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Gheorghe Ionescu-Siseşti s-a născut la 26 octombrie 1885 şi a decedat la 4 iunie 
1967; a fost un eminent elev al liceului "Traian" din Turnu-Severin şi student, de 
asemenea eminent, al Şcolii Superioare de Agricultură din Hohenheim, Germania. 
În 1911 şi-a luat strălucit doctoratul la Universitatea din Jena. Revenit în ţară, a 
început să facă, la ferma din Spanţov, agricultură practică, odată cu preocupări de 
explicare teoretică a problemelor ei, pentru crearea unei agrotehnci înaintate. A 
străbătut toate treptele universitare, de la cea de îndrumător de seminarii practice, 
până la cea de profesor universitar remarcabil; a evoluat în calificări academice, de 
la cea de membru corespondent al Academiei, în 1925, la cea de membru titular, 
în 1936, discursul de recepţie ţinându-l în 193 7- şi în Academia de dinainte de 
1948 şi, după o întrerupere de câţiva ani a calităţii lui de membru al Academiei, 
şi în noua Academie; a fost vicepreşedinte şi unul dintre cei mai activi şi mai 
recunoscuţi savanţi. A scris mult - articole, cărţi, tratate, cursuri universitare. Opera 
sa fundamentală a fost "Agrotehnica", publicată în mai multe ediţii dintre care, 
ultima - în două masive volume. A fost foarte cunoscut şi pe plan internaţional, 
participant frecvent la conferinţe şi congrese, unde a susţiniut comunicări foarte bine 
apreciate. A fost împodobit - atât înainte de 1944, cât şi în anii ulteriori, în România 
socialistă - cu înalte distincţii, ordine şi medalii pentru rezultatele sale în câmpul 
creaţiei ştiinţifice. O recunoaştere a meritelor sale este că actuala Academie de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice îi poartă pe frontispiciu numele. Ceea ce mai remarcăm este că, 
deşi a fost foarte ocupat în învăţământ, în ştiinţă şi în treburi publice (a fost de patru 
ori ministru, înainte de 1944) a avut consecvenţa uimitoare de a face, timp de şase 
decenii, între 1901 şi utima zi a vieţii, în 1967, însemnări zilnice, oglindind în ele, 
promt, atât gânduri şi activităţi ale lui, cât şi situaţii de ansamblu şi fapte concrete din 
fiecare etapă din această îndelungată durată de timp istoric al societăţii româneşti. 

Din acest Jurnal am ales, oarecum subiectiv, notările pe care le-a făcut despre 
situaţii din Bucureşti, şi anume despre bombardamentele din timpul în care România 
11 fost participantă la al doilea război mondial, 1941-1945, bombardamente care, 
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la început, au venit din partea aviaţiei sovietice, apoi din partea aviaţiei anglo
americane şi, la sfârşit, din partea aviaţiei germane. Am extras aceste întâmplări cu 
gândul că ele vor contribui la o cunoaştere şi mai completă a istoriei capitalei patriei 
noastre şi instituţia cea mai nimerită căreia să i le ofer nu putea fi alta decât Muzeul 
Municipiului Bucureşti. 

16 septembrie 2012. 

* 
Vineri 27 VI (1941) 
( ... )Marele Cartier Român nu a dat trei zile nici un comunicat. Azi abia a apărut 

comunicatul nr.2, în a 6-a zi de operaţii. Se spune în el că opraţiile se desfăşoară 
conform planului, că încercările de reacţiune ale inamicului au fost respinse, că 
au fost lupte de aviaţie. Au fost bombardate, spune comunicatul, mai puternic: 
Constanţa, Sulina, Galaţi, cu efecte mai slabe laşi şi Tulcea. Au fost distruse, pe 
frontul germano-român, 406 avioane, pe pământ şi în aer. Dintre acestea, 70 au fost 
distruse de aviatorii noştri. Lt.Agarici a distrus singur 3 avioane inamice. Noi am 
pierdut 12 avioane. 

În gară mă aştepta Spe /nota 1. Speranţa Ionescu-Siseşti, soţia lui Gheorghe 
Ionescu-Siseşti./ şi prof.Munteanu. Aflu că a fost bombardat şi Bucureşti. Au fost 
morţi şi răniţi. Noaptea trecută au fost încă trei alarme aeriene.( ... ). 

Marţi 1 VII (1941) 
( ... ) La 8 112 până la 10 seara a fost alarmă aeriană. S-au auzit violente 

bombardamente aeriene, nu prea departe de Institut. /2/ Institutul de Cercetări 
Agronomice al României/. Poate spre Gara de Nord sau spre aeroport.( ... ) 

L(uni) 14 VII (1941) 
( ... ) Luni seară şi luni noaptea două atacuri aeriene asupra Bucureştilor. Duminică, 

aviatorii sovietici au reuşit să incendieze câteva rezervoare de petrol de la Ploieşti.( ... ). 
Joi 1 7 VII (1941) 
( ... ) Războiul. Bombele din avion au făcut unele stricăciuni şi câteva victime în 

Bucureşti. La Ploieşti, aviatorii sovietici au venit în plină zi şi au mitraliat gara şi 
oraşul. Se spune că e un soldat mort.( .... ). 

M( arţi) 22 VII (1941) 
( ... ) Războiul. Moscova a fost violent bombardată de germani, ca răspuns la 

bombardarea oraşelor deschise Bucureşti şi Helsinki. ( ... ). 
Joi 17 septembrie 1942 
( ... )Avioane duşmane au bombardat periferia Bucureştilor şi alte câteva oraşe 

în noaptea de 12-13 septembrie. Au fost distrugeri şi morţi. Comunicatul oficial 
spune 18. În realitate sunt mai mulţi. În marginea Bucureştilor, lângă aşezământul 
"Îndrumarea" bomba a căzut într-o casă unde era o nuntă. Se spune că au fost 60 de 
morţi. S-au aruncat şi manifeste în care se spune că românii sunt invitaţi să nu mai 
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lupte şi să-l îndepărteze pe mareşalul Antonescu. 
Joi 14 aprilie 1943 
( ... ) Comunicatul german despre întâlnirea Mareşalului cu Fuhrer-ul vorbeşte 

despre războiul comun contra plutocraţiei anglo-americane, Astfel de a vorbi a 
făcut impresie penibilă în opinia publică românească, căci noi nu avem motive de 
a purta război cu anglo-americanii. A spus-o chiar vicepreşedintele Consiliului 1, 

M.Antonescu, într-o conferinţă la Externe, la care am participat. Ni se taie, cu astfel 
de atitudini, toate punţile de a trata onorabil cu anglo-americanii la pace, în ipoteza 
că aceştia vor fi învingători. ( ... ). 

Lumea din Bucureşti se teme de un bombardament ca urmare a comunicatului 
din Berlin( ... ). 

Marţi 4 IV 1944 
( ... )La 13.40 s-a dat alarma aeriană. Cu trei ore înainte fusese un exerciţiu, astfel 

că lumea nu era prea grăbită să se adăpostească. Din nefericire, de data aceasta alarma 
era reală şi primejdia foarte gravă. Au venit bombardiere anglo-americane, care au 
bombardat Bucureştii timp de o oră. Au fost lovite grav multe instituţii publice şi 
case particulare: Ministerul Lucrărilor Publice, Palatul Regal, Hotel Splendid, Park 
Hotel, Athenee Palace, Hotel Ambasador (acesta din urmă mai puţin grav). Au fost 
lovite şi dărâmate multe blocuri şi case particulare în centrul oraşului, în preajma 
hotelurilor vizate, unde locuiesc ofiţeri germani. Dar cartierul cel mai lovit a fost 
cartierul Gării de Nord. Au căzut bombe pe localul gării, pe persoane şi pe linii. 
Gara era înţesată de refugiaţi şi au fost multe victime. Bombardamentele s-au întins 
din Gara de Nord până la B.M. (Bucureşti Mărfuri şi până la Chitila-Triaj, unde 
staţionau sute, după aprecierea mea, mii de vagoane. Fusesem cu o zi înainte la gara 
de triaj, spre a mă ocupa de vagonul nostru cu oi. Cea mai mare parte din vagoane 
era cu refugiaţi. Bombele au căzut în mijlocul lor. Distrugerile au avut un caracter cu 
totul tragic, din cauza numeroaselor vagoane cu muniţii care erau pe liniile de triaj. 
Muniţiile au explodat şi dezastrul a fost îngrozitor. Până seara au durat exploziile. A 
fost un infern, povesteşte asistentul meu Georghiu, care se dusese spre Chitila după 
încetarea alarmei, cu gândul să-şi urce soţia într-un tren care spera el că ar fi putut 
pleca din Chitila. 

Cartierele mărginaşe cu gara şi cu linia, până la Chitila, au suferit îngrozitor. 
Aceste cartiere erau locuite de funcţionari şi lucrători au gării şi atelierelor C.F.R. 

Personalul Institutului a avut mult de suferit. Blocul în care fiica profesorului 
Săvulescu avea un apartament în proprietate, a fost lovit de o bombă. Casa 
prof( esorului) Teodorescu a rămas rară acoperiş şi fără tavane. Secretara secţiei 
de Fitotehnie, laborantul Stănescu de la Panificaţie şi 2 femei de serviciu (de la 

I .Consiliul de Miniştri 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



192 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVII 

Oenologie şi Entomologie) au rămas fără case. 
O bombă a căzut într-un adăpost din Grădina Botanică şi a omorât un mare 

număr de pesoane, între care soţia şi cele 2 fiice ale lui Al.Ionescu, secretar general 
al Ministerului de Interne. Bunul meu cunoscut, agricultorul Roiu, a fost omorât în 
apatarmentul său, iar soţia sa, grav rănită. Se pare că şi într-un adăpost al C.F.2 a izbit 
o bombă şi a făcut multe victime. 

A fost izbit şi Institutul de Seruri şi Vaccinuri "Dr.I.Cantacuzino'', care s-a aprins 
din cauza gazului din ţevi. Nu se ştie dacă au vizat Institutul a cărui activitate e de o 
deosebită importanţă pentru război, sau au vizat Uzina de apă de la Grozăveşti. 

Nu avem electricitate, nici căldură, nici apă. În curtea Institutului am făcut un puţ, de 
unde se aprovizionează acuma toţi cei din jur. Spitalul C.F.R. din vecinătatea Institutului, 
unde au fost aduşi sute de răniţi, nu ar fi avut apă, dacă nu era puţul nostru. 

Cred că acest bombardament a pricinuit moartea a multe mii de persoane şi tot 
atâtea au fost rănite. 

Atacul s-a produs a doua zi după discursul dătător de speranţă al lui Molotov3 

M(i)e(rcuri) 5 IV 1944 
Am fost la Institut, m-am ocupat de ajutorarea celor ale căror locuinţe au fost 

distruse sau avariate Altceva nu s-a putut lucra în Institut. La 9 a fost din nou o scurtă 
alarmă, iar la 14 alta care s-a prelungi mai mult de o oră. În acest timp avioane de 
vânătoare zburau mereu deasupra Bucureştilor, dar nu se auzeau explodând bombe. 
Seara, am auzit că fusese bombardat Ploieşti, cu aceeaşi severitate ca şi Bucureşti. 
Au fost izbite grav gara şi rafinăriile. 

Din bombardierele care au atacat ieri Bucureştii, în număr de vreo 200, aviatorii noştri 
spun că au fost doborâte 4 7, ceea ce ar însemna că apărarea a fost vigilentă şi eficace. 

Mareşalul Antonescu a dat azi dimineaţă o proclamaţie în care reprobă atacul 
asupra Bucureştilor, deplânge victimele şi cere iertare populaţiei, în locul atacatorilor 
(!?). ( ... ). 

Joi 6 IV1944 
În timpul alarmei de ieri nu s-au aruncat bombe la Bucureşti, în schimb a fost 

bombardat foarte sever Poieşti. A fost izbită gara, rafinăria Astra-Română şi cartierul 

2. Căile Ferate 
3. Este vorba despre discursul Comisarului poporului pentru Afacerile Extreme ale U.R.S.S., din 
momentul în care trupele sovietice au început să intre pe teritoriul României. Molotov a considerat ca 
frontieră râul Prut (ca în 1940) şi nu fluviul Nistru. Deşi era încă război şi nu se întrunise Conferinţa de: 
pace în măsură să discute şi să decidă în problema frontierelor. Despre acest discurs, Gheorghe Ionescu
Siseşti a notat sub datarea: (Luni) 3 IV 1944: "Molotov a ţinut o cuvântare la Moscova referitoare la 
soarta României. El ar fi afirmat (spunea Mircea Georgescu) că trupele ruse au atins teritoriul României 
dar nu pentru a supune statul român, ci pentru a urmări pe germani. Organizaţia de stat românească vn 
fi păstrată cu instituţiile ei fundamentale. Mă întreb dacă era sincer." 
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din jurul gării şi al rafinăriei. Apărarea antiaeriană a învăluit oraşul în ceaţă. Poate 
acestui lucru i se datoreşte că a fost bombardat grav centrul oraşului. Pierderile de 
vieţi sunt numeroase, dar nu ating cifra de la Bucureşti, unde aglomerarea din Gara 
de Nord, din cartierele Griviţa şi Cotroceni fiind foarte mare, şi victimele au fost 
numeroase. Au fost doborâte 50 de avioane. 

Anglo-americanii urmăresc dezorganizarea transporturilor şi a vieţii economice 
şi în parte au reuşit. 

Am lucrat azi în Institut. Toată grija o am acuma ca să evacuez din Bucureşti, cu 
mijloacele ce avem, soţiile şi copiii coaboratorior şi personalul feminin din Institut. 

V(ineri) 7 IV (1944) 
Am lucrat în Institut. Caut să menţin pe cât posibil, activitatea în Institut.( ... ). 
L(uni) 10 IV (1944) 
Am lucrat în Institut. Trebuie să rânduiesc mijloacele de transport, pentru ca să 

beneficieze de ele aceia care au mai urgentă necesitate. Spre seară a venit să mă vadă 
C.Gataianţu. El povesteşte lucruri îngrozitoare despre efectele bombardamentului de 
marţi. A vizitat Calea Plevnei, cartierele Giuleşti şi Griviţa. A vizitat Calea Plevnei, 
cartierele Giuleşti şi Griviţa imediat după încetarea alarmei, împreună cu cumnatul 
său, generalul Lambru. Şiruri întregi de case dărâmate, oameni sîartecaţi, adăposturi 
izbite în plin, unde au fost la un loc zeci şi sute de morţi, un carnagiu. Străzile 
răscolite de bombe până la adâncime mare, ca şi cum un plug imens ar fi desfundat 
locul. Şinele de tramvai răsucite, firele electrice încolăcite, perne, animale, oameni 
proiectaţi pe acoperişurile caselor rămase în picioare. 

Povestirile lui Gataianţu coincid cu ce îmi spune Rosen. El e şef de echipă la 
detaşamentele de evrei4 care scot morţii din dărâmături şi din pământ. În jurul atelierelor 
l ·. F. 5 Griviţa, distrugerile sunt totale, lucrătorii şi inginerii erau la lucru, ei s-au refugiat 
în adăposturi, dar bombele au fost aşa de dese încât au căzut în adăposturi. 

Sunt familii întregi pierite, după cum se vede şi din anunţurile foarte multe din 
"Uni versul". Dar nu toate cadavrele pot fi identificate, foarte multe nu au fost reclamate de 
nimeni. Serviciul apărării pasive adună aceste cadavre în camioane şi le înmormântează 
in comun. Această lugubră operaţie dura încă a 4-a, a 5-a zi după bombardament. (La ea 
participă) evreii, premilitarii, soldaţiii cu batistele legate la gură şi la nas. 

Se fac sforţări mari pentru a se stabili funcţionarea normală a luminii, a apei, 
11 tramvaielor şi treptat se reuşeşte. De asemenea, se nivelează străzile, se adună 

·I. Ion Antonescu nu a ascultat totuşi de ordinul lui Adolf Hitler de a extermina pe evrei. Pentru că unii 
tlinlre ei nu mergeau pe front şi mai ales pentru că Mareşalul trebuia într-un fel să arate că ar persecuta 
pr evrei, a luat măsura ca unii dintre ei, în văzul lumii, să presteze anumite munci, de pildă iama să facă 
pMlii prin zăpadă, pe străzi, ori - ca în acest caz- să înlăture molozul. 

\ Căile Ferate 
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molozul, se recuperează din dărâmături ceea ce se mai poate găsi. 
Lumea e înfricoşată şi pleacă din Bucureşti cu ce se poate. Era bine dacă cei 

ce nu erau legaţi de îndatoriri stricte ar fi plecat mai demult. Anglo-americanii ne 
ameninţă la radio cu noi bombardamente după ce am fost invitaţi, pe tonurile cele 
mai insinuante, de W.Steed şi alţii să facem pace separată, să alungăm pe nemţi, să 
facem ca iugoslavii etc., acuma ne ameninţă şi ne spun că românii nu se vor lăsa 
convinşi decât de bombe. 

Din punct de vedere militar scopul a fost desigur atins, dar din punct de vedere 
politic efectele sunt contrare celor scontate de Aliaţi. Simpatia pentru ei se evaporă, 
mulţimea şi chiar unii intelectuali înclină tot mai mult spre sovietici. 

Sâ(mbătă) 15 IV (1944) 
( ... ) La 12 fără un sfert s-a sunat alarma. Au venit din nou avioanele anglo

americane. Bombardamentul a durat o oră şi jumătate. 
S-au aruncat bombe mai ales în centru. Au fost nimerite Universitatea, "Cartea 

Românească", Hotel "Union" şi alte localuri. 
Nu se ştie încă numărul morţilor şi răniţilor, dar probabil dezastrul nu a fost aşa 

de mare ca la 4 aprilie. 
Vineri 21 IV (1944) 
Am fost în Institut. La amiază (pe la 11) au venit din nou avioanele anglo

americane. A fost bombardat cartierul muncitoresc Tei-Floreasca-Ştefan cel Mare. 
Alarma a durat o oră şi jumătate. E al treilea bombardament al Bucureştilor. ( ... ). 

Azi a fost ocupat localul Facultăţii de Agronomie de unităţi germane. Se va instala 
aici un spital, ceea ce face ca întreg cartierul şi Institutul de Cercetări Agronomice să 
fie foarte ameninţat de bombardament. 

Pe seară, am fost cu Săulescu, decanul Facultăţii, la ministrul Dobre, spre a-l 
ruga să determine cruţarea Facultăţii. A pus o rezoluţie în acest sens pe raportul 
Facultăţii şi a telefonat generalului Mardare , de la Marele Stat Major, care se ocupă 
cu cartiruirile, să ia măsuri de cazare a germanilor în altă parte. Va fi cred foarte greu 
să fie trimişi în altă parte, după ce au pus o dată piciorul în local. 

A fost şi la mine în Institut un grup de 3 ofiţeri germani de aviaţie, plus un civil, 
plus un ofiţer român. Se interesau să cumpere paie. Poate era numai un pretext, căutau 
să vadă Institutul. Aşa s-a întâmplat şi cu Facultatea: un grup de ofiţeri germani a 
făcut mai întâi o vizită ştiinţifică. 

D(uminică) 23 IV (1944). 
Am stat acasă. M-am ocupat de revizuitul şi împachetatul lucrurilor care merg la 

Sinaia (fotografii, notiţe, cărţi etc.). 
După amiază a fost Nicu6

• Am vorbit despre deplorabilele bombardamente anglo-

6. Nicolae Ionescu-Siseşti, frate al lui Gheorghe Ionescu-Siseşti; s-a specializat la Paris în medicină; a 
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americane care, din punct de vedere politic, cel puţin, pricinuiesc un efect contrar 
decât cel scontat de Aliaţi. Simpatiile se întorc spre ruşi, care duc o politică mai 
simplă şi mai precaută. ( ... ). 

L(uni) 24 IV (1944) 
Azi a fost din nou un bombardament violent al Bucureştilor (al patrulea, primul a 

4/IV, al Ii-lea la 15/IV, al III-iea la 21/IV, şi acesta e al patrulea). 
Au fost vizate Facultatea de Agronomie şi Institutul de Cercetări Agronomice. 

Au căzut zeci de bombe în preajma imediată a celor 2 instituţii: în câmpurile de 
experienţă, în drum, în parc. O bombă a căzut drept pe adăpostul Facultăţii în care 
erau sute de persoane. Sunt câteva zeci de victime. 

Stricăciuni materiale nu a făcut la Facultate decât spargerea aproape a tuturor 
geamurilor. La Institut, de asemenea, au fost sparte aproape toate geamurile dinspre 
est şi sud, unele ferestre şi uşi au fost rupte din ţâţâni, un bulgăre de pământ a intrat 
pe ferastră la et.I şi a rupt placa de marmură de la ferestre. În acoperiş s-au produs 2 
găuri mari de către pietrele azvârlite din caldarâmul străzii. 

Am stat, în timpul bombardamentului, în subsolul apartamentului nostru cu Vlad, 
Tuţuianu şi cu pesonalul nostru de serviciu. Speranţa plecase la Sinaia cu colonelul 
Malamuceanu pentru a supraveghea transportul unor lucruri ale noastre trimise cu 
camionul lui Dan7 spre Sinaia şi Valul lui Seiman. Am fost îngrijoraţi pentru ea şi 
pentru noi. A apucat-o bombardamentul între Bucureşti şi Ploieşti. În acelaşi timp a fost 
bombardat şi Ploieşti, au suferit mult rafinăriile de petrol, dar şi cartierele de locuit. 

Imediat după bombardament au început lucrările de scoatere a morţilor din adăpostul 
izbit. Printre ei a fost găsit şi asistentul meu, Brădeanu, care se refugiase acolo din 
câmpul de experienţă, împreună cu logodnica lui. Sunt foarte afectat de moartea lui. 

La Institut am început să curăţăm îndată cioburile şi spărturile. Nicu, Gataianţu, 
Nasta cu soţia s-au intersat de soarta noastră. În cursul după-amiezii a venit în curtea 
Institutului Regele care s-a interesat de proporţiile dezastrului. Era însoţit, între alţii, 
de Negel, administratorul Domeniilor Coroanei, cu care am avut o scurtă convorbire 
particulară. El deploră politica Mareşalului, care s-a dovedit a fi foarte greşită. 

M(arţ)i 25 IV (1944). 
( ... )Se continuă dezgroparea cadavrelor din adăpostul Facultăţii. 
A fost găsit şi cadavrul Cocăi Rădulescu, logodnica lui Bebe Brădeanu. 
I-am înmormântat azi, după prânz, împreună, la Bellu, pe locul doctorului 

Rădulescu-Calafat, care e unchiul Cocăi. Doctorul Rădulescu-Calafat s-a îngrijit să 
ilea nu numai locul, el a făcut formalităţile la ofiţerul stării civile, a obţinut un dric 

lost continuatorul lui Georghe Marinescu la catedra de neurologie; a fost un medic foarte bine apreciat 
de toţi cei ce l-au cunoscut. 
I. Dan Ionescu-Siseşti, fiul cel mai mare al lui Gheorghe Ionescu-Siseşti. 
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automobil de la Primărie. Pentru rest: cruci, îmbrăcămintea cosciugului, flori etc. 
s-au îngrijit Vlad şi Ţuţuianu. La înmormântare a fost şi unchiul lui Bebe, maiorul 
V.Ionescu, care anunţase pe părinţii lui. 

În cursul dimineţii am reflectat dacă nu ar fi bine să trimitem sicriul la Craiova, 
am renunţat însă din cauza enormelor dificultăţi. 

Înmormântarea a fost sfăşietor de mişcătoare. 
Mie(rcuri) 26 IV (1944) 
Dezgroparea cadavrelor din adăpostul Facultăţii a continuat şi azi. S-au scos 79 

de cadavre, din care 27 de victime fac parte din personalul Facultăţii. 
Şi-au găsit moartea asistentul Brădeanu şi logodnica lui Coca (Victoria) 

Rădulescu, tot inginer agronom, care fusese de curând detaşată la Institut. Apoi 
asistentul catedrei de Topografie, Stroe (ginerele lui T. Mândru), 5 studenţi: 

Dragomirescu Niculae, Berberu Valentin, Mihăilescu Silvestru, Corcocea Tadeus, 
Georgescu ... Erau în anul ultim de practică şi aveau la Facultate treburi în legătură 
cu stagiul de practică. 

Au mai pierit dactilografa Facultăţii, mecanicul şi mulţi din oamenii de serviciu 
şi din lucrători şi lucrătoare. 

Azi după masă am fost din nou la cimitirul Bellu, la înmormântarea studentului 
Dragomirescu Nicolae. Ca şi Bebe Brădeanu, era singurul copil la părinţi. 

Înmormântarea a fost sfăşietoare. Am condus pe părinţi după ceremonie la modesta 
lor locuinţă şi am intrat o clipă, poftit insistent să văd lucrurile şi cărţile băiatului. 

Întors acasă, mă aşteptau părinţii lui Brădeanu veniţi de la Craiova Alte clipe sfâşietoare. 
În cursul dimineţii, Vlad îi condusese să vadă mormântul. 

*** 
O frică mare a intrat în toţi colaboratorii mei din Institut. La unii, frica ia forme 

maladive. Nu se mai lucrează nimic în Institut, decât strângerea obiectelor şi materialelor 
pentru evacuare. Azi am trimis şi personalul Direcţiunii la staţiunea Pitaru. 

Până azi mai mult de jumătate din personalul Institutului este evacuat sau în 
concediu. Zilele acestea vor mai pleca încă şi din rest cea mai mare parte. Sper să pot 
păstra un mic nucleu la Institut. 

Localul îl voi preda Direcţiunii Uzinelor Comunale Bucureşti, care doreşte să 
se instaleze aici. E un noroc, pentru că dacă ar intra aici servicii sau unităţi ale 
armatei germane sau armatei române n-am mai putea spera să conservăm localul şi 
mobilierul cât de cât în bună stare. 

De azi avem un nou ministru al agriculturii, D.P. Nemoianu. Nu am fost la 
instalarea lui, nefiind vestit. Îl voi vedea zilele acestea. I.Marian a demisionat din 
cauză de boală. Fusese în hotelul Athenee Palace când căzură bombe pe acest hotel 
la 4 aprilie. A căpătat un şoc de inimă care l-a pus la pat. 
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Joi 4 mai (1944) 
Azi noapte a fost alarmă aeriană. Am pornit cu maşina spre câmp până dincolo de 

Mogoşoaia. Mi se părea că rachetele luminoase care iluminau cerul ca ziua erau în 
imediata noastră vecinătate. S-a bombardat violent cartierul Bellu şi 13 Sept( embrie ). 
Acesta a fost al 5-lea bombardament al Capitalei.( ... ). 

Duminică 7 mai (1944) 
Azi noapte a fost din nou alarmă. Am pornit cu maşina la câmp, tot dincolo 

de Mogoşoaia. A fost bombardat centrul din jurul Pieţii Naţiunii şi iarăşi spre 13 
Septembrie. Acesta a fost al şaselea bombardament al Bucureştilor. 

De-abia ne liniştisem puţin şi pe la 10 1/2 ziua s-a sunat din nou alarma. Iar am 
fugit la câmp, am stat pe un drum lateral dincolo de Mogoşoaia. Am privit cum 
veneau avioanele anglo-americane val după val. Erau foarte sus. Artileria antiaeriană 
trăgea necontenit, adevărate rafale. Deodată s-au văzut incendii şi orizontul deasupra 
Bucureştilor s-a întunecat de fum. 

Când ne-am întors, am aflat că fusese bombardat cartierul Gării de Nord, Luther, 
Belvedere, Parcul Domeniilor. Se vedeau focuri în diferite părţi, fumul plutea în 
jurul Institutului. 

Acesta a fost al 7-lea bombardament al Capitalei. 
Am fost vestit că arde casa lui Plămădeală. Am alergat acolo cu toţi oamenii 

Institutului, Panaitescu, cu aparatele de stins. Ei au reuşit să localizeze focul. A ars 
numai acoperişul. Casa din faţă a ars complet. Casa de alături, a doamnei Iuliana 
Ionescu, a ars de asemenea. Ea s-ar fi putut salva, dacă nu ar fi fost complet încuiată, 
la toate etajele. Până să se spargă toate uşile, focul a cuprins tot podul, iar de la 
streaşina de lemn s-a comunicat la etajele inferioare prin ferestre. Pompierii nu 
s-au văzut. Premilitarii şi evreii, încadraţi în apărarea pasivă, au venit târziu şi erau 
complet lipsiţi de conducere şi iniţiativă. Cartierul acesta este aproape total distrus. 
Priveliştea oamenilor ce îşi păzesc bagajele este jalnică. 

Luni 8 mai (1944) 
Azi noapte a fost iarăşi alarmă şi bombardament, al optulea. Am stat în subsolul 

Institutului cu tot personalul. Bubuiturile bombelor din avioane şi ale artileriei 
antiaeriene se urmau necontenit. 

Am aflat că a ars ieri casa lui Nasta şi casa lui Cipăianu. Spre seară am fost 
cu Teodorescu să vedem şi să le arătăm mâhnnirea noastră. Am găsit pe Cipăianu 
cărând, cu prietenii şi personalul de serviciu, lucrurile ce putuse salva. Casa a ars 
aproape complet. La Nasta nu a ars decât acoperişul. Casa lui Anastasie Munteanu a 
scăpat ca prin minune: personalul din casă: un chiriaş şi un soldat au stins bombele 
incendiare înainte ca ele să fi aprins podul. 

În cartierul "Parcul Filipescu" distrugerea e groaznică. Casă lângă casă, nu mai 
arată decât ziduri fumegânde. 
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În aceste două zile tragice am stat mereu în Institut, am rezolvat corespondenţa, 
am încurajat personalul rămas, am păstrat dsciplina şi am vegheat la apărarea 
localului. ( ... ). 

Miercuri 10 V (1944) 
Am fost la staţiunea Pitaru, unde sunt instalate acum serviciile Direcţiunii 

Institutului.( ... ). 
În drum am văzut cartierul Griviţa groaznic bombardat. Mai departe barăcile 

aerodromului Romeo Popescu distruse de-a rândul. 
Seara ne-am întors acasă cu greutate pe şoseaua bombardată, fiindcă se stricaseră 

instalaţiile de lumină la maşină. 
Joi 11 V ( 1944 ). 
( ... ) "Cartea Românească" are pierderi de peste un miliard, din cauza 

bombardamentelor aeriene. A ars centrala cu toate mărfurile, încă de la primul 
bombardament. Tot atunci au fost distruse depozitele din str. Matei Millo, iar 
duminică, 7 mai, au ars atelierele din str. Ştefan cel Mare. A ars aci şi lucrarea "Mica 
zootehnie", din Editura Agricolă, de care mă ocupam eu. 

În noaptea trecută, miercuri spre joi, a fost alarmă aeriană. Am stat în subsolul 
Institutului. Nu s-au auncat bombe la Bucureşti. Aflu că s-au bombardat din nou 
T.Severin, Craiova, iar în Ungaria8, Cluj şi Oradea Mare. ( ... ). 

M(arţ)i 20 VI (1944) 
( ... ) În cursul dimineţii a fost alarmă. Am întrerupt examenul pentru o oră. Nu a 

fost nimic. Studenţii s-au comportat bine în timpul alarmei. 
Am continuat examenul până seara.( ... ). 
În sectorul românesc este acalmie, acalmie înaintea furtunii, căci ruşii continuă să 

îngrămădească trupe şi material. 
Oraşele româneşti continuă să fie bombardate. Vineri spre sâmbătă 16/17 iunie 

a fost puternic bombarată Timişoara. Cu puţin înainte fuseseră bombardate oraşele 
Iaşi şi Roman. 

Astfel, oraşele care au plătit tributul jertfelor sunt: Bucureşti (de 8 ori), Ploieşti, 
Turnu Severin, Piteşti, Giurgiu, Constanţa, Roman, Iaşi, Timişoara, Galaţi, plus alte 
multe localităţi mai mici. ( ... ). 

V(ineri) 23 VI 1944 

8. Fără nici o îndoială că în concepţia savantului Gheorghe Ionescu-Siseşti, aceste două oraşe, Cluj şi 
Oradea, sunt oraşe ale României; fomularea pe care o face în manuscris a fost înrâurită de împrejurarea 
că aceste localităţi, pe care le afla din comunicatele de război, erau, potrivit situaţiei cartografico
teritoriale din acea vreme, incluse între graniţele Ungariei; partea din Transilvania care fusese cuprinsă 
în Ungaria, în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940 încă nu revenise la România; tocmai 
pentru eliberarea acestui teritoriu România s-a angajat în războiul şi împotriva Ungariei încă din 
dimineaţa zilei de 24 august 1944. 
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( ... ) În timp ce eram la Moara Domnească au venit avioanele anglo-americane. 
S-au desfăşurat lupte aeriene în regiunea de nord-est de Bucureşti. Am văzut un 
avion cum a explodat în aer. Bucăţi mari de foc risipite au căzut la pământ. Am văzut 
şi o paraşută căzând la o distanţă mare, nu se distingea omul. 

Am aflat că nu s-a bombardat Bucureştiul, ci Giurgiu, Rusciuc, Turnu Măgurele 
şi Ploieşti. ( ... ). 

(Miercuri) 28 VI (1944) 
Lucram în Institut. La ora 9 a sunat alarma. Camionul cu o parte din colaboratori 

s-a dus la câmp. Eu împreună cu alţi colaboratori ai Institutului şi oameni din cartier 
ne-am coborât în subsolul Institutului. De data aceasta s-au bombardat Bucureştii. E 
al nouălea bombardament pe care-l suferă Capitala, după 50 de zile de cruţare. 

Uşile de la intrarea subsolului erau deschise, zgomotul exploziilor venea până la noi, 
clădirea se zgâlţâia ca la cutremur, uşile jucau în balamale, câtorva femei li s-a făcut rău. 

Alarma a durat două ore. Au căzut bombe în apropiere, la ferma Facultăţii unde 
sunt morţi şi răniţi printre lucrători şi prizonieri. Au căzut bombe şi la ştrand, deci în 
vecinătatea noastră imediată. 

A fost vizat palatul Prezidenţiei9, care a fost izbit împreună cu alte clădiri din Piaţa 
Victoriei: vechiul local al Ministerului de Externe, Palatul Societăţii Funcţionarilor 
Publici, Institutul Geologic, Muzeul de Istorie Naturală Doctor "Gr. Antipa". 

Zona care a fost bătută violent a fost linia ferată de a Gara Băneasa a Gara de 
Nord până la Gara Chitila şi instalaţiile Societăţii Distribuţia. 

Au mai fost lovite şi alte cartiere ale oraşului. Incendii mari cu nori de fum se 
vedeau după încetarea alarmei. Am numărat 17, cele mai multe în direcţia nord-vest. 
Se pare că în această direcţie a fost izbit şi fortul Străuleşti, în care erau depozitate 
muniţii. S-au auzit explozii într-acolo şi după ce trecuseră avioanele. 

Munteanu cu Groza10 au venit de la Pitaru. Ei povesteau că şoseaua ce trece prin 
pădurea Râioasa a fost izbită de bombe mari şi că în jurul Chitilei stricăciunile sunt 
din nou grave. 

În pădurea de lângă Mogoşoaia, unde s-au refugiat colaboratorii Institutului, 
primejdia a fost foarte mare. S-au aruncat bombe în pădure şi în câmpul de alături. 
Un student din anul IV, Predescu, refugiat acolo cu bicicleta, a fost ucis. E unicul fiu 
a unui mare viticultor din Drăgăşani şi venise pentru examen. 

Vineri 14 VII 1944 
( ... )După prânz, la 3 1/2, la adunarea generală a Societăţii Inginerilor Agronomi, 

unde lucrările au decurs cât se poate de rapid, la 5 la Academia Română, la ultima 
şedinţă din anul 1943/44. După şedinţă am vizitat, cu generalul Rosetti, stricăciunile 

9. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 
I O. Groza, agronomul. 
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pricinuite de bomba care a căzut pe Biblioteca Academiei Române în ziua de 29 
iunie. Stricăciunile puteau fi enorme dacă ar fi explodat toate bombele căzute. Am 
văzut găurile unde au pătruns până la 1-6 metri adâncime, în pământ, bombele 
neexplodate. Artificieri germani şi români le-au deşurubat focoasele la adâncimea la 
care se găseau şi apoi le-au scos afară. 

Am vizitat apoi Institutul Geologic, care este o ruină, tot din cauza 
bombardamentului de la 28 iunie. Nu avea cadre şi planşee de beton armat, ci numai 
planşee cu grinzi de fier. Construcţia e din 1906, pereţii de zid, înălţimile camerelor 
şi deschiderea ferestrelor enorme. Edificiul s-a prăbuşit la centru şi în aripa de nord. 

Am văzut, de la Institutul Geologic, şi Institutul de Istorie Universală "N.lorga". 
Bomba a căzut pe acoperiş, dar localul n-a fost aşa de grav avariat fiind construit 
solid, din beton armat. ( ... ) 

Sâmbătă 22 VII (1944). 
Am lucrat în Institut. La 10 fără un sfert s-a sunat alarma aeriană. Ne-am 

adăpostit în subsol. Alarma a durat două ceasuri şi jumătate. Nu s-au aruncat bombe 
în Bucureşti, ci în împrejurimi, spre comuna Militari şi spre est, în apropiere de 
tabăra regimentului 2 de artilerie grea unde este Vlad, care a văzut găurile de bombe 
adânci de circa 8 metri. ( ... ) 

L(uni) 24 VII (1944). 
Al Xii-lea bombardament al Bucureştilor. Azi noapte a fost din nou bombardat 

Bucureşti, a douăsprezecea oară. Avioanele engleze au venit jos, au fost prinse în 
reflectoare şi în tirul artileriei antiaeriene şi se pare că nu au mai putut zbura în formaţie. 
S-au aruncat bombe izolate, în diferite părţi ale oraşului: la Băneasa, pe şoseaua Kiseleff 
(lângă Bufet), în piaţa din parcul Domeniilor etc. Comunicatul spune că au fot victime 
şi că au fost doborâte mai multe avioane atacatoare (câte?). ( ... ). 

Joi 27 VII (1944). 
Azi noapte la ora 11 s-a sunat alanna, care a durat până la 1. Ne-am refugiat în subsolul 

Institutului: Speranţa, Vlad, eu, împreună cu personalul Institutului şi mulţi oameni din 
cartier. Am auzit zgomotul bombelor, fără să distingem dacă erau bombe din avioane sau 
tunurile antaeriene. Am aflat mai pe urmă că s-a bombardat Ploieşti. ( ... ) 

Vineri 28 VII (1944).Sinaia. (al XIII-iea bombardament al Bucureştiului). 
Azi noapte a fost bombardat Bucureşti a treisprezecea oară. După cum am aflat, 

s-au aruncat bombe în tot oraşul; mai numeroase în cartierul Batişte -Vasile Lascăr, 
în preajma Institutului German, pe clădirea nouă a Băncii Naţionale, unde a spart 
numai două planşee, la podul Izvor, în curtea Facultăţi de Drept, în preajma Palatului 
de Justiţie, la Hala Traian etc. 

Am fost îngrijorat pentru Speranţa, care e singură la Bucureşti. ( ... ). 
D(uminică) 30 VII (1944) 
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Am făcut obişnuita plimbare 11 şi apoi am lucrat. Am continuat să citesc "Fructele" 
de Diţescu şi am încercat a citi "M-me Curie" de Eve Curie. La amiază a venit 
Speranţa, de la Bucureşti. A apucat-o acolo ultimul bombardment de noapte, al XIII
lea. Pe lângă distrugerile pe care le-am notat deja, Spe îmi mai completează informaţia 
cu ceea ce a văzut ea însăşi: a fost izbit Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, unde 
bomba a căzut în cabinetul diectorului de cabinet al ministrului. A mai fost izbit 
spitalul Colţea şi cartierul înconjurător, Arsenalul etc.( ... ). 

L(uni) 31 VII (1044). Sinaia. 
Azi a fost al XIV-iea bombardament al Bucureştilor, 
De dimineaţă s-a dat alarma şi în Sinaia. Curând după aceea am auzit uruitul 

avioanelor deasupra noastră şi am văzut un pâlc proiectându-se pe cerul albastru 
între zonele înnorate. Lumea la Sinaia e calmă, în cartierul nostru nu se adăposteşte 
nimeni. Seara am aflat din comunicatul oficial că s-au bombardat Bucureşti, Ploieşti, 
Târgovişte şi câteva sate din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa. Pe cale particulară am aflat 
că au fost aruncate câteva bombe în cartierele Obor şi Mogoşoaia, că Bucureşti a 
rămas din nou fără apă. Legătura telefonică Sinaia-Bucureşti a fost întreruptă. Nici 
postul de radio nu mai funcţionează de câteva ore.( ... ) 

Joi 10 VIII (1944). Sinaia. 
Al XV-iea bombardament al Bucureştilor. 
Azi noapte a fost alarmă. Comunicatul ce s-a dat ulterior ne informează că au fost 

bombardate oraşele Bucureşti şi Ploieşti. ( ... ) 
Vineri 18 VIII (1944). Sinaia. 
Lectură şi preumblare, Azi la 8 112 a plecat Spe spre vie şi Bucureşti. La 9 114 s-a 

sunat alarma. Am ascultat toată dimineaţa postul german pentru militari, Else 2, care 
anunţa fazele incursiunii aeriene: la Slatina, în spaţiul Bucureşti, în spaţiul Ploieşti, 
retragerea din spaţiul Ploieşti, alt val asupra acestui oraş, alt val în spaţiul Braşov. 
Alarma a încetat abia la 12 112. Avioanele s-au văzut valuri, valuri şi deasupra 
Sinaiei. ( ... ). 

Joi 24 VIII (1944). Sinaia. 
( ... )În tot cursul zilei de joi, postul de radio Bucureşti nu mai difuzează nici o ştire 

la orele obişnuite ale jurnalului, ci s-a cântat mereu muzică populară românească. 
Era un indiciu că era o situaţie critică, că sunt în curs evenimente despre care nu se 
poate comunica nimic, O altă comunicare a postului de radio german, Else 2, avea 
aerul să fie difuzată în numele Guvernului Naţional Român 12

• 

11. Era la Sinaia. 
12. După înlăturarea regimului Mareşalului Ion Antonescu, Horia Sima, şeful Mişcării Legionare, nu 
se ştie din ce Ioc, dacă din România ori din Germania, a dat o înştiinţare, transmisă de postul geman de 
radio, că a format un guvern pe care I-a considerat naţional. 
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Lucrul pozitiv pe care l-am putut constata în cursul zilei de joi este că legăturile cu 
Bucureştii sunt complet întrerupte: nu mai merg nici telefonul, nici calea ferată, nici 
automobile. S-a aflat, prin oamenii de la Palatul Regal, că germanii au bombardat 
violent Bucureştii cu aparate Stuka în picaj, vizând Calea Victoriei şi în special 
Palatul Regal, ceea ce, din nefericire, s-a confirmat oficial a doua zi. La Sinaia a fost 
alarmă aeriană. ( ... ). 

Vineri 25 VIII (1944) 
( ... ) Seara, în sfărşit postul de radio Bucureşti a lămurit situaţia. S-a citit o 

proclamaţie a Guvernului 13
, în care se arată că germanii au dobândit un scurt răgaz 

spre a se retrage din ţară. În loc de a se retrage, ei au bombardat Capitala, cu avioane 
în picaj şi au căutat s-o ocupe cu unităţi terestre. S-a dat o luptă la Băneasa, în 
care germanii au fost înfrânţi; camioane imobilizate şi arse, cu soldaţi germani 
carbonizaţi se văd pe podul de la Băneasa. Satul Băneasa e în mâinile românilor. În 
Capitală au fost dezarmaţi şi făcuţi prizonieri 4.000 de germani. Operaţiuni sunt în 
curs împrejurul Bucureştilor şi în regiunea Ploieşti.( ... ) 

S(âmbtă) 26 VIII (1944). Sinaia. 
( ... ) Azi, în sfărşit, Marele Stat Major al Armatei Române a dat un comunicat 

oficial arătând pe scurt evenimentele militare petrecute din seara de 23 VIII şi până 

azi. Germanii au atacat de trei ori cu aviaţia, Capitala, în ajun de 24/25 şi în ziua de 
25. S-a vizat Palatul Regal. Au fost pagube şi victime. Trupele germane care atacau 
Capitala au fost respinse. S-au capturat în Capitală 4.000 de prizonieri. Câteva centre 
de rezistenţă în jurul Capitalei şi în zona Ploieşti sunt pe cale de lichidare. 

( ... )Mareşalul Antonescu este arestat în Palatul Regal. Generalul Hansen, şeful 
misiunii germane în România, a fost internat, cum şi generalul Garstenberg. Germanii 
continuă să bombardeze Bucureştii cu aviaţia. Ei aduc întăriri în Transilvania şi au 
pus pe picioare un guvern român în frunte cu Horia Sima (acesta, în proclamaţia sa, 
nu se înfăţişa ca şef de guvern).( ... ). 

Duminică 27 VIII 1944. Sinaia. 
Ziua a trecut aici în mod obişnuit. Am citit "Les Hounza. un peuple qui ignore la 

maladie", de Ralph Bircher. Plimbare cu Buchrnan. Convorbire despre evenimentele 
trecute şi prezente După prânz, a fost la noi în vizită profesorul Bădescu. A venit 
apoi şi Nicu cu Riria. Recapitulăm evenimentele şi încercăm o judecată asupra 
lor. Au început să vie oameni din Bucureşti, trecând prin Târgovişte. Distrugerile 
din Bucureşti sunt mult mai mari decât cele cauzate de anglo-americani, din 15 
bmbardamente. Bombardamentele germane s-au repetat mereu joi, vineri şi sâmbătă, 

13. Guvernul condus de generalul Constantin Sănătescu, format în după-amiaza zilei de 23 august, în 
care, pentru prima oară intrau şi un reprezentant al Partidului Comunist şi un reprezentant al Partidului 
Social Democrat care, ambele, au ieşt din ilegalitate, din conspirativitate. 
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zi şi noapte. Populaţia Bucureştilor a stat 36 de ore în adăposturi, fără apă şi hrană. 
Avioanele veneau în grupe mici şi coborau foarte jos. Nici o apărare n-a fost posibilă, 
fiindcă apărarea antiaeriană era în mâinile germanilor. Au aruncat bombe explozive 
şi incendiare mai ales în centrul oraşului. Bulevardul Elisabeta până la statuia lui 
Mihai Viteazul, Calea Victoriei, strada Regală sunt mormane de ruine şi ziduri 
fumegânde. Palatul Regal, Atheeneul, Fundaţia Carol, Teatrul Naţional, Facultatea 
de Drept, Institutul de Chimie, Ministerul de Justiţie, Monitorul Oficial, Ministerul 
Lucrărilor Publice. Teatre, spitale, biserica Kreţulescu, nenumărate case particulare, 
blocuri, Adriatica, Dragomir Niculescu etc. sunt distruse. Palatul telefoanelor a fost 
deteriorat şi el în partea superioară. Au fost, într-adevăr, bombardamente de teroare, 
care au îngrozit populaţia Capitalei mult mai mult decât bombardamentele anglo
americane. Au fost şi multe victime. Îndată ce lumea ieşea din adăpost, apăreau alte 
şi alte avioane care bombardau şi mitraliau. 

Marele Stat Major a dat la radio un comunicat oficial asupra evenimentelor din 26 
VIII, iar seara un comunicat asuupra celor petrecute în ziua de azi 27 VIII. 

În ziua de 26 VIII s-au anunţat următoarele evenimente: germanii au continuat să 
bombardeze Capitala, distrugând mai multe instituţii de cultură şi făcând numeroase 
victime. 

Aviaţia anglo-americană a întreprins un atac de ajutor al trupelor române şi a 
bombardat cu 400 de avioane aeroportul Otopeni, ocupat de germani.( ... ). 

În timpul bombardamentului Capitalei au fost doborâte 1 O avioane germane. Au 
fost făcuţi până cum 12.000 de prizonieri.( ... ). 

L(uni) 28 VIII (1944), Sinaia. 
Am fost la primărie pentru bon de ulei, la atelierul de ţesătorie, la frizer, la băcănie. 

În cursul dimineţii a venit Bădescu. A adus ziare de la Bucureşti în care sunt arătate 
străzile bombardate de aviaţia germană şi edificiie mai importante distruse. ( ... ). 

Miercuri 30 VIII (1944). Sinaia. 
( ... ) Groza a adus vestea că o bombă germană din timpul celor 5 zile de 

bombardament german a izbit Institutul pe terasa de sud, altă bombă a căzut sub 
ferestrele secţiei de panificaţie, schije din loviturile de tun au izbit faţada aripii 
nordice.( ... ). 

SUMMARY 
Gheorghe 1onescu-Siseşti was horn on October 26th 1885, and died on June 

4th 1967; he studied agricu/ture at the Superior Agriculture School in Hohenheim, 
Germany. 1n 1911 he became a doctor of the Jena Univers ity. Back in Ro mania, he 
attained al/ universitary degrees up to the litie of a remarcable university professor; 
he became a correspondent member of the Romanian Academy, in 1925, then a 
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fu/I member, in 1936. He was a/so part of the new Academy, after 1945, he was 
vicepresident of the Academy and a most active and reputed scientist. He wrote much 
- artic/es, books, treatises, univdrrsity courses a His .fundamental work was „ The 
Agrotechnics ", published in sevral editions He was a/so knoted on an international 
scale, as he participated in conferences and congresses, with well received materials. 
He was awarded distinctions and medals, before 1945 as wellas after that date, in 
Socialist Romania. A sign of recognition ofhis professional qua/ities is thefact that 
the present Agricultural Sciences Academy bears his name. 

After an introductory presentation, Constantin Mocanu renders some pages 
selected form the scientist s diary, concerning the bombardments of Bucharest, 
during the spring/summer of 1944. 
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