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Ultimul transport, al 16-lea, de poștă cosmică efectuat 
la bordul stației orbitale Saliut 6. Primul oficiu poștal 
cosmic a fost inaugurat la 26 ianuarie 1978, la bordul 

stației Saliut 6. Obliterări: ЗBЁЗДHЫЙ ГOPOДOK 
(ORĂȘELUL STELAR) 12.04.1981, obliterări de bord. 

Autografe: L. I. Popov și D. Prunariu.
(colecția Dumitru - Dorin Prunariu)

A few days ago I found out, by accident, about
the article „The short way from the awkward philat-
ely to criminal philatelist”, published at the „inEDI-
TORIAL” of no. 5(10) - September-October 2010,
first cover and page 1.

The author's hiding due to the lack of signature
is not incidental, hoping that through this trick ei-
ther he removes all personal responsibility, or he
transferred this responsibility to the publisher or
the magazine. Even if the paper is not signed by
the author it is accompanied by chief editor's
photo, László Kállai, who recognizes in this way his
„creation”.

continued on page 22
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50 de ani de cosmonautică pilotată

Zilele trecute am luat cunoştinţă, întâmplător,
despre conţinutul articolului „Scurtul drum de la fi-
latelia penală la filatelistul penal”, publicat la rubrica
„inEDITORIAL” al nr. 5(10) - septembrie-octombrie
2010, coperta 1 şi continuare în pagina 1.

Ascunderea autorului prin lipsa semnăturii nu
este întâmplătoare, sperând că prin acest tertip fie
să scape de răspunderea personală, fie să transleze
această răspundere în sarcina editorului sau a revis-
tei. Chiar dacă articolul nu este semnat de autor, el
este însoţit de fotografia redactorului-şef László Kál-
lai, care se identifică prin aceasta cu „opera”.

continuare în pagina 22
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Pagină realizată de Dan N. DOBRESCU, AIJP

Ing. Mircea Pătrășcoiu, preșe-
dinte al Comisiei de literatură
filatelică din cadrul FFR, ne pro-
pune o nouă lucrare bibliografică
privind banca de articole a revistei
philatelica.ro aferentă primilor doi
ani de la apariţie. 

Lucrarea reprezintă un ghid util
filateliștilor care doresc să apro-

fundeze publicistica filatelică ro -
mânească. 

Autorul remarcă prezenţa în
paginile revistei philatelica.ro a
unor publiciști din şapte ţări aflaţi
pe trei continente.

Pentru munca depusă și
perseverenţa care însoţește de-
mersul său, îl felicităm pe autor
(contact: tel. 0726 563 621). 

Bancă de articole

http://philatelica.ro

Lucrarea privind colecţia de
documente - volumul III, realizată
sub îngrijirea domnului ing. Ema -
noil Alexandru SĂVOIU, apărută la
editura SITECH din Craiova, 2011,
256 pagini, reunește următoarele
documente: comanda guvernului
român pentru fabricarea timbrelor
poștale la Paris (1875-1876), con-
tractarea cu gravorul Stern a
mărcilor fiscale și demersurile
privind procurarea materialelor
necesare pentru imprimarea tim-
brelor în ţară, documente din anul
1876 privind comenzile pentru
achiziţionarea de hârtie utilizată
pentru fabricarea timbrelor în ţară.
Aceste documente au fost identifi-
cate în arhiva diplomatică a Minis-
terului de Externe al României (vol.
108, fond Franţa) și privesc fabri-
carea timbrelor poș tale, fiscale și a
hârtiilor de valoare la Paris în seco -

lul al XIX-lea.
Documentele publicate pun în

evidenţă existenţa, în anul 1876, a

unui tiraj suplimentar pentru va-
lorile de 1 ½ Bani, 10 Bani și 25
Bani, ceea ce impune cuvenita rec -
tificare atât în cataloagele naţi o -
nale, cât și în cele inter naţionale.
De asemenea, documentele publi -
cate relevă existenţa proiectului
Stern, destinat realizării de între-
guri poștale românești. 

O prefaţă amplă bilingvă
(română-engleză), semnată de dis-
tinsul filatelist craiovean ing. An-
drei Potcoavă și dedicată subi -
 ec tului, întregește această lucrare.
Un indice de nume completează
lucrarea în mod inspirat.  

Apreciem efortul autorului, ur-
mare a cercetărilor efectuate în
arhiva diplomatică a Ministerului
de Externe al României, și aștep -
tăm cu mare interes cel de al pa-
trulea volum de documente. Cei
interesaţi de această lucrare îl pot
contacta pe autor la e-mail:
manu_rod2307@yahoo.com

Documente - volum III

Publicată în anul 2011 sub
egida FAEF, în limba spaniolă,
semnată de Ricardo O. Fernan-
dez și Christian G. Perez, luc ra -
rea este structurată pe mărci
poștale, carnete, obliterări oca -
zionale, francaturi mecanice.

Lucrarea se încheie cu un
scurt istoric al cercetășiei din
Argentina, precum și a modului
în care a fost evocată activi-

tatea acesteia în filatelia ar -
gentiniană.

Realizată în condiţii grafice
foarte bune, susţinută de un
larg spaţiu dedicat reclamei
filatelice, lucrarea se constituie
ca un îndreptar pentru temati-
cieni. Cei interesaţi se pot
adresa președintelui FAEF - Dr.
Eliseo Ruben Otero (e-mail:
defro@arnet.com.ar).

Cercetășia în filatelia argentiniană
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After 50 years of manned cos-
mic flights is necessary and wel-
comed to remember the man that
inaugurated this era and by what
means he changed the life of
some people whose destiny -
after many years - led them to the
same cosmic heights. Yuri Gagarin
was an exceptional man, forever
transformed in the cosmic symbol
of the entire planet Earth. With

him begins the manned cosmonautics era. Gagarin is
the one who marked the history of mankind, as the
first man who broke away from earthly cradle, beyond
Earth's atmosphere for 108 minutes, minutes that
changed the paradigm of man's relationship with the
Universe.

I was eight and a half years old when Yuri Gagarin
carried out his spaceflight.

I'll never forget the morning of Wednesday, April
12, 1961 and the impact on my child's soul of that se-
rious speaker's voice announcing at radio that the first
earthling was launched into space. We lived on the
ground floor of a block in Brașov. My father was at
work, me and my sister were surprised by how closely
our mother listened to the radio, getting caught in the
solemnity of the moment. A shudder passed through
us all, making us realize that we are witnessing an
event of great importance. Mom took our hands and
went out. We were not surprised when we saw that
all other tenants in the building had opened their
apartment doors so they can hear the radio news. We
were staying near our mother’s skirt and listening to
the neighbors’ comments full of wonder. My eyes
searched the sky and tried to make out the meaning
of those events. I knew that Gagarin flew very high
above, that there is no air, the rocket's speed is much
higher than that of the aircrafts passing over the city
and nothing more. Myriad of questions went through
my mind and waited for the arrival of my father to
subject him to my storm of questions, aware that no-
body would hear me for now... I looked quietly at all
those people transfigured by achieving of the impos-
sible, until yesterday.

The time dilated, the excitement grew. Then came
the long-awaited news that Yuri Gagarin was safely back
on Earth from Space. It is hard to describe that moment!
All attributed their success, it was not only the victory
of Yuri Gagarin, but was a victory of each, was the vic-
tory of Man. After the seriousness of the radio an-
nouncement and the attitude and comments of
neighbors, I understood that the event indeed

La 50 de ani de eră cosmică
pilotată este necesar și binevenit să
ne amintim de pământeanul care a
inaugurat această eră și prin ce
anume a marcat el viaţa unora al
căror destin - după mulţi ani - i-a
dus spre aceleași înalturi cosmice.

Iuri Gagarin a fost un om de
excepţie, transformat pe vecie în
simbolul cosmic al întregii planete
Pământ. Cu el începe era cosmo-
nauticii pilotate. Gagarin este cel care a marcat istoria
omenirii, fiind primul om care s-a desprins din leagănul
pământean, depășind atmosfera terestră pentru 108
minute, minute care au schimbat radical paradigma
relaţiei omului cu Universul. 

Aveam opt ani și jumătate atunci când Iuri Gagarin
a zburat în cosmos.

Nu voi uita niciodată dimineaţa aceea de miercuri,
12 aprilie 1961, nici impactul pe care l-a avut asupra su-
fletului meu de copil vocea gravă a comentatorului de
radio care anunţa că primul pământean a fost lansat în
cosmos. Locuiam la parterul unui bloc din Brașov. Tata
era la serviciu, eu și sora mea eram surprinși de atenţia
cu care mama asculta radioul, molipsindu-ne și noi de
solemnitatea momentului. Un fior ne străbătea pe toţi,
făcându-ne să conștientizăm că suntem martorii unui
eveniment de o deosebită importanţă. Mama ne-a luat
de mâini și am ieșit. Nu ne-am mirat atunci când am
văzut că toţi ceilalţi locatari erau în scara blocului cu ușile
apartamentelor deschise ca să poată auzi știrile de la
radio. Stăteam emoţionat lânga fusta mamei și ascultam
comentariile pline de uimire ale vecinilor. Ochii mei
căutau cerul și încercam să deslușesc înţelesul acelei
întâmplări. Știam că acolo unde a zburat Gagarin este
foarte sus, că acolo nu mai este aer, că viteza rachetei
lui este mult mai mare decât a avioanelor care treceau
pe deasupra orașului, nimic mai mult. Puzderie de
întrebări îmi străbăteau mintea și așteptam sosirea tatei
ca să-l supun tirului meu, conștient fiind că atunci nu m-
ar fi auzit nimeni... Priveam tăcut la toţi oamenii aceia
transfiguraţi de atingerea imposibilului, până mai ieri.

Timpul se dilatase, emoţiile creșteau. Apoi a sosit
vestea mult așteptată, aceea că Iuri Gagarin s-a întors
din cosmos în siguranţă pe Pământ. Este greu de des-
cris momentul acela! Toţi își atribuiau succesul, nu era
doar victoria lui Iuri Gagarin, era victoria fiecăruia, era
victoria Omului. După gravitatea anunţului de la radio,
după atitudinea și comentariile vecinilor am înţeles că
evenimentul era într-adevar foarte important, istoric.

Nimeni nu gândea atunci că după 20 de ani, o lună
și două zile de la zborul lui Iuri Gagarin eu voi deveni
„Gagarinul” României. Mi-e greu să spun dacă

Considerații personale 
la aniversarea a 50 de ani 
de cosmonautică pilotată

Personal reflections 
on the 50th anniversary 
of human spaceflights 

Cosmonaut dr. ing. Dumitru-Dorin PRUNARIU

uuu
uuu

pagina 1 ü

nr.2-2011-replica_Layout 1  2011.04.10.  15:23  Page 3



philatelica.ro eveniment

a fost pură întâmplare sau destin. De mic m-am simţit
atras și uimit de zbor. Când am început să construiesc
aeromodele, și mai târziu rachetomodele, legătura
mea cu zborul s-a consolidat puternic. Direcţia de
acţiune a fost însă aviaţia și nu cosmosul, pentru că -
în cazul României - spaţiul de deasupra atmosferei te-
restre părea mult prea îndepărtat și greu de atins.

Simţeam că alături de aeromodelele mele vreau să
mă înalţ și eu în aer. Noaptea visam că dacă dau mai
tare din mâini mă pot ridica în văzduh ca păsările și pot
zbura peste văile munţilor care mărginesc orașul meu
natal. Și uite așa, pasiunea din tinereţe s-a transformat
în profesie, absolvind în final Facultatea de Inginerie
Aerospaţială a Politehnicii bucureștene și zburând în
același timp ca sportiv la aeroclub. Poate că viteza
imprimată de avioane m-a făcut să rezolv cât mai re-
pede posibil multe capitole din viaţa mea. La 22 de ani
eram însurat cu Crina, colegă de aviaţie desigur, la 23
de ani ai mei s-a născut Cătălin, primul nostru copil
care, nenăscut încă, a simţit fiorii zborului sportiv
împreună cu mama sa, ca mai apoi el însuși să devină
aviator. La 25 de ani ai mei s-a născut Daniel, al doilea
fiu al nostru, iar eu făcusem deja armata și optasem
pentru o posibilă carieră cosmică.

Când Daniel împlinea trei luni, eu deveneam ofiţer
de carieră, desigur de aviaţie, iar la o săptămână după
aceea eram îmbarcat cu întreaga familie în avionul care
ne-a dus în Orășelul Stelar de lângă Moscova pentru a
începe pregătirea de viitor cosmonaut, alături de
candidaţi din cinci ţări. 

Curând am aflat că sunt cel mai tânăr candidat cos-
monaut din orășel.

Cea mai puternică amprentă pe care am simţit-o
imediat ce am ajuns în orășelul cosmonauţilor a fost
cea a lui Iuri Gagarin. Deși trecuseră doar 17 ani de la
zborul lui istoric, el dispăruse deja dintre cei vii  de 10
ani. Centrul de pregătire al cosmonauţilor din Orășelul
Stelar se numește „Iuri Gagarin”. De cum depășești li-
ziera de conifere după intrarea în orășel te întâmpină
pe partea stânga, măreaţă, statuia omului Gagarin. La
sosirea în orășel ne-a întâmpinat și condus cosmonau-
tul, încă de pe atunci legendă, Aleksei Leonov, coman-
dantul din acea perioadă al detașamentului de
cosmonauţi, fost coleg de pregătire și prieten bun cu
Iuri Gagarin. Dacă mergi la Muzeul Cosmonauticii din
orășel, cu cea mai mare emoţie și căldură ghida îţi
vorbește despre Iuri Gagarin. Primul eveniment sem-
nificativ la care am participat la numai o săptămână de
la venirea în Orășelul Stelar a fost comemorarea a 10
ani de la dispariţia tragică a lui Iuri Gagarin. 

pagina 2ü

was very important, a historical one.
Nobody thought then that after 20 years, one

month and two days after Yuri Gagarin's flight I will
become the „Gagarin” of Romania. It's hard to say
whether it was pure chance or fate. As a child I felt
drawn and amazed by the flight. When I started to
build aircraft models, and later rocket models, my
connection with flight was strongly reinforced. How-
ever, my line of action was the aviation and not the
cosmos, because - for Romania - the space above the
earth's atmosphere seemed too remote and difficult
to achieve. I felt that next my aircraft model, I was
longing to get high in the air. At night I dreamed that
if I flap my hands I can fly up in the air like birds and
over the mountain's valleys bordering my hometown.
And so, my youthful passion turned into profession,
finally graduating in Aerospace Engineering at the Po-
litehnica University of Bucharest and flying in the
same time as a sportsman at the air-club. Maybe the
impelled aircraft speed made me to achieve, as soon
as possible, many chapters of my life. At age 22 I was
married to Crina - aviation fellow of course - and at
my 23 years Cătălin was born, our first child, whom -
before he was born - felt the thrill of sportive flight
with his mother, and later himself to become aviator.
At my 25 years Daniel was born - our second son - and
I had already finished my military stage and was mak-
ing a choice for a possible space career.

When Daniel was three months old, I was becom-
ing a career officer, in aviation of-course, and a week
after that I boarded with the whole family the plane
what took us to Star City, near Moscow, to begin train-
ing for the future cosmonaut, along with candidates
from five other countries.

I soon learned that I am the youngest astronaut
candidate in town.

The strongest imprint that I felt as soon as I arrived
in Star City was that related to Yuri Gagarin. Although
only 17 years had passed from his historical flight, he
was already long gone from among the living for 10
years. The Training Cosmonauts Center in Star City is
called „Yuri Gagarin”. As soon as you overcome the
edge of conifers after the entry into town, on the left
side facing you, the great statue of Gagarin welcomes
you. On arrival in the town welcomed and led us the
cosmonaut - even then a legend - Alexei Leonov, the
commander of the detachment of cosmonauts at that
time, a former colleague of training and a good friend
of Yuri Gagarin. If you go to the Cosmonautics Mu-
seum in town, the lady guide tells you about Yuri
Gagarin with the greatest emotion and warmth. The
first significant event that I attended just a week after
my arrival in Star City was the ten year commemora-
tion of Yuri Gagarin’s tragic death.

We, the youth who came to train for space flights
in the second Interkosmos group, had the chance to
know Yuri Gagarin not only from books but also
through his former generation and training mates,
who then were already about 45 years old. The mem-
ories were still alive, although all storiesuuu uuu
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Noi, cei tineri, veniţi la pregătire pentru a zbura în
cosmos în a doua grupă Interkosmos, am avut șansa
să-l cunoaștem pe Iuri Gagarin nu doar din cărţi, ci și
prin intermediul foștilor lui colegi de generaţie și
pregătire, care atunci aveau în jur de 45 de ani. Amin-
tirile erau încă vii, deși toate povestirile începeau cu:
„a fost odată”.

Totul cândva „a fost odată”...
Aniversăm acum, în 2011, 50 de ani de la istoricul

zbor în cosmos al lui Iuri Gagarin. De la zborul meu cos-
mic se împlinesc deja 30 de ani. Între timp am fost șeful
Aviaţiei Civile Române, am fost președintele Agenţiei
Spaţiale Române, am fost ambasadorul României în
Federaţia Rusă, am primit și a doua stea de general de
aviaţie, am trecut în rezervă, nerenunţând însă la acti-
vitatea cosmică. Din 2010 sunt Președintele Comitetului
Organizației Națiunilor Unite pentru Explorarea Pașnică
a Spațiului Extraatmosferic. De 26 de ani sunt membru
al singurei asociaţii profesionale, neguvernamentale și
educaţionale a cosmonauţilor și astronauţilor din în-
treaga lume, Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic,
fiind unul din fondatorii ei, iar de câteva luni am fost
ales președintele filialei europene a acesteia.

Am deja trei nepoţi. În familia mea zborul are o altă
dimensiune, un alt înţeles.

Acum 30 de ani, fii mei, Cătălin și Daniel, povesteau
la gradiniţa la care îi înscrisesem în București, după re-
venirea mea din zborul cosmic, faptul că tata este cos-
monaut, și nu înţelegeau de ce nu mai sunt copii cu taţi
cosmonauţi așa cum erau la gradiniţa unde merseseră
în orășelul de lângă Moscova. La fel de firesc, nepotul
meu Andrei, la trei ani și jumătate, spune fără să
clipească - oricui - că „are numai avioane în cap” și
povestește ca pe cel mai banal lucru faptul că tata este
pilot, bunicul este cosmonaut iar bunica este ambasa-
dor în Armenia.

Arina, sora mai mare a lui Andrei, a zburat cu pla-
norul în braţele tatălui ei când avea numai doi ani și
jumătate. I-a plăcut. Andrei a zburat la trei ani cu eli-
copterul în braţele mele. Poate că și Anei, verișoara lor,
îi va plăcea să zboare. Acum este încă prea mică. 

Andrei, Arina, Ana, nepoţii noștri, vor învăţa la
școală despre Iuri Gagarin ca despre un deschizător de
drumuri cosmice, ca despre un simbol al întregii pla-
nete Pământ. Probabil la fel vor învăţa și despre bunicul
lor, raportat însă la scara ţării lor natale.

Pentru generaţia nepoţilor mei și pentru toate cele
care vor urma este important să nu uite istoria, pentru
că doar neuitând istoria și privind spre viitor vor putea
construi ceva trainic și sigur, vor putea să scrie la rândul
lor istorie.

Vor trece multe generaţii, zborul cosmic va căpăta
alte valenţe, dar pe Iuri Gagarin, omul acela frumos la
suflet și la chip, nu-l vom uita niciodată. Deși în cei 50
de ani de la zborul lui au mai zburat în cosmos 500 de
pământeni, el va fi mereu un punct zero, un reper, pen-
tru împlinirile viitoare ale Omului. Gagarin nu a
dispărut dintre noi, ci doar s-a înveșnicit în istorie pen-
tru a aminti omenirii că limitele pot fi depășite, că vii-
torul își are începutul în trecut.
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began with „once upon a time”.
Everything took place „once upon a time”…
Now, in 2011, we celebrate the 50th anniversary

of Yuri Gagarin’s historical flight in space. From my
cosmic flight there are already 30 years. In the mean-
while I was the head of Romanian Civil Aviation, the
President of the Romanian Space Agency, the Roman-
ian ambassador in the Russian Federation, I also re-
ceived the second star of general in aviation and I am
now retired, but without leaving the cosmic activity.
Since 2010 I am the President of the United Nations
Committee for the Peaceful Exploration of Outer
Space. For 26 years, I have been a member of the only
professional, non-governmental educational organi-
zation for the world’s cosmonauts and astronauts, the
Association of Space Explorers, being one of its
founders, and a few months ago I was elected the
President of its European branch.

I already have three grandchildren. In my family the
flight has another dimension, a different meaning.

30 years ago, after my return from the space flight,
my sons - Cătălin and Daniel - told to their mates at
the kindergarten entry in Bucharest that their father
is cosmonaut, and they did not understand why there
are no other children with cosmonaut fathers how
they were in the kindergarten of the small town near
Moscow. So naturally, my nephew Andrew, three and
a half years old, says without blinking - to anyone -
that he „has only planes in his head” and says as the
most common thing that „my father is a pilot, the
grandfather is a cosmonaut and the grandmother is
an ambassador in Armenia”.

Arina, Andrew's older sister, flew the glider into
the arms of her father when she was two and a half.
She liked it. At the age of three Andrew flew in my
arms by helicopter. Perhaps Anne, their cousin, would
like to fly. But now she is still too small.

Andrew, Arina, Ana, our grandchildren will learn in
school about Yuri Gagarin as a pioneer of cosmic
roads, as a symbol of the entire planet Earth. Probably
in the same manner they will also learn about their
grandfather, but reported at the scale of their home
country.

For my grandchildren's generation and all those
who will follow it is important to not forget the his-
tory, because just by remembering history and looking
to the future they will be able to build something sus-
tainable and reliable, they will be able to make history
at their turn.

Many generations will pass, the space flight will
take on other meanings, but Yuri Gagarin, that beau-
tiful man at heart and face, will never be forgotten.
Although during the 50 years since his flight, into
space flown 500 earthlings, he will always be a zero
point, a benchmark for the future achievements of
Man. Gagarin has not left us, but merely immortalized
his name forever in the history to remind the mankind
that the limits can be overcome, that the future has
its beginning in the past.
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De la apariţia sa pe Pământ,
cerul - ziua, dar mai ales noaptea
- l-a fascinat pe om. Nopţile în-
stelate l-au dus cu gândul la
întrebările: ce este acolo?, cum
se poate ajunge acolo?, cine va
ajunge acolo?, este cineva
acolo? - întrebări la care, între
timp, s-a răspuns doar parţial.

Odată cu lansarea satelitului
Sputnik - 1 (1957), întrebările s-
au schimbat un pic şi au devenit:
cine va fi primul om care va
zbura în cosmos?, va fi posibil
acest lucru? și - dacă da - când
se va întâmpla? (zborul în cos-
mos începuse să devină o certi-
tudine).

Dar omul care avea sa fie
primul cosmonaut al Terei se
antrena deja, împreună cu alţi
19 candidaţi, în bazele secrete al
URSS; acest om era Iuri Aleksee-
vici Gagarin.

Iuri Gagarin s-a născut în
satul Kluşino, aproape de Gjatsk
(în prezent în regiunea Smo -
lensk, Rusia Mi #1226), la 9 mar-
tie 1934. În 1968, satul a fost
redenumit Gagarin în onoarea
sa (Fig. 1 - casa în care s-a născut
întâiul cosmonaut). Părinţii lui,
Alexei Ivanovici Gagarin şi Anna
Timofeevna Gagarina, au lucrat

la o fermă agricolă colectivă
(URSS Mi #2473, #2897, #3872,
#4464, #5056, #6185; Rusia
#1536). Mamei sale îi plăcea să
citească, iar tatăl său era un dul-
gher iscusit. Iuri a fost cel de-al
treilea din cei patru copii, iar
sora lui mai în vârsta se ocupa de
el în timp ce părinţii lui erau
la lucru. 

După ce a terminat
şcoala elementară și a făcut
ucenicia în meseria de tur -
nător metalurgist, Gagarin a
fost ales pentru continu area
studiilor la un liceu tehnic
din Saratov. În timpul aces-
tor studii s-a înscris în aero-
clubul din localitate, învă ţând să
piloteze aeronave uşoare şi să
facă salturi cu paraşuta - hobby
care i-a ocupat din ce în ce mai
mult timp. În 1955, după ter-
minarea şcolii tehnice, și-a în-
ceput formarea ca pilot militar la
şcoala de piloţi din Orenburg.
Acolo a întâlnit-o pe Valentina
Goriaciova cu care s-a căsătorit
în 1957, după ce a a devenit
pilot pe MiG-15 (Rusia Mi
#1277). După absolvire a fost
repartizat la baza aeriană Lu-
ostari din regiunea Murmansk,
foarte aproape de graniţa cu
Norvegia, unde vremea grea
făcea zborurile dificile. La 5

noiembrie 1957 a fost promovat
la gradul de locotenent al
Forţelor Aeriene Sovietice (URSS
Mi #6185), iar la 6 noiembrie
1959 a primit gradul de locote-
nent (URSS Mi #6187). A fost
membru al PCUS din anul 1960.

În anul 1960, după o intensă
căutare şi un proces de selecţie,
Iuri Gagarin a fost acceptat
împreună cu alţi 19 viitori cos -
monauţi pentru programul
spaţial sovietic. Alături de cei -
lalţi candidaţi a fost supus unor
serii de teste riguroase menite
să-i verifice rezistenţa fizică şi
psihică. A urmat şi un antrena-
ment intensiv pentru pregătirea
zborului cosmic. Dintre cei
douăzeci de selectaţi, primii doi
aleși pentru prima lansare au
fost Iuri Gagarin şi Gherman
Titov (URSS Mi #2522; România
Mi #1995-6) da torită perfor -
manţelor excelente din timpul
antrenamentelor, dar şi datorită
capacităţilor lor psihice, deşi - la
o simulare cu o capsulă mică
VOSTOK - amândoi bărbaţii au
fost inferiori celorlalţi candidaţi.
Oficialii sovietici au cântărit şi
alţi factori în selectarea lui Iuri:
înfăţişarea acestuia, capacitatea
sa de a manipula aten ţia presei,
originile sale ruseşti şi - nu în ul-
timul rând - statura sa (era
scund, ceea ce reprezenta un
avantaj pentru spaţiul limitat
din cabina navei cosmice).

Primul om în cosmos: Iuri A. Gagarin
ing. Aurel DIACONU

Fig. 1

uuu

Memorable quote: « Поeхали! » 
« Am plecat! »
« Off we go! »
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Pregătirea zborului, sub în-
drumarea lui S. P. Korolev (1907-
1966), a început cu lansarea
sa  telitului Sputnik IV (15 mai
1960) - primul zbor test, care a
fost de fapt primul zbor al unei
nave cosmice în regim automat.
S-au testat capacităţile de zbor
ale capsulei VOSTOK (URSS Mi
#2357, #2595; România Mi
#1899, #2088). Următorul pas a
fost făcut cu Sputnik V (19 au-
gust 1960 - Fig 2) - al doilea zbor
test, tot cu o capsulă VOSTOK,
dar având ca pasageri doi câini -
Belka şi Strelka - care după un
zbor cosmic de 24 de ore au fost
recuperaţi (URSS Mi #2390-1;
Bulgaria Mi #1197; Rusia Mi
#1687 - Fig 2a; R.P.D. Coreeană
Mi #1289). Au urmat încă două
experimente: Sputnik IX (9 mar-
tie 1961) - al patrulea zbor test
(URSS Mi #2497) şi Sputnik X (25
martie 1961) - al cincilea zbor
test, acesta având la bord un
manechin - Ivan Ivanovici - şi
câinele Zvezdocika, ambele ex-
perimente încheindu-se cu recu-
perarea capsulelor în ziua
lan sării (URSS Mi #2498; Bul-
garia Mi #1249). A fost şi un eşec
în ce privește cel de al treilea
zbor test (Sputnik VI - 1 decem-
brie 1960).

Baza de lansare a fost cosmo-
dromul Tyura-Tam (redenumit
Baikonur în anul 1995 de către
oficialii ruşi şi kazahi), folosindu-

se racheta intercontinentală R-7
(Rusia Mi #1220; URSS Mi
#3605; Cuba Mi #3010; R.D.G.
Mi #1640, #1642, #3005),
modificată şi adaptată pentru
zboruri cosmice.

Racheta purtătoare a
navei VOSTOK, a fost o rachetă
în două trepte şi jumătate,
având un motor principal cu
combustibil lichid (benzină şi
oxi gen lichid) de tipul RD 108
(URSS - întregul poştal din
30.08.1976 - Fig. 3). Împreună
cu cele 4 elemente de propulsie
conice, dotate cu motoare de
tipul RD 107 (URSS - întregul
poştal din 6.09.1976), totalizând
20 de jeturi, se realiza o
tracţiune de 500 tf şi o putere
maximă de 20 de milioane CP.

Nava cosmică (Fig. 4) era
compartimentată astfel: cabina
cosmonautului (de forma unei
sfere cu diametrul de 2,3 m şi cu
volumul de 6 m3) cu lumina-
toare; un sas cu aparatura de
comandă; un modul de serviciu
cu sistemul de frânare (rachete);
butelii de rezervã cu aer compri-
mat şi oxigen; antene de radio -
comunicaţii; o instalaţie de
frâ nare; treapta finală a rachetei
purtătoare (URSS Mi #4460;
Polonia Mi #1730; Mongolia Mi
#1935; Cambodgia Mi #750). Pe
lângă hublourile de observare
directă mai dispunea de un dis-
pozitiv optic de orientare - VZOR,
care era un mic telescop cu o put-
ere de mărire de 3x şi 5x. 

Un accesoriu foarte important
al cabinei îl constituia

pagina 5 ü
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uuu

Fig. 4

Fig. 3
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fotoliul cosmonautului (Polonia
Mi #1560; Surinam Mi #406;
RDG Mi #823), având înglobată
o instalaţie specială care i-a per-
mis cosmonautului să se cata-
pulteze la aterizare. Era un
adevărat vehicul de 300 kg,
dotat cu motoare şi sistem de
supravieţuire, care permitea
cosmonautului să se catapulteze
de la o altitudine de 6.000 m şi
apoi să coboare cu paraşuta.
Este important de subliniat că
această  realizare se baza pe un
brevet de invenţie românesc -
cabina de catapultare, înregis-
trat în anul 1960 de către Anas-
tase Dragomir.

Pregătirile pentru zbor au
fost terminate, astfel că racheta
pur tătoare cu nava VOSTOK -
am pla sată în vârf şi protejată de
coafa aerodinamică - a fost
trans portată la rampa de lansare
(Mongolia Mi #1735; Vietnam
Mi #1673; Cambodgia Mi #656),
unde a fost ridicată în poziţia de
start la 8 aprilie 1961, iar ali-
mentarea cu combustibil a fost
terminată la 11 aprilie 1961
(Cuba Mi #1854).

Gagarin şi-a petrecut noaptea
de dinaintea startului într-o ca -
bană modestă din apropierea
cosmodromului (Fig. 5), astfel că
nava cosmică VOSTOK era gata
de start în dimineaţa zilei de 12

aprilie 1961 (Fig. 6). 
Gagarin a căpătat pe timpul

zborului numele de cod Kedr
(Cedru - nume de pin siberian).

Începe numărătoarea inver -
să. Iuri Gagarin este în cabina
navei spaţiale VOSTOK, pe
rampa de lansare (Polonia Mi.
#1560). Ima ginea lui apare pe
ecranele TV în camera de control
a lansării prin intermediul unei
camere de luat vederi aflată la
bordul navei. S.P. Korolev spune
la microfon: „Cedrule, aşteaptă
numărătoarea inversă, este pe
cale să înceapă”. Gagarin îi răs -
punde: „Am înțeles. Am o sen -
zație de bine, de excelent, sunt
gata de  plecare.” S.P. Korolev
comunică prin radio: „faza preli -
minară... interme di a ră... princi -
pală...Vă dorim un zbor bun.
Totul este în regulă.” Gagarin
răspunde: „Am plecat!”.

Zborul a început (Fig. 7 - or-
bita zborului navei VOSTOK).

Pe toată durata zborului le -
gătura radio a misiunii între VOS-
TOK şi Pământ a fost ţinută
direct între Gagarin şi Korolev
(URSS Mi #4569). La lansare au
asistat G.S. Titov (dublură) şi
G.G. Nelyu bov (rezervă). Traiec-
toria zborului: perigeul - 175 km;
apogeul - 320 km, (65,57º) cu
durata de zbor de 108 minute.

Ora 06:07 GMT - lansarea s-

a făcut în regim automat de la
cosmodromul Tyura-Tam (T+0 s)
- URSS Mi #2474; Kazahstan Mi
#25.

Ora 06:09 GMT - două
minute de zbor şi cele patru ele-
mente conice cu motoare RD -
107 au folosit până la ultimul lor
gram de carburant (T+119 s).

Ora 06:10 GMT - sarcină utilă
realizată; coafa aerodinamică
îndepărtată, iar VOSTOK este
lan sată în spaţiu. La picioarele
lui Gagarin se deschide fereastra
VZOR (T+156 s).

Ora 06:12 GMT - la cinci
minute de la lansare se încheie
etapa de bază a folosirii ra-
chetelor, se desprinde ultima
treaptă şi VOSTOK îşi continuă
zborul independent. În etapa fi -
nală se aprinde motorul ultimei
trepte pentru a se continua că -
lătoria spre orbita planificată
(T+300 s).

Ora 06:13 GMT - racheta
principală este încă în funcţiune,
împingând VOSTOK spre orbita
stabilită. Iuri Gagarin raportează:
„...zborul continuă bine. Pot
vedea Pământul. Vizibilitatea
este bună... văd aproape totul.
Există o anumită zonă de spațiu
sub stratul de nori cumulus”.

Ora 06:17 GMT - etapa finală
a rachetei VOSTOK se încheie
zece secunde mai târziu, apoi se
se pară nava spaţială şi VOSTOK
ajunge pe orbită (T+676 s); Ga -
garin raportează: „Nava funcțio -
nează normal. Pot vedea Pă -
mân tul prin fereastra VZOR.
Totul se desfăşoară conform pla-
nului.” VOSTOK se află deasupra
Siberiei.

Ora 06:21 GMT - VOSTOK tre -
ce deasupra peninsulei Kamci-
atka - RDG Mi #822; URSS Mi
#3138-40 - şi se îndreaptă spre
nordul Oce anului Pacific. Ga -
garin comunică prin radio: „...lu-
minile sunt aprin se pe monitor.
Mă simt bine şi sunt într-o stare
de spirit bună...”

Ora 06:32 GMT - VOSTOK se
află pe orbita stabilită.

Ora 06:57 GMT - VOSTOK
este deasupra Pacificului de Sud,
între Noua Zeelandă şi Chile,
când Gagarin trimite uuu

Fig. 5
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acest me saj: „Îmi continui
zborul, sunt deasupra Americii.
Am transmis semnalul telegrafic
ON”.

Ora 07:00 GMT - VOSTOK
trece pe deasupra strâmtorii
Magellan. Ştirea despre misi-
unea VOSTOK este difuzată la
Radio Moscova.

Ora 07:25 - 07:35 GMT - În-
cepe procedura de frânare,
capsula se separă de modulul de
serviciu. VOSTOK trece pe dea-
supra coastei de vest a Africii, în-
dreptându-se spre Egipt.

Ora 07:35 - 07:55 GMT -
coborârea continuă, se închid
hublourile. VOSTOK se întoarce
în Uniunea Sovietică dinspre
coasta Mării Negre (România Mi
#B393), aproape de Krasnodar.

Ora 07:55 GMT - VOSTOK
este încă la 7 km de sol. Trapa
este eliberatã şi două secunde
mai târziu Gagarin se catapul -
tează din navă. La o altitudine de
2,5 km este deschisă paraşuta
principală a capsulei navei
spaţiale VOSTOK, care aterizeazã
la 26 km vest de Engels Sme -
lovka, în regiunea Saratov la
51˚N 46˚ E (T+108 s). Două eleve
au fost martore la aterizarea
navei şi au descris scena: „A fost
o minge uriaşă, cu diametrul de
doi-trei metri, a lovit pământul
odată, a sărit şi apoi a căzut din
nou. S-a format o gaură imensă
în locul în care a lovit prima
dată”. Câteva minute mai târziu,
un elicopter MI-4 al grupului de
recuperare aterizează în apro -
pierea capsulei VOSTOK.

Ora 08:05 GMT - Iuri Gagarin
a aterizat (URSS Mi #3714) cu în-
târziere faţă de nava VOSTOK
deoarece paraşuta sa s-a deschis
la o altitudine mult mai mare
decât a navei (7 km vs. 2,5 km).
O ţărancă şi fiica sa au observat
scena: o figură ciudată, într-un
costum portocaliu strălucitor cu
o cască mare, aterizând cu pa -
raşuta. Gagarin şi-a amintit mai
târziu: „Când m-au văzut în cos-
tumul meu spațial şi cu para -
şuta, au început să dea înapoi de
frică. Le-am spus: sunt al vostru,
sovietic, nu vă fie frică, nu vă fie
frică. Veniți aici... Să mergem

spre paraşute. Vă rog
rămâneți aici, nu lăsați pe ni-
meni să le atingă, eu mă duc la
stația de campanie”. Întregul
„film” al zborului, cu etapele de
la lansare şi până la aterizarea
capsulei şi a cosmonautului, sunt
redate pe coliţa din Cehoslovacia
Mi #B43, pe coliţa din Republika
Srpska Mi #B198, pe timbrele
din Rusia Mi #908-9, dar și pe
ştampila oca zională datată
12.04.1986 6600 IAȘI-1 de pe
plicul special dedicat împlinirii a
25 de ani de la zborul cosmic al
lui Gagarin. 

La 12 aprilie 1961, Gagarin a
devenit primul om care a că -
lătorit în spaţiu, la bordul navei
VOSTOK (Fig. 8). Indicativul sau
de apel în acest zbor a fost Kedr
(Cedru; în limba rusă: Кедр). În
timpul zborului Gagarin fluiera
celebra melodie „Patria aude,
Patria ştie” (în limba rusă:
„Cлышит Родина, знает Ро-
дина”). Primele două versuri ale
piesei sunt: „Patria aude, Patria
ştie/În cazul în care fiul ei zboară
în cer”. Acest cântec patriotic a
fost scris de Dmitri Şostakovici în
1951, pe versuri de Evgheni Dol-
matovski.

Cam în acelaşi timp, unele
surse occidentale au susţinut că,
în timpul zborului său spaţial,
Gagarin ar fi făcut un comen-
tariu de genul „Nu văd niciun
Dumnezeu aici.” Cu toate aces-

tea, niciun astfel de cuvânt nu
apare în procesul-verbal al
conversaţiei lui Gagarin cu
Pământul din timpul zborului
spaţial. Într-un interviu din 2006,
un prieten apropiat al lui
Gagarin, colonelul Valentin Pe  -
trov, a declarat că niciodată
Gagarin nu a spus astfel de cu-
vinte şi că fraza are originea in
discursul lui Nikita Hruşciov la
«plenara Comitetului Central al
PCUS», în contextul propagandei
anti-religioase. Într-un anumit
context Hruşciov a spus, „Gaga -
rin a zburat în spațiu, dar nu a
văzut nici un zeu acolo”. Colo -
nelul Petrov, de asemenea, a de-
clarat că Gagarin a fost botezat
în Biserica Ortodoxă ca un copil
normal. 

În ziua de 14 aprilie 1961,
Gagarin se întoarce la Moscova,
unde i se face o primire fas -
tuoasă - manşeta colii Rusia Mi
#908-9 (Fig. 9). Împreună cu Ko-
roliov susţine la 15 aprilie 1961
o conferinţă de presă, în care
afirmă că a primit cea mai înaltă
distincţie a ţării sale - MEDALIA
DE EROU AL UNIUNII SOVIETICE
(URSS Mi #B173, #4495, #4630,
#B150).

Ziua de 12 aprilie 1961 a fost
pentru FAI - Federaţia Aero nau -
tică Internaţională (Ungaria Mi
#3643; Bulgaria Mi #1347) mo-
mentul înregistrării primelor uuu
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re corduri: primul om în spaţiul
cosmic; durata zborului de 108
minute; viteza navei de 7.644
m/s; orbita maximă a navei de
315 km; greutatea de 4.725 kg.
Reglementările FAI din anul
1961 prevedeau că - pentru a fi
înregistrat recordul - pilotul tre-
buie să aterizeze împreună cu
nava. Uniunea Sovietică a ascuns
faptul că Gagarin a fost pa ra -
şutat, iar modulul de coborâre al
navei VOSTOK a aterizat separat.

După zbor, Gagarin a devenit
o celebritate în întreaga lume,
efectuând vizite în Italia, Regatul
Unit, Germania, Canada şi Ja -
ponia pentru a promova această
realizare sovietică. Printre cei
care l-au onorat au fost și
locuitorii orașului Viniţa al cărui
cetăţean de onoare era (Fig. 10).  

În 1962 a revenit în Orăşelul
Stelar - ЗBЁЗДHЫЙ ГOPOДOK,
unde a lucrat la proiecte pentru
o navă spaţială reutilizabilă.
Gagarin a lucrat la aceste pro -
iecte timp de şapte ani. La 12
iunie 1962  a devenit locotenent
colonel al Forţelor Aeriene
Sovie tice iar la 6 noiembrie
1963 a primit gradul de colonel
al Forţelor Aeriene Sovie-tice.
Oficialii sovietici au încercat să-l
ţină departe de orice avion,
fiind îngrijoraţi de a nu-și pierde
eroul într-un accident. Gagarin a
fost rezerva lui Vladimir Ko-
marov (în prima misiune cos -
mică a unei nave Soiuz), un zbor
ce s-a în cheiat printr-un acci-
dent fatal. În cele din urmă i s-a
interzis participarea la viitoarele
zboruri spaţiale. Gagarin a de-
venit apoi director adjunct de
formare al Centrului de pre -
gătire a cos monauților din Oră -
şelul Stelar. În acelaşi timp a

început să se recalifice ca pilot
de vânătoare. La 27 martie
1968, în timp ce efectua un zbor
de antrenament de rutină de la
baza aeriană Cika lovski la bordul
unui avion MiG-15UTI, el şi in-
structorul de zbor Vladimir
Serio ghin au murit în urma acci -
den tului produs în apro pierea
oraşului Kirjaci. Corpurile lui
Gagarin şi Serioghin au fost inci-
nerate iar urna cu cenuşa lui
Gagarin se află - prin tradiţie -
alături de ale altor nume cele-
bre, în zidul Kremlinului din
Piaţa Roşie, Moscova. 

Nu este sigur ce anume a
pro vocat accidentul, iar o an -
chetă din 1986 sugerează că tur -
bulenţele provocate de un avion
de interceptare Suhoi Su-11
„Fishpot-C” (Cod NATO) ar fi
cauzat ieșirea de sub control a
avionului pilotat de Gagarin.
Documente declasificate în mar-
tie 2003 au arătat că KGB-ul a
desfăşurat propria investi gaţie
la accident, faţă de una singură
a guvernului şi alte două an-
chete militare. Raportul KGB-
ului a respins diferitele teorii
conspirative, indicând că ac -
ţiunile personalului de la baza
aeriană au contribuit la acci-
dent. Raportul afirmă că un con-
trolor de trafic aerian i-a
fur nizat lui Gagarin informaţii
depăşite despre sta rea vremii şi
că, la momentul zborului său,
condiţiile meteo erau deterio-
rate semnificativ iar rezervo -
arele de combustibil externe
ata şate aeronavei au afectat
activităţile planificate de zbor
care necesitau vreme clară şi nu
rezervoare laterale. Ancheta a
concluzionat că aeronava lui
Gagarin a intrat în vrie fie din

cauza unei păsări, fie din cauza
unei manevre bruște pentru a
evita o altă aeronavă.

În cartea sa din 2004, Cele
două părți ale Lunii, Alexei
Leonov povesteşte că se afla
într-un elicopter care zbura în
aceeaşi zonă în acea zi, când a
auzit „două bubuituri puternice
în depărtare”. Coroborând cu
alte teorii, concluzia lui este că
un avion Suhoi Su-15 „Flagon”
(Cod NATO) evolua într-un zbor
mai jos decât altitudinea minimă
permisă şi „Fără să o ştie, din
cauza condițiilor meteorologice
nefavorabile, el a trecut la 10
sau 20 de metri de avionul lui
Iuri şi Serioghin în timp ce spăr -
gea bariera sonică. Tur bulențele
rezultate ar fi trimis MiG-ul într-
o vrie necon trolată”. Leonov
con sideră că prima bubuitură
auzită a fost de la Suhoi la sparg-
erea barierei soni ce, iar a doua a
fost a avionului lui Gagarin.  

O altă teorie, avansată în anul
2005 de către investigatorul ini-
ţial al catastrofei lansează ipo -
teza că - în mod accidental -
cabina a fost lăsată deschisă de
către echipajul sau pilotul ante-
rior, ceea ce a condus la privarea
de oxigen, lăsând astfel echipa-
jul incapabil de a controla aero -
na va. O teorie similară, publicată
în revista Air & Space, este aceea
că echipajul a detectat aerisirea
deschisă şi a urmat procedura de
executare a catapultării rapide la
o altitudine mai mică.

La 12 aprilie 2007, Kremlinul
a exercitat dreptul de veto în
cazul efectuării unei noi inves -
tigaţii privind moartea lui Ga -
garin. Unii experţi care au fost
implicaţi în ancheta iniţială au
formulat o nouă teorie, bazată
pe tehnologii şi metode de in -
vestigaţie moderne. Oficialii gu-
vernamentali au declarat că nu
au văzut niciun motiv pentru a
începe o nouă investigaţie.

^

Aurel DIACONU, născut la 9 martie
1942 în Braşov, licenţiat al Facultăţii
de Construcţii - Iași. Preocupări: fi-
latelie tematică, astrofilatelie. Con-
tact: reldiac@yahoo.com.

J. Doran și P. Bizony în cartea Starman, the truth behind the legend
of Yuri Gagarin, arată că US National Security a interceptat ultimele
conversaţii purtate de Vladimir Komarov (Soiuz 1) cu centrul de con-
trol al zborului. V. Komarov era conștient că nu va scăpa cu viaţă din
acea misiune, dar nu a refuzat să execute misiunea datorită marii
sale prietenii cu Iuri Gagarin. Dacă eu nu voi face acest zbor, ei vor
trimite în locul meu un alt pilot, iar acest pilot este Iura, iar el va muri
în locul meu, îi spusese Komarov unui agent KGB.
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From his appearance on Earth,
man was fascinated by the sky -
during the day but especially at
night. Starry nights led him think-
ing about the questions: what is
there?, how can I get there?, who
will get there?, is anyone there? -
questions at which, in the mean-
while, were only partially re-
sponded.

With the launch of Sputnik-1
(1957), the questions have chan -
ged a bit and became: who will be
the first man to fly in space?, is this
possible? and - if so - when will it
happen? (the space flight began to
become a certainty).

But the man who would be the
first earthling cosmonaut was al-
ready training, along with 19 other
candidates, in the secret bases of
the USSR; this man was Yuri Alek-
seyevich Gagarin.

Yuri Gagarin was born in the vil-
lage of Klushino near Gzhatsk
(now in Smolensk region, Russia
Mi # 1226), on March 9th, 1934. In
1968, the village was renamed
Gagarin in his honor (Fig. 1 - the
house where was born the first
cosmonaut). His parents, Alexey
Ivanovich Ga garin and Anna Timo-
feyevna Gagarina, worked on a
collective farm (URSS Mi #2473,
#2897, #3872, #4464, #5056,
#6185; Russia #1536). His mother
loved to read, and his father was a
skilled carpenter. Yuri was the third
of four children, and his elder sis-
ter took care of him while his par-
ents were at work.

After finishing the elementary
school and starting an apprentice-
ship as a foundry man, Gagarin
was selected for further studies at
a technical high school in Saratov.
During these stu-dies he joined the
city’s „AeroClub”, learning to fly
light aircraft and to make para-
chute jumps - a hobby that would
take up an increasing portion of his
time. In 1955, after completing his
technical schooling, he entered
military flight training at the Oren-
burg Pilot's School. While there he
met Valentina Goryacheva, whom

he married in 1957, after gaining
his pilot's wings in a MiG-15 (Rus-
sia Mi #1277). After graduation he
was assigned to the airbase Lu-
ostari in Murmansk region, close
to the Norwegian border, where
harsh weather made flying diffi-
cult. On  November 5th, 1957 he
became Lieutenant in the Soviet
Air Force (USSR Mi #6185) and on
November 6th, 1959 he received
the rank of Senior Lieutenant
(USSR Mi #6187). He was a mem-
ber of the CPSU since 1960.

In 1960, after an intensive
search and selection process, Yuri
Gagarin was selected with 19
other prospective cosmonauts for
the Soviet space program. Along
with the other candidates he un-
derwent a series of rigorous tests
designed to test his physical and
psychological endurance. An in-
tensive training for the upcoming
flight also followed. Out of the
twenty selected, the choices for
the first launch were Yuri Gagarin
and Gherman Titov (USSR Mi
#2522; Romania Mi #1995-6) due
to their excellent performance
during training, but also because
of their mental capacity, though -
at a simulation with a small VOS-
TOK capsule  - both men were in-
ferior to other candidates. The
Soviet officials balanced also other
factors in selecting Yuri: his ap-
pearance, his ability to handle
media attention, his Russian ori-
gins and - not least - his stature (he
was short, which held an advan-
tage for the limited space in the
spaceship cabin).

The flight preparations under
the guidance of S. P. Korolyov
(1907-1966) began with the
launch of Sputnik IV (May 15th,
1960) - first test flight, which was
actually the first flight of a space-
ship in automatic mode. They
tested the VOSTOK capsule's flight
capabilities (USSR Mi #2357,
#2595, Romania Mi #1899,
#2088). The next step was made
with Sputnik V (August 19th, 1960
- Fig. 2) - second test flight, also
with a VOSTOK capsule, but having
as passengers two dogs - Belka
and Strelka - which after a 24-hour
space flight have been recovered
(USSR Mi #2390-1, Bulgaria Mi
#1197; Russia Mi #1687 - Fig. 2a,
DPR Korea Mi #1289). Other two
experiments followed: Sputnik IX
(March 9th, 1961) - the fourth test
flight (USSR Mi #2497) and Sputnik
X (March 25th, 1961) - the fifth test
flight, this having on board a
dummy - Ivan Ivanovich - and the
dog Zvezdocika, both experiments
ending with the capsules recover-
ies on the launch day (USSR Mi
#2498, Bulgaria Mi #1249). There
was also a failure regarding the
third test flight (Sputnik VI - De-
cember 1st, 1960).

The launch base was Tyura-Tam
Cosmodrome (renamed Baikonur
in 1995 by the Russian and Kazakh
officials), using the R-7 interconti-
nental missile (Russia Mi #1220,
USSR Mi #3605, Cuba  #3010, GDR
Mi #1640, #1642, #3005), modi-
fied and adapted for cosmic
flights.

The first man in space: Yuri A. Gagarin
eng. Aurel DIACONU

Fig. 7
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The carrier rocket of the Vos-
tok spaceship was a two-and a half
stage rocket, having a liquid fuel
main engine (gasoline and liquid
oxygen) of type RD 108 (USSR - the
postal stationery issued on
30.08.1976 - Fig. 3). Together with
the four strap-on booster sections
equipped with RD 107 type en-
gines (USSR - the postal stationery
issued on 6.09.1976), totaling 20
jets, a thrust of 500 tons force and
a maximum power of 20 million
horsepower were achieved.

The space ship (Fig. 4) was di-
vided as follows: cosmonaut's
cabin (in the shape of a sphere
with a diameter of 2.3 m and with
the volume of 6 m3) with skylights;
an air lock with control devices; a
service module with the braking
system (rockets); gas tanks with
compressed air and oxygen; radio
antennas; a braking facility; the
carrier rocket's final stage (USSR
Mi #4460; Poland Mi #1730; Mon-
golia Mi #1935; Cambodia Mi
#750). In addition to the direct ob-
servation scuttles, had also an op-
tical guidance device - VZOR (in
English, „look” or „glance”), which
was a small telescope with magni-
fications of 3X and 5X.

A very important accessory of
the cabin was the cosmonaut's
seat (Poland Mi #1560; Suriname
Mi #406, GDR Mi #823), fitted with
a special facility that allowed the
cosmonaut to eject at the landing.
It was a true vehicle of 300 kg,
equipped with engines and a sur-
vival system, which allowed the
cosmonaut to eject from an alti-
tude of 6,000 m and then to de-
scend via parachute, while the
capsule would land separately. It is
important to note that this
achievement was based on a Ro-
manian patent - the ejection cock-
pit - registered in 1960 by A nas-
 tase Dragomir.

The preparations for the flight
were completed, so the carrier
rocket with the VOSTOK spaceship
- located at the top and protected
by special aerodynamic shields -
was transported to the launch pad
(Mongolia Mi #1735; Vietnam Mi
#1673; Cambodia Mi #656), where

it was raised into the upright posi-
tion on April 8th, 1961, and the fu-
eling was completed on April 11th,
1961 (Cuba Mi #1854).

Gagarin spent the night before
the start in a modest cottage near
the cosmodrome (Fig. 5), the VOS-
TOK space ship being ready to
start in the morning of April 12th,
1961 (Fig. 6).

During the flight Gagarin had
the codename Kedr (Cedar - a
Siberian pine name).

The countdown starts. Yuri
Gagarin is inside the cabin of the
VOSTOK spacecraft, on the launch
pad (Poland Mi #1560). His image
appears on TV screens in the
launch control room via a camera
on board the spaceship. S. P. Ko-
rolyov says into the microphone:
„Cedar, expect the countdown, it is
about to begin”. Gagarin replies: „I
understand. I feel good, excellent,
I'm ready to go”. S. P. Korolyov ra-
dioed: „Preliminary stage... inter-
mediate... main... LIFT OFF! We
wish you a good flight. Everything
is all right”. Gagarin replied: „Off
we go!”. 

The flight began (Fig. 7 - VOS-
TOK spaceship's orbital flight).

Throughout the flight, the mis-
sion radio link between VOSTOK
and the Earth was directly held be-
tween Gagarin and Korolyov (USSR
Mi #4569). The launch was at-
tended by G. S. Titov (backup) and
G. G. Nelyubov (reserve). Flight

path: perigee - 175 km; apogee -
320 km (65.57°) with the flight du-
ration of 108 minutes.

06:07 GMT - The launch oc-
curred in automatic mode from
the Tyura-Tam Cosmodrome, (T+0
s) - USSR Mi #2474; Kazakhstan Mi
#25. 

06:09 GMT - Two minutes into
the flight and the four strap-on
booster sections of the Vostok
rocket have used up the last of
their propellant, they shut down
and drop away from the core vehi-
cle (T+119 s).

06:10 GMT - The aerodyna mic
shields covering Vostok is re-
leased, this uncovers the window
at Gagarin's feet with the optical
orientation device VZOR (T+156 s).

06:12 GMT - Five minutes into
the flight and the Vostok rocket
core stage has used up its propel-
lant, shuts down and falls away
from the Vostok spacecraft and
final rocket stage. The final rocket
stage ignites to continue the jour-
ney to orbit (T+300 s).

06:13 GMT - The rocket is still
firing, pushing Vostok toward
orbit. Gagarin reports: „…the flight
is continuing well. I can see the
Earth. The visibility is good. ...I al-
most see everything. There's a cer-
tain amount of space under
cumulus cloud cover. I continue the
flight, everything is good”.

06:17 GMT - The Vostok rocket
final stage shuts down,

Fig. 8
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ten seconds later the spacecraft
separates and Vostok reaches
orbit (T+ 676 s). Gagarin reports:
„The craft is operating normally. I
can see Earth in the view port of
the VZOR. Everything is proceeding
as planned”. VOSTOK passes over
Siberia.

06:21 GMT - VOSTOK passes
over the Kamchatka peninsula -
GDR Mi #822; USSR Mi #3138-40 -

and out over the North Pa ci fic
Ocean. Gagarin radios: „...the
lights are on the descent mode
monitor. I'm feeling fine, and I'm in
good spirits...”. 

06:32 GMT - VOSTOK is on the
established orbit.

06:57 GMT - VOSTOK is over
the South Pacific between New
Zealand and Chile when Gagarin
sends this message: „...I'm contin-

uing the flight, and I'm over Ameri -
ca. I transmitted the telegraph sig-
nal ON”.

07:00 GMT - VOSTOK passes
over the Strait of Magellan. News
of the VOSTOK mission is broad-
cast on Radio Moscow.

7:25 - 7:35 GMT - The braking
procedure is started, the capsule
separates from the service mod-
ule. VOSTOK passes over

Fig. 9
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the west coast of Africa, heading
toward Egypt.

7:35 - 7:55 GMT - The reentry
continues, the port-holes are clos-
ing. VOSTOK returns to the Soviet
Union from the Black Sea coast
(Romania Mi #B393), near
Krasnodar.

7:55 GMT - VOSTOK is still 7 km
from the ground. The hatch is re-
leased and two seconds later
Gagarin ejects from the spaceship.
At an altitude of 2.5 km is open the
main parachute of VOSTOK cap-
sule, which lands 26 km west of
Engels Smelovka, Saratov region at
51˚ N, 46˚ E (T+108 s). Two school-
girls witnessed the landing of the
spaceship and described the
scene: „It was a huge ball with a
diameter of two to three meters; it
hit the earth once, bounced and
then fell again. There was a huge
hole where it hit the first time”.
Several minutes later, a helicopter
MI-4 of the recovery group lands
near the VOSTOK capsule.

8:05 GMT - Yuri Gagarin landed
later than his capsule (USSR Mi
#3714) because his parachute
opened at a much higher altitude
than VOSTOK (7 km vs. 2.5 km). A
farmer and her daughter observed
the strange scene of a figure in a
bright orange suit with a large
white helmet landing near them
via parachute. Gagarin later re-
called: „When they saw me in my
space suit and the parachute drag-
ging alongside as I walked, they
started to back away in fear. I told
them: don't be afraid, I am a Soviet
like you, who has descended from
space and I must find a telephone
to call Moscow. Come here... Let's
go to the parachutes. Please stay
here, do not let anyone touch
them, I go to the camp station”.
The entire „movie” of the flight,
with the steps from the launch and
up to capsule and cosmonaut
landings, are given on the Czecho-
slovakia block Mi #B43, on the Re-
publika Srpska block Mi #B198, on
the Russian stamps Mi #908-9, but
also on the Romanian occasional
postmark dated 12.04.1986 6600
IAȘI-1, applied on the special en-

velope dedicated to the 25th an-
niversary of Gagarin space flight.

On April 12th, 1961 Gagarin be-
came the first man who rode into
space aboard the VOSTOK (Fig. 8).
His call name during this flight was
Kedr (Cedar, in Russian: Кедр).
During the flight Ga garin whistled
the famous song „Motherland
hears, Motherland knows” (in
Russian: „Cлышит Родина,
знает Родина”). The first two
verses of the song are: „Mother-
land hears, Motherland knows/
Where her son flying in the sky”.
This patriotic song was written by
Dmitri Shostakovich in 1951, on
poems by Yevgeny Dolmatovski.

Around the same time, some
Western sources claimed that,
during his space flight, Gagarin
had made a comment like
„There's no God here”. However,
no such word does appear in the
record of Gagarin's conversations
with the Earth during the space
flight. In an interview in 2006, a
close friend of Gagarin, Colonel
Valentin Pet rov, said that Gagarin
never said such words and that
the phrase originated in Nikita
Khrush chev's speech „of the CPSU
Central Committee plenum” in
the context of anti-religious pro -
pagan da. In a certain context
Khrush  chev said „Gagarin flew in
space, but saw no God there”.

Colonel Petrov also said that
Gagarin was baptized in the Or-
thodox Church as a normal child.

On April 14th, 1961 Gagarin re-
turns to Moscow, where he makes
a welcome pageant - the margin of
Russia small sheet Mi #908-9 (Fig.
9). Together with Korolyov holds at
April 15th a press conference stat-
ing that he received the highest
honor of his country - THE HERO
MEDAL OF SOVIET UNION (USSR
Mi #B173, #4495, #4630, #B150).

For the FAI - International Aero-
nautical Federation (Hungary Mi
#3643, Bulgaria Mi #1347) the day
of April 12th, 1961 was the registra-
tion moment of the first records:
the first man in space, the flight
duration of 108 minutes, the space
ship speed of 7,644 m/s, the max-
imum space ship orbit of 315 km,
its weight of 4,725 kg. FAI Regula-
tions from 1961 stipulated - for
record's registration - that the pilot
must land with the ship. The So-
viet Union concealed that Gagarin
was dropped, and the descent
module of the VOSTOK spaceship
landed separately. 

After the flight, Gagarin be-
came a worldwide celebrity, mak-
ing visits to Italy, United
King  dom, Germany, Canada and
Japan to promote this Soviet
achievement. Among those hon-
ored him were also the

thematic philately
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Vinnitsa city residents whose
honorary citizen he was (Fig. 10). 

In 1962 he returned to Star City
- ЗBЁЗДHЫЙ ГOPOДOK, where he
worked on designs for a reusable
spacecraft. Gagarin has worked on
these projects for seven years. On
June 12th, 1962 he became lieu-
tenant colonel in the Soviet Air
Forces and on November 6th, 1963
he received the rank of colonel in
the Soviet Air Force. The Soviet of-
ficials tried to keep him away from
any flights, being worried of losing
their hero in an accident. Gagarin
was back-up pilot for Vladimir Ko-
marov (in the first mission of a
spaceship Soyuz), a flight that
ended in a fatal accident. Gaga rin
was ultimately banned from train-
ing for and participating in further
spaceflights. Gagarin then became
deputy training director of the
Cosmonaut Training Center in Star
City. At the same time began to re-
train as a fighter pilot. On March
27th, 1968, while performed a rou-
tine training flight from Chkalovsky
Air Base aboard a MiG-15UTI, he
and the flight instructor Vladimir
Seryogin died following the acci-
dent near the town of Kirzhach.
Gaga rin and Seryogin bodies were
cremated and the ashes were
buried in the walls of the Kremlin
on Red Square in Moscow.

It is not certain what caused
the crash, but a 1986 inquest sug-
gests that the turbulence from a
Sukhoi Su-11 „Fishpot-C” (NATO

code) interceptor aircraft, using its
afterburners, may have caused
Gaga rin's plane to go out of con-
trol. Documents declassified in
March 2003 showed that the KGB
had conducted their own investi-
gation of the accident, in addition
to one government and two mili-
tary investigations. The KGB's re-
port dis mis sed various conspiracy
the o ries, instead indicating that
the actions of air base personnel
contributed to the crash. The re-
port states that an air traffic con-
troller provided Gagarin with
out   dated weather information,
and that by the time of his flight,
the weather conditions had dete-
riorated significantly and the ex-
ternal fuel tanks attached to the
aircraft affected the flight planned
activities which required clear
weather and no side tanks. The in-
vestigation concluded that Gaga -
rin's aircraft entered a spin, either
due to a bird strike or because of
a sudden move to avoid another
aircraft. 

In his 2004 book Two Sides of
the Moon, Alexey Leonov recounts
that he was flying a helicopter in
the same area that day, when he
heard „two loud booms in the dis-
tance.” Corroborating with other
theories, his conclusion is that a
Sukhoi jet Su-15 „Flagon” (NATO
code) was flying below its mini-
mum allowed altitude, and „with-
out realizing it because of bad
weather conditions, he passed

within 10 or 20 meters of Yuri and
Seryogin's plane while breaking the
sound barrier. The resulting turbu-
lence would have sent the MiG into
an uncontrolled spin”. Leonov be-
lieves the first boom he heard was
that of the Sukhoi jet breaking the
sound barrier, and the second was
Gagarin's plane crashing.

Another theory, advanced in
2005 by the original investigator of
the disaster, hypothesizes that a
cabin air vent was accidentally left
open by the crew or the previous
pilot, leading to oxygen deprivation
and leaving the crew incapable of
controlling the aircraft. A similar
theory, published in Air&Space
magazine, is that the crew de-
tected the open vent and followed
procedure by executing a rapid
ejection at a lower altitude, this
causing them to lose conscious-
ness, followed by the MiG crash.

On April 12th, 2007, the Kremlin
vetoed a new investigation into
the death of Gagarin. Some ex-
perts who had been involved in
the original investigation had for-
mulated a new theory, based on
modern technologies and inves-
tigative methods. Government of-
ficials said that they saw no reason
to begin a new investigation.

[1] Raportul lui I. A. Gagarin scris în oraşul Kuibîşev la data
de 13 aprilie 1961/I. A. Gagarin’s report, wrote in Kuybys-
hev city on April 13, 1961.
[2] Iu. M. Baturina (sub redacţia/edited by), I. A. Marinin,
S.H. Şamsutnikov, A. V. Gluşko - Cosmonauţi sovietici şi
ruşi ai secolului XX, Moscova 2001, 406 pag./Soviet and
Russian cosmonauts of the twentieth century, Moscow
2001, 406 pages.
[3] Dan N. Dobrescu - Primul om pe orbită în jurul pămân-
tului, Romfilatelia XXI, octombrie 2006, 32-34/The first

man in orbit around the earth, Romfilatelia XXI, October
2006, p. 32-34. 
[4] Nicoleta Diaconu - First space premiers, exhibit, web
address http://www.philatelica.ro/04_31.html
[5] Ion Radu Dobrescu - Start April 12, 1961 06:07 GMT,
exhibit, web address http://www.philatelica.ro/
04_15.html
[6] Peter Fencl - Das Wostok - und Wosschod programm,
exhibit, web address http://www.japhila.cz/hof/0159/
index0159a.htm
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In the book Starman, the truth behind the legend of
Yuri Gagarin, J. Doran and P. Bizony show that U.S.
National Security intercepted the last conversations
between V. Komarov (Soyuz 1) and the ground con-
trol center. Komarov was aware that it will not escape

alive from that mission, but did not refuse to execute
the mission because of its great friendship with Ga-
garin. If I will do not make this flight, they will send
another pilot in my place, and that will be Yura, and
he will die in my place, said Komarov to a KGB agent.
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Deşi designul şi construcţia
navetei spaţiale au fost iniţiate la
începutul anilor 1970, concep-
tualizarea a început de fapt două
decenii mai devreme, chiar îna -
inte de programul Apollo din anii
1960. Ideea unei nave spaţiale
care să revină pe Pământ printr-
o aterizare orizontală a fost lan-
sată în anul 1954 în cadrul NACA
(National Advisory Committee
for Aeronautics - Comitetul Na-
ţional Consultativ pentru Aero-
nautică din SUA) sub forma unei
cercetări aeronautice, experi-
ment numit mai târziu X-15 (Fig.
1) pentru primul avion hiperso-
nic pilotat (Mach 6), capabil să
efectueze un zbor spaţial subor-
bital la 110 km altitudine. Ca ma-
joritatea corpurilor portante din
cadrul seriei X de aeronave, X-15
a fost proiectat pentru a fi trans-
portat la înălţime sub aripa unei
nave-mamă Boeing NB-52B
apar ţi nând NASA - legendarul
Balls 8. Printre alţi candidaţi,
Neil Armstrong a fost selectat
pentru a pilota avionul X-15, dar
și Joe Engle (Fig. 2) - unul dintre
primii astronauţi în cadrul pro-
gramului navetei spațiale, care a
testat în zbor naveta Enterprise
în anul 1977 şi apoi a zburat în
1981 în calitate de comandant al
misiunii STS-2 în al doilea zbor
orbital de încercare al navetei
spaţiale Columbia.

ASSET (Aerothermodynamic
Elastic Structural Systems Envi-
ronmental Tests) a fost un pro-
iect spaţial experimental a me-
 rican, implicând testarea unui
vehicul de reintrare la scară re-
dusă, nepilotat. Început în anul
1960, ASSET a fost iniţial conce-
put pentru a verifica scutul ter-
mic din superaliaj al proiectului
X-20 Dyna-Soar înaintea zboruri-
lor pilotate la scara 1/1. Forma
biconică a vehiculului şi aripa
delta joasă erau destinate să re-
prezinte secţiunea de bot a
navei Dyna-Soar, zonă în care în-

călzirea aerodinamică ar fi cea
mai intensă. În urma anulării
programului X-20 în decembrie
1963, vehiculele ASSET com-
plete, construite de McDonnell
(Fig. 3, un plic astrofilatelic
Swanson corect ilustrat) au fost
lansate cu rachete Thor sau
Thor-Delta pe traiectorii subor-
bitale de la Cape Canaveral, Pad
17 B la viteze de până la 6.000
m/s înainte de a efectua o ame-
rizare în Atlanticul de Sud lângă
Insula Ascension. Aceste vehi-
cule au fost utilizate în analiza
structurală și termică la rein-
trare, cu speranţa că datele cu-
lese vor fi utile pentru dez -
voltarea viitoarelor vehicule cos-
mice, cum ar fi naveta spaţială.

Proiectul Prime (Precision Re-
covery Including Maneuvering
Entry) a fost a doua parte a pro-
gramului START al USAF pentru
un avion spaţial american pilo-
tat. Scopul programului START a
fost de a dezvolta şi demonstra
tehnologia pentru manevrarea
vehiculelor de reintrare tip corp
portant. S-au efectuat 3 lansări
suborbitale între 21.12.1966
(Prime 1) și 19.04.1967 (Prime 3,
Fig. 4). X-23 Prime a fost un ve-
hicul test de reintrare la scară
redusă al configuraţiei de corp
portant SV-5D planificat pentru
nava de testare aerodinamică
pilotată X-24A. Fiecare SV-5D
nepilotat a fost lansat de o ra-
chetă Atlas de la Vandenberg

AFB, California.
Construcţia corpului portant

M2-F1 (Fig. 5, un plic adresat lui
Milt Thompson - pilot de cerce-
tare al NASA pentru prima serie
de zboruri M2-F1) a fost rezulta-
tul unui efort comun al NASA
Dryden Flight Research Center
din Edwards, California şi al unui
producător local de planoare,
Briegleb Glider Company. Litera
„M” se referă la „manned” („pi-
lotat”) iar litera „F” se referă la
„flight version” („versiunea de
zbor”). M2-F1, o navă din lemn
nemotorizată, a evoluat în zbor
de 77 de ori până la 16 august
1966. Ea a dovedit ca fiind valid
conceptul de corp portant şi a
deschis calea pentru modele ul-
terioare „de categoria grea”, rea-
lizate din aliaje metalice.
Suc cesul programului M2-F1 de
la Dryden a condus la dezvolta-
rea şi construirea de către NASA,
pe baza studiilor la Centrele de
cercetare Ames şi Langley, a
două corpuri portante grele -
Northrop M2-F2 (Fig. 6, al 16-lea
zbor - ultimul din seria sa, care s-
a încheiat într-un accident la ate-
rizare pe 10 mai 1967) şi
Northrop HL-10 (Fig. 7 - HL indi-
când aterizarea orizontală), am-
bele construite de către North -
rop Corporation, şi X-24A al US
Air Force (Fig. 8, unul dintre pri-
mele plicuri Space Voyage ilus-
trate cu un corp portant de către
designerul Robert Rank).

Laborator Ames al NASA a
con tinuat cu seria de demon -
straţii în zbor a vehiculelor

O istorie a navetei spațiale la... Mach 25
Florin PATAPIE - RAICU
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motorizate M2-F3 (Fig. 9 - pri-
mul zbor supersonic în serie la
25 august 1971).

Pentru a reduce costurile de
construcţie ale unui vehicul nou
de cercetare, Air Force a retrimis
aparatul X-24A la Martin Ma-
rietta Corporation, al cărei nou
model X-24B a fost o aeronavă
experimentală americană dez-
voltată printr-un program co -
mun USAF - NASA, numit PILOT
(1963 - 1975). Acesta a fost con-
ceput şi construit pentru a testa
concepte de corpuri portante,
experimentând conceptul de
reintrare şi aterizare nemotori-
zate, folosit ulterior la naveta
spaţială. Deja în timpul primului
său zbor X-24B a dovedit că un
avion spaţial fără motor ar putea
reintra în atmosfera Pământului
pentru o aterizare orizontală
(Fig. 10 - un plic Space Voyage
pentru primul zbor supersonic
din serie la 5 martie 1974). Prin-
tre zborurile finale cu X-24B au
fost două aterizări precise pe
pista de beton principală de la
Edwards, care au arătat că ateri-
zările de fineţe ale vehiculelor
de reintrare nemotorizate erau
fezabile din punct de vedere
operaţional. Aceste misiuni au
reprezentat piatra finală de
hotar într-un proiect care a aju-
tat la scrierea planului de zbor
pentru actualul program al nave-
tei spaţiale.

Naveta spaţială este un sis-
tem de lansare şi navă orbitală
reutilizabile, operate de NASA
pentru misiuni de zbor spaţial cu
echipaj uman. Sistemul combină
startul cu rachete, nava spaţială
orbitală şi avionul spaţial de rein-
trare cu suplimente modulare.

De-a lungul anilor 1970, dez-
voltarea şi construirea  navetei
spaţiale Enterprise au continuat
până când a fost gata pentru tes-
tare: pe 31 ianuarie 1977 (Fig.
11) naveta Enterprise părăseşte
uzina de la Palmdale şi călă -
torește 36 de mile pe șosea de la
Palmdale la NASA Dryden Flight
Research Center din Edwards.
Naveta-prototip Enterprise a fost
ataşată la un Boeing 747 modifi-
cat pentru a-i fi verificate diferi-

tele componente. La ultimele
cinci din seria acestor teste, En-
terprise a fost lăsată în zbor liber
de pe Boeing 747, caz în care as-
tronauţii au testat capacităţile
de planare şi de aterizare ale na-
vetei, cu aterizare la Edwards
AFB în California (Fig. 12 - un plic
Space Voyage pentru al cincilea
şi ultim test în zbor liber al nave-
tei Enterprise).

Construcţia Columbiei a înce-
put în anul 1975 la principala
uzină a firmei Rockwell Interna-
tional (fosta North American
Aviation/North American Roc-
kwell, în prezent Boeing North
America) din Palmdale, Califor-
nia, o suburbie a orașului Los
Angeles. După construcţie, Orbi-
terul (OV-101) a ajuns la Ken-
nedy Space Center pe 25 martie
1979 în vederea pregătirii pen-
tru prima sa lansare[1].

După o pauză de şase ani,
odată cu apariţia navetei spa-
ţiale, NASA a revenit la zborurile

cosmice cu echipaj uman. La
data de 29 decembrie 1980 -
după 12 ore de la începerea roll-
out-ului - naveta spaţială Colum-
bia ajunge la Complexul de
Lansare 39 (LC-39) de la Centrul
Spaţial Kennedy (Fig. 13) în pre-
zenţa administratorului NASA
Robert Frosch. Între 16 - 20 fe-
bruarie 1981 a avut loc repetiţia
la rece a numărătorii inverse şi
au fost testate motoarele Co-
lumbiei la unison în timpul pro-
cedurilor de aprindere din faza
gata de zbor.

La data de 19 martie 1981, în
timpul pregătirii unui test la sol
(Fig. 14), cinci tehnicieni au fost
asfixiaţi în timp ce lucrau în com-
partimentul motor purjat cu azot
de la pupa Columbiei, doi dintre
ei decedând. John Bjornstad, în
vârstă de 50 de ani, unul dintre
cei cinci tehnicieni ai firmei Roc-
kwell International care au intrat
într-o secţiune din spate

pagina 15 ü

uuu

Fig. 2

Fig. 3

nr.2-2011-replica_Layout 1  2011.04.10.  15:23  Page 17



philatelica.ro astrofilatelie

a Orbiter-ului, deasupra motoru-
lui, a murit în drum spre spital. A
doua victimă, Forrest Cole, a
murit două săptămâni mai târziu.
Purjarea cu azot era o procedură
de rutină care utiliza azot pentru
a spăla tot oxigenul din compar-
timentul motorului înainte de
aprinderea-test, atunci când
orice scânteie accidentală putea
declanșa un incendiu. Cele două
decese au fost primele accidente
mortale pentru programul spaţial
american după 27 ianuarie 1967,
dată la care astronauţii Virgil Gris-
som, Ed White şi Roger Chaffee
au fost ucişi atunci când focul a
devastat interiorul capsulei lor în
timpul testării la sol pentru prima
misiune Apollo. Dar tragedia își
poate aştepta timpul şi va lovi Co-
lumbia din nou pe 1 februarie
2003[2]. Se pare că spaţiul cosmic
cere, adeseori, un tribut sub for -
ma unor vieţi umane.

Lansarea navetei Columbia
fusese planificată pentru 10
aprilie 1981, dar înainte de start
s-a anunţat că o defecţiune în
sistemul de calculatoare al nave-
tei (computerul de rezervă ieșise
din sincronizarea cu cele patru
calculatoare opera ţionale) a de-
terminat o întârziere a lansării
(Fig. 15).

Primul zbor al Columbiei (STS-
1) a fost comandat de John
Young - un veteran al zborurilor
cosmice Gemini şi Apollo care, în
1972, a fost al noulea pămân-
tean ce a pășit pe Lună - şi a fost
pilotat de Robert Crippen - un
astronaut începător, selecţionat
iniţial pentru a zbura pe Labora-
torul Orbital Pilotat militar MOL
(Manned Orbital Laboratory),
dar transferat la NASA după anu-
larea acestui proiect și servind
apoi ca membru al echipajelor
de sprijin pentru misiunile Sky-
lab şi Apollo-Soiuz.

Naveta spaţială Columbia
(Fig. 16) a decolat de la Centrul
Spaţial Kennedy, Florida, pe 12
aprilie 1981, la ora 6 a.m. CST
(12:00 GMT) pentru debutul în
prima sa misiune. Data finală de
lansare a misiunii STS-1 a căzut
(nu întâmplător) în ziua celei de-

a 20-a aniversări a primului zbor
spaţial uman efectuat de către
Iuri Alekseevici Gagarin cu nava
Vostok. Obiectivele primare ale
misiunii STS-1 au fost de a realiza
o ascensiune pe orbită în condi-
ţii de siguranţă, de a verifica
toate sistemele de pe naveta
spaţială şi de a reveni pe Pământ
printr-o aterizare în siguranţă.

Toate aceste obiective au fost în-
deplinite cu succes. Sarcina utilă
principală transportată la misiu-
nea STS-1 a fost un complet in-
strumentar de zbor în des -
fă șurare, care conţinea senzori şi
dispozitive de măsură pentru a
înregistra performanţele Orbi-
ter-ului şi tensiunile care se pro-
duc în timpul lansării, uuu

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 5
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ascensiunii, zborului orbital, co-
borârii și aterizării. Centrul de
Control al Misiunilor Spaţiale Pi-
lotate de la Houston a monitori-
zat întregul zbor, incluzând
lift-off-ul, faza de ascensiune la
o viteză maximă de Mach 15, ve-
rificarea tuturor sistemelor pe
orbita terestră, ieșirea de pe or-
bită, faza de coborâre critică la
viteză maximă de Mach 25 (Fig.
17) şi, în final - aterizarea în si-
guranţă.

După înconjurul Pământului
de 36 de ori, Columbia cu echipa-
jul său a aterizat pe pista de pe
albia secată a lacului de la Ed-
wards Air Force Base din Califor-
nia (Fig. 18) pe 14 aprilie 1981, la
ora 12:20 p.m. CST (18:20 GMT).

Columbia a efectuat apoi trei
misiuni de cercetare pentru a
testa caracteristicile sale teh-
nice şi de performanţă. Prima sa
misiune operaţională - cu un

echipaj format din patru
astronauţi - a fost STS-5, care a
fost lansată pe 11 noiembrie
1982. La acel moment Colum-
biei i s-a alăturat Challenger,
care a efectuat următoarele trei
misiuni, în timp ce Columbia a
suferit modificări pentru prima
misiune Spacelab.

Acum, după 30 de ani de
zboruri ale navetelor spaţiale şi
la momentul retragerii la pensie
a flotei de navete, oamenii folo-
sesc în fiecare zi tehnologii in-
ventate în programele spaţiale
americane. Fără programul na-
vetei spaţiale, Stația Spațială In-
ternațională (ISS) nu ar fi putut
fi construită, Telescopul Spațial
Hubble[3],[4] nu ar fi putut fi re-
parat şi modernizat, lansarea şi
repararea sateliţilor GPS şi de
telecomunicaţii nu ar fi fost po-
sibile astfel încât toată lumea să
poată utiliza telefoanele mo -

bile... și multe altele pe care le
utilizăm în mod curent ca și cum
ne-ar fi fost dintotdeauna la în-
demână.
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Though design and construc-
tion of the Space Shuttle began
in the early 1970s, conceptual-
ization actually began two
decades earlier, even before the
Apollo program of the 1960s.
The concept of a spacecraft re-
turning from space to a horizon-
tal landing began in 1954 within
NACA (National Advisory Com-
mittee for Aeronautics) in the
form of an aeronautics re-
search, experiment later named
X-15 (Fig. 1) for the first
manned hypersonic aircraft
(Mach 6), capable of suborbital
spaceflight at 110km altitude.
Like most X-series aircraft or
lifting bodies, the X-15 was de-
signed to be carried aloft, under
the wing of a NASA Boeing NB-

52B mothership, the legendary
Balls 8. Between other candi-
dates, Neil Armstrong was se-
lected to pilot the X-15, but also
Joe Engle (Fig. 2) - one of the
first astronauts in the Space
Shuttle program, having flight
tested the Space Shuttle Enter-
prise in 1977 and then flying in
1981 as commander of STS-2
mission in the second orbital
test flight of the Space Shuttle
Columbia.

ASSET (Aerothermodynamic
Elastic Structural Systems Envi-
ronmental Tests) was an exper-
imental US space project
involving the testing of an un-
manned sub-scale reentry vehi-
cle. Begun in 1960, ASSET was
originally designed to verify the
superalloy heat shield of the X-

20 Dyna-Soar prior to full-scale
manned flights. The vehicle's bi-
conic shape and low delta wing
were intended to represent
Dyna-Soar's forward nose sec-
tion, where the aerodynamic
heating would be the most in-
tense. Following the X-20 pro-
gram's cancellation in De -
cem ber 1963, completed ASSET
vehicles (Fig. 3, a right illus-
trated Swanson space cover),
built by McDonnell, were
launched on suborbital trajec-
tories from Cape Canaveral's
Pad 17 B by Thor or Thor-Delta
missiles at speeds of up to
6,000 m/s before making a
water landing in the South At-
lantic near Ascension Island.
They were used in reentry heat-
ing and structural investigations
with hopes that data gathered
would be useful for the devel-
opment of future space vehi-
cles, such as the Space Shuttle.

The Prime (Precision Recov-
ery Including Maneuvering
Entry) project was the second
part of the USAF START program
for an American manned space-
plane. The purpose of START
was to develop and demon-
strate the technology for ma-
neuvering lifting body re-entry
vehicles. They were made 3
suborbital launches, between
1966.12.21 (Prime 1) to
1967.04.19 (Prime 3, Fig.4). The
X-23 Prime was a subscale re-
entry test vehicle of the SV-5D
lifting body configuration
planned for the X-24A manned
aerodynamic test aircraft. Every
unmanned SV-5D was launched
by an Atlas booster from Van-
denberg AFB, California.

The construction of the M2-
F1 lifting body (Fig. 5, a cover
addressed to Milt Thompson -
the NASA’s research pilot for
the first series of the M2-F1
flights) was a joint effort by
NASA Dryden Flight Research
Center at Edwards, California
and a local glider manufacturer,
the Briegleb Glider Company.
The „M” refers „flight” version.
The M2-F1, an unpowered craft
made of wood, was

A story of Space Shuttle at... Mach 25
Florin PATAPIE - RAICU
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30 years of the first flight of  a Space Shuttle
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flown 77 times, until August
16th, 1966. It proved the lifting
body concept and led the way
for subsequent, metal „heavy-
weight” designs. The success of
Dryden's M2-F1 program led to
NASA's development and con-
struction of two heavyweight
lifting bodies based on studies
at NASA's Ames and Langley re-
search centers - the Northrop
M2-F2 (Fig. 6, its 16th flight - the
last in series which ended in a
crash landing on May 10th, 1967)
and the Northrop HL-10 (Fig. 7 -
HL indicated horizontal landing),
both built by the Northrop Cor-
poration, and the U.S. Air
Force's X-24A (Fig. 8, one of the
first Space Voyage cover illus-
trated with a lifting body by the
designer Robert Rank). 

NASA's Ames laboratory con-
tinued with M2-F3 series of
flight demonstration vehicles
(Fig. 9 - the first supersonic flight
in series on August 25th, 1971). 

To reduce the costs of con-
structing a new research vehicle,
the Air Force returned the X-24A
to the Martin Marietta Corpora-
tion, which new brand X-24B
was an experimental US aircraft
developed from a joint USAF-
NASA program named PILOT
(1963–1975). It was designed
and built to test lifting body con-
cepts, experimenting with the
concept of unpowered reentry
and landing, later used by the
Space Shuttle. Already during its
first flight the X-24B proved that
an unpowered spaceplane could
re-enter Earth's atmosphere for
a horizontal landing (Fig. 10 - a
Space Voyage cover for the first
supersonic flight in series on
March 5th, 1974). Among the
final flights with the X-24B were
two precise landings on the
main concrete runway at Ed-
wards which showed that accu-
rate unpowered reentry vehicle
landings were operationally fea-
sible. These missions repre-
sented the final milestone in a
program that helped write the
flight plan for today's Space
Shuttle program.

The Space Shuttle is a

reusable launch system and or-
bital spacecraft operated by
NASA for human spaceflight
missions. The system combines
rocket launch, orbital space-
craft, and re-entry spaceplane
with modular add-ons.

Throughout the 1970s, de-
velopment and building of the
space shuttle Enterprise contin-
ued until it was ready to be
tested: on January 31st, 1977
(Fig. 11) the shuttle Enterprise
leaves the Palmdale factory and
travels 36 miles overland from
Palmdale to NASA Dryden Flight
Research Center at Edwards.
The prototype-shuttle Enter-
prise was attached to a modi-
fied Boeing 747 to test the
various components of the
shuttle. The last five of these
tests, the Enterprise was re-
leased from the Boeing 747
where astronauts tested the
gliding and landing capabilities
of the new shuttle, landing at

Edwards AFB in California (Fig.
12 - a Space Voyage cover for
the fifth and the last free flight
test of shuttle Enterprise). 

Construction began on Co-
lumbia in 1975 at Rockwell In-
ternational's (formerly North
American Aviation/North Amer-
ican Rockwell, now Boeing
North America) principal as-
sembly facility in Palmdale, Cal-
ifornia, a suburb of Los Angeles.
After construction, the orbiter
arrived at Kennedy Space Cen-
ter on March 25th, 1979, to pre-
pare for its first launch[1]. 

After a gap of six years,
NASA returned to human space-
flight, with the advent of the
Space Shuttle. On December
29th, 1980 - 12 hours after the
roll-out begins - the space shut-
tle Columbia arrives at Launch
Complex 39 (LC-39) from
Kennedy Space Center (Fig. 13)
in the presence of the
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NASA Administrator Robert
Frosch. Between February 16th -
20th, 1981 took place the „wet”
countdown rehearsal and they
were tested the Columbia’s en-
gines in unison during the Flight
Readiness Firing procedures. 

On March 19th, 1981, while
setting up a ground test (Fig.
14), five technicians were as-
phyxiated while working in Co-
lumbia's nitrogen-purged aft
engine compartment and two of
them died. John Bjornstad, 50,
one of the five Rockwell Interna-
tional technicians who entered
a rear section of the orbiter
above the engine, died en route
to the hospital. The second fa-
tality, Forrest Cole, died two
weeks later. The nitrogen purge
was a routine procedure that
used nitrogen to flush all the
oxygen out of the engine com-
partment prior to test-firing,
when any errant spark could
touch off a fire. The two deaths
were the first fatalities for the
U.S. space program since Janu-
ary 27th, 1967, when astronauts
Virgil Grissom, Ed White and
Roger Chaffee were killed when
fire swept through their capsule
during ground testing for the
first Apollo mission. But tragedy
can bide its time and will struck
Columbia again on February 1st,
2003[2]. It seems that Space
asks, often, a tribute in the form
of human lives.

The launch of Columbia was
planned for April 10th, 1981 but
it said that a computer failure
(the back-up computer was out
of synchronization with the four
primary computers) caused a
launch delay (Fig. 15).

The first flight of Columbia
(STS-1) was commanded by
John Young, a Gemini and
Apollo veteran who - in 1972 -
was the ninth earthling to walk
on the Moon, and was piloted
by Robert Crippen, a rookie as-
tronaut originally selected to fly
on the military's Manned Or-
bital Laboratory (MOL) space-
craft, but transferred to NASA

after its cancellation, and
served as a support crew mem-
ber for the Skylab and Apollo-
Soyuz missions.

Space Shuttle Columbia (Fig.
16) lifted off from Kennedy
Space Center, Florida, on April
12th, 1981, at 6 a.m. CST (12:00
GMT) to begin the first shuttle
mission. The ultimate launch

date of STS-1 fell on the 20th an-
niversary of the first human
spaceflight performed by Yuri
Alekseyevich Gagarin in Vostok.
The primary mission objectives
for STS-1 were to accomplish a
safe ascent into orbit, check out
all the systems on the space
shuttle and to return to Earth
for a safe landing. All ofpagina 20 ü uuu
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these objectives were met suc-
cessfully. The main payload car-
ried on STS-1 was a Deve-
 lopment Flight Instrumentation
package, which contained sen-
sors and measuring devices to

record orbiter performance and
the stresses that occurred dur-
ing launch, ascent, orbital flight,
descent and landing. The Hous-
ton Mission Control Center
monitored all the flight, includ-

ing the lift-off, the ascent phase
at a maximum speed of Mach
15, then the check out of all the
systems in Earth orbit, the deor-
bit burn, the critical descent
phase at maximum speed of
Mach 25 (Fig. 17), and finally -
the safe landing.

After orbiting the Earth 36
times, Columbia and its crew
landed on the dry lakebed run-
way at Edwards Air Force Base
in California (Fig. 18) on April
14th, 1981, at 12:20 p.m. CST
(18:20 GMT).

Columbia then undertook
three further research missions
to test its technical characteris-
tics and performance. Its first
operational mission, with a
four-man crew, was STS-5,
which launched on November
11th, 1982. At this point Colum-
bia was joined by Challenger,
which performed the next three
shuttle missions, while Colum-
bia underwent modifications
for the first Spacelab mission.

Now, after 30 years of Space
Shuttle flights and at the mo-
ment of the Shuttle fleet retire-
ment, the people use the
technology every day that the
US space programs invented.
Without the Space Shuttle pro-
gram, the International Space
Station (ISS) could not have
been built, the Hubble Space
Telescope[3],[4] couldn’t have
been repaired and upgraded,
the launching and repairing of
GPS and communication satel-
lites couldn’t have been done
so everyone can use their cells
phones... and many others
things which we currently use
as they would have been for-
ever here.
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I consider that the previously mentioned article
has a profoundly slanderous nature both towards the
undersigned, as well as towards the philatelic move-
ment and internal and international exhibitions.

Regarding the undersigned, the article makes
many references. Such as:

<Everyone excepts that editorial is refering to
Leonard Pașcanu and his criminal and awkward ac-
tions>.

The „writings” author does not say what are the
penal doings. I have the courage to sustain that all
the penal complaints filed against me by (...) have
been ruled as invalid, by the law people, of any penal
character.

<No! I am not interested to aim at a defeated
man.>

I am far from being a defeated man! I have had,
had and will continue to have an internal and inter-
national recognition, at the highest level in the phi-
lately field, that identifies, virtually, with my life.
Civic, I lead an orderly life, leaving mankind a worthy
follower. Defeated by whom? By detractors? No
way…

<My target this time are those criminals sur-
rounding Pașcanu and supporting him, even after
an unfavorable ruling by a court date. Sinister char-
acters of the philately world, people who, you won-
der why they have obscure interests promoted,
supported him in his awkward endeavor and crim-
inal one (referring to crimes punishable by criminal
penalties).>

Clearly, László Kállai spreads his slanderous ten-
tacles over the team I work within the world of phi-
lately, which he calls „convicted”, „sinister
characters”, people „with obscure benefits”, without
having any reasons or competence to do so. It is
true that, despite an unfavorable sentence follow-
ing some procedural problems, the proceedings of
RPF Congress of October 25th, 2008 were canceled,
disputed by a minority, but the Congress of 2009,
that followed them, repeated the confirmation,
with an overwhelming majority, of the organiza-
tional measures repeatedly taken on, including the
status of Honorary President of the RPF. My detrac-
tors have agreed with the decisions taken on that
occasion, proof being that they never questioned
them. Am I to understand that, in return, they have
become „the sinister ones” that surround and sup-
port me?!

<Some of them are involved with Pașcanu in ac-
tions that may be subject to criminal investigations
(...).>

<(...) others are related to the secondary person-
age of this writing, by not-so-honest business, crim-
inal or not, but at least dishonorable.>

László Kállai prefers to leave some mystery
around „some” that are involved and „others” con-
nected, seeing as he doesn’t give names. uuu

^

Apreciez că articolul sus-menţionat are un carac-
ter profund defăimător atât la adresa subsemnatu-
lui, cât şi a mişcării filatelice şi expoziţionale interne
şi internaţionale.

În privinţa subsemnatului, articolul face mai
multe referiri. Astfel:

<Toată lumea se aşteaptă ca acest editorial să
fie cu referire la Leonard Paşcanu şi faptele sale pe-
nale şi penibile>.

Autorul „scrierii” nu pomeneşte care sunt fap-
tele penale. Am eu curajul să susţin că toate plân-
gerile penale făcute împotriva mea (...) s-au
soluţionat prin infirmarea, de către oamenii legii, a
oricărui caracter penal.

<Nu, nu sunt interesat să iau în vizor un om în-
vins.>

Nici pe departe nu sunt un om învins! Am avut,
am şi continui să am o recunoaştere internă şi inter-
naţională, la cel mai înalt nivel, în domeniul filateliei,
care se identifică, practic, cu viaţa mea. Civic, duc o
viaţă ordonată, las omenirii un urmaş demn. Învins
de cine? De detractori? Nici vorbă...

<Ţinta mea de această dată sunt acei penali care
îl înconjoară şi îl susțin pe Paşcanu, chiar şi după o
sentință defavorabilă dată de o instanță. Personaje
sinistre ale lumii filateliei, oameni care din te miri
ce interese obscure l-au promovat, susținut în de-
mersul său penal (jargon) şi penal (referitor la in-
fracțiuni sancționate cu pedepse).>

În mod explicit, László Kállai îşi întinde tentacu-
lele defăimătoare şi asupra colectivului în care îmi
desfăşor activitatea în lumea filateliei, pe care îi de-
numeşte „penali”, „personaje sinistre”, oameni „cu
interese obscure”, fără a avea vreun motiv sau vreo
calitate să o facă. Este real că, în ciuda unei sentinţe
defavorabile ca urmare a unor probleme procedu-
rale, au fost anulate lucrările Congresului FFR din 25
octombrie 2008, contestate de o minoritate, dar
congresul din anul 2009, care i-a urmat, a reconfir-
mat cu o majoritate covârşitoare măsurile organiza-
torice adoptate în repetiţie, inclusiv calitatea de
preşedinte de onoare al FFR. Detractorii mei au fost
de acord cu hotărârile adoptate cu acea ocazie, do-
vadă că nu le-au mai contestat niciodată. Să înţeleg
că, la rândul lor, au devenit „penalii” care mă încon-
joară şi mă susţin?!

<Unii dintre ei sunt implicați, alături de Paşcanu,
în acțiuni care pot face obiectul unor cercetări pe-
nale(...).>

<(...) alții sunt legați de personagiul secundar al
acestei scrieri, prin afaceri nu tocmai oneste, pe-
nale sau nu, dar cel puțin dezonorante.>

László Kállai preferă să lase învăluiţi în mister şi pe
„unii” implicaţi şi pe „alţii” legaţi, din moment ce nu îi
numeşte. Acelaşi „autor” al defăimărilor urmăreşte să
creeze impresia falsă că eu şi colaboratorii mei am co-
mite fapte penale, ne-am preocupa de afaceri

DREPT LA REPLICĂ THE RIGHT TO REPLY
urmare de pe coperta 1 following from cover 1
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The same „author” of defamation seeks to create
the false impression that my collaborators and I
have committed criminal actions, were concerned
with dishonorable business, statements that he oth-
erwise does not demonstrate, through the simple
reason that they are just fables and nothing more.
Or the author of the incriminating „writing” as-
sumes - out of unclear reasons - the legal character
of a secret-holder and the criminal consequences of
this attitude? Could this be about an attempt to
blackmail? Unfortunately for us, we are poor peo-
ple, we would give him our last penny if we could…
I am trying to stimulate his civic spirit and he might
as well call, taking full responsibility, the law people
regarding any irregularities he points to us. Even a
slanderous denouncement is a punishable offense,
is it not?

<In other words, Pașcanu was and is still sur-
rounded by a number of potential carriers of the
stick, berry, certificate, portion, trophy (...), fetițe
penale (...), criminal girls (...) and criminal filth.>

The writing of the so-called editor is garnished
with all kinds of such suburban, trivial expressions,
belonging to prisoners and lowlifes, that the author
seems to master. None of these describe me, nor do
they apply to any of my collaborators or my en-
tourage. Personally, I publicly challenge and defy
such names given to us and, most certainly, more
people that are mature and honest will march with
me against this.

<Pașcanu’s yes-men (...) Many results have been
achieved by paying money. Thousands of German
marks, US dollars or, lately, euros. This is renown.
There is even a price list - unwritten, of course -
with the costs of a Gold or a Large Gold. (...) How
can they boast with such a result which was ob-
tained falsely, by bribing? (...) getting a result
through fraud (...).>

The publicist march to which L.K. adheres is dis-
honorable for him, but also dangerous, assuming the
criminal connotation of his irresponsibility. It is ab-
solutely real that the undersigned was, is and will be
a member of high international juries, at exhibitions
where Romanians also participate with displays of
undeniable competitive value. During such manifes-
tations I am foremost or alike Romanian and a jurist.
I have the obligation to be impartial, as I am every
time, and honor dictates that I reveal and appreciate
the qualities of an exhibit, to encourage the ex-
hibitor, without ever being alone in a jury.

The accusation to which L.K. adheres is serious
and intolerable. There are Romanian exhibits of
great competitive value, of large international recog-
nition and I can firmly confirm that this is notorious.
At the great internal contests (national exhibits) and
international (out of which only one, EFIRO 2008,
was held in Romania, under the FIP patronage), Ro-
mania has gathered, beginning with 2004, about 80
Gold medals and two Large Gold medals, given to
a number of 33 world class exhibitors. Atuuu

the right to reply

dezonorante, afirmaţii pe care de asemenea nu le
concretizează, pentru simplul motiv că sunt fabulaţii
şi nimic altceva. Sau autorul „scriiturii” încriminate îşi
asumă - din motive obscure - calitatea juridică de tăi-
nuitor şi consecinţele penale ale acestei atitudini? Să
fie oare vorba de o încercare de şantaj? Din nefericire
pentru noi, suntem oameni săraci, i-am da şi praful
de pe tobă dacă l-am avea... Îi stimulez spiritul civic
şi nu are decât să sesizeze, cu răspundere, organele
în drept asupra oricărei neregularităţi pe care ne-o
impută. Şi denunţul calomnios este o faptă care se
pedepseşte, nu este aşa?

<Cu alte cuvinte, Paşcanu a fost şi este înconju-
rat de o serie de potențiali purtători de băț, boabă,
patalama, porție, trofeu (...), fetițe penale (...), gite
penale (...) şi jeguri penale.>

Scriitura ineditorialistului este asortată cu tot
felul de expresii triviale, suburbane, ţinând de un
limbaj de puşcăriabil pe care autorul se pare că îl stă-
pâneşte. Nici una dintre acestea nu mă caracteri-
zează, după cum nu caracterizează nici colaboratorii
sau anturajul meu. Personal, desfid public asemenea
apelative la adresa noastră şi, mai mult ca sigur, mi
se vor alătura în acest demers şi alţi oameni oneşti
şi maturi.

<Aplaudacii lui Paşcanu (...) Mulți dintre ei au
obținut rezultate plătind bani grei. Mii de mărci, do-
lari sau în ultima vreme de euro. Acest lucru este
de notorietate. Există chiar o listă de prețuri – nes-
crisă, fireşte - cu cît te costă un Aur sau un Aur
Mare. (...) Cum se pot mândri ei cu un rezultat care
a fost obținut pe nedrept, cu mită? (...) să obțină
un rezultat pe cale frauduloasă (...).>

Demersul publicistic la care se dedă L.K. este des-
calificant pentru el, dar şi periculos pentru el, care
îşi asumă conotaţia penală a iresponsabilităţii sale.
Este absolut real că subsemnatul am fost, sunt şi voi
mai fi membru în mari jurii internaţionale, la expo-
ziţii în care participă şi români, cu exponate de o in-
contestabilă valoare competitivă. La acele ma ni  -
festări sunt în primul rând sau deopotrivă român şi
jurat. Am obligaţia să fiu obiectiv, şi sunt de fiecare
dată, iar simţul onoarei îmi dictează să relev şi să
apreciez calităţile unui exponat, să încurajez expo-
zantul, fără să fiu vreodată singur în juriu.

Acuza la care se dedă, iresponsabil, L.K. este
gravă şi de netolerat. Există exponate româneşti de
mare valoare competitivă, de largă recunoaştere in-
ternaţională şi pot afirma cu tărie că acest lucru este
de notorietate. La marile confruntări interne (expo-
ziţii naţionale) şi internaţionale (dintre care doar
una, EFIRO 2008, s-a desfăşurat în România, sub pa-
tronaj FIP), România a acumulat, începând cu anul
2004, cca 80 medalii de Aur şi 2 de Aur Mare, reve-
nind unui număr de 33 de expozanţi de clasă mon-
dială. La nici una dintre cele două expoziţii la care
expozanţii români au cucerit Aur Mare (dr. Drago-
teanu Mircea, Hunfila 2009 şi ing. Săvoiu Emanoil,
Indipex 2011) nu am fost membru în juriu, ba chiar
nici nu am fost prezent la manifestare. Cât uuu
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priveşte expoziţiile la care românii şi-au adjudecat
medalii de Aur, am fost membru de juriu în 6 din 21
de expozitii. Lista celor 33 expozanţi distinşi cu
Aur/Aur Mare este pe deplin grăitoare: cuprinde nu
numai activişti şi colaboratori în domeniul filatelic,
dar şi duşmani sau adversari declaraţi care s-au ma-
nifestat tot astfel chiar şi în justiţie faţă de mine. Nu
ştiu ce medii frecventează editorialistul şi din care şi-
a cules lista de „notorietăţi” despre care vorbeşte
iresponsabil, dar nu am cunoştinţă nici măcar despre
vreo tentativă din partea vreunui expozant de a-şi
„plăti” premiul mituind vreun membru de juriu in-
ternaţional, fie că este vorba de mine sau despre ori-
care altă personalitate mondială în această calitate.

László Kállai foloseşte cuvântul „mită”, care im-
plică cu necesitate nu numai persoana mituită, dar
şi existenţa mituitorilor. Kállai va fi dator, pentru că
îl voi obliga prin justiţie, să îi dezvăluie şi pe unii şi
pe alţii. Pentru că nu îi voi cere să trădeze sursele, ci
să dea pe mâna legii infractorii mituitori sau mituiţi,
ceea ce este altceva!

<Cât despre Leonard Paşcanu...ştiți vorba aia!
Despre morți numai de bine!>

<Paşcanu singur s-a descalificat, singur şi-a tras
şuturi în propriul dos pentru a părăsi scena filatelică
pe uşa din spate.>

<May he rest in peace!>
Am tăria să recunosc: ca multă altă lume, nici eu

nu am o sănătate fizică perfectă, spre deosebire de
sănătatea mintală, care este ireproşabilă. Cum nu
sunt deloc pe acelaşi calapod cu László Kállai, proba-
bil că situaţia este ranversată. După cum se vede,
însă, ura nedisimulată a lui L.K. faţă de persoana mea
vizează moartea: el mă vrea mort, mă vede mort şi
mă „ocroteşte” cu slogane funebre („Odihnească-se
în pace!”). Nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să afec-
tezi imaginea unei persoane pe motiv de boală, dar
demersul lui L.K. nu este o luare în derâdere faţă de
mine, ci o incitare la ură, la nimicirea fizică. Pe cine
a tocmit pentru asta?

<P.S.2 - O scurtă perioadă era să devin şi eu unul
dintre penalii lui Paşcanu, dar am ales o altă cale.>

În final, Kállai face dovada, prin recunoaştere
sinceră, că are momente de „rătăcire”, sau că
râvneşte la statutul juridic de penal pe care nu l-a
putut dobândi când era să devină şi el unul din pe-
nalii lui Paşcanu.

Niciodată nu este prea târziu sau, vorba din
popor, mai bine mai târziu decât niciodată. Iată,
acuma ţi-ai văzut visul cu ochii: eşti de-a dreptul
penal şi îţi urez un sincer „la mulți, mulți ani!”

neither of the two exhibits where the Romanians
were awarded with the Large Gold medals (Dr.
Drago teanu Mircea, Hunfila 2009 and eng. Săvoiu
Emanoil, Indipex 2011) was I member of a jury, even
more, I wasn’t present at the exhibit. Regarding the
exhibits where the Romanians won the Gold medals,
I was jury member in six out of the 21 exhibitions.
The list of the 33 exhibitors awarded with the
Gold/Large Gold medal speaks for its own: includes
not only the names of the participants and collabo-
rators in the philatelic field, but also the declared en-
emies or opponents that have manifested against
me even in the court of justice. I don’t know what
communities the author attends and where he gath-
ered the „notorius” list of which he irresponsibly
talks, but I have no knowledge of attempts of any ex-
hibitor to „buy” the award by bribing any of the
members of the international jury, either me or any
other global person in this quality.

László Kállai uses the word „bribe”, which neces-
sarily involves not only the bribed person, but also
the existence of the bribers. Kállai will be indebted,
because I will force him by law, to name both of
them. Because I will not ask of him to reveal his
„sources”, only to hand over to the law the criminal
bribers and bribed ones, which it totally different!

<As Leonard Paşcanu...you know that saving!
About the dead, only good!>

<Paşcanu alone got himself disqualified and self-
kicked from the philatelic scene through the back
door.>

<May he rest in peace!>
I have the courage to admit: as do many, I no

longer have a perfect physical health, unlike my
mental health which is perfect. Seeing as how I have
a different opinion from László Kállai, it is likely that
the situation is reversed. As it is obvious, however,
L.K.’s undisguised hate for targets my death: he
wants me dead, he „sees” me dead and „guards” me
with funeral slogans („May he rest in peace!”) No-
body and nothing gives you the right to damage the
image of a person on account of a disease, but L.K.’s
march is not meant to mock me, but to encourage
to hatred, to physical undermining. Who did he dis-
patch to do so? 

<P.S.2 - For a brief period also myself came close
to becomming one Paşcanu’s awkward philatelists,
but I chose another path.>

In the end, Kállai proves, through honest admit-
tance, that he has moments when he is „lost”, or
craves for the legal status of penal person which he
couldn’t obtain when he almost became one of
Paşcanu’s hideous.

It is never too late or, as the saying goes, better
late than never. Behold, now that you saw your
dream come true: you are truly hideous and I wish
you an honest „many, many years!”

drept la replica

^
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Ne cerem scuze faţă de cititori, frustrându-i de cele
patru pagini dedicate emisiunilor anului 2011, ur-
mare a publicării acestui drept la replică.

uuu

Bucureşti, 4 martie 2011 Leonard PAȘCANU
leonardpascanu@yahoo.com

Bucharest, March 4th, 2011 Leonard PAȘCANU
leonardpascanu@yahoo.com
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Pentru cei care se 
îndoiesc, iată dovada că
Leonard Paşcanu este

condamnat penal 
definitiv pentru fapta de

înşelăciune în legătură cu
filatelia.

For those who doubt, this
is the proof that Leonard
Paşcanu is definitively
convicted for the act of

fraud in connection with
the philately.

Am citit cu mare atenţie dreptul la replică
remis revistei philatelica.ro de Leonard
Pașcanu. Nu găsesc a fi în neregulă să ai
opinie. Am avut, am și voi avea și eu opinii.
Astfel, publicarea opiniei lui Leonard Pașcanu
este ceva firesc. Este o altă problemă în ce măsură
sunt de acord sau nu cu cele enunţate în acest text.
Atacurile personale nu mă interesează. Epitetele nu
mă revoltă. De ce? Sunt jurnalist de carieră de mai
bine de două decenii, iar în acest timp am publicat
mii de articole, reportaje și anchete. Mulţi dintre cei
despre care am scris m-au atacat. Care mai de care
au trimis drepturi la replică. Sunt călit la acest capi-
tol. Nici analiza textului nu mă supără. Toate cuvin-
tele și expresiile din editorialul meu se regăsesc în
Dicționarul explicativ al limbii române ori în lucrări
precum Dicționarul de argou al limbii române,
Dicționarul de neologisme, Dicționarul de arhaisme
și regionalisme, Dicționarul de sinonime sau
Dicționarul de antonime.

Un singur lucru doresc să îndrept. Acuzaţiile lui
Leonad Pașcanu că aș dori să-l văd mort. Fals și mor-
bid! Nu doresc moartea nimănui. Nici măcar a unui
terorist precum Osama bin Laden. Și cu asta nu am
intenţia de a face vreo comparaţie, ci pur și simplu
vreau să subliniez atitudinea mea iertătoare faţă de
cei care au greșit sau au păcătuit. Aici încerc să-i
aduc aminte lui Leonard Pașcanu că în urmă cu
câţiva ani, când a trecut prin momente dificile în
privinţa sănătăţii sale, m-am interesat zilnic despre
starea lui. Lucru știut de domnia sa.

Și în final o singură frază: nu voi mai menţiona
niciodată numele lui Leonard Pașcanu în revista phi-
latelica.ro ori în vreo altă publicaţie tipărită sau în
format electronic.

București, 3 aprilie 2011 
László KÁLLAI

În loc de editorial Instead of editorial

I read with great attention the right of
reply submitted by Leonard Pașcanu to philat-
elica.ro magazine. I don't find anything wrong
in having opinions. I had, I have and I will have
opinions. Thus, the publication of Leonard

Pașcanu's opinion is something natural. It's a different
issue regarding the extent in which I agree or not with
those set forth in this text. Personal attacks are not of
interest to me. The epithets don't outrage me. Why?
I am a career journalist for more than two decades,
and during this time I have published thousands of ar-
ticles, reports and surveys. I was attacked by many of
those about whom I wrote. Trying to outdo each
other they sent rights to reply. I am hardened in this
chapter. Also the analysis of the text doesn’t anger
me. All words and expressions in my editorial can be
found in the Explanatory Dictionary of the Romanian
language or in works such as The Romanian language
slang dictionary, The Dictionary of neologisms, The Ar-
chaisms and regionalism Dictionary, The Dictionary of
synonyms or The Dictionary of antonyms.

One thing I wish to correct. The Leonad Pașcanu's
accusations that I'd like to see him dead. False and
morbid! I do not want anyone's death. Not even for a
terrorist like Osama bin Laden. And I have no inten-
tion of making a comparison, but simply I want to
point my forgiving attitude towards those who did
wrong or sinned. Here I tried to remind to Leonard
Pașcanu that few years ago, when he went through
difficult moments on his health, I was concerned
dayly about his. A thing well known by him.

And finally a single sentence: I will never mention
again the name of Leonard Pașcanu in the philate-
lica.ro magazine or in any other printed or electronic
publication.

Bucharest, April 3, 2011
László KÁLLAI
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Ing. Mircea Pătrășcoiu -
Bancă de articole publicate în re-
vista ”Filatelistul feroviar”, pri-
vind activitatea de mecanotelie
2001-2011, București 2011, 69
pagini, grupează articolele sale
de mecanotelie - francaturi me-

canice, pub licate în revista mai
sus menţionată.

Autorul identifică revista Curie-
rul Filatelic ca fiind cea mai pro-
ductivă revistă a domeniului din
spaţiul românesc, care a publicat
213 articole. De asemenea, este

de remarcat că în România au fost
publicate, până în prezent, un
număr de aproximativ 300 de ar-
ticole de către 30 de autori.

Cei mai productivi autori ro-
mâni ai acestui gen de colec -
ţionare sunt prof. Nicolae Ilișiu cu
102 articole, urmat de ing. Mircea
Pătrășcoiu cu 70 de articole.

O lucrare bibliografică privind mecanotelia
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10 Mai - Ziua națională a României între 1866-1947
10 Mai 1881 - Carol I de Ho-

henzollern-Sigmaringen a fost
înco ronat Rege al României
(1881-1914), după ce anterior fus-
ese Principe al României (1866-
1881). 10 Mai a fost timp de 82 de
ani Ziua națională a României.

După exilarea lui Alexandru
Ioan Cuza ţara era în plin haos.
Alegerea lui Cuza ca domnitor în
ambele principate fusese singurul
motiv pentru care puterile eu-
ropene permiseseră unirea prin-
cipatelor Moldovei şi Ţării Ro mâ-
 neşti, iar acum ţara risca să ajungă
la dizolvarea acestei uniri. Tânărul
Carol a trebuit să călătorească in-
cognito, sub numele de Karl Het-
tingen, cu trenul pe ruta Düssel -
dorf-Bonn-Freiburg-Zürich-Viena-
Budapesta, datorită conflictului
care exista între ţara sa şi Imperiul
Austriac. Nici chiar în ţara sa de
origine nu era bine văzută această
preluare a scaunului Principatelor.
După ce a păşit pe teritoriul ţării,
punând prima dată piciorul pe
pamânt românesc în localitatea
Drobeta Turnu-Severin, Brătianu
l-a însoţit mai departe cu trăsura
până la podul Mogoşoaiei.

Pe 10 mai 1866, Carol a intrat
în Bucureşti. Vestea sosirii sale
fuse se transmisă prin telegraf şi a
fost întâmpinat de o mulţime
entu ziastă de oameni, dornici să
cu noas că noul conducător. La Bă -
 ne asa i s-a înmânat cheia oraşului.
Şi-a rostit jurământul în limba fran -
ceză: „Jur să păzesc legile Româ -
niei, să-i apăr drepturile şi
integritatea teritorială”.

Domnia lui Carol I a început,
de fapt, în aprilie 1866, odată cu

intrarea sa în ţară. Proclamat
domni tor al României în ziua de
10 mai 1866, rămâne cu acest
titlu până în 26 martie 1881, când
este proclamat rege, devenind
astfel primul rege al României. A
fost primul monarh din dinastia
Hohenzollern-Sigmaringen, al că -
rei nume se transformă, începând
cu Regele Ferdinand I, în Casa
Regală de România, dinastie care
va conduce ţara până la procla-
marea Republicii Populare Ro -
mâne în 1947.

Prima Constituție regală a
României

Imediat după sosirea în ţară,
parlamentul României a adoptat la
29 iunie 1866 prima constituţie a
ţării, una dintre cele mai avansate
constituţii ale timpului, aceasta
fiind inspirată din constituţia Bel-
giei, care dobândise independenţa
din 1831. Aceasta a permis dez-
voltarea şi modernizarea ţării. S-a
decis ca aceasta să ignore de -
pendenţa curentă a ţării de Im-

periul Otoman, acţiunea care s-a
constituit într-un prim pas spre
independenţă.

Articolul 82 specifica: „Puterile
conducătorului sunt ereditare,
pornind direct de la Majestatea
Sa, prinţul Carol I de Hohen-
zollern-Sigmaringen, pe linie mas -
culină prin dreptul de pri mo-
 genitură (primului-născut), ex-
cluzând femeile. Des cendenţii
Ma jestăţii Sale vor fi crescuţi în
spiritul religiei ortodoxe.”

Pentru consolidarea prestigiu-
lui personal şi al ţării, pe 9 septem-
brie 1878 a primit titlul de „Alteţă
regală”. Pe 15 martie 1881, Cons -
tituţia a fost modificată pentru a
specifica, printre altele, faptul că
din acel moment şeful statului va
fi numit rege. Ceremonia de înco -
ronare a avut loc pe 10 mai 1881.

Ideea de bază a tuturor
constituţiilor regale din România
era aceea că regele conduce fără a
guverna.

László Kállai după Wikipedia,
enciclopedia liberă

Eseul albastru nedantelat al emisiunii de uzuale 
„Carol I - Gravate”, în pereche fără valoare nominală 

înscrisă. Eseurile denominate pentru această serie au fost 
tipărite doar în culorile roşu-carmin şi albastru 

(colecţia Daniel Marcu)
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Sub acest generic s-a des -
fășurat la Timișoara, între 15 - 20
martie 2011, în sălile de ex -
poziţie ale Cercului Militar, o
expoziție filatelică interju de -
țeană în organizarea Aso ciației
Filatelice Timișoara cu sprijinul
Direcției Silvice, al Consiliului
Județean Timiș și al Cercului Mili -
tar din Timișoara. 

Au participat 15 expozanţi (13
la secţiunea maturi și 2 la cea de
tineret). Juriul - pre ședinte dl. Ar-
senie Arădean - a acordat 5 me -
dalii în rang de Vermeil ex po-
 zanţilor Sorin Arădean - Pădurea,
George Gligor - Les oiseaux d’Eu-
rope et leurs nids, Tiron Martin -
Vânătoarea de la mijloc de
existență la hobby, Traian Șiclovan
- Incursiune în ihtiologie, Traian
Șiclovan - En cic-  lopedie ihtio -
logică. Expozanţii Andra Borţun -
Păsări cântă toare și Gabriela
Dowel - Grădini zoologice au pri -
mit medalii în rang de Argint
Mare la secţiunea tineret. Au
expus în afara concursului doam -
na Monica Mun tean, precum și
domnul Arsenie Arădean. 

Manifestarea a fost marcată
prin trei plicuri ale expoziţiei, de-

dicate celor două evenimente
evocate mai sus, pentru care s-
au folosit două ștampile oca -
zionale datate 15 martie 2011.

Machetatori au fost domnii
Mari us Muntean și Adi Ciobanu.
Un catalog a fost pus la dis -
poziţia participanţilor. 

NATURA/LUNA PLANTĂRII ARBORILOR 2011
dr. ing. Marius MUNTEAN

Asociaţia Filateliștilor Feroviari din
România (AFFR) - președinte ing. Gabriel
Mărgineanu (margineanugabriel@rds-
link.ro) a realizat - în luna martie 2011 -
un set de opt cărţi poștale ilustrate, color,
la tematica Trenuri în peisaj, distribuite
gratuit membrilor și colaboratorilor
asociaţiei, din fondurile acesteia.

Cărţile poștale ilustrate au fost tipă-
rite pe baza unor fotografii realizate în
perioada 1999-2010 de domnii ing. Mir-
cea Dorobanţu și ing. Cristian Hultoană.

Tematica acestor cărţi poștale ilus-
trate privește: tren turistic pe linia Sibiu -
Sighișoara, tren turistic prin halta Băl-
naca, tren turistic în apropiere de Sinaia, tren de călă-
tori pe viaductul Caracău, tren turistic pe viaductul
Săluţa I (Glodu), tren turistic pe linia forestieră de la

Comandău, tren de călători pe linia Ploiești - Predeal,
tren de călători pe linia Cluj Napoca - Oradea.

(ing. Mircea Pătrășcoiu, vicepreședinte AFFR)

Noi realizări cartofile

üpagina 27
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1. Cărțile poștale - buletine de
avertizare (CPBA) erau o categorie
specială de cărţi poştale oficiale
de sine stătătoare, folosite în eco-
nomia centralizată din România,
prin care staţiile de prognoză şi
avertizare teritoriale anunţau
G.A.C.-urile (Gospodăriile Agricole
Colective), respectiv C.A.P.-urile
(Cooperativele Agricole de Pro-
ducţie) despre apariţia în zonă a
dăunătorilor agricoli şi asupra me-
todelor de combatere a lor.

Folosirea CPBA era statutată
prin mai multe aprobări/ordine
ale organelor poştale, respectiv
ale Direcţiei Generale a Poştelor şi
Telecomunicaţiilor (D.G.P.Tc.) de la
acea dată. În Tabelul nr. 1 sunt
prezentate numărul şi anul emite-
rii aprobărilor/ordinelor poştale
respective. Acestea erau menţi o -
nate pe fiecare CPBA.

Toate CPBA erau tipărite fără
marcă fixă şi trebuiau francate la
tariful poştal intern pentru cărţile
poştale obişnuite în valoare de
0,40 lei (1961-31 martie 1982) şi
de 1,00 leu (1 aprilie 1982 - 31 de-
cembrie 1989).

CPBA aveau în perioada 1961-
1989 caracteristicile generale ale
cărţilor poştale semi-ilustrate cu
marcă fixă, cu singura deosebire
că, în locul mărcii fixe era tipărit
un dreptunghi cu linii punctate.
Dimensiunile lor erau cele gene-
rale de 150x95 mm şi de 160x105

mm. Au fost tipărite pe carton alb,
alb-lucios sau gri. Faţa CPBA
(avers) era alcătuită din două
părţi, despărţite în general printr-
o linie verticală. În partea dreaptă
erau tipărite linii şi cuvinte pentru
scrierea adresei destinatarului, iar
în partea stângă era tipărită o
ilustraţie color (multicoloră), su-
biectul acesteia fiind în con -
cordanţă cu textul de pe verso.  

După desenul adresei destina-
tarului pot fi diferenţiate mai
multe tipuri de cărţi poştale-bule-
tine de avertizare (Fig. 1… Fig. 7).

În partea stângă a cărţilor
poştale au fost tipărite ilustraţii
multicolore cu subiecte în legătură
cu dăunătorii agricoli, grupate pe
tipuri de destinatari, de dăunători,
etc. Se pot diferenţia mai multe ti-
puri de cărţi poştale, astfel:
COLECTIVIŞTI (Fig. 8… Fig. 12),
AGRICULTORI (Fig. 13… Fig. 18),
CULTIVATORI (Fig. 19… Fig. 21), LE-
GUMICULTORI (Fig. 22), POMICUL-
TORI (Fig. 23… Fig. 36),
PODGORENI (Fig. 37, Fig. 38),
COMBĂTÂND… (Fig. 39… Fig. 44).

Pe spatele cărţilor poştale erau
tipărite următoarele: 

-în partea de sus - titlul „BULE-
TIN DE AVERTIZARE”;

-în partea din dreapta sus - tex-
tul „Staţiunea (punctul) de prog -
noză şi avertizare…”, respectiv
„Sta ţia de prognoză şi avertizare…”;

-în partea din stânga sus - de-
numirea forului agricol tutelar;

-în partea din stânga jos - textul

„Tematica şi textul…”;
-în partea din dreapta jos - tex-

tul „Şeful staţiei,” (semnătura);
-în partea centrală era textul

propriu-zis al Buletinului de aver-
tizare, diferenţiat în două tipuri, în
funcţie de destinatar:

a) Texte care se refereau la des-
crierea şi combaterea unui anumit
tip de dăunător agricol

-MINISTERUL AGRICULTURII
(Fig. 45);

-CONSILIUL SUPERIOR AL
AGRICULTURII (Fig.46, Fig. 47);

-MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
SILVICULTURII (Fig. 48);

-MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
INDUSTRIEI ALIMENTARE (Fig. 49);

-MINISTERUL AGRICULTURII,
INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APE-
LOR (Fig. 50);

-MINISTERUL AGRICULTURII
(Fig. 51);

b) Texte generale, care puteau
fi folosite pentru orice dăunător
agricol

-CONSILIUL SUPERIOR AL
AGRICULTURII (Fig. 52);

-MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
SILVICULTURII (Fig. 53);

-MINISTERUL AGRICULTURII,
INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APE-
LOR (Fig. 54);

-MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
INDUSTRIEI ALIMENTARE (Fig. 55);

-……
-MINISTERUL AGRICULTURII

(Fig. 56).
Toate ilustraţiile prezentate fac

parte dintr-un lot de peste 400 de
piese adunate de filatelistul
Tomiţă Marinescu (1920-1999)
din Dorohoi.

2. Cărțile poștale - buletine de
semnalizarea dăunătorilor și bo-
lilor au fost folosite pentru anun-
ţarea Direcţiei Protecţiei Plantelor
din Ministerul Agriculturii şi Silvi-
culturii privind apariţia dăună -
torilor şi bolilor în agricultură şi
măsurile care au fost luate pentru
înlăturarea lor. 

Nu s-au semnalat până în pre-
zent cărţi poştale tipărite special
pentru aceste avizări, dar

Ing.Călin MARINESCU
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Cărți poștale - buletine de avertizări 1961-1989 şi Cărți poștale - 
buletine de semnalizarea dăunătorilor și bolilor 195...

uuu

^

Nr. crt. Forul poștal care a dat aprobarea Nr. aprobării/an

1 D.G.P.Tc. 3218 PP/1961

2 D.G.P.Tc. 560/1171/1964

3 D.P.D.P. 137/4049/1972

4 D.G.P.Tc. 137/5043/1974

5 D.G.P.Tc. 137/860/1975

6 D.G.P.Tc. 4274/82
7 D.G.P.Tc. 137/3319/86

8 D.G.P.Tc. 137/4274/82 

Tabel nr. 1

, ,
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în Fig. 57 şi Fig. 58 sunt prezentate faţa şi spatele unei
cărţi poştale semiilustrate, emisiunea anului 1952, care
a fost trans formată în BULETIN DE SEMNALIZAREA
DĂU NĂTORILOR ŞI BOLILOR, prin tipărirea unor texte
adecvate. O carte poştală asemănătoare a fost
reprodusă (numai faţa) pe cunoscutul site http://www.
romaniastamps.com/-postkort/index.htm.

pagina 29

carti postale

Fig. 1 - Adresa era formată din patru linii punctate,
prima începând cu cuvântul „Destinatar”. Dedesubt,

într-un chenar, sunt cuvintele „Oficiul Poştal”

Fig. 2 - Adresa era scrisă pe şase rânduri: 
„Destinatar… / … / Strada … Nr… / Blocul … Scara …
Etajul … Apart. …/ Localitatea …/ Raionul … Reg. …”.

Dedesubt, într-un chenar, sunt cuvintele 
„Oficiul poştal:…”

Fig. 3 - Adresa era scrisă pe şase rânduri, primele
cinci la fel ca în Fig. 2, iar al şaselea cu textul 

„Sectorul… Jud. …”. Dedesubt - un chenar cu textul
asemănător celui din Fig. 2.

Fig. 4 - Adresa era scrisă pe şase rânduri: 
„Destinatar… /… /… / Strada… Nr…/ Localitatea... /

Judeţul… “. Dedesubt - un chenar cu textul 
asemănător celui din Fig. 2. 

Fig. 4A - Adresa era asemănătoare celei din Fig. 4,
dar literele aveau un design diferit.

Fig. 5 - Adresa era scrisă pe şase rânduri: 
„Destinatar… / … / Strada … Nr… / Blocul … Scara …

Etajul … Apart. …/ Sectorul … Judeţul …/ Oficiul
poştal … ”. Dedesubt, într-un dreptunghi împărţit 
în două, sunt cuvintele „Codul” şi „Localitatea”

^

, ,

uuu

ü
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Fig. 6 - Adresa era scrisă pe şase rânduri: 
„Destinatar… / … / Strada … Nr… / Bloc … Sc. …Et.

… ap. …/ COD … / LOCALITATE … ”. Dedesubt, 
într-un dreptunghi, era cuvântul „JUDEŢUL…”.  

Linia verticală care despărţea cele două părţi avea
un text suplimentar „CPCS LABORATORUL 
CENTRAL DE CARANTINĂ FITOSANITARĂ”

Fig. 7 - Adresa era scrisă la fel ca în Fig. 5, dar 
existau texte suplimentare în două locuri: un cod

de formular al forului agricol tutelar sub cod şi 
localitate (ex. „MA 44-5-13 A 6 t 2”) şi un text care
întrerupe linia verticală despărţitoare de pe faţa 

cărţii poştale (ex. „C.P.C.S. cda 63 187”, etc.)

Fig. 8 - Gărgăriţa sfeclei Fig. 9 - Gărgăriţa de porumbiște Fig. 10 - Gândacul din Colorado

Fig. 11- Gândacul ghebos Fig. 12 - Gărgăriţa mazărei Fig. 13 - Gărgăriţa sfeclei

^

, ,

uuu
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Fig. 14 - Gărgăriţa de porumbiște Fig. 16- Ploșniţa cerealelor Fig. 15 - Gândacul din Colorado

Fig. 17- Gândacul ghebos Fig. 18 - Gărgăriţa mazărei Fig. 19 - Ţânţărașul florilor 
de lucernă

Fig. 20 - Ţânţărașul florilor
de lucernă

Fig. 21 - Gărgăriţa florilor 
de trifoi

^

, ,

uuu
Fig. 22- Buha verzii
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Fig. 23 - Gărgăriţa florilor 
de măr

Fig. 24 - Gărgăriţa florilor 
de măr

Fig. 25 - Rapăn

Fig. 26 - Viermele merelor Fig. 27 - Păduchele din San José Fig. 28 - Viermele prunelor

Fig. 29 - Viespea neagră Fig. 30 - Musca cireșelor Fig. 31 - Omida păroasă

^

, ,
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Fig. 
39

Fig. 35 - Gărgăriţa florilor 
de măr

uuu

Fig. 32 - Rapăn Fig. 33 - Pătarea roșie 
a frunzelor

Fig. 34 - Rapăn

Fig. 36 - Viermele mărului Fig. 37 - Mana

Fig. 38 - Mana Fig. 
40

^

, ,
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Fig. 
41

Fig. 
42

Fig. 
43

Fig. 
44

Fig. 
46

Fig. 
47

Fig. 
45

^

, ,
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Fig. 
48

Fig. 
49

Fig.
50

Fig. 
51

uuu

Fig. 
52

Fig. 
53

^
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postcards

Fig. 
54

Fig. 
55

Fig. 
56

Fig. 
57

1. Postcards - warning newsletters (PCWN) were
a special category of official postcards, independent,
used in the Romanian centralized economy, through
which the forecast and local warning stations would
announce the G.A.C.s (Collective Farms), also the
C.A.P.s (Agrarian Production Cooperatives) about
the presence in the area of agricultural pests and
ways to control them. The use of these postcards’
status was stated in several approvals/orders from
the postal authorities. All of the PCWN were printed
without a printed stamp and they had to be franked
with the domestic postage tax for regular postcards
with the value of 0.40 lei (1961 - March 31st, 1982)
and 1.00 leu (April 1st, 1982 - December 31st, 1989).
PCWN, in the period 1961-1989, had the general ap-
pearance of semi-illustrated postcards with printed
stamp, the only difference being that instead of the
printed stamp there was a printed rectangle with
dotted lines.

2. Postcards - pests and diseases warning new-
sletters were used to signal the Plant Protection Di-
rectorate of the Ministry of Agriculture and Forestry
regarding the presence of pests and diseases in agri-
culture and the measures that have been taken to
remove them. 

Postcards - warning 
newsletters 1961-1989 and

Postcards - pest and diseases
warning newsletters 195...

Fig. 
58
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În perioada 12-18 februarie
2011 s-a desfășurat la New Delhi,
sub patronaj FIP, expoziţia
filatelică mondială INDIPEX 2011,
unde au fost jurizate 555 de expo-
nate. Calitatea acestora a fost de
un înalt nivel, ceea ce s-a reflectat
în 41 de medalii de Aur Mare și 62
de medalii de Aur.

Expozanţii români au partici-
pat la următoarele clase, ob -
ţinând distincţiile menţionate
după cum urmează:

- Filatelie tradiţională: Emanoil
SĂVOIU - Romania 1872-1879,
Aur Mare cu felicitări, 95 puncte.
La această clasă, subclasa Europa,
s-au acordat 4 medalii de Aur
Mare, acest exponat fiind singurul
care a primit și felicitări

- Întreguri poștale: Emanoil
SĂVOIU - Postal stationery of Ro-
mania 1858-1919, Vermeil Mare,
85 puncte.

- Fiscale: Franscisc AMBRUȘ -

Romania, the earliest mobile ge-
neral revenue stamps issues of
1872-1919, Vermeil Mare cu
felicitări, 88 puncte.

- Literatură: Călin MARINESCU
și Ștefan VÎRTACI - Revenue
stamps used in the Ro - manian
postal service 1872-1915, Ver-
meil, 83 puncte; Mihai COJOCAR -
Romanian revenue & cinderellas
catalogue 2011, Vermeil, 81
puncte.     

- Un panou: Francisc AMBRUȘ
- Postal tax exempt, Silistra issue
1913, 81 puncte; Ioan CATANĂ -
Romania -First World War- „Prin-
ted” Military Postcards, 78
puncte.

De subliniat că dl Emanoil
Săvoiu este singurul expozant
român care în ultimii 8 ani obţine
o medalie de Aur Mare la o
expoziţie aflată sub patronaj FIP.
Exponatul tratează de o manieră
completă perioada 1872-1879
bazată pe metoda Hulot de
tipărire a mărcilor poștale, pe -

rioadă ce a succedat „tiparului
manual” (1858-1865) și mărcilor
poștale „litografiate” (1865-
1872). Acest exponat revolu ţi o -
nează înţelegerea emisiunilor
Paris - București, aducând multe
elemente noi ce vor constitui
obiectul unei monografii pe care
autorul, probabil, ne-o va pune în
curând la dispoziţie. 

(Dan N. DOBRESCU, AIJP)

INDIPEX 2011

Francatură mixtă România - Marea Britanie - Germania. Scrisoare recomandată nr. 482 francată cu
10 B, Emisiunea Bucureşti 1 - planşe Paris, perf. 11/1876; 50 B, Emisiunea Paris/1872, carmin-roz.

Obliterări: Plecare - CRAIOVA 28 JUN 78, Sosire - LONDON JY 20 78, recomandată. 
Trimisă ca scrisoare simplă la BADEN şi re-adresată la DARMSTADT 8 10 78 pentru LICHTENTHAL

11 8 78, în care scop a fost francată cu 10 Pf carmin/1875. 
(colecţia Emanoil Săvoiu, Romania 1872-1879)

http://philatelica.ro
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Version en française du lettre ci-dessus:

Le Ministère des Finances
La Direction des Douanes et Contributions Indirectes   
Le service de timbre
No 28.041

Bucarest, le 28 Novembre 1875

Monsieur l’Agent,
Vous connaissez que beaucoup des pays, à côté des

timbres-poste, ont adopté le system d’enveloppes timbres.
Étant donné que sur le territoire de l’Union Postale a

été adoptée une seule taxe, nous souhaitons de mettre en
circulation d’enveloppes timbres pour notre service postal. 

La valeur qui suive être mentionnée sur les plis doit être
de deux catégories, celle pour l’intérieur de la Roumanie
de 10 bani et celle pour toute l’entendue de l’Union postale
de 25 bani.  

En ce qui concerne le format de ces plis, ils seront de
forme ovale, il y aura au milieu l’effigie du Prince Roumain,
autour de l’effigie en haut l’inscription «Posta Română» et
en bas la valeur du timbre, 10 bani ou 25 bani.

ing. Emanoil SĂVOIU

No. 374    Paris, le 17 décembre 1875

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que

le gouvernement Princier a besoin de
quatre estampilles destinée à la produc-
tion d’enveloppes timbres semblable a
celui qui sont en usage dans les part fai-
sant de l’Union Postale.

Les timbres à frapper seront de deux va-
leurs seulement: 10 bani et 25 bani, il y aura
deux par conséquent estampilles pour chaque
valeur.

Les timbres seront de forme ovale et sem-
blable aux modèles marques I et III ci annexes.
Ils portent au milieu l’effigie des Prince, autour
de l’effigie, en haut l’inscription Posta Ro-
mână, en bas la valeur de timbre: 10 ou 25
Bani.

M. le Ministre de finances désirons vous
charges de ce travail je vous serai oblige de
faire savoir à cette agence à quelles conditions
et dans quel délai vous pouvais l’exécuter. 

Veuillez… 
pour l’Agent

Monsieur Stern
Note: Ces timbres doivent ancrasses.

MINISTERUL FINANCELOR
DIRECȚIUNEA VĂMILOR ȘI CONTRIBUȚIUNILOR INDIRECTE 
Serviciul Timbrului
No. 28.041 Bucuresci, Noiembrie 28, 1875
Domnule Agent,
Cunoașteți că cele mai multe țeri pe lengă timbrele poștale

au adoptat și sistemul plicurilor timbrate. Ast fel fiind și mai
ales acum că s’a adoptat uo singură taxă pentru teritoriul Uni-
unii Poștale dorim a pune în circulațiune assemenea plicuri tim-
brate și în servciul nostru poștal.

Valoarea ce urmează să aibă mencionatele plicuri ar fi de
două categorii, de 10 bani pentru interiorul țerri și de 25 bani
pentru tot coprinsul Uniunii Poștale.

În cât privește forma acestor plicuri, ele urmeasă să aibă
forma Ovală, cu efigia Domnitorului în mijloc purtând inscrip-
țiunea „Poșta Română” și sub efigie valoarea în cifre, 10 bani
seu 25 bani.

Tot de odată aceste timbre trebuie să fie incrustate assupra
plicurilor precum sunt modelele sub No. 1 și 3 ce am onore a
ve anexa pe lângă acesta. În cosequență am onoare a ve co-
munica cele ce preced și ve rog Domnule Agent să bine voiți a
ve adresa gravorului Stern cerându’i a ne întocmi două modele
pentru timbrarea unor assemenea plicuri în sensul deslușirilor
arretate mai sus, pe care le veți înainta Ministrului cât s’ar
putea mai ne întârziat însoțite de un devis din partea Domnului
Stern, de cheltuielile ce ar necessita confecționarea a patru
bucăți ștampile, socotite câte două de fie care valoare, cu care
să se potă timbra plicurile ce voim a introduce.

Bine voiți ve rog Domnule Agent a primi încredințarea prea
distinsei mele considerațiuni.

p. Ministru, Director,
ss. M. Sutzu ss. Cândescu

Domnului Agent al României la Paris 
Fig. 2

Fig. 1

uuu

En conformité avec les documents
présentés ci-joint, le graveur parisien
Stern a été chargé par le Gouverne-
ment Roumain de composer et graver
deux timbres destinées à la fabrication
d’enveloppes timbrées avec les valeurs
de 10 Bani et de 25 Bani (Fig. 1 - 3).

Dans ma collection, en présent, se
trouvent cinq cartes postales (ex-collec-
tion Liviu Cristea), qui correspondent
partiellement à la commande donnée
par le Gouvernement Princier Roumain
à M. Stern. (Fig. 4 - 8). 

Pour soutenir ça je vous propose de
regarder les cartes postales françaises
de la même époque, qui sont similaires
avec les cartes qui sont illustrées dans
les Fig. 4 - 8.

En ce qui concerne ces enveloppes
timbrées, jusqu'à présent rien à dire.

Essais pour la fabrication
d’enveloppes UPU 
(1875-1876)
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Ces timbres doivent être incrustes de la façon indi-
quée sur les modèles 1 et 3 annexés. En conséquence
nous souhaitons à adresser cette demande au graveur
Stern pour composer deux timbres pour d’enveloppes
timbres au sens mentionnée ci-dessus, accompagnée
d’un devis pour les quatre estampilles, calculées
comme deux pour chaque valeur, destinées à la pro-

duction d’enveloppes timbres.       
Veuillez…

p. Ministre Directeur
ss. M. Sutzu ss. Cândescu        

Monsieur l’Agent de Roumanie à Paris uuu

No. 24 Paris, le 24 janvier 1876

Monsieur Ministre,

Conformément aux instructions exprimées par votre note no. 28.041 en date
du 28 novembre 1875,  j’ai fait part à M. Stern de vos intentions relativement à
la composer et la gravure de deux timbres destiné à la fabrication d’enveloppes
timbres de la valeur de 10 et 25 Bani. Sur les indications fournir par votre note
M. Stern a fait un projet que vous trouvez ci inclus et pour l’exécutions duquel il
demande 2.000 frs. Son travail consisterait en 6 pièces:

Savoir:
une matrice mère en acier 
un poinçon en relief 
deux timbres en acier à 10 Bani et 
deux timbres en acier à 25 Bani 

C’est-à-dire les outillages nécessaires à l’impression des timbres demandés
mais non les machines server au presser nécessaires soit-se la fabrication des
enveloppes, soit au travail de l’impression.

Je désir vous dire que M. Stern croit qu’il serait très difficile d’obtenir à Buca-
rest ce double travail dans  lieu ne peut se faire sans l’autres et que aviez plus
d’avantage à et faire procéder sait à Paris sois à Londres.

M. Stern demandé 80 frs. pour les études qu’il a faites à ce sujet; vous trouvez
ci inclus la quittance pour cette payement donc je vous prie de me faire le rem-
boursement.

A ce propos Monsieur le Ministre je crois devoir vous rappeler la note de cette
agence no. 369 en date du 14 décembre relativement au règlement du compte
de M. Stern. Voila des mois que ce règlement et en souffrance et M. Stern s’at-
tente qu’ai laissé si long temps ses réclamations sans aucune réponse. J’ai l’hon-
neur de vous dire aux plusieurs repères déjà que je considérais ces réclamations
comme jusques mais si votre département ne favorable pas cet avis il faudrait
tous aux mains qu’il me met en mesure de dire a M. Stern pourquoi on le fait at-
tendre ou que l’est consiste dans son compte. Je prenne donc la liberté de re-
commander de nouveau cette affaire à votre attention et devon prie de lui
donner dans le plus certes de loi possible sa solution qu’elle comporte.

Veuillez…

S. E. Monsieur le Ministre des Finances de Roumanie.

Fig. 3

[1] SĂVOIU, Emanoil Alexandru - Documente identificate
în arhiva diplomatică a Ministerului de Externe al României
referitoare la fabricarea timbrelor poștale, fiscale și a hâr-
tiilor de valoare la Paris în secolul al XIX-lea (vol. 107, fond
Franţa), volumul II, SITECH, Craiova 2010, pag. 60-61

[2] SĂVOIU, Emanoil Alexandru - Documente identificate
în arhiva diplomatică a Ministerului de Externe al României
referitoare la fabricarea timbrelor poștale, fiscale și a hâr-
tiilor de valoare la Paris în secolul al XIX-lea (vol. 108, fond
Franţa), volumul III, SITECH, Craiova 2011, pag. 223

Bibliographie
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Fig. 4 - BILET POSTAL, 
10 BANI, marron, 

tarif pour l’intérieur. 
Deux cartes postales sont 

connues. 

Fig. 5 - BILET DE 
CORRESPONDENTIA, 

10 BANI, brique, 
tarif pour l’intérieur. 

Deux cartes postales sont 
connues.

Fig. 6 - BILET DE 
CORRESPONDENTIA, 

rose carmine, 
tarif pour l’intérieur. 

Une carte postale est connue.

uuu
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Revistă francată cu trei mărci
poştale de 

1 ½ B, emisiunea Bucureşti 2 
(culori UPU, planşe Bucureşti).
Obliterări: Plecare - PLOIESTI

24 MAR 84; 
Sosire - LUGOJ 84 MAR 30; in-

suficient 
francată, completată la

destinaţie - LUGOJ 
(Ungaria) cu două mărci pentru

ziare de 1 kr.
(Colecţia Emanoil Săvoiu)

Fig. 7 - BILET DE 
CORRESPONDENTIA, 

10 BANI, bleu, 
tarif pour l’intérieur. 

Deux cartes postales sont 
connues. 

Fig. 8 - BILET POSTAL, 
25 BANI, vert, 

armoire du pays imprimé en 
relief par pressage. 

Une carte postale est connue.  

Emanoil SĂVOIU, née le 4 juin 1951 à Craiova, Rou-
manie. Ingénieur diplômé en génie pétrolier (1975).
Juré FIP pour la philatélie traditionnelle. Spécialités:
philatélie traditionnelle. Médaille FIP de Grand Or
pour la collection Roumanie 1872-1879. 
Contact: manu_rod2307@yahoo.com.
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Boier filantrop, ctitor de bise-
rică şi de şcoală, Costache Roset
s-a născut în 1790 la Constanti-
nopole, ca fiu al lui Matei Roset.
În 1806 vine la Iaşi, dar în scurt
timp se mută la Botoşani unde se
căsătoreşte cu Maria, fiica stolni-
cului Constantin Gheuca (ante-
rior, Maria a fost căsătorită cu
Vasile Vârnav, cu care a avut trei
copii). În 1824 s-a aflat în fruntea
târgoveţilor botoşăneni care ce-
reau domnitorului scutirea de
taxe. În 1826 ctitoreşte Biserica
Roset cu hramul Întâmpinarea
Domnului şi Sf. Împărați Constan-
tin şi Elena. Recunoaşterea meri-
telor sale în ceea ce priveşte
bunul mers al treburilor urbei
vine în 1836, când este ales în
fruntea Eforiei Orăşeneşti, iar în
1843 este vornic de Botoşani. A
fost un apropiat al Domnului

Moldovei Gr.
Alex. Ghica,
botoşănean
de origine.
Ac tul său cel
mai de seamă
rămâne cel
din 1 septem-
brie 1851,
când dăruieş -
te bisericii ca-
sele sale din
m a h a l a u a
Vra  b i e n i l o r
pentru Şcoala
de Psaltichie care va asigura pre-
gătirea cân tăreţilor bisericeşti şi
nu nu mai, din moment ce aici se
preda citirea, aritmetica şi gra-
matica, în limbile greacă şi ro-
mână. În 1864 devine şcoală
primară de stat sub denumirea
de „Şcoala primară Rosseti nr. 3
de băieţi din Botoşani“.

Referințe:
Mănucă, Mihai Preot, O în-

chinare a vornicului Costache
Roset de la Botoşani, în „Mitro-
polia Moldovei”, Iaşi, nr. 6-
7/1942, pag. 3-11;

Ciubotaru, Ştefan, Pagini din
istoria învățământului botoşă-
nean 1759-1948, Editura Litera,
Bucureşti, 1987, pag. 14-15.
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Galeria celebrităților botoşănene (IV)

Spătarul Costache ROSET (1790-?) - 11 noiembrie 2010 - 
220 de ani de la naștere

Dr. Gică MARIŢANU

^

Ioan MISSIR (1890-1945) - 30 noiembrie 2010 - 
65 de ani de la moarte

Scriitorul Ioan Missir s-a născut
în 1890, la New-York, în S.U.A.
Venit cu familia în ţară, la Botoşani,
urmează aici clasele primare şi Li-
ceul „A.T. Laurian”, după care se în-
scrie la Facultatea de Drept din
Bucureşti. Participă cu Regimentul
8 Vânători din Botoşani la epopeea
întregirii ţării, 1916-1918, realizând
o carte - frescă a eroismului ostaşi-
lor români, unică prin dramatismul
ei în literatura română - „Fata
Moartă”, apărută la „Cartea Româ-
nească”. Prefaţând-o, Nicolae Iorga
o socotea „o frumoasă carte de
adevăr”. Atras de opţiunile politice
ale lui Nicolae Iorga, Ioan Missir
avea să fie ajutor de primar (1919-
1920) şi primar al Botoşanilor
(1931-1932), străduindu-se să-i asi-
gure o bună administrare. Puternic
mişcat de asasinarea istoricului N.
Iorga, propune Academiei Române
- în numele botoşănenilor - ca Li-
ceul din Botoşani să po arte nu me

le „Nicolae Ior ga”. S-a afirmat şi în
publicistică, contribuind la apariţia
periodicului „Crai Nou”, foaia Parti-
dului Naţionalist-Democrat din Bo-
toşani, organ al Federaţiei
Democraţiei Naţional-Sociale. Înce-
tează din viaţă la 15 decembrie
1945, la Botoşani. 

Referințe:
Bejenaru, Ionel, Ioan Missir, în

„Caiete botoşănene” („Ateneu”,
Bacău, 1985);

Predescu, Lucian, Enciclopedia
„Cugetarea”, Bucureşti, 1940, pag.
558;

Răutu, N., „Istoria liceului Lau-
rian din Botoşani 1859-1909”, Tipo-
grafia „Reînvierea”, Botoşani, 1909.
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Cei interesaţi în procurarea aces-
tor materiale le pot solicita prin in-
termediul următoarelor adrese de
e-mail: c_coriolan@yahoo.com,
maritanugica@yahoo.com

Dimitrie RALLET (1815-1858) - 2 decembrie 2010 - 
195 de ani de la naștere

Fiu al spătarului Alecu Rallet,
primul preşedinte al Judecătoriei
Botoşani, Dimitrie s a născut în
anul 1816. După ce şi-a  petrecut
copilăria la Botoşani, Bucecea şi
Nicşeni, a studiat în Germania şi
Franţa şi a intrat în magistratură
la Botoşani, ca judecător şi apoi
ca preşedinte de tribunal în anii
1842, 1843, 1847 şi 1848.

A intrat în mişcarea revoluţio-
nară alături de Alecsandri, Kogăl-
niceanu, Negri, Rolla, Al.I. Cuza,
N. Pisoski ş.a., luptând pentru
obţinerea unor libertăţi, printre
care dezrobirea ţiganilor şi
emanciparea socială a ţăranilor.
Ca fruntaş al mişcării liberale din
Moldova a luat parte la eveni-
mentele de la 1848, când a intrat
în conflict cu Domnul Mihail
Sturdza. După reprimarea revo-
luţiei s-a refugiat în Bucovina, la
casa familiei Hurmuzaki, îm-
preună cu vechi prieteni de gân-
duri şi idei, unde şi-a continuat
activitatea în Comitetul Revolu-
ţionar Român. A atacat regimul
lui M. Sturdza prin foi volante, cu
pamflete virulente.

După venirea în scaunul dom-
niei a lui Grigore Alexandru Ghica
(el însuşi revoluţionar de origine
botoşăneană), a devenit lider al
Partidei Naţionale. A fost direc-
tor în Departamentul Dreptăţii

din Moldova
(1849), Mi-
nistru al Cul-
telor şi În-
văţământu-
lui Public
(1854), pre-
şedinte al
Societăţii de
Medici şi
Na tural işt i
din Iaşi
(1855). Ca
bun diplo-
mat, împre -
ună cu C. Negri a tratat în 1855 la
Constantinopol problema solu-
ţionării averilor mănăstireşti în-
chinate.

În lupta pentru Unire, a fost
membru în Comitetul Central al
Unirii constituit la Iaşi în 1856,
după care, în 1857 a plecat la
Paris ca să susţină alături de alţi
patrioţi români ideea Unirii. În
casa sa din clădirea Societății de
Medici şi Naturalişti s a desfăşu-
rat adunarea care a propus susţi-
nerea candidaturii lui Al. I.  Cuza.
Ca urmare a acestei bogate acti-
vităţi politice, a fost ales deputat
de Botoşani în Divanul ad-hoc şi
secretar al acestuia.

A încetat din viaţă la 25 oc-
tombrie 1858 în Botoşani, cu
puţin timp înainte de a vedea

împlinit visul său - Unirea - și re-
gretat de cei cu care a luptat
pentru împlinirea acestui mare
act istoric.

Referințe:
1. *** Dicționarul literaturii

române de la origini şi până în
anul 1900, Editura Academiei
R.S.R., Bucureşti, 1979, p.210,
211.

2. Bejenaru, Ionel, Dicționa-
rul Botoşănenilor, Editura Mol-
dova, Iaşi, 1994, pag.210-212.

TOPICAL TIME, vol. 62, nr. 1(365), ianuarie-februa-
rie 2011, revistă de filatelie tematică a Asociației

Tematicienilor Americani (ATA), în cadrul rubricii de
periodice din străinătate, sub semnătura lui George
B. Griffenhagen, este semnalată din România  re-
vista philatelica.ro, fiind prezentat și comentat
conţinutul numărului 4(9)/iulie-august 2010.

K OLECTOR.NET. Daniel Marcu, într-un ma-
terial intitulat L-au furat pe Butculescu! Găsi-

torului, recompensă! (http://www.kolector.net/
page/2/) și postat pe acest blog la data de 21 de-
cembrie 2010, ne semnalează dispariţia bustului
lui Dimitrie C. Butculescu aflat în faţa sediului FFR
din Boteanu 6 (vezi imaginea alăturată, care a fost
postată pe blog). 

cd

Revista presei
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Numele Mariei Bieșu (Fig. 1)
este un simbol al muzicii de operă
din Republica Moldova, fiind aso-
ciat cu cel de primadonă a Teatru-
lui de Operă și Balet din Chișinău.

Poetul Grigore Vieru spunea
despre cîntăreaţă că succesele
obţinute pe marile scene muzicale
ale lumii se datorează talentului
său nativ, hărniciei în pregătire,
temperamentului și muzicalităţii
vocii, care s-au adăugat frumuseţii
unei voci inegalabile.

Calea cântăreţei spre culmile
Olimpului vocal a fost impetuoasă.
În tinereţe - artistă amatoare, elevă
studioasă la Conservatorul din
Chișinău, apoi - angajată a Teatrului
moldovenesc de operă și balet. A
urmat stagiul de perfecţionare la
Scala din Milano. Rezultatele mun-
cii sale, împletite cu talentul nativ,
s-au concretizat în numeroase pre-
mii obţinute la diferite concursuri
internaţionale, dintre care: premiul
III la Concursul Internațional P.I.
Ceaikovski din Moscova - ediţia a
III-a, locul I pentru cea mai bună in-
terpretare a rolului Cio-Cio-san din
opera „Madame Butterfly” de Gia-
como Puccini, la prima ediţie
(1967) a Concursului Internațional
de canto „Miura Tamaki”, Tokio
(Poșta Moldovei, întreg poștal cod
09/2002 - Fig. 2) și, în sfârșit,
evoluţiile sale de excepţie, pe cele
mai prestigioase scene muzicale
din Europa, America, Asia și Austra-
lia, în operele: Tosca, Madame But-
terfly, Aida, Trubadurul, Paiațe,
Evgheni Oneghin, Dama de Pică,
Norma, Iolanta și alte capadopere
ale genului. 

Ascensiunea în interpretare a
Mariei Bieșu, artistă îndrăgită de
toţi iubitorii muzicii de operă, a
fost neobișnuit de stabilă. Ajun-
gând la culmile autoexprimării ar-
tistice, cu fiecare rol ea a urcat pe
culmile măiestriei artistice. Acest
lucru este cunoscut și apreciat atât
de către specialiști, cât și de presa
internaţională de specialitate, care
- unanim - i-au elogiat creaţia ar-

tistică. Spicuim din presă:
O întâlnire cu Maria Bieșu

poate fi numită o întâlnire cu
un veritabil belcanto. Vocea ei
e aidoma unei nestemate într-
o montură splendidă. Avem în
față o rară îmbinare a unui ta-
lent înnăscut și o strălucită
manieră de a cânta. (Viaţa
Muzicală, Moscova)  

Vocea Mariei Bieșu este
foarte frumoasă. Ea sună admira-
bil în registrul mediu și urcă lin spre
cel superior... Interpretarea este
pur și simplu excelentă... Este o fe-
meie fermecătoare, despre care
este plăcut să scrii. (New-York
Times, SUA)

În ariile de operă și oratoriile lui
Händel, Bellini și Stradella, so-
prana Maria Bieșu a atins o expre-
sivitate neobișnuită... Vocea ei
sună frumos în toate registrele și
acționează uimitor asupra publi-
cului. (Berliner Morgenpost, Berli-
nul de Vest) 

Vocea lină și
frumoasă în to -
ate registrele,
de  săvârș i rea
chipului, mani -
era elegantă de
interpretare și
înalta cultură
mu zicală o situ -
ează pe Maria
Bieșu printre
cân tărețele de
renume mon-
dial. (Otecest -
ven glas, Sofia)

Pentru suc-
cesele sale in-
terpretat ive,
Maria Bieșu a
fost răsplătită
cu numeroase
pre mii și titluri,
ca de pildă: ar-
tistă a poporu-
lui din Uniunea
Sovietică, lau-
reată a Premii-
lor de Stat ale
Uniunii Sovie-

tice și Republicii Socialiste Mol-
dova, decorată cu numeroase or-
dine și medalii. I s-a acordat de
asemeni și titlul de membru al
Academiei Republicii Moldova.
Poetul Grigore Vieru a spus despre
artistă: MARIA - trandafir de aur,
în palmele Patriei. 

Tot întru cinstirea ei s-a instituit
un festival internaţional anual de
operă, intitulat „Invită Maria Bieșu”
(Fig. 3), festival la care participă - ca
invitaţi - cântăreţi de operă din în-
treaga lume. În anul 2010, cu prile-
jul aniversării a 50 de ani

Prof. Valentin BEREZOVSCHI

Fig. 1

uuu

Fig. 2

Fig. 3

Maria Bieșu - un simbol 
al muzicii de operă
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de activitate artistică, la 3 august 2010, Poșta
Moldovei a pus în circulaţie o carte poștală
ilustrată având ca marcă fixă portretul artistei
(Fig. 4), pe aversul căreia apar imagini cu Maria
Bieșu în rolurile din operele Turandot și Ma-
dame Butterfly.

Felicitări conducerii Poștei Moldovei, care știe
să cinstească și să popularizeze valorile artistice
naţionale.

^

O fericită coincidență a făcut ca, după predarea
la tipar a pledoariei mele1) (care se alătură altor de-
mersuri publicistice în favoarea ilustratelor maxime
cu timbre poştale personalizate ca, spre exemplu, cel
al colecţionarului şi realizatorului american de origine
română Dorin Cojocariu), să intru în posesia unui
excepţional punct de vedere pe aceeaşi temă expri-
mat, de astă dată, în chiar oficiosul FIP, FLASH, de o
prestigioasă autoritate în domeniul poştal
internaţional, anume J.F. Logette director de pro-
grame al UPU.2)

În mod explicit, oficialul UPU consideră că tim-
brele poştale personalizate reprezintă o nouă
perspectivă pentru filatelie. Autorul remarcă, cu just
temei, că autorităţile poştale emitente se află în faţa
unei inovaţii în materia emiterii de timbre poştale,
ceea ce reprezintă, de fapt, un nou concept.

Noua tehnologie de realizare a timbrelor
poştale personalizate conduce în mod efectiv la
abandonarea aceleiaşi tipologii, oferind posibilita-
tea diversificării abordărilor tehnice, clientul deve-
nind astfel el însuşi realizator, iar toate acestea
într-un minim timp record.

Se cuvine să remarcăm, în ton cu autorul artico-
lului, că acest nou concept constituie, deopotrivă, nu
doar o inovaţie în materia emiterii de timbre
poştale, ci şi o inovaţie în materie filatelică. Este fi-
resc, aşadar, ca timbrele poştale personalizate, care
constituie un nou produs pentru administraţiile
poştale emitente, să devină un vector dinamic de
dezvoltare a pieţii filatelice.

În mod inevitabil, apariţia timbrelor poştale per-
sonalizate conduce şi la apariţia şi dezvoltarea unei
noi categorii de colecţionari, atraşi nu numai de di-

versitatea temelor abordate şi a tehnicilor de reali-
zare, dar şi de tirajul extrem de redus (20-25 timbre,
de obicei), ceea ce constituie un motiv major de
atractivitate.

Lumea poştală şi filatelică, precum şi organismele
internaţionale în domeniu se mişcă, fiind receptive la
orice inovaţie meritorie, precum aceea de care ne
ocupăm. Deja în cursul anului 2010, Uniunea Poştală
Universală împreună cu WADP au organizat un forum
dedicat timbrelor poştale personalizate, la care au
fost abordate aspectele tehnice, comerciale şi deon-
tologice, ca şi  repercusiunile asupra filateliei. Suc-
cesul manifestării a fost deosebit.

Trăim, se pare, un moment crucial: inovaţia tim-
brelor poştale personalizate generează noi populaţii
de colecţionari, cu o perspectivă şi abordare diferite
de clasicismul tradiţional, iar  viitorul  colecţionării
timbrelor poate fi în mâinile noilor colecţionari.
Concluzia lui J.F. Logette: „timbrele poștale persona-
lizate - o nouă perspectivă pentru filatelie” se cuvine
a fi împărtăşită pe deplin. 

Filatelişti, expozanţi, organizatori, administraţie
poştală română, prindeţi startul!

Valentin BEREZOVSCHI, născut la 26 decembrie 1927,
Hîncești, Republica Moldova, membru de juriu -
treapta I în specialităţile filatelie tematică și filatelie
tradiți onală. Preocupări filatelice: filatelie tematică,
maximafilie. Medalie de Aur, în anul 1978, la expoziţia
bilaterală Craiova - Rzeszow. Contact:  0251 524 279. 

Fig. 4

1) Av. Leon Iancovici - Ilustrate maxime realizate cu timbre
poştale personalizate/Maximum cards achieved with per-
sonalized postage stamps, philatelica.ro, III, 1(12) - ianua-
rie-februarie 2010, 42 - 46.

2) J.F. Logette - The customized postage stamp: a new per-
spective for philately/Le timbre-poste personnalisé: une
nouvelle perspective pour la philatélie, FLASH, 113 - 2010,
19 - 20. pagina 45 ü

Revista presei: Flash nr. 113 - 2010
Av. Leon IANCOVICI
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Publicaţiile filatelice româneşti
şi străine apărute până în prezent
nu au făcut nicio referire cu privire
la cărţile dlui Dumitru Neculăeasa
din Fălticeni. Menţionarea lor în in-
ventarele marilor biblioteci din
Bucureşti (Biblioteca Națională şi
Biblioteca Academiei) a făcut
posibilă cunoaşterea şi introduce-
rea acestora în zona filatelică. Este
vorba de patru cărţi despre istoria
P.T.T., dintre care trei - strict despre
istoria poştală a zonei natale a au-
torului lor, Fălticeni. 

1. Poşta Fălticeni (1780-1950),
Suceava, 1998, 104 pagini. Cartea
începe cu o privire generală asupra
activităţii poştale din partea de
nord a Moldovei până spre
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
continuă cu descrierea începuturi-
lor poştale la Fălticeni şi în Ţinutul
Suceava. În continuare este
descrisă activitatea poştală la
Fălticeni şi în Judeţul Suceava, res-
pectiv în Judeţul Baia până în anul
1950. Sunt descrise şi ilustrate o
parte dintre ştampilele poştale
aplicate în zonă şi sunt prezentate
tabele cu personalul oficiilor
poştale din Fălticeni şi zona
adiacentă, toate foarte interesante
pentru istoria poştală a zonei.

2. Poşta şi telecomunicațiile la
Mălini (1899-1999), Bucureşti,
2000, 66 pagini. În cea de-a doua
carte a sa autorul se ocupă de ac-
tivitatea poştală dintr-o singură lo-
calitate - Mălini, aflată tot în zona
Fălticeniului. De această dată este
urmărită activitatea poştală din
zonă până în anul 1999, fiind pre-
zentate şi activităţile telegrafice şi
telefonice, pe lângă cea poştală.
Sunt reproduse date statistice
poştale privind oficiul poştal Mă -
lini, un tabel cu persoanele care au
lucrat în activitatea de poştă şi
telecomunicaţii în cadrul oficiului
Mălini între anii 1899-1999 şi prin-
cipalele ştampile aplicate la oficiul
poştal Mălini (şi nu numai) între
anii 1950-1988.  O a doua ediţie a
acestei cărţi a fost publicată un an

mai târziu (2001) la Suceava.
3. Din istoricul telegrafiei, Su-

ceava, 2003. Această lucrare a fost
destinată strict istoriei telegrafiei,
fiind mai puţin interesantă pentru
istoria poştală.

4. Poşta şi telecomunicațiile în
zona Fălticenilor (1780-2000), Iaşi,
2009, 230 pagini. Această carte
reprezintă o chintesenţă a infor -
maţiilor prezentate în primele trei
cărţi, dar aducându-se foarte mul -
te informaţii noi şi fără a fi repro-
duse multe din informaţiile
an te  rioare. Autorul pune accent
pe activitatea P.T.T.R. din perioada
1950-2000, aducând informaţii
inedite privind această activitate.
Informaţiile PTTR din perioada
1950-2000 sunt cele mai greu de
obţinut astăzi, neexistând - deo -
camdată - arhive poştale disponi-
bile cercetării şi fiind foarte puţine
lucrări publicate la temă. La fel ca
şi la celelalte cărţi, o bogată Biblio-
grafie PTT încheie acest volum.

Autorul acestor interesante
cărţi, dl Dumitru Neculăeasa, s-a
născut în anul 1927 la Fălticeni şi a
lucrat în Poştă şi Telecomunicaţii,
ca economist, în perioada anilor
1954-1989 la Fălticeni şi la Su-
ceava. În anul 1997 a predat viito-
rului muzeu al poştei din Bucureşti
(azi Muzeul Național Filatelic) o
mulţime de obiecte PTT de o va-
loare istorică deosebită: utilaje
(cutie scrisori, lăzi valori, goarne
poştale, etc.), aparate (Morse, Te-
leimprimator ST 35, etc.), cărţi, re-
viste, instrucţiuni, documente.
Prin tre acestea erau: cartea „Ra -
ţiunea tarifelor” de M. Havriş şi I.
Lungu publicată în anul 1945, pe-
riodicele „Revista pentru răs pân -
direa culturii generale şi profe -
sionale” (1925), „Revista Poştelor,
Telegrafelor şi Telefoanelor” (1926),
„Revista poştală, teleg rafică şi
telefonică” (1932, 1935, 1936), etc.

În acest an, la împlinirea a 83
de ani de vârstă, neobositul poştaş
cercetător lucrează la o ediţie mult
îmbunătăţită a cărţii sale din 2009.
Îi dorim multă putere de muncă şi
„La mulţi ani!”.

DUMITRU NECULĂEASA - 
un poștaș cercetător

Ing.Călin MARINESCU

^
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http://www.stampland.net/

Heinz FRIEDBERG,
HFriedberg@T-Online.de, 
7 februarie 2011, 10:40 AM 
Hi Dan,
Many thanks for the no. 6 (11)/2010
issue of philatelica.ro that arrived
Saturday.
Even not being my collection area
I learned a lot of interesting de-
tails from the „Wrappers for new-
spapers...” series of articles. I also
love your „Information technolo-
gy's impact...” article.
And many thanks for mentio-
ning our RUNDBRIEF as a refe-
rence Daguin publication. It
would be helpful for your rea-
ders to find a copy of the
RUNDBRIEF if you include our
International Standard Serial
Number ISSN 1439-3433. (...)
Also: Our Study Group recen-
tly received material from a
former member who passed
away some time ago and it
contains many automation
items. If you need any
coded covers, test items or
pieces from the early ad-
dress readers from Ger-
many please let me
know, I will try to find
and mail you scans for
further decision.
Kind regards,

Heinz Friedberg

Lumir BRENDL, 

svetla.brendlova@seznam.cz, 

18 februarie 2011, 4:02 PM 

Dear friend Dan Dobrescu,

In magazine philatelica.ro no. 5

(10)/2010 I find extremely interesting ar-

ticle titled The philately is an auxiliary

science of the history - The history of phi-

latelic movement in Romania - A thesis

PhD in sciences sustained by Mr. Cristian-Andrei

Scăiceanu, published on pp. 6-7. II´d like to do me a favour and give

me a permission to translate this valuable article written by revie-

wer Titus-Traian Orădean into Czech language. It is to be published

in Czech philatelic bi-monthly MERKUR REVUE. I also like the fact

that Eng. Cristian-Andrei Scăiceanu, PhD, is known in Czech Repu-

blic. He was the Romanian Commissioner at PRAGA 1998 and ser-

ved in BRNO 2000 Jury - his mentor was excellent FIP juror and

exhibitor Mr. Kurt Kimmel, Switzerland, the present chairman of the

FIP Commission for Postal History (elected at EFIRO 2008 FIP Board

meeting). I hope Cristian´s thesis can be a good example and assis-

tance also to Czech philately.

Another interesting article in no. 6 (11)/2010 is dedicated to Pro-

fessor (retired) Valentin Berezovschi, Cronicar al filateliei craiovene.

It was in 1973, in Rzeszów, Poland, at the Philatelic Youth World

Competition to honour 500th anniversary of Nicolas Copernic - His

Life and Work. Prof. Berezovschi was leader of the Romanian team

(Cristian-Andrei Scăiceanu and Mircea Scarlat) while I was a team

leader of the Czechoslovakian team.

Since those days, 38 years ago, our mutual friendship and co-

operation continues. I wish Valentin many more fruitful years as ex-

hibitor and cronicar of not only craiovean but Romanian philately

Best wishes and kindest regards,

President of Union of Czech Philatelists 

Lumir Brendl

Antonin STANISLAVCIK, 
Praga, 19 februarie 2011
Dear Mr. Dobrescu,
A friend of mine in Romania sent me a copy of
your philatelic magazine philatelica.ro recently
and I must say that I found it very interesting. Of
course that I was able to read only the articles
written in English. Luckily there are quite a lot of
articles written also in English and they enable the
foreign readers to understand at least some of the
contents of the magazine.
One of my friends here in Prague is interested in

the classic postal traffic and I am going to lend him
that magazine so that he could read the articles
through. I am sure that he will find them very in-
teresting similarly as I did.
My friend is also rather an expert on polar phila-
tely and he has connections with similar collectors
in the USA. I don’t know if it could be of any use
for your magazine. I wish you a lot of success in
the future.
Sincerely yours,

Antonin Stanislavcik
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► Responsabilitatea juridică
pentru conţinutul articolelor
aparţine autorilor
► Responsabilitatea pentru
conţinutul anunţurilor (schimb,
vând, cumpăr) revine exclusiv
celor care au solicitat apariţia lor

► Reproducerea parţială sau
integrală a materialelor din
revistă este permisă numai cu
acordul scris al editorului
►Manuscrisele spre publicare
se transmit editorului: 
dndobrescu_dannd@yahoo.com

este o marcă înregistrată sub nr. 101604

Tipărit la Director: Coriolan CHIRICHEŞ
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► Cumpăr piese (pentru colecţie OPEN)
tematica (zona) Snagov (lac, pădure, ca-
notaj, personalităţi asociate), mânăstirile
Căldărușani+Ţigănești (detalii în www.
FundatiaSnagov.ro). Tel: 0722 601 830, e-
mail: fundatia@snagov.ro
► Cumpăr piese obliterate BU-
CURESCI/BUCURESTI din perioada
1872-1910, Dan N. Dobrescu, e-mail:

dndobrescu_dannd@ yahoo.com
► Sell Romanian railway post until
1914 (over 500 different items) or until
1947 (over 700 different items). Răz -
van Popescu CP 44-110, București 44,
Romania; e-mail: razvanrdp@rdslink.ro
►Cumpăr piese tematica trandafir,
office@stampland.com

Cap limpede: Florin PATAPIE-RAICU

Traduceri: Florin PATAPIE-RAICU, Gilda ROŞCA

Pentru abonamente: c_coriolan@yahoo.com

Format electronic: http://www.philatelica.ro/revista.html

Publicitate. Machete și negociere tarife
Advertising. Up-making and 

publicity price list
László KÁLLAI
e-mail: laszlo_kallai@yahoo.com
► Minimum charge €4.00. Six times
for the price of five. Twelve times for
the price of nine. Send text to László
KÁLLAI, laszlo_kallai@yahoo.com and
payment to Coriolan CHIRICHEȘ, e-
mail: c_coriolan@yahoo.com
► Taxa de mică publicitate (schimb
filatelic, vânzare - cumpărare) este de
0,20 € pentru fiecare cuvânt, dar nu
mai puţin de 4,00 € - 20 de cuvinte.
Pentru 6 apariţii se plătesc 5 apariţii, iar
pentru 12 apariţii se plătesc 9 apariţii.
Textul se trimite d-lui László KÁLLAI,
(laszlo_kallai@yahoo.com) iar con-
tra valoarea anunţurilor de mică
pub licitate se achită d-lui Coriolan
CHIRICHEȘ, (c_coriolan@yahoo.com).
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► schimb f ilatelic ► cumparare ► vanzare ►

► philatelic exchange ► buy ► sell ►

► l icitatii ► auction ►

Profila Auctions
http://www.profila.hu

Darabanth Aukciósház
https://darabanth.hu

David Feldman
http://www.davidfeldman.com

Antonio M. Torres
http://www.antoniotorres.com

Corinphila Auktionen
http://www.corinphila.ch

Céres Philatélie
http://www.ceres.fr/vso/default.aspx

François Feldman
http://www.francoisfeldman.com

Roumet
http://www.roumet.fr

Christoph Gärtner Auktionen
http://www.auktionshaus-gaertner.de

YAMAN AUCTION HOUSE
http://www.yamanauction.com

,

^

^

Forumul Democratic al Germa-
nilor din judeţul Caraș-Severin, în
colaborare cu Asociaţia Filatelică
din Reșiţa, organizează în perioada
4-6 noiembrie 2011 expoziţia fila-
telică interjudeţeană cu partici-
pare internaţională ETNIC 2011. 

Expoziţia se adresează expo-
zanţilor ce posedă exponate cu te-
matica Minorități naționale și tot
ce decurge din această tematică.

Expoziţia cuprinde următoarele
clase de participare: 

A. Clasa în afara concursului
B. Clasa de competiţie (tema-

tică, maximafilie, cartofilie, între-

guri poștale, istorie poștală locală
și din zonă).

Cererile se adresează Comite-
tului de organizare (Erwin Josef
Ţigla, Ioan Borca, Gustav Hlinka)
până la data de 15 august 2011,
pe adresa: Biblioteca Germană
Alexander Tietz, bd. Revoluţia din
Decembrie nr. 22, 320086 Reșiţa,
judeţul Caraș-Severin.

Exponatele trebuie să cuprindă
minimum 3 feţe de panou a 15 file
cu dimensiunile 21x30 cm, ur-
mând a fi expediate până la data
de 15 octombrie 2011 pe adresa
comitetului de organizare.

ETNIC 2011

cd

C ei interesaţi în procurarea
revistei o pot face și din in-
cinta Muzeului Naţional de

Istorie a României, București,

Calea Victoriei nr. 12. 
Pentru abonamente adresaţi-vă
dlui Coriolan Chiricheș, e-mail:
c_coriolan@yahoo.com

FILATELISTUL FEROVIAR, nr. 62 (1), februarie 2011, buletin infor-
mativ al Asociaţiei Filateliștilor Feroviari din România. Din sumar:

Primul stâlp pentru electrificarea C.F.R. (ing. Gabriel Mărgineanu),
Linia de cale ferată Târgu Mureș - Reghin (ing. G. Mărgineanu), Poșta
Principatului Moldova în perioada 1776-1800 (I) (Aurel Maxim),
Cunoașterea tipurilor mașinilor de francat - FRAMA (ing. Mircea
Pătrășcoiu), Francatura mecanică a „Poștei guvernamentale” în SUA
(ing. M. Pătrășcoiu), Un caleidoscop de locomotive! (Jim Ballantyne),
Performanțe tehnice remarcabile în domeniul artileriei feroviare și
clarificarea unei confuzii în literatura franceză de resort (prof. Helmut
Kulhanek), Filatelie masonică (Corneliu Bristan), Filatelie feroviară în
Europa (ing. G. Mărgineanu).

Revista presei

nr.2-2011-replica_Layout 1  2011.04.10.  15:26  Page 50



Press release

The FEPA Board analyzed the proposals received
from the member Federations for the FEPA Medals
2010 in its meeting in Prague on January 29th, 2011. 

The recipients of the FEPA awards are: 

FEPA Medal 2010 for exceptional service to orga-
nized philately:

• Ludwik MALENDOWICZ (Poland), President of
the Union of Polish Philatelists.

FEPA Medal 2010 for exceptional support to or-
ganized philately:

• Marisa GIANNINI, Director of Philatelic Division,
Poste Italiane. 

FEPA Medal 2010 for exceptional philatelic study
and research:

• Patrick MASELIS (Belgium), editor and co-author
of the Catalogue of MonacoPhil 2009, published by
the Club de Monte-Carlo. 

All the other co-authors of this research: Jacques
Stes, Claude Delbeke, Vincent Schouberects, Tavano,
Jean Huys, Pierre Kaiser, Luc Van Pamel and Hendrik
Slabbinck,will receive a Diploma.

The FEPA Board took also in consideration the fol-
lowing works:

• Harry von Hoffmann (Germany): Estland vor dem
und als Teil vom Generalpostkommissariat Ostland,
published by the author.

• Luciano Calenda (Italy): Dante’s Inferno, co-aut-
hored with other 33 members of the Centro Italiano
di Filatelia Tematica (publisher).

FEPA Certificate of Appreciation for outstanding
activities for the promotion of philately to:

• Jihlava Philatelic Club, Jihlava (Czech Rep.) 
• Philatelisten-Club Berlin-Mitte e. V., Berlin (Ger-

many)
• Associazione Filatelica Numismatica Italiana „Al-

berto Diena”, Rome (Italy).

Prof. Ludwik Malendowicz had a
very important role in the organiza-
tion of the international philatelic
events in his country (POLSKA’73,
POLSKA’93, and EURO-
CUPRUM 2001) and
played a very active role
for the development of

organized European philately as member
of the FEPA Board from 1993 to 2005.

Dr. Marisa Giannini, in charge of the
Philatelic Division of Poste Italiane since

1998, has implemented a suc-
cessful cooperation with the
Italian Federation for develo-
ping philately in the schools
and supported the publication
of several philatelic publications including some of
high relevance at international level. In addition to
the sponsorship of Italian national exhibitions, she
chaired the Managing Committee of the Festival of
Philately „Italia 2009” and of the multilateral show
Romafil 2010. 

Mr. Patrick Maselis, president of
the Club de Monte-Carlo, is the ini-
tiator and editor of the outstanding
catalogue of MonacoPhil 2009, a su-
perbly presented set of six books co-
vering for the first time important
aspects of the Belgian philately with
an outstanding depth of research.
Such an accumulation of valuable

philatelic information in a collective work shall not be
easily surpassed in the years to come.

1. FEPA Medal for exceptional service to organi-
zed philately:

2006: Giancarlo MOROLLI (Italy) 
2007: Sandor KURDICS (Hungary)
2008: Michael ADLER (Germany) 
2009: Alan HUGGINS (Great Britain)

2. FEPA Medal for exceptional support to organi-
zed philately:

2005: Adrian NĂSTASE (Romania)

3. FEPA Medal for exceptional philatelic study
and research:

2005: Patrick MASELIS (Belgium)
2006: Bruno CREVATO-SELVAGGI (Italy)
2007: Michelle CHAUVET - Jean François BRUN

(France)
2008: Mario MENTASCHI - Thomas MATHA (Italy)
2009: Nino AQUILA - Francesco ORLANDO (Italy)

4. FEPA Certificate of Appreciation, started in
1999, has been assigned to 21 philatelic societies
from 10 countries. 

Details at http://fepanews.com/node/46.

Segrate, March 13th, 2011

Giancarlo MOROLLI, RDP
Director Literature & Awards
giancarlo.morolli@fastwebnet.it

A short profile of the awardees

The previous FEPA awards

Ludwik MALENDOWICZ, Marisa GIANNINI, 
and Patrick MASELIS are the recipients 

of the FEPA medals
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Dan n. DObREsCu - Computer stamps catalog 
Publishing House AXA, Botoșani, Romania sets at

your disposal the book Computer stamps catalog
(ISBN 978 - 973 - 660 - 425 - 6) in electronic format,
in two tomes - tome 1 (ISBN 978 - 973 - 660 - 426 -
3) and tome 2 (ISBN 978 - 973 - 660 - 427 - 0). 

The catalog, signed by Dan N. Dobrescu, contains
a story about the history of calculating tools and de-
vices, the evolution of computers from the hand to
the first calculating device, computer applications,
computer industry and the implications of the com-
puter technology in our lives, the information tech-
nology speeds up our society.

This catalog has been created to help all collectors
of Computer stamps.

The catalog is structured on two levels: by coun-
try and by subjects.

Prices are indicated in €.
Classification:
The classification by country from A to Z is starting

with: 1st - the name of the country, 2nd - the year and
the name of each stamp issue, 3rd - the catalog num-
ber in the present edition and the price, 4th - the face
value and the subject of the stamp, 5th - the Scott and
respectively, the Michel catalogues numbers. On the
right or left, or up or bottom is the photo of a stamp.

The classification by subjects - categories is start-
ing with scientific informations and data concerning
the year of issue, the country and the present catalog
number (Cat. No.).

Reproduction of the stamps is made at a different
scale.

The cover is designed by Ioan Daniliuc, MD.
To buy the catalog in pdf format use eBay

(http://wwww.ebay.com), searching in accordance
to key words Stamps and computer.

Contact: dndobrescu_dannd@yahoo.com

Casa de licitaţii Christoph Gärtner (http://www.auktionshaus- gaertner.de) ne oferă, într-
o ediţie de lux, un catalog special (volumul 2), reunind rarităţile internaţionale propuse la
licitaţia nr. 17 din 7 - 12 martie 2011. Dl. Christoph Gärtner are plăcerea să vă ofere acest
catalog al unor rarităţi, bazat nu numai pe aprecierea sa ci și pe sugestiile unui număr im-
portant de prieteni filateliști și colecţionari.

Licitație Christoph Gärtner - Rarități internaționale
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