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MARIUS SALA (08.09.1932 – 19.08.2018)
Duminică, 19 august, a încetat din viață, la 85 de ani, ilustrul și prolificul lingvist român Marius Sala,
membru titular al Academiei Române din 2001, vicepreședintele Academiei Române timp de două
mandate (2006-2014).
A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor Universități românești; recompensat
de  trei  ori  cu  Premiul  Academiei  Române  (1970,  1981,  1989);  activitatea  sa  științifică  a  fost
recunoscută  și  pe  plan internațional:  i  s-a  decernat  Premiul  Centenarului  Academiei  Mexicane
(1975); distins cu titluri onorifice din diverse țări (Italia, Belgia ș.a.).
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

2.09.1935 –  S-a  născut  poetul  Damian Ureche („Elegie  cu  Francesca da  Rimini”,  „Spectacolul
privirii”) (m.15.01.1994).

***

5.09.2000 – A fost efectuată, pentru prima dată în România, o operaţie de transplant de rinichi de la
copil la adult, la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni.

***

6.09.1946 – George Enescu şi soţia sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutaţi de
Yehudi Menuhin.

***

7.09.1879 – Misiune specială a lui D. A. Sturdza la Berlin, prilej cu care a fost parafată Convenţia
românogermană  de  răscumpărare  a  căii  ferate  Roman-Bucureşti-Vârciorova.  Pentru  a  intra  în
vigoare,  Convenţia  trebuia  să  fie  ratificată  de  către  adunările  legiuitoare  din  România
(7/19.09-24.09/6.10).

***

8.09.1930  –  S-a  născut  dramaturgul,  publicistul  şi  scenaristul  Tudor  Popescu;  piesele  sale  au
constituit o puternică satiră la adresa regimului comunist: „Satana cel Bun şi drept”, „O dragoste
nebună, nebună, nebună” (m.22.08.1999).

***

10.09.1939  –  Al  doilea  război  mondial.  Guvernul  german  atrage  atenția  guvernului  român  că
acordarea de azil politic guvernului polonez „ar constitui o violare a neutralității”. Cu asentimentul
primului-ministru, Grigore Gafencu, ministru de Externe, respinge această interpretare, declarând:
„obligațiunile noastre de neutralitate nu ne-ar împiedica să acordăm azil  unor refugiați  politici
izolați, dacă aceștia s-ar abține de la orice activitate politică pe teritoriul nostru”.

***

14.09.1940 –  A  început  guvernarea  lui  Ion  Antonescu.  Generalul  Antonescu  este  conducătorul
Statului Român şi preşedinte al Consiliului de Miniştri. Horia Sima este numit ministru secretar de
Stat, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Prin decret regal, România este proclamată „Stat
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naţional-legionar”.

***

15.09.1486 – Din ordinul lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a început construcţia
unui nou palat domnesc la Hârlău.

***

17.09.1919 – S-a înfiinţat, la Cluj, Conservatorul de muzică şi artă dramatică ce poartă astăzi numele
primului său director, compozitorul şi dirijorul Gheorghe Dima.

***

18.09.1948 – S-a născut Andrei Oişteanu, scriitor, publicist, istoric al religiilor („Imaginea evreului în
cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european” – Marele premiu al asociaţiei
Scriitorilor Profesionişti din România, 2001).
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