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Speram ca în 2008 sa vindem
peste 2 milioane de masini.
Presedintele Ford Europa, John
Fleming, a afirmat ca uzina
Automobile de la Craiova este una
foarte importanta pentru Compania
Ford, precizând ca Ford va raspunde
tuturor angajamentelor pe care si
le-a luat.’Sunt foarte fericit sa spun
‘Automobile Craiova bun venit în
familia
Ford’.
Multumesc
negociatorilor sefi ale ambelor
echipe. Compania Ford va
multumeste pentru ambitia avuta ca
acest proiect sa devina realitate si
pentru noptile nedormite. A fost un
proces dificil si lung, însa dupa ce
am cunoscut oamenii de aici, nu am
mai avut dubii ca acest drum nu ar
trebui sa fie cel pe care s îl urmam.
Speram ca în acest an sa vindem
peste 2 milioane de masini, a afirmat
John Fleming
Biserica Sfânta Vineri se va
ridica din nou în mijlocul
Bucurestiului. Biserica Sfânta
Vineri, demolata în 19 iunie 1987,
se va ridica din nou. Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, PF
Daniel, a sfintit împreuna cu un
sobor de preoti, în prezenta a
aproape 1000 de credinciosi, piatra
de temelie a noului locas de cult, care
se va ridica aproape de locul unde a
existat în perioada comunista
Biserica Sfânta Vineri. Hramul
Bisericii va ramâne cel al Sfintei
Cuvioase Parascheva si al Sfântului
Grigorie Palama, episcop al
Tesalonicului, a carui zi este marcata
în calendarul crestin ortodox pe 23
martie. ’Astazi asistam la învierea
Bisericii Sfânta Vineri, chinuita si
omorâta într-o zi de vineri, 19 iunie
1987, din ordinul dictatorilor
Nicolae si Elena Ceausescu. Biserica
Sfânta Vineri, un simbol al
Capitalei, învie astazi, în cea
de-a doua duminica din Postul
Mare al Sfintelor Pasti’, a subliniat
PF Daniel.

Patriarhul Daniel a tinut sa
evidentieze contributia în toti acesti
ani a celui care va deveni preot paroh
al noului locas, parintele Gelu
Bogdan, cel care a fost si parohul
Bisericii Sfânta Vineri. PF Daniel a
anuntat ca, imediat dupa demararea
lucrarilor, peste câteva zile,
Patriarhia va oferi Bisericii Sfânta
Vineri un vesmânt al Sfintei
Parascheva, ale carei moaste se afla
la Mitropolia din Iasi. Parintele
paroh Gelu Bogdan a rememorat
momentele demolarii Bisericii
Sfânta Vineri cu lacrimi în ochi.
’Suntem încarcati de emotie.
Retraim momentul de groaza de
acum 20 de ani si încercam sa redam
crestinilor acest locas. Dumnezeu a
coborât acum si ne-a dat mâna sa
refacem împreuna Biserica Sfânta
Vineri, pe locul unde Matei Basarab
a fost cel dintâi ctitor. Speram ca
lacrimile de durere varsate acum 20
de ani se vor preface în lacrimi de
fericire’, a spus parintele Gelu
Bogdan.

Sfânta
Vineri,
simbolul
Bucurestiului, a fost una dintre cele
mai frumoase biserici ale Capitalei.
Primul schit al acesteia a fost construit
spre sfârsitul secolului al XIII-lea. Mai
târziu, în vremea domnitorului Matei
Basarab, Nicolae vel Aga a reconstruit
biserica pe aceeasi temelie, astfel încât
traditia a început a numi noua biserica
‘’Aganita’’, pâna în anul 1649, când
Elena Doamna ( sotia domnitorului
Matei Basarab) si fratele ei, Udriste
Nasturel-Herescu, au preluat obligatia
sprijinirii materiale a bisericii, iar
credinciosii au început s-o numeasca
Biserica Sfânta Vineri-Hereasca. Pe
14 iunie 1987, parintele Gelu Bogdan
a savârsit ultima Liturghie în Biserica
Sf. Vineri. A doua zi, luni, pe 15 iunie,
la ora 4 dimineata, biserica era
înconjurata cu panouri înalte de peste
doi metri. La ora 7,00, parohul a fost
anuntat de oamenii primariei ca
biserica nu va fi mutata, iar casa
parohiala demolata. Era vorba de un
asezamânt cu 25 de apartamente, cu
muzeu si biblioteca, construit în 1887.
Cu ajutorul studentilor teologi si al
seminaristilor, parintele salveaza tot ce
se putea salva din casa parohiala,
începând
cu
grandioasa
biblioteca.’’Pe 16 iunie 1987, întreaga
casa parohiala era distrusa. Pe 17, am
fost informat ca exista trei solutii
pentru biserica: mutarea pe banii
statului, mutarea pe banii bisericii sau
demolarea. Zeci de oameni de cultura
au protestat în zadar. Cordoane de
militieni si securisti au înconjurat
biserica. Obiectele de cult au ajuns la
Cernica, iar cele cu valoare istorica au
ajuns la Muzeul Herestilor ’’,
povesteste preotul Gelu Bogdan.
Demolarea a început la orele 18,00.
Pentru prima oara în România,
oamenii au strigat: ‘Jos comunismul!
Jos Ceausescu!’.
Astronautul german dr. Ulf
Merbold, presedintele de onoare al
Asociatiei internationale ‘Aviatia
fara frontiere’. Bruno Gantenbrik si
m e d i c u l
M a r k u s
Schmidt au
efectuat un
zbor salvator pe
ruta MunchenB a c u Munchen.
Folosind un
avion TBM
700, echipajul a
transportat în
c a p i t a l a
Bavariei o fetita
în vârsta de un
an din comuna bacauana Agata, a carei
viata era în pericol din cauza unei
afectiuni grave congenitale a inimii.
Specialistii Clinicii de cardiologie
infantila si strategie contra defectelor
cordului din Munchen întrevad sanse
pentru salvarea micutei Silvia Corbu,
dar nici una dintre liniile aeriene
comerciale ce opereaza în România nu
s-a aratat dispuse sa efectueze
transportul pacientei. Cel care a
acceptat sa faca transportul, la
interventia Asociatiei ‘Pro Humani
tate’ a fost astronautul Ulf Merbold,
care a si pus la dispozitie avionul
personal. Operatia si tratamentul
medical sunt suportate prin donatii
facute de fundatiile germane
‘Marianne Strauss’, de cunoscutul ziar
german Bild, de firmele bacauane
Dedeman si UMB si de actrita Bianca
Brad.
Transfagarasanul, în topul celor
zece rute europene de motociclete.
Transfagarasanul este printre cele mai
bune drumuri de motociclete din toate
cele pe care jurnalistul Mike Carter de

la ziarul britanic The Guardian spune
ca a condus vreodata. Carter a realizat
un top al celor mai incitante rute de
motocicleta din Europa, în cautarea
acelui amestec perfect dintre drumuri
serpuitoare si cu multe curbe, care îti
cresc adrenalina, si peisajul care îti
taie respiratia prin caracterul lui
spectaculos. În descrierea sa, Carter
aminteste ca Transfagarasanul a fost
construit în anii ’70 ca parte a unui
zel megaloman de a cuceri natura.
Drumul traverseaza cel mai înalt lant
muntos din România, pe o distanta de
35 km.
Clasamentul întocmit de Mike
Carter arata asa: Cat and Fiddle A537, Buxton-Macclesfield, din
Anglia, Coasta Amalfi - Napoli,
Transfagarasanul - de la Sibiu la
Curtea de Arges, în România, Bergen
spre Geiranger, Norvegia, Trabzon
spre Savsat, estul Turciei, Pasul Furka,
între Gletsch si Andermatt, Elvetia,
A2, Soseaua de coasta Antrim, Irlanda
de Nord, Soseaua îngusta din
Muntenegru spre Sarajevo, în Bosnia.
România, tara cu cel mai
costisitor acces la Internet din UE.
România se afla printre tarile Uniunii
Europene care plateste cel mai mult
pentru accesul la internet, se arata întrun studiu al Asociaciei Internautilor
(AI), care a comparat ofertele
operatorilor din cele 27 de tari, luând
în calcul plata lunara pentru
conexiunea internet si asociind-o cu
nivelul de viata din fiecare tara, scrie
site-ul adslzone.net. Astfel, pentru o

conexiune internet cu o viteza de 3
Mb, românii platesc 49 de euro pe
luna, sustine raportul - date care o
situeaza pe locul doi în topul tarilor
UE unde internetul este cel mai
scump, dupa Polonia. Mai mult,
românii sunt europenii care platesc cel
mai scump o astfel de conexiune - în
peste 88 de ore de munca.
NATO si-a lansat propriul post
de televiziune. Postul oficial de
televiziune al Aliancei Nord-Atlantice
a fost lansat la Palatul Parlamentului
în prezenta secretarului general al
NATO, Jaap de Hoop Scheffer si a
premierului Regatului Danemarcei,
Anders Fogh Rasmussen.
’NATO a iesit din epoca de piatra
si a intrat în secolul XXI !’, a exclamat
secretarul general al NATO, Jaap de
Hoop Scheffer, cu prilejul lansarii
postului de televiziune al NATO, care
va putea fi accesat on line la adresa
www.natochannel.tv. Proiectul a fost
realizat de Guvernul Regatului
Danemarcei, ca o contributie adusa la
dezvoltarea capacitatii de comunicare
a NATO.
Romanii sunt campionii Europei
si pe locul trei in lume la fraude
informatice. Romanii ocupa primul
loc in Europa si al treilea in lume, dupa
SUA si China, in ceea ce priveste
escrocheriile realizate pe Internet.
Zeci de mii de persoane au cazut
victime hackerilor din Romania, locul
de unde se lanseaza cele mai multe
atacuri de tip phishing, care vizeaza
institutii financiar-bancare si societati

comerciale din intreaga lume si prin
care hackeri romani au reusit sa
obtina, in ultimii ani, milioane de
dolari.
Cele mai multe atacuri phishing
din Europa au fost initiate in ultimele
sase luni ale anului trecut din
Romania. Informatia a fost facuta
publica de cunoscutul producatorul
american de solutii de securitate
Symantec. Ultimul caz de acest gen
a avut loc la inceputul saptamanii.
Zeci de mii de directori ai unor
companii straine au fost tinta unei
serii de furturi de identitate de tip
phishing, lansate din Romania.
Numarul celor pagubiti s-a situat in
jurul a 2000. Grupul din care fac
parte hotii informatici e suspectat ca
ar fi organizat peste 20 de atacuri
similare in ultimul an, in urma carora
ar fi castigat milioane de dolari.
Orasul Dragasani din judetul
Valcea si-a facut un renume in presa
internationala. Locul unde inainte de
’89 se fabricau adidasii romanesti, a
devenit orasul delictelor pe Internet
din Romania, titreaza revista
germana
Stern.
O
retea
internationala de infractori pe
Internet, care escrocheaza pe site-ul
eBay sute de cetateni straini, si-a
stabilit sediul central in acest oras,
se sustinea intr-un material al
publicatiei germane. Cu o populatie
de aproximativ 21.000 de locuitori,
in Dragasani se estimeaza ca s-ar
ascunde peste 500 de persoane
implicate in escrocherii pe Internet.

ROMANIAN DAY PICNIC
Sunday, July 13, 2008
1:00 pm - 7:00 pm

You are invited to attend the Romanian Day Picnic sponsored by the Central Committee of
Ohio and Pennsylvania, in affiliation with the Union and League of Romanian Societies, Inc.,
to be held at:

St. Clarence Picnic Grounds, 30106 Lorain Road, North Olmsted, OH
44070
Adults: $5.00
Children under 12: $3.00
Romanian music - to be announced
Romanian food: $5.00
“Mititei” and cabbage, hot dog and sausages
Corn on the cob
Drinks will be available for purchase
No food or drink is permitted to be brought into the picnic area

St. Clarence Pavilion
Directions: From downtown Cleveland: Take the I-90 W towards I-71 S/I-77 S. Merge onto I-90 W. Take I-71 S
towards COLUMBUS. Merge onto I-71 S. Take the exit, exit number 239, on the left towards OH-237 S/AIRPORT/
BEREA/I-480 W/TOLEDO. Merge onto BEREA FRWY. Take the I-480 W exit, exit number 238, towards TOLEDO.
Merge onto I-480 W. Take the STEARNS RD exit, exit number 3. Turn RIGHT onto STEARNS RD. Turn LEFT onto
LORAIN RD/OH-10.
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