Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Cu cât timpurile sunt mai grele, cu atât
prezenţa instituţiilor de cultură e mai necesară:
pentru că în ele se concentrează puterile
creatoare ale unui popor.”
(Mircea ELIADE)

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR
FORMAREA OMULUI DE MÂINE - INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC
VULCĂNEAN, DOAMNA Elena OPROIU

Doamna profesoară, ce a însemnat pentru dumneavoastră
o viață la catedră?
O parte minunată din viața mea! Este sintagma prin
care aș caracteriza cei 40 de ani de activitate la Școala Vulcana de
Sus. Cealaltă parte a fost dedicată familiei. Cele două s-au împletit
atât de bine încât au devenit un tot unitar.
Se spune destul de des: „Școala este a doua familie” sau
„familia este a doua școală”. Sunt printre cei care susțin cu tărie
acest lucru, cu o condiție esențială – SĂ PUI SUFLET ÎN CEEA
CE FACI.
Diriginta mea din liceu (mi-a fost model în viață și îi
mulțumesc pentru asta) ne-a învățat că „cea mai nobilă profesie este
aceea de a naște OAMENI”.
În viața mea, la catedră, m-am străduit să urmez sfaturile
dascălilor mei și să pun suflet în profesia mea. Am încercat să fiu
cât mai apropiată de elevi, să-i înțeleg, să-i respect, să-i învăț tot
ceea ce știam, să călătorim cu gândul din România în Franța.
Satisfacțiile au fost pe măsură atunci când, peste ani, câțiva
dintre foștii mei elevi au avut privilegiul să viziteze Parisul și să-mi spună că ei deja cunoșteau multe
locuri din informațiile primite la orele mele de franceză...

Am spus că în meseria de dascăl este nevoie de mult, foarte mult suflet, de căldură, de dragoste
pentru frumos și adevăr, să cultivi în sufletele elevilor sentimentul propriei valori, al cutezanței, al
curiozității, al tenacității.
Un mare istoric român, Nicolae IORGA, spunea: „Sufletul e ca fierul. Nu poți lucra cu el până
nu l-ai încălzit”. În viața mea am încercat să „încălzesc” sufletul copiilor, să-i învăț să viseze, să-și
păstreze nealterate căldura și emoția trăite în fiecare moment care le va jalona apoi drumul prin școală.
Sunt dacăl, mamă și bunică – în fiecare din aceste ipostaze am iubit și iubesc copiii.
Să vorbim și despre doamna OPROIU căreia îi dăruiesc acești
trandafiri pe o partitură! Gândind la dumneaei, de fiecare dată fac analogie
cu o furnicuță! Mărunțică, creolă, energică și permanent cu un zâmbet
liniștitor pe buze. Cine a spus că esențele tari se pun în sticluțe mici, nu a
mințit.
Îmi amintesc că înainte de revoluție (sau ce-o fi fost atunci!) se
înființaseră în Școala din Vulcana de Sus clase până la a X-a. Erau vlăjgani
care îi treceau cu un cap peste... Atât de mărunțică cum a fost dintotdeauna,
niciodată nu și-a permis cineva să-i răspundă. Mână de fier, autoritate
impusă printr-un bun-simț exacerbat, reușind ca fără nicio urmă de violență
să te facă să pleci capul în fața dumneaei. Bătea și bătea rău – dar numai cu
cuvintele. Nu jignea, însă te determina să realizezi cum și cât ai greșit.
Pentru mine, familia OPROIU, a reprezentat o a doua familie.
Părinții mei și dumnealor au fost nu numai colegi o viață întreagă, ci și prieteni. Având familii numeroase,
când se vizitau reciproc, ne luau și pe noi, copiii.
Îmi amintesc că într-o zi de vizită la dumnealor, fratele meu cel mic (umilitor de mic față de mine
– 14 ani diferență) o întreabă pe mama: „Mergem la tanti Neluțica?”. Doamna profesoară îi spunea soțului
Nelu (de la Ion). Noi, copiii cei mari, îi spuneam tanti Lenuțica. El a făcut un „mix” din cele două nume
și mult timp i-am spus și noi NELUȚICA!
Doamne! Aveau plantație de meri unde ne cocoțam ca zăpăciții, aveau stupi pe care, evident, îi
ocoleam, aveau heleșteu unde nu ne dădeau voie părinții să mergem prea aproape de teamă să nu picăm
în apă... Sunt atâtea amintiri plăcute însă mă opresc că aș putea umple mii de pagini!
În afara limbii franceze pe care ne-a predat-o doamna profesoară, dumneaei era extrem de bine
pregătită la limba română. Nu știu dacă a fost pasiune (nu am întrebat-o niciodată) sau o pasiune născută
din faptul că soțul dumneaei era un excepțional profesor al limbii în care s-a născut și-n care „râde un
pământ” – cum o spune Grigore VIERU:
În aceeași limbă
Toată lumea plânge,
În aceeași limbă
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poți s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.
În limba ta
Ți-e dor de mama,
Și vinul e mai vin,
Și prânzul e mai prânz.
Și doar în limba ta
Poți râde singur,
Și doar în limba ta
Te poți opri din plâns.
Iar când nu poți
Nici plânge și nici râde,
Când nu poți mângâia
Și nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tau în față,

Tu taci atuncea
Tot în limba ta.
Recunosc că și acum, când am vreo dilemă în acest domeniu, o consult și întotdeauna primesc
răspunsuri corecte pe această temă.
Cred că nu sunt prea mulți oameni pe care viața îi înnobilează cu puritate pentru tot ceea ce au
făcut. Dumneaei, doamna OPROIU, este unul dintre acești OAMENI.
RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!
Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Un popor fără cultură este un popor uşor de
manipulat.”
(Immanuel KANT)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
DISPOZIȚII FINALE

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă din bugetele locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului
Bucureşti, după caz.
Sediul, dotarea şi cheltuielile Biroului Electoral Central se asigură de către Guvern. Sediile şi
dotarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi, după caz, ale birourilor electorale judeţene se
asigură de către primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi
cu prefecţii, iar cele ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de
sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale secţiilor de votare, de către primar, împreună cu
prefecţii.
Membrilor birourilor electorale, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar al acestora,
precum şi operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare li se acordă o
indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului.
Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Ministerului Afacerilor
Interne din domeniul ordinii şi siguranţei publice pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor,
respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale pentru
centralizarea rezultatului votării la nivel naţional se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional
de Statistică.

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al
Institutului Naţional de Statistică, asigură implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din
Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale complementare.
Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura
informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de unităţile de
învăţământ, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice
utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării. Sumele necesare pentru
acoperirea acestor cheltuieli se asigură din bugetul de stat.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii
de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum şi funcţionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru acoperirea acestor
cheltuieli se asigură din bugetul de stat.
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului pentru
confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor
de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor
şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi plata indemnizaţiilor
membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, ale birourilor electorale, plata personalului tehnic
auxiliar al acestor birouri şi a operatorilor de calculator din secţiile de votare se asigură din bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerului Afacerilor Interne
pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor cu
menţiunea "VOTAT" şi a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale, asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot.
Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de proces-verbal, instituţiilor prefectului
cantităţile de hârtie necesare imprimării buletinelor de vot.
Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către
instituţiile prefectului unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare- preluare.
Instituţiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în vederea garantării securităţii
acestor documente.
(în numărul viitor: Dispoziții finale – partea a doua)

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 371 din 18 septembrie 2017 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 25 septembrie 2017, ora 17:00 la la
Centrul Intercomunitar European, în cadrul Complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”,
situat pe strada Armoniei, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică și a TITLULUI DE ELEV DE ONOARE AL COMUNEI
VULCANA-BĂI elevei Antonia-Maria G. DUMITRU și adoptarea scrisorii de mulțumire publică și a
TITLULUI DE DASCĂL DE ONOARE AL COMUNEI VULCANA-BĂI, domnișoarei profesoare Sorina
PÎRVU, pentru rezultatul obținut la Concursul Național „Made for Europe”. *
2. Scrisoare de mulțumire publică adresată doamnei Mihăila PETRESCU, ce și-a încetat
activitatea prin pensionare;
3. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind calitatea
educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2016-2017. Asigurarea bunei desfășurări a
învățământului în anul școlar 2017-2018;
4. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 358 din 11 septembrie 2017 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017;

5. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2016 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;
6. Aprobarea cofinanțării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020;
7. Transformarea funcțiilor publice vacante de referent superior în funcțiile publice de inspector
asistent, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare alocate;
8. Promovarea propunerii privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul
2018, în vederea avizării de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
9. Schimbarea denumirii străzii „Oltului” în strada „preot Florin SĂVULESCU” din satul
Vulcana-Băi;
10. Realizarea și aplicarea inscripției „PRIMĂRIA COMUNEI VULCANA-BĂI” pe frontispiciul
sediului autorităților administrației publice locale;
11. Probleme curente ale administrației publice locale:
12. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.
Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Mintea e un mormânt sacru în care
Dumnezeu se zbate. Haideţi să-i sărim în
ajutor!”
(Nikos KAZANTZAKIS)

SFINȚII CUVIOȘI PUSTNICI DANIIL ȘI MISAIL DE LA MĂNĂSTIREA TURNU
– 5 OCTOMBRIE

În decursul veacurilor creştine, numeroşi sihaştri s-au nevoit pe
Muntele Coziei. Aceşti plăcuţi ai lui Dumnezeu au mers departe de lume,
în sihăstria munţilor, întocmai marilor nevoitori ai Bisericii, devenind
călugări desăvârşiţi, iubitori de nevoinţă şi de viaţă pustnicească. Ei s-au
pregătit din vreme în post şi rugăciune, în ascultare şi citirea
dumnezeieştilor Scripturi, ajungând să cunoască Psaltirea pe de rost. La
început şi-au construit bordeie, iar apoi şi-au săpat chilii în stânca
muntelui, unde au trăit în post şi rugăciuni neîncetate, răbdând frigul,
suferinţele şi ispitele de tot felul. Sfinţenia vieţii lor s-a făcut cunoscută
multor călugări şi creştini, devenind adevărate pilde de rugăciune,
nevoinţă şi vieţuire în Mântuitorul Hristos.
Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail s-au născut în a doua
jumătate a veacului al XVI-lea în părţile Olteniei. Amândoi, încă din
tinereţile lor, erau iubitori de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de
viaţă sfântă, având o fierbinte dragoste către Mântuitorul Iisus Hristos şi
către Preacurata Sa Maică. Drept aceea, ascultând de porunca cea sfântă

a Domnului: Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea sa şi să urmeze Mie, au
lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi au intrat în Mănăstirea Cozia ca fraţi, vieţuind în ascultare şi
smerenie, urmând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut ascultător Tatălui pentru noi, până la moartea
pe cruce. Ei au deprins taina nevoinţelor, dobândind darul rugăciunii şi al iubirii de Dumnezeu. Deci,
parcurgând după rânduială, toate încercările duhovniceşti, s-au supus poruncilor stareţului lor şi ale
fraţilor, fiind exemple vii de nevoinţă întru toate. Nu mult după ce au intrat în mânăstire, pentru multele
lor osteneli şi pentru râvna lor după Dumnezeu, s-au făcut vrednici de mult dorita schimă a călugăriei,
primind tunderea de la egumenul lor. Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al Sfintelor Scripturi şi al
învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, dar având şi viaţă vrednică şi iscusinţă în viaţa călugărească, a fost
învrednicit de harul preoţiei. Deci, ajuns ca făclia în sfeşnic, prin viaţă smerită şi curată, s-a făcut repede
cunoscut de părinţii din mânăstire, care şi l-au ales duhovnic şi povăţuitor pe calea mântuirii. Printre cei
care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi vrednicul de pomenire, fericitul Misail, care i-a devenit şi
ucenic duhovnicesc. Primind ascultarea de duhovnic, Sfântul Daniil a început şi mai cu osârdie a se nevoi,
mergând din putere în putere şi sporind întru faptele cele bune, chip şi pildă făcându-se tuturor. După o
vreme, dorind împlinire duhovnicească şi arzând de dragostea cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească
viaţa de obşte şi să meargă în pustnicie. Primind binecuvântare de la stareţul lor, au mers dincolo de
Turnul lui Traian, în ţinuturile Muntelui Cozia, unde şi-au săpat chilii în stânca muntelui lângă izvoarele
de apă ale pădurii liniştite. Multe au fost ispitele Cuvioşilor, însă niciuna n-a biruit setea lor de rugăciune,
de linişte şi de osteneli. Sub acoperământul Maicii Domnului, în jurul Cuvioşilor s-a adunat o mică obşte
de fraţi nevoitori întru rugăciunea neîncetată, în privegheri, post şi în citirea cărţilor folositoare de suflet.
De aceea, fericiţii Daniil şi Misail au ridicat o biserică de lemn pentru trebuinţele lor, în cinstea Intrării în
biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor pustnicilor din
împrejurimi, la el spovedindu-se, după tradiţie, şi Sfinţii sihaştri Neofit şi Meletie. Aceştia coborau din
când în când, mai cu seamă în duminici şi sărbători, pentru a se spovedi şi pentru a se împărtăşi la Sfânta
Liturghie săvârşită în acest schit, care, aflându-se în apropierea vechiului turn roman, s-a numit Schitul
Turnu.
Spre sfârşitul vieţii, Cuviosul Daniil, a dat părinţilor care se nevoiau acolo rânduieli de viaţă
pustnicească, apoi, cunoscându-şi mai înainte sfârşitul, le-a pus povăţuitor în locul lui pe ucenicul său,
Cuviosul Misail. Amândoi fericiţii, Daniil şi Misail, după trecerea la cele veşnice, în prima jumătate a
veacului al XVII-lea, au fost îngropaţi lângă altarul bisericuţei lor. Când, în anul 1676, mitropolitul
Varlaam al Ţării Româneşti a construit la schit o nouă biserică, de piatră, a aşezat sfintele moaşte ale
Cuvioşilor Daniil şi Misail la temelia altarului bisericii celei noi.
Astfel, Cuvioşii Daniil şi Misail, avva şi ucenicul, s-au arătat vase alese ale Duhului Sfânt, înscriindu-se
în rândul Sfinţilor Cuvioşi sihaştri români, ca purtători de daruri duhovniceşti şi luminători prin vieţuirea
sfântă.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reunit la 25 februarie 2016, în şedinţă de lucru la
Reşedinţa Patriarhală a hotărât canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu,
având ca zi de prăznuire data de 5 octombrie.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„O casă fără cărţi este aidoma unei camere fără
ferestre.”
(Heinrich MANN)

PAUL GOMA – 81 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI ROMÂN

Paul GOMA s-a născut în Basarabia ca al doilea
fiu al unei familii de învățători români. Odată cu cedarea
Basarabiei fostei U.R.S.S., în urma Pactului MolotovRibbentrop, familia Goma s-a refugiat în România.
În mai 1952, elev în clasa a zecea a liceului
„Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Goma a fost convocat
la Securitate și reținut opt zile, după care a fost
exmatriculat din toate școlile din țară, deoarece susținuse
în școală cauza unor persoane anchetate și arestate sub
acuzația de anticomunism. A reușit să se înscrie la liceul
„Radu Negru” din Făgăraș, pe care l-a absolvit în iunie
1953.
În 1954 a susținut simultan examene de admitere
la Universitatea din București la filologie română și la
Institutul de literatură și critică literară „Mihai
Eminescu”. A reușit la amândouă, dar l-a ales pe ultimul.
Între timp Goma devenise membru al Uniunii Tineretului
Comunist și poi, al Uniunii Tineretului Muncitoresc. În
toamna anului 1955, a avut dispute la seminarii și cursuri
cu profesorii Radu FLORIAN, Tamara GANE, Mihai
GAFIȚA, Toma
George
MAIORESCU, Mihail
NOVICOV, iar în iunie 1956 a fost chemat la rectoratul universității pentru a i se atrage atenția. După
înfrângerea revoluției maghiare din 1956, în luna noiembrie a aceluiași an, Paul GOMA și-a predat în
semn de protest carnetul de membru UTM după care, în noiembrie 1956 a fost arestat și acuzat
de „tentativă de organizare de manifestație ostilă”. În martie 1957 a fost condamnat la doi ani de
închisoare corecțională, pe care i-a executat la închisorile Jilava și Gherla. Ulterior, a fost trimis cu
domiciliu forțat în Bărăgan, la Lătești, azi Bordușani, din județul Ialomița, unde a rămas până în 1964.
Neputându-se reînmatricula în anul III la Institutul „Mihai EMINESCU”, în vara anului 1965 a
dat din nou examen de admitere la facultatea de filologie a Universității din București.
În 1971, a fost propus pentru a fi exclus din PCR, în care se înscrisese în august 1968, din cauza
romanului „Ostinato”, amplu cenzurat în România și publicat integral în Germania Federală, la editura
Suhrkamp. Un an mai devreme, la Radio Europa Liberă fuseseră citite fragmente din romanul lui
GOMA Ușa (noastră cea de toate zilele).
În martie 1977, a publicat în revista „România literară” un scurt articol, „Pământ de flori”, în care
se referă la urmările dezastruosului cutremur de pământ de la 4 martie 1977.
În 1977, Goma a reușit să trimită la Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă în care cerea
guvernului României respectarea drepturilor omului în România, pentru care a fost urmărit, arestat și
maltratat de Securitate. Însă, fiind bine cunoscut în Occident și repertoriat de organizația

neguvernamentală împotriva încălcării drepturilor omului, Amnesty International, Goma nu mai putea fi
judecat și condamnat fără a stârni proteste în străinătate.
La 20 noiembrie 1977 lui GOMA, soției și copilului, le-a fost retrasă cetățenia română și au fost
expulzați din România. Ajunși la Paris, au cerut azil politic. Aici GOMA și-a continuat lupta împotriva
regimului comunist de la București și a lui Nicolae CEAUȘESCU. A sprijinit înființarea, în 1979,
a Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România (SLOMR), comparabil cu sindicatul polonez
liber Solidarność. Ca reacție la activitatea sa anticomunistă, a fost ținta unui atac cu colet-capcană și a
unei tentative de asasinat puse la cale de regimul de la București.
Paul GOMA a fost exclus în 1977 din Uniunea Scriitorilor din România. GOMA este în prezent
cetățean român, conform unei informări a Ministerului de Interne.
Lupta sa împotriva comunismului a luat cu timpul un aspect din ce în ce mai naționalist și
eurosceptic și în 1980 a refuzat cetățenia franceză dar, scriitorul Andrei ȚURCANU a anunțat joi, 25
aprilie2013, că Paul GOMA a primit cetățenia Republicii Moldova
A publicat la Editura de Stat pentru Literatură și Artă romanul Ostinato și a debutat la
revista Luceafărul cu povestirea Când tace toba (1966). În vara anului 1967 a trimis în occident prima
variantă, necenzurată, a romanului Ostinato.
În august 1968 a avut loc lansarea volumului Camera de alături. În acel an, GOMA a făcut cerere
de aderare la Partidul Comunist Român și-n august 1968, la Uniunea Scriitorilor a avut loc ședința de
primire în Partidul Comunist Român a unor scriitori, Mariana COSTESCU, Aurel Dragoș
MUNTEANU, Adrian PĂUNESCU, Alexandru IVASIUC și Paul GOMA.
În 1969, la Uniunea Scriitorilor a fost criticat pentru publicarea romanul „Ostinato” în Occident.
În aprilie 1970, a predat romanul Ușa editurii Cartea Românească, fiind respins de Marin Preda și
Mihai GAFIȚA, după ce Alexandru IVASIUC „decodificase” două personaje din carte ca fiind cuplul
CEAUȘESCU. Manuscrisul romanului a fost expediat în Occident.
În octombrie 1971, a apărut în limba germană, publicat de editura vest-germană Suhrkamp,
romanul Ostinato, lansat la târgul de carte de la Frankfurt. GOMA a apărut la stand cu acest roman și cu
titulatura de „carte interzisă în România”. Ca reacție, Dumitru POPESCU a propus excluderea lui
GOMA din PCR, pentru că „a pus în mâna dușmanului o armă cu care să lovească în patria noastră”. Îl
anatemizează Eugen BARBU, Titus POPOVICI, Dinu SĂRARU, dar îl apără Mihail NOVICOV, Ion
LĂNCRĂNJAN, Mihai UNGHEANU și Darie NOVĂCEANU.
În 1972, a apărut tot la Suhrkamp ediția germană a romanului Ușa, în 1974 ediția franceză
la editura Gallimard. Cu aceste cărți, Paul GOMA intră în circuitul european, dar și în conflict deschis cu
autoritățile comuniste de la București, conflict culminat cu mișcarea „Carta 77” și soldat cu arestarea și
detenția sa la penitenciarul Rahova.
După 1989 i s-au publicat și în România o parte din cărți. I-au apărut articole în revistele Vatra,
Familia, Timpul, Jurnalul literar.
În 2002, Paul GOMA a publicat eseul „Săptămâna roșie 28 iunie-3 iulie sau Basarabia și Evreii”,
în care descrie „atrocități comise de populația neromână, în special, întreaga minoritate evreiască (variantă
care a fost atenuată în edițiile ulterioare) în timpul retragerii trupelor și administrației române din
Basarabia și Bucovina, ca urmare a ultimatumului sovietice din iunie 1940”. Autorul stabilește o legătură
cauzală și cronologică între crimele de război comise după 22 iunie 1941 (momentul declanșării
războiului împotriva URSS) de regimul antonescian împotriva evreilor și ceea ce autorul numește
„răzbunarea pentru faptele reprobabile din anul precedent”.
Conform surselor parțial menționate mai jos, Săptămâna roșie nu este un studiu istoric, ci un
manifest politic de reinterpretare a istoriei. Potrivit acestor critici, eseul se bazează pe surse, din care
Goma alege numai citatele care îi pot susține tezele și care aruncă asupra unei întregi populații (250.000
de evrei basarabeni) responsabilitatea câtorva grupuri de militanți comuniști, nu toți evrei. Politologii și
jurnaliștii care comentează Săptămâna roșie apreciază că lucrarea face uz de antisemitism și se plasează
în literatura negaționistă în cadrul categoriei de scrieri care „trivializează prin comparație”. Documente
cu privire la evenimentele descrise în eseu mai sunt cuprinse în arhiva armatei române și în lucrări
publicate de istorici cu renume, spre exemplu Dinu C. GIURESCU.
În fața acestor critici, Paul GOMA încearcă să-și amelioreze lucrarea, sporind sursele și renunțând
la anumite aproximații: eseul a fost revizuit de câteva ori între anii 2002 și 2005. Prima ediție tipărită a
apărut la Editura Museum din Chișinău (2003), a doua la Criterion Publishing House, București (2003),
iar a treia la Editura Vremea, București (2004).

Paul GOMA a făcut parte pentru opt zile din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România, din care a fost îndepărtat din considerentele de mai sus de către șeful
comisiei, Vladimir TISMĂNEANU.
Este considerat drept negaționist al Holocaustului din România din cauza opoziției sale față
de Raportul Comisiei Wiesel.

PROF. Petra MICULESCU

„În timp am descoperit că există un singur
anotimp în care poate ploua din senin:
OMUL.”
(Mihai GAVRILESCU)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DRAGOSTE ÎN FÂN
de Adrian PĂUNESCU
Să mergem amândoi la strâns de fân
Și soarele să ne lucească-n coasă,
Din când în când în urmă să-ți rămân
Ca să te văd aprinsă și frumoasă.
Pe fondul verde să te decupezi
În felul nimfei cu picioare brune
Și-n patima magneticei amiezi
Eu să îmbrățișez ce nu pot spune.
Acolo unde nu mai e cuvânt
Și sângele începe brusc să fiarbă
Să cad asupra ta cu trunchiul frânt
Și-n dragoste să ne-mbrăcăm în iarbă.
Și să miroși a sare și trifoi
Și să te-ntorc în paza umbrei mele
Și să simțim tot cerul peste noi
Și gărgărițe clinchetind pe piele.
Și leneși scuturându-ne de fân
Să trăncănim un soi de amănunte

Din cele ce pe buze mai rămân
Când se arată ploaia dinspre munte.
Și să uităm de noi într-adevăr
De forma noastră peste clăi rămasă
Și tu să-ți aranjezi zburlitul păr
Privindu-te în luciul blând de coasă
ă
Din când în când în urmă să-ţi rămân
Ca să te văd aprinsă şi frumoasă
Pe fondul verde să te decupezi
În felul nimfei cu picioare brune
Şi-n patima magneticei amiezi
Eu să îmbrăţişez

„Cel mai mare orator e acela care spune
mai puţin şi sugerează mai mult.”
(Nicolae IORGA)

ŞTIAȚI CĂ…

...în cazul textelor importante, sulul de pergament era protejat de un toc din piele – strămoșul
copertelor de astăzi? Treptat, tot pentru a fi protejat textul, au apărut mai multe inovații: coperta (care
era alcătuită din plăcuțe de lemn învelite în piele, în aur sau argint), numerotarea filelor, notarea titlului
de început.
…la scurt timp după ce fusese inventat, tiparul este introdus – în 1507 – în țara noastră de către
călugărul Macarie? El a tipărit la Târgoviște cărți bisericești, Țara Românească fiind astfel prima țară
din această parte a Europei în care au apărut cărți tipărite.
...în secolul al XII-lea apare în Europa un nou material ca suport pentru scriere – hârtia? De
fapt, hârtia fusese inventată de către chinezi cu aproximativ 1000 de ani înainte.
...Gutemberg a folosit litere mobile, confecționate din metal, literele care formau textul se
ungeau cu cerneală, se așeza hârtia deasupra și o presă permitea imprimarea acestora? Foile se tipăreau
numai pe o singură parte.
...în Evul Mediu, pe lângă obiect de cultură, cartea devenise și obiect de lux? Filele avea
ornamente, majusculele erau împodobite migălos, coperta era confecționată din matale rare, fin
cizelate și era împodobită cu pietre prețioase.
...Biblioteca Congresului din Washington (S.U.A.) esre cel mai mare fond de carte din lume?
...Biblioteca Academiei Române a fost înființată în 1867 și numără în prezent peste 8 milioane
de volume, fiind una dintre cele mai importante biblioteci din țară?
....astăzi, marile biblioteci sunt computerizate și se poate citi orice volum din fondul lor de carte
pe rețeaua Internet?
...vocabularul limbii române este alcătuit din peste 120 000 de cuvinte?
...dacă vom împărți toate cărțile păstrate la Biblioteca Publică din Moscova la toți angajații
obținem câte 29 830 de persoană?

...cea mai misterioasă bibliotecă din lume rămâne și până în prezent o colecție de documente și
cărți ale lui Ivan cel Groaznic? Istoricii presupun că ea a fost ascunsă sau mutată în alt loc de către
însuși împăratul. Timp de multe secole oamenii de știință și arheologii din întreaga lume încearcă să
găsească artefactul prețios. După una din versiuni biblioteca este încă ascunsă în pereții Kremlinului.

Culese de:
prof. Mihai MICULESCU

„Oricine vorbeşte sufletelor are răspundere de suflete.”
(Nicolae IORGA)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE

1 octombrie
Floarea IOSIF
Verginia MITRESCU
Amalia ARON
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Elena ANTOFIE
Ahmed HUSSEIN
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Mihai GRECU
Andrei PLĂMĂDEALĂ
Gabriela GRECU
Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Leon-Gabriel FĂŞIE
Adriana-Rebeca NECŞOIU
Irina-Alexandra ȘERBAN
Ariana-Nicoleta DUMITRESCU
2 octombrie
Ștefan-Aurelian CANDIDATU
Ion LĂCĂTUŞ
Margareta ŞERBAN
Olimpia MILEA

Filareta SAVU
Corneliu GOGU
Romeo-Iosif NEAGA
Constantin VASILE
Constantin-Roberto ARON
Cătălin-Dumitru DRĂGHICI
Roxana-Mihaela NEGULESCU
3 octombrie
Elisabeta SFETCU
Georgeta FĂŞIE
Stelian BURCĂ
Nicolae MILEA
Mihai ZAMFIRESCU
Gianinna PIOARU
Silvia GHEORGHE
Camelia BĂLAŞA
Maria-Magdalena BĂLAŞA
Simona-Nicoleta TRONECI
Vasile-Emanuel ZEGHERU
Florin-Adrian LOPOTARU
Denisa-Gabriela DINIŞOR
Mihail-Cristian MIU
Antonia-Abigail DOBRESCU
4 octombrie
Filofteia BĂLAŞA
Casandra BĂLAŞA

Floarea MIHAI
Ierotei GRECU
Ana DUMITRU
Petru VLASE
Tinca IORGA
Valerică BOBLEACĂ
Nicoleta DRĂGHICI
Ionuţ-Sebastian MILEA
Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ
5 octombrie
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Ion ŞERBAN
Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU
Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ
Antonia-Gabriela BÎRLOG
6 octombrie
Iulian ENESCU
Luminiţa GRECU
Cornel-Aurel BADEA
Ion STOICA
Rodica DOBRESCU
Marian MEDREGA
Cosmin-Nicolae BADEA
Mădălin-Florin BADEA
Miruna-Florentina PIOARU
7 octombrie
Maria DRAGOMIR
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae UDROIU
Gheorghiţa DOBRA
Emilian DINU
Eugen-Gabriel MILEA
Mirela STANA
Roxana-Elena NICOLĂESCU
Mioara-Andreea FĂȘIE
Vasile-Viorel BĂLAŞA
Mario-Adrian IONAŞ

8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Gheorghiţa ŢUŢUIANU
Robert-George NEMUŢ
Lucia-Florentina RASU
9 octombrie
Gheorghe MILEA
Ion NEMUŢ
Valentina SOARE
Eugenia NECŞOIU
Alexandru BOBLEACĂ
Anghel-Gheorghe STOIAN
Răzvan ŞETREANU
Ştefan-Robert TUDOR
Izabela-Ioana DOBRESCU
Vasile-Marius CIOCAN
Antonio-Eduard SAVU
10 octombrie
Ion ILIE
Mircea GHEORGHE
Anghel STOIAN
Sever SAVU
Stelian GOGU
Constantin-Florin ŞTEFAN
Longin PETRESCU
Dănuţa-Georgiana ILIE
Daniel MARIN
Ştefan-Alexandru SAVU
11 octombrie
Daniil BANU
Floarea DOBRESCU
Elena DOROBANŢU
Dumitru BULIGIOIU
Sorin NICA
Nicolae MANTA
Constanţa STÎNGACIU
Daniela BIȚOC
Constantin ŢÎRGHEŞ
Ion DOBRESCU
Mariana MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
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Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
12 octombrie
Maria MILEA
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Alina UȚĂ
Andra-Maria BRÎNZICĂ
David-Gabriel DUMITRESCU
13 octombrie
Nicolae OANCEA
Paraschiva STANCIU
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Petrică STANCIU
Corneliu SAVU
14 octombrie
Anastase SAVU
Moni GHEORGHE
Ion IANCU
Emilia OPROIU
Gheorghe TEODORESCU
Vasile-Andrei MARIN
15 octombrie
Spiridon ŞERBAN
Lucia VASILE
Petre MIHĂLCESCU
Elena BĂLAŞA
Marilena POPESCU
Cristian FĂŞIE
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Floarea POPESCU
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
17 octombrie
Maria POPESCU
Maria MOREANU
Elena BÎRLOG
Ion-Marius DRĂGHICI
Elena-Alexandra GAFIŢOIU

18 octombrie
Vavila ZEGHERU
Romică SARU
Mihai-Marian OPREA
Ana-Maria IONESCU
Alexandru-Valentin CIOCAN
19 octombrie
Georgeta LĂCĂTUŞ
Vasilica MOREANU
Sorina-Mihaela STANCIU
Laurenţiu MILEA
Serafim BUTCĂ
Rebeca UŢA
Eduardo-Adrian OLARIU
20 octombrie
Petra MICULESCU
Valeriu MARIN
Corneliu-Ștefan TRONECI

21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ
22 octombrie
Maria DRĂGHICI
Vasile VASILE
Genoveva TUDORESCU
Constanţa-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN
Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU
Veronica JOIŢA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Andreea-Roxana PETRESCU
Ionuţ-Flavian FĂŞIE
Beatrice-Maria POPESCU
23 octombrie
Vergil ŞETREANU
Paulina GOGU
Clement PETRESCU
Dumitru-Alexandru ŞETREANU
Liviu-Romeo ZEGHERU
Dumitru-Iulian POPESCU
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Mihaela-Alexandra SCUTARIU
24 octombrie
Ioana-Beatrice ZEGHERU
Ilorența OANCEA
Emil-Cristinel TRONECI
Marian ILIE
Gheorghe-Costin MEDREGA
Paul-Daniel MITRESCU
Gheorghe-Ionuţ STANCIU
Ioana ENESCU
25 octombrie
Tudor ILIE
Gheorghe TUDOR
Dacian ION
Dumitru GRECU
Cornelia DRĂGHICI
Mihaela PISICĂ
Maria DOBRESCU
Marius-Adrian DRĂGHICI
Emanuela-Florentina TUDORACHE
Mihai-Răzvan NICOLĂESCU
Constantin-Sebastian VASILE
Marian-Gabriel BĂLAŞA
Eduard-Patrik MIRA
26 octombrie
Maria BÂRLOG
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU
Gheorghe BERECHET
Daniela MITRESCU
Dumitru PANAITA
Alina BADEA
Natalia-Elena RĂDULESCU
27 octombrie

Vasilica FĂȘIE
Ion MIHAI
Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Alexandru-Octavian MICULESCU
Constantin GHEORGHE
Ana-Maria NECŞOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU
28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
Alexandru-Andrei SAVU
29 octombrie
Natalia OANCEA
Laurenţiu-Iulian JOIŢA
Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Bianca-Andreea ZAHARIA
30 octombrie
Dumitru POPESCU
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA
George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ
31 octombrie
Mişu GOGU
Nicolae SPÂNU
Aurora-Maria RĂDULESCU
Stelian ILIE
Vasile MĂGUREANU
Valeria-Ştefania NEMUŢ
Ion FĂŞIE
Olguţa-Mihaela UDROIU
Andrada-Mihaela SPÎNU
Cătălin-Vasile UȘURELU
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„Faceţi întuneric în sufletele oamenilor şi vor veni
stafiile care vă vor gâtui.”
(Nicolae IORGA)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
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