DOSAR ISTORIE

lângă Paris. În 1967, primind voturile
monahale de statornicie, sărăcie şi
castitate şi, cu un angajament sfânt, a
devenit Maica Alexandra. Va reveni în
America, lăsând-o pe principesa Ileana
în urma ei: “Am lepădat vechile poveri,
bucurii şi dureri, aparţinând celei ce
fusesem odată. Am găsit echilibrul fără
a fi neloială trecutului”. Aici, la Ellwood
City, a ctitorit, mănăstirea de rit ortodox
“Schimbarea la faţă”, a cărei stareţă va fi.
Dovada dragostei Principesei faţă
de ţara ei este şi faptul că în Catedrala
Bisericii Episcopale din New York, în
capela dedicată cultului ortodox, sub
icoana bizantină moştenită de la regina
Maria, se afla o casetă cu pământ din
glia României, iar pe o plăcuţă de bronz,
cu vechea stemă, sunt încrustate câteva
cuvinte: “În memoria părinţilor mei,
Regele Ferdinand şi Regina Maria, şi a
celor care s-au sacrificat pentru Ţară. Aici
se găseşte o părticică de pământ românesc
LIBER”. Maica Alexandra, 81 de ani,

a vizitat România în septembrie 1990.
Suferă un atac de cord, iar la 21 ianuarie
1991, se stinge din viaţă la spitalul “St.
Elizabeth” din Ohio. În testament, a

cerut să fie îngropată cu cutiuţa ei cu
pământ românesc şi să fie iertată de cei
cărora le-ar fi greşit.

Lucia Ivănescu

Regele Mihai, omagiat la 91 de ani

Cu ocazia împlinirii a 91 de ani, regelui Mihai I i-au fost acordate două titluri Doctor Honoris Causa, dar
fostul suveran nu a fost prezent la ele. Prima ceremonie s-a desfăşurat la Academia de Studii Economice, instituţie
înfiinţată în 1913, prin Decret semnat de Carol I. Universitatea Bucureşti a marcat şi ea ziua regelui tot prin
acordarea aceluiaşi titlu. Mihai I a participat însă, la inaugurarea ”Piaţetei Regelui”, la intersecţia Şoselei Kiseleff cu
strada Ion Mincu, unde a fost amplasat un monument cu bustul său. A fost instalată şi o plachetă cu un fragment
din discursul istoric ţinut anul trecut în Parlament: „Nu văd România ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe
o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri”. Şi Armata Română i-a acordat regelui Mihai „Emblema de
Onoare”, cea mai înaltă distincţie. Alături de primarul Capitalei, Sorin Oprescu, au mai fost prezenţi la eveniment
ex preşedintele Emil Constantinescu, foştii premieri Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ciorbea. Cu acelaşi prilej,
al aniversării zilei sale de naştere, Mihai I i-a decorat pe guvernatorul Mugur Isărescu, pe preşedintele Academiei
Ionel Haiduc şi pe soprana Angela Gheorghiu.
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