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Cristian Mungiu, the 2007 Palme D’or Winner
Honorary members of Graiul Romanesc
Romanian Festival in Washington DC
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June-July-August Anniversaries in the World
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Los Angeles Film Festival, June 21 - July 1, 2007
South East European Film Festival - 2007
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Gerald R. Ford, the thirty-eighth President
of the United States of America
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Poetry, Jokes, Cooking Corner
2007 Carpatina Scholarship

Mr. Catalin Ghenea Consul General Romania, Ms Vera Mijojlic
Founder and Festival Director South East European Film
Festival, Mrs Daniela Istrate Union and League National
President, and Mr. Ivo Mouskourov Consul General -Bulgaria

2007 PALME D’OR, CANNES
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2006 “AMERICA” Almanac is for sale !!!
We encourage you to buy
2006 “America” Almanac (see page 2)
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Picnicul Romanilor
Anul 101, NO. 5-7

Teoretic, o apreciere de 20% a leului fata
de euro, pe o perioada relativ scurta de timp,
plus o reducere substantiala a inflatiei ar
trebui sa induca o stare de relativa
bunastare in societate. Preturile bunurilor
de import ar trebui sa fie simtitor mai
reduse, creditele in valuta mai accesibile,
vacantele mai ieftine si, in general, leii ar
trebui sa cantareasca mai greu in portofelul
romanului. Ori nu se intampla chiar asa.
Este adevarat, o serie de bunuri de larg
consum din import s-au ieftinit de la
inceputul anului insa este discutabil daca
acest fapt se datoreaza evolutiei cursului
de schimb. Este mai degraba efectul
reducerii unor accize ca urmare a intrarii
Romaniei in UE. Firmele care aduc
produse din import prefera sa mentina
preturile nemodificate pentru o perioada de
timp, fara a tine cont de cursul de schimb.
Astfel, ei se protejeaza de o eventuala
inversare a trendului cursului de schimb
si, in plus, castiga din aprecierea leului.
Poate cea mai mare “durere” a
romanului este insa pretul carburantilor.
Barometru fidel al anilor lungi de
devalorizare a monedei nationale, pretul la
pompa nu se arata la fel de flexibil si in
conditiile aprecierii leului. Aici este evident
ca firmele petroliere gasesc mult mai usor
motive atunci cand este vorba sa creasca
(continuare in page 5)
preturile.
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2007 Romanian Day Picnic in Cleveland !
News from Romania

Intarirea leului nu se simte
in buzunarele romanilor

ROMANIA - SUA, 10 ANI DE
PARTENERIAT
(1997 - 2007)

Pe 11 iulie 1997, in
Piata Universitatii din
Bucuresti, presedintele
Emil Constantinescu si
presedintele
Bill
Clinton lansau Parteneriatul Strategic
Romania -SUA. Actul
reprezenta practic
deschiderea drumului
Romaniei catre NATO
si consfiintea iesirea
definitiva din zona de
influenta a spatiului
rus.
“Exista ore astrale
in istoria unor popoare
in care se iveste o
sansa pe care o pot
valorifica sau rata.
Romania s-a aflat intr-o astfel de situatie in 1997”, a declarat fostul
presedinte Emil Constantinescu. El a precizat ca Parteneriatul cu
SUA nu ar fi fost posibil fara schimbarea de regim din 1996,
deoarece Iliescu abia renuntase cu un an in urma la parafarea unui
tratat cu Rusia. “Actiunile si reformele initiate de administratia
mea au creat din Romania o placa de stabilitate in Europa Centrala,
care devenea un model de urmat. Brusc deveneam un candidat
credibil pentru extinderea NATO, desi nu se vorbea despre ea cu
putin timp in urma”.
Constantinescu a reamintit ca semnarea Parteneriatului a fost
urmata de un puternic sprijin diplomatic pentru obtinerea de catre
Romania a presedintiei organismelor regionale si internationale,
de un sprijin financiar din partea Bancii Mondiale pentru redresarea
situatiei economice si de ajutorul american pentru reformarea si
inzestrarea armatei. De asemenea, un efect vizibil rapid a fost cel
privind securitatea nationala.

AMERICA ROMANIAN NEWS

BANCOMATUL - 40 DE ANI
Inventatorul bancomatului, John Shepherd-Barron locuieste
la o ferma izolata din nordul Scotiei. Primul ATM din lume a fost
instalat la o filiala a Barclays din Enfield, nordul Londrei, si de
atunci s-au implinit la 27 iunie, 40 de ani.
Inspiratia i-a venit lui Shepherd-Barron, care acum are 82 de
ani, pe cand se afla in baie. “Mi-a venit ideea ca sigur trebuie sa
existe o solutie sa pot scoate bani oriunde in lume sau oriunde in
Marea Britanie. M-am gandit la automatul de ciocolata, dar ca s-ar
putea totusi ca ciocolata sa fie inlocuita cu bani”.Banca Barclays a
fost de acord imediat. In fata unui pahar de gin, directorul bancii a
semnat rapid un contract cu Shepherd-Barron, care la acea vreme
lucra la o tipografie.
Masinaria lui ShepherdBarron utiliza cecuri care erau
impregnate cu carbon 14, o
substanta de o radioactivitate
scazuta. Masinaria detecta
substanta, si apoi cerea un pin
care trebuia sa se potriveasca
cu cel original. La inceput,
bancomatul putea elibera maxim zece lire sterline la o extragere.
“Insa atunci erau suficienti bani pentru o distractie pe cinste de un
weekend”. Mai tarziu a aparut si PIN (Personal Identification
Number). Tot lui Shepherd-Barron i-a venit ideea cand a realizat
ca-si poate aminti cele sase cifre ale numarului sau de identificare
din armata. Pentru a verifica daca este la fel de simplu pentru toata
lumea, si-a intrebat sotia, pe Caroline, daca i se pare usor sa
memoreze sase cifre. Insa aceasta a fost de parere ca patru cifre
este mai simplu. Astfel, PIN-ul format din patru cifre a devenit
standard in intreaga lume. Acum, cei care folosesc bancomatul
Barclays de pe strada Enfield High, nu au nici cea mai vaga idee de
importanta zonei. La cea de-a 25-a aniversare s-a pus chiar si o
placuta care sa aminteasca acest lucru, insa nu prea o observa
nimeni. Insusi Shepherd-Barron a declarat ca el si sotia sa au realizat
importanta inventiei abia cand au fost in concediu in nordul
Thailandei. Acolo, ei au vazut cum un fermier, care venise intr-o
caruta trasa de boi, si-a dat palaria jos din cap atunci cand s-a oprit
sa scoata bani de la un bancomat. “A fost prima dovada pentru
mine ca am schimbat lumea”, a declarat Shepherd-Barron.
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