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Î

n altã ordine de idei, încã în 1913, Comitetul
Central al Astrei remarca activitatea „pe tãrîm
economic ºi industrial” odatã cu înfiinþarea în
comitatul Maramureº a primelor cooperative1. Astfel,
atunci existau 5 cooperative pentru valorificarea laptelui
(dupã alte surse 4), acestea avînd un numãr de 376 membri ºi un fond de animale de 555 capete (vaci de lapte)2.
Desigur cã, dupã 1918, propaganda pe care presa ºi anumite partide politice (Partidul Naþional Român, ulterior
P.N.Þ., îndeosebi) o fãceau cooperaþiei, ca singura formã
de ieºire a þãranului nevoiaº din starea lui de sãrãcie
cronicã, s-a intensificat ºi Astra nu a putut rãmîne inactivã ºi în acest sens. În stadiul actual al cercetãrii nu sîntem în mãsurã sã afirmãm dacã aceste cooperative sînt
rezultatul iniþiativelor Astrei sau nu. Dar un lucru este,
totuºi, cert: cei mai mulþi dintre iniþiatori au fost astriºtii.
Aceste cooperative aveau un profil destul de divers: agricol, de valorificare a produselor pomicole, aducerea de
cereale (mai ales) pentru nevoile unui judeþ fãrã posibilitãþi de producþie suficientã în aceste culturi (porumb,
grîu), magazine cu preþuri mai mici pentru cei sãraci (la
Sighet), cooperative de exploatare a pãdurilor (la
Dragomireºti, Sãcel, Borºa, Viºeu de Sus, Petrova)3. În
1924 existau 6 cooperative de acest fel, care vindeau
mãrfuri de 5.000.000 lei la un capital investit de
13.000.000 lei. Dar dupã un avînt iniþial remarcabil, fapt
petrecut imediat dupã rãzboi, cooperaþia, din varii
motive, a cãror analizã nu-ºi are locul aici, intrã într-o
perioadã de decãdere. În 1927, federala cooperativelor
din judeþ avea datorii de 3.500.000 lei cãtre centrala
cooperaþiei din Bucureºti ºi, drept consecinþã, era
ameninþatã cu dizolvarea! Apoi, nu au lipsit cazurile de
corupþie, în care au fost implicaþi ºi unii astriºti, cel mai
cunoscut fiind cazul lui Emil Bran; în final achitat, dar
scandalul a rãmas ca o patã pe obrazul acestui om cu o
biografie care are de toate4. Aºa încît nu ne mai mirã cã
în acel an mai funcþiona numai o cooperativã, avînd
numai 25 membri ºi un capital social de 4.300 lei5!
Cooperaþia se va revigora cumva în Maramureºul anilor
urmãtori, însã nu va mai atinge elanul de la început, tocmai spre paguba celor mulþi ºi sãraci (66% dintre membrii acestor cooperative erau þãrani, iar 17% muncitori).
Gradul de capitalizare al acestor cooperative era slab,
fapt ce implica o activitate destul de restrînsã (87,6 milioane lei în 9 ani)6. Între preocupãrile Astrei au figurat ºi
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bãncile populare, instituþii de acumulare ºi creditare strict
dependente de activitatea cooperatistã din lumea satelor
interbelice româneºti. Despre nevoia de capital a
exploataþiilor þãrãneºti în condiþiile unei productivitãþi
precare, a unor tehnologii depãºite ºi a lipsei de utilaje,
mai ales a celui modern ºi mecanizat, nu mai e de discutat. Tocmai de aceea unele cooperative, pe lîngã activitãþile deja menþionate, au funcþionat ºi ca bãnci populare. În 1925, cele 21 de bãnci populare din Maramureº
au avut un an bun, încheiat cu un bilanþ pozitiv (excepþia
era banca din Glod, care avea un deficit de 461,50 lei)7.
Chiar dacã în anii urmãtori ºi situaþia acestor instituþii sa deteriorat, atît datoritã sãrãciei depunãtorilor, cît ºi a
unor delapidãri ºi a slabului ajutor al centralei, la 1935
încã mai funcþionau 23 de bãnci populare, cu un capital
subscris de 3.410.771 lei ºi care au acordat 13.716. 518
lei8 împrumuturi.
O preocupare constantã a Astrei a fost ºi aceea a
rãspîndirii cunoºtinþelor practice, dar ºi a celor ºtiinþifice,
printre locuitorii satelor. Pentru aceasta se þineau cursuri
agro-zootehnice, activitãþi practice, se aduceau utilaje
sau îngrãºãminte etc. În paginile presei judeþene9 se
regãsesc în permanenþã rubrici cu sfaturi pentru þãrani
privind cultura plantelor, creºterea vitelor, altoirea
pomilor, despre albinãrit º.a.10. Cele mai eficiente activitãþi erau întîlnirile directe organizate permanent de Astra
maramureºeanã. La acestea erau aduºi cei mai importanþi
specialiºti ai Camerei agricole judeþene, ai Ministerului
Agriculturii ºi Domeniilor º.a., aºa cum au fost: C. Popa,
N. Zucker, V. Berghianu, N. Gudera, G. Sebastian, H.
Cule, A. Oprescu, Gh. Corodan, O. Lukacs, Gh.
Cordoneþ, D. Holdiº º.a. Deºi nu a fãcut parte din sistemul astrist, tot meritã sã pomenim aici activitatea ªcolii
de Pomiculturã de la Bocicoiul Mare (întemeiatã încã în
1897 ºi care ºi-a continuat activitatea toatã perioada
interbelicã). Înfruntînd greutãþi deosebite – prin 1926
directorul „cutreiera satele cerºind de la pãrinþi sã-ºi
înscrie copiii la aceastã ºcoalã, unde vor avea toatã
întreþinerea ºi instrucþia gratis”11 – ea se va transforma
(1931) în „ºcoalã de agriculturã cu cursuri de iarnã pentru plugari!”12. Dar, tocmai acum ºi în acest context de
interes pentru soarta þãranului, Astra organiza la Sighet
primul curs gratuit pentru 15-20 de tineri þãrani, care
urmau sã devinã apicultori13. Apoi, din 1932, Preºedintele Astrei, dr. Vasile Ilea, pune bazele primei ºcoli supeRevista românã nr. 3 (49) / 2006

rioare þãrãneºti din România14. Aceastã ºcoalã îºi propunea sã asigure instruirea ºi educarea în spirit practicgospodãresc ºi civic-moral a tineretului sãtesc rãmas
numai cu instrucþie ºcolarã elementarã (7 clase). Pentru
aceasta s-au desfãºurat cursuri ºi demonstraþii practice de
apiculturã, pomiculturã, zootehnie, cultura plantelor ºi de
culturã generalã. Pînã la ocuparea Maramureºului de
cãtre horthyºti s-au putut deschide ºi au funcþionat
asemenea ºcoli în comunele Vad, Bârsana, Ieud, Deseºti,
Sãpânþa ºi Viºeu de Sus15.
Desigur cã paleta activitãþilor ºi a personalitãþilor
care ºi-au legat viaþa ºi activitatea de Astra
maramureºeanã sînt mult mai multe ºi mai diverse. Pe de
altã parte noi nu am putut despãrþi, în unele cazuri, activitatea instituþiilor statului de iniþiativele Astrei sau de
cele private-individuale; fie cã nu s-a putut face acest
lucru nefiind vorba, în toate aceste situaþii, de astriºti; fie
ele au avut implicãri directe ale tuturor acestora. Acest
fapt nu diminueazã cu nimic nici activitatea Astrei, nici a
instituþiilor statului, nici a indivizilor ca atare. Mai
important ni se pare tocmai faptul cã s-a fãcut ceva, decît
cã a fãcut cineva anume.
Ar merita sã ne aplecãm ºi asupra activitãþii Astrei din
perioadele care au urmat acestei epoci de largã implicare
ºi de importante realizãri astriste: perioada horthystã
(1940-1944), perioada pre-comunistã (1944-1950), care
a dus de fapt la desfiinþarea Astrei, perioada comunistã
(1950-1989), chiar dacã fãrã Astra dar cu astriºti, ºi cea
post-comunistã (1989-2006), atunci cînd ea s-a reînfiinþat (ºi cu ce rezultate).
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ZIUA LIMBII
– moment de întîlnire între români

D

espãrþãmîntul „Teodor Muicã” Sîngeorgiu de Pãdure, condus de doamna preºedinte Prof. Emilia Feier, a participat pe 31 august 2007 la Strãºeni la Sãrbãtoarea „Limba noastrã cea românã” ºi pentru cã o asemenea sãrbãtoare este prea importantã pentru inima noastrã, a participat ºi Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi.
Pe 30 august, dupã vizitarea, în lung ºi-n lat, a Cãlãraºului, am ajuns în Strãºeni, întîmpinaþi de domnul Nicolae Robu,
preºedintele Consiliului Raional Strãºeni, un astrist pe care spiritul românesc îl face sã fie pe cît de sensibil, pe atît de puternic. Ne aºtepta o cinã festivã în tabãra Codru, emoþiile ne-au cuprins vãzînd cît de frumos domneºte limba românã pe
buzele strãºenenilor, care ne-au întîmpinat cu multã bucurie.
Aºteptam cu emoþie venirea zilei de 31 august, o zi aparte prin trãire ºi trãitã cu inimã româneascã. Cu ocazia acestui
moment deosebit, în faþa Consiliului Raional Strãºeni a fost amenajatã o scenã pe care au evoluat diverse grupuri de artiºti
populari din raionul Strãºeni, dar ºi cîteva grupuri folclorice din inima României: grupul folcloric „Cetatea”, Sighiºoara,
coordonat de domnul profesor Viorel Rãduþ, grupul din satul Þopa, comuna Albeºti, judeþ Mureº, condus de doamna
Eusebia ªuteu, un grup care pãstreazã nealterate credinþele ºi obiceiurile moºtenite din bãtrîni.
În primele douã zile din septembrie am vizitat fabrica de vin de la Cojuºna, am degustat mai multe sortimente de vin ºi
am admirat sãlile impresionante în care se fac degustãrile, într-una dintre aceste sãli fiind o atmosferã rusticã, fiecare scaun al
mesei reprezentînd un erou legendar, iar cealaltã salã se remarcã prin eleganþã, dominînd nuanþele de alb ºi auriu. La Chiºinãu
am avut-o ghid pe doamna Claudia Nestor, iar la Mãnãstirile Hîncul ºi Cãpriana am putut sã ne încãrcãm cu iubirea divinã.
Douã þãri ºi o singurã limbã, aceasta ar fi concluzia.
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