
NR. 11/2020
(2423)

 12 – 25 iunie
 4 pagini

 1 leu

Igiena mâinilor, cel mai bun „vaccin”

Meºterii populari la vreme de
restriºte, un proiect inovator

Take, Ianke ºi Cadîr,
meºteºugari cu sârg
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Este Covid-19 influenþat de anotimpuri?

Obiecte decorative tip Gallé

Managerul de la „Matei Balº” se declarã indignat de faptul cã autoritãþile
monteazã în diverse locuri publice, chiar ºi prin spitale, tot felul de invenþii
care împrãºtie soluþii dezinfectante asupra oamenilor, fãrã niciun fel de
efect pozitiv în combaterea rãspândirii epidemiei Covid-19.

Din pãcate, românii par sã fi uitat de cel mai elementar gest, care are
un impact uriaº în lupta cu noul coronavirus, ºi anume spãlatul pe mâini!

„Cum va arãta sistemul sanitar? Habar n-am. Dar cu siguranþã nu va
mai fi cel de astãzi. Ce vedem în momentul de faþã? Vedem sisteme de
triaj, unele puse cu cap, altele mai puþin, vedem tot felul de invenþii care
ne stropesc cu chimicale din cap pânã în picioare, total aiurea... Dar, în
schimb, am uitat de apã ºi sãpun! O camerã care este aerisitã, unde
pãtrunde soarele, acolo nu pãtrunde doctorul. Ca atare, vreþi sã vã þineþi
departe de doctor? Apã ºi sãpun, vã spãlaþi pe mânuþe, pe faþã, ºi lucrurile
vor fi aºa cum trebuie sã fie”, a rãbufnit Streinu Cercel.

Concluzia este cã românii nu au voie sã se joace de-a pandemia,
chiar ºi dupã relaxarea mãsurilor. Virusul SARS-CoV-2 nu iartã pe nimeni,
atacã absolut la fel pe toatã lumea.

ªeful Institutului „Matei Balº” din Capitalã a fãcut aceste precizãri cu
ocazia simpozionului „Consecinþele pandemiei asupra societãþii”, organizat
de Academia Românã. (L.T.)

Chiar dacã reprezintã cel mai bun „vaccin” împotriva Covid-19 de
care dispunem la momentul actual, mãsurile minime de igienã sunt tot
mai mult ignorate de români. Atunci, sã nu ne mire dacã într-o zi ne vom
trezi cã suntem infectaþi cu noul coronavirus! Avertismentul, unul dur,
dar în binecunoscutu-i stil, îi aparþine profesorului Adrian Streinu Cercel.

Proiectul „Meºterii populari la vreme de restriºte”
s-a nãscut din dorinþa de a oferi o ºansã meºteºugarilor
loviþi crunt de lipsa opþiunilor în perioada pandemiei
Covid-19. S-au înscris mai mulþi creatori de frumos,
iar promovare se face online, prin intermediul reþelelor
de socializare, acolo unde „miºunã” oameni interesaþi
sã vadã ºi sã cumpere produse tradiþionale.

Cristina Carmen, din Suceava, modeleazã lutul de
aproape 20 de ani. Despre ea, apropiaþii spun cã este
un autodidact desãvârºit ce practicã cu pasiune ºi
dãruire acest meºteºug. Fãureºte obiecte din lut atât
prin modelaj, dar ºi la roatã, pe care mai apoi le deco-
reazã cu desene frumoase.

Din mâinile ei ies farfurii de diferite dimensiuni
decorate cu simboluri tradiþionale sau cu picturã naivã,
ulcioare ºi cãniþe, vaze de flori, clopoþei, mãrþiºoare.

Meºterul sucevean a învãþat sã adapteze obiectele
ºi desenul în funcþie de perioada în care lucreazã
(Crãciun, Mãrþiºor, Paºte, Sânziene etc.).

Cele mai cunoscute personaje ale dramaturgului
Victor Ioan Popa sunt ºi azi cât se poate de actuale.
Poartã doar alte nume, în schimb, trãiesc ºi muncesc cu
acelaºi sârg, într-o simbiozã greu de priceput. Se întâmplã
undeva pe strada Traian, din Capitalã, în apropierea Halei
omonime.Take, Ianke ºi Cadîr sunt, de fapt, un plãpumar,
un blãnar ºi un geamgiu, meºteri mari ºi pricepuþi, cu
prãvãlii lipite una de alta, din pragul cãrora zi dupã zi îºi
dau bineþe ºi fac asta de o viaþã. „De când e lumea”,
cum zic ei. Lumea lor, evident, a meºteºugarilor.

Mihai Georgescu este Take. Plãpumar cu darac
Mihai Georgescu are 67 de ani ºi încã mai dã la

„darac” la mânã, ca acum o sutã de ani. A împlinit o jumã-
tate de veac de când tot coase plãpumi ºi saltele, face
fotolii, scaune, canapele, chiar ºi uºi capitonate, dar din
astea tot mai rar, cã nu prea se mai poartã.

Nea Miºu este fost elev al ºcolii profesionale a
UCECOM, de pe strada Economu Cezãrescu, din Regie.
Dacã îþi faci timp sã-l asculþi, descoperi o mulþime de
poveºti ºi auzi cum se laudã, foarte mândru, cã are ºi
diplomã de pompier ºi cã a lucrat un pic ºi ca „mecanic
de motopompã”; a fãcut armata la pompieri, ºopteºte
conspirativ un vechi amic.



2 Nr. 11/ 12 – 25 iunie 20202  ÎN ACTUALITATE 

ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãEste Covid-19 influenþat de anotimpuri?

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”
preia modelul norvegian

CECOPA, Plan de Acþiune pentru
Economia Socialã

În prima ºedinþã publicã a Parlamentului Euro-
pean, CECOPA a prezentat o serie de propuneri
având ca temã Planul de Acþiune pentru Economia
Socialã.

Dupã reuniunea inauguralã a intergrupului de
Economie Socialã din ianuarie, prima audiere publicã
a avut loc sub forma unei conferinþe online þinute pe
2 iunie. În ciuda formatului neobiºnuit al eveni-
mentului, datorat pandemiei Covid-19, peste 400 de
participanþi s-au înscris la dezbaterile virtuale.

Reprezentantul CECOPA, Gianluca Verasani, a
prezentat planul cooperativelor italiene în elaborarea
de mãsuri care sã asigure o creºtere durabilã a
miºcãrii cooperatiste. Adresându-se Comisiei Euro-
pene, Verasani a cerut sã se recunoascã rolul jucat
de cooperative în protejarea industriilor tradiþionale
prin menþinerea locurilor de muncã ºi a compe-
tenþelor ºi a cerut îmbunãtãþirea relaþiilor dintre
întreprinderi, universitãþi ºi administraþii.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” preia modelul norvegian
de învãþãmânt, putem spune asta în urma unui schimb de
experienþã la care au luat parte cadrele didactice ºi elevii din
Economu Cezãrescu.

Proiectul „Îmbunatãþirea stagiilor de instruire clinicã prin
model norvegian”, din cadrul Programului de educaþie, burse,
ucenicie ºi antreprenoriatul tinerilor, finanþat în România prin
granturile SEE 2014-2021, a reprezentat o ºansã uriaºã ºi
pentru învãþãmântul cooperatist.

Amintindu-ºi despre vizita la ºcoala partenerã din Norvegia,
Glemmen videregående skole, doamna profesor Larisa Costin
povesteºte: „M-au impresionat multe aspecte legate de orga-
nizarea stagiilor de instruire clinicã, unde, pe lângã dotarea
materialã modernã, elevii ºi profesorii folosesc fiecare resursã

Moda Lux, pe toboganul
economiei de piaþã

O informaþie nedoritã scoate la ivealã luptele grele pe
care societãþile cooperative le duc pentru supravieþuire în
vremurile acestea. SCM Moda Lux Baia Mare, un nume de
referinþã în branºã, a intrat în lichidare, conform deciziei
Adunãrii Generale Extraordinare a membrilor cooperatori, din
30 martie, publicatã în Monitorul Oficial.

Chiar dacã nu a mai fãcut parte, de mulþi ani, din familia
Uniunii Naþionale a Cooperaþiei Meºteºugãreºti (astfel cum au
hotãrât, la vremea respectivã, membrii cooperatori), SCM Moda
Lux din Baia Mare a rãmas o cooperativã puternicã, un brand
respectat despre care s-a vorbit cu respect.

Totuºi, fãrã un management adecvat prezentului ºi în lipsa
unei viziuni pe termen mediu ºi lung elaboratã în funcþie de
posibilitãþile ºi realitatea din firmã, SCM Moda Lux Baia Mare
a sfârºit aidoma multor societãþi care n-au înþeles cã tocmai
esenþa cooperãrii presupune uniune ºi eforturi comune pentru
depãºirea crizelor. În plus, trãind într-o societate de consum,
care favorizeazã însingurarea individului, ajungem sã observãm
aceeaºi tendinþã ºi în cazul firmelor. În locul unitãþii ºi a coo-
perãrii, mulþi au ales calea mai grea, a mersului pe cont propriu,
care nu întotdeauna s-a dovedit ºi soluþia viabilã.

Astfel s-a ajuns ca în cadrul Adunãrii generale din
30.03.2020 membrii cooperatori ai SCM Moda Lux Baia Mare
prezenþi la ºedinþã (86 la numãr, dintr-un total de 114) sã
hotãrascã „dizolvarea societãþii cooperative, cu intrarea în
lichidare” (am citat din Monitorul Oficial, partea a 7-a, din
28.04.2020).

Cu o societate intratã în lichidare ºi aflatã în plin proces
de dizolvare, pentru cei 114 membri cooperatori urmeazã
timpuri grele. „Soarta” lor stã acum în mâinile lichidatorului
Cabinet Individual de Insolvenþã Udrea Cãlin Dan.

Culmea este cã SCM Moda Lux Baia Mare a fost una
dintre cele mai puternice societãþi cooperative din þarã. Între
1994 ºi 1997, firma bãimãreanã a câºtigat Topul SCM la ediþiile
sale de început, primind definitiv trofeul decernat anual celei
mai performante societãþi cooperative meºteºugãreºti.

SCM Moda Lux Baia Mare ºi-a axat activitatea pe confecþii
de îmbrãcãminte în sistem lohn, realizând în special canadiene
cu glugã ºi cu douã feþe.

Accident de naturã economicã? Întorsãturã neaºteptatã a
sorþii? Cronicã a unui eveniment deja intuit? Acum, depinde
cum interpreteazã fiecare aceastã ºtire. (N.C.)

Medicamentul pentru pisici care
blocheazã Covid-19

Academia de ªtiinþe Medicale din China susþine
cã a descoperit un posibil tratament pentru Covid-19.
Medicamentul care le-a atras atenþia oamenilor de
ºtiinþã este GC376, utilizat pentru tratarea peritonitei
infecþioase feline (FIP), o boalã fatalã pentru pisici.
Ei bine, efectuând un test de laborator, chinezii au
descoperit cã medicamentul în cauzã poate bloca
în mod eficient replicarea virusului SARS-CoV-2!

Încã de când a apãrut, despre Covid-19 s-a tot spus cã
va dispãrea  odatã cu încãlzirea vremii, la fel ca în cazul unei
gripe sezoniere obiºnuite. Dupã trei luni în care a „arestat”
planeta întreagã, SARS-CoV-2 readuce în discuþie subiectul
„sezonalitãþii”.

Caracterul sezonier nu este ceva neobiºnuit pentru un
„virus respirator”, ba chiar a fost obiectul mai multor studii din
avalanºa de lucrãri ºtiinþifice care au acompaniat valul pan-
demic. „Numeroase virusuri respiratorii sunt sezoniere, cum
ar fi gripa sau Virusul sinciþial respirator (VSR)”, a declarat
epidemiologul francez Antoine Flahault.

Prin urmare, ºi SARS-CoV-2 ar putea fi influenþat de
anotimpuri – temperaturã, umiditate, razele Soarelui sau compor-
tamentele umane.

Însã ce argumente pot fi aduse în sprijinul unei astfel de
afirmaþii? În primul rând, Covid-19 a apãrut la sfârºitul lui
2019, în plinã iarnã. Apoi, „el a antrenat epidemii puternice în
zonele temperate din emisfera nordicã, în perioada ianuarie –
mai, în timp ce acþiunea sa a fost mai redusã în zonele tem-
perate din emisfera sudicã”, a arãtat Flahault.

De la începutul lunii iunie se observã o reducere pronun-
þatã aproape peste tot, cu excepþia anumitor regiuni din
emisfera nordicã, precum Suedia, Polonia ºi unele zone din
America. Pe de altã parte, odatã cu apropierea iernii australe,
Argentina, Chile, Brazilia ºi Africa de Sud se confruntã cu o
creºtere considerabilã a epidemiilor.

„În general, impresia este cã existã o frânare estivalã,
însã aceasta poate fi parþialã ºi ar putea sã nu reuºeascã
neapãrat sã împiedice o circulaþie, posibil moderatã, pe tot
parcursul verii”, a atras atenþia reputatul medic de la Univer-
sitatea Geneva.

din mediul înconjurãtor pentru a o transforma în activitate de
învãþare. În domeniul asistenþei medicale, laboratoarele de
instruire clinicã erau transformate într-un mediu cald, familial,
pentru a întãri elevilor ideea cã îngrijesc omul, nu boala”.

ªi Emilia Clecea, asistent medical la Hospice „Casa
Speranþei”, tutore pentru elevii Colegiului UCECOM în stagiile
clinice, împãrtãºeºte aceleaºi impresii plãcute din vizita de
studiu efectuatã în Norvegia: „Este primul proiect la care
particip ºi sunt mulþumitã de noile achiziþii dobândite prin
participarea la activitãþile din cadrul acestuia. Am fost impre-
sionatã de faptul cã în Norvegia se pune mare accent pe
îngrijirea persoanelor în vârstã. Respectul ºi preþuirea vieþii
sunt atitudini adânc înrãdãcinate atât la oamenii obiºnuiþi, cât
ºi la autoritãþi. Acest lucru se reflectã printre altele în excep-
þionala dotare a centrelor speciale pentru îngrijirea bãtrânilor
ºi în grija pe care personalul medical o acordã acestora. În
acest spirit sunt educaþi ºi elevii viitori asistenþi medicali de la
Colegiul UCECOM Spiru Haret”.

L. TEODORESCU

Aºadar, sezonalitatea SARS-CoV-2 rãmâne o ipotezã în
picioare, dar una dificil de testat ºi probat, crede ºi specialistul
în boli infecþioase Pierre Tattevin. El dã ca argument un studiu
realizat de cercetatorii de la Universitatea Princeton, publicat
recent în revista Science. Americanii au constatat un efect
secundar al temperaturii ºi umiditãþii asupra rãspândirii virusului,
cel puþin în stadiile incipiente ale pandemiei. „Virusul se va
rãspândi rapid, indiferent de condiþiile climatice, deoarece existã
un factor mult mai preponderent pentru circulaþia SARS-CoV-2:
actuala imunitate colectivã slabã a populaþiei”, aratã studiul de
la Princeton.

NICHOLAS CEZAR

Comisia Europeanã a transmis cã se depun
eforturi pentru a include actorii din economia socialã
în rãspunsurile naþionale la criza Covid-19. Astfel,
s-a cerut extinderea domeniului de aplicare al
Fondului de Solidaritate UE ºi a garanþiilor acordate
în cadrul Fondului European de Investiþii. Totodatã,
o interesantã propunere a vizat înfiinþarea unui
instrument european pentru sprijin temporar menit
a atenua riscurile de ºomaj în economia socialã.

În a doua sesiune a discuþiilor, experþii ºi-au
împãrtãºit cele mai bune practici ale economiei
sociale în Murcia, Bruxelles ºi Pomerania de Vest,
iar evenimentul a fost încheiat de observaþiile depu-
taþilor Manon Aubry (Franþa), Monica Semedo
(Luxemburg) ºi Leopoldo López (Spania).

Momentan, s-a demonstrat cã medicamentul
pentru pisici distruge aºa-numita enzimã Mpro, adicã
enzima care descompune marile proteine ale unui
organism în aminoacizi. Virusul utilizeazã tocmai
aceºti aminoacizi ca „elemente de construcþie”. Cu
alte cuvinte, fãrã Mpro, noul coronavirus nu se poate
reproduce.

Opt milioane de infecþii la nivel
mondial

Decesele în urma pandemiei de coronavirus în
lume se apropie de o jumãtate de milion, potrivit
datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins.
La nivel mondial, opt milioane de persoane sunt
infectate, cu Statele Unite ale Americii pe primul loc
la numãrul de cazuri noi ºi decese, urmate de
Brazilia.

Cel mai grav este în America Latinã, acolo unde
situaþia pare scãpatã de sub control – peste
1,6 milioane de infecþii ºi 100.000 de morþi!
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Meºterii populari la vreme de restriºte, un proiect inovator

Take, Ianke ºi Cadîr, meºteºugari cu sârg
(Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina 1)

Printre meºterii populari care au
rãspuns afirmativ invitaþiei de a
participa la acest proiect se numãrã
ºi Nechifor Elena. Bucovineanca meº-
tereºte tot felul de podoabe tra-
diþionale de aproape douã decenii,
dar spune cã nu a preluat tradiþia
familiei; din contrã, se declarã o
autodidactã desãvârºitã, cãreia i-a
plãcut sã se documenteze, astfel
ajungând sã practice cu dibãcie ºi
drag acest meºteºug. Obiectele pe
care le face Nechifor Elena sunt
mãrgele, gherdanele, brãþãri, cercei,
toate lucrate cu grijã ºi canonic, în
acelaºi timp.

Din ªcheia a coborât cu produ-
sele ei ºi Stela Lucaciu, cunoscut
personaj local, care practicã cusutul.
Coase cãmãºi, dar ºi recondiþio-
neazã diferite obiecte textile popu-
lare uzate (cãmãºi populare, ca-
trinþe, ºtergare etc.). A preluat meº-
teºugul de la mama sa, dar ca o
noutate în domeniu a adus costu-
mele pentru pãpuºi, pe care ulterior

le îmbracã. Soþul ei, Gheorghe Lucaciu,
este ºi el meºter popular, practicã
opincãritul ºi confecþioneazã mãºti
populare folosite la obiceiurile de
iarnã.

Fiindcã România, la fel ca multe
alte state, nu a fost feritã de pan-
demia cu SARS-COV-2, familia
Lucaciu ºi-a mutat atelierul în casã,
pentru a se proteja de infecþia cu

noul coronavirus. În acelaºi timp,
credinþa cã Dumnezeu îi va pãzi de
aceastã primejdie le-a întãrit sufletele.

Cum s-a întâmplat ºi cu familia
Paºcaniuc, din Marginea. Angela,
meºter popular, se ocupã cu prelu-
crarea lutului, învãþând tehnicile de
la soþul sãu, Dumitru. S-a specializat
pe partea ornamentalã, iar obiectele
sale sunt cele mai cãutate la târguri.

Dumitru Paºcaniuc, meºter popu-
lar ºi el, practicã olãritul de la vârsta
de 18 ani, moºtenind dragostea pentru
lut de la pãrinþii ºi bunicii sãi. Cera-
mica fãuritã de el este una utilitarã
– oale de sarmale, ulcioare, lãptare,
babe pentru cozonaci, oale pentru
smântânã, cãniþe, ghivece pentru
flori, vaze, castroane. Lucreazã dupã
un tipar bine stabilit: lutul pe care îl
foloseºte este lãsat la macerat timp
de 2-3 sãptãmâni, apoi este frã-
mântat cu picioarele pentru a obþine
un amestec omogen. Ulterior, este
modelat la roatã, dupã care urmeazã
etapa uscãrii vaselor, glazurarea ºi
arsul lor în cuptor. Timpul arderii este
de 15-16 ore, lemnele folosite fiind
foarte bine uscate.

Ucenic al marelui profesor Nicolae
Sava, meºterul popular Gheorghian
Nicolaie, din Suceava, este specia-
lizat, la rândul lui, în prelucrarea lem-
nului, miniaturi tradiþionale. Lucreazã
din 1998 ºi este membru al Acade-
miei Artelor Tradiþionale din România.

MARIUS OLARU

nu-i turc, ci moþ. Îl cheamã Ianc, Petre Ianc. 61 de ani,
iar de prin 1980 practicant de seamã ºi cu respect al
meseriei de geamgiu. Toatã ziua taie la sticlã, dar mai
nou pune ºi plase de þânþari.

Ai lui au coborât din comuna Margãu, judeþul Cluj,
la vale, ºi s-au pripãºit prin Bucureºti. „Familia mea a
venit în Bucureºti dupã ce ai mei au fost slugi la evrei,
cã ei erau geamgii adevãraþi. Dupã rãzboi, ne-am
perfecþionat ºi noi în meseria asta ºi am învãþat sã
stãpânim tehnica sticlei”, spune Cadîr.

Chiar ºi cu o experienþã de 40 de ani în spate,
Petre Ianc tot se teme sã nu-ºi taie degetele.

Gumuþeasca, dialect anticomunist

Moþul Cadîr se laudã cã ºtie „gumuþeasca”: „E o limbã
cunoscutã doar de geamgii. Asta ne-a ajutat, pe vremea
comuniºtilor, sã vorbim între noi fãrã sã ne înþeleagã
nimeni. Pot sã vorbesc despre dumneata, fãrã sã-þi dai
seama cã vorbesc despre dumneata. E un argou folosit
în Margãu, de unde sunt, ºi de prin satele învecinate”.
Aidoma unui profesor, îþi explicã faptul cã etimologia
termenului provine de la verbul „a godi”, ceea ce înseamnã
a fi atent, prudent.

Obosiþi, dar muncitori, guralivi ºi destoinici, cei
trei meºteºugari Take, Ianke ºi Cadîr sunt reprezen-
tanþii unei generaþii care azi îºi doineºte cântecul de
lebãdã.

LAURENÞIU TEODORESCU

personajul lui Victor Ioan Popa, dar e blãnar „ºi-mi
ajunge”. Pesemne cã da, îi ajunge, dupã cinci decenii
de muncã... A ieºit blãnar la 16 ani. Tot la UCECOM,
ca plãpumarul Take, vecinul sãu, iar dupã ºcoalã a
plecat uncenic pentru doi ani la „Cooperativa Blãnari
Bucureºti”.

Se laudã cã-i expert în orice tip de blanã, indiferent
de continentul de pe care provine. A fãcut haine ºi din
iepure, miel, dihor, jder, nurcã, enot, vulpe roºie, vulpe
polarã, blãniþe de hamster, bizam, marmotã, pânã ºi
nutrie. Azi, cel mai mult se cautã bizamul, dar cu
30 de ani în urmã, era la modã „Mouton Doré”, pentru
clasicul „alendelon”, râvnit de bãrbaþii eleganþi ai
României. Mai face ºi acum câte un „alendelon”, cu
preþ fix, 1000 lei, „cã intrã-n el vreo zece piei... ºi mai
depinde ºi de mãsurile clientului”.

Ca toþi meºteºugarii cooperatori, ºi Ianke tânjeºte
dupã vremurile de odinioarã, când meseria era
bãnoasã. „Acu’ s-a cam pierdut… Lumea îºi ia blãnuri
de-a gata, din magazinele de la mall. Io fac mai mult
reparaþii ºi transformãri, noroc cã am pensie 10 mi-
lioane”.

Cine a distrus blãnãria? Adepþii Gretei Thunberg, e
convins Ianke: „Ne-au omorât ãºtia, ecologiºtii, cã sã
nu se mai împuºte animale. Pãi, o blanã sinteticã, de
plastic, dureazã vreo doi ani ºi gata. Una naturalã te
þine o viaþã-ntreagã!”.

Nu e turc, ci român din Þara Moþilor. Geamgiul Cadîr
Tot pe strada Traian îl descoperim ºi pe cel de-al

treilea personaj al lui Victor Ioan Popa. Cadîr al nostru

Venerabilul meºteºugar încã mai dã la darac,
foloseºte un degetar pe arãtãtorul de la mâna stângã,
jongleazã cu o foarfecã, iar din când în când îºi face
timp sã pedaleze ºi la o maºinã de cusut Singer,
„veche de 110 ani, taicã. E perfectã! Merge la «gros»
ºi, în general, la orice. Plus cã nu consumã curent”.

Take al nostru ºi-a dorit sã se facã fotbalist, dar
a ajuns sã dea cu pumnul. În tinereþe, a fost boxer la
clubul Metalul Bucureºti. „Am fost vicecampion la
«Centura de Aur» în 1976, la categoria uºoarã”, se
fãleºte nea Miºu. Ca orice mardeiaº (sportiv) care se
respectã, are ºi el nasul spart.

Clienþii care îi bat la uºã vor plãpumi ºi saltele
fãcute de mânã, la „douã cusãturi”, cu aþã tare de tip
„urs”. La „întâmpinare”, nimereºte printre comenzi ºi
câte o pernã sau saltea, chiar ºi tapiþerie de mobilã
pentru fotolii, canapele. Nu se plânge de concurenþã,
asta ºi pentru cã practicã preþuri imbatabile – tariful
sãu pentru o pernã cu umpluturã de melanã, de 50X70
cm, este de 40 de lei! La una cu puf de gâscã, scorul
sare de 150 de lei, iar la o plapumã de pat dublu
ajunge ºi la 550 de lei, dar cu materialele lui.

Nici de faptul cã mai rãmâne cu marfã pe stoc nu
se plânge Take. A donat la plãpumi ºi perne echipei
Rapid ºi Bisericii încât are pomeni pentru ºapte vieþi.

Blãnarul Ianke, tatãl „alendelonului” în Bucureºti
La 70 de ani, Ion Stanciu nu poate fi decât Ianke,

dacã Mihai Georgescu a fost Take. Nu-i evreu, ca
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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.


