpt. c-dor 
Alex. Demetrescu, adjutantii sefi Ch Ifu
lescu, Sandu Florea si loan Chlfea, adju
tantii Matel Timotin, lordache Grarna, 
Dumi tru Tudor, Dumitru Pit urca si lI,e 
Terchi si cpt. Gheorghe Negrescu . Terml
nind $coala de Razboi la Paris , locote
nent comandorul Alex . Popisieanu s-a 
alaturat grupulu i.. Asistenla tehnica era 
aSigurata de capitanul mecanic C. Cri s
tescu 5i maistrul Paraschiv. Trecerea pe 
Blenheim "am facut-o la $coala Centrale. 
de Pilota) de la Upaven , mai la nord de 
Birmingham. Avioaneie Ie-am luat de la 
Aerodromul Cos ford, unde erau depozi
tate si apol montate", noteaza adj. Timo
tin. 

Programul de zbor pentru trecerea pe 
Blenheim de la Central Flying School 
consta - conform carnetulu i de zbor al 
locotenent comandorului loan P Cris
tescu - din patru ore si cincizeci de mi
nute de ture de pista in dubla comanda, 
ture de pistil, zbor cu un motor, din vrie 
$i ecart de viteza ;oi - in fi nal - 0 ora de 
zbor in formal ie, program parcurs intre 
21 august - 13 septembrie 1939. Zburind 
cu aVlonul nr. 3 - la 14 septembrie 1939 
- in formatie cu aile treisprezece Blen
heim-uri, locotenentul comandor Cris
tescu a i nceput drumul catre tara pnn 
raidul Cosford - Bristol - Caen - Nan
tes - Bordeaux, distanla parcursa in 
cinci ore si treizeci de minute. La ateriza
rea pe Bordeaux, aVlonul nr. 4 s-a anga
jat, luind foc.. Locotenentul aviator Mi
rescu si maistru l Petre Todie? si-au pier
dut viata in acest acc ident. In doua ore 
de zbor, la 15 septembrie 1939, au acope
rit distanla Bordeaux - Marseille, i ar ia 
16 septembrie 1939 - dupa alte doua ore 
de zbor - au aterizat pe Milano. In aile 
patru ore, la 17 septembrie 1939, cu 0 es
cal a la Be lgrad, au sosit la Bueuresti. Ne
concordan\a datei sosir ii la Bucuresti (18 
septembrie 1939, conform Registru lui Is
toric al Flotilel 1 Bombardament) 0 consi
deram eroare de inregist rare la Flotila, ri
goarea evidentel din carnetul de zbor CI
tat indreptiltind afirma\ia .. 

Grupul capitan comandoru!ui Dems
trescu a inceput antrenamentele in juru! 
datei de 18 septembrie 1939. Dupa sase 
ture de pista , facute sub supravegherea 
unui maior englez, adj. Timotir, a lesit la 
simple la 19 septembrie 1939. In ziua de 
24 septembrie a incercat - la Cosford -
aVlonul 28 cu care - la 27 septembrie 
1939 - a plecat !a Bordeaux de u nde, pe 
aceeasi rut a ca SI lotul antefl or , a zburat 
spre tara , cu 0 escala de noua zile la MI
lano La 10 octombne 1939 au aterizat la 
Bueuresli 

Plecat in Angli a la 15 octom bfle 1939, 
cu 02 soreZece =cr. Da le oen ru aducerea 
_ : ~ -.J J o~:::;e :i e""" - e "T1 _ Jr C3C ta C'J -
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maistrul Enache - se angajeaza, din 
cauza vremi i neprielnice, prabusindu-se 
in Du nare. ,Am plecat de la Belgrad pe-o 
cea\a at it de deasa - si-atit de Joasa -
ineit alilonul lui Mezin a percutat de pere
tele muntelui, la Cazane, sfarimindu-se si 
pierind in apele Dunarii ", isi aml nteste 
capitanul (comandor in rezerva) Nicolae 
Balotescu. 

Dupa vamuirea echipajel o r, pe Ba
neasa, avioanele sint duse la Flotila 1 
Bombardament, la Bras ov. Ec hipajele 
care Ie-au adus din An glia sint c itate p rin 
Ordin de zi, la 20 no;embrie 1939, de co
mandantu ! pe aeronautica . 

"Operaliunea" Blenheim poate Ii co ns;
derata un fapt exceptional.. Pilol i zbu
fi nd pe traiecte total necunoscute , fara 
niei 0 pregatire prealabi la a zborulul 5i 
lipsiti de aportul observator ilor , depl asin
du-se pnl1 ostilitatea unui spatiu ravaslt 
de razboi, prin perfidele cetun din zona 
Canalului si-a Atlanticului. pe aVloane CLi 
doar citeva ore de zbor, au pus in ev, 
denla vocati a rom andor pentru av ial ie. 
Veritabil ele raiduri Cos ford - BUGu restl , 
din 1939, au subllniat nu numai temeinica 
lor pregatire. dar, mai ales, simlul datorie; 
osta~e~ ti si patriotlsmul lorl 

"Am fost obligali sa p!ecam _ . poves
teste comandorul Balotescu - pentru c a 
- spunea comandorul Nicolau, ata$atul 
nostru militar la Paris, venit speci al pen
tru a fie preveni - engl ezii ne vor lua 
avioanele 5i va trebui sa asteptam sosirea 
altui lot. Condiliile meteo in noiembrie -
in Anglia si pe coasta At ianticulul - sint 
ta re neprieln ice. Am plecat cum am pu
tu\.. ne-am insirat in fir indian, ne-a m 
pierdut in ceata si ne-am raspind it peste 
tot sudul Angliei. Dcar patru am aterizat 
la Bordeaux. A fost un zbor dramatic"" 

Din cele patruzeci de Blenheim-uri pri
mite d in Anglia , cu seriile de la numarul 1 
la 40, au ajuns in pra doar treizeci si 
cinci, care, la Brasov, dupa ce Ii s-au 
montat blindajele, au fost reparti zate ast-
fel: . 

Escadnlei 1 (Fl orila 2 Rec.) nr. 6, 12, 
22. 23, 28, 34, 36, 39. 

Escadrilei 2 (Flotila 1 Rec.) nr. 3, 10, 
18, 26, 29, 31. 33, 35. 

Escadrilei 3 (Flotila 3 Rec.) nL 5, 7, 21, 
24, 27, 30, 37, 38. 

Escadri lei 4 (Flotila 4 Rec.) nL 2, 8, 11 , 
15, 17,t9, 40, 16. 

Avioanele: 4 a fost accldentat la Borde
aux si distrus complet. 

9 accidentat usor la Bordeaux, cu adj. 
sef avo Gascan $i It. avo Voda , afl at i nca in 
Franta la 20 martie 1941. 

13 accldentat in lara cu cpt. avo Pu ti 
Popescu. 

14 cazut in Dunare, la Cazane. 
32 accidentat serios in Anglia, cu adj . 

maj . lliescu si cpt. Neagu, inca in An glla 
la 20 martle 1941. 

1, cu dubla comanda, este predat $co lll 
de Bimotoare. 

25 accl den tat la $coa la de B,motoare. 
20 acc identat la Escadr il a 3 a fos t re

format si predat Seo II de Speclalitat l s 
Per~ectlonare 
S ~ .Ja:a ~o '-~e !:O"""'~2 · ~E c'" ' S je
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Ele provln d in un lta\de aVlal,el lUI 
captu rate de t ru pele germane in a 
pa\iei si p redate aVl a\l el rom ane 

D ispozit i ile di n 9 mai 1940 prev~ 
nizarea a patru escadrlie de Blen t 
- cu cite opt avioane f, ecare - , 
aflate la Fl otila 1 Bombardarnent. 
dantii acestor escadr ile erau .- la 
1940 - It. c-dor avo Co rnel, u Ba 
Esc . 1, It. c-dor avo Tral an Mur 
Esc . 2, It. c-dor avo Gh . Flrescu I, 
si It. c-dor avo T . Ciocirlan la Es c 
portind rezullatele recunoas ter il 
august 1940, G rupu l 5 Bombardar 
formeaza ca pe terenul Luen u-BI 
nest i "se gasesc aVloane Blenh 
Escadrile i de Recunoas tere a A 
Intr-o situa\ie asupra structurii F 
Bombardam ent, in ju rul datel 
nOlembr le 1940, se spec ifi ca -
la Blenheim-uri - ca "nu si nt fo 
servleiu de Fl oti la (ele) u rmin d a 
noi unltali create de recunoa~ 
bombardament d in aile flotlle de 

La 26 nOlem bne 1940 a luat fil ' 
ti la 3 Bom barda ment. Infiin\ata p 
cretu l lege nL 1921/1940, trans n 
Comandamentul Forlelor Aer iene 
se compunea din patru escadr ile E 
eu avioane Bristol B lenheim , La i r 
Escadrila 1 Recu noastere venea 
Flotila de Ga rd a; Escadrilel e 2 ~ 
neau din Fl otil a 1 AV lat ie. Esc adr il 
cunoastere a fost adusR din F 
Avi atie. 

Comandant al Flotilel a fos t nu n 
tan comandorul aViator Mi hal l 
neseu. 

St ructura Flot ilei 3 BombardamE 
13 ianuane 1941 - era: Grupul 
bardament 51 Recunoastere coma 
locotenent co mandoru l Corneliu 
Escadrila 3 Recu noastere sub c 
cap itanu lu i observator Const. e 
Escad ril a 4 Recu noastere. coman 
capitanul aviator Dum itru Arnaut 
Ordinul de zi nr. 131, din 7 f, 
1941, ia fiin\a Escadflla Special ita 
re i com an dant a tost numlt c 
aviator Francisc Galeno. Pr;n noil 
fl cari de structura, d upa 1 apnll 
locotenentul cornan dor Batacui 
ma ndantul Grupulu l 1 Recu noas' 
loco tenenlu l comandor Gh. Fire: 
rn es te cornanda Grupu1ui 2 Re 
ter fi ' 

Denum lt li p 142, prot o tipul 
heim-ulUl a zburat prima oara la 
li e 1935 la Fylton. Opera proiee 
princi pal al fabncii B risto l Frank E 
avionul proiectat in 1933 trebu ia s 
mal rapid avion co rne rci al din 
daca nu di n lume. Perform antele 
I-au situa t co eel mal rapid d'int" 
nele de lupta contem poran e din : 
RAF pr in vi l eza de 307 km/h. 

Dest in at sa transporte sase pas 
doi pllO!I, av ionul era un mono 
ar ipa joasa , b im otor, cu motoare 
raci te cu aero />'p reci at ;nsa ca u 
bardier potential si pus in d iscut ia 
lui de proiectare al com pan lei 
avionului tip 142 i s-a n di eat arlp ' 
zi lia medic, pentru a se face I, 
cheson pentru bo mbe in spa\iul c 
fuzelaj ului. Dev ine astlel - i n rr 
- Bristo! B lenheim Mk I Sl un u 
stramo~ ii bombardierelor m'onopl, 
tan ice. Im presi onant p rin l inia 5 1 p 
tati le sale de zbo r in anu l aparl\l ei 
el s-a doved lt lent si vulne rab il la 
tul conflictul u i. A avut insa 0 im 
importan\ a in istori a RAF-ulu l 
baza realiz iiri i Beaufort-u lUl Sl ap ' 
celentulu i B risiol Beaufighter. 

Const rui t in 1134 exempl are 
hei m-ul I apare in nOlernbri e 1931 
nuar ie 1937 ech ipeaza Escadror 
primul dotat cu Blen heim . i n an u 
tor intra in dotarea Escadronulul 
kl an; este trimis si In In dia. Citev, 
pl are au fost fu rnizate Finlan dei 
cle i. Constru it in licenta !a Ikarus. 
m un. primu l Blenheim de fabriC 
gos!ava a zburat in mart ie 1939. 
atacu lul german cincizeci Sl nou 
heim-ur i ech ipau Fortel e Aenene 
ale lugoslavlei. Dupa captu ra rea 
cat re oc upanti i germani , trel aVI( 
fost vind ute Romanlei , f ilnd adusE 
de locotenent il aviaton BOriS Ferd 
N, co lae Theodoru si adjutantu' 
OSl ceanu . Unul dintre aVlOane e' 
pat pentru dubla comanda Exis-' 
poate expllca prezenta Ble "8 
nr 41 s 4251 a celcr :ara u a 
rra r cul c"e a n e~ca:Jr e e F rC' e 
oar:Jar-?~ ' -.. ....... .:::0 2.. :=tar-e e 
":-3- ~ -: : ._" 3:::'=== ::O'S- ' 

BRISTOL HEIM" luptător in armata 
a 

Pentru sprij inul 
'o zbur ălo r ilor , In " lnerllor 

r din lIol/feie 1, ;~~~~1~~~[~ " " , ."'~ 2 Bombard ament şi 
eseadrHele de 
Bomb ardament, 
unora din tre 

o "perioadă tulbure" - inaugurată de 
;' Jpaltul cizmei germane peste Cehoslo
.a cla _ . anunţată de premierul Chamber
a n in şedinţa specială a cabinetului bri
" ,IC din 18 martie 1939, in urma demer
oUlUI făcut de V.V. Tilea la 17 martie 
. 939. Încheia scurta existenţă a păcii 
pentru tlmpuriie noastre" obţinută prin 

''Tl pacarea lui Hitler la Munchen .. 
Si tuarea României printre victimele 

, ed late ale Reichului şi "convingerea 
'= ma că. Wehrmachtul nu se va opri în 
C ~ h oslovacla, ci se va Îndrepta spre Ro
- anl a se justificau prin "pretenţiile cu 
,~ : ul exagerate ale BerlinulUI" - În ca
-:;rul negocienlor român o-germane În
c.,el ate la 23 martie 1939 la Bucuresti -
S pri n "un ultimatum" a cărui respingere 
nu insemna altceva decît invadarea SI 

Jcu parea României de către trupele celuI 
oe-al I !I-Iea Reich nazist". Presiunile SI 
" en intanle subliniate de Pravaa si Iz
.estla -~ În acele zile - obligâ România 
sa. avert izeze ca "La orice atingere a ho-
2relo r noastre ne vom apăra pe calea ar
melor " 

Relevînd "efectele dezastruoase, pentru 
'r arm area României, ale disparitiei Ce
- ')slovaclei (V.V. Tilea, n.n.) a propus, 
- 20 flci al, ca Londra să creditez" Bucu-
'es tlu l cu un Împrumut de 10 miI. lire 
sterl me pentru procu rarea de armament 
-:1 n vest" 

in deplasarea sa la uzinele din Anglia, 
Germ ania si Franţa, comiSia delegată de 
', ' cli sterui Aerului Ş I Marinei, prin ordinul 
-r 360/14 iunie 1938, pentru investigaţii 
- in vederea achizitionarii unei nOI li-
~s 1 ţ e de "motoare de mare putere (a 
~ nLo I l nou avion de vÎnatoare, eventual un 

_ .. ti P de avion de bombardament" - va 
~ :."s'ata că din comanda l ansată către 
oi: "ele Potez de la Meaulte, Încă În 
. ?.36. aVioanele erau -- in iulie 1938 -
j eparte de a fi gata. deşi termenel e de 
. rare trecuseră de mult". DezaprobÎnd 

.. zlta comisiei În Germania, ministrul 
'ranc ez al aerului Guy !a Chambre i-a re
' ezat Întrevederea .. 

Ignorînd conţinutul notei din 20 martie 
939 conform căreia "România repre

zin ta ( .. ) u ltimul obstacoi 'in calea trium .. 
·ului ImperialiSmului german .... SI ca gu
",rn ul român "se află supus de către gu

,ernu l Reichu iui unor exigenţe de ordin 
econom ic" ce pot fi curînd susţinute ... 
1e o pres iune politică ŞI militara". În 

sept embri e 1939. cînd echipajele româ
-esti s-au prezentat pentru recepţia Po
taz · fll or 63. comandate În 1936, france-

- invoc înd izbucnirea razboiulu i - au 
r ? l Jza lIv rarea avioanelor, uitînd ş i ca 
: .. Pa 18 martie 1939 "guvernul francez 
~ -= a ecLuat d isous sa sprijine România 'i n 
;:2.lul unUi atac hitlerist" 

. n aces te condit " . totUS I . . Ang!ia a pro
: i' :.:: : 3 livrarea a pat ruzec I de avioane 
3 :; - .... ~ r- Cu bo tu l scurt · im preu na cu 
~ : - J o ~2 u l aux iliar. in baza . credituiu i 
.:le -:; 2r,, ': e 1939. d e 5 612 000 li re ster-

-i; - .ar r:; c ' ~ ( 2t UJU ro '"T)~'l La au-
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gust 1939. Declansarea ostilităţilor in Po
lonia a condus la refuzul francezilor de a 
livra avioanele. rnotiv pentru care echipa
Jele au plecat În Anglia. Pe o ilustrată ex
pediată părinţilor din Londra, la 9 sep
tembrie 1939, adj. Timotln scria că este 
"venit de la Paris de trei zile". Grupul ple
cat În Anglia pentru recepţia unui lot de 
Blenheim-uri se corn punea din: cpt. c·dor 
Alex. Demetrescu, adjutanţii şell Ce; Ifu
lescu, Sandu Florea ŞI Ioan Ch !rea. adju
tanţii Mate! Timotin, Iordache Grama. 
Du mitru TUdor , Dumitru Pi ţ urcă Si ilie 
Terehl ŞI cpt. Gheorghe Negleseu. Termi
nînd Şcoala de Război la Paris, !ocote
nent comandoru! Alex. Popişteanu s-a 
alaturat grupu lUi.. Asistenţa tehnică era 
asigurată de capitanul mecanic C. Cns
teseu si maistrul Paraschiv. Trecerea pe 
Blenheim "am făcut-o la Şcoala Centrală 
de Pilotaj de Ja Upaven , mai la nord de 
B!rrnlngharn. Avioanele !e-am luat de la 
Aerodromul Cosford, unde erau depOZI
tate si apoi montate", notează. adj. Timo
tin. 

Programul de zbor pentru trecerea pe 
Blenheim de la Central Flying School 
consta - conform carnetului de z.bor al 
locotenent comandorulu i Ioan P Cris
tescu - din patru ore SI Cincizeci de mi
nute de ture de pistă În dublă comandă, 
ture de pistă, zbor cu un motor, din vrie 
si ecart de viteză SI - în final - o oră de 
zbor În formaţie.' program parcurs Între 
21 august _. 13 septembrie 1939. ZburÎnd 
cu aVionu l nr. 3 - la 14 septembrie 1939 
- În formatie cu alte treisprezece Blen
heim-uri, loc()tenentul comandor Cris
tescu a începuI drumul către ţară prin 
raidul Cosford - Bristol - Caen - Nan
tes - Bordeaux, distanţă parcursă În 
Cinci ore si treizeci de minute. La ateriza
rea pe Bordeaux, avionul nr. 4 s-a anga
jat, luînd foc.. Locotenentu! aviator Mi
rescu si maistrul Petre Todiqi şI-au pier
dut viaţa În acest accidenl. In două ore 
de zbor, la 15 septembrie 1939, au acope
rit distanţa Bordeaux _.- Marseille, iar ia 
16 septembrie 1939 - dupâ alte două ore 
de zbor - au aterizat pe Milano. În alte 
patru ore, la 17 septembrie 1939, cu o es
cală la Belgrad, au sosit la Bucuresti. Ne
concordanţa datei sosirii la Bucuresti (18 
septembrie 1939, conform Registru lui Is
toric al Flotilei 1 Bombardament) o consi .. 
derăm eroare de Înregistrare la Floti!ă, 11-

goarea evidenţei din carnetul de z.bor CI
tat Îndreptăţind afirmaţia ... 

Grupul căpitan comandorului Deme
trescu a început antrenamentele În jurul 
datei de 18 septembrie 1939. DupA şase 
tu re de pistă, facute sub supravegherea 
unuI maior englez, adj. Timotin. a Ieşit la 
simpla la 19 septembrie 1939. In ziua de 
24 septembrie a Încercat - la Cosfcrd -
aVionul 28 cu care - la 27 septembrie 
1939 - a plecat la Bordeaux de unde, pe 
aceeasi ruta ca si lotul anterior, a zburat 
spre tara. cu o escală de nouâ zile la MI
lano La 10 oct ombrie 1939 au aterizat la 
Bucu re st i 

Pleca t i Anglia la 15 octom bri e 1939 
c ..... 02 SQ' f-ZeCi; 2:: ~ 5. e Dep "r a ucerea 
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maistrul Enache - se angajer'\Z8, din 
cauza vremii neprielnice. prăbuşlndu-se 
'in Dunare. ,Am plecat de la Belgrad pe .. o 
ceaţă atît de deasă _ . şl·atît de joasa -
Încît aVionul lUI Mezin a percutat de pere
tele muntelui, la Cazane, sfă r î rT'1 indu··se si 
pierind În apele Dunării", Îşi a minteşte 
căp i tanul (comandor În rezervă) Nicoiae 
Balotescu. 

Dupa vămu i rea echipaJelor, pe Bă
neasa, avioanele sînt duse la Flotila 1 
Bombardament, la Braşov. EC h ipaJe!e 
care ie .. au adus din An glia sint citate prin 
Ordin de zi, la 20 noi embrie 1939, de co
mandantul pe aeronautică. 

"Operaţiunea" Blenheim poate fi consi
derată un fapt excepţiona l .. ,)lIoţl zbu
rînd pe traiecte total necunoscute , f ă ră 
niCI O pregătire prealab<lă 3 zboru luI S! 
lipsiţi de aportui observatorilo r, (j ep(asÎn~ 
du-se prin ostilitatea unUI spaţ i u ra vaşit 
de razboI, prin perfidele ceţun din zona 
Cana!ului si-a Atlanticului. pe aVi oane cu 
doar cîteva ore (je zbor, au pu s in ev :· 
denţă vocaţia romănilor pentru aV ia ţ ie. 
Veritabilele ralduri Coslord - Bucuresti, 
din 1939. au subliniat nu num ai temeinica 
lor pregatire, dar, ma: ales . slrnţul datoriei 
ostăseşti Ş I patriotismul lor l 

"Am fost obligaţi sa plecăm -_. poves
teşte comandorui Balotescu -- pentru c ă 
- spunea comandorul Nicolau. atasatul 
nostru militar la Paris, venit special pen
tru a ne preveni - englezii ne 'Jor lua 
aVioanele şi va trebui sa asteptam SOSirea 
altui 101. Condiţiile meteo În noiembrie -
În Anglia si pe coasta AtlanticulUI .- sînt 
tare neprie lnlce. Am plecat cum am pu
tut.. ne-am Însirat În fir indian. ne-arn 
pierdut În ceaţă şi ne-am răspî ndit peste 
tot sudul Ang li ei . Doar pat ru am aterizat 
la Bordeaux. A fost un zbor dramati c" . 

Din cele patruzeci de Blenheim .. un pri
mite din Anglia, cu senile de la numărul 1 
la 40, au ajuns în ţară doar treizeci ŞI 
cinci, care, la Brasov, dUDă ce li s-au 
montat blrndajele, a'u fost reparti zate ast
feL 

Escadrilei 1 (Fiorii a 2 Rec.) nr. 6, 12, 
22. 23. 28, 34. 36, 39. 

Escadnlei 2 (Flotlla 1 Rec.) nr. 3, 10. 
18, 26. 29, 31, 33, 35. 

Escadrllei 3 (Flotila 3 Rec.) nr. 5. 7. 21, 
24. 27, 30. 37, 38. 

Escadrilei 4 (Flotila 4 Rec.) nI' ., 8. 11, 
15, 17. 19, 40, 16. 

Avioanele: 4 a fost aCCidentat la Borde
aux şi distrus complet. 

9 acc identat uşor la Bordeaux, cu adj. 
şef av. Gâscan si Il. av. Vodă , aflat Înc ă În 
Franţa la 20 martie 1941. 

13 accidentat În tară cu ept. av. Pufi 
Popescu. 

14 căzut În Dunăre. Ia Cazane. 
32 accidentat serios În Angl ia, cu adj. 

maj. lIieseu SI opt. Neagu, Încă În An glia 
la 20 martie 1941. 

1. cu dublă coma nda. este predat Şcolii 
de Bimotoare 

25 aCCidentat la Şcoa l a de Blrnotoare 
20 acci den tat la Escadfll a 3 a fost re-

format 51 predat Sco de SpeClalltau SI 

Ele provin d in unl ta ţl l e aVlat ,el lUI 
capturate de t rupe le germane in a 
pa ţ,e: s, p redate aVi a ţi e i române 

Dispoziţii l e din 9 mai 1940 prevE 
nlzarea a patru escadrl le de Blent 
.. - cu cite opt aVioane fi ecare - I 

aflate la Fi otlla 1 Bornbardament. 
dantii acestor escadr iie erau ~ la 
1940 - It. c-dor av. Co rne l: u B a 
Ese . 1, It. c-d or av. Trai an Mur 
Esc 2, Il. c-d or av. Gh. Flr escu li 
si Il. c-dor av. T. C,ocÎrlan la Esc 
portind rezultatele recunoaş ter II 
august 1940. G rupu l 5 Bom bardar 
formează ca pe teren ul Luenu-BI 
neşti "se g ăses c avioane Bl enh 
Escadrilei de Recunoaştere a A 
Într-o Situatie asupra st ru ctUrii F 
Bombardament, În ju ru i date i 
noiembr ie 1940, se spec i fică -
la Blenhelm-uri - c ă "nu sînt fo 
serviciu de Fl o t i l ă (ele) urrn Î nd 3 
noi unităţ i create de recu noa~ 

bombardament d in alte fl ot ile de 

La 2G nOiem brie 1940 a luat f iII 
tila 3 Bombardamenl. Înfii n ţ ată p 
cretul lege 111' . 192 1/1940, i ransn 
Co mandamentu ! Fo rtel or Aer iene 
se compunea di n pat'ru escadr ile e 
cu aVioane Bristol Bien hei m. La i r 
Escad rila 1 Recu noas te re venea 
Flotila de Ga rdă; Eecaeiri lele 2 ~ 
!leaU din Flotil a 1 Avi aţ i e . Escadn! 
cu noastere a fost adusă din F 
Aviaţi ,? 

Co mandant a l Floti lel a fost nu n 
tan comando rul aVi ato r M i hatl 
nescu. 

St ructura Flot ll ei 3 Bo mbnrdarnE 
13 ianuari e 1941 - era G rupu l 
bardarnent ŞI Recun oaş te re cb ma 
locotenent co mandoru l Corne liu I 
Escadrila 3 Rec u n oaş tere sub c 
capi tanu lu i observator Co nst . 8 
Escad rila 4 Recu noas te re. com an 
căp i t a n u l aviator Dum itru Arnaut 
O rd lnui de z, nr. 131. din '1 f! 
1941, la fII n ţ ă Esoadrila Spec l8i ita 
rei com andan t a fost nu m it c 
aViator Francisc Ga leno. Pr in noii 
fic ar i de st ructura, dupa 1 aprtl l 
locote nentul coman dor Bâtacu i 
ma ndantu l Grupu lu i 1 Recunoas 
locotenentu l com andor G!\ Fire: 
meste coman da Grupu!ui 2 Re 
te re 

Denumit ti P 142, p rot o t ipUl 
hei rn-u iui a zbu rat p rima oara la 
I,e 1935 la Fy lt on. Opera proiec 
p ri nCipal al f abnci i Bris tol Frank E 
av ionul proiectat În 1933 t rebuia s 
mai rapid avion comercia l di n 
daca nu di n iume. Pe rforr.l anţe l e 
l-au sit uat ca ce! rnai rapid d intn 
nele de lupta contem poran e d in ~ 
HAF prin viteza de 307 Km /h. 

Destin at să transoorte sase oas 
doi p il Oţl, aVlon'JI 'era un mano 
ar ipa j oasă, bimotor, cu motoare 
răcit e cu aer. Apreci at în sa Câ u 
bardi er potenţial ş i pus în d i SC Uţ ie 
lU I de pro iec tare al com nan iet 
avi onul u i tip t 42 ! s .. a rid ic at arlp 
Zi ţ l3 rr\8di e, pentru a se face 1, 
c heson pentru bombe În s paţ iu l c 
fuzelajului. DeVine ast fe l -· in rr 
- Brrs to' Blenhelrn Mk I SI unu 
străm osi i bombardiere ior monopl , 
tan ice. Im pres ionant p rin l in lR SI p 
tăţ ile sal e de zbo r În An ul apa riţ i e i 
el s .. a doved it lent SI vulnerabi' la 
tu l confl ictu lui, A avut î n să O în!: 
Importanţ ă În Istor ia RAr- ulUI 
baza realiz ăr i i Beaufort- u lUi S I ap 
ceientului B ristol Beaufiqr:ter, 

Construi t in 1134 exemplare 
hl' lm-ul I apare În nOiembri e 1931 
nuarie 1937 echipează Escadror 
pri m ul dotat cu Bl enhel m . In anu 
tor I n t ră in dotarea Escadro nulUl 
ki an; este tr imis si in ln dia. Citev,t 
pi are au fost lu rnlzate Fin lande 
Clei . Co nstrUit În l i cen ţa !a I arus 
mu n. primul Blenhe,rn de fabflc 
gos/avă a zburat În mart ie 1939 
atacul UI germ an CinCizeCI ,1 no l,; 
heim-uri echipau Forţ e l e Aene e 
ale luqos! avlei Du p ă captu ra rea 
c ă t re oc u p a n ţII germ ani. trei aVI( 

fost vînd ute Rom an iei. fiind aduse 
de locoten ent il aViatOri Bons Fer 
N iCO'ae Theodoru s adjuta~:u 
OSlceaqu Unul dintre a \' loan~ e 
pat pentru dubla o rra""a E< 5· 
poate expl ica prezen ta B ler"e 
nr 4 1 5 42 SI a ce lc r ~ ara "' UIT a 
n-atr CJI2 f -= ~ r e"C3:!r e -= C ,....,. e 
Cc":J2r-- o r -
=:-3' = .~~ 
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:J'&:li r ......... "'; '"Ie c rc a 450 ko . ""carcatu ra 
:. ~ Cu incarcatu ra maXIma . au tonoml a 
~. ;j C :;'U er 3 de 1753 km . A rmam entul lui 

-:1 e'e""s se co m punea d intr-o mitrail era 
3-0''' ''' 9 de 7,7 mm , f,xata in ari pa 
s~'nga >, alta Vickers .. K" , de aeela';>l call
::'L monta ta in turela do rsala manevrata 
~ dra u llc. 

Echl pa)ul 5e eompu nea din pil ot, o b-
5ervato r S i m itralier 

La soslfea din Anglia erau vopsite 'in 
,-u orll e standwdului englez de camuflar 
oele marl de verde crom 5i amestec de 
Siena arsa cu siena naturala, Partea ven
!rala era g fl -b leu. Pe parcurs, la iesirea 
d'n reparat il , au fost vopsite in eunoseu
tul ve rd e-b run uniform. Diversitatea mo
dall tatli o r e Il umerotare, preeum si pre
ze nta, sau Ilpsa, trieolorului pe diree\ie, 
'Tl pun modelistilor folosirea obligatorie a 
'otografi il o r de epoea, pentru respeetarea 
,devarulul Istoric, 

Un ord in telefonle prl mlt la orele 23,00, 
n noaptea de 21 iunie 1941. declanseaza 

oregat in le pent ru misi un ile din zor!! zilei 
:Je 22 iunle 1941. 

.A zi a sosit eeasul eelei mai sfinte lupte 
,,), lu pta pentru vetrele si altarele roma-

nest i de totdeauna. 
Ostas i, 
Va ordo n: treeel i Prutul. 
Zdrobl\ i vraj masul din rasari! si mlaza

noapte. Dezrobi\i din jug ul rO$u al bolse
vl sm u lu i pe f ratli nO$tn eotrop't ' " este or
dln ul i n baza caruia la orele 03,00, in dl
mi neala de 22 lunle 1941, pleaca ia luptii 
Pfl mele tre i echlpaje din Eseadrila 1 Re
cu noastere: Blenheim-ul nr. 36 eu It. 
c- do r B atacu l, s it. N icolae Uritu si smstr. 
C arunt u; B lenhei m-ul n r, 6 cu It. Spiru 
M il ea. sit. Hartvic Colan si cap. :;ltefan 
Flueras; al t reilea B lenheim ~ nenumero
ta t _. ave a la bord pe It. Pompiliu Braso
veanu , adj . sef Florin Pislaru si pe cap. 
RTFF loan NI~u. Dupa 2 ore 5i 20 minute 
de la decola re s-au intors doar doua 
aVlOane .. . 36 a cazut in zona Bo!gradului, 
i n coada Lacului lalpug, l a sud de Vulca-
nestl 

Pfl ma mlSlu ne, prima jertfa, Grupul 
reslmte du reros p ierderea comandantulul 
Sl -a eelo rlalli camaraZi. Alaca\, deasupra 
aerod romului Bulgaflca de sase vinatori 
rUSI, au reusi t sa doboare un tnmotor de 
to'm bardament , dupa care au fost si ei 
do bori\!. 

Pentru eea de-a patra misiune a zliel a 
deco lat ~ 13 or'ele 16,00 ~ Blenheim-ul 
22 cu It. BOriS Ferderber, sit. Mircea Stoia 
Sl c ap M lhall SUi.nescu. 

Urm afln cJ actlvltatea in garile Tlghlna, 
Basarabeasca. Cetatea Alba Sl Chi$inau; 
m lscafl le pe ca ile de comunicatil spre 
Ch ls inau $ 1 ia podul de vase peste Nistru, 
la Cri uleni, p recun1 si srtua\ia de pe aero
droamele C eta tea AI ba, Culevcea, Bol
gra d s i lalovenl 51 bornbardind obiecltvele 
deseopefl te i n maslvul Ui.oug na, Esca
d ril a 1 Recu noa$tere a aeope"t un spaliu 
'ns eri s intre Gala\i si O dessa cu Marievka 
51 A iexand rov5k a' marcind capul laturii 
est lce- nord-est iee, axata pe Nistru, prin
rre T lraspol, Chisinau $i Calarasi SI cobo
rind la vest spre Varzaresli, Lapu$na $1 
Epuren : 

Deta$ata la Jorastl prln Ordlnul C,F,A., 
Esead fil a 1 Reeunoa$tere dispunea, la in
tra rea in lupta, de B lenhei ln- uri le nr. 6, 
12. 22, 28, 36, 39 ~: de unu l fa ra Ilumilr 
in afara aVlOnu lui 36 Escadnla pierde ~ 
la 23 'U n le 1941 - avioil ul 6, distrus prin 
eap otare. 

Afl ata pe zona la Jaristea, sub co
ma nda locoienentu lul eomandor Gh, F'i
n-ocu, Escadr i la 3 Recunoa$tere a intrat 
n razbar av'ind I n compunere avioaneie: 
1, 24, 25, 27, 30 , 37 $i 38. in urrna Dier-
~enlo r COln andamentul Aero al Armatei a 
4-a a tn m ls -- la cererea Escadfllei -
a"oanele 8, 12 si 33, Sint pi erdute trei 
_cnlp aje SI pat ru avioane:. 12, 37, 38 .dis
oaru te Sl 2 1 d lst rus la atenzare. La 6 lulie 
1941 Escad n la 3 s-a depl asat "de pe tere-
0('1 de baza Z M is! i (pe harta de opera
:ILlni a Escad rr Jei este sc ris Jaristea) pe 
:e'enul Bi rl ad " La 27 iu ll e 1941 s-a mutat 
pe C'1l sinau, apol ~ ia scurt t lm p ~ pe 
aloven l. 

La 6 august 1941 It. c-d or av, Flreseu 
preoa coman da Esc adrilel capitan ulu l 
a..,lato" BOriS Avram esc u 

Z:>na ce lucru pent ru Esc adn la 3 Reeu 
.... =aste"e se intmdea pe un spatlu penta
"::J' 3 cu latu' 'e sud -estlc e spn j inlt e pe 
_ "'-a"',... S: ~u'UI Icol alev 51 Berezov
S<3 I~:va no'o ca me-gea o ina la Ba lt a. 
a.:-.:- .:a:"c .::5· a 30 e .... ae L, nde - pe 
:: "=s' z: 5 ... :: - -"'2 r ;:;::;2 :Je-. t2g0r.;J1 :Je 
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Dupa caderea Od essel - la i 6 oct. 
1941 - este gaSll , in tr-un sp ital m il ltar 
d in oras. locatenentul aViator Adrian 
Carp , cazut cu avionu l 24 la 30 septem
brle 1941 cu sit. avo Emil Stanescu si 
smstr. Aurel Mihalcea. 

Actlonind initial de pe Roman, Es
cadrila 4 acope'rea un pentagon cu un
ghiurile pe Roman, Balta, Vinnita, Pros
kurov, Tarnopol, din care ~ in optzeci ~I 
sase ore de zbor, intre 22~31 iunle 1941 
~ a adus informat;;, concomitent survo
lind si Siobozla, 'Colomeia, Semerinca, 
Moghllev, Rohatin $i lampol. 

Comandata de locotenentul comandor 
Constantin Folta, Escadrila 4 Recunoa,;>
tere era compusa din noua echipaje care 
zburau pe aVloanele 2, 8, 11, 15, 17, 19, 
28, 33 $1 40. Din ordin, la 30 iunie 1941 
sint trimise la Escadrila 3 Recunoastere 
avioanele 8, 12 $i 33. La 4 iul,e 194 i, cu 
Ordinul 80474 a! Aero Armatei a 3-a, Es
cadrila intra in subordinea comandantulul 
Armatei a 11-a germana La 14 iulie 1941 
se muta de pe Roman pe lasi iar la 13 au
gust 1941 revine sub eomandament ra" 
manesc. De pe la$i face recunoasteri 
intr-o zona cuprinsa intre la$i, Chi,;>inau, 
Tighina, Bug, Balta si alta ~ triunghiu
lara ~ jalonata de Balta, Odessa, Cher
son $i Nicolaiev. Un ordin de deplasare 0 
trlmite ~ la 31 august 1941 ~ pe Leipzig. 
De pe noul aerodrom executa recunoa,;>
teri in patru!aterul cu unghiurile pe Leip
zig, Cetatea Alba, Ovidiopol si Odessa, 

La 2 septembrie 1941 Escadrlia 4 Recu
noa$tere intra in subordinea Gruparii Ae
flene de Lupta. Prin ordinul d in 6 sep
tembrie 1941 se infiinleaza Grupul 1 Re
eunoastere, format din Escadnlele 1 si 4 
Reeunoastere, sub comanda !ocotenent 
comandorului Gh. Caraman. 

Dintre avioanele Escadrilei unul a ateri
zat fortat pe aerodrom, iar doua au cazut 
in lupta. 

Registrul Istoric al Flotilei 3 Bombarda
ment consemneaza ~ la data de 23 oc
tombrie 1941 ~ revenirea de pe front a 
8saloanelor valante ale Escadrilelor 1, 3 
Sl 4 Recunoastere. Prin inalt Deeret Re
gal ~ nr. 12716 din 7 noiembrie 1941 ~ 
drapelul Flotilei este decorat cu "Crueea 
de Aur" clasa cavaler, eu prima Sl a doua 
bareta, 

Dupa inspeC\ia din 24 noiernbrie 1941, 
matenalul volant indisponibil se afla in 
curs de revlzie la Bucure$tl; pentru repa
rat ,e au fost trimlse la uZlnele SET Sl 
I,A.R. Dlntre avioanele disponibile citev'a 
au fost relinute pentru men\inerea antre
namentulUI, restul au fost stocate. 

La 25 lanuarie 1942 comandantul Esca
drllei 1 Blenheim era capitanul aviator 
Francise Galeno, Cll sase Blenheim-uri 
Escadrila 4 Recunoa$tere pleaca ~ la 7 
aprilie 1942 ~ la Mamaia sub comanda 
capitanului aviator Dumitru Arnautu. 

In baza Ordinului nr, 381/1942 Secret 
al Cornandamentului Fortelor Aeflene ia 
fiin\a Escadrila 2 Reeun'oastere-Dorn'ier 
la 8 mai 1942. Prin Ordinul de zi pe Corp 
nr. 81, din 12 mai 1942, Escadrila 1 Recu
naa$tere prime$te denumirea de "Esea
dflla It. c-dor avo Batacui Cornellu". 

Reglstrul Istorie al Flotilei 3 Bombarda
ment consemneaza la 4 iulle 1942 "" 
prezenia Escadfllei 4 Recunoa$tere pe 
front la Odessa. 

Dupa decorarea drapelului Flotilei 3 
Bambardament cu "Virtutea Aeronautiea'" 
elasa Crucea de Aur cu 0 bareta clasa 
cavaler, la 20 iulie 1942 ia Curtea de Ar
ge$, regele Mihai I il inmineaza coman
dantului Flotllei, capitan comandorului 
aViator Savu Roscule\. 

Un raport al Regiunii a 2-a Aeriana ca
tre Statui Major al Aerului, d in 11 iunie 
1942, constata "ca instala\iile radio-elec
trice de pe majoritatea avioanelor in ser
vlciu nu sint in bu na stare de fu nctio
nare" .. Blenheim-urile nu corespund "din 
nici un punct de vedere misiunii" .. Dere
glate, cu bateriile uzate, deteriorate, de
fecte, cu aproape toate aparatele inutili
zabile, avioanele sint in imposibilitate de 
a manevra. Aceasta concluzie finaliza 
studiul intreprins de locotenent coman
dorul inglner Radu!ian pe Blenheim-urile 
Escadrilei 3 Recunoastere. 

Din "Situat,a avioanelor Blenheim $i 
motoarelor Bristol Mercury Viii", din 20 
martie 1941, aflam ca ~ trei lunl inainte 
de intrarea in razboi ~ in afara motoare
lor maniate pe avioane ClnCI erau in re
p ara\le la IAR, unul fusese predat :;lcolli 
de Specia la ta\ 1. lar patru (ale aVloanelor 
17 51 18) erau d lstruse. Ce le dauazeel de 
motoare nOI erau : salsprezece as upra 
Flo ! " 3 Bombardamen tre a DeDoZitu l 
~e rT' a: e" a c ..., .. 2- Cr S ~ a '"' J G 2 
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Raz bo lul In Eu ropa co ndarn na Blen
helm-u r ile rom ane!;t l la d lspafll l8 rap lda 
SI slgura. Du pa refac erea d in larna 
1941 ~ 1942, aV loanele apte de zbor au 
fost regrupate Tn eseadr iiele 1 Sl 4. e u 
sase avioane Escadflla 4 Recunoastere 
pleaca ~ la 7 apri !ie 1942 ~ la Mamaia 
sub eomanda capltanu lui aViator Duml tru 
Arnautu, Reluarea aetivita\i Flot li el de HI
droavia\ie a facut disponi bila Escadnla 4 
Recunoa$tere carp prin Ordlnul 304 a 
fost scoasa din subordinea Com anda
mentului Aero Marinei SI treeuta ~ la 7 
mai 1942 ~ la Regiunea' a 2-a Aeriana, in 
campunerea Grupului 5 Vimi.toa re, pe te
renul de lucru Odessa nr. 9. 

Pentru cooperarea avia\iei !a explora
rea aeriana a Man l N~gre si apararea lito
ralului Dobroqei, Basarabie l si Transnis
triei, dlfectiva- speciala nr. 53 a Statul u i 
Major al Aerului stabilea relalia Grupulu i 
5 Viniitoare cu ce lelaite unitati angrenate 
in ansamblul respectivei opera\iuni. Dar, 
la 1 iulie 1942, Ordinul de operat;; nr, 783 
din 16 iunie 1942 inlocuieste Grupul 5 Vi
nato are cu Grupul 3; Escadrila 4 Reeu
noastere trece ~ impreuna cu Escadrila 
20 Observalie _ . in subordinea Grupulu i 
3 Vinatoare. 80-urile escadnlelor 43, 445i 
50 din Grupul 3 se stabilese pe Odessa, 
Jibfleni 5i respectiv pe Cetatea Alba. 

La 26 iulie 1942 Ordinul nr. 1632 dis
pune inlocuirea "de urgenla" a Escadrilel 
4 Recunoastere (Blenheim) eu Escadrila 
3 Reeunoastere (Potez 63 tip nou), 

Prezen\a Blenhelm-unlor la Cotul 00-
nului este semnalata p rima oarti p rin O r
dinul catre Statui Major al Aerulu i di n 5 
octombrie 1942, cind se dispune trimite· 
rea Escadr;iei 1 ReclJ.noastere pe Taz in
skaila. Escadrila 2 R'ecunoastere-Do rni er 
urma sa se deplase2:e pe Rostov. "Am 
plecat pe front cu Eseadrila 1 Recunoas
tere, sub comanda capltanului loan Be lei, 
la Tazinskaija ~ pc\vesteste sublocote
nentul aviator loan lonescu-Tiganu ~ eu 
citeva din Blenhelm-urile apte de zbor." 
"Cu 17 avioare Savoia $i cu bravul nost ru 
comandant cpt. c-dor ioan P. Cristes
cu-Culitaru in capul formaliei, am deeolat 
din Tecuci la 30 septernbrie 1942 ~ n o
teaza sergentul tragiltor Ian A nghel d in 
Escadrila 71 Savoia. Am zbu rat pe ruta 
Tecucl, Melitopol, Taganrog, Sta llno, 
Rostov, Tazinskaila, 'Aici _. co nt inua el 
nota\iile ~ se g3sea 0 mare grupare de 
lupta; erau Heinkel -e, Savoia, Domler-e. 
Au venit SI Bienheim-urile;'" 

Cercetarea aenana indepartata~- reail
zata pina la 15 octo/;1'l bfle 1942 de Luft 
flotte 4 si Comandarrlen tul aerian Don "" 
va reven'j In intregjm8 - conform d irect i
vel speciale nr. 66 ~ av,at,e, romanes tl 
de recunoa$tere Drept urmare, la 14 oe
tombne 1942, escadrilele 1 $1 2 Reeu
noastere s-'au deplasat pe Tazinskaija, 
!mediat, Aero 3 Armata i si tnmlte avioa
nele. in trei ' recu.noa$teri peste zona Cor
pulul 5 Armata, In cele trei le$"i ale Blen
heim-urilor din 17 octombrie 1942 unul 
aterlzeaza fortat: echipaju l a fost sa!vat, 
dar avionul a ars compiet. Un aitul, atefl
zat fortat in zona Doskinska la 23 noiem
brie 1942, n-a mai fost gas it.. "Nu mai 
avem avioane ~ spune loeotenentul Ion 
lonescu-Tiganu ~, a \ meu iusese doborit 
spre sfirsitu l lunii noiembrle 1942, cu 
Nicolae Tra.ian s i Florea patrase u ." 
Nicolae Traian a cazut prizonier cu ambii 
coechipieri. "Mitraliorul n-a apucat sa rna 
avertizeze ea suntem urmari\i .. N-am pu
tut face nimic pentru a zadarnici atacu l 
vinatorului Sl ... ne-a dat foe", poveste$te 
locotenentul observator Nico!ae Traian. 
Era in eumplita zi cind ~ la Karpavka ~ 
Grupul 7 Vinatoare lupta eroic cu in fante
ria ruseasca, asaltat de tancurile Sl fOCLJi 
arunciltoarelor, decol i nd sub t lfu i aces
tora pentru a lesi din incercuire, Blen
heim-uflle eereetau permanent co mu nl
catiile ce duc sore, zona Taz ins ka ija
Morozovskaija. Trebuia determinat frontui 
atins; valoarea, natu ra si atitudlnea forte
lor inamice din aceasta zona; rezerve: e 
de care d ispune, loqu l, valoarea, natu ra 
lor $i direqia pe care sint d ir ijate. T re
buiau urmarite grup~ rile de sol dati ro
mani razleii\i, ramasi din grupu l Lascar si 
orientate pnn mesaj lasat catre cea mai 
apropiata unitate amica .. 

,.Urmaream ingrijora\i saarta eelor in
cercuiti in Cotu l Donu lui si Stal ln grad ~ 
noteaza, la 17 nOlembr ie 1942, sergent u l 
tragator Ion Anghel ~ Nemai avi nd loe in 
avioanele (avioanele care eva('uau ran lt li 
din ineereuire, n,n,), oamen i! se aga\du 
de ee puteau numal sa scape cu vl ata . Un 
sergent :;-a agatat de p ro fu ndo ru l unu i 
Junkers 52 Sl asa, af ara , a ven it agapt de 
la Cotul Do nul ul la T az lnskalj a. Geru l era 
oe 30 g 'ade ' .. 
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Arghel Anerr ala pr " r- ~ 'a·"ea 
lor ~ 51 li psa pieseior ae s=-'
parte ajunse pe fu noL Ou"o' 
adjuta ntu l Vasile Mez ,n 5 S,e'"~ 
14 - Escadn la 1 RecllnOastere ~ 
prezenj a s,mbol ,ca pe iro t~ -
Tn m lsa in l ara, pe l a juma' a' ea 
cembrie 1942, se Instaleaza De 
mul de baza C ra lova. in pr'f71a 
1943 0 parie din persona l incepe : 
mentu i pe Ju-u l 88, in vederea reE 
Escadri le i 2 Recuno astere; un S' 
lot, loeotenen tu l Ferderber, pleac 
Iistea p en t r u tre ee rea De I. 
sc hmitt- ul 11 0. Alt' ei\i va plIG! a i 

lei au fost tn m lsl la T atarca " 
mentu l ,,0" unde .. ~ pnn cor c;: 
Eseadrl la 3 ~ la nas te re nOlla Esc 
Recunoastere, eomandata de c 
Belei. in' aceasta fo rm ula a sta' 
tarca d in mart ie 1943 pi na in aD" 
tim p in c are ~ co nform carret 
zbor al locotenentu lul Eugen A,e, 
cu-Schmell ing - !n afara aVloaf'le 
,;>i 35, ale foslei Escadn ie 3, s-a z[ 
Blen tlel m- urile 11, 20, 28 $1 33. 
cembrie 1943 p ina in martie '9.: 
dr iia s-a aflat sub com anda ea: 
aViato r Stefan Serohie. No ul cor
nurn lt la' 1 ap r ili e ~1 944, era 10COl 
eom ando r Pet re Oprea. 

D ec ol in d de pe T at arca c 
avioan e, Escadriia 1 Recunoas! 
depl asat la C ulevcea, apo l la 5 
1944, la Ga la\ i. La 13 apr lli e - 94-! 
pe C locirlia, la sase kli om etr: de ( 
~ cu un s:ngur avion d isponibi 
in reparat ie la Cra iova - -, acolo 5 
ni ndL!-se ComandamentulU! Aero 
de sub comanda comandorulUI ..., 
cescu , Un nou co mandant ~ c, 
aViato r M ihai F!oares - p rela ::" 
Escadri lei la 14 iunie 1944. 

Decol ind de pe Cioc i rl;a in ca;: 
formatii de c lnci Blenheim-un, a 
gu st 1944 , ioco t en ent ul Alexi 
eu- Sc hrneil lng $I-a condu s aVlOar 
pravie\ Ult oare, !a Pogoanele; a dOl 
27 august , a ater izat pe C ralova. [ 
sase Blenrleirn-Uf! , plecate de la -
un ul a fost dist rus de Ar:nata s 
"el iberatoa re" pe C !ocir l la. A'tL.1. 
i n zo na Pl o l e~ tiu l u l in tl mpul 0' 
de la Ciocirii a la Pogoanele a 'os 
(it de A.c ,A.- ul germ an. I n aces! " 
au pler it cap :tan u l Vi ildescu 3ut 
nentul doc tor Mlhaiia , rn edlcul E 
sergentu l Vliidescu $! un o stas. fT 

de avion . Sin gurul supraviG\ uito' 
submalstru l el. II RTG Cojoca 
amlntes te l oc o t e n e n tu l Ale,a 
eu-Sc hmell;ng de la Bl enheim-v 

Dupa 1 august 1944 Eseadp!a 
noastere a trec ut in subo rd inea : 
Bo mbardament. La 23 aug ust 1Sc 
heim-uri le se aflau: gaptesp r"zecf 
ti la 1 Bom bardarnent si unu l la i 

Born bardament. La 15 decemlC' 
B lentleim -ul 41 era d isponlb il la 
iar 20 si 26 ind ispo nibile la SE-
La Brasov, disponi b ile erau: 1 2 
15, 19, 22, 27, 3C, 34, 35 si 42 
bi l, avionul nr. 1 disponi b il la 8-
15 decem br ie 1944, apare ea fllre 
in t r-un raport al Eseadri le i d.r 
1941 

Din ordin ul Statulu i Major a 
doua B lenheim-u ri au fost trirn's, 
siune de cercetare si recuroas! 
vedere pe Dunare, de ' la Corabla ' 
chet, Calafat , Turnu-Seve fln p;~, 
zia$. ,Am p iecat in m:s:une eu c' 
echipaj Iii Flo rin Pas laru si subfT', 
RTG Du m itru Danil a, Pentru a Of 
navele germane camuflate in sa· 
pe mal ur i am zburat sub 300 de 
de s crie l o co t ene n t u l Alexa 
cu-Schmelling m islunea ~ ina,r,' 
nova ne-a intimpinat f ocu l antme' 
pe nave care si-au dezvalu ii cs-' 
ti a .. , Rezo lv2rea c azu lut ~ in .:;~ 
~ a reven it Heinkele-ior Escadr £ 
mlsi unea di n 31 augu st 1944 do_ 
hei m-uri au d esco peri t un con 0 
truzeei de nave, in' d reptul sa! I" 
sui de Jos, ell d lfec tia vest. Pe": 
flO a$terea zonelor C IUI. Hued C 

Mare, Zalau, Blenheim-u rile a ~ 
de pe Tu rn i$o r A fost ult ima'" , 
lupta a Blen heim-u rilo r .. La • 0, 
1944 Esead ril a a plecat la Bra50, 
netul de zbo r al loeotenentulu E 
xand rescu - Sc h mell ing s ir! cor, 
zborur i cu B lenhei m-ul pina'r _ 

1946. 
Citate mereu mai pU\lr ir ooc" 

vremli, aVloan ele Bri stol B'e" -'E 
fartel e aeri ene ale Rom an,e 'r;: 
~ C>R r t a tuwror avioanelor rC"1art~ 
toare in eel de-a I dollea ':cz:>a -
Au lost distruse pe ~tr ~ a ' ' '' :J 
teh'llca nou e ca ce rt r f 2: If"I"';D ... S2 
u!l a rapid ~ e piaI"' "T' v r-;j 3. 
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:;. ::" .. ~ e r3 de 1753 km. Armamentul lUI 
;",fe~5 se com punea din tr-o m i tra li eră 

5- ... " "9 de 7.7 mm. f ixată În ar ipa 
3'·~aa. 3 alta Vickers " K" , de acelasi cali 
:." "'l1ontată in turela dorsa l ă m anevrată 
- eraull 

E:C'1lpajul se com punea din pilot, ob-
3a'vator si m ltralier. 

_ 3 sos,rea d in Anglia erau vopsite În 
~U Orl le standa"dului englez de camuflaj: 
oe:e mari de verde crom ŞI amestec de 
5 ana arsa cu siena naturală. Partea ven
-'ala era g ri -b leu. Pe parcurs, la ieSirea 
j'n -epa raţ i i, au fosi vopsite În cunoscu-
1,,1 verde-o run uniform. Diversitatea mo
j alltatiiOf de n umerotare, precum şi pre
zenţ a . sau lipsa, tricoiorului pe direcţie, 
"' pun mOde liştilor folosirea obligatorie a 

'c tog rafillo r de epocă, pentru respectarea 
~jevă r u l U I istonc. 

Un ordin telefon!c primit la orele 23,00, 
n noaptea de 21 :unle 1941, declansează 
oregăt i r i l e pentru misiunile din zorii zilei 
ae 22 iu nie 1941. 

.,Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte 
,), lu pta pentru vetrele şi altarele româ-

nesti de totdeauna 
Ostas i, 
Vă o'rdon: t r eceţi Prutul. 
Zd robiţi vrăjmaşul din răsărit şi miază

noapte. Dezroblţ , din jugul roşu al bolşe
vismul u i pe iraţii nostr i cotropiţi " este or
di nul În baza căruia la orele 03,00, în di
mi neaţa de 22 iunie 1941, pieacă la luptă 
primele trei echipaje din Escadrila 1 Re
cu noastere: Blenheim-u! nr. 36 cu It. 
c- do r Băt ăcUi , sit. N icolae UrÎtu şi smstr. 
Carunt u; Blenheim-ul nr. 6 cu It. Sp iru 
Mll ea, sit. Hartvic Colan şi cap. Ştefan 
Flueras: al tre ilea Blenheim - nenumero
tat _. avea la bord pe It. Pompiliu Braso
veanu , adj . sef Florin Pîs laru si pe cap. 
RTF F ioan NI~u. Dupa 2 ore si ;,0 minute 
de la decolare s-au intors doar două 
aVioane .. 36 a căzut În zona Bo!gradului, 
in coada Lacului lalpug, la sud de Vulcă
nest i 

Pnm a misiu ne, pllma jertfa. Grupul 
resimte dureros p ierderea comandantului 
sI-a ce l mlalţi camaraz I. Atacaţ, deasupra 
aerod romului Bulgăr i ca de sase vinatori 
rus i, au reusit sa doboare un trirnotor de 
to'm bardament , după care au fost şi ei 
do boritl. 

Pent ru cea de-a pat ra misiune a zilei a 
d eco lat - la orele 16,00 - Blenheim-ul 
22 cu It. Borls Ferderber, sit. Mircea Stoia 
5 1 cap Mihail Stănescu. 

Urmarr nd activitatea În gările Tighina, 
Basarabeasca. Cetatea Alba ş i Chişinău ; 
m i sc ări l e pe căi l e de comunicaţii spre 
Chls i nău Ş I la podul de vase peste Nistru, 
la Cr iu leni , p recum şi Situaţia de pe aero
droamele Cetatea Aibă, Cu!evcea, Bol
grdd S! laloveni si bombardind ob iectivele 
descoper ite i n masivul Lăpusna, Esca
dril a 1 Recu noaşte re a acoperit un spaţiu 
inscris int re Galaţi ş i Odessa cu Marievka 
CI A lexandrovska' marcind capul latuni 
est lce-nord -esti ce, axată pe Nistru, prin
I'e T iraspol, Chlsinău SI CăIăraşi SI cobo
rind la vest spre Vărzăresti, Lăpusna şi 
Epurenl 
Det aşată la Jorăşti prin Ordinul C.F.A., 

Escadrila 1 Recunoaştere dispunea, la in
t'area i n lu ptă, de B!en helm-urile nr. 6, 
12, 22, 28, 36, 39 şi de unul fără număr. 
In afara av io nu lu i 36 Eseadnla pierde -
la 23 iun ie 1941 - avionul 6, distrus prrn 
capotare 

Af lata pe zonă la ,jarrştea, sub co
"",an da locotenentului comandor Gh. Fi
r~ -cu , Escadr ila 3 Recunoaştere a intrat 
r, (az lor aVi nd În compun~re avioanele: 

2 , 24, 25, 27, 30, 37 SI 38. jn urma pier
~e(llo r Coma ndamentul Aero al Armatei a 
~-a a tn m is - la cererea Escadrilei -
",Ioanele 8, 12 ş i 33. Sînt p ierdute trei 
ecnlpa je ş i pat ru avioane: 12, 37, 38 dis
paru te SI 21 distrus la aterizare. La 6 iulie 
1941 Escadri ia 3 s-a deplasat "de pe tere
nul de baza Zar i ş t i (pe harta de opera-

uni d Escad rile l es te scris Jariştea) pe 
'~ 'enul BÎr lad" La 27 iu lie 1941 s-a mutat 
;-e C'llsi nău , apoI - la scurt t imp - pe 

::. Iovenl . 
La 6 august 1941 It. c-dor av, Firescu 

preoa comanda Esc adr iie i capitan u lui 
a'w'.atc.. r Sons Avram escu. 
Zo ~a CE' lucru pentru Escadr ila 3 Recu 

,.., :.as:e"e se 'n1lr.dea pe un spatiu penta
-~~, CJ la ..lr e sud-estice spn jlnite pe 
_ ... -3........ s:~ u u ICOl alev SI Berezo v
s· a ~'L r2 ,,-.rl) ca tTlE:"'qea oina la Ba lt a 
;':12 ..::a· .... e .-=S · a .3 o e- c e _nde - pe 
-: :?:'': ~ ~ :: - - ... ~ ..... :E-= :)E, - tc;;on;Jl De 
_ -2." :.= 5 ::S::=-:~ 2: • r" S. _ ... ::: =.5:~. 
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D upa caderea Od esse l - l a 16 oct. 
1941 - este găsl1 . În tr-u n spita l mil itar 
d in oras. lo cotenent u l aviator Adr ian 
Carp , c ă'zut cu avionul 24 la 30 septem
br ie 1941 , cu sit. av. Emil Stănescu şi 
smstr. Aurel Mihalcea. 

Act ionÎnd iniţial de pe Roman, Es
cadrila 4 acoperea un pentagon cu un
ghiurile pe Roman, Balta, Vinniţa, Pros
kurov, Tarnopol, din care - În optzeci şi 
sase ore de zbor, Între 22- 31 iunie 1941 
~- a adus informat ii, concomitent survo
IÎnd si Slobozia, 'Colomela, Semerinca, 
Moghilev, Rohatin şi lampol. 
Comandată de locotenentul coman dor 

Constantin Fotta, Escadnla 4 Recu noaş
tere era compusă din nouă ech ipaje care 
zburau pe avioanele 2, 8, 11, 15, 17, 19, 
28, 33 şi 40. Din ordin, la 30 iunie 1941 
sînt trimise la Escadri la 3 Recunoastere 
avioanele 8, 12 ŞI 33. La 4 iulie 194i, cu 
Ordinul 80474 al Aero Armatei a 3-a, Es
cadr ila Intră În subordinea comandantului 
Armatei a 11-a germană. La 14 iulie 1941 
se mută de pe Roman pe laşi iar la 13 au
gust 1941 revine sub comandament ro
mânesc. De pe laşi face recunoaşteri 
Într-o zonă cuprinsă Între laşi, Chişinău, 
Tighina, Bug. Balta şi alta - triunghiu
Iară - jalonată de Balta, Odessa, Cher
son si Nicolaiev. Un ordin de deplasare o 
trimite - la 31 august 1941 - pe Leipzig. 
De pe noul aerodrom execută re cu noaş
teri În patrulaterul cu unghiurile pe Leip
zig, Cetatea AI ba, Ovidiopol şi Od essa. 

La 2 septembrie 1941 Escadrila 4 Recu
noaştere intră În subordinea Grupării Ae
riene de Luptă. Prin ordinul din 6 sep
tembrie 1941 se Înfiinţează Grupul 1 Re
cunoastere, format din Escadrrlele 1 si 4 
Recunoaştere, sub comanda locotenent 
comandorului Gh. Caraman. 

Dintre avioanele Escadrilei unul a ateri
zat forţat pe aerodrom, iar două au căzut 
În luptă. 

Registrul Istoric al Flotilei 3 Bombarda
ment consemnează - la data de 23 oc
tombrie 1941 - revenirea de pe front a 
esaloanelor volante ale Escadrilelor 1, 3 
si 4 Recunoastere . Prin Înalt Decret Re
gal - nr . 12i16 din 7 noiembrie 1941 -
drapelu l Flotilei este decorat cu "Crucea 
de Aur" c lasa cavaler, cu prima si a doua 
baretă. 

După in s pecţia din 24 noiembrie 1941, 
materralul volant indisponibi l se află În 
curs de revizie la Bucureşti; pentru repa
raţie au fost trrmise la uzinele SET si 
I.A.R. Dintre avioanele disponibile cÎtev'a 
au fost reţinute pentru menţinerea antre
namentului, restul au fost stocate. 

La 25 ianuarie 1942 comandantul Esca
drilei 1 Blenheim era căpitanul aviator 
Francisc Galeno. Cu şase Blenheim-uri 
Escadrila 4 Recu noaştere pleacă - la 7 
aprilie 1942 - la Mamaia sub comanda 
căpitanului aviator Dumitru Arnăutu. 

In baza Ordinului nr. 381/1942 Secret 
al ComandamentuluI Forţelor Aeriene, ia 
fiinţă Escadrila 2 Recunoastere-Dornier 
la 8 mai 1942. Prin Ordinul de zi pe Corp 
nr. 81, din 12 mai 1942, Escadrila 1 Recu
noaştere primeşte denumirea de "Esca
dri la It. c-dor av. Bătăcui Corneliu". 

Registrul Istoric al Flotilel 3 Bombarda
ment consemnează - la 4 iulie 1942 -
prezenţa Escadrrlei 4 Recu noaştere pe 
front la Odessa. 

După decorarea drapelului Flotilei 3 
Bombardament cu "Virtutea Aeronautică" 
clasa Crucea de Aur cu o baretă clasa 
cavaler, la 20 iulie 1942 la Curtea de Ar
geş, regele Mihai I îl Înmînează coman
dantului Flot i lei, căpitan comandorului 
aviator SavuRoşculeţ. 

Un raport al Regiunii a 2-a Aeriană că
tre Statul Major al Aerului , d in 11 iunie 
1942, constata "că instalaţiile radio-elec
trice de pe majoritatea av ioanelor În ser
viciu nu sînt În bună stare de funcţio
nare" ... Blenheim-urile nu corespund "din 
nici un punct de vedere misiunii" .. Dere
glate, cu bateriile uzate, deteriorate, de
fecte , cu aproape toate aparatele inutili
zabile , avioanele sînt În imposibilitate de 
a manevra . Această concluzie finaliza 
studiul Întreprins de locotenent coman
dorul inginer Radulian pe Blenheim-urile 
Escadrilei 3 Recunoaştere. 

Din "Situaţia avioanelor Blenheim ş i 
motoarelor Bristol Mercury VIII", din 20 
mart ie 1941, aflăm că - trei luni Înainte 
de Intrarea În război - În afara motoare
lor montate pe avioane Cinci erau În re
para ţie la IAR ., unul fuses e predat Şcol i i 
el e Spe ci a l ,taţ l . iar patru (ale av !oanelor 
17 SI 18) erau d istruse. Ce le d o uăzeC I de 
motoare nOI erau · şa i s pre ze c e asupra 
" 1 t2 3 8 "1ba- amen t -& a Deooz ltu l 
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R ăz bo-l 1 In Europa condamna B len-

helm-unle roman estr la d i spa ri ţi e ra p idă 
SI sigUri!. Du pa re fac erea di n Iarna 
1941 --1942, avioane le apte de zbo r au 
fost regrupate În escadrrlele 1 si 4. Cu 
sase avioane Escadrila 4 Recunoastere 
pleacă - la 7 aprilie 1942 - la Mamaia 
sub comanda căpitanului aviator Dum itru 
Arnăutu. Reluarea activităţi Flot ilei de H i
droaviaţie a făcut dispon i bilă Escadrila 4 
Recunoaştere carp prin Ordinul 304 a 
fost scoasă din subordinea Comanda
mentului Aero Marinei si trecută - la 7 
mai 1942 - la Regiunea' a 2-a Aeriană, În 
compunerea Grupului 5 Vînătoare, pe te
renul de lucru Odessa nr. 9. 

Pentru cooperarea aviaţiei la explora
rea aeriană a Mării N~gre şi apărarea lito
raiului Dobrogei, Basarabie i ş i Transnis
triei , directiva specială nr. 53 a Statul ui 
Major al Aerului stabilea relaţia Grupul ui 
5 Vînătoare cu ce lelalte unităţi angrenate 
În ansamblul respective i operaţ i uni. Dar, 
la 1 iulie 1942, Ordinwl de operaţii nr. 783 
d in 16 iun ie 1942 Î nlocuieşte Grupul 5 Vi
nătoare cu Grupul 3; Escadri la 4 Recu -
noaştere trece - împreună Cu Escadrila 
20 Observaţie - În subordinea Grupulu i 
3 Vînătoare. 80-urile escadrilelor 43, 44 şi 
50 din Grupul 3 se stabilesc pe Odessa, 
Jibneni şi respectiv pe Cetatea Alba. 

La 26 iulie 1942 Ordinul nr. 1632 dis
pune Înlocuirea "de urgenţă" a Escadrilei 
4 Recunoaştere (B!enhelm) cu Escadrila 
3 Recunoaştere (Potez 63 tip nou). 

Prezenţa Blenhelm-unlor la Cotul Do
nului este semnalată prima oară prin O r
dinul către Statul Major al Aerulu i di n 5 
octombrie 1942, cînd se dispune trimite
rea Escadr;iei 1 Recu-noaştere pe Tazin
skaiia, Escadrila 2 R'ecunoastere-Do rn ier 
urma să se deplaseze pe Ro stov. "Am 
plecat pe front cu Escadrila 1 Recunoaş
tere, sub comanda căpitanului Ioan Belei , 
la Tazinskaija - p~vestes te sub!ocote
nentul aviator Ioan lonescu-Ţigan u - cu 
cîteva din Blenheim-urile apte de zbor ." 
"Cu 17 avioar.e Savoia şi cu bravul nostru 
comandant cpt. c-dor ioan P. Cr istes
cu-Cuţitaru În capul formaţiei , am deco!at 
din Tecuci la 30 septembrie 1942 - no
tează sergentul trăgător Io n Anghel d in 
Escadri la 71 Savoia. Am zburat pe ruta 
Tecuci, Mel i topol, Taganrog , Stal ino, 
Rostov, Tazinskaija. 'Aici - cont inuă el 
notaţii l e - se găsea o mare gr upare de 
luptă; erau Heinkel-e, Savoia, Dornler-e . 
Au ven it si Blenheim-urile" . 

Cercetarea aeriană indepărtată - reali
zată pînă la 15 octo[n brie 1942 de Lu ft
flotte 4 si Comandamentul aerian Don -
va reveni În întregime - conform directi 
vei speciale nr. 66 - aviaţiei româneşt i 
de recunoaştere. Drept urmare, ia 14 oc
tombrie 1942, escadrilele 1 şi 2 Re cu
noaştere s-au deplasat pe Tazlnskaija. 
Imediat, Aero 3 Armata Îşi trimite avioa
nele În tr8.J recu .. noaşteri peste zona Co r
pului 5 Armată. In cele trei ieşir i ale Blen
heim-urilor din 17 octombrie 1942 u nul 
atenzează forţat; echipajul a fost salvat, 
dar avionul a ars complet. Un altu l, ateri
zat fortat În zona Doskinska la 23 noiem
brie 1942, n-a mai fost găsit.. "Nu mai 
avem avioane - spune locot enentu l Io n 
lonescu-Ţiganu -, al meu fusese doborît 
spre sfÎrsitul lunii noiembrie 1942, cu 
Nicolae Traian ş i Florea Pătraşcu . " 
Nicolae Traian a căzut prizonier cu ambii 
coechipie r i. "Mitraliorul n-a apucat să mă 
avertizeze că suntem urmă riţi .. N-a m pu
tut face nimic pentru a zădărni c i atacu l 
vînătorului şi .. . ne-a dat foc", poves teşte 
locotenentul observator Nico lae Traian. 
Era În cumplita zi cînd - la Karpovka -
Grupul 7 Vînătoare lupta eroic cu infante
ria rusească, asaltat de tancuri le Şi focul 
aruncatoarelor, decol Înd sub tir ul aces
tora pentru a Ies i d in Încercu ire. Blen
heim-unle cercetau permanent comu ni
caţiile ce duc spre zona Tazinska iJ8-
Morozovskaija. Trebuia determinat f'ontul 
atins; valoarea, natura şi atitudin ea f orţe
lor ;namlce din această zonă; rezervele 
de care dispune, lOGul, valoarea, natura 
lor şi di reeţia pe care sînt d ir ijate. T re
buiau urmărite grup~ rile de soldaţi ro
mâni răzleţiţi, rămasi din grupul Lascăr ş i 
orientate pnn mesaj lăsat c ătre cea mai 
apropiată unitate amică .. 
"Urmăream Îngr i joraţi soarta celo r În

cercuiţi În Cotul Donului ş i Stal ingrad -
notează, la 17 noiembrr e 1942, sergentu l 
trăgător Ion Anghel - Nemaiavind loc Î n 
avioane le (avioane!e care eva, uau răn i ţ i i 
di n Încercu ire, n. n.) , oa meni: se agăţdu 
de ce puteau num ai să scape cu V iaţ ă . Un 
sergent ~-a a ga ţ at de profu ndorul unui 
Ju nkers 52 SI asa, a fară. a venit agăţa t de 
la Cotu l Do nul Ui la Taz lnskalJ a. Geru l era 
~e 30 ;J -ade 
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or - - 5 lipsa p1eselcr ce se · ..... 
parte alunse pe fur JL uU' 5- _ 
adjutantul Vasile ME'z n ~ 5 e-"= 
14 - - Escadnla 1 Recun:.>a5!",re i 
prez enţă Simbol ica pe fr ! 

T rimi sa in ţ a ra , pe la juma'a'ea 
cembr ie 1942 se in stal eaza e'e , 
m ul de baza Craiova. in pr,,,, ,, 
1943 o parte din persona l -,cepe. 
mentu l pe Ju-u l 88, În vederea re, 
Escad rilel 2 Recuno astere; un 
lot , locotenen tul Ferderber. p Ea ~ 
liş t ea pe nt r u trec er ea ce 
sc hmitt -- ul 11 0. Al ţ i c îţ i va p,'01 a. 
lei au fost tn mis i la Tatarca _ 
mentul ,,0.. unde - - pri n cor Q~ 
Escadril a 3 - ia naste re noua Esc 
Recunqaştere, comandată de c 
Belei . In aceas t ă fo rmul ă a SIa
tarca din martie 1943 p i nă in 3 ""' 
tim p În care - co nform carrE' 
zbor al lo cotenent uiui Eugen Ale> 
cu-Schmelling - i n afa ra aVloa r e 
si 35, aie fostei Escad rr le 3, s-a zt 
Blen hei m-urile 11 , 20, 28 ŞI 33 
cem brre 1943 p i nă in martie -9~ 
drila s-a aflat sub comanda ca;: 
aviato r Ştefan Serghie. No ul cun
num it !a 1 apri lie '1 944, era 10:01 
comandor Pet re Op rea. 

Deco lî n d de pe Ta tar ca c 
avioane, Escadrila 1 Recunoas' 
depl asat la Culevcea, apoi la t 
1944, la Ga laţi . La 13 aprilie '94-: 
pe CiocÎrli a, la ş ase kilometrr de ( 
- cu un singur avion disponib' 
in repa raţie la Craiova _o. acolo s 
ni ndu-se Comandamentulu' Aero 
d e sub comanda comandorulu _ 
cescu . Un nou coman dant - c 
aVi ato r Mihai F!o areş _.- preia ~ 

Escad rilei la 14 iunie 1944 
Decolind de pe CiocÎrl,a in ca; 

formaţii de cinci Bl enheJm-ur .a 
gust 1944 , loco t en entul Ale", 
cu-Schmeiling ş i -a condus aVloar 
pravietuitoare, la Pogoanele ' a 10 
27 august . a ater izat pe Craiova I 
şas e Blenheim-ufl , plecate de la 
u nul a fost distrus de Ar;nata 5 
"e liberatoare" pe C!oci rlia . Altt.. 
În zo na Pl o ieştlu l ui in timpu, o' 
de la Cioc;rl' a la Po goanel« a .C'~ 
rît de A.c. A .-- u l german In aces' 
au pierit căp i t an u l Vlades u ,,,. 
nentul doc tor M lhă rl ă , medicu: E 
sergentu l VIă descu si un ostas " 
de avion . Singurul supravlsţu ito' 
submaist rul cI. I I RTG COJor" 
aminte ş t e lo c o t e ne ntul AI ~" 
cu -Schmell:n;; de ia Blenhe!rn-u 
Du pă 1 aug ust 1944 Escadr- a 

noastere a trecut in subord inea -
Bombardament. La 23 aug ust 1!; 
heim-urile se aflau : şaptespr"z~~ 
tila 1 Bombardament ş i unu l la 
Bom bardament. La 15 decerr.c
Blenheim-ul 41 era disponib il la 
iar 20 şi 26 ind ispon ibile la SE
La Braşov , dispon ibil e era u : 1 2 
15, 19, 22, 27, 3C, 34, 35 ş i 42 r 
bi l, avionul nr. 1 dispon ibil la 6' 
15 decembrie 1944. apare ca f ,,~, 
Într-un raport al Escad l"' lei d,r 
1941 . 

Din ordinu l Statuiui Major a 
două Blenheim-uri au fost !rrm s 
si une de cercetare şi recunoa <: 
vedere pe Dun ăre , de la Corabi a 
chet, Calafat, Turnu-Sevenn p;r i 
zi aş. ,A m p lecat În m:s:u ne cu of 
eChipaj III Flo rin Pâslaru si subIT' 
RTG Dumitru Danil ă. Pentru a OI 
navele germane camu fla te in sa 
pe malu ri am zburat sub 300 de 
descri e l o co tene n t u l A l e> c 
cu-Schmelli ng m isiunea - ina , . 
nova ne-a În tîm p inat focul ant laE" 
pe nave care şi-au dezv ă lu i, as': 
ţi a ... Rezolv<:.rea cazu lui - ir '::2 
- a revenit Heinkele-I or Escadr € 
misiunea d in 31 augu st 1944 de, 
hei m-ur i au descoperit un convc 
truzec i de nave, in dreptu l sa~J " 
şul de Jos, cu di rectia vest. Per; 
noaşterea zonelor ClUJ, Hued, r 
Mare, Zal au, Blenheim -urile Ou 
de pe Turn i şo r . A fost ult ima m ' 
lup t ă a Blenhei m-u rilor.. a ' o · 
1944 Escad rila a plecat la Bra - 
netu l de zbo r al locoten entulu :: 
xan d rescu - Schmelling s irt CO~, 
zboruri cu Blenheim-ul pină -, " 
1946. 

Citate mereu mal puţ l r 'r doc
vremi i, avioane le Bnsto l 3'0- -' 
forţele aeriene ale Roma" ,e r;: 
~ 0arta tu turor av ioar.e ior rc"'ar" E ~ 
toare in ce l de-a l do lea '::.!!X' -
Au fost distruse pe- r ~ a ' - - :l 
erf"'lIca nO u 2 ca Ce ' ,.... ~ If"'":C_SE 
:J' c 'oc-aCi oe D!o,'" ...,... : -::! fi 
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Datorita progresulu i aviatiei, in 
anul 1911, d in initiative unor civili, 
s-au infiintat la Chiti la ~i Cotroceni 
doua :;leo ti de pilotaj pentru ofi ~eri. 
Sesizind necesitatea, 'in anul 1912, 
George V. Bibescu , unul d intre pri
mi i aviatori romani , folosindu-se de 
ajutorul public, a pus bazele UgH 
Nationale Aeriene, asociatie ce avea 
ca scop major formarea pilo\i lor atit 
miiitari cit :;;i ci vili, precum l/i dota
rea armatei cu avioane. Alaturi de 
cei solicita\i sa asigu re deservirea 
tehnica a acesteia au fost mai mul ti 
mililari in termen , printre care ~ i Pe
tre Macavei. 

Nascut in vara anului 1891 la Pi
te;;!i , Petre Macavei, la 1 noiem brie 
191 2, a fost incorporat de Regimen
tul 4 Arge~, unde i s-a aprobat redu
cerea stagiului militar, tocmai pen
tru taptul ca era absolvent al $colii 
Superioare de Arte ~i meserii . Dove
d indu-;;i cu repez ic iune cuno;;ti ntele 
tehnice, I-au deta~at p rov izo riu 
Com paniei de Specialita\i de pe 
linga Batalionul de Geniu din Bucu
re$ti, de unde a fost luat de George 
V. Bibeseu ca mecan ic la aeroplane 
;;i ;;ofer pen!ru automobilul sau . 

Fiu al unui functionar, Petre Ma
eavei, in anul 1912, era un tinar cu 0 
frumoasa aetiviyate tehnica pentru 
acele timpuri. Dupa terminara $colii 
lucrase ca mecanic la instalatiile si
lozu rilor d in Constanta, ca apoi, pe 
cont propriu, sa piece la Paris , unde 
a pract icat 2 ani m~seria in fabrici 
de motoare pent ru avioane ~i auto
mobile. 

Aiuns la Baneasa, pe un teren ce 
se afla vis a vis de cel actual, intra 
avi oane :;>1 aviatori ;;i-a descoperi! 
voca\ia, inscriindu-se in ~coala de 
pi !otaj a LigH. Ajutat de Mircea Zori
!eanu :;>i Nicolae Cap$a, doi mae;;tr i 
ai av iatie i roman e:;;ti, a brevet at in 10 
il oiembrie 1913, f iind al 18-lea in 
iungul ;;ir al pilot ilor romani . Ca a 
fost talen tat ne-o dovede:;;te trimite
rea lui in Ftan\a, unde la 8 aprilie 
1914, in $coala "Bleriot " , a executat 
6 lupinguri, fiind primul roman 
amintit in documente ca pi lot acro
oat. 

Cunoscut de pe atunei ca un bun 
tennician :;>i pi lot, Petre Macavei , a 
<ost ce! care a execulat primele zbo
(Jri u a ionu l prololip "Vlaicu III 
A ar~tu ' respecli f:.;sese ;:>ro ecta 
~E! l re 4.; re ~ c~ ca a 0 O"OC 
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su-se neasteplata <;lisparitie a aces
luia, datorita accidentului de linga 
Cimpina, constuclia a ramas neter
minatli. Cu ajutorul unor prieteni de 
ai acestuia ca dr. Nicolae Lupu, pro
fesorul Constant in Nede!cu, Mircea 
Zorileanu, Gheorghe Negrescu ori 
Octavian Gog?, avionu l prototip a 
fost terminal. insa muri nd cei care-\ 
crease, nimeni nu i-a rna! purtat 0 
adevarat.a grij ii, p ierz indu-se 0 con
structie destul de interesan til. Nu 
mutt dupa aceasta, Petre Macavei a 
fost inaintat la gradul de plutonier ;;i 
t recut in rezerva. Numai a9a se ex
plica cum intre an i i 1914- 1916 se 
gasea Is Atelierels Socistatii Ro
mime pentru Automobile, ca i?ef al 
atelierului principal. 

in preajma participarii Romanie! la 
primul razeoi mondial, la 1 august 
1916, a fost mobilizat in cadrul Cor
pulu i de avi aiie. De la inceput a op
tat :;>1 a fost incorporat ca of its I' me
canic, trecind imediat la pregatirea 
avioanelor pentru campanie. Faptul 
nu I-a impiedicat sa ia parte la lup
tele din sudul Sibiului ~i la cele pen
tru apararea Bucure:;>t iu lui , dovedin
du-se un excelent pilot 

Fiind ro bust !?i bine facut, s-a ofe
rit lntotdeauna voluntar pentru exe
cutarea celor mai grele misiuni. In
teligent ;;i posesor al unor cuno l?
tin te aviatice com plete pentru acea 
vreme, niciodata nu a cunoscut no
tiunea de team a in executarea mi
sillnilor aeriene. De asemenea, ca 
tehnic ian a fast ext rem de priceput 
l/! muncitor, l apt pent ru Gafe s-a bu
curat de insemnate rezultate :;>i elo
giosse aprecieri. 

Odata cu retragerea armatei noas
tre in Moldova ~i stabilizarea trontu
lu i, pentru 0 perioada, Petre Maca
'lei a continuat sa lupie ca pilot in 
cadru l unei escadrile, dupa care a 
devenit ajutorul tehnic al lui Andrei 
Popov ici, comandantu! eroicu luj 
Grup 2 Aeronautic. Con~tient de ne~ 
eazuri le ~ i lipsurile din aeronautica 
noastra de atunci, s-a straduit sa 
compenseze mulle din aeestoa cu 
priceperea-i recu noscuta. S-a ingrijit 
bine de subalterni! care I-au ascultat 
!?i urmal , punind In aces! fel bazele 
unei discipline libere, generata de 
inalte simtiiminte patrietice. In aces! 
mod a asigurat pe cele mai de 
searna dintre sucesele tehnice ale 
Grupului, luina parte 9i la unele din
tre operatiunile aoriene din acel fier
bints an 1917. 

Crescind volumul lucrarilor ~i al 
cererilor frontului, incepind cu 1 
septembrie 1917, Petre Macavei a 
fost trecut la Rezerva Generala a 
Aviatiei din i a~ i ca ;;ef al ateHerelor 
de montaj motoare ~i receptioner in 
zbor ai ~yioanelor de vinatoare "Nie
upori". In acea functie a adus 0 
contributie de seama 1a cal1tatea re
paratiilor , dind un plus de incredere 
at1t rnecanicilor cit :;;i piiotilor care-i 
cuno;;teau competenta ~i pasiunea 
cu care muncea. De asemenea, a 
continua! sa receptioneze in zbor 
avioanele de tip "Sopwith" !?i "Nieu
port", sosite cu putin inainte de a fi 
fortati de s itua~ia internationalii sa 
incheiem armisti tiul cu Puterile Cen
trale. 

Modest, insa deosebit de intre
prinzator, in anul 1919 fiind mare 
nevoie de piese tumate, a conceput 
~i amenajat 0 turn atorie modema. 
foiosi nd pacura pent ru obtinerea 
temperatu rii de topire. 

Odata eu mutarea Rezerve! Ge11e
[ale a Avialiei la Bueuresti ." af1ul 
'920 urce aee- ta. 

Dupa cr""'J razoo rnoro,a ~"c-
o erTIa oularn aVlailel noastre a ca
" en rt foarte acuta. S-au propus ma 
multe solulii, primind, binein\eles 
cea a cumpararii .malerialulu i volant 
din strainalate. In urma livrarilor 
noastre de petrol (contractu I Payot), 
Fran ta ne-a oferi t avioane "Breguet 
14" din stocul ee fusese fab ricat 
pen tru nevoi!e razboiului abia in
cheiat. Dato rita faptu lui ca aUt 
avioanele cit l/ i accesoriile erau 
foarte scumpe, s-au ach izi l ionat 
mult mai putine aparate fat a de nu
maru l propus. Din comis ia de. recep
tie a acestora, prezenta la Paris, al8.
turi de GheorghG Negrescu, un alt 
aviator ;;i tehnician de mare reputa
tie, s-a al lat $i Petre Macavei , care a 
facut multe observalii legate de mo
toarele ;;i starea tehnica a avioane
lor. 

in cele din urm a, lipsa avioanelor 
a implls construirea lor in tara, fi e $i 
pe baza de licenta. Pentru aceasta, 
Ministerul de Razboi a contractat cu 
Arsenalul Aeronaut ic, instalat In ci
l eva modeste atel iere la Cotroceni , 
fabricarea unu i numar de 20 avioane 
de recunoa;;tere cu doua locuri tip 
"Brandenburg". 

Cu toate dificultatile financiare ~i 
materiale in ziua de 8 mai 1922, exe
cutate intr-o maniera deosebit de in
grij ita, primele 10 avioane au fost 
gata pentru receptie. Dupa relizarea 
primeler 20 de bucati, s-au mai co
mandai $i alte canti tati , ajungln
du-se pe la jumatatea anului 1924 la 
un numar de 72 bucati. Aproape 
toate acestea au fost preg atite pen
tru receptie :;>i probate in zbor de 
acels$i meticu los tehniciaf) $i pilot 
care a fost Petre Macavei. In paralel 
cu acestea a gasit ti mp pentrll a-I 
ajula pe $tefan Proto popescu in 
realizarea unui avion prototip. Ei a 
fost acela care I-a pilotst in pri mele 
zboruri, recomandindu-i $i unele 
perfectionari ce au fost adoptate. 
Apoi, odata cu demararea productiei 
celor 24 de avi oane "Proto" la Arad , 
a fost deta;;at acolo aproape un an 
de zile, timp In care a continuat 
munca de organizare a productiei ~i 
receptionarea acestora. 

Dupa primul razboi mondial, ne
cesitatea unei aviali i de transport 
rnarfuri ~ i pasageri , s-a f<"lcut serios 
resimtita. Pentru acoperirea necesa
rulu i s-a hotarit schimbarea destina
tiei unui numar de 10 avioane mil i
tare tip "DH 9". Cerlndu-se firmei 
producatoare din Anglia proiectul 
de transform are a avionului respec
ti\' , aceasla a pratins 0 importanta 
suma de ban i. Din acest motiv , mo
dificarile au fost executate dupa pla
nurile lui Constant in Mincu, fost 
aviator in primul razboi mondial, de
venit intre t imp inginer aeronautic, 
pe atunei ;;efu l serviciului tehnic al 
Arsenalului. in afara postulu i de pi
lotaj, s-a conceput amenajarea unei 
cabine cu doua locuri pentru pasa
ged ~ i cu compartiment pentru ba
gaie. De punerea la punct a aces
tora si chiar Incercarea lor In zbor, 
alatu ri de capitanul av. Marin Ba
dina, in vara anului 1925, s-a ocupat 
;;i Petre Macavei, devenit unul dintre 
putinii speciali:?t i in centrajul avioa
nelor . 

Cum intre cele doua razboaie 
mondiale, problema avioanelor de 
~coala a fost mai In tot tlmpu l la or
dinea zilei in aviatia noastra militara, 
un colecti v de ingineri din biroul de 
studii al vechiului slabi liment aero
naut ic, alcatuit din Constantin Is
trate, Constantin Constantinescu ;;i 
S. Stanculescu in care, datorita ex
perientei, I-au inclus si pe Petre Ma
cavei , au conceput avionul de 
l/coaia ~i perfectionare t ip ,,Aeron" . 
Produs numai in doua exemplare, in 
ziua de 30septembrie 1930, i-a tost 
incredintat :;>i acest prototip pentru 
a-I face primele zborurr de proba, 
deoarece, in ciuda virstei, continua 
sa zboare cu aceea!?i finete din tlne
rele inteleQind cel mal b'f1e proble
mele .:::e trebuiau rezorva'e a node 
a., oa .... e :>,.o~ot 0 

_ -:s a :S ... ora.e; .... e3.~ reoara 
Jare or de 300 C~ ce , 

a. :>a"ele .,Fokker a1,a:e in 
a.t allel f10ast re mii ilare. Ade~ 
dependentei tehnice ro, ane; 
fost acela care a pus la pur 
nind cu solu\ii originaie, 5inc 
rea mitaliere!or de pe a 
avioane, studiind :;>i realizind 
stinctor pentru stingerea inc, 
de la bordul aeronavelor ca 
aveau Aparatul, care a costal 
un sfert din valoarea un uia ( 
ea$i destina\ie adus din im 
dat satisfac \ie $i a fost produ' 
dustria noas!ra. Apoi , In anu 
tor, a studiat ~i realizat un 
pentru· indreptarea $i echl ! 
vilbrochenelor de la motoare 
nelor accidentate. Piesa de m 
portantii ~ i destul de prete 
din punct de vedere tehn ic 
mii le realizate au fost demne 
in seama. 

In tot acest timp, a conti' 
condu ca ;;i sa controleze I. 
ce se executau in ateliere 
erau incredinlate, stimulind 
tind g rija muncitorilor. D( 
adica in 1928 ;;i 1929 a cond 
surile practi ce ale ;;col ii de 
cier:1i aeronautici militari , tri 
Arsenal pentru instructia de 
litate. 

Energic :;;i prevazator, dOVE 
mare pulere de munca si au 
profesionala, tot timpul s-a ~ 
sa fie in pas cu progresele n 
in spec ialitatea sa, fapt ce 
dreptcitit sa faca parte din ma 
comisii tehnice,. In anu l 1932 
deta~at la IAR Bra!?ov, unde 
parte din com isia de incer 
ornologari a produselor or 
create in ace a fabrica. 

Sub conducerea sa, ia A.r 
Aeronautici i, s-au executat 
carile instalatiilor de tragere ;: 
lierelor de pe avioanele 
pentru a nu mai sparge :; 
motoarelor odata cu decl;: 
proiectilelor, rezolv lnd totoe 
problema armarii electrice 12 
de foc de pe al te avioane 
s-au datorat adoptarile dispoz 
sincron izatoare pe baza 501 

tip "Constantinescu " la aY, 
"Fokker". De asemenea. s-a 
~i a reu:;>i t sa puna in lunc il 
banc modern pantru pro bat ' 
toarelor racite cu aer . 

in anul 1934 a real izat ur 
pentu fabricarea el icelor pr 
p iere, fapt ce a facut sa nt 
cumparam din strainatate. 
acea perioada a conceput ~ i 
la Arsenal un generator de ae 
pentru sudura, un aparat de ( 
tionat garnituri , 0 instalat le 
chelaj :;>i 0 usciitorie pentru 
alit de necesaar constructiilo 
para\ilor aeronautice. $ i, CL 
acestea, a continuat sa zboa' 
tirziu, dovedind calitat i de-a 
excep\ionale. 

A fost omul care a co' 
enorm ca industria aerona..! 
mitneasca sa progreseze, C 
du-:;>i cu fiecare zi mai mu 
penden ta :;>i competenta tenl 
fost eel ce s-a stradu it , retJ ~ 
buna masura, ca Arsenalul Ae 
tic sa devina 0 adevarata 
utilii $i producatoare, unde 11, 
anul 1936 s-au reparat 1 
avioane ~i 150 de motoare. C( 
Arsenalul de care s-a legal 
toata viala l/i care in anii urlT' 
izbutit sa construiasca aproa!= 
gral motorul de avien t ip ., 
Petre Macavei si-a doved it inc 
pacitate, greu de egaiat ACE 
cu l mlnat cu perioada , 
1938-1945 cind a devenit Uf' 
tre conducatorii ei. Ca a fos 1 

nician pasion at, a dovedl t-o 
cind $1' du pa pensionare in 
Ministerului Construc\iilo' si 
unitali. unde s-a achilal CU 
sin\a de problemele increclf't, 
sind in urma sa U'1 exe~' 
aleasa co-npe t eN3 S va oa'p. 
S or"a!a 
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Datorită progresului aviaţiei , 1n 
anul 1911, din iniţiativa unor civili, 
s-au înfiinţat la Chitila şi Cotrocen i 
două şcoli de pilotaj pentru ofiţeri. 
Sesizînd necesitatea, 'in anul 1912, 
George V. 8ibescu, unul dint re pri 
mi i aviatori români, folosindu-se de 
ajutorul public, a pus bazele Ligii 
Naţionale Aeriene, asociaţie ce avea 
ca scop major formarea piloţilor atit 
militari cit şi civiii, precum şi dota
rea armatei cu avioane. Aiătu r i de 
cei solicitaţi să asigu re deservirea 
tehnică a acesteia au fost mai mulţi 
militari in termen, printre care şi Pe
tre Macavei. 

Născut În vara anului 1891 la Pi·· 
t eşti , Petre Macavei, la 1 noiembrie 
191 2, a fost Încorporat de Regimen
tul 4 Argeş, unde i s-a aprobat redu
cerea stagiului militar, tocmai pen
tru faptul că era absolvent al Şcolii 
Superioare de Arte şi maserii. Dove
di ndu-şi cu repeziciune cunoşti nţele 
tehnice, i-au detaşat provizo riu 
Companiei de Specialităţi de pe 
l îngă Batalionul de Geniu din Bucu
reşti, de unde a fost luat de George 
V. Bibescu ca mecanic la aeropiane 
şi şofer pentru automobiiul său. 

Fiu al unui funcţionar, Peire Ma
cavei, in anul 1912, era un t înăr cu o 
f rumoasă activitate tehnică pentru 
acele timpuri. După terminara şcolii 
lucrase ca mecanic la instalaţiile si
lozurilor din Constanta, ca apoi , pe 
cont propriu, să plece la Paris, unde 
a practicat 2 ani meseria in fabrici 
de motoare pentru avioane şi auto
mobile. 

Ajuns ia Baneasa, pe un teren ce 
se afla vis a vis de cel actual, intre 
avi oane şi aviatori şi-a descoperit 
vocaţ ia, inscriirodu-se in şcoala de 
Di lolaj a Lig ii. Aj:ltat de Mi rcea Zo ri
' '''anu ş i Nicolae Cap şa, doi maeştri 
ai avi aţie i româneşti, a brevetat În 10 
il oiembrie 1913, fi ind ai 18-lea în 
,un gul ş ir al piloţilor romani . Că a 
fost ta lentat ne-o dovedeşte trimite
'ea lui În Ftanţa, unde la 8 april ie 

914, În şcoala ,,8Ieriot" , a executat 
6 lup inguri , f iind primu l român 
arri nt it În documente ca pi lot acro
::lat. 

Cunoscut de pe atunci ca un bun 
tenn ician Ş I pilot, Petre Macave Î, a 
!Os! e' care a executat pri mele zbo
( .. ri c aVionu l protot ip "VlaicLi III 
t..oa:- u esOectl te! ese oro ec a 
:1: C 7 e A"re ." c~ ca a o ::> loc 
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SU-S8 neaşteptata dispariţie a aces
tuia, datorită accidentului de l îngă 
Cîmpina, constuc\ia a rămas neter
rninată. Cu ajutorul unor prieteni de 
ai acestuia ca dr. Nicolae Lupu, pro
fesorul Constantin Nedelcu, Mircea 
Zorileanu, Gheorghe Negrescu ori 
Octavian Gog?, avionul protot ip a 
fost terminat. Insă murind cei care-I 
crease, nimeni nu i-a mai purtat o 
adevărată gri.ia, pierzindu-se o con
strucţie destul de interesantă. Nu 
mult după aceasta, Petre Macavei a 
fost Înaintat la gradul de plutonier şi 
trecut În rezervă. Numai aşa se ex
p lică cum între ani i 191 4-1 91 6 se 
găsea le Aieiierele Societ ăţii Ro
mane pentru Automobile, ca şef al 
atel ierului principal. 

În preajma parti cipării României la 
primul război mondial, la 1 august 
1916, il. fost mobil izat În cadru l Cor
pului de avi aţi e. De la inceput a op
tat şi a fost Încorporat ca o fiţel· me
cank:, trecînd imediat la preg ăt i rea 
avioanelor pentru campanie. Faptul 
nu l-a impiedicat să ia parte la lup
taie din sudul Sibiului şi la cele pen
tru apărarea Bucureştiu l u i. dO'ledin
du-se un excelent pilot. 

f iind robust şi bine făcut , s-a ofe
rit Întotdeauna voluntar pentru exe
cutarea celor mai grele misiuni. In
teligent ş i pO'3esor al unor cunoş
tinţe aviatice complete pentru ac·ea 
vreme, niciodată nu a cunoscut no
ţiu nea de teamă În e)(ecuiarea mi
siuniior aeriene. De asemenea, ca 
tetln iciart a fost extrem de priceput 
si mUflcitor, fapt pentru Gare a-a bu
curat de insemnate rezu ltate şi elo
gioase aprecien. 
Odată cu retragerea armatei noas

tre in Moldova ş i stabilizarea frontu· 
lui. pentru o perioadă, Petre Maca
vei il conti n uaţ să lupte ca pi lot În 
cadrul unei escadri le, după care a 
deven it ajutorul tehnic al iui Andrei 
Popovici , co man dan t ul eroi cuiu.i 
Grup 2 Aeronautic. Conşt i ent de ne
cazurile şi lipsuri le din aeronautica 
noastră de atunci, ;,-a strădu i t să 
compenseze multe din aceste". cu 
priceperea- i recu noscută. S-a Îngrij it 
bine de subalternii care l-au ascultat 
ş i urmat , punînd În acest fei bazele 
unei discip line !îbere, generată de 
inalte simţărr:inte patr iot ice. In acest 
mod a asigurat pe cele mai de 
seam ă dintre sucesele tehnice ale 
Grupului, lu înd parte şi la unele din
tre operaţiu nile aeriene din acel fier
binte an 1917 

Crescînd volumul l u c r ărilor şi al 
cereriior frontu lui , începind cu Î 
septembrie 1917, Petre Macavei a 
fost t recut la Rezerva Generală a 
Aviaţ i ei din i aşi ca şef al ateliereior 
de montaj motoare si recepţionar în 
zbor al. <\yioanelor de vînătoare "Nie
uport". In acea funC\ Îe a adus o 
contribuţie de seamă la calitatea re
para ţ i il o i", dînd un plus de incredere 
atit mecanicilor cît ş i p i loţilo r care-i 
cunoşteau competenţa şi pasiunea 
cu CBre muncea. De asemenea, a 
continuat s ă ((~cepţioneze În zbor 
avioanele de tip "Sopwi th" ş i "Nieu
port", sosite cu pu lin inainte de a fi 
forţaţi de situaţia i nternaţional ă să 
Tnch(liem arm ist i ţi u l cu Puterile Cen
t rale. 

Modest, Însă deosebit de înt re
pr i nzăto r, in anu l 1919 fiind mare 
nevoie de piese turnate, a conceput 
şi amenajat o turn ătorie modern ă. 
foiDs lnd p acura pentru o bţ i n erea 
temperaturii de topire. 

Odata cu mutar a Rezerve: Gene
rale a A i aţ l e i la 8 ucures'l · anul 
1920 ~"C~ ace" ta 
ce S:'5· -" a ~~ .. e 

:::J a c,.....,... alO "-'0 J a -"_-
c arr.a a utărll a a· ,91 I10a5 'e a e
ven 't foarte acută . S-au propus ma 
multe so l u ţii, primind, bine i nţeles 
cea a cumpără rii ,materialului vol ant 
din străi nătate . In urm a Iivrărilor 
noast re de petro l (contractul Payot). 
Fran ţa ne-a ofer it avioane "Breguet 
14" din stocu l ce fusese fabricat 
pen tru nevoile război u l ui abia În
cheiat. Datorită faptu lu i că atit 
avioanele cit ş i accesorii le erau 
foarte scumpe, s··au achiziţionat 
lŢlu l j mai puţine aparate faţă de nu
marul propus. Din comisia de-r6cep
ţie a acestora, prezentă la Paris, ală
turi de Gheorghe Negrescu, un alt 
aviator şi tehnician de mare reputa
ţie , s-a aflal şi PE;)tre Macavei, care a 
făcut multe observaţii legate de mo
toarele şi starea tehnică a avioane
lor. 

in cele din urm ă, lipsa avioanelor 
a impus construirea lor În ţar ii. fi e şi 
pe bază de l i cenţă. Pentru aceasta, 
Ministerui de Război a cont ractat cu 
Arsenalu l Aeronautic, instalat În cÎ
teva modeste ateliere la Cot roceni, 
fabri carea unui număr de 20 avioane 
de recunoaştere' cu două locuri t ip 
"Branden burg". 

Cu toate di ficult aţile financiare şi 
materialE;) În ziu a de 8 mai 1922, exe
cutate într-o manieră deosebit de in
grijită, primele 10 avioane au fost 
gata pentru recepţie . Dupa re l izarea 
primelor 20 de bucaţi, ,,-au mai co
mandat ş i alte cantităţi , ajungin
du-se pe la j umătatea anului 1924 la 
un n um ăr de 72 bu căţi , Aproape 
toate acestea au fost preg ătite pen
tru recepţie şi probate in zbor de 
acelaşi meticu los tehnicia'1 şi pilot 
care a fost Petre Macavei. In paralel 
cu acestea a găsit t imp pent ru a-l 
ajuta pe Ştefan ProtopopesctJ in 
realiz area unui avion prototip. EI a 
fost acela care 1- 3 pilotat in primele 
zboru ri , recomalidÎndu-i şi unele 
perfecţion ări ce au fost adoptate. 
Apoi , odat ă cu demararea product iei 
ceior 24 de avioane "Proto" la Arad, 
a fost detaşat aco lo ap roape un an 
de zi le, t imp in care a continuat 
munca de organ izare a producţiei ş i 
recepţion area acestora. 
După primul război mondial, ne

cesitatea unei avi aţii de transport 
mărfu r i ş i pasageri, s-a făcut serios 
resllnţltă. Pentru acoperirea necesa
rul ui s-a hotărît schimbarea destina
tiei unui număr de 10 avioane mili
tare tip "DH g". Cerindu-se firmei 
producatoare din Ang lia proiectul 
de transformare a avionului respec
tiv, aceasta a preti ns o imporiantă 
sumă de bani. Din acest motiv, mo
d i ficările au fost executate după pla
nur ile lui Constantin Mineu, fost 
avi ator În primul război mondial , de
venit intre timp inginer aeronautic, 
pe atunci şeful servic iului tehn ic al 
Arsenalulu i. În afara postul ui de pi
lotaj, s-a conceput amenajarea unei 
cabine cu două iocuri pentru pasa
geri şi cu compartiment pentru ba
gaje. De punerea la punct a aces
tora ş i chi ar Încercarea lor in zbor, 
alături de câpitanul av. Marin B ă
dină, In vara anulu i 1925, s-a ocupat 
şi Petre Macavel , deven it unul dintre 
pu ţin i i speci a l i şti În centrajul avioa
nelor. 

Cum înt re cele doua răz boai e 
mondiale, problema avioanelor de 
şcoală a fost mai În tot timpul la or·· 
d inea zilei in avi aţia noastră militară , 
un colectiv de ingineri din biroul de 
stu dii al vechiului stabi liment aero
naut ic, alcătu it din Constantin 15-
trate, Constantin Constant inescu şi 
S. Stăncu lescu în care, dato rita ex
peri enţei, l-au inclus si pe Petre Ma
cavei , au concepu t av ionul de 
şcoală şi perfecţionare tip ,Aeron". 
Produs numai in două exemplare, in 
ziua de 30 septembrie 1930, i-a fost 
încredinţat ş i acest prototip pentru 
a-i face primele zbol uri de probă, 
deoarece, În ci uda virstei. cont inua 
să zboare cu aceeasI fi neţe din tin e
rele Î'lţeleQÎnd cel ma· ,ne prOble-

ele ce rebuiau "eza ato a"o le 
a -3.-~ :vo o" ~ 

_ - : = a s ... ora. e;;r' 93.! f'eDa"a 
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a. ::lilne e ,Fokker a ' a: e; "r 

a , atlel noastre militare Ade ~ 
dependen ţe , tehnice ro 'Tl ane; 
fost acel a care a pus la pur 
nind u sol u tii or ig in aie, ;;IOC 
rea mitaliere!or de pe a 
avioane, studiind şi realizînd 
stinctor pentru stingerea inc, 
de la bordul aeronavelor ca 
aveau Aoaratul , care a cost al 
un sfert ·din valoarea un uia ( 
eaş i destinaţie adus di n im 
dat satisfacţie şi a fost produ! 
dustria noast ră , Apoi, in anu 
tor, a studiat şi realizat un 
pentru îndreptarea ş i ecnl l 
vi lbrochenelor de ia motOare 
nelor accidentate. Piesă de m 
portanţă şi destul de prete 
din punct de vedere tehn ic 
miile realizate au fost demne 
În seamă .. 

In tot acest timp , a con ,
conducă şi să controleze I 
ce se executau în atel iere 
erau Încredinţate , sti mulînd 
t ind g rij a muncito r ilor . DI 
adică În 1928 şi 1929 a cond 
surile practi ce aie şcolii de 
ci eRi aeronautici milit ar", Iri 
Arsenal pentru in st ru cţia de 
litate. 

Energ ic şi prevăzăto r , do". 
mare putere de mu ncă Si au 
profes i o nală, tot t impul s-a ! 
s ă fie in pas cu prog resele rl 
i'n specialitatea sa, fap t ce 
d reptăţi t să facă parte din ma 
comisii tehnice,. In anul 1932 
detaşat la IAR Braşov, unde 
parte din comisia de ineer 
omologăr i a produsel or o r 
create În acea fabrică. 

Sub conducerea sa, la .0. , 
l\eronauticii, s-au executat 
căr il e i nstal aţ ii! o r de tragere li 
iierelor de pe avioanele 
pentru a nu mai sparge :: 
motoarelor odată cu declc 
proiectilelor, rezolv înd totoc 
problema armării electrice la 
de foc de pe alte avioane 
s~all datorat adoptările dispoz 
sincronizatoare pe baza SOI 
t ip "Constantinescu " la av 
"Fokker" . De asemenea. s-a 
şi Ci reu şit s ă pun ă În func II 

banc modern pent ru proba. 
toare lor răcite cu aer. 

În anul 1934 a real izat ur 
pentu fabri carea elicelo r pr 
piere, fapt ce a făcu t să m 
cumpărăm din st r ăinătate. 
acea perioadă a conceput Ş I 
la Arsenal un generator de ac 
pentru sudur ă, un aparat de ( 
ţionat garnituri, o in s ta l a ţ i e 
chelaj şi o uscător ie pentru 
atit de necesaar const ruCţi ilo 
paraţilor aeronautico. Şi , eL 
acestea, a continuat să Zb08 l 
tirziu , dovedind calitaţ i de-a 
excepţion ale. 

A fost omul care a COl 
enorm ca industria aerona .. 
mânească să progreseze c 
du -· şi cu fiecare zi mai mu 
pendenţa ş i com petenta te. r 
fost cel ce s-a strădu i t reu! 
bună măsură , ca Arsenalul Ae 
t ic să devină o adevăr ată 
uti l ă şi p roducătoare , unde r _ 
anu l 1936 s-au reparat 
avioane şi 150 de motoare. G! 
Ars nalu! de care s-a lega: 
toată viata şi care În an ii urm 
izbutit să con stru ia scă aproa,: 
grai motoru l de avion lip 
Petre Macavei si-a doved it Înc 
pacitate, greu de egalat ACE 
cu l m i nat cu peri o ada 
1938-1 945 cîn d a deven it Uf' 
tre con du căto r ii ei. Că a fo 
nician oas ionat, a doved l:
cind Ş I · după pensionare 'n 
Ministerul UI Cons t rucţiilo ' S 
u ni t ă ţ i unde s-a achita cu 
sin ţa de problemele incredln \. 
s-nd in urma sa u" 6l'Srr I 
a, easă co peef' il s . a oa'e 
S 0 " 3 a 



3: r ::u " a e ::'f"~ate ro rnan e a SD~'"'efiL os 
... ", .A! s ..... ,. _e Dll nOate - .. Skoda 2" 51 
:Je"au 35 - a: :ate in inzestrarea Regl

-8'1 ~ vIs, respect IV, Regimentul I 2 
:~ 'e de lupta reunite in Dlvlzia 1 bli ndaia 
'<orn i! la Mare". 
. ~ tlrn pul confruntari lor de pe frontul 

:: e est, indeosebi in luptele de la Chi~i
- a Odessa ~ i Stal in grad (cotul Donu-

Reglm entul 1 care de luptil a pierdut 
_~ nurnar insemn at din cele 126 de tan
:;u r .. Skoda R 2" i n duelurile cu tancurile 
s ') letlce mai moderne "T-34" ~; "K.W.", 
· ~.arrn ate cu tunuri rnai puternice ~i un 
:>1 ndaj superi or tancurilor cehoslovace. 
"entru com batan\ii romani situa\ia deve
~ se i ngri joratoare. ceea ce i-a indemnat 
sa se adreseze comandamentelor supe
r oare si sa solicite gasirea unei solu\ii. 

Semnal ul de alarma tras de coman dan
.... Reg imentului 1 care de lupta, colone
~ Emil ian lonescu, a fost recep\ionat la 
3ucuresti, Direclia Superioara a tylotome
~an l za r i i propunind Ministerului Inzestra-

Armatei si al ProduC\iei de Riizboi 
' • . LA.P.R. ) sa importe tancuri germane 
oderne tip "T-II I" si "T-IV", fiindca "Ca

'u de lupta [Skoda] R 2 nu mai poate Ii 
' :>Ioslt in atac sau aparare, deoarece este 
,e" ralizat de majoritatea armamentului 
ar tlca r [sovieti c]. Acest car ramine sa in
:;adreze detasamentele de cercetareale 
J . Iziei Blindate si marilor unitali de ca
,, 2 ene>' 

Cum inzest rarea cu tancuri germane 
~'a 0 chestiu'ne de durata, specialistii 
" A P. R. au intreprins 0 serie de studii 
: r . nd moderniza rea tancului in disculie 
Su P Imentarea blindajului ~i scl1irnbarea 
'=sa de artiler ie), ,nsa concluziile trase 
" '; eu ost de natura sa incurajeze efortu
• '= ''1 aceasta direcli e. Singura solutie ce 
~ :; rJ t real izabila (rnedoda folosita pina 
~' u~ C de germani si de sovietici) a fost 
=C8"..a de a-I transforma in tun de asalt 
:: r ~ utll zarea piese lor de arti lerie de cal. 
-" 'TIm md. 1936, ~ I a blindajelor tancu-

, B.T.-T ' si "T-26", toate materiale 
s.c. e Ice de captura. 

" or,mavara anu lul 1943, ministrul de 
' 2.200 general ul de corp de armata Con-
5:a'1t n Pantaz i, a ordonat realizarea pro
: . ;:lUlui TAC.A.M. "Skod a R 2" (tun ani
::ar pe afet mobil "Sk oda R 2" ), operatie 
- eredin ata u nu i col ecti v condus de 
. -::olonelu! Constant in Ghiulai. 

';.:est colecuv, impreuna cu specia lis ti 
:;.;: 2 ate lrere le "Leoni da and C- ie" din 
:O"cc.rest l. a conceput SI a con strui t pro
Y:lul in perro ada lu lle-septembrie 1943. 
- :v 'sul testelor efectuate. noul bl lndat a 

: a: 'ez.; ltal e apreclate drept bu ne de ca
';" :;;)f'struc:o' care in raportul lor re
-3 rCB ..... reus :a : xar ~.J nJ l u pe s.aS II.; (~ 
:. S-~E"" ' a a;e· .. J .3 "e .: ~ .... :: .e t!e art e-

.... = .:: - : =. ... _ .... - :. -e ... ·_ " 2~e-r 
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a e lunulu l, inzestrat cu mun'l le oe co 
cappe romaneascii (pro iectl le explozlve 5 1 
periorante model "Cost inescu " ) si apa
rate de och ire romanesti produse de 
I.O.R. (Iuneta antitanc model "maior ing. 
Raul Septllic l"). Spa\iul creal prin inde
partarea turelei si instalarea scutului per
mitea echipajului - format din conduca
torul blindatului, radiotelegrafist si ser
vantul piesei de artilerie - sa se miste cu 
usurinla in interior. Scuturile erau fixate 
solid, forma si suprafala lor fiind suficient 
de mari pentru a proteja echipajul impo
triva focului executat cu armamentul de 
i nlanterie. 

in ceea ce privea calitalile tehnice ale 
~asiului, mobilitatea, puterea motorului, 
deplasarea in teren ~.a. : ele au ramas 
aceleasi ca ale tancului "Skoda R 2'''. 
Constructorii au fost insa nevoili sa recu
noasca ~i 0 deficienla majora a blindatu
lui realizat de ei: profilul prea inalt (2,24 
m), determinat de constructia initiala a 
~asiului, avea drept consecinta 0 mascare 
mai dificila in teren ~i, drept urmare, peri
colul de a fi descoperit ~i neutralizat ra
pid. 

Intormat despre incheierea lucrarilor, 
mare~alul Ion Antonescu a decis la 24 
noiembrie 1943 irnpulsionarea activitatii 
in aceasta directie, hotarind instituirea 
unei comisii formate din generalii V. Ata
nasiu, M. Racovita, V. Negrei, N. Stoe
nescu, A. Nicolaescu, S. Mardari si colo
neii P. Leonida, C. Nestorescu si A. Du
mitrescu, insarcinata cu elaborarea unui 

studiu privind blindatul transformat la 
atelierele "Leonida and C-ie". 

in urma unor noi probe la care a fost 
supus prototipul in poligonul Suditi, co
misia a ajuns la concluzia ca, desi acesta 
prezenta inconvenientul ca avea "profilul 
prea inalt", totusi "Carul transformat are 
o valoare mai mare decit carul [Skoda] R 
2 actual". Cu toate acestea, la sugestia 
generalului M. Racovita, comandantul 
trupelor, motomecanizate, comisia "ob
serva ca este recomandabil sa nu se 
treaca la transformarea carului [Skoda] R 
2 decit dupa ce se vor primi din Germa
nia alte mijloace blindate mod erne. 
Aceasta deoarece la ora actuala nu dis
punem de all material, iar transformarea 
este 0 chestiune de durata". 

in primele luni ale anului 1944 din Ger
mania au inceput sa soseasca tancurile 
comandate, a~a ca la 12 februarie 1944, 
intr-o con ferinta tinuta la Marele Stat Ma
jor, "domnul ministru de riizboi, domnul 
ministru al inzestrarii ~i domnul sef al 
Marelui Stat Major au hotMit ca 40 care 
de lupta" [Skoda] R 2 sa fie trans
formate in tunur i an tic ar pe afet mobil". 

Operalia de transform are a fost incre
dinlata. incepind cu a dou a jumatate a lu
nii februarie 1944 atelierelor societati i 

_eo Id a a d C- e sarc f'3 SJorayeg ' er ii 
... c r0 'Of .a :>3 rt e.2 ar - a!e reo = 
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vi eti c ca l. 76,2 rn m, md. 1936, a fos t inl o
CUlt cu un tun sov ieti c de captura de ace
lasi calibru, insa mai modern, md. 1941 . 

Pina la sfirsitul lunii iunie 1944 au fost 
transformate in tun uri anticar pe afet mo
bil (TAC.A.M.) 20 tancuri "Skoda R 2", 
as!fel incit, impreuna cu prototipul, nu
marul acestora era de 21. 
. 0 data realizat jumatate din numarul de 

TAC.A.M. "Skoda R 2", 0 comisie a pri
mit ordinul sa studieze si sa raporteze 
comportarea unei baterii alcatuite din 7 
piese intr-o serie de teste complexe. Ele 
s-au desfasurat la poligonul Dadilov in zi
lele de 27, 28 iunie si 1, 14 iulie 1944, 
specialistii militari urmarind cu prioritate 
comportarea tunurilor in mars si la pro
bele de tragere impotriva unui tanc 
"T-34". La .incheierea testelor comisia a 
constatat ca "Materialul car este suficient 
de puternic pentru piesa ce poarta si ink, 
fmo0301 genera/l s-a comportat in teren 
bine". De asemenea, "La trecerea obsta
colelor normale ~i la schimbarile de 
panta s-a constatat ca plasarea tunului 
sus (genuliera mare) satisface, desi genu
liera rezultata este foarte mare pentru un 
material anticar pe senila". in ceea ce pri
veste tragerile cu piesa de artilerie, com i
sla constata urmatoarele: "Materialul 
poate trage anticar sub 600 m cu efecte 
asupra galetilor, peretelui inferior (verti
cal) al cutiei blindate, precum si asupra 
turelei (lateral)", cit si, in cazul folosirii 
proiectilelor explozive, 0 "grupare per
fecta (precisa)" pina la 0 distanta de 3 
km. 

~ .:;1= .: .... - ~ 
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Oecl v I erao ilna!e asc ia. -su 
aparate lor de observar8. d Ie ale 
ceri i ~n tu r il or adinci dl cauza I I 
teyii piesei de art ilerie. rna e rarea 
lenta a teyii de tun pe directie in Cl 
ratie cu manevra pe in altime, fap 
greuna coordonarea misc ar ilor in t 
vizarii si urmaririi tin tei, num aru l ree 
proiectile ce pu teau fi transporta 
bord (27-30), cimpul de vedere re{ 
lunetei antitanc, ineficacitatea tiru 
cazul blindajelor inclinate ale tal 
"T-34" la 0 distanta ma i mare de 5 

Pe linga deficiente ce au put ut fi 
eliminate - de pilda completarea a 
telo~ ~e obs!'l~vare cu 0 luneta pa 
mica, Imbunatatrrea slstemului de r 
vrare pe directie a tevii de tun , sp< 
nu~arului de proiectile transporta t 
adaugarea unor rasteluri supli menta 
peretii interiori ai scutului , dot are 
aparate radio -, comisia a consta 
unele carente majore ce nu puteau 
mediate alit de usor, asa incit a pi 
ca "materialul gata construit sa fi e 
buintat numai ca piesa de artilerie p< 
mobil (senila) si in nici un caz ca 
anti car", iar "Pentru res tul ca 
[Skoda] R 2 netransformate inca sa ~ 
nunte la formula combinarii cu pi esa 
76,2 mm (md. 1941 sau 1936), 
aceasta piesa, care putea fi consia 
anti car pina in toamna anului 1942-
total ineficace la ora actuala fal a d, 
rele de lupta moderne". Din acest i 

comisia a propus "Sa se opreasca 
carea de noi piese T.A.CA M. R 2 • 
tuala formula si sa se repare $i cor 
teze cele realizate", sugerind ca pe 
T.A.CA M. "Skoda R 2" sa fie inz81 
cu tevi de tun uri antitanc "Re$ila" c< 
mm, md. 1943, sau sa fie transforma 
tancuri aruncatoare de flac ari 
proiectul, existent la acea data, al c~ 
nulul Petru lancu. 

Urmare a acestUi raport, la 22 
1944 Comandamentu/ Trupelor Mote 
canizate a decis sistare a transforr 
restului de 20 de tancuri , prevazUl 
planul initial, si inceperea st ud iilo 
vind montarea tunului german " Rhelr 
tall" calibrul 88 mm . 

Cele 21 de TACAM ... Sk oda R 2 
fost trimise unitatilor de blindate 18 S 

tul lunii iulie si in primele zil e ale 
august 1944, fara a fi ins a folos tE 
acestea pe front pina la 23 au gust 

La 28 septembrie 1944 in cadrul " 
mentului 1 care de luptii s-a co nst l 

companie operativa alcatuita din 3 
toane TAC.A.M. "Skoda R 2", inzes ' 
cu 16 piese, subunitate care a fos l 
clusa, sub numele de Co mpa 
T.A.CAM. R2, in Batalionu l 2 ins 'U 

Aceasta unitate a participat la lUI 
pentru eliberarea partii de nord-va: 
Romaniei, pentru ca, din 25 nOle 
1944, conform ordinului Marelui Stat 
jor Roman - care a dat curs cerer ' 
perative a Comisiei Aliate de C~ntro · 
vietice) -, prin care Regiment ul 
de lupta era desfiintat, contop indu-si 
Regimentul 2 care de lupta, cele 6 p 
ramase in functiune sa treaca in ze, 
acestuia din urma. 

TACAM.-urile "Skoda R 2" din c 
punerea celui de-al doilea reg imenl 
tancuri au fost folosite in perioada i 

tie-mai 1945 in luptele din MoraYI 
Austria. La sfirsitul campaniei mai 8 r 
stare de functionare un T .A.C.! 
"Skoda R 2". 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE T.A.C.A.M . .. SKODA R 2" 

Greutate: aprox. 11,5 t 
Lungime: 4,9 m 
!,.iillme: 2,1 m 
Inaltime: 2.24 m 
Armament: 1 tun antitanc cu frina de gura, model sovietic ,,2IS" 

cal. 76,2 mm. cu luneta antitanc romaneasca I.O.R. model "maio r 
Raul $epti lici" 

- cimp de tragere vertical +15°; _5° 
- cimp de tragere orizontal 30° 
Munitle: 21 proiectile explozive 

9 proiectile perforante 
Blindaj: ;;asiu - frontal 25 mm 

- lateral 16 mm 
- pante 12 mm 

romane:;>ti, model "Cost ine 

scutul tunului avea intre 10 si 17 mm 
Motor: "Skoda T-11" cu 6 cilindri; capacitate 8500 cm3; p utere: 12( 

la 1 800 tura\ii/min 
Carburan!: benzina de 60 CO 
Vltezii: 35 km/h 
Consum: 81 1/100 km 
Capacitatea rezervorului : 153 
Autonomle: 190 km pe cail e rut iere 

115 km pe cimp 
Performanle: trecea vadu r i de 0,8 m 

tran~ee de 2 m 
o bstacole e 0 ,5 rr 
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:: _E. ' :' .... 1' ~=- ""'Jate - S J'\ OO :=' S s. 
~e"' ~u 1 3:' _o a' la e in inzestrarea =1eg1-
~=~ ~ _ 5 rcsoectlv. Regimentuiui 2 
::a-= je '-1' :3 ' e n e in Divizia 1 b li ndată 

:;o.,..,ănl a ~ara". 
. '1 timpul confrun ta rilor de pe frontul 

:;E est indeose bi in iuptele de la Chişi
-3" Odessa ş i Stalin grad (cotul Donu
_ Reg imentul 1 care ae luptă a pierdut 
_ - n t.. mar insemnat din cele 126 de tan
:;ur . Skoda R 2" in duelurile cu tancurile 
s_ etice mai moderne "T-34" şi "K.W.", 
-armate cu tunuri mai puternice şi un 

:o ndaj superior tancurilor cehoslovace. 
"'e'llrU com batanţii români situaţia deve
- se i ngnjo răto are , ceea ce i-a indemnat 
5a se adreseze comandamentelor supe
r are Ş I sa solicite găsirea unei soluţii. 

Sem nalul de alarmă tras de comandan-
Regim entului 1 care de luptă, colone

~ Emil lan Ionescu , a fost recepţionat la 
::ucurestl, D i recţia Superioară a Motome
;:an zăn i propu nind Ministerului Înzestrâ-

Armatei şi al Producţiei de Război 
" I.A.P.R.) să importe tancuri germane 

erne t ip "T-III " şi "T-IV", fiindcă "Ca
r u e lu ptă [Skoda] R 2 nu mai poate fi 
() OSlt in atac sau apărare, deoarece este 
~e~trali zat de majoritatea armamentului 
ar.: ar [sovietic] . Acest car rămine să in
cadreze detaşamentele de cercetare ale 
i) ,'IZlel Blindate şi marilor unităţi de ca
.. a ene o

' 

C~m i nzest rarea cu tancuri germane 
~ 'a Q chestiune de durată, specialiştii 

I ... p .R. au i ntreprins o serie de studii 
::r. d odernizarea tancului in discuţie 
s~" m'l tarea blindajului şi schimbarea 

- =se de artile rie), in să concluziile trase 
-u a~ st de natu r ă să incurajeze efortu-

" 'n aceas tă direcţi e . Singura soluţie ce 
3 ~ r ~ rea li zabil ă (medodă folosită pină 
a'~~': de germani şi de sovietici) a fost 
"CE23 de a-I transforma in tun de asalt 
:" - ,,1 zarea pieselor de artilerie de cal. 
-a:: """1 md. 1936, şi a blindajelor tancu-
- M B T. -7" şi "T-26", toate materiale 
S~ s ,ce de c aptură, 

" orlm ăva r a anul ui 1943, ministrul de 
-~!Zl generalul de corp de armată Con
s'a": Pan taz l, a ordonat realizarea pro
: : ţ~lul T.A.C.A. M. "Skoda R 2" (tun ani
:ar e afet mo bil "Skoda R 2"), operaţie 
-~'ajln ata u nu i colectiv condus de 

-,::)Ionelul Constanti n Ghiula i, 
- ;est colecijv, im p reună cu specialişti 

:c E ateliere le "Leonida and C- ie" din =_: ... -"5t a concep ut şi a construit pro· ;' =~, ''1 perio ada Iuli e-septembr ie 1943. 
- :~'~u es elor efectuate, noul bllndat a 

::" '"ZJ tale apreciate drept bu ne de c ă · 
.~ :,:>"'s:rl.oCi..j' c are - raoonul lor re

-::s .. :.a ... re ..... ..::. :3 : ,..3" - _ ,..~ -LI !J2 3a s. u re
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c,o:)l le romaneasca (proi ec tile explozive SI 
per ora nte model "Costinescu") si apa
ate de och ire românesti produse de 

LO.R. (luneta antitanc model "maior ing. 
Rau l Şeptilici"). Spaţiul creat prin inde
părtarea turelei şi instalarea scutului per
mitea echipajului - format din conducă
torul blindatului, radiotelegrafist şi ser
vantul piesei de artilerie - să se mişte cu 
uşurinţă in interior. Scuturile erau fixate 
solid, forma si suprafaţa lor fiind suficient 
de mari pentru a proteja echipajul impo
triva focului executat cu armamentul de 
infanterie. 

În ceea ce privea calităţile tehnice ale 
şasiului, mobilitatea, puterea motorului, 
deplasarea in teren ş,a. ,- ele au rămas 
aceleaşi ca ale tancului "Skoda R 2"', 
Constructorii au fost insă nevoiţi să recu
noască şi o deficienţă majoră a blindatu
lui realizat de ei: profilul prea inalt (2,24 
m), determinat de construcţia iniţială a 
şasiului, avea drept conseCinţă o mascare 
mai dificilă in teren şi, drept urmare, peri
colul de a fi descoperit şi neutralizat ra
pid, 

Intormat despre incheierea lucrărilor, 
mareşalul Ion Antonescu a decis la 24 
noiembrie 1943 impulsionarea activităţii 
in această direcţie, hotărind instituirea 
unei comisii formate din generalii V. Ata
nasiu, M. Racoviţă, V. Negrei, N. Stoe
nescu, A. Nicolaescu , S. Mardari şi colo
neii P. Leonida, C. Nestorescu şi A. Du
mitrescu , insărcinată cu elaborarea unui 

studiu privind blindatul transformat la 
atelierele "Leonida and C-ie". 

În urma unor noi probe la care a fost 
supus prototipul in poligonul Sudiţi, co
misia a ajuns la concluzia că, deşi acesta 
prezenta inconvenientul că avea "profilul 
prea inalt", totuşi "Carul transformat are 
o valoare mai mare decit carul [Skoda] R 
2 actual". Cu toate acestea, la sugestia 
generalului M. Racoviţă , comandantul 
trupelor, motomecanizate, comisia "ob
servă că este recomandabil să nu se 
treacă la transformarea carului [Skoda] R 
2 decit după ce se vor primi din Germa
nia alte mijloace blindate moderne, 
Aceasta deoarece la ora actuală nu dis
punem de alt material, iar transformarea 
este o chestiune de durată". 

În primele luni ale anului 1944 din Ger
mania au inceput să sosească tancurile 
comandate, aşa că la 12 februarie 1944, 
intr-o conferinţă ţinută la Marele Stat Ma
jor, "domnul ministru de război , domnul 
ministru al inzestrării şi domnul şef al 
Marelui Stat Major au hotărit ca 40 care 
de luptă" [Skoda] R 2 să fie trans
formate in tunuri anticar pe afet mobil" 

Operatia de transformare a fos t inc re· 
dintata, incepind cu a doua ju mătate a lu· 
nii ebruarl 8 9~ atelierel r soc l e t ă iii 

_eo Ioa a - e sare ~a SJora. eg l-oer 
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vi etic ca l, 76,2 mm. md . 1936, a fost inlo
cuit cu un tun soviet ic de captură de ace
Iaşi calibru, insă mai modern , md . 1941 . 

Pină la sfirşitul lunii iunie 1944 au fost 
transformate in tunuri anticar pe afet mo
bil (TAC.A.M.) 20 tancuri "Skoda R 2", 
as!fel incit, impreună cu prototipul , nu
marul acestora era de 21. 
. O dată realizat jumătate din numărul de 

TAC.A.M. "Skoda R 2", o comisie a pri
mit ordinul să studieze şi să raporteze 
comportarea unei baterii alcătuite din 7 
piese intr-o serie de teste complexe. Ele 
s-au desfăşurat la poligonul Dadilov in zi
lele de 27, 28 iunie şi 1, 14 iulie 1944, 
specialiştii militari urmărind cu prioritate 
comportarea tunurilor in marş şi la pro
bele de tragere impotriva unui tanc 
"T-34". La -Încheierea testelor comisia a 
constatat că "Materialul car este suficient 
de puternic pentru piesa ce poartă şi înk, 
fmo0301 generali s-a comportat in teren 
bine", De asemenea, "La trecerea obsta
colelor normale şi la schimbările de 
pantă s-a constatat că plasarea tunului 
sus (genulieră mare) satisface, deşi genu
liera rezultată este foarte m.are pentru un 
material anticar pe şenilă". In ceea ce pri
veşte tragerile cu piesa de artilerie, comi
sia constata următoarele: "Materialul 
poate trage anticar sub 600 m cu efecte 
asupra galeţilor, peretelui inferior (verti
cal) al cutiei blindate, precum şi asupra 
turelei (lateral)", cit şi, in cazul folosirii 
proiectilelor explozive, o "grupare per
fectă (precisă)" pină la o distanţă de 3 
km . 

ee ~ I erao tt a: .e escJ: a ~ ...' 
apar atelor de observa e al le ta'e, 
cerii şant u r i l o r ad inCI dl cauza JI 
ţevii piesei de art il erie, ma e rarea 
lentă a tevii de tun pe d ir ec ţie ' C( 
raţie cu manevra pe inălt i me , fap I 

greuna coordonarea m işcăr ilor in 
vizării şi urmăririi ţintei , număru l rad 
proiectile ce puteau fi transpo rta 
bord (27-30), cimpul de vedere r 8 ( 

lunetei antitanc, ineficacitatea tlrU 
cazul blindajelor inclinate ale tar 
"T-34" la o distanţă mai mare de 5 

Pe lîngă deficienţe ce au putUt fi 
eliminate - de pildă completarea c 
telor de observare cu o lunetă pa 
mica, imbunătăţirea sistemului de r 
vrare pe direcţie a ţevii de tun, sP< 
numărului de proiectile transportat 
adăugarea unor rasteluri suplimenta 
pereţii interiori ai scutului , dotare 
aparate radio -, comisia a consta 
unele carenţe majore ce nu puteau 
mediate atit de uşor, aşa incit a p l 
ca "materialul gata construit să f ie 
buinţat numai ca piesă de artilerie Il' 
mobil (şenilă) şi in nici un caz ca 
anticar", iar "Pentru restul ca 
[Skoda] R 2 netransformate incă să l 
nunţe la formula combinării cu piesa 
76,2 ~m. (~d. 1941 sau 1936), 
aceasta piesa, care putea fi cons ld 
anticar pină in toamna anului 1942 
total ineficace la ora actuală fală o 
rele de luptă moderne". Din aces I 
comisia a propus "Să se oprească I 
carea de noi piese T.A.C,A,M. R 2 i 
tu ala formulă şi să se repare ş i cor 
teze cele realizate", sugerind ca p€ 
T.A.C.A.M. "Skoda R 2" să fie inze! 
cu ţevi de tunuri antitanc "Resita" CA 
mm, md. 1943, sau să fie transforma 
tancuri aruncătoare de flăcăr i I 

proiectul, existent la acea dată, al c~ 
nului Petru Iancu. 

Urmare a acestuI raport, la 22 
1944 Comandamentul Trupelor Molc 
canizate a decis sistarea trans for ' 
restului de 20 de tancuri , preva zvu 
planul iniţial, ş i inceperea stud iilo 
vind montarea tunului german " Rhe . 
tall" calibrul 88 mm. 

Cele 21 de TAC,A.M, "Skoda R 2 
fost trimise unităţilor de blindate la Ş ' 
tul lunii iulie şi in primele Zile ale 
august 1944, fără a fi insă folos E 
acestea pe front pină la 23 august i 

La 28 septem brie 1944 in c adr I = 
mentului 1 care de luptă s-a co nStlt , 
companie operativă alcătuită din 3 
toane T.A.CAM. "Skoda R 2", inzes i 
cu 16 piese, subunitate care a fos; 
clusă, sub numele de Compa 
T.A.CAM. R2, in Batalionul 2 ins J 

Această unitate a participat la I , 
pentru eliberarea părţi i de nord ·v&. 
României, pentru ca, din 25 nOJe -
1944, conform ordinului Marelui SaI 
jor Român - care a dat curs cerer 
perative a Comisiei Aliate de Cont ra 
vietice) -, prin care RegimentUl i 
de luptă era desfiinţat, contopindu ·sr 
Regimentul 2 care de luptă , cele 6 c 
rămase în funcţiune să treacă in ze; 
acestuia din urmă. 

T.A.C.A.M.-urile "Skoda R 2" din C 
punerea celui de-al doilea regime I 
tancuri au fost folosite in per ioada r 
tie-mai 1945 in luptele din Mora I 
Austria. La sfirşitul campaniei mal e 
stare de funcţionare un T,A .C. 
"Skoda R 2". 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE T.A.C.A.M. "SKODA R 2' 

Greutate: aprox. 11,5 t 
Lungime: 4,9 m 
!,.ăllme: 2,1 m 
Inaltime: 2,24 m 
Armllment: 1 tun antitanc cu frînă de gmă, model sovietic "ZIS" 

cal. 76,2 mm, cu lunetă antitanc românească I.O.R. model .. maior 
Raul Şeptilici" 

- cimp de tragere vertical +15°; _5° 
- cimp de tragere orizontal 30" 
Munitie: 21 proiectile explozive 

9 proiectile perforante 
Bllndaj: şasiu - frontal 25 mm 

- lateral 16 mm 
- pante 12 mm 

româneşti, mode! "Cost ine 

scutul tunului avea între 10 şi 17 mm 
Motor: "Skoda T-11" cu 6 cilindri; capacitate 8500 cm 3 ; putere: 12( 

la 1 800 turaţii/min 
Carburant: benzină de 60 CO 
Viteză: 35 km/ h 
Consum: 81 11100 km 
Capaci tatea rezervoru lui: 153 
Autonomie: 190 km pe căil e rutiere 

115 km pe cimp 
Performan ţ e; trecea vaduri de 0,8 m 

tra see de 2 m 
o stacole e .5 
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E c;)p erul operal ional . capabil nu nu
'Pc ' sa se despr inda de sol, dar ~i sa 
z are sau sa manevreze in aer, este rea-

ze aa anrl or '30. Un loc de frunle printre 
0:. care pot fi considerali infaptuitorii 
aceSlu. succes au ocupat constructorii de 
a .oane din Germania, iar printre primele 

lcoptere operalionale din lume un loc 
a arte il ocupa aparatul german Fa 223, 

nstructie celebra , dar prea pulin cu
oscu ta la noi . 
Eti co pterul Fa 223 pe buna dreptate 

Doa te f i considerat celebru, deoarece in 
a'ara de 0 serie de prioritali spectacu
oase realizate, la proiectarea ~i construc
la lui au fost rezolvate mai multe pro-
eme teoretice ~i constructive specifice 

eli copterelor, deosebit de spinoase, din
e care nu puline in alte lari au fost re

zolvate abia cu mulli ani dupa cel de-al 
2-lea razboi mondial. 

Co nstructorul elicopterului a fost prof. 
enr ich Focke, unul din titanii zborului 

ert ical. EI, impreuna cu colaboratorii lui 
apropial i ~i bazat pe industria aeronau
Ica german a, aflata atunci in plina dez

voltare, ~i-au asumat sarcina (~i riscurile) 
alorificarii pe scara industriaia a expe

nentei ci~tigate in domeniul aparatelor de 
zbor cu aripi rotitoare prin fabricarea in 
Ge rmania a autogirelor Cierva (C 19, C 
30 etc.) ~i mai ales a succeselor oblinute 
cu elicopterul FW 61, unanim recunoscut 
(si azi) ca primul elicopter practic utiliza
bil din lume, delinatorul pentru ciliva ani 
al tuturor recordurilor mondiale (omolo
gate) pentru elicoptere. 

Fabricarea autogirelor Cierva in Ger
ania a fost perfectata in anul 1931. Pri

mul zbor cu elicopterul FW 61 s-a facut 
a 26 iunie 1936, iar peste un an - la 25 
unie 1937 - FW 61 a stabilit noile recor
du ri mondi~le. in 1937 profesorul Focke, 
:mpreuna cu celebrul pilot , Gerd Achgelis 
au infiinlat firma Focke - Achgelis und 
Co. G.M.B.H., specializata in construclia 
eilcopterelor ~i giroplanoarelor, cu sediul 
la Delmhorst. 

Noua firma ~i-a inceput activitatea prin 
oroi ectarea ~i pregatirea fabricaliei proto
Ipul ui a doua elicoptere noi. Elicopterul 

de transport Fa 266 "Hornisse" (Viespe) 
oen tru liniile companiei de transporturi 
aeri ene "Deutsche Lufthansa", cu 0 pu
'ere instalata de 800 CP, capabil sa trans
porte 6 calatori cu 0 viteza de peste 160 

ml ora, si el icopterul de ~coala cu doua 
locu ri ~ i dubla comanda Fa 224 "Li belle" 
(Ll belula) cu puterea instalata de 240 CPo 

La i nceputul anului 1939 insa, cind lu
craril e de proiectare ~i chiar de construc-

e a prototi purilor se aflau deja intr- un 
5 adlu oarte avansat, ministerul aerului a 
ua declzia de dezvoltare a versiun ii mili-

12 e a ellcopteru lui Fa 266 si de renunla re 
;; co 5 ruc la apa rat ulu i Fa 224. Versiu
ea III era a pr imit denumirea de Fa 223 

Be e rZ eu). simbo l ofici alizat la i n
oeou:u l or De r cu al doil ea proto io. 

ns ~ ' J C: 2 o r - Iu O'oto 10. V1. i a
d. c ...... 5. - 00 , 0 - E 3 s. ec"" at 

100 de ore de funclionare pe sol ~i in re
gim de zbor, in regim captiv. Dupa in
cheierea acestor incercari ~i a imbunata
lirilor impuse, la 12 iunie 1940, pilotul de 
incercare al firmei, Karl Bode, a efectuat 
primul zbor liber cu un deplin succes. 
Comportarea elicopterului in zbor a fost 
foarte buna, iar performanlele realizate 
au depasit chiar asteptarile: viteza de ur
care 8,8 mis, viteza maxima in zbor ori
zontal 182 km / ora , plafonul maxim de 
7100 m. Din pacate, dupa ce a efectuat 
115 zboruri, la 5 februarie 1941, prototi
pul VI s-a prabusi!. Pilotul K. Bode a reu
~it sa se salveze cu parasuta, dar obser
vatorul si-a pierdut viala. Rezultatele obli
nute foarte bune si capacitatea de a efec
tua un numar mare de misiuni specifice, 
militare, la care decolarea ~i aterizarea pe 
verticala respectiv zborul la punct fix 
erau hotaritoare, au facut ca efectele pra
bu~irii prototipului sa fie rapid depasite si 
sa se treaca fara intirziere la incercarile 
prototipului al 2-lea V2 (0 - OCEW) si al 
3-lea V3, car_e purta deja insemnele av ia
liei militare. Incepind cu prototipul V2 eli
copterele erau construite cu unele modi
ficari si amenajari suptimentare fala de 
prototipul VI, schimbari prin care se 
raspundea cerinlelor impuse de exploata
rea lor in operaliu ni militare. 

i ncercarile cu exemplarul V2 si V3 au 
permis omologarea eticopterului si defini
tivarea caracteristicilor aparatelor de se
rie. Inilial s-a prevazut fabricarea u nui 
numar de 100 de elicoptere, di n care 30 
de bucali urmau sa fie destinate unor in
cercari pentru perfeclionarea aparatului, 
pentru cercetarea comportarii in exploa
tare si pentru scoala , iar restul de 70 ur
mau sa fie livrate avialiei militare. 

Escaladarea razboiului si efectele bom
bardamentelor au ingreunat foarte mult 
fabricalia elicopterelor de serie, iar in 
luna iunie 1942 un bombardament aliat a 
distrus complet uzina de la Dalmenhorst , 
impreuna cu prototipurile V2 ~i V3, pre
cum ~i primele 7 elicoptere din seria zero 
(exemplarele V4 - V/O). Dupa acest 
bombardament fabrica a fost transferata 
la Laupheim, unde insa au fost asamblate 
doar 7 aparate (VII - V17) inainte de a fi 
distrusa si aceasta uzina . Dupa bombar
darea de la Laupheim, fabrica a fost mu
tata in cele din urma la Berlin, unde 
intr-o noua si moderna uzina se preco
niza chiar realizarea a 400 aparate pe 
luna. Desigur acestea au ramas doar vise 
fanteziste, iar la Berlin, in cadrul atel iere
lor de la aeroportul Tempelhoff, au mai 
putut fi montate inca 4 elicoptere Fa 223, 
purtind numerele de fabricalie 00051 -
00054. Dintre acestea doar exemplarul 
00051 a fost livrat avialiei germane, cele
lalte trei exemplare au fost capturate de 
Armata ROsie, care a cucerit aeroportul la 
sfirsitul razboiului. 

Dar istoria fabricaliei elicopterelor Fa 
223 nu s-a terminat 0 data cu razboiul. 
Doua aparate neterminate au fost cedate 
Cehoslovaciei. Construclia acestora a 
fost terminata la uzinele AERO din Letna
nach, de linga Praga, la inceputul anului 
1948, sub conducerea inginerului laroslav 
Slechta. Cele doua exemplare finalizate 
in Cehoslovacia sint cunoscute sub de
numirea de VR - 1 (de la Vrtulnik - 1). 
Alte doua aparate neterminate au aju ns 
in Franla. Aici construclia lor a fost ter
minata la uzinele SNCASE din Vilacou
blay, cu ajutorul citorva specialisti ger
mani condusi de insusi profesorul Focke, 
spre toamna anului 1948. Elicopterele 
construite in Franla, numite si S.O. 3000, 
au cabina lungita cu cca 0,5 m fala de 
modelul original Fa 223. 

• 
Zborurile de incercare si de antrena

ment cu elicopterele Fa 223 au fost intre
rupte pentru un timp datorita distrugerii 
prototipurilor V2 .,i V3 in bombardamen
tul din iunie 1942. Acestea au putut fi re
luate abia in 1943, dupa ce a fost livrat 
exemplarul V11. Prin noile zboruri , eli
copterele au fost incercate in condiliile 
exploatarii lor in zonele greu sau inacce. 
sibile pentru alte mijloace de transport, in 
primul ri nd in zonele mtast inoase ~i in 
munli. Aceste incercari au fost incheiate 
in octombr ie 1944 cu rez ultate deosebi: 
de bu ne , deoarece aparate le au putut 
realiza 0 ser ie de operal luni din aer ini 
maginabile pine. atunc ar s-au soldat 51 
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Fa 223 au In trat in dOlarea u Itat li 5 e
ci ale de transport un aenen e, .. Lufttrans
portstaffel 40", in cadrul careia, alaturi de 
5 elicoptere FI 282 "Kolibri " au executat 0 
serie de misiuni in cadrul operaliunilor 
militare de la sfirsitul razboiului, zburind 
adesea chiar deasupra frontului. in cadrul 
acestora , elicopterele au totalizat un 
mare numar de ore de zbor in misiune, 
culminind cu totalul de peste 170 ore, 
realizat de exemplarul 00051 (record ab
solut in 1945), precum si 0 serie intreaga 
de recorduri , dintre care amintim doar 
parcurgerea in etape a distanlei de 1675 
km . 

"Lufttransportsfaffel 40" staliona pe ae
roportul Radstadt din Austria, cind, la 
sfirsitul razboiului, a fost surprins de ar
mata S.UA Pilolii germani au reusit sa 
distruga atunci trei elicoptere Fa 223 
aflate la sol, dar 2 aparate nedeteriorate, 
in stare de funclionare, V/4 ~i 00051, au 
ajuns in mina americanilor. 

Ulterior, elicopterul V/4 a fost cedat 
englezilor si transferat la Baza ex peri
mentala a RAF din Beaulieau, unde apa
ratul a fost ad us in zbor. Cu ocazla aces
tui 'zbor, pentru prima dati in Istoria ae
ron au tic Ii, Canalul Minecll a lost trecut 
de un elicopter, ~I asllel, elicopterul Fa 
223, exemplarul VI4 (prlmul zbor in iulie 
1943), devine prlmul elicopter din lume 
care a trecut in zbor Canalul Minecil, 
Evenlmentul s-a produs la 6 septembrle 
1945 (cu 36 de ani dupa zborul primului 
avion si 25 de ani dupa zborul primului 
autogir peste acelasi Canal) . 

Zborul peste Canal avea 0 insemnatate 
majora in istoria elicopterelor, trebuia sa 
constituie 0 adevarata piatra de hotar in 
dezvoltarea lor 'penlru ca dovedea ~i mai 
ales populariza stadiul de perfecliu ne 
atins, impus de un astfel de zbor , totusi 
nici atunci si - credem noi - nici in pre
zent nu i se acorda atenlia care i se cu
vine. Trebuie amintit (nu ca 0 eventuala 
explicalie) ca elicopterul , in zborul spre 
Anglia si peste Canal , a fost pilotat de un 
echipaj german de 3 persoane, c.omandat 
de lostul pilot de incercare a "Lufwafle" 
Hans Helmut Gerstenhaner, toli prizonieri 
si aflali sub paza. 

Dupa sosirea in Anglia, elicopterul a in
ceput imediat parcurgerea unui program 
de incercari de evaluare, dar, inca la al 
3-lea zbor, aparatul s-a prabu~it si s-a 
distrus complet . 0 pana de motor pro
dusa la 0 mare inallime de zbor a fost 
cauza accidentului. Echipajul s-a salva!. 

Despre elicopterul Fa 223 00051 ramas 
in captura americana nu se ~tie nimic. 
Din S.U.A. nu au mai fost oblinute infor
malii in legatura cu soarta acestuia. 

Nu s-a mai aflat nimic nici despre cele 
trei elicoptere Fa 223 00052 - 00054 
capturate de rusi. 

....,s ~ .. a...:..:: .= .... . ':5· "e-'"-" - c:-:: ::: 
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de 20, :,.. - =0 "lC2fC2."e .:::::er l 
etc. au c st 'O losIte s ce ..... · ,J C 
siunl spec lflce el!coptere lor r 
lucran agncole . Pe aceste e ( 
zbura! primu l pilot de ellcopl2re 
vac Francisek lanca, speclairzal 
lia 

Elicopterele VR - 1 au mal za 
1949, dar pina la sfi rsitu l anu ll 
s-au distrus (nu am af lat in ce 
rari). 

Elicopterele SE 3000 montate 
au fost terminate spre sf; '$ , 
1948. 

Primul dintre el e a efectuat j::' 
la 23 octombri e 1948 pi lotat de I 
incercari Henri Stakenburo. E e 
simbolurile de inmatricu lare F 
(exemplarul 01) si F - WFRS 
rul 02). Cele doua aparate au zb 
in decembrie 1950, du pa care 
conservate ~ i expediate catre col 
zeale. 

• 
Cons-tructiv, elicopterul Fa 223 

tat in plan ~a alaturata) era in 
asemimator cu elicopterul FW 61 
talia, propulsia si stabilitatea in ; 
asigurate de doua -,otoare co nt i 
amplasate lateral. In prezent n< 
construiesc elicoptere de acest 
mul construit dupa aceasta sci 
dispunere a rotoarelor a fost 
MI-12, cel ma; mare elicopter d 
dar intre cele doua razboaie 5i 
dupa cel de-at 2-lea razboi, a 
olerite de aceasta schema era! 
toare (stabilitate, lipsa cuplu lui n 
metria aerodinamica la zboru! I 
tare etc.). 

Fuzelajul, asemanator cu 1 
avioanelor, se termina cu obisnl 
penaj vertical si orizonta l si are I 
structura sudata din levi de olel 
crom si molibden . Su porturil e lat 
tuburi profilate, cuplate de sch el , 
lajului , suslineau ro!oarele si r 
rele de turalie. Fuzelaj ul era ( 
mentat in trei parli principal e; p 
fala cu postul de pi lotaj ~ i arr 
pentru calatori sau incarcalura u 
tea central a, care cuprinde mol 
stalaliil e aferente si rezervoarele 
bustibil cu capacitatea totala de 
partea din spate cu am penajeli 
de pilotaj inconjurat de p lexigla 
tea 0 vizibilitate perfecta i n toatl 
ile, restul fuzelaju lui era aeoperi! 
emailata. 

Elicopterul era ech ipat cu un I 

avialie in forma de slea BM\O\ 
"Fafnir" 323, inilial motorul Bran 
apoi versiunea Bram o 3230 -3. ~ 
fost prevazut cu un ventilator pE 
rul de racire si 0 cutie de dist l ibu 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE $1 
PERFORMANTELE MOTORULUI BMW BRAMO 323 "FAFNIR" 

Motor de avlatle In formi d •• tea, cu 9 clllndrl, In 4 tlmpl, riclt cu atll' 
Producitor: Brandenburgllchen Motoren Werke Berlin - Spandau 

- Dlametrul clllndrilor ,., ... " . , . , . , ", .... ,.,"', .. ,',.,. , .... , . 154 m 
- Cursa pletoanelor .. ," ', . .. ,. , """, .... ,"" , .... . . , . , ...... 160 m 
- Clllndr .. a " , , , ... . . , ... . , ..... , , . , , , , •.. , . . . , , , , . . .. . .. , , .... , 26,8 
- Raportul de compr .. le , .. .. .. , " " " • .• , ,, . • , ' , .. , ",, . .... , ... 1 ; i 
- Lunglmea motorulul ... " . . .. ,' , .. " . , " , . . , . , . ,., .... . .. . . . ... 1,21 
- Dlemetrul de gabarlt " .... ". ,"" " "" , .. , .. ,"' , . , . , . .. ... . , 1,3! 
- Puterea 

nomlnali ., ' , .. , ", . .... , .. ,", .. " . • , ., . . . ,"" , .... ,. , 840 C 
2350n 

decroazleri '''"." .. ",."''''" . "" • ..•. ,,, .. .... , .. 685C 
2100 re 

la decolare " """' , .. .. , .. , .,",., . . ,.".,., .. , ... ,. " ,1000 C 
2500 re 

- Greutitl: 
grautatea motorulul u.cat ...... ,"' , ..... . ," ,.,. , ., " , . 545 kl 
greutatea .paclflci (raportati la puteraa nomlnali) ., .. ". a,6! 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 
$1 PERFORMANTELE ELiCOPTERULUI DE SERlE FA 223 

Dlametrul rotoaretor ", .. , .," " ' , .. . ... , ',. , . .. .. " . " ., ", . .. . . . 12 m 
Suprafata portanti a ambelor rotoare " ., ,, . . ... ,, . • .. , . .. . , , . .. . . . 226 IT 
Dletanta dlntre axele rotoarelor ." ." . , , " ,., .. , .. ... , ... , ' ,. ... .. 12, 5 
LAtlmea maxlmi ,., ....... " .. ".,', . ,',.,' , .... . " .. , . , . . . , ." ... 24,5 
Lunglmea luzelajulul ..... , . . ,., . ," " " ' " . .... ,"" , . . .. , . , .. " . 12,2! 
Tniltlmea .... . ," " ', .. , .. . .. , , , , , , , , , . . . . , ..... , . . , . . . . . . • . . • . . . . 4,3t 
DI.tanta dlntre cantrul rotllor trenulul de attll'lzare . . . . . , . . , .... , .. , . 5, Of 
Bua trenulul ... . .. . , "" ", . ............ . " . . , . ... , . ,." . " .. , . .. 2, 71 
Greutatea sparatulul got ..... .. " " ... " . . . . .... ..... .. .. . . .. ... .. 3180 k 
incircitura utili normali " ., ....... . .... .. , . • .•. . , .. •.. .. , ." . . .. 680 k 
Greutatea maxlmi In ordlne dE. zbor ..... ... • . • . .. . .. . ... .. . . , , .. . ,4315 k 
Vlteza maxlmi la a"ltudlnea de 2000 m ..... , . . . . ... . ... . 176 k 
Vlteza de croulerii 

la2000m . . . . .... ............... . . .. . "" ...... 134k 
la nlvelul miirll ... . , . . . . . , . . .. . .. . . , . . .. • . .. . 122 k 

Vltaze de urcera II nlvelul mirll , la greutatea 3855 kg . ... . . ,... ... . 4, f) 
Plalon practlc ... . . ...... , . . . . . . . . . • . . • 4875 n 
Pla l on Itatlc .............. ,...... . . 2010 n 
Plafon maxim . ...... .. .............. . .............. 7100 n 

i: wpterul operaţional, capabil nu nu
~; să se despr i ndă de sol, dar şi să 
z: o,, ' s sau să manevreze in aer, este rea-

za rea anil or '30, Un loc de frunte printre 
~e care pot fi consideraţi înfăptuitorii 
a:estu l succes au ocupat constructorii de 
"",oane din Germania, iar printre primele 
8' coptere operaţionale din lume un loc 
aJarte îl ocupă aparatul german Fa 223, 
(A) st ructie celebră, dar prea puţin cu
- o.scu tă la noi, 

!: ll co pterul Fa 223 pe bună dreptate 
:loote fi considerat celebru, deoarece în 
aia ră de o serie de priorităţi spectacu
oase realizate, la proiectarea şi construc

: a lui au fost rezolvate mai multe pro-
eme teoretice şi constructive specifice 

ellcopterelor, deosebit de spinoase, din
re care nu puţine in alte ţări au fost re

zolvate abia cu mulţi ani după cel de-al 
2- lea război mondial. 

Constructorul elicopterului a fost prof. 
Yenrich Focke, unul din titanii zborului 
ert ical. EI, impreună cu colaboratorii lui 
aoropiaţi şi bazat pe industria aeronau
Ii că germană, aflată atunci în plină dez
ol tare, şi-au asumat sarcina (şi riscurile) 
a l orificării pe scara industrială a expe
l enţei cîştigate in domeniul aparatelor de 

zbor cu aripi rotitoare prin fabricarea in 
Germania a autogirelor Cierva (C 19, C 
30 etc,) şi mai ales a succeselor obţinute 
cu elicopterul FW 61, unanim recunoscut 
(SI azi) ca primul elicopter practic utiliza
bIl din lume, deţinătorul pentru ciţiva ani 
al tuturor recordurilor mondiale (omolo
~ ate) pentru elicoptere, 

Fabricarea autogirelor Cierva in Ger
ani a a fost perfectată in anul 1931, Pri

mul zbor cu elicopterul FW 61 s-a făcut 
a 26 iunie 1936, iar peste un an - la 25 
,unle 1937 - FW 61 a stabilit noile recor-

u ri mondi~le, În 1937 profesorul Focke, 
, preună cu celebrul pilot, Gerd Achgelis 
au i nfiinţat firma Focke - Achgelis und 
Co. G.M.B.H., specializată in construcţia 
ellco pterelor şi giroplanoarelor, cu sediul 
a Delmhorst. 

Noua firmă şi-a inceput activitatea prin 
orolectarea şi pregătirea fabricaţiei proto
tIpu lu i a două elicoptere noi. Elicopterul 
de transport Fa 266 "Hornisse" (Viespe) 
oentru liniile companiei de transporturi 
aeri ene .. Deutsche Lufthansa", cu o pu
ere i n stalată de 800 CP, capabil să trans

porte 6 călători cu o viteză de peste 160 
xm /oră , şi elicopterul de şcoală cu două 
lOCUri si dublă comandă Fa 224 "Li belle" 
1 lbelula) cu puterea instalată de 240 CP, 

La i nceputul anului 1939 însă, cind lu
cran le de proiectare şi chiar de construc-

e a prototipu rilor se aflau deja într-un 
s adlu ' oane avansat. ministerul aerului a 
J ai deCIZia de dezvoltare a versiuni i mili
a e 3 elicopteru lui Fa 266 şi de renunţare 
a co 5 ruc la aparatului Fa 224, Versiu

"",a ,II ara a primit denumirea de Fa 223 
::l' sc e Z e ), si bo l of iclal,zat la i n-

cu al doil ea pr tot lO, 
"-'''''' ''' s.' . _c: :3 c '" - J' "" ~ t : • VI in 2-

3. ' - ... :' - 00 ...; - 0 

100 de ore de funcţionare pe sol şi în re
gim de zbor, în regim captiv, După în
cheierea acestor incercări şi a îmbunătă
ţiritor impuse, la 12 iunie 1940, pilotul de 
incercare al firmei, Karl BOde, a efectuat 
primul zbor liber cu un deplin succes, 
Comportarea elicopterului in zbor a fost 
foarte bună, iar performanţele realizate 
au depăşit chiar aşteptările : viteza de ur
care 8,8 m/s, viteza maximă in zbor ori
zontal 182 km/oră, plafonul maxim de 
7100 m, Din păcate, după ce a efectuat 
115 zboruri, la 5 februarie 1941, prototi
pul VI s-a prăbuşit. Pilotul K, Bode a reu
şit să se salveze cu paraşută, dar obser
vatorul şi-a pierdut viaţa, Rezultatele obţi
nute foarte bune şi capacitatea de a efec
tua un număr mare de misiuni specifice, 
militare, la care decolarea şi aterizarea pe 
verticală respectiv zborul la punct fix 
erau hotărîtoare, au făcut ca efectele pră
buşirii prototipului să fie rapid depăşite şi 
să se treacă fără intirziere la incercările 
prototipului al 2-lea V2 (O - OCEW) şi al 
3-lea V3, car.e purta deja insemnele avia
ţiei militare, Incepind cu prototipul V2 eli
copterele erau construite cu unele modi
ficări şi amenajări suplimentare faţă de 
prototipul VI, schimbări prin care se 
răspundea cerinţelor impuse de exploata
rea lor in operaţiuni militare, 

Încercările cu exemplarul V2 şi V3 au 
permis omologarea elicopterului şi defini
tivarea caracteristicilor aparatelor de se
rie, Iniţial s-a prevăzut fabricarea unui 
număr de 100 de elicoptere, din care 30 
de bucăţi urmau să fie destinate unor in
cercări pentru perfecţionarea aparatului, 
pentru cercetarea comportării in exploa
tare şi pentru şcoală, iar restul de 70 ur
mau să fie livrate aviaţiei militare, 

Escaladarea războiului şi efectele bom
bardamentelor au ingreunat foarte mult 
fabricaţia elicopterelor de serie, iar in 
luna iunie 1942 un bombardament aliat a 
distrus complet uzina de la Dalmenhorst, 
impreună cu prototipurile V2 şi V3, pre
cum şi primele 7 elicoptere din seria zero 
(exemplarele V4 - VID), După acest 
bombardament fabrica a fost transferată 
la Laupheim, unde însă au fost asamblate 
doar 7 aparate (V11 - V17) înainte de a fi 
distrusă şi această uzină, După bombar
darea de la Laupheim , fabrica a fost mu
tată in cele din urmă la Berlin, unde 
intr-o nouă şi modernă uzină se preco
niza chiar realizarea a 400 aparate pe 
lună, Desigur acestea au rămas doar vise 
fanteziste, iar la Berlin, in cadrul ateliere
lor de la aeroportul Tempelhoff, au mai 
putut fi montate încă 4 elicoptere Fa 223, 
purtind numerele de fabricaţie 00051 -
00054, Dintre acestea doar exemplarul 
00051 a fost livrat aviaţiei germane, cele
lalte trei exemplare au fost capturate de 
Armata Roşie, care a cucerit aeroportul la 
sfîrşitul războiului. 

Dar istoria fabricaţiei elicopterelor Fa 
223 nu s-a terminat o dată cu războiuL 
Două aparate neterminate au fost cedate 
Cehoslovaciei. Construcţia acestora a 
fost terminată la uzinele AERO din Letna
nach, de Iingă Praga, la inceputul anului 
1948, sub conducerea inginerului laroslav 
Slechta, Cele două exemplare finalizate 
in Cehoslovacia sint cunoscute sub de
numirea de VR - 1 (de la Vrtulnik - 1), 
Alte două aparate neterm inate au aju ns 
in Franţa, Aici construcţia lor a fost ter
minată la uzinele SNCASE din Vilacou
blay, cu ajutorul citorva specialişti ger
mani conduşi de însuşi profesorul Focke, 
spre toamna anului 1948. Elicopterele 
construite în Franţa, numite şi S,O, 3000, 
au cabina lungită cu cca 0,5 m faţă de 
modelul original Fa 223, 

• 
Zborurile de incercare şi de antrena

ment cu elicopterele Fa 223 au fost intre
rupte pentru un timp datorită distrugerii 
prototipuri lor V2 şi V3 in bombardamen
tul din iunie 1942, Acestea au putut fi re
luate abia in 1943, după ce a fost livrat 
exemplarul V11, Prin noile zboruri, eli
copterele au fost incercate in condiţiile 
exploatării lor in zonele greu sau inacce. 
sibile pentru alte mijloace de transport, in 
primul rînd in zonele mlăştinoase şi in 
munţi . Aceste încercări au fost incheiate 
in octombrie 1944 cu rezultate deosebit 
de bune, deoarece aparate le au putut 
reali za o serie de operat (n i din aer ini-
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Fa 223 au in ra"n :area ur ;ta li spe
ciale de transporturi aeri ene, "Lufttrans
ponstaffel 40" , in cadrul căreia , alătur i de 
5 elicoptere FI 282 "Kolibri " au executat o 
serie de misiuni in cadrul operaţiunilor 
militare de la sfîrşitul războiului, zburind 
adesea chiar deasupra frontului. În cadrul 
acestora, elicopterele au totalizat un 
mare număr de ore de zbor in misiu ne, 
CUlminînd cu totalul de peste 170 ore, 
realizat de exemplarul 00051 (record ab
solut in 1945), precu m şi o serie intreagă 
de recorduri, dintre care amintim doar 
parcurgerea în etape a distanţei de 1675 
km, 

"Lufttransportsfaffel 40" staţiona pe ae
roportul Radstadt din Austria, cînd, la 
sfirşitul războiului, a fost surprins de ar
mata S,U,A, Piloţii germani au reuşit să 
distrugă atunci trei elicoptere Fa 223 
aflate la sol , dar 2 aparate nedeteriorate, 
in stare de funcţionare, VI4 şi 00051, au 
ajuns in mîna americanilor, 

Ulterior, elicopterul VI4 a fost cedat 
englezilor şi transferat la Baza experi
mentală a RAF din Beaulieau, unde apa
ratul a fost adus in zbor. Cu ocazia aces
tui zbor, pentru prima dată in Istoria ae
ronautlcll, Canalul Minecii a fost trecut 
de un elicopter, Şi astfel, elicopterul Fa 
223, exemplarul VI4 (primul zbor in iulie 
1943), devine primul elicopter din lume 
care a trecut in zbor Canalul Minecii. 
Evenimentul S-B produs la 6 septembrie 
1945 (cu 36 de ani după zborul primului 
avion şi 25 de ani după zborul primului 
autogir peste acelaşi Canal), 

Zborul peste Canal avea o insemnătate 
majoră în istoria elicopterelor, trebuia să 
constituie o adevărată piatră de hotar in 
dezvoltarea lor 'pentru că dovedea şi mai 
ales populariza stadiul de perfecţiu ne 
atins, impus de un astfel de zbor, totuşi 
nici atunci şi - credem noi - nici in pre
zent nu i se acordă atenţia care i se cu
vine, Trebuie amintit (nu ca o eventuală 
explicaţie) că elicopterul, in zborul spre 
Anglia şi peste Canal , a fost pilotat de un 
echipaj german de 3 persoane, c.omandat 
de fostul pilot de incercare B "Lulwafle" 
Hans Helmut Gerstenhaner, toţi prizonieri 
şi aflaţi sub pază , 
După sosirea in Anglia, elicopterul a in

ceput imediat parcu rgerea unui program 
de incercări de evaluare, dar, Încă la al 
3-lea zbor, aparatul s-a prăbuşit şi s-a 
distrus complet. O pană de motor pro
dusă la o mare inălţime de zbor a fost 
cauza accidentului. Echipajul s-a salvat. 

Despre elicopterul Fa 223 00051 rămas 
in captura americană nu se ştie nimic, 
Din S,U,A, nu au mai fost obţinute infor
maţii in legătură cu soarta acestuia, 

Nu s-a mai aflat nimic nici despre cele 
trei elicoptere Fa 223 00052 - 00054 
capturate de ruşi. 
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Elicopterel e VR - 1 au mal ze 
1949, dar pină la sfî r şitu l anu L 
s-au distrus (nu am afla t in ce 
rări), 

Elicopterele SE 3000 monta' e 
au fost terminate spre sr ,s : 
1948. 

Primul dintre ele a efectuat r:
la 23 octombrie 1948 pi lota t d'O' 
incercări Henri Stakenbura. EE 
simbolurile de inmatriculăre " 
(exemplarul 01) şi F - WF -
rul 02), Cele două aparate au z 
in decembrie 1950, după care 
conservate şi expediate căt re co ' 
zeale, 

• 
Con5'lructiv, elicopterul Fa 223 

tat in planşa alăturată) era in 
asemănător cu elicopterul FW 6 1 
taţia, propulsia şi stabilitatea in ; 
asigurate de două -,otoare cont, 
amplasate lateral. In prezent ni 
construiesc elicoptere de acest 
mul construit după această scl 
dispunere a rotoarelor a fost 
MI-12, cel mai mare elicopter d 
dar intre cele două războaie si 
după cel de-al 2-lea război, ' a 
oferite de această schemă era! 
toare (stabilitate, lipsa cu plului ., 
metria aerodinamică la zborul I 

tare etc,), 
Fuzelajul , asemănător cu 1 

avioanelor, se termină cu obisnl 
penaj vertical şi orizontal şi are I 
structură sudată din ţevi de oţei 
crom şi molibden , Suporturile lat 
tuburi profilate, cuplate de schel, 
lajului, susţineau rotoarele si r 
rele de turaţie . Fuzeiajul era ( 
mentat in trei părţi principale; p 
faţă cu postul de pi lotaj şi aIT 
pentru călători sau încărcătura u 
tea centraiă, care cuprinde mot 
stalaţiile aferente şi rezervoarele 
bustibil cu capacitatea tota l ă de 
partea din spate cu ampenajel, 
de pilotaj inconjurat de plexigla 
tea o vizibilitate perfectă in toat, 
ile, restul fuzelajului era acoperit 
emailată. 

Elicopterul era echipat cu un , 
aviaţie în formă de stea BMV< 
"Fafnir" 323, iniţial motoru l Bran 
apoi versiunea Bramo 3230-3, ~ 
fost prevăzut cu un ventilator PE 
rul de răcire şi o cutie de distribu 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ŞI 
PERFORMANŢELE MOTOR ULUI BMW BRAMO 323 "FAFNIR" 

- Motor de evlal" In formA de .tea, cu 9 cilindri, In 4 timpi, rAcit cu aer 
- ProducAtor: Brandenburgl.chen Motoren Werke Berlin - Spandau 
- Dlametrul cilindrilor .",' .. """",."".""""" .. " " "", 154 IT 
- Cursa plstoanelor ,.""." """" ,."""" ."",.", .""", 160 IT 
- ClIIndreea ", . "",." " ",. " , .•. " """. "., . , .. "" .. ,."., 26,8 
- Raportul de compresie ,' .. ,." ,' • . ",.", . . ,., . """""", .. , 1 : [ 
- lungimea motorulul ."""",' . • " " .. ,.,., . ' . , .. " "." . . . .. , 1,21 
- Dlametrul de gabarlt ,.,,.,,,.,,,,,,.,.,,,,,.,, ,. ,, .. ,, .. , ... ,,, 1,31 
- Puter .. 

nominalA "".""" . . "",." . """ . "." "" " ., .. ", 840 C 
2350n 

de croazierA ". , ' .... ,,.,,, .. ',,' .. ,,,.,,., ..... , ,,,,,,, 885 C 
21 00 r. 

la decolare,.,., . , . • . """,.,.",.""., .. ,.".", .. "., 1000 C 
2500 r. 

- GreutA,,: 
greutat.a motorulul u.cat """""."""""."", . .. , 545 kl 
greutatea apeelflci (raportatA la puterea nominalA) , . . "" O,6! 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 
ŞI PERFORMANŢELE ELICOPTERULUI DE SERIE FA 223 

Dlametrul rotoarelor """'''' '' '''''''' '' ''''''' ' '''' ' '''' ' '' '' '' 12", 
Suprafala portantA a ambelor rotoare ."" . , .. ,." " ".,,.. , . ,,,,.. 226 IT 

Dlatanla dintre axele rotoarelOf """ """""" " """ "" "' " 12, 5 
Li1lmea maximA."",.""."", . """ .. "., . , ""' .' """",, 24,5 
Lungimea fuzelaJulul .. """ ". ", . . " ." """"" " """""" 12,2! 
InAltlmea """" ." .. ",.",."" ."" " . """"""" . """", 4,31 
Dlatanla dintre cantrul rollior Irenulul de aterizare "" "" , , , , , , , , , , 5, OI 
Baza trenului ,. .,. .... ' ,.,. ",."" , .. '" ...... , .. ,,. ...... ', .. ,.. 2. 71 
Greutatea aparatului gol """ ". """"""" , , , . , , , , , , , , ' , ,3180 le 
incArcAtura utilA normalA """"""""""" " 680 k 
Greutatea maximA In ordine ck zbor"" """ ", . ' ,4315 k 
Viteza maximA la altitudinea de 2000 m 176 le 
Viteza de croazierA 

la 2000 m ,,""""" 
la nivelul m ArII """ "" " 

V1!eze de urcare la nivelu l mArII, la greutatea 3855 kg . "", . " , 
Plafon practic . , , , ,.. ,. , 
Pla f n .taUc , ... " " " , ' ,' , " " , "' , '" , 
PlJlfon molm , .• • ........... ' ......... . 

.. 134 le 

.. 1221e 
4,01 

4875 n 
2010 n 
7100 n 



.:: '? ~ :oe : _·cre ':e-: ....... 0 sa .... e :e :: ., :;3-
- ::1:= see": flee c c" e co::;e~e cO' a ..... -
:":;- a J '" oraL C al pas;Jlu s. ae t"ecere 
3 .. :::>"'al"; ra loa la pasul de autorolalle, 
'r Sa1.l; de~ecta(li motorulUl sau a trans
"1115 e elc Irs alatla de 10r18, 5 1 de trans
"" sea puterll a rrdlcat probleme con
S\r"Cllve deoseblte SI a impus solut ii cu 
!O ul nOI Ambreiajul de mare Dutere s; 
~ .-eutatea ,edusa , arbon de transmlS ie a 
outenl relativ lungi, raclrea motoru iu i ~ i a 
compartimentul ui acestul a, reducerea sau 
inlaturarea vtbratril or s'in t numai cTteva 
eln problemele care \rebui au rezolvate. 
Flxarea motoru lui, de exemplu, nu g-a fa
cut pe un postamen t- rama , ca de obieei 
;" cazul motaarelor in forma de stGa, ci a 
fost ancorata pe pozilie cu aJu to( ui unor 
cabluri corespunzator tens ionate 

Rotoarele ei icopteruiui erau tripille 
complei arti culate , palele avind profi luri 
aoroape simetflce (NACA 230i 2), Arti clJ
atlile de bataie ~ i cele de baleiaj au fost 

ce-' ~2 .... :J .... a- C u:e:;g ca"'c a_ ·0-
'l;a ~ 36 f"te'\ ~~I cor:'act onate j r. e'71 
'"' acopeT! e CLI p.acal S U" st-at 
p-~za prOlectoare emailata 

Am 5ublmiat ca rotoarele in afara sus
tentallei SI propulsiei, asigura staoilltatea. 
manevrabi litatea SI pozilia aparatului ridi
cat in aero Soluliile aplicate au fost rodul 
un or elorturi de co' cetara suslinutq si 
adesea modifrcate, irnbunat alite, de la un 
exemplar la altu!. Automatele devlatoare 
permiteau reglarea variatie; cici ies a pa
sulu i numai in direc lia iongi tudinalii, dar 
penl ru ca automate;a deviatoam ale ceior 
doua roloare puteau Ii comandate si dife-· 
renli al se asigura gU\lernarea slicopts ru
lu i. Mari mea fo rle; portante dezvo ltate de 
rotoare la inceput a fost conl ro lata prin 
turalia lor, paslJI general avind opar douii 
poziiii , una penlru regim u! normal de 
zbor si una peniru zboru l in regimu l de 
autorotalie Ulterior, in cep ind Cll V13, a 
lost introdusa si posibilitatea regi arii por
tan le! prin re91area continua a paslJlu i 
general , iar (Je la exemplaru l V16 a lost 
int rodusa maneta "pas-gaz". Prin dispOl i
tive pract ice, ingen ioase, dinlre care 

~ocye ( 1890--1979, ct: macha a e co[):er~/1J Fa 223 
2 223 '/1. CJo - GCES 

223 .2 ::: - O ::? 

a... :: ~ :-S:JE::.: ~e.3 : c_ra, _ 
C C'af=-= _ c~p:e e cv ~3 ~2.3 a -:'s ;);j: 

usura1i! S S"'-O 8 - 3 3. de"e""'c cOIpa-
rab a ~ ::> lotarea at 01" aparate de z.::ur 
e u un anon,zor neq, a, int'odus intre r,J
toare Si comenzl . de pilda, au p tul Ii 
stlnse oscila,i ile tursionale, care daca ar 
Ii aiuns la mansa pilotului ar fi impiedicat 
efectuarea unui pilo\6) simplu, LJ~o r $i 
precis. 

Trenul de aleri~are t rrciclu era format 
din doua roii ;alerale :;oi 'oata de bo t. Ro
l ila laterale ' aveau suspensi a oleo-prlau
rn alica. Ecartamentul trenulu; era de 5000 
mm. Hcopterul putaa Ii echipat ~i cu un 
rezer'lor de combustibil suplimentar alTl 
plasat sub partea centrale a i uzeiaju lui. 

Armamentul de bord, lonnal djnt,-o mi 
t raliera MG 15 amp1asata in botu l al i cop
l erului, era mal mult sim boli c dec it ef i
cient, acesta nepu!ind asigura 0 r iposta 
serioasa nici impot riva unui atac din aer 
~ i niei impol riva unuia de la sol. Nu toatu 
eiicopterele Fa 223 au fast inarmate. Sue
iiniem cil. valoarea elicapterelor in lupta 
pe atunci inca nu era deterrninata d8 ar
mamentul de care dispuneau . ci, in pr j·
mul rind, de posibilitati1e oleri te de capa
ci tatea lor de a decola ~i ateriza la verti-

1_ - AparatlJl 'uat in S,u.A. 
12. - Ve's'u~ea SE 3000 aoarat 
13. 
14. 

5, 

0 8$1 ellcooterele Fa 223 au ': 
cutabil ma~lnl l'1i1itare, la C'lg , 
stat - dupa cu m s-a V3zUt - _, 
ter de trans oort, Fa 266. Ideea 
unor elicopt8re de trans;lOrt nici 
ziu nu a fast abandon at a de ( 
prof. Focke ;';' astfe l, chia r in ( 
anilor cei m ai grei ai razbo lulL 
optlmism ul $i e"ergli le necesare 
rii (pe cant propri u) a proiecte 
eiicoptere civile, care du p a raz l 
putu\ deven; ma~i ni de transpor 
de util e . Dintre acestea credem c 
"mintite cel pu tin proiectul elle< 
Fa 225 destinat pentru transpor1 
gerilor, pro iectu~ elicop te rului 
:284, care urma sa fie ech i pal 
ci intre noile motoare BMW-80 
at !ngii greutateain zbo: de 651 
kg $i, nu in ultimul rind . 0 verslu 
a elicopterului Fa 223. cu ee le 
toare arnpla5ate in t8noam 

ing. MATEi KI 

ZDor 
a ,-,Z"'_ ,,!E':;-C C~~DSO .. 3!:E 
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~e -= :;; : _'ere- ::= ",", : ... _ O Se~ c := e:- .... ::: a
- : - :.= :cer: · ce c,)::;r e ~:::e~ e::;" a ....... -
:. ~ a ~ ,." ~r.a _ ;: al Oa5 J J S c e :r2cere 
l~; :' .;. ata ra;);la a pasul de autorotal,e, 
,.. r;a!l,: d~'e~tă." MotoruhJI sau a tran s

...... s g ~tc 'rs alat ,a de fo rţa SI de trans

...., 5 e a puterii a r!dl cat probleme con
STr J:: I\e deosebite Ş I a impus solutii cu 
' OT ~ 1'0 mbreiaj ul de mare putere s: 
.... I" eu .atea redusa arbo ri de transmisie a 
:>u'erll rel ativ lungi, răcirea motoru lu i ş i a 
c:orr/part imentului acestUia, reaucerea sau 
"", a urarea v i braţiil or sTn! nurr, ai citeva 
CI" problemele care trebui au reZOlvate. 
~ Ixarea mOloru lu i, de exemplu, nu s-a fă
cut pe un postamen t-ramă , ca de obicei 
." c82ul motoarelor in forma de stea. c i a 
10st an corata pe p ozi ţ ie cu ajutorul unor 

,sbl ur i corespu nzator te ns ionate 
Rotoare le el icopterului erau t r ipille 

~omple l articulate, paiele avind profiluri 
,;oroape simet flce (NACA 2301 2). Art icu
atlile de bătai e şi cele de baleiaj au fo st 

.:.·e ::::: 2~t: ~ .... t o -

co,. 'e~ ona~e ~ r. 2:-t ::tE.' 
"'" aCOPEnte C:..J P 3Ca t Ş ~" st"al de 
p·r2ă proiectoare emaliata 

Am sub ,n,at că rotoarele in afara sus· 
tenta ţie i SI propulslei , as igură staoliltatea. 
manevrabil ilatea ş , pozitia aparmului r id i
cat in aer. Soluţiile aplic le au fosl rodul 
unor efortu ri de C0'cetare suslinut~ ş i 
adesea modificate, îmbunătăt ite, de la un 
exemplar la altul. Automateie devlatoare 
perm iteau reglarea variatiei ciclice a pa
sulu i numai În d i rec ţia l ongitud ina:ă , (jar 
pent ru că automatele deviatoare ale celor 
două rotoare puteau fi comandate ş i dife
r enţi al se asigura guvernarea elicopteru
lui. Mărimea lorţei portame dezvo ltate de 
rotoare la incepu t a fost contro l ată prin 
tu raţia lor. paSIJI general avind delar două 
poziţ i i . una pentru regimul normal ele 
zbor ş i una pentru zborul În regimul de 
auto rota ţ ie Ul terior, in cepind cu V13, a 
fosl i ntrodus ă şi posibilitatea regl ăr ii por
tan ţei prin reg larea contin u ă a pasuiui 
general , iar de la exempiarul V 16 a fost 
introdus ă manel a "pas-g82". Prin dispozi
tive pract ice, ingenioase, dintre care 

_ _-:i... a .... 
= C"3, f:.e e- C::::: ;:°o? a v" 1='3 - ~, 

Surate ~ 'S O ~-a'a a e·c...., ""':c c .lt-~a-
ra... a : ... :> o:area a')- apa(a ~e de t ::u" 
Cu un ar- on ,zor ne"'ţ l a in rodus i"tr~ r\)
toare şi comenZI de p,lda, au p tut fi 
stinse oscilaţiile torsionale, care daca ar 
fi ajuns la man~a p.i'otulu i a r f i impied icat 
efecluarea unUi pilota) s:mplu, uşo r Ş I 
precis 

Trenul de ater izare trl cic lu era format 
din două roţ i :alerale şi 'oata de bol. Ro
ţ ile laterale aveau suspensia oleo-pneu
rn atiea . Ecartamentul trenului era de 5000 
mm. Elicopterul putea fi echIpat şi cu un 
rezerJQr ti e combustibil suplimentar am
plasat sub partea centra l ă a i uzelajului. 

Armamentul de bord, fo rmat dinli"-o mi 
t r alieră MG ·15 amp lasată În botu l eli cop
te ru lui, era mai mult sim bolic dec!! ef!
cient, acesta neputînd asi gur a o ripostă 
serÎoasa nici iin potrfva unui atac din aer 
ş i n;ci im r,ot iiva unuia de fa sol. !"Iu toate 
elicopterele Fa 223 au tos\ inarma!e. Sub
iiniem că. valoarea elicopterelor în l uptă 
pe atunci in că nu era determinată da ar
mamentul de care dispuneau . ci, ·in pri
mul rind, de posi bi lităţile oferi te de capa· 
citatea lor de a decola ş i ata~iza la vert i-

1. - Apa1a' ul ·uat in S.J.A. 

• 
Oeşl elicoolerele Fa 223 au ': 

cutabil maş in i Militare. ii c ng . 
stat - dup ă cun s· a azL: - >.CI 

ter dE:; transoort. Fa 266. Ideea 
unor elicopt" re de t r3nsport nic, 
ziu nu a fost aban donata oe ( 
prof. Fock6 Ş I astfel , ch iar i'l C 
anilor ce, m ai grei ai râzbo l lu 
optimismul şi energii le necesare 
rii (pe cont propriu) a proiecle 
elicoptere ci"ile, care dupa râz i 
putut deveni maşini de transpor 
de utile. Dintre acestea credem c 
amintite ce l pu ţin proiectul el,,: , 
Fa 225 destinat pentru t rii nspon 
gerilor, proiectul elicopterului 
.?84. care urma să fie echipat 
dintre noile motoare BMW-80 
ating ă greutatea În zbor de o~ 1 
kg şi, nu În ultimul rind. o verSIU 
a elicopterul ui Fa 223, cu ce le 
toare ampla5ate În tandem. 

ing. MATEi KI 
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Primul zbor 21lJn e 1940 

lajie de ,ridiCare, care a Iăcut posibilă 
utlliz~f.ea elicopterului c~ macara 
zburătoare şi pentru transpOrtul unor 
sarel nr suspendate (ex terioare). 
i- Primut' eli~pter cate (lmpreună cu 
FI 282) a 10st fabricat în serie. 
- AI doIlea elicopter (după FI 282) 
care a Iasi foloslţ In operaţ i"mi ' mili
tare. 
- , Primul elicopter, care a zburat 

, peste " CanalUI MinecII, 

• spre deosebire de .ecordurlle elicopteru
lui FW !il omologate de FAI, ' rec<>rdurUe 

• re.' \'zate ,de Fa, 22~, in. timpul răzbOiului, nu 
au 0.1 omologat. , totuş! ace~te recorduri 
sint In !lr.""n! recunoscut. ' (~, desigur de 
Inult depi~ne) : , 



1. spre rolor, 2. reduclorul de luralie, 3. de la cUlia de dislribulie, 4. poslul de co
manda, 5. milraliera MG-15, 6. mecanismul de aclionare a macaralei (manual + 
eleclric), 7. cutia de dislribul ie, 8. molorul Bramo "Falnir", 9. spre reducloru! rolo
rului slinga, 10. spre reduclorul rolorului dreapla, 11. de la molor, 12. spre cirllg, 
13. rezervor suplimenlar, 14. admisia aerului de riicire, 15. carcasa venlilalorului de 
racire, 16. schelelul luzelajului, 17. lanla penlru evacuarea aerului de riiclre, 18. 
AMC-uri penlru Inslalalla de lortii, 19. AMC penlru navlgalie, 20. poslul de pilolaj, #'Jmllllll~WmliII!!iillIii1~ 
21. scaunul Iriigiilorulul, 22. rezerve munilie, 23. lonjeron principal din olel, 24. lon
jeronul bordului de alac, 25. nervurl din pin, 26. bordul de alac, 27. invell~ din pla
caj, 28. armiilura proleclie b.a, 29. inveli~ pinzii emallatii, 30. bordul de luga. 
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1. spre rotor, 2. reductorul de turalie, 3. de la cutia de distribuI le, 4. postul de co
mandă, 5. mitraliera MG-1 5, 6. mecanismul de aclionare a macaralei (manual ~ 
electric), 7. cu ti a de dlstribulie, 8. motorul Bramo "Falnir" , 9. spre reductoru! roto
rului stinga, 10. spre reductorul rotorului dreapta, 11. de la motor, 12. spre ci rlig, 
13. rezervor suplimentar, 14. admisia aerulu i de răcire, 15. carcasa ventilatorului de 
răc ire, 16. scheletul luzelajulu i, 17. fanta pentru evacuarea aerului de răc ire , 18. 
AMC-uri pentru Instalajia de fOr\ă, 19. AMC pent ru navigalie, 20. postul de pilotaj, "mWIIII~lmIll!!!Iml~iIIIi~~ 
2 1. scaunul trăgătorulu , 22. rezerve munilie, 23. lonjeron p r incIpal dIn aleI, 24. lon- ti 
jeronul bordului de atac, 25. nervuri din pin, 26. bordul de atac, 27. invellş din pla
caj, 28. armătură proteclie b.a, 29. inveliş pi nză emallată , 30. bordu l de lugă. 
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_ 18 mi li tara provizorie Fra-
' e 5[,- Zimn icea prezinta interes nu 
- _ - 3 1 pentru modeli~tii feroviari, 
, ; pentru n avomodeli~ti prin in-
5:2 a 1I1 e preconizate ~i utilizate 
:: 8 ar ata rusa pentru traversarea 
::u an i, mai intii intre Zimnicea ~i 
- 8<8 Dere (Svistov) ~i apoi intre 
G rg iu si Rusciuk (Ruse) , Reali
:"rea unei comunica\ii stabile si 
::lO ode in tre cele doua mal uri ale 

ar ii constituia una dintre cele 
r- 3 1 com plicate probleme data 
SDr e rezolvare direc\iei de 
'a sportur i militare ruse. Con-

5 irUI ea unui pod de lemn fix, pe 
palee, ar Ii necesitat mai multe 
Jni si apoi realizarea sa era com

ohcat a de marile oscila\ii ale nive
ului apelor Dunarii, de furtunile 
" e vente, precum si de aprovizio-

area d ificila cu material lemnos 
pe cail e ferate, deja blocate de di
, e se alte transporturi militare. 
S:abili rea unui pod plutitor, fie in 
:>Iul a, fie pe pontoane, prezenta 
de asemenea inconveniente marL 
o-e, tru stabilirea unei legaturi mai 
o cure si mai eficiente, serviciul 
'J-S de geniu a proiectat un pod 
:> 'utitor constituit din cilindri de 
' e' inchisi si perfect etan~i , capa
J sa reziste furtunilor ~i ~ocului 
~ e urilor , Sasi rea cu intirziere a 
S 1 dri lo r si suprastructurii podu

J la Zim nicea a determinat sista
' ea con struc\iei podului si ina- . 
:>o ierea u Iterioara a acestu i mate-
. 81 in Rusia. in parale l cu aceste 
Jcrari, constructorul cailor ferate 

INSTALATI ILE UTIL IZATELA TRAVERSAREA 
D UNARII iN TIMPUL RAzBOIULUI DE INDE
PENDENTA, DE ARMATA RUSA... PRI MELE FE
RIBOTU RI CU AB UR DIN ROMANIA PE RELA
TilLE ZI MNICEA-SVI~TOV ~I GIURGIU
RUSE (RUSCIUK). 

militare Tighina-Gala\i si Fra
testi-Zimnicea, antreprenorul rus 
Simion Poleakov, a executat sta
bilirea unei legaturi intre cele 
doua maluri ale Dunarii alit prin 
feriboturi cu abur, cit si cu va
poare cu abur, ultimele fiind des
tinate traversarii in perioada de
gajarii ghe\urilor, Au fost preluate 
- de la Compagnie des Chantiers 
de la Seine, Argenteuil - cinci 
vapoare cu abur care aveau fie
care 0 lungime de 27 m, 0 la\ime 
de 5,6 m, 0 capacitate de trans
port de 40 t si un pescaj de 1 rn . 
Fiecare vapor cu abur era constl
lUit din 11 subansambluri si putea 
fi asamblat la Zimnicea in 7 zile. 
Montarea s-a executat prin inter
mediul buloanelor ~i a unor cor
niere (90 x 70 mm), Vaporul era 
echipat cu 2 ma~ini cu abur -
fiecare de 70 CP -, elicea avea 
diametrul de 0,9 m si se putea 
atinge 0 viteza maxima de 16 
km/h, Dupa ocuparea fortare\ei 
Rusciuk, vapoarele au fost rea me
najate in interior si au stabilit le
gatura intre diverse porturi ale 
DunariL 

Pentru jonc\iunea ciiii ferate 
Fratesti-Zimnicea cu linia bulgara 
- in construc\ie - Teker Dere 
(Svistov)- Tirnovo (Veliko Ti r
novo) au fost cumparate de la 
firma germana Erweiterungsban
ten der Reinischen Eisenbahn von 
E. Hartwich douii feriboturi flu
viale cu abur, avind urmatoarele 
caracteristici tehnice: 

Planurile fen botulu i cu abur destin at transbordafll vagoanelor intre punc ele t. 
51 Teker Oere (Sv istov ), ul terior intre G iurgiu Sl RusclUk (Ruse) 
Pfa nsa X, Fig. 108, Vedere de sus (detallU) a p fan ului inclina t si caruclOru l _ 

form a orizontala, La capatul dins pre uscat, ca ruclO rul se 'a~ 
rect cu pfanul inclinat, iar la cela lalt captit cu nava-te{locJ" 
prin in termedlUl unei mlci p unti in cons ola, 

Plansa X. Fig, 109. Vedere longitudin alii a feribotului cu abur Sl a plan ulu' 'n, 
acces, 

Pfan sa X, Fig, 11 0, Vedere de sus a fer ibotulUl cu abur si a plan ului inc lin el c , 

Caracteristici tehnice 
Lungimea 
Latimea 
Pesc aj 
Capacita te de transport 

Fe ribo t 1 
60960 mm 
9144 mm 

8 12 mm 
10 va goane 

Fenbot 2 
48768 m m 

7620 mm 
812 mm 

8 va go2 

PrlnClpa/el'!, caracteristici tehnice ale vaposrelor cu abuT dllBtlnate tranaporturi, 
tare ruse mtre ce/e 2 melurl a/e Dunarl/, 
Constructor;, Compagnie des Chantiera de la Seine, Argenteull. 
Numir de bucati; 5 
Lungimea; 27.000 mm 
Utimea; 5600 mm 
Capacitate de transport; 40 tone 
PfJlJcej; 1000 mm 
Dlametrul slicei; 900 mm 
Turer/a; 280 rotlmin. 
Vltezs de deplssare; 10 mile englezelh (16 kmlh), 
NOTjl.; Numer8le p/~ei 'II e liflUrilor sint ce/e mentlonate in lucrarea lui P La 
"De la construction des cheminS de fer en temps de guerre". Paris, 1879. 
Feriboturile w abur S8 dsp/asau Tntre cele 2 malurl ale Dunlirii (1 5QO m) prin In 
diul a douli cablurl de ghldere, respec,tiv de traCflune. 

Pisnurile veposrelor cu abur, destinate traverslirll DunliriiTn periosda dega/liril gl 
lor. 
Plel'l{1s X. Fig,112. Seqiune longitudlnalli a veporulul cu abur, constltult din 11 a 

samble demontablle. FiscarB sub8llsamblu putea fi preluat $1 
sporta, prln Intermedlul unul vagon de ca/e (eratli, 

P/M$S X. Fig.113, Vedere de sus a vaporulul cu abu" 

l la mi litara provizorie Fra
' 2it.- Zimn lcea prezinta interes nu 
- _ - 01 pentru model i ştii feroviari, 
( , pentru navomodel i şti prin in
s' a aUll e preconizate şi utilizate 
~ B a'm ata rusa pentru traversarea 
: J ~ (l i, mai întîi între Zimnicea şi 
- e eI Dere (Sviştov) şi apoi Între 
G JrQIU ŞI Rusciuk (Ruse). Reali
=;;I e ă unei comunicaţii stabile şi 
X;'11ode intre cele două maluri ale 

ar ii constituia una dintre cele 
- al complicate probleme dată 
; o 'e r ezolvare direcţiei de 
: ' ':; sportur i militare ruse. Con
, HUtrea unui pod de lemn fix, pe 
palee, ar fi necesitat mai multe 
J I si apoI realizarea sa era com
~ ,cat a de marile oscilaţii ale nive
'u JI apelor Dunării, de furtunile 
' recvente, precum şi de aprovizio
- area dificilă cu material lemnos 
De c aile ferate, deja blocate de di
,erse alte transporturi militare. 
Seablli rea unui pod plutitor, fie În 
:>IUta, fie pe pontoane, prezenta 
c e asemenea inconveniente mari. 
"e ,lrU stabilirea unei legături mai 
S Qure şi mai eficiente, serviciul 
'JS de geniu a proiectat un pod 
CI JtÎtor constituit din cilindri de 
, e ' i n chlşi şi perfect etanşi, capa
_ sa reziste furtunilor şi şocului 
: e uri lor. Sosi rea cu intirziere a 
: , d ri lor şi suprastructurii podu
_ la Zimnicea a determinat sista

' ea construcţiei podului şi Îna
:J0 lerea ulte r io,ară a acestui mate
' al in Rusia. In paralel cu aceste 
_crari, constructorul căilor ferate 

INSTALAŢ I ILE UTILIZATE LA TRAVERSAREA 
D U NĂRII ÎN TIMPUL RĂZBO I ULUI DE INDE
PENDENŢĂ, DE ARMATA RUSĂ. PRIMELE FE
RIBOTURI CU AB UR DIN ROMÂNIA PE RELA
ŢIILE ZIMNICEA-SVIŞTOV Ş I GIURGIU
RUSE (RUSCIUK). 

militare Tighina-Galaţi şi Fra
teşti-Zimnicea, antreprenorul rus 
Simion Poleakov, a executat sta
bilirea unei legături Între cele 
doua maluri ale Dunării atît prin 
feriboturi cu abur, cît şi cu va
poare cu abur, ultimele fiind des
tinate traversării În perioada de
gajării gheţurilor. Au fost preluate 
- de la Compagnie des Chantiers 
de la Seine, Argenteuil - cinci 
vapoare cu abu r care aveau fie
care o lungime de 27 m, o laţime 
de 5,6 m, o capacitate de trans
port de 40 t şi un pescaj de 1 rn. 
Fiecare vapor cu abur era consti
tuit din 11 subansambluri şi putea 
fi asamblat la Zimnicea În 7 zile. 
Montarea s-a executat prin inter
mediul buloanelor şi a unor cor
niere (90 x 70 mm). Vaporul era 
echipat cu 2 maşini cu abur -
fiecare de 70 CP -, elicea avea 
diametrul de 0,9 m şi se putea 
atinge o viteza maximă de 16 
km/h. După ocuparea fortăreţei 
Rusciuk, vapoarele au fost reame
najate În interior şi au stabilit le
gatura intre diverse porturi ale 
Dunării. 

Pentru joncţiunea caii ferate 
Frăteşti-Zimnicea cu linia bulgară 
- În construcţie - Teker Dere 
(Sviştov)-Tirnovo (Veliko ŢIr
novo) au fost cumpărate de la 
firma germană Erweiterungsban
ten der Reinischen Eisenbahn von 
E. Hartwich dou ă feri boturi flu
viale cu abur, avînd următoarele 
caracteristici tehnice: 

Planurile ferlbotu/ui cu abur destinat transbordăril vagoanelor intre puncte '" .: 
SI Teker Dere (Svistov), ulterior intre GiurgIU ŞI RusclUk (Ruse) 
Plansa X. Fig. 108. Vedere de sus (detaliu) a pianulUi inclinat si căruclOf _ -

forma Orizontală. La capatul dinspre uscat, căruciorul s 'C 'a : 
rect cu planul inclinat, iar la celălalt capăt cu nava- I er OC' 

prin intermediul unei mici punţi in consolă. 
Plansa X. Fig. 109. Vedere longitudinală a feribotuiui cu abur ŞI a plan u/u 

acces. 
Plan sa X. Fig. 110. Vedere de sus a ferlbotului cu abur SI a planului inc /J n ,,: :; , 

Caracteristici tehnice 
Lungimea 
Latimea 
Pescal 
Capacitate de transport 

Ferlbot 1 
60960 mm 
9144 mm 

812 mm 
10 vagoane 

Ferlbot 2 
48768 m m 

7620 m m 
812 m m 

8 va go2 

PrincipaleI'!. caracteristici tehnice ale vapoarelor cu abur dfl6tlnate tranaporturi 
tere russ mtre cale 2 maluri ale Dunării. 
Constructor;. Compagnle dea Chantiers de la Seine, Argenteul/. 
Număr de bucăţi; 5 
Lungim8s; 27.000 mm 
Uţimsa; 5600 mm 
Capacitats de transport; 40 tone 
Pescaj; 1000 mm 
Dlametrul fI/ieei; 900 mm 
Turaria; 280 rot/min. 
Viteza de deplasara; 10 mile engleze/h (16 km/h). 
N0T.A; Numer8le planşei şi a fiqurilor sint cele menţlonafe Tn lucrarea lui P. LE 
"Da la constructlon dos chemms de fer en temps de guarre". Paris, 1879. 
Fer/boturile al abur se deplasau Tntre cele 2 maluri ale Dunării (1500 m) prin In 
diul a două cabluri de ghldare, respectiv de tracţiune. 

Planurile vapOElrelor cu abur, destinate traversărll DunărilTn perioada degajării gl 
for. 
Planşa X. Fig. 112. Secţiune longitudinală a vaporulul cu abur, constituit din 11 a 

samb/e demontabile. Fiecare subansamblu putea fi preluat ŞI 
sportat prin intermediul unul vagon de cale ferată. 

PIE/ma X. Fig. 113. Vedere d6 sus a vaporulul cu abur. 



Fe r tur e C.J a: r ( 
de .. enrs8r2 i Ger a la 
bile in ur a in l oc ~ l"i 0 
dur i leroviare fi xe ~ I 
140 000 taleri . impreuna 
rile inc linate si carUCI( 
acces. Carucioarele. cu 
orizonta la. se deplasa 
inclinat . urmarin d varla \1 
vel ale apelor Dunarii. L 
dinspre uscat . caruciort 
corda direct CU plan ul in 
la celalalt CU nava-fer ibo' 
termediul unei mici pun 
sola. Feriboturile dispun l 
singura linie de cale fe" 
barcarea vagoane lor se r. 
la ambele capete. Ma, 
abur aveau 0 putere de 
respectiv 25 CP, si dep la. 
f.iboturilor se realiza prin 
",ui a doua cabluri (de 
respectiv de tracli une ). 
date, aceasta pentru a nl 
piedica circula\ia celo rla 
pe Dunare. Cablul de t 
avea diametrul de 29 mm 
fasura - pe bacul-feribot 
intermediul a doua ro \i CL 
trul de 2510 mm. Cablu l 
cator avea d iametru I de 
era intins la ambele cap< 
sarcini de 15 t si era d l ~ 
1 500 m (700 stinjen i) in r' 
tele de racordare ample 
Zimnicea, respectiv Teke 
(Svistov). Feriboturile de 
au lost transportate prin I 
diul a 36 de vagoane-platf. 
asamblarea lor la Zimn ice, 
e/ectuata dupa darea in , 
tare , la 3 decembne 1877. 
militare Fratesti -Zlm nicea 
doua instalalii de fer ibot er 
tanlate la 15 m (7 stinjenij 
puneau fiecare de planur 
nate de acces proprii. Dup 
parea fortarelei Rus ciu~ . 
struclia liniei militare bulge 
ker Dere (Svistov)-Tirnovo 
sistata. iar cele doua leribo 
abur au lost reamol asat e 18 
giu pentru a lega de aceast 
linia Bucuresti-Giurgiu cu 
linie de cale lerata d in Bu 
Rusci uk-Varna. 

=e{ :.- tUr e .: _ .3:- r 
de.€mse ra e 2""1 ,2, 

bile in ur a i tOC ... r 
duri feroviare Ixe s' 
140000 tai eri , impreJ il 
riie inclin ate SI că ruc ,( 
acces, Căruc ioa re l e , cu 
orizonta l ă, se depl asau 
inclinat , urmărind va ri a ţ i 
vei ale apelor Du nari i L 
dinspre uscat , caru cion 
corda direct cu planu l in 
la celălalt cu nava-ferlbo' 
termediul unei micI punl 
soia. Feriboturile dispun. 
singura linie de cale fer , 
barca rea vagoanelor se ro 
la ambele capete . Ma~ 
abur aveau o putere de 
respectiv 25 CP, ş i dep la 
r iboturilor se realiza prin 
",ui a două cabluri (de 
respectiv de tracţi u n e ) . 
date, aceasta pentru a ni 
piedica circulaţia celor la 
pe Dunare. Cab lul de t 
avea diametrul de 29 mm 
făşura - pe bacul-fer ibot 
intermediul a două ro ţ i CL 
trul de 2510 mm . Cablu 
cator avea diametrul de 
era intins la ambele cap' 
sarcini de 15 t şi era d" 
1 500 m (700 stinjeni ) in t, 
tele de racordare ampla 
Zimnicea, respectiv Teke 
(Sviştov). Feriboturile de 
au fost transportate prin I 
diul a 36 de vagoane-plat' 
asamblarea lor la Zimnice, 
efectuată după darea in , 
tare, la 3 decembrie 1877 
militare Frăteşti-Z i m n i c e a 
doua instalaţii de fer i bot ar 
tanţate la 15 m (7 stin jeni) 
puneau fiecare de planur 
nate de acces proprii. Dup 
parea fortareţei Rusc iu < 
strucţia liniei militare bulga 
ker Dere (Sviştov)-Tirnovo 
sistata, iar cele două fer ibo 
abur au fost reamplasate la 
giu pentru a lega de aceaSi 
linia Bucureşti-Giurgiu cu 
linie de cale ferata d in Bu 
Rusciuk-Varna. 
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- CARCATOR PENTRU 
ACUM'ULATOARELE 

Cd Ni 
zarea acu mulatoarelor Cd Ni in sta-

e e telecomanda si anexele acestora 
. ':J ~ servouri, micromotoare etc.) este 

:'e'er301'a datorita avantajelor pe care Ie 
!_ 'a a de bateri ile obisnui te. 

::; - aceasta cauza, sportivii fruntasi, 
~ . ., EXceptle, lucreaza cu stalii de radio

'," eco~anda echipate cu acumulatoare 
C : ' •. de 0,5 - 1,2 Ah. 

::>e~;r J ca du rata acestor acumulatoare 
52. '= axima (6-8 ani si chiar mai 

_ conditii de functionare la para-
-Q', "omlnali , este necesar ca acestea 
~.; • e -~ carcate sub curent constant, pro
::Y' 0 al cu capacitatea lor exprimata in 
a-;J:e" ora. 

'. ce e ce u rmeaza va fi descrisa 0 ast
'8 ::a sta Ie de incarcare sub curent con
S'l-- t p8ntru acumu latoarele Cd Ni. 

.:. 'as utili zata mai mulli ani , de catre 
L' . Poate incarca acumulatoare le em i
'e'c'J lui, receptorului si ale inca unui set 
joE rezerva 

-- acest sens statia de incarcare este 
: e.2z-ta cu cite doua iesiri de 50 mA si 
: as 'e de 100 mAo 
S-a~ ales aceste valori pentru curenlii 

:c -"carcare, deoarece in mod uzual sta
e :le elecomanda sint prevazute cu 
-~- _ a' :)a' e Cd NI de 1,2 V/O,5 Ah sau 

, . S-12 Ah 
::~'er'~ de ;ncarcare recomandat este 

:<' 50 -,. pentru primele Sl 80-120 mA 
=-'r J ~ ore e Is·a ales valoarea medie 
_ 'j(! r.' A ) 
~:e~: curent se pot stablli si la alte 

a ~, 

Din practl ca rezu lta ca In majoritatea 
cazurilor este de preferat 0 stalie preva
zuta cu generatoare de curent constant , 
unde procesul de incarcare este limitat in 
durata. 

Este bine de sHut ca pentru acumu la
toarele Cd Ni formate, starea lor de in
carcare este indiferenta din punct de ve
dere al longevitalii. Firmele recomanda 
pentru fiecare marca de acumu latoare un 
numar de c icluri de incarcare. 

Di n aceasta cauza se recomanda ca 
acumulatoarele sa se incarce numai in 
preziua folosirii lor. in acest sens, se pun 
la incarcat t imp de 14-16 ore, sub cu 
rentul constant recomandat de firma, 
dupa care se pot util iza. in baza acestu i 
ralionament, este indicata ut ilizarea unei 
statii simple, neautomate, pentru incarca
rea acumulatoarelor , deoarece in acest 
fel se diminueaza considerabil numarul 
cic lurilor de incarcare. 

Pe ae alta parte, aceasta stalie mai pre
zinta avantajul ca incarcarea nu depinde 
de starea acumulatoarelor inseriate. 

Daca unul sau mai multe din tre acestea 
sint defecte, tensiunea la bornele ansam
blului scade, iar stalia, daca este auto
mata, sesizind aceasta scadere de ten
siune, incarca toata bateria de acumula
toare. suprasolicitindu-Ie pe cele bune. 

De ce le mai multe ori, acest lucru este 
observat p,ea tirziu. Totusi pentru cei 
care au cunostinlele necesare si dispun 
de acumulatoare nOI , verificate, in per
fecta 5 are de unCllOnare utilizarea sta
i e a~to"'ate .de 'rcareare esle prefera
b a a a es ... . ,... ou OOI"'::: .... rsur or e
-a I .... ;:: "E"Cesa"a . ""e"83 e · de :e 
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-.., prOlectarea gra' ca G na"o~. 
or aeromooelelor 5 a alto' <..0 .... $ 
pute\ 1 iniocu l teu l s, echerul cons 
aparatul descr ls mal lOS Plesele c( 

nente au fost executate din divers 
seurt , mal put ln nglele S I rapol 
cumparate din co merl . Prrnclplu l , 
tu lui se bazeaza pe doua paralelo( 
deforrn ablle (barele poz. 6 doua 
Qoua , paralele si egal e ca lu ne 
Inainte de asam bl are p lesele din di 
miniu se yor eloxa, iar cele din olel ; 
cadmia. In mare, apara tul se COlT 
di n trei par1 1: slstemul de flxare pe 
sau planseta, para lelograrn ele SI s 
t ul portri gle, cu slstemu l de bloca 
unghiul do rt!. Trecem la confect io! 
piesel or si asarn blarea lor din rna 
lele indicate. Poz. 1 -- Bulon rand: 
material 01. 38, 1 bucaUi , el fl xeaza i 
ansamblul cu ajutorul poz. 2 pe mas: 
pl:lnseta. Poz. 2 - Clema 01. 38, 1 
Poz. 3, 7519 - Distanl iere 1 buc. , d l 
care se executa din tabla de dural "" : 
pe care se va Ilpi cu prenadez 0 bl 
de prespan de "" 0,5 mm pe care 0 
taia dupii forma piesel Paz. 4 - f 
supenoara 1 buc . d in tabla de dural , 
mm. Paz. 5 _ . Placi flxa re brate paro 
grame ta bla dural "" 1 ,5 mm 2 buc. P, 
- Brale paralelogram, tabla du ral 0# 3 
Poz. 8 - Placa infertoara tab la dur 
1,5 mm. Poz. 10 - Buc5a , 1 buc., se ~ 
executa din: alama , dural , textol it SaL 
38. Poz. 11 - Piu lit ii randalinatii dir 
381 buc. Poz. 12 - Rondela mi ner 
p laca dural "" 5 mrn 1 buc. si indi( 
unghi. Paz. 15 - Placa suporl ri gla 5 
portor 1 buc. din 0 1. 38"" 1,5 mm. [ 
executarea pieselor de mai sus ince 
asamblarea astfel: paz. 2 se I1ltui 
strins cu poz. 4, avind distant ler po; 
Pozltllie 5 se nitu iesc avind dlstar 
poz . 7. Poz. 14 cu poz. 8, avind distal 
poz . 9. Nlturi :e ut ilizate vor f l d in dur: 
cu capul bombat. 

Bralele paralelogramelor se vor fi x, 
nituri , cap bombat din cupru. Bratele 

}~~~D 

Tinind seama ae aceste cons iderente 
in ac,est_ numar este descrisa 0 stalie pen~ 
tru Incarcarea sub curent constant in 
funcl ie de timp, a acumulatoarelor Cd Ni; 
intr-un numar viitor al revistei va fi de
scrisa si 0 stalie automata. 

Schema electrica de pri ncipiu a staliei 
este reprezentata in fig. 1. 

Se alimenteaza de la releaua de curent 
alternativ de 220 Vca prin intermediul 
transformatorului separator-coboritor de 
lensiune TR. 

Acesta poate fi un transformator de so
nerie la care bobinajul secundar se supli
menteaza cu spire astfel incit sa debiteze 
in gol 0 tensiune de cca 18 Vca. Nu eSle 
recomandabil ca aceasta tensiune alter
nat iva sa fie mai mica de 17 Vca. 

Se poate utiliza orice alt transformator 
cu puterea de 3-5 Wale carui infasurari 
sint corespunzator dimensionate. 

Tensiunea alternativa d in secundarul 
transformatorului TR este redresata de 
puntea 1PM05 si filtrata de condensato
rul C1 (470 4F/40 V). 

Urmeaza trei generatoare de curent 
constant echipate cu tranzistoarele T" T2 
51 T3 (SO 136; 138; 140). 

Diodele D21; 022 si D23, de tip DZ 3V3 
pot fi inlocuite cu diode DZ 3V7 sau chiar 
D24V. De asemenea in locul fiecareia se 

ffgi 

vor roti u~or fara joc, insa raportorul 
va lipi cu prena dez pe poz. 14 (vezi 
samblul ). Rigl ele se vor fixa pe poz. 4 

.,2 4 bue. ~urubu ri de tv:3 x 5 (cap inecat , 
cu Ilea se fa ce pe partea inferi oara a 
glelor). Se va res pecta unghlul de 90° 
tre rig le. Poz. 13 se eositoreste pe poz 
pentru a nu se roti. Succes l 

poate monta un grup de 3 d ie 
1N4001-4007 inseriate ~ i polarizate 
respunzator. 

Diodele D" O2, D3 sint de ti 
1N4001-1N4007. Ele protejeaza sursa 
cazul legarii inverse, d in greseala, a b, 
r iei de acumulatoare. 

Curentu l de incarcare se regleaza 
rez istenlele R2 (Rs; Rs) si R3 (R6; I 
Mic~orin d pe R2 sau R3 (sau pe alT 
dowi) curentul constant de incarc 
cr~~te. 

In felul acesta se pot stabili curenlii 
incarcare dorili. 

La fiecare din cele trei ie~ iri se pot 
necta baterii de acumulatoare a C2 
tensi une la borne poate fi cuprinsa ir 
1,2 Vcc si 12 Vee. Daca diodele electr( 
m inescente L" L2, L3 se aprind necor 
punzator (Iumineaza prea tare sau p 
slab), se va aCliona respectiv asupra 
zistenlelor R,: R. sau R,. 

Daca de exemplu dioda L, "arde" p 
slab, se va mari valoarea ohmica are; 
tenlei Rl si invers. 

Nota: In nici un caz nu se va uti lize 
l o cul tra n sfor ma to ru lui TR 
autotransformator, deoarece exista p' 
colul electrocutarii. Tot in aceasta b 
se vor izola foarte atent infasurar ile I 
mara si secundara ale transformaton 
TR. SORIN PISC, 

L / ,.....,,-, Diodeh Dl I; D12 . DB pof }l' /nl(JCu/~~ 
Fiecore co c/f~ 'un grup de 3 dtiJde 
{i/"OOf /"serli""I!> , r--+-"-''-C=r--..-..1..-t:rr:J..........., 

t.J(}TA 
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- CARCATOR PENTRU 
ACUMULATOARELE 

Cd Ni 
zarea acumulatoarelor Cd Ni în sta

. ~ ce e lecomandă şi anexele acesto ra 
_ u servouri , micromotoare etc. ) este 

:',"',,'aJ) a datorită avantajelor pe care le 
!_ 'a'a de bateriile obişnui te . 

: - această cauză , sportivii fruntaşi, 
_-E. (;. cepţle, lucreaza cu staţii de radio

'E =::~ andă echipate cu acumulatoare 
-r: 1 _ce 0,5 - 1,2 Ah. 

Oe-:' J ca durata acestor acumulatoare 
-: ';; r)aximă (6-8 ani şi chiar mai 

n cond i ţii de funcţionare la para
-D' r~mln al i , este necesar ca acestea 
• - e' cărcate sub curent constant, pro
- ... nal cu capacitatea lor exprimată in 
a- -~' ora, 

, ce e ce u rmează va fi descrisă o ast
e sta le de incărcare sub curent con

s r' pe tru acumulatoarele Cd Ni. 
_ 'os util izată mai mulţi ani, de către 

iL O' Poate incărca acumulatoare le emi
';" ::'" t.. rece ptorului şi ale incă unui set 
:-e rezerva 

, ~ a::est sens staţia de încărcare este 
: e.aLta cu cite două ieşiri de SO mA şi 
: es'e de 100 mA 

S-a_ a es aceste valori pentru curenţii 
li! cărcare. deoarece in mod uzual sta

a :l" elecomandâ sint prevazute cu 
IC_~ _ ,,':tare Cd NI de 1,2 V/O.S Ah sau 
, - S-12 Ah 

::"'e"_ de 'ncărcare recomandat este 
:- - - -A pentru p"mele ŞI 80-120 mA 

(s-a ales valoarea medie 

se pot stabil SI la alte 

Din pracll că rezultă ca In major itatea 
cazurilor este de preferat o staţie prev ă
zută cu generatoare de curent constant, 
unde procesu l de Încărcare este limitat in 
durat ă . 

Este bine de ştiut că pentru acumula
toarele Cd Ni formate, starea lor de în
cărcare este indiferentă din punct de ve
dere al l ongevităţii. Firmele recomandă 
pentru fiecare marcă de acumulatoare un 
număr de cicluri de înc ărcare . 

Din această cauză se recomandă ca 
acumulatoarele să se încarce numai în 
preziua folosirii lor. in acest sens, se pun 
la încărcat t imp de 14- 16 ore , sub cu
rentul constan t recomandat de firmă. 
d upă care se pot ut iliza. in baza acestui 
raţionament , este in d icată ut ilizarea unei 
staţ ii simple, neautomate, pentru încărca
rea acumu latoarelor. deoarece în acest 
fel se diminuează considerabil numărul 
cic lurilor de încărcare. 

Pe ele a l tă parte, această staţie mai pre
zintă avantaju l că incărcarea nu depinde 
de starea acumulatoarelor inseriate. 
Dacă unul sau mai multe dintre acestea 

sînt defecte, tensiunea la bornele ansam
blului scade. iar staţia, dacă este auto
mată , sesizînd această scădere de ten
siune, încarcă toată bateria de acumula
toare, su prasolicitîndu-Ie pe cele bune. 

De cele mai multe ori, acest lucru este 
observat prea tirziu. Totuşi pentru cei 
care au cunoştinţe le necesare ş i dispun 
de ~cumulatoare nOI. verificate, in per
'ec!a s:are de unc:,o are u ,lizarea sta
• e a_ o-ate de 'rcărcare es e orelera
C 3: - a a es ....... ~j) u ""' .... c _rS ...ll'" or e
-a r -J "'e-ces:a·ă ... .e .. aa .... . ::::er:E 

.., pro 2C:c"ea ;ra1 ca c na. 'T' 

:.r aeomOGe:eo' 5: a arc' \.. .. - ..; 
pUIE\1 inlocu teu s echeru cons 
aparatul descfl5 ma, 10S P,esee ce 
nente au fosl executate din divers 
şeu n , mal p uţ in nglele SI rapo 
cumpărate din co mert . Prin cIpi u l i 
tului se bazeaza pe doua paralelo( 
deformabile (bare le poz. 6 doua 
cjouă, paralele SI eg ale ca lu n[ 
Inainte de asamblare piesele di n dl 
miniu se yor eloxa, iar cele d in oţ81 : 
cadmia. In ma re, aparatul se CO rT 
din trei părţi: Sistemul de fixare pe 
sau planşe ta , paralelogramele SI S 
tul portrigle, cu sistemul de bl oca 
unghiul dorit. T recem la confecţlo , 
pieselor ŞI asamblarea lor din ma 
lele indicate. Poz. 1 - Bui on rand, 
material OI. 38, 1 bucată , el fixe ază î 
ansa mblul cu ajutorul poz. 2 pe mas; 
plJ n şetă. Po z. 2 - Clemă OI. 38, 1 
Poz. 3, 7 Ş I 9 ,,- Distanţ ie re 1 buc. , d i 
care se executa din tablă de dural '" : 
pe ca l e se va lipI cu prenadez o bl 
de preşpan de # 0,5 mm pe ca re o 
tăia după forma pieseI. Pal. 4 - f 
superi oară 1 buc. d in ta b lă de du ral ' 
mm. POZ. S - Placi fi xare b raţe para 
grame tabl ă du ral # l ,S mm 2 buc. P, 
- Braţe paralelogram, ta blă dural ~ 3 
Poz. 8 - Placă inferioară tabla dur 
1, 5 mm. POl. 10 - Bucşa, 1 buc., se p 
execu ta din : a l amă, dural, texto lit sal 
38. Poz. 11 - Piu ltţă randalinată dir 
38 '1 buc. Poz. 12 - Ro ndelă mîner 
p lacă dural 7' 5 mrc 1 buc. şi indiC 
unghi. Poz. IS - P l acă suport riglă Ş 
portor 1 buc. din OI. 38 7' 1,5 mm. [ 
executarea pieselor de mai sus înce 
asamblarea astfel: poz. 2 se nitui 
strîns cu poz. 4, avînd dista nţ ler po; 
Po ziţiil e 5 se nituiesc avînd dlstal 
pOl. 7. Poz . 14 cu poz. 8, avî nd dlstal 
poz. 9. Nituri:e util izate vor f i din dur; 
cu capul bombat. 

Braţele paralelogramelor se vor fiXe 
nituri, cap bombat d in cupru. Braţel e ,...,..-"'!"'.....,..-....,., 

vor roti uşor fără JOc. insa raportoru 
va liPI cu prenadez pe poz. 14 (wm 
samblul) . R,glele se Vor fixa pe poz. ~ 
4 buc. şurubu" de M3 x 5 (cap 'inecat, 
cu irea se face pe partea Inferioa ră a 
glelor). Se va respecta unghiul de "lOC 
tre "gle. Poz. 13 se GOfl\oreste rJe pOl 
pentru a nu se rot i. Succes l 

Ţinînd seama ele aceste considerente poate monta un grup de 3 dic 
în ac.est. număr este descris ă ° st aţie pen: l N4001- 4007 înseriate şi pOlarizate 
tru Incarcarea sub curent constan t în respunzător. 
fu n cţie de timp, a acumulatoarelor cei Ni; Diodele D " D2' Do sîn t de ti 
Într-un num ăr viitor al revistei va fi de- l N4001-1N4007. Ele protejează SUrse 
scrisă şi o staţie automată. cazul legării inverse, d in greşeală, ti b, 

Schema electrică de principiu a staţiei riei de acumulatoare. 
este reprezentat ă În fig. 1. Curentul de încărcare se reglează 

Se alimentează de la reţeaua de curent rez i stenţale R2 (R5: Rs) şi R3 (Rs: I 
alternativ de 220 Vca prin intermediul Micşorînd pe R2 sau Ro (sau pe an 
transformatorului separator-coborîtor de două) curentul constant de încărc 
tensiune TA. creşte. 

Acesta poate fi un transformator de so- in felul acesta se pot stabili curenţ i i 
nerie la c;are bObinajul secundar se supli- încărcare doriţi. 
menteaza cu splle astfel incît să debiteze La fiecare din cele trei ieş iri se pot 
În gol o tensiune de cca 18 Vca. Nu este necta baterii de acumulatoare a ci 
recomandabil ca această tensiune alter- tensiune la borne poate fi cu pri n să îr 
nativă să fie mai mică de 17 Vca. 1,2 Vcc ş i 12 VCC. Dacă diodele elect rc 

Se poate utiliza orice alt transformator minescente l" l2. L3 se aprind necol 
c~ puterea de ~-5 W ale cărui înfăşurări punzător (luminează prea tare sau p 
sint corespunzator dimensionate. slab), se va acţiona respectiv asupra 

Tensiunea alternativă din secundarul zistenţelor R,; R. sau R,. 
transformatorului TR este redresată de Dacă de exemplu dioda L, "arde" p 
puntea lPMOS şi filtrată de condensato- slab, se va mări valoarea ohmică a re 
rul C 1 (470 '-IF/40 V). tenţei RJ şi invers. 
Urmează trei generatoare de curent Notă: In nici un car nu se va util iz! 

constant echipate cu tranzistoarele T" T 2 l o c uit r a n s for ma t o r u lui T R 
ŞI T3 (BD 136; 138; 140). autotransformator, deoarece ex istă p 

Diodele D21; D22 şi D23, de tip DZ 3V3 colul electrocutării. Tot in această b 
pot fi înlocuite cu diode DZ 3V7 sau chiar se vo r izola foarte atent înfăş urăr il e 
D24V. De asemenea în locul fiecăreia se mară şi secundară ale transformato" 

Ft9L . TR~. LI . SORIN PISC, 
Diodek Ol/· DI2 . 023 pol jJ /nlocui,ţe r----1 
fiecare eli c/f~ 'lin grup de 3 dtode R~ 2 .12 R j /5 ./2. 
I!II,OO( ,'nserliY,flf> , I 
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Ina la 
=c. __ :;.:_-~-.:a~a s,panl-

::-= ::, -~:; -~:' Pl'onare spe-
e'e ....... p a( la un mo

_ .=;:~=z =- larea urmelor de 
::;-' -=- ~'a'a a suprafelelor ca 

;...:: _ _ -2 'uf!ctlonan indelungate. 
pr nc pala sursa de do' 

:?-''; ~ C c ~ rs I u e studlerea fo tog ra
- sa c m in majo fltatea caz u' 

a :es:ea s n monocrome, documen
~',;; . ',;:'u e :om letata cu ,nlormap i su

=- - =-·~·e fe 'er toare la co lorltul sau 
: - ;' - .; - :e e - care erau vopslte on9 '-
-:.. -= ~ _ ... ''''2 e e oe ammtlrl a le contem-
_ -.=- c-r 52 ... preveoerde dlver selor regu-
3-=-';: ~ . c,a,e pot devenl astfel de 

:; "'S: ::o~p ementare, de Info rma\le. 
',€ C"- urem in c ele ce urmeaza, sa 

:'uE- '8"" un regulament, allat in blbllo
e:3 ','u zeu Mili tar Na\lonal din Bucu

';;S' -, lJlat Inslruc\l un l asupra cllcula
, ~ 'n relmerel au toveh lculelor mill
'e'" [;lJ I,cat in anul 1944 de catre MI
- ,:er J de Razbol, Subsec retan atul de 
S'" a Armatel de Uscat , DlleC\la Su pe
':: 3 '8 a Motomec anl za rll, regulament 
:a'" aduce 0 sene de preclzall , extrem 
:" nreresante, asu pra modulUl de vop
S '8 r scnp\lona re SI inmatflculare a au
'~, e- culelor mil ltare romanestl in timpul 
:e ~ de-al dOll ea razbol mondlai. 

,,0 Capltolu l I, In t ltulat "CO ndl\lunl pe 
:2'e trebUie sa Ie i ndepllneasca un auto
,e-, u mllit ar pen tru a II pus in circula-
e se prevede ca pe tim p de razbol , 

_ luml natul noaptea este supus la 
;- _00 e rest llc\ l i Impuse de regul ile de 
:~- J ,af. larulile autovehlculelor sa fie 
:-,; , azute cu huse dm pinza ce vor ave a 
:;>5:- zatun de dlmensiu nile prevazu te in 
--::-an\ele Apararli Paslve. 

"e-;ru inlesnlfea cllcula\iel pe tlmpul 
_ sau pe vreme ce\oasa , regulam en-

• :-e ,edea ca pe marglnile fl ecarel an pi 
:; -a; rod or sau motoc lc letelor mili ta re, 

-ala cit si i n spate, sa fie apl icata 0 
:. -;;a alba de 5 cm groslme 51 50 cm 
• -';1 ~e 

;:'es ,un ea at mosf er ica normala din 
:a.C uCUli a autovehlculelo r t rebu la sa 
. " H'scnp\lonata, cu vopsea alba, pe fi e
:;2re anpa. 

Pe am bele USI ale carosenel trebula, de 
ase enea, inscn sa, cu vopsea alba, greu
. atea util a maxima ce poate transporta 
aJtovehlcului. 

Autovehlculele militare de ollce cate
;;or<e apaf\lnind Mln isterulul de Razbol 
erau vopsl te i n culoarea kakl, daca apar-

r edU Armatel de Uscat, sau In CUloarea 
::enus le daca apa f\lneau AVl a ,e sau Ma , 
r, eL 

Culoarea kak l prevazuta pentru vehlcu
fele tru pe lor de uscat era in realnate 
verde OI ,V, nu an \e le put ind vana in fu ne
li e de gradu l de decolo ra re sau deteno
ra re in tlmp a suprafe\e l carosenel. Vop
seaua cen us le recomandata pentru auto
vehlculele apar\lnind un lta\lIor de aV la\le 
51 mallna avea 0 usoara tenta albastrUie. 

Este evident ca in pen oada la care ne 
refenm au eXlstat numeroase variante de 
vopslle , cele mal multe fllnd in fapt tenta
tive de a real,za un mlmetlsm cit mal per
fect cu medlul in cazul coloanelor de 
transport. Aceste modif iean erau dictate 
de condi\lile geograflce si climatlce spe
clfice, eXlstente la un moment dat, intr-un 
anumlt lac. 

Nu eXlsta dovezi asupra VOPSII" "cU 
pete " a maslnilor armatel romfme, desl 
exemplul "aflatului german " pe frontul de 
est , care in anumlte sltua\il optase pentru 
pete Ie de camuflaj (filnd, deci, la inde
mina 51 materialele necesare), ar fl putut 
fl urmat cu usunn\a. Se pare ca in majo
ntatea cazunlor praful 51 norolul au con
st,tUlt excelente milloace de camuflare. 
Uneori, pe tlmp de larna, caroseriile auto
vehlculelor erau virstate eu dire din var 
alb. Evident, nu exista nlci 0 unlformltate, 
aspectul maslni lor fllnd dlctat de poslblll
ta \lle Imedlate, reduse, eXlstente pe tlm
pul campamel. Vara camuflalul era com
pletat CU ramun de arbon incarcate de 
frunzl s care, practlc, transformau autove
hlculele in adevarate tufisu" mlscatoare. 

Un Important element dlst lnct lv al auto
veh,culelor armatei consta, potrivlt preve
derllor regulamentulUl la care ne refemn , 
in aplicarea pe parb"z, in partea opusa 
volanulUl , 51 pe spatele carosenel a unUi 
pat rat alb cu d lagonala. Acest insemn 
avea, asa dupa cum Indica fotografiile, 
dlfente forme 51 d,mens,u n" in func\ le de 
sabloanele utllizate SI condl\lIle in care 
fusese facuta vopsirea. ° alta prevedere regu lamentara se re
ferea la prelatele camioanelor militare, 
care trebUiau sa fie in buna stare si cu 
toate curelele pnnse . 

Once autovehicul milltar, pentru a pu
tea fi usor identificat, trebula sa poarle 
un numar de circula\ie in fa\a SI in spate. 
Numerele de clrcula\le erau dlstnbulte de 
Mlnlsterul de Razbol, Dlfeqia Superioara 
a Motomecanlzari i, plln servlcille auto din 
mallie unlta\i. 

Fiecare mare unltate pnmea numerele 
necesare efectivulul maxim in autoveh,
cule ce putea avea. Fiecare autoveh!cu I 
primea un numar care sa sigiia 51 stam-

AREA AU OVEHICU ELC 
1941-1945 iN PERIOADA 

U. A. M.I. ~~03571 

plla cu c lestele 51 sabl onul date de Dlrec
\ ia Supenoara a Motomecan lzarii , 

Numere le de Clfcu la\le ale armate i erau 
precedate de clfra ,,0" Pentru d lferen\le
rea autovehlculelor care apa f\lneau sub
secretari atelor d"e stat : Usc at , Aer, Manna 
51 MinisterulUl Inzestrarll Armatel, i naln
t e~, c i fr~,1 ,,~: . se puneau Inl \ial ele: "U" , 
"A , "M , "I . 

Numerele de cllculal ie eu In l\ialele res
pective erau scrise cu negru pe ° tabla 
de metal cu fond ul alb. C, fre le si literele 
aveau dimensiunile: 8 cm inal\lme $1 12 
mm groslme. I nt re cifre 5' pi na la margl
nea tabll\el trebule lasata 0 dlstan\a de 1 
cm. 

Unele documente fotog rafl ee arata cil 
';> 1 bllndatele aveau numar de clrculal le, 
sens cu vopsea alba De fondu l verde o liv 

al cutlel blmdate 
Autoveh lculele reee l' _ - '= : 

losul annate! trebulav sa 
de cilcula\l e ml are s c _ ; 
culoarea kakl, res~ec:.:;' '.-
l ie" $1 Marina -

Inche lnd alG ,,':Ie"._. 
regulamentar de \:D5 r2 5 r~ ... 

a autovehicuieior ~ 'ar~ -~-, 
tlmpul eelul de-a, :!~ ,,5 '~!:_ 
facem un apel la c ~:o 5~'" e s: 
In forma\II (de pre'e' ~;a c e .-:; 
oc ulall) sau docu'-"e r e ":'. :',,' 
ar putea aauce e e""'- er ._::: r- ':

inser ip\II of,c,ale sa~ -~ ~': 
acestUi aspect ma p .... r eur~5':_ 

(lei tra nsportur' or r 'are" ..... -i. 

HORIA VLADIMIR $EPB, 

EMBLEMELE AVIOANELOR MILITARE 
ROMANE~TI iNTRE A 

1912-1919 
Continuam i n acest nu m ar serialul 

prlv lnd emblemele av ioanelo r mi l i· 
t are romane, st udiu c e s-a bucu rat 
de aprec ier i le speci al i ~ t il or d in tara 
si din strai natate, 

Studli nd cu multa aten l ie nume
roase fotografi i de epoc a la Bibl io 
teca A cademiei Romane, la M uzeu l 
Mllitar Nati o nal cit $i albu me d in co
lectil part icu lare , am descoperit noi 
embleme pe care Ie prezen tam citi
tori lor revistei Mode li sm. 

inflin\ata la 5 mai 1912, Lig a Na
tlona la A eri ana, avi nd sed iul de acti
vl tate pe aerodrom u l de la B aneasa, 
avea in dotare pe linga alte aparate 
5 un Bleriot XI monoplan t ip " La 
Manche" cu motor i n trei c ilind r i 
Anzanl) de 24 CPo Av ionul a fost 

aonat scoli l de zbor de intemeieto
rul e l printul George Valentin B I
be5cu 51 era foloslt pentru e levii-in
eeoaton Aparatu l ave a pe d irectie 0 
emb ema ce reprezenta un blazon 
08 care se afla desenat tr lcolorul , la 
"1 ,Ioc se gasea 0 stea alba in CInCI 
::: ;un Acel as l desen cu mici mod, 
- ::ar ' intllnlm tot pe dlreq a u u 
a,,, B 'enot XI 2 Monopol 0 IT' -

'3' _ oc:::u 0 or G OIT'e 'o,a~ • ;;~ 
S3P ' " C ~d ae - 0 CO De 3:::es: 
a~a"a · a Z:::HJra: a~ a- =... :-:- 2= 
:5n~~ .- :a---:::- 3. - ~ap~ ~-_ 

,,27 iu lie 191 3, La ora 5,30 seara 
am plecat din Orhanle, cu capitanul 
Vie$anu, spre recunoa$terea s itua
tiei i n valea Orhaniei. Din cauza cal
du rei prea m ari am ridicat [ap aratul] 
la 800 m ;;i m-am angajat in d e fil eu 
s p re A raba- Konac , unde t recind 
mu ntii la 1200 m m -am indreptat 
sp re Sofia, A ici am luat 0 serie de 
fotog raf i i ale o ra:;;ului :;;i imprejurimi
lor, 

Am observat 0 ag o merat ie de 
t rupe instalate i n corturi :;; i ca re o c u
pau mai ales l iziera de est a ora$u
lui , d e la A rsena l spre g ara. La gara 
nu m ai era aceia;; i i ngra m adire de 
vag o ane ca i n z iua de 13 iulie, La 
in toarcere am observat c a fortur i le 
erau ocupate, 

in dreptul satulu i Vrazd eabna am 
vazut 0 red uta inapola care la (ca re 
Sof ia) la 600 m se a' iau calla co 0-
val iar ir dreptu salu lu Bogro u 
escacro aesea eca A ;recu apo 
de sa:.... S·c .:; a""'" ",azJ- 'r"'> a'"2,
: ra :: a:: .:; ...... e ... a· e :lS CC - J." ~ De 
;-' a r = ... e-; .... 2- 3..3e.:!.~·e: .=. --: 3Se ....... 3-
-'2":3._-= '''j :=:= ':=-~''''-_ :-3".,3.-

:- : ... :~ .... ::= ---= .. : .... ~ :: ::: 
=_ ...... : s · ::_;: :"e~ .: -= :~ ='2. -.-: 
:"3: -~:: _ r=-~- -. :~ __ 

GRUPUL 1 AERONAU
TIC BACAu 

Escadrila d e vinatoare N , 1 dotata 
in vara anului 1917 cu avioane fran
ceze tip Nieuport 11 bebe, cu sediul 
la One$ti d ispunea de 7 aparate. 
Unu l din ele avea desenat la mijlo
cui fuse lajului l iter3 "S" in mijlocul 
coca;dei trico lore. Pe acest aparat a 
zburat in 1918 maiorul aV iator $te
an Sanatescu. 

Ca a er ist destoln ic , a intrat in 
i!- at a militara in timp ul razbo u u 

anuane 1917 urmeaza scoa a de 
~ ose alon aer len l f llnd repartlza a 
esca"r a Farman 2", de a 0"85-

S,e :a~ Sara escu s-a 'aeu' C",-C5-
:_~ ce lro~ ,., tJnle 
~ ~4" s.... ~ Of • .,' rcea 

-r-p"'e_"'c _oJ 

ZY ea-_ 

nifeste $1 bombardind a S
la Covasna $i Braso ... 

La 10 ianuane 1918 S e'a 
tescu a obtinut cu straluc re 
aparat Sopwlth 1 1 2 Strl.i<er 
tul militar de pilot '1r .0 

meaz a 0 cariera straluc '3 '
de vinatoare devenmd 0 
cercare , iSI fringe anp Ie la 
ane 1925 in Ang la pe c'''s z 
sa incerce aVloaf1E?le care ' 
eomandate de tara r:oaSlra 

GRUPUL 2 AEROI 
TIC TECUCI 
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_ .. "ec'e: ;:- :area urmelor de 
-_ ~~'~. c'z'" a suprafet elor ca 

_-~ '_re' onar' indelungale . 
5~:; pr ~ .oa la sursa de do-

~ '" ~ :l _:--s , u e slud, erea fO l ogra-
"sa C<JrT" ·n maJori tatea cazu-

_ ac-==s.":.a: s n monocrome, documen-
~:~ '=:~" ~a~p eta a cu Informat" su

: - =-'':=' '',= rE 'er oare la co lorlt ul sau 
: - ~~ - .... ~ ... 2' =- or'\ c are erau vopsite ungl-
- a -= ~ _ ... ' .... a e e ne amln tl fl ale contem-
_ ... ,;- .. J sau pre . eoerde diverselor regu
a-="~ : . ~ 3·e pot dev eni astfel de 
,~'~= :c-p emen tare , de Inf o rmaţi e . 

.r F_OlOrem, in c ele ce urmeaza, sa 
: =2,,-'a ~r regul ament , afiat În blbllo
e:;;; .o~l=J .J Milit ar Naţional din B uclJ 
'~' -, :ulat .In str u cţ , un, asupra c ircula-
'" ; ,,.. rel,nerel autovehlculelor mill-

';': Du cal In anu l 1944 de catre M,-
- ,,'e'v de RazbO I, Su bsecretanatul de 
:";;.' a Armate i de Uscat , D irecţia Supe
. ;;2'a a Motom ec an lzarll, regulam ent 
ca'" aduce o sefle de preclzafl , extrem 
_ -:e ' esante, as upra modul uI de vop
~"e r ~cfl ptlo n a r e ŞI i nm atriculare a au
':"s- cUielo r m il ita re roman eşti În limpu l 
~"u de-al doilea razbo I mondi al. 

_a Capito lu l 1, intitulat "Cond iţ iuni pe 
: 3': treou le sa le Îndeplineasca un auto
,e" O(J milit ar pentru a fi pus În clfcula-
~ se prevede ca pe timp de razboI, 

_ ~ luml natul noaptea este supus la 
3" _ -- te restricţ II Im puse de regul ile de 
:,,- J ,aJ farunl e autovehl cu lelor sa fi e 
:'e. :;.zute cu huse din pînza ce vor avea 
::5_- zaturl de dimensiunile prevazute În 
7:::-a'1ţ el e Apararii Paslve. 

=="'ru in lesnirea c lfculaţiel pe timpul 
__ sau pe vreme c eţoasa , regul am en

_ :'e.edea ca pe marginile fi ecarei anpl 
" -", nilor sau motocic letelor militare, 

- a a cît ŞI În spate, sa fie ap licata o 
:_-;a alba de 5 cm g rosime Ş I 50 cm 
_"'; "'T"Ie 

<"tS un ea atmosfeflca n o rmala din 
:,,~C uCUfi a autovehlculel o r trebuia sa 
'e ~Scfl pţl onata , cu vopsea alba, pe fie
::<l'e aripa. 

Pe ambele UŞI ale caroserle, trebuia, de 
asefT'enea, insc flsa, cu vopsea alba, greu
'3:ea uti la m ax ima ce poate transporta 
a,-"to .. ehlculul. 

Autoveh lcul ele militare de Orice cate
~ 'e a parţ lni nd Min iste rulu I de RazbOI 
e'au vOPsi te În cu loarea kak i, daca apar-

'''dU Arm atei de Uscat, sau n culoarea 
:;enus e daca apaqrneau A ai esau a· 
r ""' e l 

Culoarea kaki prevazu ta pentru vehlcu · 
tele trupelor de usc at era in re ali ta te 
verde OIIV, nu an ţe le put ind varia in l u~c
ţi e de grad ul de deCO lorare sau deteflo, 
rare In timp a suprafete i c aroserle l. Vo p· 
seaua cenus ie re comandata pentru auto
vehicul ele aparţln ind unl t a ţil o r de aViaţ ie 
ŞI marina avea o usoara tenta al bastrUie 

Este evident c a i n pefloada la care ne 
refeflm au eXistat numeroase variante de 
vopsire, cele ma, m ul te fIInd În fapt tenta
tive de a realiza un mimetism cît mal per
lec t cu mediul În cazul co loan elo r de 
transport. Aceste modif icari erau dictate 
de condiţiile geografice ŞI cllmatlce spe· 
clf,ce, eX istente la un moment dat, Într- un 
anum it loc . 

Nu eXista doveZI asupra VOpSlrll "cu 
pete" a masinilor armatei roman e, deS I 
exemplul "aliat uiui german " pe frontul de 
est, care in anumite SituaţII optase pentru 
petele de camuflaj (fiind , deci, la Înde
mina Ş I mateflal ele necesare) , ar f i putut 
fi urmat cu u ş uflnţa . Se pare ca În maJo
ritatea cazufl lor praful ŞI norOiul au con
st itUit excelente mijloace de camuf lare. 
Uneofl, pe t imp de Iarna, caroserli le auto
vehiculelor erau virstate cu dîre din var 
alb. EVident , nu exista n iCI o un iform itate, 
aspectul maş i n i l o r fIInd d ictat de poslb,l,
taţlle imed iate, reduse , eXistente pe t im
pul campan iei. Vara camuflaJul era com
pletat cu ramUfi de arbo rI Încarcat e de 
frunzl ş c are, practiC , transform au autove
hlcule le În adevarate tufi ş un m lşc atoare . 

Un Important element distinctiv al auto
vehiculelor armatei consta, potriVit preve
derilor re gulamentulu I la Care ne refefl m, 
În apli ca rea pe parbriZ, În partea opusa 
volanulu i, Ş I pe spatele carosenel a unuI 
patrat alb cu diagonala . Acest Însemn 
avea, asa dupa cum Ind ica fotog rafiile, 
drfeflte forme ŞI d imenSiuni, În funcţ ie de 
sabloanel e util izate şi cond i ţ IIle În c are 
fusese facuta vOpSi rea. ° alta prevedere regulament ara se re
ferea la prelatele camioanelor militare, 
care trebU iau sa fie În buna stare SI cu 
toate curelele pflnse. . 

Orice autovehi cul militar, pentru a pu
tea li u ş or identificat , trebUia sa poarte 
un numar de Cir c ulaţie În faţa ŞI Î n spate. 
Numerele de c i rculaţie erau distribU ite de 
Ministerul de RazbOI, Direcţia Superioara 
a Motomecan lzar i l, pfln se rv IcIIl e auto din 
mar ile unitaţl. 

Fiecare mare unitate pflmea numerele 
necesare efectivuiui maxim În aut ovenl
cuie ce putea avea. Fiecare autoveh icu I 
pflmea un numar c are sa Sigila ŞI ş tam-

A 
ÎN 

EA 
PERIO 

aVE le 
1941-1 

ELC 
4 

U. A. M.I. 

pl ia cu c leştele Ş I şablonul date de Direc
ţia Supefl oara a Motomecan lzaril. 

Numerele de Circ ula ţie ale armatei erau 
preced ate de cifra "O". Pe ntru difere nţi e
rea autovehiculelor care apa rţin eau sub
secretar ia telor d.e stat: Uscat , Aer, Marin a 
Ş I MinisterulUI Inzestrarll A rmate i, inaln
te~, c'f r~., ,,0:' se puneau ini ţial e l e: "U" , 
"A , "M, ,,1 . 

Numere le de Circ ul a ţ ie cu In i ţ ialele res
pective erau scri se cu negru pe o tabla 
de metal cu fondul alb. Ci frele SI literele 
aveau dimenSiunile : 8 cm Îna l ţime ş i 12 
mm g rosime. Intre cifre Ş I pÎna la marg i
nea t a bl l ţe i trebUie lasata o di stanţa de 1 
cm . 

Unele documente fot ografi ce arata ca 
ŞI blindatele aveau num ar de circulaţie , 
SCflS cu vopsea aibă De fondul verde o liv 

al cu tie i b lindate 
Autovehlculele ree" z' ~- ='e 

losul armatei trebu a_ B 

de Circula tie m, 'a';: 5 ~ 8_ • 
cu loarea kaki , res;;e~ , :' 
ţ ie ŞI Ma flna -

Inchelnd ac .. ·-:ze
reg u lamental de 
a au toveh,cule 'o' - '~ 
timpul celUI de-a =~ ~a 
facem un apel la c' ~ s.cs":: '5': 
informalll (de pre'." -;2 a e 
ocu lari) sau docur-e-t€ 1;;' :.~ 
ar putea aduce e "'-"'- o r -
InSCriP ţ II of,c ,ale sa_ - _ "': 
acestuI aspect "a pv' ':u ", __ 
fiei transportur ar - '3''0 • _-, 

HORIA VLADIMIR ŞERB. 

EMBLEMELE AVIOANELOR MILITARE 
ROMÂNEŞTI ÎNTRE A 

1912-1919 
Conti nu ăm i n acest număr seria lu l 

priVi nd emblem e le av ioan e lor mili 
(are român e, studiu c e s-a bu curat 
de apreCierile speCi a l i ş t il o r d i n ţară 
51 din străinătate. 

StudIInd cu mu lt ă aten ţ i e n ume
ro ase fotografii de epocă l a Bibl io 
teca Academ iei Române , la M uze u l 
Militar National cît şi albu me di n co
lecţi i parti c ulare, a m desco p er it n o i 
embleme pe care le p rezen tam citi
orllor rev istei M ode lism. 

Înfi i nţata la 5 m ai 1912, Liga Na
lonala Aeria n a, avind sediul de acti

"Itate pe aerodromu l de la Ban easa, 
a ea in dotare pe lîngă a lt e aparate 
5 un Bleriot XI monop lan ti p ., La 
;i\anche" cu motor În t rei ci lindri 
Anzanl) de 24 CP, A vi o nu l a fost 
onat scoli i de zbor de i ntemeieto-

ru el pr i nţul George V alentin B i
bescu SI era folOSit pen tru e lev il-in
-eoaton Aparatu l avea pe direcţie o 
,;", ema ce reprezenta un blazon 
~e care se afla desenat tricolorul, la 
~ J oc se gasea o stea alba În ctnCI 
:: 'ur AceiaSI desen cu miC, modl
':ar ' 'n -Intm tot oe d ree; a ;Jr ... 
a. ~ B enot XI 2 ',onopo D r'l l 
"a" o ac:::u o ar G 6 e fata'. =.
:ar'e ~ rtjl'" as ce 0= a:5~ 

,,27 iulie 1913, La ora 5,30 seara 
am plecat din Orhanle, cu căpitanul 
Vieşanu, spre recunoaşterea situa
ţiei În valea Orhaniei. Din cauza că I 
d u rei prea mari am ridicat [aparatul] 
la 800 m şi m-am angajat În defileu 
spre Ara b a- Konac, unde trecî nd 
mun ţii la 1200 m m-am Îndreptat 
spre Sofi a , A ici am luat o se rie d e 
fotog rafii ale oraşului şi Împrejurimi
lor. 

Am observat o agomeraţ ie de 
t rupe insta late În cort u ri ş i ca re ocu
pau m ai ales liziera de est a oraş u
lui , de la A rse n al spre gară. La ga ră 
n u mai era aceias i Îng rămăd i re de 
vagoane ca În ziua d e 13 iu l ie. La 
În toarcere am observat c ă fortu nl e 
erau ocupate , 

În dreptul satutu i Vrazdeabna am 
v ăzut o red uta Înapoia ca reia (că re 
Sof ia ) la 600 m se aftau cal la co 0-
vaţ la, 'r dreplJ sa'ulu 80gro u,. 
escadro" desca e::a ' A : ec P 
de sa" .... s-= "'Ii ~ 5 a""'" .E : .;" .,... ara-
~ura :- a;; :-e"-· ::: == :~r- j " .3:)e 
: a""= r~ ;_ E,' 3.S=Z3·Z 3. -: :;se-:!
""a":~_-~ ·~_:e:'E ,:-.2_ ...... ~~'a-

- .. :;: - !.= = -

GRUPUL 1 AERONAU
TIC BACAu 

Escadrila de vîn ătoare N. 1 dotată 
În vara an u lui 1917 cu avioane fran
ceze t ip Nieuport 11 bebe, Cu sed iul 
la Oneşti d ispu nea de 7 aparate. 
Unu l din ele avea desenat la mijl o 
cul fu selajului l iter:> .,S" În mijlocul 
coca;de l trico lore. Pe acest aparat a 
zburat in 1918 ma iorul aViator Şte
fan Sanatescu . 

Ca a erist destOin ic, a Intrat in 
il. a: a militară În timpul războlu u 
" ar Jar,e 1917 u rm eaza scoa a e 
::se a on aerlen l fIInd reoart'za a 

esca::' a Far an 2' de a O"'~' 
:2'a~ Sa.~ă escu s-a 'ac;, :u":s

=_1 ce z1"!)'" "') Jnle !""""'pre ...... a: ... 
_ " s... n ot ' .. ~ "cea Z:) ... ea-... _ 
- -.. e:r ... s "'e eDre -= - ""p... :-e 

nifeste ş i bombardino o s
Ia Covasna ŞI Braso~ 

La 10 ianuarte 1918 e'a 
tescu a obti nut cu strillu::: 'E 
aparat Sopwlth 1 2 S rl)"~' 
tul militar de pilot... •• il 
meaz a o cartera straluc '3 ' 
de vinătoare de eno o o ot 
cercare iSI fringe anp ea' 
arte 1925 În Ang ,a pe ::'~::: z 
sa incerce aII oane e ca'!; -
comandate de 'ara n as'ra 

GRUPUL 2 AEROI 
TIC TECUCI 



_::..- .. - :)E::lE .... r-e e co a an
- _ _ 5-" 5C' 5 :Je capota motoru lui 
=:: 52 e:J ~ c SS UC U 51 avi ato ril 

_ Z Lr"f'd -mpreuna cu co-
-~- :2 -;~ or 51 apara\1 de el, echl
:=.,, " se S 71 teau in siguranta . 

:: - =leg steul de zborurl al Esca
:- '= c"r an 4 afl am c a H Gios-
5.~- _ '" -~ceput sa se ant reneze pe 
=: :-~ ae inatoare N. 11 la 3 mai 

_ C am d in acest document 
-~- - ,GlO ssanu Haralambie, 

:::,,-3 S min ute la 500 m altitudine 
:,,-:- _ en tr enamen t pe Nieuport 
-~-", Zboara a doua oara la 1500 

- Z we de 25 ,u l,e 1917, coman
_" ._ G,ossanu insoteste in mi
: _~e ecnl pajele formate 'din : ser
:=-: :J 0 II,escu Teodor - observa
:-:- i Cnlri \escu Jean, sit . pilot Ni
=. zS:J asile - observator It. Ghe
_ _ Ermil , sergent pilot Viscea 
-:; i::~ an - observator sublt. Burdu
:: _ - raian "care au executat mi-
5..- de supraveghere de sector $i 
:: - :Jardament cu 8 bombe (fiecare) 
- 1 Ie inamice" . 

=los inan ta" era emblema unui 
?:. :r de vinatoare Nieuport 11 bebe 
:8 aoa Inea Escadrilei romano-fran
:eze . 3. Citam din Jurnalul de 
.,;:;-; al acestei unitati pe care I-am 
:.:: cat in anul 1986, la Editura mi-

::;-2, ,,20/ 2 ianuarie 1917. De dimi
-==.:a tlmp urit care se amelioreaza 
:= a 13,30. Sergentul Terry profita 
:e ecesta ca sa puna la incercare 
c. :J"'u l sau "Rosinanta", a carui 
e:- aare lOcmai fusese terminata. EI 
:: 22Ca insot it de Manchoulas intr-o 
- 5. Jle de 'vinatoare Ii bera. Se ina
:: CZ2. la 14,40, fa ra sa fi intilnit 
==,2. ,Rosinanta" s-a dovedit a fi un 
:= ':Jarte bun ." 

OJ sica neagra" era emblema avio-
17 p ilotat de adjutantul Ja-

=? , -- .=..-:~.=- ::..::.::,.-,..,: ~Ou2 5 1 OarB 
r,, - : e --: .2 oe - 5 augus 1-

eS:B -2-: ~ "a, or. r-o lu pta ae nana. 
Reuse s:e sa salveze aVlonul dar 
moare a doua Z I. 

o emblema interesanta 0 avea un 
aVlon N.11 bebe tot din Escadrila 
franco-roman a N.3. Ea se compunea 
dintr-un cerc ro$U, la mijloc se afla 
Crucea Maria strabatuta ill diago
nala de 0 dunga galbena. In partea 
stinga era desenata 0 mina (sting a) 
indreptata spre cruce. Pe acest 
avion (emblema se alia pe mijlocul 
luselajului) a zburat locotenentul 
Mihail Savu care si-a facut debutul 
in aceasta escadriia la 26/8 noiem
brie 1917. Citam din Jurnalul de 
front al Escadrilei N. 3: ,,11 / 24 
noiembrie 1917. Locotenentul M. 
Savu dupa doua decolari ca urmare 
a unei alarme, ataca deasupra Mara
$e$tilor, un avion inamic, care se 
grabe$te sa reintre in liniile sale. Es
cadrila de viniitoare Nieuport 11 cu 
sediul la Tecuci ave a in dotare un 
avion N. 11 bebe care avea desenat 
la mijlocul fuselajului 0 emblema 
compusa din trei benzi, din care 
doua rO$ii $i una albastra, la mijloc. 
Pe acest avion a zburat plutonierul 
t.r. Marin Popescu, personalitate 
marcanta a aripilor romane$ti. Ob
line brevetul militar de pilot nr. 44 
din 3 iunie 1915, dimineata doboara 
un balon captiv(draken) german. 
Spre seara in timp ce executa 0 mi
siune de patrulare in zona frontului, 
intercepteaza un avion inamic. 
" ... Dupa 0 lupta aeriana care a fost 
urmarita cu ochii liberi de subsem
natul , de toti pilotii $i observatorii 
dupa aerod rom (Tecuci) $i de tru
pele de pe front , aparatul german a 
fost dobor1t in liniile sale pe Valea 
Putnei , catre Faurei. Pentru a re
compensa aceasta fapta de arme, 
am onoarea a propune a f i decorat 
cu Virtutea Militara. Comandantul 
Grupului 2 aronautic, maior-aviator 
Andrei Popovici ". 

\.1 n u r U I- " ~ I:. n V f~Jo\I u -
TIC GALATI 

C2C :anL . a..:; e -2. u CO """ ar -
dantul Escaor Ie de i atoare . 0 
cu sed iul la Ga lat i zbura pe un 
av ion Nieuport 11 ce avea ca em
blema Crucea Maria pe un funda l 
galben cu doua benzi: una albastra 
$i cealalta galbena. In luna martie 
1917, incepe adevarata stralucire a 
zborului sau pe cerul Galatiului. 
Astfel, in ziua de 27 martie, ataca un 
Fokker german care incoltit de pilo
tul nostru se ret rage in liniile sale. 
Craiu aterizeaza , alimenteaza avio
nul , pleaca iar in patrulare $i in cepe 
o lupta apriga cu aviatorii straini 
care cutezau sa tulbure spatiu l ae
rian romanesc. Numeroase rafale se 
i ncruci$au pe cer $i dU$manii se re
trag in liniile lor, dar $i aparatul vi
teazului nostru zburiitor este lovit de 
gloante, incit, cu mare greutate a 
putut ajunge cu bine la baza. 

A doua zi bateria antiaeriana de la 
Cotul Lung anunta un aparat inamic 
in drum spre Galati. Craiu ajunge 
indata dU$manur deasupra lacu lul 
Brates si il ataca cu furie. Dar abia 
prins,' ;'namicul intrind in nori se 
lacu nevazut. Dupa citeva minute 
apare iar $i lupta incepe deasupra 
satului Barbo$i. Dupa un sChi mb de 
focuri, motorul avionului in amic se 
opri brusc $i aparatul, intr-o ultima 
zvicnire, lasind in urma 0 dira de 
fum gros $i negru, cazu ca sageata 
spre satul Baldovine$ti . Victorioasa 
lupta a lui Craiu durase 45 de mi
nute. 

Misiunile ?ale indraznete au fost 
numeroase. In ziua de 15 iunie 1917 
asigura protect ia unui avion Farman 
40 din Escadrila F.5. Trei avioane 
inamice ataca avionul nostru de re
cunoa$tere. Craiu se napuste$te 
asupra avioanelor inamice s i Ie 
ataca cu mult curaj. In cursul I'uptei 
este grav ranit. Continua lu pta cu 
omoplatul drept zdrobit , mutind co
menzile in mina stinga. Reuse$te sa 
aterizeze in liniile noastre in co nd lt li 

==. "..-~ ............. 
: .. c e[2 . '1 .c:e C3t ~ ran e :lr r. 
se re 'nlOa ce pe ' J [ :>er r J C 

lui sau i lupta, penrru e 0 smul 
care a dal dovad a va II decora 
ordinu l "Mihai Viteazu l" c lasa III 
La 10 noi embrie 1917 do boara 
av ion inamic deasupra Marasest 
lui . 

Escadrila de bombardament If< 
co-romana Breguet Michelin 8 a\ 
in dotare avioane B.M.5. Unul I 

ele pilotat de capitanul aviator $ 
fan Petrescu, comandantul escae 
lei , avea ca emblema pe botul c 
lingii un as de pica de culoare ro 
avind la mijloc cifra 8 dupa numa 
escadrilei. Emblema continea cu 
rile drapelului national' romane 
Cu acest aparat , capitanul $tel 
Petrescu a executat numeroase r 
siuni de bombardament. 

"Caprioara " era emblema avior 
lui de vinatoare Spad VII daruit 
firma franceza "De Mercay" avial 
romane in 1919 "cu conditia de , 
dat celui mai merituos pilot roma 
Cel ales a fost sublt. aviator Alan, 
(Tase) Rotaru. Personalitate m 
canta a ar ip ilor romane$ti Tase F 
taru a urcat in timpul razboiu 
treptele ierarhiei militare de la g 
dul de soldat la eel de of iter. A f, 
unul din cei mai desavlr$iii piloti 
arta pilotajului. S-a specializat 
zbpruri de noapte, executind nurr 
roase misiuni de lansare a agenti 
no~tri din serviciul de spionaj 
spatele liniilor inamice. Pentru f, 
tele sale de arme a fost decorat 
medalia ,,virtutea militara" cl. 
(1.0. nr. 570/1917). 

"Crucea de Lorena" era emblel 
avionului Breguet 14 A. 1 inmat'ri< 
lat cu nr. 5 in armata rom ana. A~ 
ratul a fost predat aviatiei noas 
de locotenentul francez Minier. Ar 
ratul a luat parte la campan ia ( 
vara anului 1919 din Ungaria. 

Desenele ~i text 
VALERIU AVRJ 

--- _ .~ -:: -

":":: ... -:: :~ .... - Ct : .... Jc . - ""~ : ') 2"e e
_:::- •. 8 E:!:.E ure e co Iar a.n
"_ _ 2 ' 2. Ee' S J'" Ce pa a motoruiu i 
::=. 5-~ 2:: ~ ~ C'3: S i ucru SI aVI atar il 

_ ZDU" ~ J 'mp reun â cu co-
- '= - ': 2 ' ; _ ar SI ap âra ţ l de el, echl
':2" '" se ~ - :ea u in sigu rantâ. = - "'ee SIr JI de zborUri al Esca
=' 2 C: '2'- an 4 af lam câ H G ios, 
se:- , .;; ' ~ cepu t sa se ant reneze pe 
?: :: ' _ ::le inatoare N, 11 la 3 mai 

• C am ai n acest document 
__ . ,G l o ssanu Haralambie, 

=::2.'0 ;) minute la 500 m altitudine 
::"-:'. an tr en am ent pe Nieuport 
-:. -" ZODa r ă a doua oară la 1500 

- Z ",e de 25 Iulie 1917, coman
==_ . J H. Glossanu însoţeşte În mi
: _-8 ecnl pajele formate din: ser
==-; :J J i IIl escu Teodor - observa
-:... hlri ţescu Jean, sit. pilot Ni
: . '0 3: J aSlle - observator It. Ghe
:':; - J Ermi l, sergent pilot VÎscea 
:; 2i: ~ ca - observator subit. Burdu-

ralan "care au executat mi
~ • • je supraveghere de sector şi 
:;:: - Ja'dament cu 8 bombe (fiecare) 
" l e inamice", 

~,]s ln anta" era emblema unui 
3 T de vÎnatoare Nieuport 11 bebe 
=2 ,,:ia Inea Escadrilei româno-fran
- ~ - o 3, Citam din Jurnalul de 
.,: -: al ac estei unităţi pe care l,am 
c_c cal in anul 1986, la Editura mi-

:3' a ,,20/ 2 ianuarie 1917, De dimi
· 2.2:a timp urît care se ameliorează 
: " " 13,30 , Sergentul Terry profită 
:8 acest a ca să pună la Încercare 
=. :; -J I său "Rosinanta", a cărui 
e : - Gare to cmai fusese terminată, EI 
: 2'<C2 insotit de Manchoulas Într-o 
- s _"e de 'vÎnatoare liberă, Se Îna
::; az " la 14,40, fără să fi Întilnit 
: 2 .2 osinanta" s-a dovedit a fi un 
: " 'Darte bu n." 

D sica n eagră" era emblema avio-
17 pi lotat de adj utantu I Ja-

__ -=..- : =. '" = .::_~: .. --:: : G_2 :. ca~ 2 

~o-'" " - .:: .3 C,, " S 2._ 0 LE: 9 1' 
est:? - ,2 - ~ ;;-2 .. -r ( lup a aenanâ 
Reuss s'e sa sai eze aVio nu l dar 
moare a doua ZI. 

O em blema interesanta o avea un 
avion N.11 bebe tot din Escadt'ila 
franco-română N,3, Ea se compunea 
dintr-un cerc roşu, la mijloc se afla 
Crucea Maria străbătută În diago
nală de o dungă galbenă, În partea 
stîngă era desenată o mînă (stîngă) 
Îndreptata spre cruce, Pe acest 
avion (emblema se afla pe mijlocul 
fuselajului) a zburat locotenentul 
Mihail Savu care si-a făcut debutul 
În această escadriiă la 26/8 noiem
brie 1917, Cităm din Jurnalul de 
front al Escadrilei N, 3: ,,11/24 
noiembrie 1917, Locotenentul M, 
Savu după două decolări ca urmare 
a unei alarme, atacă deasupra Mără
seştilor, un avion inamic, care se 
grăbeşte să reintre În liniile sale, Es
cadrila de vînătoare Nieuport 11 cu 
sediul la Tecuci avea În dotare un 
avion N, 11 bebe care avea desenat 
la mijlocul fuselajului o emblemă 
compusă din trei benzi, din care 
două roşii şi una albastră, la mijloc, 
Pe acest avion a zburat plutonierul 
t,r, Marin Popescu, personalitate 
marcantă a aripilor româneşti. Ob
ţine brevetul militar de pilot nr, 44 
din 3 iunie 1915, dimineata doboară 
un balon captiv(drakenj german, 
Spre seară În timp ce execută o mi
siune de patrulare În zona frontului, 
interceptează un avion inamic. 
"".Oupă o luptă aeriană care a fost 
urmărită cu ochii liberi de subsem
natul, de toţi piloţii si observatorii 
după aerod rom (Tecuci) si de tru
pele de pe front, aparatul german a 
fost doborît În liniile sale pe Valea 
Putnei, către Făurei, Pentru a re
compensa această faptă de arme, 
am onoarea a propune a fi decorat 
cu Virtutea Militară, Comandantul 
GrupulUI 2 aronautic, maior-aviator 
Andrei POPOViCI", 

TIC GALATI 
C~ :; :2_ _ . 3 , ' c 

danwl Esca r e Je ir a 'o a c O 
cu sed iul la Ga laj l zbura pe un 
avion Nieuport 11 ce avea ca em" 
blemă Crucea Maria pe un funda l 
galben cu două benzi: una albastră 
si cealaltă galbenă, În luna martie 
1917, Începe adevărata strălucire a 
zborului său pe cerul Galaţlului, 
Astfel, În ziua de 27 martie, atacă un 
Fokker german care Încolţit de pilo
tul nostru se retrage În liniile sale, 
Craiu aterizează, al imentează avio
nul, pleacă iar În patrulare şi Începe 
o luptă aprigă cu aviatorii străini 
care cutezau să tulbure spaţiul ae
rian românesc. Numeroase rafale se 
1ncrucisau pe cer şi duşmanii se re
trag În liniile lor, dar şi aparatul vi
teazului nostru zburător este lovit de 
gloanţe, Încît, cu mare greutate a 
putut ajunge cu bine la bază, 

A doua zi bateria antiaeriană de la 
Cotul Lung anunţă un aparat inamic 
În drum spre Galaţi, Craiu ajunge 
Îndată duşmanur deasupra lacu lu i 
Brates si ÎI atacă cu furie, Dar abia 
prins,' i'namicul intrînd În nori se 
făcu nevăzul. După cîteva minute 
apare iar şi lupta Începe deasupra 
satului Barboşi. După un schimb de 
focuri, motorul avionului inamic se 
opri brusc şi aparatul, Într-o ultima 
zVÎcnire, lăsînd În urmă o dÎră de 
fum gros şi negru, căzu ca săgeata 
spre satul Baldovineşti, Victorioasa 
luptă a lui Craiu durase 45 de mi
nute, 

Misiunile şale Îndrăzneţe au fost 
numeroase, In ziua de 15 iunie 1917 
asigură protecţia unui avion Farman 
40 din Escadrila F,5, Trei avioane 
inamice atacă avionul nostru de re
cunoaştere, Craiu se năpusteşte 
asupra avioanelor inamice si le 
atacă cu mult curaj, În cursul luptei 
este grav rănit. Continuă lu pta cu 
omoplatul drept zdrobit, mutînd co
menzile În mîna stîngă, Reuseste să 
aterizeze În liniile noastre În condiţii 
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luI sau in lupta, pen .rL e o lsm JI 
care a dat dovad ă va fi decora 
ordinul "Mi hai Viteazu l" c lasa II I 
La 10 noiembrie 1917 doboară 
avion inamic deasupra Marăsest 
lui, 

Escadrlla de bombardament fri 
co-română Breguet Michelin 8 al 
În dotare avioane B,M,5, Unul I 

ele pilotat de căpitanul aviator Ş 
fan Petrescu, comandantul escac 
lei, avea ca emblemă pe botul c 
ling ii un as de pică de culoare ro 
avînd la mijloc cifra 8 după numă 
escadrilei. Emblema continea cu 
riie drapelului naţional' române 
Cu acest aparat, căpitanul Ştel 
Petrescu a executat numeroase r 
siuni de bombardament. 

"Căprioara" era emblema avior 
lui de vînătoare Spad VII dăruit 
firma franceză "De Mercay" avial 
române În 1919 "cu conditia de , 
dat celui mai merituos pilot româ 
Cel ales a fost subit. aviator Atane 
(Tase) Rotaru, Personalitate m 
cantă a ar ip ilor româneşti Tase F 
taru a urcat În timpul războiu 
treptele ierarhiei militare de la g 
dul de soldat la cel de ofiter, A fi 
unul din cei mai desăvîrşiţi piloţi 
arta pilotaJului. S-a specializat 
zbpruri de noapte, executînd nun 
roase misiuni de lansare a agenţi 
noştri din serviciul de spionaj 
spatele liniilor inamice, Pentru f, 
tele sale de arme a fost decorat 
medalia "Virtutea militară" ci, 
(1,0, nr, 570/1917), 

"Crucea de Lorena" era emblel 
avionului Breguet 14 A, 1 înmatric 
lat cu nr, 5 În armata română, A~ 
ratul a fost predat aviaţiei noas 
de locotenentul francez Minier, A~ 
ratul a luat parte la campania ( 
vara anului 1919 din Ungaria, 

Desenele şi text 
VALERIU AVRJ 
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CONCURS 
PE NTRU 
MODELI~T I 

in Bucureliti, ultimele noutati se 9 
magazlnele "RECOOP" din: B-du 
blicii nr. 80 A, Calea MOlillor nr 
282, Str. 13 Decembrle nr. 26, B· 
Gheorghiu-Dej nr. 95, Pasajul 
riei-Calea Victorlei nr. 16-18, pr 
la micromagazlnul din holul 1 
"Ion Creanga". 
La cerere, jocurlle pot fl expediat 
miciliu prin unitatile "Comertulu i 
letarie" sau "Cartea prin pOlita", l 
gent Nutu Ion nr. 8-12, sector 
76324, Bucurelitl. Se onoreaza CO l 

valoare total a de minimum 100 
plata ramburs la primirea coletL 

Sugestlile prlvind jocurile lans 
crearea de noi jocuri, precum ~i I 

din partea unltalilor comercial e 
transmlte la RECOOP, Str. Sf. ~t 
21, sector 2, cod. 70306, tel. 1 
136260 Iii 1381 75. Telex 103 
menzl din partea crelielor Iii gra 
se pot onora aUt de uniunile jude 
cooperallei (UJECOOP), cit ~i c 
RECOOP, cu plata in numerar, p 
sau vlrament. 
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C:ONCURS 
PENTRU 
MODELIŞT I 

În Bucureşti, ultimele noutăţi se 9 
magazinele "RECOOP" din: B-du 
blicii nr. 80 A, Calea Moşilor nr 
282, Str. 13 Decembrie nr. 26, B· 
Gheorghiu-Dej nr. 95, Pasaju l 
riei-Calea Victoriei nr. 16-18, pr 
la micromagazinul din holul 1 
"Ion Creangă". 
la cerere, jocurile pot fi expediat 
miciliu prin unităţile "Comerţului 
letărie" sau "Cartea prin poştă", i 
gent Nuţu Ion nr. 8-12, sector 
76324, Bucureşti. Se onorează CO l 

valoare totală de minimum 100 
plata ramburs la primirea colelt 

Sugestiile privind jocurile lans 
crearea de noi jocuri, precum şi I 

din partea unităţilor comerciale 
transmite la RECOOP, Str. Sf. ŞI 
21, sector 2, cod. 70306, tel. 1 
136260 şi 1381 75. Telex 103 
menzi din partea creşelor şi gră 
se pot onora atit de uniunile jude 
cooperaţiei (UJECOOP), cît şi ( 
RECOOP, cu plata in numerar, p 
sau virament. 
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RECOOP In colaborare cu revllta MO
DELISM organlzeazi prima edllle a unul 
concurl eu premll pentru conltructorll de 
machete. La acelt coneurl pot partlclpa 
tot I modell,tll, Indite rent de vlrlti lau ca
IItreare, care au reallzat modele de nave 
, I avloane utlllzind klturlle apirute lub 
emblema JECO. 
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La acealti prlmi edltle vor fI incadr 
exponate in urmitoarele categorll: 

A. Machete din materlale plastlce: 
- Hawker Hurricane 
- Flat G 50 
-- Avro 504 .K 
- Mlnlrombac. 

B. Machete din carton: 
- ROMANIA 
- IAR 80 
- SET FN 305 

Toate acelte modele pot fi prezentate 
atare lau Inelule In dlorame .a lubh 
principal, urml.!1d a tl punctate ,I PI 
mlate leparat. In eadrul unel dlorame ~ 
tl prezentate mal multe machete JEC 
(de ex. aerodromul Mamals in !unle 19 
cu avloane Hurricane). 

Jurlul va tl tormat din reprezentanll 
JECO, al revlltel MODELISM precum 
al concuren1110r. 

Premllle vor consta in bani ,i JOCI 
pentru fleesre categorle. 

Machetei~ yor fl depule la ledlul R 
COOP din Sucure,tl, Itr. -Vloletelor : 
lect. 2. teiefon 138175 ,I 136260. 

Klturlle ,I cirlile-Joc ce con,ln mater 
lele necelare conltrulrll machetelor 
pot procura din magazlnele RECOOP ( 
Bucure,tl ,I din cele ale Cooperilllel 
ConIum din intreaga Jari, precum ,I cc 
tra ram burl po,tal, a relindu-vi direct 
RECOOP. 
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RECOOP In colaborare cu revista MO
DELISM organizează prima ediţie a unul 
concurs cu premII pentru constructorll de 
machete. La acest concurs pot participa 
toţi mOdell,tll, Indiferent de virată sau ca
lificare, care au realizat modele de nave 
, 1 avioane utilizind klturlle apărute sub 
emblema JECO. 
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La această primă ediţie vor fi incadr 
exponate in următoarele categorII : 

A. Machete din materiale plastice: 
- Hawker Hurrlcane 
- Flat G 50 
- Avro 504 .K 
- Mlnlrombac. 

B. Machete din carton: 
- ROMÂNIA 
- IAR 80 
- SET FN 305 

Toate aceste modele pot fi prezentate 
atare sau Incluse in dlorame .a subit 
principal, urmi!,d a fi punctate ,1 pl 
mlate separat. In cadrul unei dlorame ~ 
fi prezentate mal multe machete JEC 
(de ex. aerodromul Mamala in Iunie 19 
cu avioane Hurrlcane). 

Juriul va fi format din reprezentanţi 
JECO, al revistei MODELISM precum 
al concurenţllor. 

Premiile vor consta in bani şi ioci 
pentru fiecare categorie. 

Machetei2 vor fi depuse la sediul R 
COOP din Bucureşti, str. -Yloletelor : 
sect. 2. telefon 138175 ,1 136260. 

Klturlle , 1 cărţile-Joc ce conţin mater 
lele necesare construirII machetelor 
pot procura din magazinele RECOOP c 
Bucure,tl ,1 din cele ale Cooperh11el 
Consum din intreaga Jară, precum ,1 ce 
tra ramburs poştal, a resindu-vă direct 
RECOOP. 
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