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EVENTS/ANNIVERSARIES
Page 3: Events

Arborarea Drapelului UE la Palatul Victoria
Celebration of Christmas in LA, California

Page 4: Anniversaries

EU Flag raising Ceremony at the Embassy of
Romania in Washington DC

CULTURE/NEWS
Page 6: Presidents of the U.S.

Lyndon B. Johnson, the thirty-sixth President
of the United States of America

Page 7: Poetry, Jokes, Cooking
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Poetry, Jokes, Cooking Corner
Place an Ad in America !

e-mail: tomwoodchips@earthlink.net

January Anniversaries
(24 ianuarie 1859)

UNIREA PRINCIPATELOR

Picnicul Romanilor

Reception at Christian Stocks, Consul of Germany
Rompres News

January Anniversaries
It Happened in January in the World

2006 “AMERICA” Almanac is for sale !!!
We encourage you to buy this year’s

“America” Almanac (see page 2)

ABORDAREA DRAPELULUI UE LA PALATUL VICTORIA

(continuare in pagina 3)
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SARBATORIREA CRACIUNULUI
LA BISERICA SF. TREIME DIN L.A.
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„Arborarea steagului Uniunii Europene la Bucuresti, în fata
Guvernului, si, în acelasi timp, în toate capitalele de judet, reprezinta
un moment istoric si un moment de bucurie pentru întregul popor
român. Acest moment a fost asteptat timp de 17 ani si cred ca
astazi putem cu totii sa spunem ca este un moment de reala
satisfactie, în care ne exprimam încrederea în viitor”, a afirmat
primul-ministru Calin Popescu-Tariceanu, la ceremonia desfasurata
la Palatul Victoria.

Seful Executivului a spus ca pentru aderarea României la
Uniunea Europeana si-a adus contributia fiecare român în
parte.„Dragi cetateni români, va urez bun venit în UE! Suntem
fericiti sa va primim! La multi ani si un an bun! Dragi prieteni
români, bine ati venit în UE!”, a afirmat presedintele Parlamentului
European, Josep Borell. Presedintele PE a adresat acest mesaj în
limbile franceza si româna.„În câteva ore, steagul Uniunii Europene
va fi si steagul românilor. Cred ca fiecare român, când va vedea
arborat steagul Uniunii Europene pe întreg teritoriul tarii, va putea

spune ca acest lucru se datoreaza si contributiei lui. Am încredere
ca viitorul nostru este un viitor în care trebuie sa ne bazam pe
fortele noastre si un viitor care poate fi cladit bazându-ne pe
solidaritatea tarilor europene, a întregii Uniuni Europene”, a afirmat
premierul Tariceanu. Primul-ministru a subliniat totodata ca, astfel,
România intra într-o familie unita, iar toti românii trebuie sa fie
mândri pentru o asemenea realizare. „Suntem un puternic popor, o
tara puternica si vom face parte dintr-o familie puternica si unita
care este Uniunea Europeana. Sa fim mândri cu ceea ce suntem, cu
ceea ce putem, cu ceea ce construim si cu ceea ce iubim!”, i-a
îndemnat premierul Tariceanu pe români.

Drapelul Uniunii Europene a fost arborat în cadrul unei
ceremonii oficiale, în prezenta înaltelor oficialitati române si
europene. Drapelul UE a fost arborat simultan în toate capitalele
de judet. Ceremonia de la Palatul Victoria s-a încheiat cu un foc de
artificii.

Guvernul României - Biroul de presa - 31.12.2006

Oficial, prima Unire a Principatelor Moldovei si Munteniei a
avut loc la 24 ianuarie 1859, actul solemn al acestui eveniment
crucial fiind marcat la Bucuresti, odata cu sosirea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza in capitala Dimboviteana.

Intr-un context politic european, devenit favorabil cauzei Unirii,
mai ales dupa infringerea Rusiei in razboiul Crimeei (1853-1856) de
catre fortele aliate anglo-franco-piemonteze, bucurindu-se de
sustinerea ferma a imparatului Napoleon III, supranumit
“campionul autodeterminarii popoarelor mici”, pasoptistii din
ambele Principate au putut colabora fructuos pentru tara. In fata
dorintei arzatoare de intregire, a spiritului inflacarat de Unire,
manifestat din partea tuturor paturilor sociale romanesti, au trebuit
sa cedeze, rind pe rind: boierimea conservatoare si retrograda
autohtona, Puterile ostile Unirii: Turcia, Rusia, Austro-Ungaria,
Prusia. Dar si tarile adverse Unirii au fost constrinse, treptat, sa
cedeze in urma presiunilor exercitate de Franta, Anglia, Piemont
(in jurul caruia s-a format, apoi, regatul Italiei). In aceste
circumstante politice de pe scena europeana, Unirea Principatelor
a putut fi infaptuita de catre luptatorii pasoptisti, de catre intregul
popor, care i-a sustinut si aclamat.

În Adunarea Electivã a Moldovei, dupã mai multe dispute, a
fost propus si ales în unanimitate domn la 5/ 17 ianuarie 1859,
Alexandru Ioan Cuza, “om nou la legi noi” - dupã cum aprecia
Mihail Kogãlniceanu.

Adunarea Electivã a Tãrii Românesti era însã dominatã de
conservatori, de aceea victoria cauzei nationale era posibilã numai
prin interventia hotãrâtã a maselor.

Peste 30.000 de oameni s-au aflat în preajma clãdirii Adunãrii în
acele zile istorice; într-o sedintã secretã deputatul Vasile Boerescu
a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea tot a lui Alexandru Ioan Cuza,
propunere acceptatã în unanimitate.

Alegerea aceluiasi domn în ambele Principate a reprezentat o
însemnatã victorie a poporului român în lupta pentru formarea unui
stat national unitar.

Puterile europene, întrunite la Conferinta de la Paris, la 26 august
/ 6 septembrie 1859, si sub presiunea evenimentelor internationale
- izbucnirea rãzboilui Frantei si a Sardiniei împotriva Austriei era
iminent - au fost nevoite sã accepte faptul împlinit de români; Cuza
a fost recunoscut ca domn al Principatelor, recunoastere limitatã,
însã, numai la durata vietii acestuia.

Astfel, Unirea cea mult-asteptata de veacuri, dupa moartea
napraznica a lui Mihai Viteazul, ucis miseleste de unguri in 1601 pe
Cimpia Turdei, se infaptuise.
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