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!

„Când îţi numeri duşmanii, adaugă-te şi pe tine,
şi nu începe pedeapsa cu ceilalţi.”
(Nicolae IORGA)

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

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi pentru a schimba lumea”
– Nelson MANDELA
„Toamna anului 1976... Îmi amintesc de parcă s-ar fi petrecut cu câteva clipe în urmă
chiar dacă de atunci se împlinesc în acest an 42. Zi însorită de toamnă, o zi dintre acelea care
încă păstrează frânturi de vară.

Eram abia ieșită de pe băncile liceului, eram mică și nu numai că era prima dată când
veneam în această localitate, dar nu cunoșteam chiar pe nimeni. Nu am avut șansa să am vreo
colegă de școală din Vulcana așa că eram chiar singură atunci când am sosit. Nu mi-a fost
greu să identific școala deoarece e poziționată în centru și chiar lângă stația unde m-a lăsat
autobuzul, iar în curtea ei erau sute – pe atunci – de suflete nerăbdătoare să înceapă
deschiderea. Viitorii mei colegi m-am primit cu blândețe și bunătate, poate chiar un pic de
compasiune, mi s-a părut mie, văzându-mă cât de micuță eram și ca vârstă și ca statură.
Fiind dintr-o localitate nu foarte apropiată de Vulcana-Băi, mai exact Valea
Voievozilor, am fost nevoită să-mi caut gazdă, așa că, cu ajutorul noilor mei colegi, am ajuns
la Domnica NICOLAESCU (tanti Bughi – cum îi spunem noi) și am rămas aici. Copiii, cum
vă spuneam, erau extrem de drăgălași și cuminți, însă mulți în grădiniță și eu eram singura
educatoare, deci lucram cu trei grupe de elevi, practic, de vârste diferite.
Sincer însă, mi-am ales acestă meserie pentru că îi iubeam enorm. Am rămas aici și mam căsătorit cu un vulcănean care la rându-i iubea foarte mult copiii și poate din acest motiv
Dumnezeu ne-a dat și nouă 5 băieți frumoși și sănătoși. Acum sunt mari, căsătoriți toți și
avem și nepoți.
Mulți ani am fost doar eu și copiii mei în Gradinița Vulcana de Sus. Abia mult mai
târziu s-a decis, având în vedere numărul copiilor, să fie angajat un al doilea dascăl pentru a
putea lucra cu cei din grupa mare-pregătitoare diferențiat având în vedere că urmau să intre în
clasa I. Erau altfel structurate atât școala și grădinița – copiii făceau grupa pregătitoare cu
mine și apoi intrau direct în clasa I de școală. Nu comentez dacă era mai bine atunci sau e mai
bine acum, însă un lucru vreau să-l remarc: toată lumea știa clar de la începutul și până la
sfârșitul anului cum e structurat anul, ce are de făcut, fără să existe schimbări de la an la an
cum se întâmplă de ceva vreme încoace. Era o stabilitate care astăzi nu mai există.
Am avut multe generații de copii, sute de prichindei mi-au trecut prin mână și sunt
mândră de realizările mele. Dacă stau să mă gândesc...de când am venit aici prima dată,
singură fiind pe post, toți copiii care acum au aproape 50 de ani mi-au fost „grădinari”. Am
făcut asta cu răbdare și devotament și de-ar fi să iau viața de la capăt, tot educatoare m-aș
face. Dar fiind un lucru imposibil de realizat, așa cum spune titlul, „O VIAȚĂ PETRECUTĂ
LA CATEDRĂ” am încheiat-o la 1 septembrie 2017, deci 41 de ani de activitate.
SĂ FIȚI SĂNĂTOȘI DRAGII MEI COPII!”

De doamna Mihăila mă leagă multe și diverse amintiri – unele dintre cele mai bogate.
Păi, să începem cu faptul că atunci când eu aveam 3 ani, decizia dumneaei de a rămâne
definitiv în Vulcana a fost legată și de faptul ca după un an să se căsătorească cu un văr de-al
tatălui meu, devenind astfel, implicit, rude și păstrând o relație destul de armonioasă în
această calitate. Ne vizitam, ne jucam cu copiii dumneaei atât la grădiniță cât și acasă, ne
ajutam...
A sosit vremea să meargă și Pompilia la grădiniță. M-am dus doar la deschidere în acel
trimestru! Să și explic asta. Între mine și sora mai mare e o mare diferență. Ea e feminină,
ușor timidă, gingașă, așa că mama a decis să-i lase părul să crească. Pompi – la polul opus
băiețoasă, obrăznicuță și neastâmpărată. Nu a vrut să-mi lase și mie părul lung (acum o înțeleg

pentru că mă gândesc prin ce pom sau gard rămâneam atârnată!!!), iar pe ea o piptăna și o
aranja cu fundițe în fiecare dimineață. Muream de ciudă!
Alt motiv a fost acela că au plecat părinții să ne cumpere uniforme. Știți cum erau
acelea de ȘOIMI AI PATRIEI. Mi-a picat cerul în cap că-mi luase fustiță în loc de
pantalonași! Cine își mai amintește că fetițele erau îmbrăcate în fustiță obligatoriu iar băieții
cu niște salopete drăguțe albastre. Eu nu am purtat în copilărie niciodată fustă. Mama mai
încerca să mă convingă și eu le suflecam repede în ciorăpei sau în chiloței! Mă incomodau.
Cum să faci toate trăsnăile din lume îmbrăcată în fustă? Deci, m-am supărat și o vreme nu mam dus.
Mă convinge mama într-un târziu să merg și eu plec hotărâtă la grădiniță. Măi fraților,
am avut un ghinion... În ziua aceea intră pe ușă asistentul satului, domnul Corneliu BADEA,
cu trusa medicală în mână. Îl cunoșteam că îl mai chema mama când eram bolnavi. Când am
văzut că scoate trusa aceea metalică și niște fiole...am încremenit. Simțeam că mă sufoc. Se
apucă doamna Mihaela de dezbrăcat pe rând câte un copilaș pentru a fi vaccinat, iar eu,
profitând ne lipsa de atenție a dumneaei –„tuleo”! Fugeam de mâncam pământul în încercarea
de a scăpa, dar...m-a prins și o uram atunci pentru asta!!!
Din 1991, atunci când am terminat liceul, am venit suplinitoare la grădinița unde era
dumneaei, devenind astfel colege. Am avut o colaborare excelentă, am făcut multe activități
împreună, am primit inspecții împreună, o perioadă tare frumosă pentru mine. Exact cum
spune dumneaei, mai bine de jumatate dintre copiii (care acum nu mai sunt copii) din Vulcana
de Sus au trecut prin mâna doamnei Mihăila.

RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Piatra de încercare a caracterului omenesc
este timpul.”
(MENANDER)

CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
-

partea a treia -

În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice
care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte
inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.
În considerarea funcției publice deținute, funcționarilor publici le este interzis să
permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei
activități comerciale, precum și în scopuri electorale.
În relațiile cu personalul din cadrul autorității sau instituției publice în care își
desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici sunt
obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.
(2) Funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și
demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară
activitatea, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, prin:
a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru
rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici au obligația să
respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:
a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de
situații de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau
alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure
demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se

recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către celelalte
subiecte ale acestor raporturi.
Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor
organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu
caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau
instituției publice pe care o reprezintă.
(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici le este interzis să
exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
(3) În deplasările externe, funcționarii publici sunt obligați să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării
gazdă.
Funcționarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori
persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența
imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în
raport cu aceste funcții.

(în numărul viitor: Codul de conduită a funcționarilor publici – partea a patra)
***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 80 din 20 martie 2018 a convocat
în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 26 martie 2018, ora 16:00 la
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică adresate elevilor premianți la Concursul
„Regiunea mea, visurile mele”, organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul
Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
2. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice
și a operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și
păstrarea ordinii și curățeniei în comună;
3. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2018;
4. Aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini privind concesionarea
imobilului situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 85 A;
5. Stabilirea de măsuri privind administrarea și exploatarea sistemului de iluminat
public la nivelul comunei Vulcana-Băi;
6. Aprobarea dării în folosință gratuită Casei de ajutor reciproc a pensionarilor
„SPERANȚA” PUCIOASA, a unui spațiu pentru desfășurarea activității, la nivelul comunei,
potrivit scopului său de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială.
7. Probleme curente ale administrației publice locale.
8. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii
celorlalţ, am dispărea pe loc.”
(Emil CIORAN)

ÎNVIEREA DOMNULUI – 8 APRILIE

Învierea Domnului reprezintă, pentru
fiecare creștin, cea mai importantă
sărbătoare, reper sfânt ce ne descoperă
sensul autentic al existenței noastre în lume
și ne oferă, cu generozitate dumnezeiască,
forța de a străbate neliniștile și provocările
vieții, de a mărturisi, cu încredere în Bunul
Dumnezeu, valoarea inefabilă a vieții ființei
umane. Pentru omul din toate timpurile și
din toate locurile, Fiul lui Dumnezeu a ales
să Se Întrupeze, adică să intre în lumea
noastră, să Se unească în mod tainic cu
fiecare om în parte, să pătimească, să moară
și să învieze, pentru a ne oferi mărturia
supremă a valorii vieții umane, a iubirii
dumnezeiești și a sensului existenței noastre:
acela de a fi următori în iubire și milostivire,
în speranță și lumină, Domnului Cel înviat
din morți. Deoarece, în El, cei ce cred „gustă
puterile veacului viitor” (Evrei 6, 5) și
viețuiesc „ca aceia care trăiesc să nu mai
trăiască pentru sine, 4 ci pentru Acela care a
murit și a înviat pentru ei” (II Corinteni 5,
15). Izvorâtoare de bucurie și de lumină, de
speranță și de încredere, Învierea Domnului
este, prin excelență, sărbătoare a comuniunii,
a solidarității și a unității în lumea noastră, semn de reconciliere, pace și bună înțelegere între
oameni, mai ales că, în acest an, sărbătorim Paștele în aceeași zi, toți creștinii. Aceasta pentru
că ea este operă a Preasfintei Treimi, modelul suprem de comuniune, iar comuniunea
autentică se trăiește în Biserică, comunitatea sfântă ce rememorează și actualizează liturgic
jertfa de pe Cruce, Moartea și Învierea Domnului (Fapte 2, 24, Romani 1, 3-4). Înviind din
morți, Domnul ne-a arătat că drumul care duce la împlinirea vocației noastre umane trece, în

mod obligatoriu, prin pătimire și Cruce, prin răstignirea față de modul superficial și
materialist de înțelegere a vieții, prin omorârea păcatului și a slăbiciunii, prin înnoirea minții
și a speranței noastre. Din această perspectivă, toate încercările vieții, suferința, boala și
moartea capătă, întru lumina Învierii, sensuri cu totul noi. Ele aparțin pătimirii noastre, care
odată liber asumate, în unire cu Hristos Domnul, ne asociază biruinței Sale glorioase și se
constituie în trepte spre cer și mijloace de spiritualizare și de îndumnezeire, prin harul Său cel
dumnezeiesc. În această sfântă noapte, cu inimile înnoite de speranță, de harică și
dumnezeiască putere, precum și de încredere în bunătatea Creatorului, cântăm cu toții 5
mărețul imn al învierii: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le!”.Noaptea pascală este, de fiecare dată, pentru noi toți, o noapte
specială, plină de încredere în milostiva iubire a Tatălui ceresc care, prin Învierea din morți a
Fiului Său, ne dă fiecăruia dintre noi, certitudinea propriei noastre învieri, deoarece „Hristos a
înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți” (I Corinteni 15, 20). În același
timp, ne aduce speranța că, dincolo de înfrângerile vieții, de orice neliniște și opreliște, de
suferință, de frică și de moarte, se află biruința, plină de lumină, a Domnului Celui Înviat, la
care, prin credință, ne asociem și noi. În mod tainic, dar sigur, Mântuitorul Hristos ne
însoțește în toate momentele vieții noastre, în neliniște și suferință, în boală sau moarte, în
încercare sau bucurie, pentru a ne ajuta, pentru a ne dărui sprijinul Său, balsamul milostivirii
Sale, și pentru a fi părtaș cu noi la toate cele ale existenței noastre. El este primăvara veșnică a
vieților noastre, Izvorul, Sprijinitorul și Desăvârșitorul nostru, Cel care nu a pregetat să-Și dea
viața „pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră”, cum mărturisim în Simbolul de
credință, pentru a ne arăta ce semnificație uriașă avem fiecare dintre noi înaintea lui
Dumnezeu. Așa cum spunea Sfântul Irineu din Lugdunum, „omul 6 este gloria Dumnezeului
Celui viu” (Adversus haereses, IV, 20, 7), cea mai importantă ființă a creației Sale, care are ca
destin asemănarea în iubire, milostivire, generozitate și bunătate cu El. În lumina Învierii
Domnului, viața noastră capătă sens, căci de acum știm că moartea este numai o trecere, poate
grea, poate dureroasă, dar numai o trecere spre Împărăția lui Dumnezeu, o punte, adică un
paște, de la moarte la viață, în care niciodată nu suntem singuri, ci întotdeauna cu Dumnezeu
care ne iubește, ne luminează și ne călăuzește pașii spre întâlnirea cu El, în mod direct și
nemediat, în zorii celei de a opta zi, așa după cum este numită, în teologia noastră răsăriteană,
veșnicia. Paștele dă putere vieții noastre cotidiene, ne descoperă sensul tainic al fiecărui
cuvânt, gest sau faptă, căci toate acestea sunt trepte spre nemurire, mijloace de spiritualizare și
de îndumnezeire, după chipul Aceluia care ne-a iubit mai întâi (I Ioan 4, 10). Înviind din
morți, Domnul Hristos a marcat în mod definitiv istoria umană, punând semnul biruinței Sale
pascale în parcursul lumii noastre și în viața tuturor acelora care cred în El. (extras din
Pastorala de sfintele sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON
Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei)
HRISTOS A ÎNVIAT !

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr
ultim.”
(BRÂNCUŞ)

ADOLF HITLER – 129 DE ANI DE LA NAȘTEREA OMULUI POLITIC ȘI
CANCELARULUI GERMAN (1889 – 1945)

Adolf Hitler, născut pe 20 aprilie 1889, a
fost un om politic, lider al Partidului Muncitoresc
German
NaționalSocialist (NSDAP), cancelar al Germaniei din 1933,
iar din 1934 conducător absolut (Führer) al
Germaniei.
Ajuns la putere în 1933, Hitler, a
transformat țara într-o dictatură monopartid bazată
pe ideologia totalitaristă și autoritaristă a naționalsocialismului. Politica sa expansionistă agresivă este
considerată principala cauză a izbucnirii celui de-al
Doilea Război Mondial, soldat cu pierderi omenești
colosale.
De
numele
său
sunt
legate
numeroase crime împotriva umanității, printre care
punerea în aplicare a unui plan naționalist și rasist de
exterminare în masă a evreilor și altor „indezirabili”
din Europa, precum și lichidarea adversarilor politici
din Germania. Hitler a fost ales „omul anului” în
1938 de către revista americană Time.
Ca și mulți alți germani din Austria, Hitler a
început a dezvolta idei naționaliste germane încă din tinerețe. El și-a exprimat loialitatea doar
față de Germania, disprețuind Monarhia Habsburgică care se afla în declin și dominația ei
asupra unui imperiu pestriț etnic. Hitler și prietenii săi foloseau salutul „Heil" și cântarea
„Deutschlandlied" în loc de imnul imperial austriac.
Din 1905 Hitler s-a mutat la Viena. Timp de șase ani a dus o viață
mizeră boemiană în cele mai sărace cartiere ale orașului, singura sursă de venit fiindu-i
ilustratele cu diferite clădiri din Viena, pe care le picta și vindea în cafenele. Hitler a încercat
să intre la Academia de Arte Frumoase din Viena în 1907 și apoi în 1908, dar a fost respins de
fiecare dată.
După izbucnirea Primului Război Mondial, Hitler s-a înrolat ca voluntar în armata
germană.

Hitler a fost combatant pe frontul de vest, în Franța și Belgia, în regimentul
bavarez Reserve, în calitate de furier al regimentului. A fost prezent la un număr de bătălii
majore, între care prima bătălie de la Ypres, Bătălia de pe Somme, Bătălia de la
Arras și Bătălia de la Passchendaele. Hitler a fost de două ori decorat pentru vitejie. A
primit Crucea de Fier de clasa a doua în 1914 și Crucea de Fier de clasa întâi pe 4 august 1918
- o decorație acordată foarte rar pentru un militar cu gradul de caporal (Gefreiter). Pe 18 mai
1918, el a primit Insigna „Pentru rănile suferite” (Verwundetenabzeichen). Întrucât
comandanții regimentului au considerat că nu avea abilități de conducere, Hitler nu a fost
promovat la rangul de Unteroffizier („subofițer”).
Amarul înfrângerii în război a început să-i modeleze ideologia lui. Ca și alți
naționaliști germani, el credea în Dolchstoßlegende (mitul cuțitului înfipt în spate), care
susținea că armata germană „neînvinsă în câmpul de luptă", a fost „înjunghiată în spate” de
marxiști și civili, mai târziu numiți „criminalii din noiembrie”.
Tratatul de la Versailles stipula că Germania urma să renunțe la mai multe din
teritoriile sale și să demilitarizeze Renania. Tratatul a impus sancțiuni economice și a
perceput reparații grele de război pentru țară. Mulți germani au perceput tratatul ca o umilire,
în special articolul 231, care declara Germania responsabilă pentru război. Tratatul de la
Versailles și condițiile economice, sociale și politice din Germania de după război au fost
ulterior exploatate de Hitler cu scop politic.
Succesul obținut de partidul nazist la alegerile din vara lui 1932, după care naziștii au
format cel mai mare grup parlamentar în reichstag după grupul social-democrat, l-a încurajat
pe Hitler să nu accepte altă funcție decât cea de cancelar. Negocierile dintre Hitler
și președintele Hindenburg vizând formarea guvernului nu au dus la nici un rezultat. Au urmat
câteva luni de instabilitate politică până la 30 ianuarie 1933, când Hitler a fost numit în
funcția de cancelar. Din noul guvern făcea parte și Franz von Papen, cancelar între 1
iunie și 17 noiembrie 1932, care participase împreună cu generalul Kurt von Schleicher,
cancelar între 4 decembrie 1932 și 28 ianuarie 1933, la aranjamentul din culise, acceptat de
președintele Hindenburg, pentru însărcinarea lui Hitler cu formarea guvernului.
În scurt timp naziștii au preluat toate funcțiile de conducere, atât în parlamentul
central (reichstag) și cele regionale, cât și în economie. În martie 1933 Hitler s-a hotărât să
propună noului parlament Legea de împuternicire (Ermächtigungsgesetz), care prevedea
înlăturarea procedurilor și legislației parlamentare și transferul puterii depline cancelarului și
guvernului său, prin asumarea de prerogative dictatoriale. Cu ajutorul mulțimii adunate în
stradă și a terorii instaurate de „Batalioanele de Asalt” sau SA (Sturmabteilung) și a celeilalte
organizații paramilitare, SS (Schutzstaffel, „Eșalonul de protecție”), legea a fost adoptată cu
444 de voturi favorabile și 94 contra. S-a deschis astfel calea spre dictatura totalitară.
Axiomele ideologice ale nazismului au fost superioritatea rasială ariană
și antisemitismul. Ura profundă față de evrei a fost tema dominantă a carierei politice a lui
Hitler. S-a speculat foarte mult pe seama motivelor, dar nimeni nu a putut găsi un răspuns
satisfăcător. Cea mai plauzibilă explicație o oferă Geoff Layton în lucrarea „Germania: Al
Treilea Reich, 1933-1945”:
Oricâte explicații s-ar încerca, faptele și cifrele sunt covârșitoare: numărul oamenilor
ce au căzut victime politicii hitleriste este îngrozitor. Șase milioane de evrei au fost
exterminați în lagărele morții de la Auschwitz, Chełmno, Majdanek, Treblinka și în ghetoul
din Varșovia. Pretinsa superioritate rasială ariană a fost introdusă de Hitler în mod treptat,
tocmai pentru a amăgi opinia publică internațională. La 15 septembrie 1935 au fost adoptate
primele legi rasiale, cunoscute ca Legile de la Nürnberg. Aceste legi prevedeau că cetățenia
germană putea fi deținută numai de persoanele de origine germană; de asemeni, au fost
interzise căsătoriile mixte dintre evrei și etnicii germani precum și relațiile extraconjugale
mixte. La 9 noiembrie 1938 au fost adoptate măsuri antisemite fizice prin programul

generalizat în toată Germania. În „noaptea pogromului” (Kristallnacht) au fost distruse case,
magazine evreiești și sinagogi; peste o sută de evrei au fost omorâți și circa 20.000 trimiși în
lagăre de concentrare. Punctul culminant al acestor crime antisemite a fost atins la Conferința
de la Wannsee, în cadrul căreia înalți funcționari de stat din partidul nazist și guvern au decis
"Soluția finală în chestiunea evreiască", la cererea expresă a lui Hitler.
La 30 aprilie 1945, în timpul ultimelor lupte grele în Berlin, pe când trupele sovietice
se aflau la mică distanță de cancelaria Reich-ului, Hitler s-a sinucis. Trupul lui și cel al Evei
Braun (cu care se cununase în ziua precedentă și care s-a sinucis simultan) au fost depuse în
craterul unei bombe, stropite cu benzină de către Otto Günsche și alte ajutoare
din Führerbunker și li s-a dat foc când Armata Roșie se apropia și continuau
bombardamentele. Înainte de a se sinucide, Hitler își otrăvise câinele pentru a testa otrava.

 PROF. Petra MICULESCU

„Frumosul este echitatea absolută.”
(BRÂNCUŞ)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

PRIMELE IUBIRI
de Nicolae LABIȘ

Mi-am tăiat în suflet temple,
Chip cioplit s-aşez în ele,
Cerbii mei au să-l contemple
Adunaţi sub ploi de stele.
Brazii mei înalţi şi plopii
Sub poleiuri de zăpadă,
Înmulţit în mii de copii,
Chipul tău au să ţi-l vadă.

Iar izvorul înserării
Oglindi-va-n ape pale
Arcul strâns al cugetării
De pe bolta frunţii tale.
Peste stânci mi s-or desprinde
Flăcări verzi, când ai să treci,
C-o privire vei aprinde
Roua ierbii mele, reci.
Dacă alte lumi, plecată
Cu-ai tăi paşi ai să alinţi,
Îţi va fi şi-atunci păstrată
Urma paşilor fierbinţi.
Căci foşnindu-ţi unduirea
Calmă-a palmelor subţiri,
Mi-a stins până şi-amintirea
Trecătoarelor iubiri.
Doar o singură iubire
Lâng-a ta o mai păstrez Este prima mea iubire,
Ea mi-a dat în viaţă-un un crez.
Ea, al vieţii mele soare,
Încălzi-va din senin
Toate cântecele care
Ţie am să ţi le-nchin.
Mergeam tăcuţi alături, străini, odinioară
Şi presimţeam că astăzi voi fi îndrăgostit
De faţa ta curată ca zorile de vară,
De părul tău de aur împletit.
Dar nu ştiam că nimeni n-are să poată şterge
Văpăile din inimi, acest pojar nestins,
Că pe cărări de sticlă alături ne vor merge
Ideile, îmbrăţişate strâns.
Că prins de-o vrajă nouă şi-atotcuprinzătoare
Voi părăsi boema cu gustul ei amar,
Că vinul, deşi-mi place când scapără-n pahare,
Mă va-mbia din ce în ce mai rar.
Văzusem frumuseţea privirilor semeţe,
Izvoare de lumină, de umbre şi scântei,
Dar bănuisem numai adânca frumuseţe
De dincolo de ochii mari şi grei,

Ce mai târziu, prin lupte lăuntrice-am aflat-o
Şi-o aflu-n întregime în fiecare zi
Iluminându-mi viaţa cu flacăra-i curată
Fără de care n-aş putea trăi.

„A învinge fără primejdie înseamnă a
triumfa fără glorie.”
(CORNEILLE)

e brunei-n patima magneticei amiezi

ăţişez

ȘTIAȚI CĂ…


...există aproximativ 1.5 miliarde de km cubi de apă pe Pământ, asta e 1.5
miliarde de trilioane de litri, sau 800 de miliarde de piscine olimpice?

... dacă toată apa de pe Pământ s-ar răspândi egal pe toată suprafaţa Pământului
aceasta va avea o adâncime de 3 700 metri?

... 97% de apă pe Pământ este sărată. 2.1 % este închisă în calotele polare şi
mai puţin de 1% este disponibilă ca apă potabilă?

…apa este a doua cea mai răspândită moleculă în univers? Cea mai frecventă
este hidrogenul gazos, H2.

...cel mai mare nor de vapori de apă cunoscut a fost descoperit de oamenii de
ştiinţă NASA în jurul unei găuri negre aflate la o distanţă de 12 miliarde de ani lumină de
Pământ? Aici este de 140 trilioane de ori mai multă apă decât în toate oceanele de pe planeta
noastră.

...toată apa de pe Pământ a ajuns aici în comete şi asteroizi? S-a întâmplat între
4.5 miliarde şi 3.8 miliarde de ani în urmă.

...Antarctica a fost acoperită de gheaţă mai mult de 30 de milioane de ani? La
moment, este acoperită cu 10 mii de miliarde de tone de zăpadă şi gheaţă.

...există gheaţă la polii Lunii și la polii planetelor Marte şi Mercur?

...sunt cel puţin 16 tipuri, sau “faze”, diferite de gheaţă? Toate acestea au o
structură cristalină diferită.

...Soarele şi alte stele ca el creează în fiecare secundă un volum de apă,
echivalentul a 100 milioane de râuri Amazon?

...corpul vostru este între 60% şi 70% apă? Cantitatea de apă se schimbă la
diferite momente ale vieţei voastre. Fătul uman este aproximativ din 95% din apă în primele
luni şi ajunge la 77% la naştere. O persoană de 70 kg, conţine 42 de litri de apă.

... Leonardo da Vinci şi Niccolo Machiavelli cândva au alcătuit un plan de a
folosi apa pentru a câştiga în război, prin devierea râului Arno?

...peste tot unde există apă lichidă pe Pământ, există viaţă chiar dacă apa este
aproape de temperatura fierbere?

...este nevoie de 100 de litri de apă pentru a face 2 felii de pâine şi 65 de litri
pentru caşcavalul din sandwich-ul dumneavoastră?

...utilizaţi 8 litri de apă pentru a spăla o toaletă şi aproximativ aceeaşi cantitate
de apă pentru a spăla dinţii?



...fiecare dintre noi bea aproximativ 1 metru cub (1000 litri) de apă în fiecare

an?

...moleculelor le place să se lipească de lucruri, în special una de alta? Acest
fenomen se numeşte tensiune superficială. Acestui fenomen îi datoraţi viaţa: aceasta înseamnă
că apa poate duce sângele prin vasele înguste din organism, de multe ori împotriva forţei de
gravitaţie.
„Cea mai frumosă şi mai profundă trăire
Culese de:
omenească este misterul.”
 prof. Mihai MICULESCU
(EINSTEIN)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

Portretul mamei mele

Mama mea are 44 de ani și este o femeie foarte frumoasă. Are ochi căprui și
pătrunzători, iar părul scurt și roșcat, îl are mereu aranjat și pieptănat. Este cea mai frumosă
mamă din lume. Ochii ei sunt mereu blânzi și mă privesc întotdeauna cu dragoste, duioșie și
căldură. De multe ori cu o simplă privire reușește să mă calmeze sau să mă încurajeze.
Mama este o persoană harnică și nu se plânge niciodată, indiferent de ceea ce are de
făcut. În fiecare dimineață, când mă trezesc, o zăresc în bucătărie pregătindu-mi micul dejun.
Chiar dacă este acasă sau la serviciu, mama mea este o persoană energică și foarte entuziastă
în tot ceea ce face.
Când sunt bolnav, cine mă poate îngriji cu atâta bunătate ca mama?! Eu pentru toate
acestea, o iubesc mai mult decât pe orice ființă din lume. Și oricât voi face pentru ea nu va fi
de ajuns.

 Matei-Nicușor BĂJENARU
Clasa a VI-a
Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

„puţini oameni ştiu să fie bătrâni.”
(La ROCHEFOUCAULD)

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

1 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Vasilica ŞTEFAN
Vasile SARU
Aurora BĂLAŞA
Aurelia ŞERBAN
Rodica CIOCAN
Ioan POPESCU
Serghe MILEA
Florina DOBRESCU
Mihăiţă OPROIU
Vasilica STÎNGACIU
Adela MITRESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
Liliana ȘERBAN
2 aprilie
Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ
Floarea ARON
Vasile GRECU
Maria IANCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
Marius-Daniel NEGULESCU
Gabriela DOBRESCU
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ

3 aprilie
Olimpia MICULESCU
Laurenţia TUDOR
Vasile SAVU
Ion SAVU
Maria-Magdalena DUMITRU
Maria BOBLEACĂ
Filareta SARU
Florin NEAGA
Nicoleta STÎNGACIU
Gheorghe-Florin MITRESCU
4 aprilie
Anola MITRESCU
Neonila ŞERBAN
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN
Vasile STOICA
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
Florina-Alexandra OAIE
5 aprilie
Steliana NICOLĂESCU
Dorina PIOARU
Maria SPÎNU
Mihaela MIHĂLCESCU
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
Constantin-Ciprian ILIE

Ana-Maria-Florentina FĂȘIE
6 aprilie
Avida MARINESCU
Ion STÎNGACIU
Iulian BÎRLIGEANU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
David-Marian SUSAI
Elena-Violeta POPESCU
7 aprilie
Egiziu ŞERBAN
Luminiţa ILIE
Alina-Florina IANCU
Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA
Andrei-Cristian ZEGHERU
8 aprilie
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
Răzvan-Ion FĂŞIE
Daria-Ștefania ZAMFIRESCU
9 aprilie
Maria MIHAI
Aurica CÎRSTEA
Dumitru STOICA
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE
Elena-Antonia FĂŞIE

10 aprilie
Eugeniu IONESCU
Sever MITRESCU
Grigore FĂŞIE
Magdalena MIHĂESCU
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Alexandra-Nicoleta SÂRBU
Ana-Maria POPESCU
Ana-Maria ŞETREANU
Ingrig-Elena-Astrid TRONECI
11 aprilie
Floarea VASILE
Viorica OPREA
Vasile GOGU
Florentina BURCĂ
Elena DOBRESCU
Dănuţ GHEORGHE
Simona-Elena MIHAI
Robert-Georgian GHEORGHE

12 aprilie
Eduard-Gabriel OPREA
Maria MITRESCU
Steliana SARU
Elena PUIESCU
Cornel DRĂGHICI
Elena ARON
Elivia MIHAI
Vasile FĂŞIE
Corneliu-Daniel TUDOR
Eugen NECŞOIU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
13 aprilie
Dumitru GAFIŢOIU
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Alexandru ILIE
Lucia-Violeta POPESCU
Constantin DOBRESCU
Ion OPREA
Nicoleta STANCIU
Patricia STREULEA
14 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Mircea BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Constantin SAVU
Mariana BĂLAŞA
Andrei GAFIŢOIU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Teodora-Roberta CIOBU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ
15 aprilie
Emilia MILEA
Dumitru MOREANU
Maria IONIŢĂ
Florina MITRESCU
Maria ŢÎRGHEŞ
Florina BANU
Ana-Florina TRONECI
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Vasile-Sebastian SAVU
Nicolas-Marian MITRESCU
Darius-Sebastian GHEORGHE
16 aprilie
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Florica UȘURELU
Florian VASILE

Marian-Claudiu ARON
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU
17 aprilie
Vasilica ŞERBAN
Nicolae MILEA
Elena ILIE
Marcela BĂLAŞA
Simona ANTOFIE
Costin-Leonard PURGHEL
Adriana-Loredana FLOREA
Ana-Maria MITRESCU
18 aprilie
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Vasile DRĂGHICI
Ioan STÎNGACIU
Victor-Cătălin UNGUREANU
Gheorghe SMARANDA
Florin STOICA
Gianina IONESCU
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONDRUZ
Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ
Alexia-Ștefania ANTOFIE
Ștefania-Raisa BRÂNZICĂ

19 aprilie
Manina GAFIŢOIU
Vasile UDROIU
Ion ŞTEFAN
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
Ilie CÎRSTEA
20 aprilie
Marieta MOREANU
Valeria FĂŞIE
Avian PETRESCU
Ion-Daniel SAVU
Daniel DOBRESCU
Adina DÎNGEANU
Vasile UDROIU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
21 aprilie
Felicia OANCEA
Valeria STOICA

Petre DOBRESCU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Mihai-Liviu STOIAN
Georgian-Adrian STANCIU
Ion-Georgian FÂŞIE
22 aprilie
Elena MITRESCU
Gheorghe PO PESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Andreea-Georgiana VASILE
Mihai BĂLAŞA
Victoria-Florentina PIOARU
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe FĂŞIE
Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgel DRAGOMIR
Georgeta MITRESCU
Georgeta OACHEŞU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgian NEAGA
Georgeta NEAGA
George SĂVULESCU
Gheorghe-Florin ILIE
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Carlos-Marian GRECU
Denisa-Georgiana POPESCU
Gheorghița DINU
24 aprilie
Emilia POPESCU
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Mircea-Bogdan TRONECI
Carmen-Ximena NEGULESCU
Dominic-Ștefan
25 aprilie
Elena STÂNGACIU
Ion ION
Elena-Mioara OANCEA
Camelia CIOCAN
Gheorghe MOREANU
Cristina STÎNGACIU
Florentina-Georgiana CIOBANU
Marcu-Georgian MEDREGA
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Georgian-Alexandru SAVU
Valentin-Iulian DOBRESCU

26 aprilie
Ioan-Florian GHERGHIN
Ion BĂLAŞA
27 aprilie
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
Maria-Mihaela FĂŞIE
Leontina-Cristiana POPESCU
Florina-Mădalina ZAHARIA
28 aprilie
Constantin IONESCU
Vasilica DUMITRU
Constanţa CONDOR
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie

Cecilia BADEA
Gheorghe MOROE
Angelica-Nela COROERU
Claudiu DRĂGHICI
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Mihai-Alexandru VORNICU
Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU
Karina-Adriana ȘETREANU
Constantin-Cristian FĂȘIE
30 aprilie
Maria BADEA
Gheorghe GRECU
Mihai TOMESCU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Daniela ENESCU

„Nu este lucru înţelept să spui : „voi trăi”; viaţa de
mâine este prea târzie – trăieşte azi!”
(MARTIALIS)
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