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 CRÃCIUN FERICIT! 

Federația Națională Cooperatistă Agricolă din 
Coreea de Sud (NACF) a organizat atelierul „Agri-
cultura inteligentă și digitală pentru durabilitate” la 
jumătatea lunii noiembrie la Seul. În acest grup de 
lucru s-au înscris și reprezentanți ai Organizației 
Cooperatiste Agricole Internaționale (OACI), iar 
scopul urmărit a fost schimbul de cunoștințe și 
experiențe privind tranziția digitală.

Lucrările au constat într-un seminar de con-
solidare a capacităților privind digitalizarea și mai 
multe vizite în zonele de interes ale participanților, 
cum ar fi un muzeu agricol și Centrul de sprijin al 
agriculturii inteligente. În cadrul atelierului de lucru, 
NACF și-a prezentat eforturile de a sprijini tranziția 
digitală a membrilor săi. NACF furnizează coope-
rativelor din 15 țări din întreaga lume tehnologie 
agricolă digitală de ultimă oră.

La ceremonia de deschidere au participat 46 de  
reprezentanți din 17 cooperative agricole (din 15 țări),  
inclusiv Președintele OACI și președintele NACF. În 
plus, Aysegul Selisik, reprezentantul Asiei Centrale 
al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO), a participat, de asemenea, la 
atelier. „Începând cu acest atelier, OACI și NACF 
vor împărtăși obiectivele atinse de organizațiile 
membre prin inovația digitală”.

Australia depune eforturi „fără precedent” de a 
proteja Marea Barieră de Corali, dar este nevoie 
de implicarea întregii comunități internaționale 
pentru salvarea acesteia. Un raport publicat de 
doi experţi ai UNESCO şi Uniunii Internaţionale 
pentru Conservarea Naturii (IUCN) avertizează că 
degradarea continuă sub efectele combinate ale 
încălzirii globale şi pescuitului excesiv.

Capacitatea zonei de a rezista la aceste im-
pacturi este „substanţial compromisă, în special din 
cauza degradării calităţii apei”. „Deşi s-au depus 
eforturi semnificative pentru a reduce scurgerea 
de nitraţi şi fosfaţi, este necesar să se asigure o 
reducere mai mare a acestor poluanţi în următorii 
trei ani”.

Compania Neuralink, controlată de Elon Musk, 
anunță că a dezvoltat un dispozitiv wireless pentru 
creier, iar testele clinice pe oameni vor începe în 
şase luni. Una dintre primele aplicaţii vizate este 
refacerea vederii.

Neuralink dezvoltă interfeţe cu cipuri cerebrale 
despre care spune că ar putea permite pacienţilor 
cu dizabilităţi să se mişte şi să comunice din nou. 
Primele două aplicaţii umane vizate vor fi restau-
rarea vederii şi permiterea mişcării muşchilor la 
persoanele care nu pot face acest lucru. Însă 
obiectivul suprem, transumanismul promovat de 
Musk (îmbinarea minții cu inteligența artificială), 
îl reprezintă dezvoltarea unui cip care să permită 
creierului uman să controleze dispozitive electro-
nice complexe.

● În anul 1672, turcii au ocupat cetatea poloneză 
Cameniţa. Aflat în tabăra otomană ca trimis al domnului 
Moldovei, cronicarul Miron Costin a fost întrebat de marele 
vizir Ahmed Paşa dacă moldovenii se bucură de succesul 
Înaltei Porţi. Atunci, marele cronicar a dat următorul răspuns, 
care a plăcut şi vizirului, dar a rămas şi în istorie. „Suntem 
noi, moldovenii, bucuroşi să se lăţască în toate părţile cât de 
mult, iar peste ţara noastră, nu ne pare bine să se lăţască!”.

● În 1848, când revoluționarii au pătruns în Palatul 
domnesc, Vodă Bibescu a fost silit să semneze noua 
Constituţie. Cum ezita, iuncărul Niţă Magheru, nepot al 
generalului Gheorghe Magheru, a scos un stilet şi, vrând 
să lovească pe domnitor, i-a strigat: „Iscăleşte sau...!”. 
Vodă, fără să-şi piardă cumpătul, a răspuns: „Soldatule, 
respectă epoletul de general!”.

●  În timpul luptelor date în Dobrogea în Războiul de 
întregire a neamului (Primul Război Mondial), generalul 
Alexandru Socec, considerat de mulţi o mediocritate mili-
tară, a înaintat generalului Alexandru Averescu un raport 
prin care cerea aprobare să arunce în aer Podul Saligny, 
de la Cernavodă, pentru a împiedica înaintarea forţelor 
inamice. Averescu a pus pe raport următoarea rezoluţie: 
„Sunt de părere să sară în aer generalul, dar podul nu!”.

● Vechile cronici spun că Vasile Lupu, domnitorul  
Moldovei, era mare iubitor al dreptăţii şi că îşi ţinea divanul  
în fiecare zi. Oricine se putea judeca împotriva oricui, 
chiar şi împotriva rudelor lui Vodă. Gheorghe şi Gavril, 
fraţii domnitorului, au stat trei zile la închisoare pentru o 
vină dovedită din pâra unui străin. „Eu nu socot omul, ci 
dreptatea, nu lucrul, ci legea. Nu-mi pasă de frate, de fiu 
sau de fiică, ci dreptatea este una şi singură pentru toţi! 
Dacă ar fi ca jumătate din Moldova să fie rea, să piară, 
numai să rămâie cea bună!”, le-a spus boierilor Vasile Lupu.

● Mihail Kogălniceanu avea cea mai bogată bibliotecă 
din Iaşi. Fire generoasă, împrumuta adesea cărţi amicilor 
care, de multe ori, uitau să le restituie. Când rafturile bibli o- 
tecii au început să se golească, Kogălniceanu a publicat în 
ziar următorul anunţ: „Dl. Mihail Kogălniceanu, care nu poate 
suferi cărţile desperechiate, roagă prietenii săi ce au asemenea 
volume de la domnia sa să binevoiască a veni la locuinţa 
domniei sale pentru a ridica şi restul volumelor rămase”.

● Caragiale asculta nuvela „Răzbunarea”, pe care o 
citea Carmen Silva (pseudonimul literar al Reginei Elisabeta 
a României). În text, răsfrângerea unei raze de lună pe 
lama cuţitului ridicat asupra victimei deschidea o amplă 
paranteză lirică la care, însă, Caragiale, plictisindu-se să 
mai asculte, a intervenit nerăbdător: „Maiestate, fiţi umană, 
loviţi odată!”.

● La un moment dat, exasperat de faptul că se făceau 
presiuni asupra lui din partea conducerii Facultăţii de 
Matematică să stea cel puţin opt ore la muncă, indiferent 
dacă avea sau nu cursuri, marele profesor Grigore Moisil 
s-a enervat şi, luându-şi hotărât haina şi geanta ca să iasă 
din birou, a comentat: „Măi, voi aveţi nevoie de capul meu 
sau de fundul meu?”.

● Petre Ţuţea şi Emil Cioran discută de ore bune la 
Capşa. Fascinat de spiritul oratoric al lui Ţuţea, Cioran 
nu se poate opri să nu-l complimenteze: „Petrică, eşti 
senzaţional! Aş spune că eşti un amestec de Don Quijote 
şi Dumnezeu!”. Pe moment, Petre Ţuţea pare mulţumit de 
compliment, dar a doua zi se duce la prima oră a dimineții 
la locuinţa unde stătea Cioran. Îl scoală pe acesta din 
somn şi îi spune franc: „Emile, cu asemănarea cu Don 
Quijote nu sunt de acord!”.

● Cândva, Francis Bacon a fost întrebat ce părere 
are despre bani. „Banul, a răspuns ilustrul filozof, este un 
admirabil servitor și un mizerabil stăpân”. Și tot o vorbă 
despre bani, atribuită marelui Voltaire: „Când e vorba de 
bani, toți oamenii sunt de aceeași religie”.
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De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Cooperativele din Coreea de Sud inovează

Degradarea Marii Bariere de Corali, tot mai accentuată

Transumanismul, tot mai aproape

Întâmplãri ºi vorbe cu tâlc

Sărbătorile de sfârşit de an sunt un deosebit prilej de a transmite 
gânduri bune celor dragi şi apropiaţi, colegilor şi partenerilor de afaceri. 
Le dorim tuturor sănătate, putere de muncă şi de creaţie, nutrind 
convingerea că entităţile cooperaţiei meşteşugăreşti vor rezista în 
continuare, găsind soluţii pentru depăşirea oricăror momente dificile.
La Mulţi Ani celor ce lucrează în Cooperaţia Meşteşugărească  
din România !

Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor 
și datinilor strămoșești să vă găsească la ceas 
de bucurie alături de cei dragi.

Fie ca aroma de brad, portocală, cozonacul 
cald și mirosul de iarnă să vă umple inimile 
de bucurie și sufletele de liniște.

Vă dorim tot binele, gândurile bune și 
curate să vă însoțească pretutindeni. Fericirea, 
sănătatea și succesul să vă fie mereu alături. 

CRĂCIUN FERICIT ȘI LA MULȚI ANI !

ELENA NECULAESCU,
Preşedintele Asociației „UJCM DÂMBOVIȚA”

PETRICĂ GHEŢU,
Preşedintele SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti

Aho, aho, voinici zglobii,
Voi, trecători prin pandemii!
Pocniți din bici în mod direct,
Nu poticnit, pe internet!
Cu mult avânt și nu discret
Că nu e pană de curent…,
Urați din suflet, cu tărie,
Ca Anul Nou mai bun să fie
Și să urmeze, cum vă spun,
Un trai mai sigur și mai bun!

Hai, trageți tare de buhai
S-avem un alt nivel de trai!
Urați, măi!
Hăi, hăi, hăi, hăi!

* * *
Urăm, acum, de Sărbători,
Cum am făcut de-atâtea ori
Bravilor cooperatori,
Acelora ce știu să facă
Prin munca lor, un fel de Arcă
În care locul și-l găsește
Tot ce-i frumos, ce-i românește,
Meșteșugari ce cu migală
Lucrează în întreaga țară,
Ei ridicând prin rezultate
Vechi meserii la rang de arte!
Urați temeinic și cu zor,
Cu glas puternic, tunător,
Un cald și sincer „Bravo lor!”
Un pâlc compact formați flăcăi
Și zornăind din zurgălăi
Urați în zi de sărbătoare

Acestei țări nepieritoare!
Să aibă zilele senine
Alăturea de țări vecine,
Să conlucreze, să răzbească
Și pacea să o construiască!
Pocniți din bici, cu mult avânt
Pe-acest pământ al țării sfânt!
Un glas Tăria s-o străbată:
Trăiască România toată!
Urați, măi!
Hăi, hăi, hăi!

* * *
Când Anul Vechi va vrea să plece,
Când orele rapid vor trece,
În pragul anului ce vine
Calde urări, numai de bine,
Acestui neam, cu toți vom face:
Să ne trăiți mulți ani în Pace!
Urați, măi!
Hăi, hăi, hăi! 

        (Prof. Mihael Zorzini)

Pluguºorul Colegiului UCECOM „Spiru Haret” 



Cu ocazia Crăciunului şi a Anului 
Nou 2023, urez conducerii UCECOM, 
cooperatorilor meşteşugari din ţară şi 
îndeosebi celor din Maramureş multă 
sănătate, putere de muncă, liniște 
sufle tească și mulţi ani fericiţi alături 
de cei dragi.

Tuturor le doresc ca anul 2023 să le aducă împlinirea 
speranţelor, iar binele şi adevărul să le călăuzească viaţa.
 LA MULŢI ANI !

MIHAI BABICIU,
Preşedintele UJCM Maramureş

Spiritul Sărbătorii de Crăciun şi al Noului  
An să călăuzească paşii cooperatorilor meşte
şugari spre o viaţă mai bună, cu sănătate, 
linişte şi prosperitate. Facem, totodată, urare 
dragă, de multă sănătate, putere de muncă 
şi spor în activitate, conducerii UCECOM,  
pe care o dorim mereu aproape, cât mai 
aproape de munca şi aspiraţiile membrilor 
cooperatori asociaţi la Uniunea Naţională.
CRĂCIUN FERICIT ȘI LA MULȚI ANI !

IOAN VASILE CHIRIŢĂ,
Preşedintele SCM SÂRGUINŢA Giurgiu

De departe, cel mai așteptat obicei al Crăciunului este împodobitul bradului și 
asta mai cu seamă datorită simbolurilor care i se asociază: iubire – toți membrii 
familiei iau parte la acest moment, bucurie şi fericire – sub brad sunt puse cadouri, 
magie – pentru că legenda spune că Moş Crăciun vine doar în casele unde s-a 
împodobit bradul. Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun datează de pe vremea 
romanilor, însă povestea globurilor ornamentale nu e mai veche de 200 de ani. 
Se spune că s-ar fi născut într-un land din Germania, acolo unde cei mai pricepuți 
nemți, urmași ai neînfricaților și temuți teutoni, aveau deja abilitatea de a prelucra 
multe metale si materiale feroase.

Meșteșugarii nemți erau renumiți creatori de globuri mari din sticlă albastră, 
pe care le agățau de copacii din curtea casei. În tradiția germană, globurile de 
sticlă (musai de culoare albastră) vestesc dacă vreun duh rău dă târcoale familiei.

Tradiţia împodobirii bradului de Crăciun cu globuri de sticlă pictată a debutat, 
potrivit legendei, în jurul anului 1860, în Lauscha, un mic oraş din sudul Germaniei. 
În acele vremuri, oamenii împodobeau bradul cu nuci şi mere, pe care le lăsau 
noaptea afară, în ger, stropite cu apă, ca să prindă polei și să se facă strălucitoare.  
Într-un an, însă, merele şi nucile nu au fost de ajuns pentru toţi brazii ce trebuiau 
împodobiți, iar în situația de a-și dezamăgi copiii s-ar fi aflat și un meșteșugar 
pe nume Hans Greiner, care deținea un atelier de sticlărie. Neavând nici mere, 
nici nuci cu care să împodobească bradul de Crăciun şi ştiind cât de triști vor fi 
micuții săi, Hans s-a gândit că ar fi o idee bună să înlocuiască fructele cu ceva 
asemănător meșteșugit chiar de el din sticlă roşie şi aurie.

Și astfel bradul sticlarului Hans a fost plin de mere şi nuci! Doar că erau 
din sticlă, însă nimănui nu i-a păsat, ba globurile au fost chiar mai apreciate! De 
atunci, fiecare locuitor din micuța localitate Lauscha a folosit magicele globuri de 
sticlă frumos colorate pentru împodobirea bradului de Crăciun.

O altă tradiţie este legată de culoarea globurilor, în funcţie de care ți se vor 
îndeplini dorinţele. De exemplu, se spune că, dacă îţi alegi globuri albe, anul 
următor vei avea parte de multă bucurie, echilibru şi înţelepciune. Totodată, albul 
este culoarea care reprezintă smerenia şi bunătatea. Globurile roșii, în schimb, 
simbolizează focul, deci forţă, putere şi strălucire, iar aceste globuri aduc voinţa  
să îţi împlinești toate proiectele. Verdele, în schimb, înseamnă bunăstare și 
această culoare se găsește, evident, în fiecare brad împodobit. Verdele este sim-
bolul consacrat al tinereţii și al vieţii, căci se traduce și prin sănătate, înţelegere, 
stabilitate financiară şi spor în casă.

Alte culori folosite la împodobirea bradului cu globuri sunt albastrul – simbolul 
liniştii sufletești și al ocrotirii de duhuri rele – și auriul, aducător de noroc la bani 
şi pace în lume.

Iată cum ritualul împodobirii bradului este ceva magic, iar dacă respecţi 
tradiţia culorilor, Anul Nou îţi va aduce tot ceea ce este mai bun şi mai ales îți 
va împlini dorințele.

 LA MULÞI ANI! 

Cãmaºa cu altiþã, patrimoniu UNESCO

33

O veste extraordinară pentru România, dar care, 
în mod direct, privește și cooperația meșteșugărească, 
a venit chiar de 1 Decembrie – Ziua Națională a țării 
noastre: cămașa cu altiță a intrat în patrimoniul UNESCO!

Efortul pentru includerea cămășii cu altiță în patrimo-
niul UNESCO a fost pornit în comun de specialiști din 
România și Republica Moldova. În context, s-au realizat 
vaste cercetări în cele două țări luându-se la pas satele 
din localități din sudul Transilvaniei, Muntenia, Bucovina  
și Oltenia, în care cămașa cu altiță este cusută și astăzi  
manual de femei care predau meșteșugul de la o 
generație la cealaltă. Astfel, a fost întocmit un dosar 
vast care a convins specialiștii UNESCO de faptul că 
ia românească, cea care a cucerit deja mapamondul, 
merită propriul loc în acest patrimoniu. 
Ce este cămașa cu altiță

Cămașa cu altiță, cea care a depășit de multă 
vreme granița satului românesc, este piesa de bază 
a costumului popular femeiesc. După cum notează 
Ministerul Culturii, cămașa cu altiță reprezintă „cămașa 
femeiască de tip carpatic, încrețită în jurul gâtului pe 

bentiță și cu repartiția ornamentelor potrivit tradiției: 
pe piept, pe altiță, de-a lungul mânecii, iar lățimile de 
pânză sunt încrețite în jurul gâtului”. La cămășile foarte 
vechi, altița era croită ca un element de sine stătător, 
dreptunghiurile de material fiind ulterior îmbinate prin 
tehnici de cusătură cu celelalte elemente ale cămășii.

Altița, pe care Academia Română o descria la 1907 
ca fiind „partea mânecii de pe umerii cămășilor femeiești, 
când e brodată cu cusături”, este partea cea mai frumos 
ornamentată a iei, dovedind măiestria femeii care a cusut-o.

Cămașa cu altiță prezintă motive-simbol venite toc-
mai din neolitic, dezvăluind date despre starea social-sta-
tutară, vârsta sau apartenența la o anumită comunitate 
a femeii care a creat-o. Din punct de vedere al tiparului, 
primele mărturii vizuale provin din perioada antichității 
romane: Columna lui Traian din Roma, monumentul 
Tropaeum Traiani de la Adamclisi, Arcul lui Galeriu 
din Salonic. Există și cămăși ceremoniale, ritualice, de 
mare sărbătoare, de duminică sau de lucru. Acestea 
se diferențiază cromatic, stilistic, din punct de vedere 
al croielii și dispunerii motivelor de la o regiune la alta.

Cămașa cu altiță a spart hotarul satelor, ajungând 
să fie purtată de celebrități din toată lumea. Ca orice 
veșmânt tradițional, ia constituie o secvență a memoriei 
colective, iar purtarea ei, o manifestare spirituală ce 
străbate timpul, relevând istoria mitică a neamului româ-
nesc. Mai mult decât atât, reprezintă un liant puternic și 
stabil al românilor de pretutindeni, unind generațiile și 
formând punți de legătură între comunitățile românești 
din diferite țări. (L.T.)
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În pragul Sfintelor Sărbători de 
sfârșit de an, cooperatorii meşteşugari  
clujeni îşi îndreaptă gândul bun spre 
colegii lor meşteşugari din toată 
ţara, urândule un Crăciun Fericit, 
cu multă sănătate, împliniri şi bucurii 
în noul an. 
SĂRBĂTORI FERICITE! 
LA MULŢI ANI !

Povestea globului de Crãciun. ªtiai cã...

Crãciunul, sãrbãtoarea care uneºte oamenii

NICOLAE BELEIU,
Preşedintele UJCM Cluj

Dincolo de griji și nevoi, românul și-a păstrat 
mereu speranța că mâine va fi mai bine decât 
azi și niciodată nu a trădat tradiția strămoșească,  
păstrată cu grijă în familie și transmisă din 
generație în generație. Și ce dovadă mai bună 
vrem decât aceea că decembrie rămâne cea 
mai așteptată lună din an?! Iar Crăciunul este 
regina sărbătorilor, cea mai apropiată de inimile 
oamenilor, cărora le umple de bucurie căminele. 

Nașterea Domnului Iisus Hristos marchează 
apropierea între oameni, fiind serbată în lumea 
întreagă. Dar, chiar și la popoarele creștine, 
Crăciunul vine cu obiceiuri și tradiții care  
diferă și îmbracă tot felul de denumiri, de la o 
regiune la alta.

De exemplu, în multe sate din Transilvania,  
sărbătorile încep încă din 6 decembrie, de 
Sfântul Nicolae. Aici, fetele pregătesc de cu 
seară plăcinte unse cu ou și îi așteaptă pe 
flăcăi la o petrecere cu glume şi... lapte cald. 
Tot din Ardeal avem obiceiul ca în noaptea de 
Crăciun să se arunce cu boabe de porumb 
strigându-se „Rod în cucuruzi!”. Rămânem în 
zonă și mergem până în Maramureș, unde 

creștinii pun o potcoavă într-o găleată cu apă. 
Primul va bea gospodarul, apoi o va da vitelor, 
pentru ca acestea să fie tari ca fierul. Găinilor 
li se va da de mâncare din ciur sau sită, ca 
în anii următori să facă ouă mai multe, iar 
ciobanii vor aşeza sub pragul casei un drob 
de sare învelit, pe care îl lasă în acel loc până 

la „Alesul oilor”. Atunci îl scot, îl macină şi îl 
amestecă cu tărâţe, după care îl dau oilor, spre 
sporirea turmei.

Și Bucovina a păstrat cât mai intactă sărbă-
toarea Crăciunului, iar unul dintre obiceiuri este 
acela de a recupera (sau restitui, după caz) 
lucrurile împrumutate prin sat. În unele sate, 
femeia iese în curte cu mâinile pline de aluat, 
merge în livadă şi atinge fiecare pom zicând 
„Cum sunt mâinile mele pline cu aluat, aşa să 
fie pomii încărcaţi cu rod la anul!”. Colindatul de 
Crăciun are legi și reguli specifice în Buco vina:  
copiii se întâlnesc din timp în grupuri de câte 
șase pentru alcătuirea viitoarelor cete, iar selec- 
ţia se face în funcţie de categoria socială, afini-
tăţile personale, calităţile morale sau gradele 
de rudenie!

Regiune multiculturală prin definiție, Dobro-
gea se mândrește cu tot felul de colinde scurte 
şi hazlii, cum ar fi „Chitii, mitii după sac/ Zgâii 
ochii la colac/ Daţi colacu’ şi hornacu/ Că ple-
căm la altă casă/ Că e fata mai frumoasă/ Şi 
slănina mai gustoasă”.

Prin alte țări, Crăciunul începe cu opt zile 
înainte, cazul Italiei. Aici, sărbătoarea nașterii 
Domnului este cunoscută sub denumirea de 
Novena. Copiii recită poezii și cântă, însă da-
rurile le primesc de-abia pe 6 ianuarie! Potrivit 
tradiției, cadourile le sunt aduse celor mici de 
o vrăjitoare urâtă, numită Befana (un fel de 
Baba Cloanța), care umblă călare pe o mătură 
și se strecoară în case pe coșurile de fum ori 
intrând pe geamurile uitate deschise.

Germania are Christklots (obiceiul de a arde 
un buștean de lemn în noaptea de Crăciun 
pentru ca focul să apere casa de hoți și de 
nenorociri), iar Elveția, Bouche de Noel (același 
obicei al arderii bușteanului). În Țara Cantoa-
nelor, lui Moș Crăciun i se zice Samichlaus.

Din Regatul Unit al Marii Britanii vine 
obiceiul de a atârna ciorapi de șemineu în 
așteptarea cadourilor. Merită să aflăm și cum 
au ajuns britanicii să împodobească bradul: 
pe la 1814, i-a venit această idee prințului 
Albert, soțul consort al reginei Victoria, care a 
împodobit un brad la castelul Windsor folosind 
dulciuri, lumânări și fructe. Evident că exemplul 
său a fost urmat de familiile aristocrate și de 
aici s-a răspândit în tot regatul.

În Grecia, masa de Crăciun are în mijloc o 
pâine tradițională, iar obiceiul spune că bucatele 
nu se strâng de pe masă decât a doua zi pentru 
că Iisus Hristos vine și el să se ospăteze în 
casa fiecărui elen.

L.TEODORESCU NICHOLAS CEZAR
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Conducerea UCECOM a primit cu tristeţe vestea 
trecerii în eternitate a lui VASILE NIŢESCU, cel care 
a fost primul director general al SC SADCOM S.A.  

Pe această cale, transmitem sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

21 decembrie
● MARGARETA NEGREA, preşedinte al SCM ARTA 

Medgidia ● DUMITRU MARIUS CREŢU, preşedinte al SCM 
METALUL Braşov.

22 decembrie
●  FLORENŢA BRATU, contabil şef al SCM GR1 MIORIŢA Iaşi.
23 decembrie
● MARIA NICOLAICIUC, preşedinte al SCM MODEXIM Ploieşti ● IOANA 

MIRELA VÂLCAN, contabil șef al SCM SAMIX Salonta.
24 decembrie
● ION SOLOMON, administrator al SCM METAL COM Constanţa ● CORINA 

MARIA FARCAŞ, preşedinte al SCM ELECTROSERVICE ClujNapoca.
27 decembrie
● MARIANA MIHAELA ADĂMESCU, preşedinte al Soc. Coop. COOP. DACIA 

Orăştie ● RODICA GALANTON, contabil şef al SCM MODA LUX Suceava  
● PENA OFILEANU, contabil şef al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa.

29 decembrie
● NICULINA ANDREI, contabil şef al SCM ELECTROSERVICE ClujNapoca.
30 decembrie
● CAMELIA ELENA BARNA, preşedinte al SCM MUNCA Tg. Ocna  

● VIRGINIA CUCU, director executiv al Fundației ARTIFEX ● NICOLETA 
ANGHELACHE, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iași.

1 ianuarie
● MARIA GAVRIL, președinte al SCM GR1 MIORIȚA Iași ● AURELIAN 

ROGOZEA, preşedinte al AJCM Vaslui ● ILEANA OPRIŢA, contabil şef al 
SCM UNIREA Sebeş. 

2 ianuarie
● MARILENA PIŢIGOI, preşedinte al UOCMMB.  
3 ianuarie
● ION ZGÎRCEA, vicepreşedinte al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa  

● DANIULIAN DUMITRU, director al Direcţiei Administrarea Patrimoniului 
din UCECOM.

4 ianuarie
● RODICA ŢEHANCIUC, şef contabil al SCM PROGRESUL Solca.
5 ianuarie
● ŞTEFANIA CRISTEA, preşedinte al SCM CURATCHIM Ploieşti.  
6 ianuarie
● VASILE IOAN CHIRIŢĂ, preşedinte al SCM SÂRGUINŢA Giurgiu.  
7 ianuarie
● IOAN MARCEL DURLESCU, preşedinte al Soc. Coop. COOP. STREIUL  

Călan ● MARIANA CĂLIAN, contabil şef al SCM CONSTRUCTORUL ClujNapoca  
● CLAUDIUIOAN ROŞCA, şef contabil al Liceului Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” ClujNapoca.

9 ianuarie
● RAMONA IBĂNESCU, administrator al SCM GR1 PULS COM Iaşi  

● DANIELA LORINA GIURCONIU, administrator al SCM VANESSA Roman  
● DORINA FELICIA JIANU, conducător tehnic al SCM COLIN DAILY București 
● OLTICAAURORA CODREANU, contabil șef al SCM MODIMEX Suceava  
● CODRE AURICA, şef contabil al SCM PRESTAREA Şimleu Silvaniei  
● ELENA ISABELA VASILE, contabil şef al SCM ATCOM Dâmboviţa.

10 ianuarie
● ROMEO MOROŞANU, preşedinte al SCM SIGHETEANA Sighetu 

Marmaţiei.
11 ianuarie
● NICULAE ENCIU, director al Soc. Coop. DUNĂREA Olteniţa ● DUMITRU  

BĂNICĂ, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Constanţa ● ANGELA 
MIRON, administrator al SCM GR1 CARPATEX Iaşi ● MARIA GIURCĂ, şef 
contabil al SCM COMCONSTRUCT Bucureşti ● LILIANA IULIANA BARBU, 
contabil şef al ASCOM SCM Târgovişte.

12 ianuarie
● FLOAREA CIOBANU, contabil şef al Soc. Coop. BORCEA Feteşti  

● MIHAELA TRAŞCĂ, preşedinte al SCM MULTI SERVICE Craiova.
13 ianuarie
● ZAMFIRA BULEARCĂ, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI PRODUCŢIE 

Slobozia ● VALERIA NEACŞU, administrator al Soc. Coop. MODAFLOR 
Slatina ● MARIA GABRIELA STROILESCU, contabil șef al SCM ÎNFRĂȚIREA 
Moreni ● CARMEN ȚUȚUIANU, contabil șef al SCM PRESTAREA București.

14 ianuarie  
● MIHAELA ILEANA DRĂGOI, contabil șef al SCM PARÂNGUL Tg. Jiu.
15 ianuarie
● ŞTEFAN GHIŢĂ, preşedinte al SCM VICTORIA Titu.
16 ianuarie
● ION DRĂGUŞIN, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Budeşti   

● CAMELIA PLEŞA, contabil şef al SCM UNIREA Constanţa.
17 ianuarie
● GHEORGHE APETROAIE, preşedinte al SCM PROGRESUL Solca.
19 ianuarie
● ANTONETA DURBACĂ, şef contabil al SCM 1 DECEMBRIE Brăila  

● GABRIELA HOLZAPFEL, contabil şef al SCM IGIENA ClujNapoca.

Zodia:  CAPRICORN

Satul românesc, în lumea miniaturilorMeºteºug ºi carierã
În Ajunul Sărbătorilor creştine meşteşugarii renunţă la 

câştigarea tradiţională a „pâinii” și fac lucruri mai speciale, 
așa încât să pună talentul lor în ruga adresată Celui de Sus 
pentru existenţa şi viitorul neamului. Toţi trebuie admiraţi! 
Asta ar însemna o Enciclopedie. Aşa că ne rezumăm 
numai la unii, nu neapărat cei mai mari, dar destul de 
cunoscuţi în comunitatea deosebită a meşteşugarilor de 
pretutindeni. Unii dintre aceştia, plini de credinţă, talent şi 
meşteşug, sunt Georgeta şi Dumitru Silion din Tocileni – 
Botoşani. Sunt simpli şi deschişi. Au dus faima României 
şi a locurilor natale dincolo de graniţe prin păpuşile unicat, 
realizate cu multă migală. La început au fost simple, acum 
sunt complexe şi redau cu fidelitate toate aspectele satului 
românesc, de la munca câmpului la cea din jurul casei, de 
la cântecul şi jocul popular la spovedania din faţa preotului.

Pentru că au pasionat-o ţesăturile şi îmbrăcămintea, 
doamna Georgeta a lucrat o viaţă în croitorie. Împreună cu 
soţul, Dumitru, s-a apucat de confecţionat păpuşi. Iniţial au 
lucrat păpuşi fără schelet metalic, numai din resturile de 
materiale textile rezultate din activitatea dânsei. Pentru că 
doreau să le îndoaie, să le aşeze într-o poziţie naturală, 
Dumitru a început să realizeze un schelet din sârmă pentru 
a avea rezistenţă şi o oarecare flexibilitate, după care 
meșterița le-a îmbrăcat cu materiale textile. 

Obiectele care ies din mâinile celor doi soți sunt lucrate 
minuţios pentru a reda cât mai bine chipul uman în ipostaza 
respectivă. Păpuşile doamnei Georgeta ţes, cos, torc, bat 
piua, taie lemne, fac ceea ce făcea ţăranul odată în sat şi 
sunt îmbrăcate aşa cum umblau bunicii noştri. Se lucrează 
pe etape. După ce soţul face partea de schelet metalic, 
soţia creează din argilă faţa personajului, apoi le îmbracă, 
după care păpuşile revin la soţ pentru a pune accesoriile 
şi a le aşeza în poziţie naturală şi cât de cât hazlie pe un 
suport din lemn. „Toate materialele din care sunt făcute 
sunt de calitate, ie, şorţ cu dantelă, fotă, batic, bundiţă, 
ciorapi, căciulă, iţari, până şi opincile sunt din piele naturală. 
Toate sunt lucrate manual, nu lucrăm decât cu materiale 
obişnuite, identice cu cele folosite pentru îmbrăcămintea şi 
încălţămintea adulţilor. Dacă nu m-aş pricepe la croitorie 
foarte bine nu ar ieşi aşa frumoase pentru că hainele 
trebuie să fie pe corpul păpuşii. Dacă munceşti zi de zi, 
eşti pasionat de ceea ce faci, ai un pic de imaginaţie, iese 
ceva frumos“, povestește artista populară botoșăneană.

Cei doi meşteri gândesc lucrările lor astfel încât să fie 
cât mai naturale, cât mai normale, iar cel care le priveşte 
să cunoască diverse aspecte din gospodăria ţărănească. 
Este o muncă foarte migăloasă, după cum şi recunosc, dar 
atunci când îţi place ceea ce faci restul nu mai contează. 
Îmbrăcatul unei păpuşi poate dura o zi întreagă, cel mai 
mult timp fiind luat de detaliile vestimentare.

Fiecare păpușă are în spate o poveste, iar Dumitru 
Silion este un foarte bun povestitor, un om care, pe lângă 
faptul că a citit foarte mult la viaţa lui, cunoaşte şi multe 
poveşti din bătătura satului pe care le mai poţi auzi doar 
la şezători şi povestite de octogenarele comunităţilor rurale. 
De multe ori, privind o scenă, fie că e dintr-o zi de muncă, 
de la horă populară sau este vorba de o relaxare lângă 
butoiaşul cu vin, afli şi o poveste, de cele mai multe ori 
veselă, care îţi aduce zâmbetul sau chiar hohote de râs. 
„Pentru că meşterul moldovean nu şi-a pierdut umorul, 
avem şi scene mai ironice, un om cu un sac care adună 
banii la bugetul de austeritate din România, bărbaţii dojeniţi 
de neveste că stau prea mult prin pivniţele cu băutură, 
pescarii care nu prea prind peşte. Dar avem şi obiceiuri 
tradiţionale; pentru un cosaş coasa este din tablă din inox, 
are brăţară, pană, are toate elementele pe care le are o 
coasă adevărată. Și cosaşul este în costum popular, nu îi 
lipseşte nimic, inclusiv teaca. Ce facem noi nu considerăm 
că este muncă, o considerăm o delectare. Nu este uşor să 
faci o hăinuţă atât de mică, dinţii la un ferestrău, un topor 
sau pe bunica care face plăcinte poale-n brâu la cuptorul cu 
lemne din curte, pe omul care vine de la pădure cu toporul 
în spate sau muzicienii cu instrumentele aferente din alaiul 
de datini de Anul Nou, din care nu poate lipsi copilul cu 
colăcelul şi căluşarul. Pe toate le lucrăm cu plăcere, mai 
ales când la urmă vedem că lucrările realizate seamănă 
foarte bine cu cele reale, pe care le întâlnim în viaţa de 
zi cu zi“, povestește Dumitru Silion.

Aceste familii trebuie să fie respectate şi admirate, 
deoarece numai prin activitatea lor meşteşugul poate avea 
un viitor.  

LIA PINTILIE
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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.
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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.
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Dacă e să faci un top al celor mai frumoase locuri din România, 
sigur Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului o să se regăsească în 
acel top. Rezervația naturală are un farmec aparte, misterios, și orice 
incursiune printre formațiunile ciudate de gresii e o experiență de neuitat. 

Grădina Zmeilor are niște locuri speciale, care, puse laolaltă, 
creează un labirint de piatră superb. Un labirint pe care dacăl urmezi 
o să descoperi o altfel de rezervație naturală. Una în care stâncile par 
despicate în două de mâna uriașă a zmeului, niște despicături drepte 
ori sinuoase, dar care îți dezvăluie o altă față a locului, și care este 
„ingredientul” care dă viață Grădinii. Dar mai presus de orice rămâne 
măiestria locului. Aceste stânci sunt vegheate zi și noapte de tot felul de 
copaci, de la carpen, la fag și stejar și până la tei ori frasin tremurător. 
Iar despre plante și miresme nu mai vorbim. Poiana întreagă e plină de 
tot felul de plante, de la cele medicinale, până la cele mediteraneene, 
precum laba gâștii, tătăneasă, brebenel sau brândușe. Și dacă nu e 
multă lume, ușor poți zări mistreți, vulpi, pupeze, cinteze sau salamandre.

Se spune că această rezervație naturală din județul Sălaj este 
unică în Europa. Și nu neapărat sau doar datorită formațiunilor de 
piatră, ci mai ales legendei, care însuflețește „piatra” și îi dă un rol în 
povestea locului.

Legenda spune că o fată avea mamă vitregă (măștioaie), iar drăguțul  
ei era cătană în armata imperială. Pe atunci, feciorii mergeau în cătănie 
câte 910 ani, iar până terminau armata, veneau doar de câteva ori 
acasă, în permisie. Măștioaiei îi era tare ciudă pe frumusețea fetei, dar 
și pe hărnicia, bunătatea și iubirea ei, și o blestema mereu să se facă 
stană de piatră. Satul avea un staul de oi, și, periodic, în funcție de 
câte oi avea fiecare, le venea rândul tuturor să meargă să aducă lapte. 
Întro zi, când fetei ia venit rândul să meargă la oi, cu ciubărul în spate 
și ulciorul cu apă în mână, a prinso blestemul și sa transformat în 
stâncă. Oamenii satului au numit stânca Fata Cătanii, iar numele acesta 
a rămas strâns legat de Cheturi, așa cum numeau atunci localnicii zona, 
sau Grădina Zmeilor, așa cum se numește acum rezervația naturală.

Oare câte minuni mai sunt de descoperit pe aceste locuri miste
rioase din legendara noastră țară?

ORIZONTAL: 1) Necomunicativ – O mulțime de oa-
meni 2) Etichetă la purtător – Bătut la un joc de table  
3) Se ocupă în spațiu – Se dau bătuți 4) Omul care vine 
cu salvarea 5) Cap de cintezoi! – O floare pe care o 
avem în vedere – Chemarea aproapelui 6) Întinde mâna 
la necaz – Stinge focul 7) Lovite la masa verde – Încăr-
cată la refuz 8) Diafan 9) A egala pe teren – Îl trec apele  
10) Îndemânatic – Astea-s lipsite de orice acoperire.

VERTICAL: 1) Te poartă în vârf de munte 2) Părtași 
la acțiunile noastre – Nucleu de stibiu! 3) Păsări solita-
re – Intră în bănci pentru cursul zilei 4) Adus din spate! 
– E de mărimea unui răvaș 5) A fi permisiv – Arată ca 
și dânsul 6) Aduc apă de ploaie – Depășit la intrare  
7) Supuși 8) Înfrățit – A face o figură frumoasă 9) Vinde 
gogoși de dimineață până seara – Ușile din aulă! 10) A face  
întindere – Deschise la culoare. 

Fãrã discuþie!
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