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Clubului Amiralilor

Certitudini
Am vrut să scriu despre câteva
lucruri ce nu pot fi incerte. De
exemplu, că la 1 octombrie este
Ziua Scafandrilor este un dat,
deocamdată, cert. Este şi
aniversarea a 35-a a Centrului de
Scafandri. Atunci imediat m-am
gândit la Amiralii care au plătit un
bir onorabil, cu ani din viaţa lor,
lucrând la Centrul de Scafandri.
Îi amintesc aici pe amiralii: Ilie
Ştefan (1980-1989), Cornel Mihai
(1983-1990), Dumitru Nanu
(1987-1995), Dorin Dănilă (20022005) , Mircea Rusmănică (19881989, 1992-1998, 2002-2006) și
Eugen Ispas (1977-1991).
Am vrut să amintesc şi numele
celor din conducerea Clubului
Amiralilor. E o certitudine că au
fost fost în astfel de demnităţii, la
un moment dat. Preşedinţi de
onoare, amiralii: Gheorghe Marin,
Dorin Dănilă şi (în prezent) Aurel
Popa. Preşedinţi amiralii:
Gheorghe Anghelescu şi Constantin
Iordache. Membri în Consiliul
Director, amiralii: Nicolae Eremie,
Virgil Stoica, Ioan Voichiţu, Ioan
Chiril, Mircea Rusmănică,
Constantin Nasuia, Ioan Alexandru
Plăviciosu, Petru Anghel, Virgil
Dospinescu și Dan Alexandru
Leahu.
Data de aparitie a Caleidoscopului
este 25 a fiecărei luni.

Redactor unic
Cam (r) George Petre

PUBLICATIE PERIODICĂ , NR 4, 25 septembrie 2011
Asociaţia Clubul Amiralilor promovează relaţii colegiale între amiralii României indiferent
de vârstă, grad şi funcţii îndeplinite.

Eveniment: Membri ai Clubului participanţi la „expediţia
comemorativă“ BICAZ 2011
0B

Din initiativa
domnului Zaharia Dorel
Ailenei (pe rândul din
faţă, primul din dreapta),
ofiţer
în
retragere,
preşedintele Asociaţiei
„Cultul Eroilor“, filiala
Bicaz, mai mulţi membri
ai Clubului, împreună cu
veterani de război şi
rezervişti din Constanţa
s-au deplasat la Bicaz,
Tarcău şi Taşca unde
au participat la un
ceremonial de cinstire a
memoriei E r o i l o r
R o m â n i e i.
Au răspuns acestei invitaţii generalul Gheorghe Constantin şi amiralul Petre
Zamfir, veterani de război (preşedinte, respectiv vicepreşedinte la ANVR filiala
Constanţa), amiralii Constantin Iordache (preşedintele Clubului), Dan Leahu, George
Petre, Constantin Pora, Petrică Stoica, Nicolae Ştefan şi generalul Oscar Ioan Beneş.
Programul a cuprins ceremonii militare şi religioase, depuneri de coroane de
flori la monumentele eroilor din localităţile nemţene; s-au implicat primarii; au fost
prezente grupuri de elevi - emoţionant. Au urmat vizite la mânăstirile Bistriţa şi
Pângăraţi, la Lacul Roşu şi Lacul Bicaz, precum şi la fabrica germano-română de
ciment „Carpatcement“ din Bicaz ( din Heidelbergcement Group), firmă care a finanţat
întreaga acţiune (cazarea şi masa la un elegant hotel).
A fost dat onorul şi la grupul monumental pregătit pentru a fi înălţat în Poiana
Crucii; pe plăci de marmură sunt înscrise sute de nume de militari români, francezi,
britanici şi americani care şi-au săvârşit viaţa în lupte duse pe teritoriul României.

AMIRALI ROMÂNI care au COLINDAT Mările şi Oceanele Pământului (episodul 2)
Ilie Irimescu. Născut în 1852. A făcut parte din primul echipaj al canonierei „Griviţa“, sub conducerea
sa nava fiind adusă în ţară în 1880 de la Şantierul Naval din Trieste. În 1883, a fost numit ofiţer secund al
bricului „Mircea“ cu care a făcut un mars de instrucţie pe itinerariul Constanţa, Pireu, Atena, Siracusa,

Smirna, Gallipoli şi Radato. În 1985, este numit comandant al bricului; în anul următor în voiaje în M.
Neagră şi M. Mediterană nava a acostat în 12 porturi turceşti, greceşti, ruseşti şi bulgăreşti. În 1887,
bricul a vizitat numeroase porturi din M. Neagră, M. Egee şi M. Mediterană.1889, secund al
crucişătorului „Elisabeta“; marşuri de instrucţie cu escale în 11 porturi din Turcia şi Rusia În 1892
devine comandant al crucişătorului cu care participă la serbările columbiene de la Genova.1893,
campanie de instrucţie în Marea Neagră, cu Grigore Antipa la bord pentru efectuarea de cercetări
oceanologice. Contraamiral în 1909. S-a stins din viaţă la 81 de ani.
Emanoil Koslinski. A absolvit Şcoala Navală din Brest, Franţa, în 1874, la vârsta de 21 de ani.Pentru
instruirea pracţică a fost ambarcat pe fregata franceză „La Renommee“. În 1882, a făcut parte ca ofiţer
din primul echipaj al bricului „Mircea“. În 1890, a preluat comanda bricului „Mircea“, cu care a făcut
voiaje în M. Neagră şi M. Mediterană, cu numeroase escale. În 1894, este comandant al crucişătorului
„Elisabeta“, cu care face voiaje în M. Neagră, M. Ionică, M. Mediterană; în 1896, revine la comanda
crucişătorului, cu care a efectuat un voiaj de instrucţie în M. Neagră. În 1903, a efectuat un marş la
Sevastopol, la bordul crucişătorului. Contraamiral în 1906, la 51 de ani.
Sebastian Eustaţiu. Născut în 1856. A absolvit Şcoala Navală din Brest, Franţa. După absolvire, s-a
ambarcat le nava franceză „La Loire“ cu care, în anii 1884-1885, a efectuat ocolul Pământului. Velierul
a înfruntat în mai 1885 o teribilă furtună. În 1886, a fost secund pe bricul „Mircea“ cu care participă la
voiaje internaţionale. În 1888, revine în calitate de comandant la bric cu care înfruntă o teribilă furtună
în M. Neagră. După reparaţii efectuate la Constantinopol, bricul a navigat pe ruta: Constantinopol,
Pireu, Navarino, Messina, Neapole, Civita Vechi, Livorno, La Spezzia, Toulon, Barcelona, Palma de
Mallorca, Alger, La Goulette, Malta, Caneea, Constantinopol, Constanţa, Sulina şi Galaţi. În 1898-1899,
a fost secund al crucişătorului „Elisabeta“; participă la voiaje internaţionale. În 1894, revine la comanda
bricului „Mircea“ care participă la campania de instrucţie pe ruta: Bosfor, Dardanele, Arhipelag,
Taranto, Ancona, Veneţia, Trieste, Pola şi Constantinopol. În 1903, a efectuat o vizită la Sevastopol, cu
crucişătorul „Elisabeta“. Contraamiral la 53 de ani.

Membri ai C.A. autori de studii recent elaborate şi publicate.
În volumul „Flota maritimă comercială română între tradiţie şi actualitate“, Ed. Muzeului
Marinei Române, 2011, contraamiralul de flotilla (r) Dan Leahu publică un studiul despre marina
comercială-element esential al puterii navale.
Contraamiral (r) George Petre publică în revista „Marea Noastră“, (publicaţie a Ligii Navale
Române) o sinteză privind flota comercială maritimă ; viceamiralul (r) ing . Ilie Ştefan publică articolul
privind necesitatea unei flote maritime de transport a României; contraamiralul de flotilă(r) dr. Aurel
Constantin abordează rolul transportului maritim în economia României; viceamiralul (r) dr. ing. Ioan
Plăviciosu publică un studiul referitor la perspectivele flotei comerciale române.
În volumul de studii „România în focul războiului (19412-1945)“, Ed. Muzeului Marinei
Române, 2011, a apărut studiul contraamiralului (r) George Petre « Ultimele zile de pace, primele zile de
război. Documente şi amintiri ».
În cadrul unui simpozion organizat de Liga Navală Română la Sulina, la 14 sept. a.c.
contraamiralul (r) George Petre a prezentat comunicarea « Nave scufundate în raionul maritim-fluvial
Sulina în timpul războaielor ».

