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15.02.1927-24.04.2018 Academician DINU C. GIURESCU
A plecat spre ceruri un mare român. Unul dintre ultimii străjeri ai românismului.
„România e în derivă; se desface bucată cu bucată“.
Dumnezeu să-l odihnească!

***

1.05.1359 – Recunoașterea Mitropoliei  Țării  Românești,  cu sediul la Curtea de Argeș, de către
Patriarhia din Constantinopol.

***

1.05.1962 – S-a născut actrița Maia Morgenstern.

***

1.05.1821 – Turcii pătrund în Moldova, pe la Brăila, și în Țara Românească, pe la Giurgiu, Călărași,
Calafat și Bechet, pentru a înnăbuși revoluția condusă de Tudor Vladimirescu.

***

3.05.1924 – Echipa României de rugby câștiga prima medalie olimpică pentru țara noastră.

***

4.05.1965 – A fost fondat Teatrul „Ion Creangă” din București.

***

6.05.1888 – Victor Babeș face primele vaccinuri antibacteriene la București.

***

7.05.1741 – Episcopul grecocatolic Inocențiu Micu-Klein este silit, din cauza memoriilor prin care
cerea drepturi egale pentru români, indiferent de confesiune, să renunțe la funcția sa și să se exileze
la Roma.

***

7.05.1946  –  Se  desfășoară,  la  București,  procesul  mareșalului  Ion  Antonescu  (1882-1946),
conducător al României în perioada 1940-1944, și al lui Mihai Antonescu (1904-1946), Ministru de
Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri între 1941- 1944. Au fost condamnați la moarte și
executați la 1 iunie 1946.

***

9.05.1979 – La cea de-a XII-a ediţie a Campionatului european de gimnastică de la Copenhaga,
Nadia Comăneci cîştigă, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut şi intră în posesia
trofeului – performanţă unică în istoria competiţiei.

***
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9.05.1990 – În Piața Universității, 68 de oameni au făcut greva foamei pentru susținerea punctului 8
al Proclamației de la Timișoara.

***

11.05.1529 – Înainte de această dată s-a încheiat un acord între Ioan Zapolya și Domnul Moldovei,
Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546);  Petru Rareș a primit domeniile și  cetățile Ciceu, Bistrița,
Cetatea de Baltă, Ungurașul și Rodna, în schimbul ajutorului acordat împotriva lui Ferdinand de
Habsburg.

***

12.05.1916 – S-a născut Constantin Ciopraga, critic şi istoric literar.

***

14.05.1955 – A fost semnat „Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală” între țările
socialiste europene, denumit „Tratatul de la Varșovia”, după locul unde a fost parafat (Tratatul a fost
semnat de URSS și de statele europene subordonate ei – Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D.
Germană, Polonia, România și Ungaria – și a intrat în vigoare la 5.06.1955. În urma schimbărilor din
Europa Centrală și de Est din anii 1989 si 1990, „Tratatul de la Varșovia” și-a încetat valabilitatea la
01.07.1991).

***

16.05.1900 – S-a născut Aurel Ciupe, pictor român

***

17.05.1957 – Regizorul Ion Popescu-Gopo a fost premiat la Cannes cu Marele Premiu Palme d’Or
pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat „Scurtă istorie”.
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