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Mai întâi a fost simularea unei crize sanitare și la scurt 
timp a urmat pandemia Covid-19. Pe urmă, simularea unei 
lovituri apocaliptice asupra sistemului energetic european 
a aruncat UE în chiar cel mai rău scenariu, o recesiune 
fără precedent pe această piață, cu efecte pe termen me-
diu și lung, care pot varia de la creșteri de prețuri până la 
tensiuni sociale. Acum, dinspre oamenii care trag sforile și 
stabilesc calea vin vești la fel de proaste. Experții Forumului 
Economic Mondial (WEF) au comandat simularea unui atac 
cibernetic de proporții biblice asupra întregului sector finan-
ciar! Temerile merg până acolo încât se vorbește despre 
dispariția banilor din conturi!

Pare neverosimil, dar când la nivelul WEF se discută 
despre asta, semnalul de alarmă trebuie recepționat întoc-
mai. La Davos, în ianuarie, cel mai așteptat summit de pe 
glob a adus la masa dialogului și acest subiect. Cam ce 
s-ar întâmpla în lume în cazul în care „hackerii” ar reuși să 
golească depozitele celor mai mari bănci din lume?!

Simularea comandată de liderii Forumului Economic Mon-
dial a avut loc pe final de 2021 și s-a ținut la Ierusalim, sub 
auspiciile Ministerului Finanțelor din Israel. Intitulat „Concept 
2021”, exercițiul s-a vrut a fi „o inițiativă internațională de 
consolidare a capacităților care vizează creșterea rezilienței 
cibernetice globale”. Participanți au fost marii jucători din 
Big Tech și Big Finn, cu reprezentanți ai celor mai puternice 
firme IT, bancheri, agenții de securitate cibernetică, impor-
tante canale mass-media, grupuri de lucru ale experţilor și, 
evident, agenții de aplicare a legii, inclusiv Interpol. Însă, ce 
să vezi, cu excepția Reuters, evenimentul nu a fost raportat 
de nicio altă instituție de presă majoră.

Despre ce înseamnă Marama Musceleană, iată răspunsul oferit de 
președintele societății: „Mulți ne mândrim cu ceea ce a fost odată. 
Noi ne-am propus să ducem costumul popular muscelean purtat de 
Regina Maria la târguri și expoziții internaționale. Avem colectii în-
tregi de la bunica, cu care ne fălim la diverse ocazii, dar puțini am 
rămas cei care lucrăm efectiv pentru a continua, în ciuda taxelor și 
impozitelor pe care le plătim pe munca celor care câștigă puținii bani 
lucrând cu acul”.

La orizont, un atac cibernetic de proporþii!
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Oameni ºi locuri - întâlniri istorice

Ucraina de azi ºi Rusia dintotdeauna: 
o lecþie politicã pentru toþi

Istorie, tradiþie ºi meºteºug la Straja

Românii au ajuns să fie păcăliți de mecanici angajați 
pe la tot felul de service-uri auto dubioase, care în ultima 
perioadă s-au înmulțit tot prin cartierele mărginașe, fie cele 
ale Capitalei, fie ale altor mari orașe din țară. Pe undeva, 
problema este mult mai complexă și ea are la bază o criză 
a forței de muncă, lipsa personalului calificat ducând la 
situații dintre cele mai grave. Alegeți-vă cu grijă mecanicii 
și atelierele unde faceți reparații, dacă nu vreți ca mașina 
personală să ajungă pe mâna cuiva care mai mult strică 
decât repară! Și, slavă Cerului, cooperația meșteșugărească 
nu duce lipsă de service-uri bune, unde lucrează profesioniști.

Fie că vorbim de bucureştencele Automecanica sau 
Motor Service, fie de multe alte autoservice-uri de prin ţară, 
vom găsi întotdeauna în cooperaţia meşteşugărească un 
mecanic priceput, capabil să pună diagnosticul corect și să 
repare orice problemă apărută la motor sau caroserie ori 
la partea mecanică sau electrică a maşinii noastre. Se ştie 
doar că service-urile auto care funcționează sub umbrela 
SCM-urilor asociate la UCECOM nu duc lipsă de acreditări 
la zi și dispun de profesioniști, mecanici dedicați meseriei. 
Trecuţi, la o adică şi la timpul lor, prin școlile profesionale 
pe care le patronează UCECOM, şi nu declaraţi „meseriaşi” 
la apelul de seară.

În fapt, lipsa de profesionalism din orice domeniu duce 
la situații dintre cele mai periculoase. Iar în domeniul auto, 
consecințele pot fi dintre cele mai grave; potrivit datelor 
oficiale, în România, un service din două funcționează ilegal!

Mulți proprietari de autovehicule se întreabă dacă pot 
avea încredere în service-ul de lângă casă. Este, poate, 
primul gând care ne trece tuturor prin cap atunci când urcăm 
mașina pe rampă și, pornind de aici, ProTV-ul a realizat 
un reportaj interesant, despre riscul de a nimeri peste un 
mecanic nepregătit sau, mai grav, necinstit.  PAGINA 3 PAGINA 2

Români pãcãliþi în service-uri auto „de cartier”

La 1 februarie 1972 lua ființă Marama Musceleană, societate 
cooperativă meșteșugărească axată pe producția și promovarea 
tradițiilor populare din zona Muscelului. Gazeta „Viața CM” a 
stat de vorbă cu doamna Mihăilă Micșunica, omul din spatele 
brand-ului „Marama Musceleană” și persoana care luptă cu în-
verșunare pentru apărarea valorilor autentice locale. „Cu acul 
de cusut, cu războiul de țesut sau cu mașina de brodat nu am 
încetat să producem și să comercializăm costumele populare 
din zona Muscelului, maramele din fir de borangic, o gamă va-
riată de țesături cu alesatură și broderii cu mărgele pe catifea”, 
explică Mihăilă Micșunica.



(Urmare din pagina 1)

 ÎN ACTUALITATE 22 Nr. 2/ 11 februarie – 17 martie 2022

Președintele Federației Cooperatiste din Nigeria, 
Oriyomi Ayeola, este noul conducător al Alianței 
Cooperatiste Internaționale – Africa (ACI – Africa). 
El a fost ales în timpul celei de-a 15-a Adunări 
regionale ACI – Africa.

Oriyomi Ayeola devine al 3-lea președinte ACI – 
Africa și va avea un mandat de patru ani. A preluat 
frâiele ACI – Africa de la Japheth Magomere, care 
s-a retras voluntar după ce a servit în Consiliul 
Regional ACI – Africa pentru o perioadă de 13 ani. 
Înainte de alegerea sa, Ayeola a fost membru al 
Consiliului de administrație al ACI – Africa.

Nigerianul Ayeola are 26 ani de experiență în 
cooperație. Absolvent de Economie, s-a aventurat 
în cooperație în 1995, fiind co-fondator al Alaro Or-
der Cooperative. De asemenea, a înființat Uniunea 
profesorilor din Nigeria (Epe), societatea cooperativă 
multifuncțională. În 2012, a fost ales și președinte al 
Federației cooperatiste de stat Lagos (LASCOFED). 
S-a alăturat consiliului regional ACI – Africa în 2018.

Cu ocazia ultimului consiliu, membrii ACI – Africa 
și-au luat rămas bun de la fost președinte, Japheth 
Magomere. În țara sa natală, Kenya, Magomere a 
fost delegat al Cooperative Society, acționarul-anco-
ră al Cooperative Bank. Totodată, a ocupat funcția de 
președinte al Alianței Cooperatiste din Kenya (CAK).

Japheth Magomere s-a alăturat Consiliului ACI 
– Africa în 2017. La retragere, a fost onorat cu 
Ordinul marelui războinic din Kenya.

Astronomii australieni au descoperit un obiect 
ciudat ce se roteşte în Calea Lactee. Potrivit spe-
cialiștilor, obiectul nu seamănă cu nimic observat 
anterior și emite radiaţii electromagnetice puternice 
de trei ori pe oră. Undele sunt emise la fiecare 
18,18 minute.

Deşi există şi alte obiecte în univers care emit 
variaţii radio regulate, cum ar fi pulsarii, această 
frecvenţă nu a fost niciodată observată înainte. 
Descoperirea acestui obiect a fost „un pic înfrico-
şătoare, pentru că nu există nimic pe cer care să 
fie cunoscut şi să facă aşa ceva”, spun astronomii 
care au studiat obiectul.

Echipa de cercetători australieni a stabilit că 
obiectul se află la aproximativ 4.000 de ani-lumină 
de Pământ, că este incredibil de luminos şi are un 
câmp magnetic extrem de puternic.

AirCar, inovația oamenilor de știință din Slovacia, 
a primit undă verde pentru a zbura imediat ce obține 
certificatul de navigabilitate eliberat de Autoritatea 
de Transport. „Certificarea AirCar deschide uşa 
producţiei în masă de maşini zburătoare extrem de 
eficiente”, a declarat Stefan Klein, fondator şi CEO 
al KleinVision, compania care a proiectat şi produs 
acest avion hibrid, jumătate maşină, jumătate avion.

AirCar a efectuat primul zbor interurban în iu-
nie 2021. Propulsat de un motor BMW de 1,6 litri, 
aparatul poate să decoleze de pe o pistă de 300 
de metri lungime. Zburând cu 170 km/h, autonomia 
sa este de 1.000 km. Transformarea automată de la 
maşină la avion, controlată printr-un singur buton, 
durează doar trei minute.

Potrivit singurelor date oferite publicității de WEF, 
simularea s-a concentrat „asupra pericolelor unui atac 
cibernetic major care țintește sistemul financiar global, 
în încercarea de a spori cooperarea și minimizarea 
oricăror daune potențiale aduse piețelor financiare și 
băncilor”. Un număr de nouă țări și-au trimis emisari 
la Ierusalim: SUA, Marea Britanie, Emiratele Arabe 
Unite, Austria, Elveția, Germania, Italia, Olanda și 
Thailanda. De asemenea, au fost prezenți membri 
de rang înalt ai personalului FMI, ai Băncii Mondiale 
și Băncii Reglementelor Internaționale.

Îngrijorător este și că simularea din decembrie a 
semănat foarte mult cu un alt exercițiu comandat tot 
de Forumul Economic Mondial, Cyber Polygon 2021. 
Și aici s-a urmărit pregătirea unui „scenariu de haos 
economic și social ce implică întreruperea sistemelor 
de comunicații, a Internetului, a tranzacțiilor financiare 
și monetare (inclusiv SWIFT), a întregii rețele electrice, 
a transportului global și a comerțului cu mărfuri”. În 
opinia lui Klaus Schwab, director executiv al WEF 
și arhitectul „Marii Resetări”, „scenariul înfricoșător 
al unui atac cibernetic de proporții nemaiîntâlnite va 
însemna oprirea completă a alimentării cu energie 
electrică, a transportului, serviciilor spitalicești, practic, 
în ansamblu, blocarea întregii societăți”.

Interconectată la sistemul financiar global, România 
reprezintă și ea, în mod cert, o potențială țintă, în 
cazul în care scenariul anunțat la Davos devine reali-
tate. Pericolul unui atac cibernetic de proporții asupra 
instituțiilor bancare nu trebuie subestimat, din contră, 
impune o serie de măsuri de prevenire și apărare din 
partea tuturor factorilor implicați.

Când prin vecini este gâlceavă, nimic bun nu 
se întâmplă nici în casa ta. România are numai de 
pierdut din cauza conflictului ruso-ucrainean și vor-
bim exclusiv de latura economică, fără a intra câtuși 
de puțin în încrengătura geopolitică și de strategie 
militară a poveștii. Nicio regiune europeană sau de 
oriunde de pe glob în care au loc astfel de evenimente 
nu prezintă stabilitate și încredere pentru partenerii 
economici, iar de aici apar o serie de efecte care 
afectează comerțul și industria.

În chestiunea de față, Rusia acționează așa cum 
era de așteptat să o facă și doar cine ignoră lecțiile 
trecutului se arată surprins. Și fiindcă abia ce a trecut 
data de 24 ianuarie, când am aniversat 163 de ani 
de la Mica Unire (Moldova cu Țara Românească), 
merită adus în contextul prezentului un episod relatat 
de însuși Ion C. Brătianu în cugetările sale. Pe atunci, 
adică la scurt timp după înălțătorul moment 1859, 
România făcea eforturi pentru a traversa cât mai 
neutră tulburele evenimente abătute asupra Balcanilor.

Dincolo de lozinci și cuvinte meșteșugit alese, 
independenţa României a însemnat un amestec de 

patriotism, dibăcie politică şi conjuncturi internaţionale 
favorabile.

Așadar, prin Balcani bătea vântul schimbării, o 
puternică răscoală antiotomană determinând Imperiul 
Țarist să intervină în apărarea „fraților” sârbi și bul-
gari. Pentru a lupta cu turcii, însă, rușii au trebuit să 
tranziteze țara noastră, iar discuțiile cu noile autorități 
de la București aveau să scoată la iveală deopotrivă 
trufia slavă și dibăcia tinerei clase politice valahe.

Iată cum descrie Ion C. Brătianu (pe atunci, prim- 
ministru) „negocierile” purtate în Crimeea de dele gația 
română. „Când eram la Livadia și mi s-a spus că 
armatele rusești au să treacă prin România, eu am 
zis: «Negreșit, după ce vom face un tratat». Atunci, 
principele Gorciacoff (n.r. – Aleksandr Gorceakov,  
cancelarul Țarului Alexandru al II-lea), care era în-
soțit de generalul Ignatief, care trăiește, s-a uitat 
uimit la mine și mi-a zis: „«Tratat? Dar cine sunteți 
d-voastră?». Eu i-am răspuns că, în adevăr, suntem 
o națiune mică, dar că nu vom putea face altfel decât 
a ne opune acestei treceri, în cazul când nu vom 
fi regulat chestiunea prin tratat. «Dacă vă opuneți, 
mi-a zis principele Gorciafoff, atunci vă sfărâmăm». 
«Negreșit, am răspuns eu, sunteți o putere mare, 
puteți să ne sfărâmați, dar ne veți stima; însă, nu 
ne veți sfărâma, căci vă duceți ca putere creștină să 
desrobiți niște creștini și nu cred că veți face aceasta 
sfărâmând pe alți creștini, călcând peste trupurile lor»”.

Într-un moment ca cel de azi, când omenirea 
este în pragul unei conflagrații, lecția de diplomație 
politică dată de Ion C. Brătianu poate servi ca model.  
Lumea are nevoie de rezolvări prin dialog pentru 
toate problemele de genul celei apărute pe granița 
ruso-ucraineană, nu de chemări sub arme. (L.T.)

La orizont, un atac cibernetic de proporþii!
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De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

ACI – Africa are un nou președinte

Undă verde pentru mașina zburătoare

Descoperire uluitoare în Calea Lactee

Când aud că Vladimir Putin a comasat 
peste 100.000 de soldați la granița cu 
Ucraina, pe români îi apucă o stare de 
agitație vecină cu paroxismul. Pe undeva, 
este explicabil să ne simțim astfel, fie și 
numai dacă întoarcem privirea spre trecut 
și răsfoim istoria. Așadar, în Ucraina s-ar 
putea naște un război, iar pentru noi asta 
înseamnă teamă, pericol, împovărare.

MARIUS OLARU
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Unul dintre ofurile exprimate deschis de doamna 
Mihăilă Micșunica are legătură cu fenomenul concurenței 
neloiale apărut pe piața meșteșugului popular. Astfel, 
ea remarcă ajutorul financiar pe care unele ONG-uri 
îl primesc de la statul român, în detrimentul activității 
desfășurate de societățile cooperative. „Speram că ze-
cile de asociații și fundații care se mândresc cu aceste 
tradiții și consumă bani de la diverse instituții publice 
sau private se vor alătura efortului nostru pentru trăinicie 
și continuitate. Mai sperăm și că va apărea o legislație 
care să protejeze această muncă, deși noi, cooperația, 
de 30 ani nu am reușit să o avem, fiind văduviți de 
susținerea și sprijinul necesar. Noi, puținii producători 
care am mai rămas, considerăm că ne-am făcut datoria 
față de lucrătorii noștri, față de societate, față de tradiţie 
și frumos. Rămâne de datoria generațiilor viitoare din 
educație și cultură să decidă dacă arta populară va 
rămâne la... A FOST ODATĂ”.

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de activitate neîntre- 
ruptă, „Consiliul de Administrație al Societății Cooperative 
Meșteșugărești Marama Musceleană mulțumește sutelor 
de lucrătoare din zona Muscelului care de-a lungul a 
cinci decenii au fost împreună cu noi, din toate satele 
din jurul orașului Câmpulung, mulțumește în mod deo-
sebit celor care au rezistat alături de noi până astăzi, 
împătimiți ai tradiției și frumosului”.

Iile de Muscel realizate de Marama Musceleană 
păstrează croiala și structura pieselor tradiționale. Din 
pânză subțire albă, din bumbac extrahart (torsionat) care 
are un creponaj de factură rustică, iile de Muscel sunt 
brodate manual, pe fire, în tehnici variate. Compoziția 
ornamentală dispusă în principal pe mâneci și pe piept 
este de o mare varietate, având o deosebită valoare 
decorativă. Broderiile sunt realizate cu fir de bumbac 
sau mătase, în culorile alb, negru, albastru și vișiniu, 
cu accente de fir auriu și argintiu.

Solicitate de cumpărători, atât pe piața internă, cât și 
externă, iile românești de Muscel pot fi purtate și integrate 
ca piese originale și prețioase în vestimentația modernă.

Însă Marama Musceleană e mai mult decât un 
ambasador al portului popular. Cu creații proprii sau cu 
accesorii ce pun în valoare modele ale unor case de 
modă consacrate, această cooperativă meșteșugărească 
reprezintă o apariție obișnuită la prezentările de modă, 
punând în valoare pecetea inconfundabilă a motivelor 
tradiționale românești, a tezaurului de frumusețe și a 
bogăției spirituale pe care a îmbogățit-o continuu, în cei 
50 de ani de activitate neîntreruptă.

Pentru cei cărora le este mai greu să conştientizeze 
ce înseamnă jumătate de secol de existenţă (aproape 
o viaţă de om, dacă stăm să ne gândim bine), în care 
s-au înfiinţat şi s-au desfiinţat, poate, sute de mii ori 
poate chiar milioane de societăţi comerciale, ne ferim 
să spunem prea multe vorbe mari. Totuşi, poate pentru 
cititorii noştri ar fi interesant de aflat cam ce se mai 
întâmpla în lume în anul în care lua naştere societatea 
musceleană? Aşadar, în 1972…
... Margareta a II-a devenea regină a Danemarcei;
... Consiliul Europei adopta la Strasbourg Imnul Europei,  

bazat pe finalul Simfoniei a IX-a de Beethoven (Oda 
Bucuriei);

... sonda Mariner 9 trimitea primele fotografii de pe Marte;

... avea loc celebra întâlnire Richard Nixon-Mao Zedong;

... erau lansate navetele spațiale „Apollo” 16 şi 17;

... era inaugurat Muzeul Național de Istorie a României;

... era inaugurat Sistemul hidroenergetic Porțile de Fier I;

... Juan Peron era ales președinte al Argentinei;

... avea loc la München ediția a XX-a a Jocurilor Olim-
pice de Vară. România obținea 16 medalii, din care 
3 de aur;

... RFG şi RDG se recunoşteau reciproc;

... mureau Victor Eftimiu, Nichifor Crainic şi Henri Coandă.
NICHOLAS CEZAR

Născută în 9 ianuarie 1900 la Saint-Avold, regiu-
nea Lorena, H.Y. Stahl provine dintr-o familie franco- 
bavareză care mai târziu avea să stea la temelia 
unei adevărate dinastii culturale românești.

Provenind dintr-un neam cu rădăcini bine înfipte în 
istoria Europei, Henriette a urcat cu ușurință treptele 
faimei, pășind mândră și conștientă de valoarea ei 
în înalta societate. Însă primii ani din viață au fost 
extrem de grei și asta din cauza unor probleme de 
sănătate avute de mamă la naștere. De altfel, medicii 
francezi din Saint-Avold nu i-au dat prea mari șanse 
de supraviețuire. Fire plăpândă, copila a fost trimisă  
la vârsta de 9 ani să locuiască la țară, în casa ordo-
nanței tatălui ei. Henriette Yvone Stahl era atât de 
slăbită, arată însemnările apropiaților, încât nu a fost 
capabilă să înceapă școala. Treptat, ea se va întrema, 
astfel că familia a înscris-o la un liceu particular, iar 
apoi drumul a purtat-o spre Conservator.
Dinastia Stahl, la baza culturii românești

Tatăl, Henric Stahl (1877-1942), a emigrat în 
România la începutul secolului al XX-lea. A debutat 
în „Moftul român” cu sceneta „Furtună conjugală”. 

Talentat la scris, nu s-a mulțumit să rămână un simplu 
expert stenograf și paleograf, așa că a publi cat mai 
multe cărți. Romanul „Un român în Lună” i-a scos la 
iveală stilul inovativ, iar prin „Bucureștii ce se duc” 
s-a dovedit a fi un recuperator bonom al memoriei 
târgului de pe Dâmbovița. Autor de schițe umoristice, 
călătorii și ghiduri turistice, Henric Stahl a publicat 
și câteva însemnări din perioada Primului Război 
Mondial („Spion”).

Mama, Blanche Alexandrine-Boeuve, a avut un 
fiu dintr-o primă căsătorie. Iar acest Gaston Boeuve 
este, de fapt, Șerban Voinea, teoretician și ideolog al  

social-democrației românești interbelice. A emigrat 
din țară imediat după instaurarea regimului comunist. 
Dinastia Stahl îl cuprinde și pe fratele mai mic al 
Henriettei, sociologul austromarxist Henri H. Stahl, 
fondator al Asociației Criterion, care a fost, alături de 
Dimitrie Gusti, principala figură a sociologiei românești 
moderne, cu influență internațională. Eseist și memo-
rialist relevant, Henri H. Stahl s-a remarcat ca unul 
dintre cei mai mari intelectuali de stânga din România.
De la Panait Istrati la Petru Dumitriu

În Bucureștiul interbelic, frumusețea Henriettei 
Stahl nu putea trece neobservată. În 1933, după 
o aventură cu Panait Istrati, care a lăsat urme în 
sufletul autorului „Ciulinilor Bărăganului”, superba 
Henriette devine partenera gelosului Ion Vinea, un 
cuceritor binecunoscut. Cei doi au o relație vreme 
de 14 ani, cu unele intermitențe, perioade de scurtă 
durată în care ambii caută refugiul în brațele altcuiva. 
Ajunsă la vârsta de 50 de ani, H.Y. Stahl îl cunoaște 
pe Petru Dumitriu, de două ori mai tânăr, cu care 
se căsătorește. „Întâlnirea mea cu Petru, între multe 
întâlniri neobișnuite de-a lungul vieții, a fost poate 
cea mai ciudată. Oricât mi s-ar fi spus până atunci că 
sunt frumoasă, că arăt bine, mi-a trebuit, în 1945, un 
imens curaj să-l accept lângă mine pe acest splendid 
bărbat, care avea cu 24 de ani mai puțini”, spunea 
ea la un moment dat.

Ulterior fugii lui Petru Dumitriu în Occident, Henriette  
a fost arestată și șantajată.

Ei îi datorează literatura română traduceri-reper 
din John Galsworthy, Emily Brönte și Murasaki Shikibu.  
Temele erotice, bine ancorate în viața reală, au dat 
rod și în opera sa, vezi „Steaua robilor”, dar mai 
ales „Între zi și noapte”, o poveste tulbure de amor, 
cu tentații pe măsură și o dramă atroce de familie.

LAURENȚIU TEODORESCU

Astfel, cu mașina aparent defectă, s-a testat 
vigilența angajaților de la atelierele care au împânzit 
Capitala, în special pe zona de vest. Din trei ser-
vice-uri verificate, în niciunul nu s-a pus diagnosticul 
corect, ba, dimpotrivă, o banală siguranță arsă a 
dat mari bătăti de cap așa-zișilor mecanici auto. „O 
să trebuiască termostat la mașină”, a spus primul, 
iar prețul cerut, „438 de lei, plus 120 cu manoperă 
și 50 de lei antigelul”. Al doilea service, a doua 
constatare... după ureche: mecanicul de aici spune 
că trebuie înlocuite trei piese pentru siguranța arsă 
intenționat de reporteri. „Erori de senzor de oxigen. 
Asta e sonda lambda… Asta odată… Apoi, EVAPS 
– asta tot de recirculare... termostat”. Costul, undeva 
spre 1200 de lei! În fine, la ultimul service, mecanicul 
a „diagnosticat” mașina băbește: „Sonda aceasta de 
temperatură! Asta ți-aș sugera să înlocuiești, fără 
să-ți garantez că se rezolvă problema”.

Președinte al Asociației Specialiștilor Auto din 
România, Victor Balaș spune că în ultima vreme se 
observă atât nepricere, cât și lipsă de sinceritate 
din partea mecanicilor auto: „Cei mai mulți mecanici 
sunt înlocuitori de piese. Tu cumperi piesele, omul 
îți schimbă siguranța, după care acele piese el le 
refolosește, le revinde sau cine știe ce face cu ele. 
Tu n-ai de unde să știi dacă ți le-a pus pe mașină...”.

Prin urmare: aviz amatorilor!

Arc peste timp. Marama Musceleanã, 50 de ani de activitate neîntreruptã

Români pãcãliþi în service-uri 
auto „de cartier”

(Urmare din pagina 1)

Henriette Yvonne Stahl, o tulburãtoare poveste de viaþã
Henriette Yvonne Stahl este numele 

care a întors pe dos deopotrivă viața mon-
denă și literară a Capitalei în perioada  
interbelică. De o inteligență nativă scli-
pitoare și o senzualitate fără pereche, 
a iubit, dar mai ales a fost iubită, chiar 
adorată, zic mulți. I s-au dedicat poezii, 
râuri de versuri au făcut să ofteze mesele 
cafenelelor și nu puțini au văzut în ea 
binecuvântarea lui Zeus pentru muritorii 
acestui spațiu mistic, București.

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

(Urmare din pagina 1)

MARIUS OLARU



15 februarie
● SEVASTIŢA GRIGORESCU, preşedinte al UCECOM  

● DANA LUIZA GRIGORESCU, director al Direcției Buget, 
Financiar, Contabilitate și Informatică din UCECOM ● ELENA 

DOLHASCU, contabil șef al SCM GR1 UNIREA MEȘTEȘUGARILOR Hârlău.
17 februarie
● MARIA NICULESCU, şef contabil al SCM SERCOM Târgovişte.

19 februarie
● MIHAI BOGDAN DUMITRU, președinte al SCM ȘURIANU 

Cugir ● HORTENSIA BERCU, preşedinte al COOP. HAŢEGANA 
Haţeg ● FLORIN IONIŢĂ, preşedinte al SCM ORRIS Bucureşti  

● MARICELA-IULIANA PICUS, contabil şef al SCM MOLDOVA Siret.  
20 februarie
● VALERIA HARŞA, contabil şef al SCM MOBILĂ ŞI JUCĂRII Cluj-Napoca.
21 februarie
● FLORIN MIHAI CHESARU, preşedinte al SCM GIUVAERUL Ploieşti  

● MARIA IVAN, contabil şef al SCM EXIMCOOP Focşani.
22 februarie
● TEODOR COCIUBA, preşedinte al UJCM Hunedoara.
23 februarie
● GHEORGHE POPA, preşedinte al Soc. Coop. MOŢUL Baia de Criş  

● MARIA PINCA, preşedinte al SCM ÎNFRĂŢIREA Blaj.
24 februarie
● ANGELA TIRON, preşedinte al SCM GR1 IGIENA Iaşi ● MARIA CÎRSTEA, 

preşedinte al SCM PIMEX Ploieşti ● MARIA LIDIA CÎTA, contabil șef al Soc. 
Coop. Metal Lemn Chimie Caracal ● DORINA NARIŢA, director adjunct al 
Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timişoara.

26 februarie
● MIRELA IONESCU, preşedinte al SCM ASCOM Târgovişte ● DOINIŢA 

COSTEA, contabil şef al SCM GR1 RECAM Iaşi.
27 februarie
● GABRIELA PUŞCAŞ, contabil şef al SCM MESEŞUL Zalău ● LUCICA 

TROFIM, contabil șef al Soc. Coop. PROGRESUL Babadag.
28 februarie
● ELENA STAN, contabil şef al SCM AVÂNTUL Galaţi ● ALINA-ANA CHIŞ, 

contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Baia Mare.
1 martie
● CAMELIA CREŢU, administrator al SCM VIITORUL Piatra Neamţ ● MARIA  

PENCU, contabil şef al SCM ARTA APLICATĂ Bucureşti ● MONICA ANA 
PETROVAN, contabil șef al SCM VIITORUL SOCOM Făgăraş.

2 martie
● ELENA ILIE, președinte al SCM ÎNFRĂȚIREA Slobozia ● SERGIU NIŢĂ, 

contabil şef al Soc. Coop. UNIREA TOP Balş.
3 martie
● IACOB BOGĂTEAN, administrator unic al SCM TRICONPREST Braşov.
4 martie
● ANUŢA DUMITREL, preşedinte al COOP. STRAJA Lupeni.
6 martie
● GHEORGHE CRISTINEL ANDREI, conducător tehnic al SCM CARTO-

NAJUL Bucureşti.
7 martie
● MARIANA-ROXANA PÎRLOGEANU, contabil șef al SCM SPORUL Iași.
8 martie
● RODICA ISCRULESCU, şef contabil al SCM PRESTACOM Tg. Jiu.
9 martie
● ION VAMEŞU, preşedinte al SCM SOCOM PRESTAREA Piatra Neamţ  

● DIŢEI CSILLA, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 
Breaza.

11 martie
● LENUŢA BATOG, şef contabil al Soc. Coop. UNIREA Tulcea ● IOANA 

PETREUŞ, contabil şef al SCM SIGHETEANA Sighetu Marmaţiei.
12 martie
● ALEXANDRINA RĂDESCU, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Piteşti  

● VICTOR DUMITRAŞ, preşedinte al SCM MUNCITORUL Beiuş ● GHEORGHE 
GROZDEA, preşedinte al SCM ELPREST Slobozia ● NICOLAE TĂNASE, 
administrator al SCM MICII MESERIAŞI Constanţa ● MARIANA NICA, şef 
contabil al Soc. Coop. SOCOM MODA Buzău ● GABRIEL ZORZINI, director 
general executiv al Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti „Spiru Haret”.

13 martie
● MARIA HERMINA SĂTMĂREAN, preşedinte al SCM PROGRESUL Alba Iulia 

● ALIN ZIMNICARU, preşedinte al SCM MOBILA Piteşti ● GRIGORE STELIAN 
ANDRECA, preşedinte al SCM MESERIAŞUL Vişeu de sus.

14 martie
● CRISTIAN GHEORGHE BONTILĂ, preşedinte al UJCM Galaţi ● DUMITRU 

BUŞU, secretar al UJCM Constanţa. 
15 martie
● GHEORGHE HAPENCIUC, preşedinte al SCM 22 DECEMBRIE Rădăuţi  

● VIORICA BERINDEIE, contabil şef al SCM PROGRESUL Alba Iulia ● MARIA 
JUDIT BENCZE, contabil şef al ATCOM Harghita.

16 martie
● ROXANA MIHAELA CALCAN, președinte al SCM CONFECȚIA Ploiești.
17 martie
● FLOAREA PĂTLĂGICĂ, şef contabil al SCM SÂRGUINŢA Giurgiu.
18 martie
● GHEORGHE SIMIOANA, preşedinte al UJCM Vâlcea.
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Istorie, tradiþie ºi meºteºug la StrajaMeºteºug ºi carierã
Când vorbim despre minunățiile zămislite de natură în 

țara noastră nu putem să omitem, ca punct de referință, 
Vrancea și Carpații de Curbură. Dar ținuturile românești sunt 
definite și prin cultura și istoria acestui popor, stăpân aici, de 
milenii. Există un loc, în Bucovina, în care portul, tradițiile, 
obiceiurile și meșteșugurile s-au transmis neasemuit de 
curat până în zilele noastre. Și acum aici, se țes și se 
cos costume naționale, trăistuțe, se fac cojoace și bundițe, 
se croiesc opinci, iar lemnul capătă formele obiectelor și 
uneltelor de o deosebită utilitate în gospodăriile desprinse 
parcă din povești. Faima lor a trecut deja, nu doar hotarele 
așezării de la poalele Dealului Scorbura, ci chiar pe cele 
ale țării. Care este această așezare? Este vorba de vatra 
bucovineană Straja. Se află la limita de nord a județului 
Suceava, lângă granița cu Ucraina. Localitatea s-ar fi înființat 
pe braniștea donată de Ștefan cel Mare Mănăstirii Putna, în 
1490, luna martie. Asta da exactitate istorică. Aici existau 
străjeri puși de mănăstire ca să înștiințeze populația de 
atacurile polonezilor și, uneori, ale tătarilor. Acești străjeri 
aveau în capătul satului un stâlp îngropat în pământ, 
înfășurat cu paie îmbibate cu rășină. Atunci când veneau 
bandele de prădători, se dădea foc transmițând vestea 
pericolului la distanță, iar călugării mănăstirii puteau să ia 
măsuri de protecție. Probabil că de aici derivă și numele 
localității de Straja. 

Portul „străjerilor” este de o sobrietate ce parcă te 
întoarce în vremea dacilor. Albul și Negrul sunt aici reperele 
după care oamenii și-au croit și ghidat existența de-a lungul 
veacurilor. Costumul național, trăistuțele, până și opincile, 
ba și casele se înscriu în această cromatică, arătând 
bunul gust estetic, rafinamentul și, mai ales, seriozitatea. 
Un exemplu deosebit al realizărilor acestor meșteșugari 
fără pereche sunt trăistuțele de Straja. E un model unic, 
ce se distinge prin carourile în alb și negru. Nu-i casă în 
care trăistuțele să nu fie așezate la loc de cinste. „Mai 
demult lucrau bătrânele. Ele făceau trăistuțe cu baiera mai 
lată, în patru ițe, alese cu degetele, pentru întrajutorarea 
purtătorului. Acuma, femeile astea tinere zic că-i mai greu 
cu împletitul pe degete, și fac baiera mai subțire. Dar tot 
la fel sunt țesute. Și numai la noi îs așa, cu alb și negru”, 
povestește meșterița Paraschiva Morar. 

Renumitele trăistuțe de la Straja s-au răspândit în toată 
lumea. Comenzi vin cu duiumul, ba de la ansamblurile 
folclorice, ba de la cei care pleacă peste hotare, ba de la 
colecționari. Sunt căutate pentru că reprezintă adevăratul 
meșteșug, că sunt simple, curate, fără zorzoane. Ele aduc 
faimă, stimă, respect, dar și bani. Asta este, adevărații 
meșteșugari sunt mulțumiți sufletește și financiar. Vorbele 
acestea le rostește și Moș Ioan Cotos, meșterul încălțărilor 
„de leac”, numite Pancioci. Ele sunt „făurite” din lână de 
suman sau de țol, cu talpă moale și decorate cu blăniță de 
miel pe margine. Panciocii țin grozav de cald la picioare, 
încât nu-i chip să te îmbolnăvești. Aceste încălțări numai 
la Straja se fac, dar sunt dăruite și vândute de la Muntele 
Athos până în Islanda. „Moșul” meșteșugar nu s-a oprit 
numai la aceste încălțări de iarnă. De vreo câțiva ani s-a 
apucat de făcut opinci, pentru că se caută. Până și în 
Grecia au ajuns opincile meșteșugarului bucovinean. La cei 
peste 80 de ani are o putere de muncă și un drag pentru 
lucrul bine făcut, cum astăzi rar întâlnești. Nu crede că 
meseria lui va mai exista peste câțiva ani. 

Oare nu este acesta Meșteșug? Ar trebui să-l încadrăm 
în economia noastră pentru a ne alătura țărilor care și-au 
dat seama că Meșteșugul poate fi un element important 
al dezvoltării și liniștii sociale.
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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.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Dacă ați trecut prin strălucirea Cheilor Băniței, 

Peștera Bolii apare ca un hău întunecat ce îți poate 
induce o stare de disconfort, chiar dacă s-au făcut 
eforturi pentru amenajarea ei, ajungându-se la efecte 
luminoase și la construirea de poduri peste râul subteran 
ce-i dă misterul. Numele peșterii nu are nicio legătură 
cu vreo boală, ci provine de la numele maghiarului 
„Bolia”, un nume feudal, proprietar de pământuri și 
păduri în zona înconjurătoare. Peștera i-a fost dăruită 
în 1404 de Sigismund al Ungariei ca o recunoaștere a 
meritelor sale dovedite în protejarea comercianților ce 
parcurgeau drumurile atacate chiar și de tătarii estului. 
Asta este istoria adevărată. Bolia, după recunoașterea 
meritelor, a fost considerat mai mult transilvănean decât 
supus Vienei, ceea ce a adus la decapitarea lui în 1415 
la Viena. Interesantă este concluzia unor cercetători 
care spun că descendenții lui ar fi marii matematicieni 
Bolyai. Asta este de-a oamenilor. Peștera are cu totul 
altă istorie. Ea nu este lungă, are doar 500 de metri, 

dar e spațioasă și ușor de vizitat. A fost săpată de-a 
lungul mileniilor de râul Jupâneasa. Fiind ușor accesibilă, 
grota a fost amenajată, fiind chiar destinată diferitelor 
concerte susținute aici, datorită acusticii deosebite. Dar, 
de, după 2000 totul s-a dus de râpă. Și așa ar fi rămas 
dacă speologii locali de la Asociația Petro-Aqua nu ar 
fi făcut eforturi pentru reintroducerea „Bolii” în circuitul 
turistic. Și merită! 

Istoricii au derulat ample săpături arheologice în 
Peștera Bolii. Astfel, au fost găsite mărgele și vase 
de lut, unelte din piatră și os care aparțin unor epoci 
diferite, începând din paleolitic, iar în 1864, când s-a 
construit calea ferată, s-a găsit un tezaur care conținea 
și monede cu Alexandru Cel Mare (Macedon). Aceste 
descoperiri susțin faptul că încă din vechime, aproape 
jumătate de mileniu înainte de Christos, negustorii antici 
se adăposteau în Peștera Bolii, care devenise un refugiu 
pe drumurile dintre Occident și Orientul misterelor. 

Cum ne vom bucura noi de aceste minunății și 
plaiuri istorice? S-ar putea să concluzionăm, că numai 
a noastră este decizia! 

ORIZONTAL: 1) Fac tot felul de scene 2) E dat uitării – Rele de 
gură 3) Te ia cu totul 4) Gene… de rebusist! – Iute la mânie (reg.) 
– Salon gol! 5) Bătut la table – Iubire pe deget 6) Fac o casă la 
țară – E… poziționat în dreapta hărții 7) Prins de urechi – Țesătură 
foarte fină 8) A face cu ochiul – Scăpat de necaz 9) Ocolite din 
toate părțile 10) Ninși la început de primăvară – Unul de bun simț.

VERTICAL: 1) Bază de tratament 2) A da tăriile pe gât – Adună 
toate buletinele 3) Cuțit pentru mămăligă – Ne dau impulsuri pozitive 
(pl.) 4) Purtată pe drumuri cu acte – Sfârșitul drumului 5) Zburător 
(pl.) 6) Sunt cu speranța la pământ – Tudor Caranfil 7) Sunt ca și 
noi (fem. pl.) – Eroul arenei 8) Se bagă cu nasul în toate porcăriile 
– Se duce la piață – Bluza Leliței 9) Deosebit de subțire – Pocită  
10) Hibernat – Se gătește.

Viaþa pe scenã
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Zodia:  PESTI

LICA POTENKIN

LIA PINTILIE

O veste nespus de tristă primită la închiderea ediţiei:

Cu toţii, colegi, prieteni și apropiați, am aflat cu profund  
regret vestea dispa riţiei fulgerătoare a lui IOAN 
IACOBESCU, președintele UJCM Brașov. Cu tristețe 
şi multă amărăciune ne luăm rămas bun de la un 
adevărat lord al sectorului coope rației meșteșugărești,  
căruia acesta i-a dedicat peste patru decenii de 
activitate profesională continuă, conducând din anul 
1990 destinele cooperaţiei meşteşugăreşti braşovene 
şi fiind unul dintre membrii marcanţi şi deosebit de 
respectaţi ai Consiliului Naţional al UCECOM.
Prin sfaturile lui mereu avizate, dar şi prin bunătatea 
şi modestia pe care le-a afişat dintotdeauna, IOAN 
IACOBESCU trece la cele sfinte lăsând moştenire 
un model de urmat pentru toţi cei înrădăcinaţi în 
spiritul cooperatist.
Conducerea operativă, împreună cu membrii Cole-
giului director al UCECOM, deplâng pierderea lui 
IOAN IACOBESCU și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l primească în lumea celor drepţi!


