Embassy Highlights

Ambassador Taubman (L) and John E. Bradley, Captain Commanding of the Ancient
and Honorable Artillery Company of Massachusetts (R), stand in front of the
monument dedicated Oct. 1 in Kiseleff Park, Bucharest. The monument, honoring the
386 American servicemen who died in Romania in World War II, was generously
donated by the "Ancients."

Embassy Press Release
MONUMENT DEDICAT EROILOR AMERICANI
DEZVELIT IN BUCURESTI
1 Octombrie 2007
Ambasadorul SUA si reprezentanti ai Vechii si Onorabilei Companii de Artilerie din
Massachusetts au dezvelit luni, 1 octombrie, in Parcul Aviatorilor, un monument dedicat
tuturor militarilor americani care si-au servit tara in cel De-Al Doilea Razboi Mondial pe
teritoriul Romaniei.
“Monumentul inaugurat astazi ne aduce aminte de un sacrifiu din trecut si marcheaza un
viitor in care Romania si America continua impreuna, cu hotarare, impotriva
amenintarilor comune la adresa libertatii noastre,” a declarat ambasadorul SUA Nicholas
Taubman.
La ceremonie au participat oficiali ai Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, ai
Ministerului Apararii, Ministerului de Externe si al celui de Interne.
Garda de onoare a Regimentului 30 Garda si Protocol “Mihai Viteazu” a prezentat
onorul, iar Muzica Reprezentativa a Armatei a intonat imnurile celor doua state.

Cei 75 de membri ai Vechii si Onorabilei Companii de Artilerie din Massachusetts au
marsaluit pentru a onora dezvelirea acestui monument.
“Ne-am adunat astazi aici pentru a inaugura un memorial in onoarea celor 378 de soldati
americani care au factu sacrificial supreme in urma cu aproape 60 de ani, in timpul celui
mai mare conflict din istoria umanitatii, a declarat Capitanul John E. Bradley.
Compania de Artilerie din Massachusetts a fost fondata in 1638 si este prima unitate
militara din emisfera vestica a SUA. Compania a fost creata in 1637 cu scopul instructiei
in domeniul disciplinei si tacticii. Guvernatorul Winthrop a fondat-o printr-o Carta
oficiala in martie 1638, iar in prima zi de luni din urmatoarea luna iunie au fost tinute
alegeri pentru ofiteri in parcul Boston Common. De atunci Compania si-a pastrat traditia
alegerilor anuale in Boston Common in prima zi de luni din iunie prin depunerea
voturilor pe Toba de Ceremonie. Din 1746 sediul Vechii Companii se afla in Faneuil Hall
- o citadela istorica ce le este cunoscuta tuturor americanilor.
In Arsenalul sau Compania intretine un Muzeu Militar si o Biblioteca ce sunt fara egal in
Statele Unite. Exista aici obiecte ce amintesc de fiecare razboi in care a fost angajata tara
inca din perioada coloniala. Arsenalul este deschis zilnic pentru public si multe mii de
vizitatori din toate partile lumii isi scriu impresiile in Cartea de Onoare. Membrii
Companiei si-au lasat osemintele pe fiecare camp de batalie din Noua Anglie. Au luptat
pentru libertate pe taramuri straine. Au fost judecatori, avocati, au facut parte din consilii
municipale si au defrisat paduri. In sfarsit, au colonizat orasele de frontiera in timpul
expansiunii spre vest.
Membrii ai Vechii si Onorabilei Companii de Artilerie au luptat pe fiecare camp de lupta
de la Bunker Hill la Yorktown, de la Razboiul din 1812 la Razboiul de Secesiune, in
ambele razboaie mondiale, in Coreea, in Vietnam si in Operatiunea Furtuna Desertului.
Aceasta este Compania pe care a cunoscut-o Washington, pe care Franklin a vazut-o
marsaluind pe strazile din Boston, pe care au vizitat-o presedintii John Adams si John
Quincy Adams. Aceasta este Compania care are opt membri decorati cu cea mai inalta
distinctie militara a natiunii noastre - Medalia de Onoare a Congresului - si care are patru
membri ce au indeplinit cea mai inalta functie in stat, aceea de Presedinte al Statelor
Unite, respectiv James Monroe, Chester Alan Arthur, Calvin Coolidge si John F.
Kennedy.

Aceeasi Companie a reprezentat intotdeauna - si o va face mereu - cele mai inalte idealuri
cetatenesti.
Monumentul a fost construit de compania W.C. Canniff & Sons, fondata in anul 1896, cu
sediul in statul Maryland si al carei presedinte, domnul Edward T. Canniff, Jr., este
membru al Vechii si Onorabilei Companii de Artilerie din Massachusetts.
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