Silvia POP

ASTRA STRÃLUCEªTE
ÎN BASARABIA
„Sã nu fim bãtuþi de vînturi ca niºte ciulini!
Dar sã fim cinstiþi ºi drepþi ºi adevãraþi creºtini!”
(Jitariuc Svetlana, Jurãmînt declamat la deschiderea Anului
ªcolar 2010-2011, Liceul „ªtefan cel Mare ºi Sfînt” din
Grigoriopol – Transnistria)

L

a invitaþia domnului Nicolae Robu, preºedintele
raionului Strãºeni ºi vicepreºedintele Despãrþãmîntului „Mihai Eminescu” Strãºeni, o delegaþie
a asociaþiunii ASTRA – Areta Moºu (Iaºi), Sivia Pop,
Olimpia Frãcea, Gheorghe Zereº, Ion Sãlcudean (Blaj) – a
participat la manifestãrile „Limba noastrã cea românã”, în
perioada 29 august – 2 septembrie 2010.
La sediul raionului Strãºeni ne-a întîmpinat cu inima
deschisã domnul preºedinte Nicolae Robu, vorbindu-ne
entuziast despre importanþa manifestãrii ºi a ASTREI în
promovarea limbii române ºi a valorilor strãbune. Doamna
Areta Moºu e numitã aici „mama noastrã”, liantul între
astriºtii de dincoace ºi de dincolo de Prut, cãlãuzã sigurã în
descoperirea valorilor ce dau sens existenþei noastre ca
neam binecuvîntat.
Ziua de 31 august este consacratã manifestãrii „Limba
noastrã cea românã”. Oraºul e în sãrbãtoare. Piaþa din faþa
Casei de culturã e plinã. Oameni cu chipuri luminoase aduc
flori, deºi timpul era înnourat ºi ploaia cãdea bogatã.
Dezvelirea ºi sfinþirea bustului monumental dedicat memoriei lui „Grigore Vieru” este semnul dragostei pentru limba
românã ºi pentru poetul care a cîntat-o cu dãruire ºi jertfã.
La manifestare au participat reprezentanþi din conducerea
Guvernului Republicii Moldova, printre care ºi prim-ministrul, dl. Vlad Filat, personalitãþi ale culturii ºi artei din
Chiºinãu ºi Strãºeni, dar ºi din România. De remarcat este
ºi prezenþa d-lui Constantin Simirad, preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi. Autorul bustului este sculptorul
botoºãnean Marcel Mãnãstireanu, membru al
Despãrþãmîntului ASTRA Botoºani, care a sculptat mai
multe busturi pentru Basarabia. Printre busturile sculptate
de domnia-sa, îl amintim pe acela al lui Mihai Eminescu,
care se aflã la Consulatul român din Odesa din anul 2003 ºi
care aºteaptã sã fie repus pe soclu. Aducem un omagiu de
recunoºtinþã domnului Mãnãstireanu ºi domnului Nicolae
Robu pentru frumoasa realizare.
Pe scena Casei de culturã s-a desfãºurat concursul de
poezie „Grigore Vieru”, îngemãnat cu un festival de folclor, prilej de a omagia pe poetul care a proclamat frumuseþea limbii române.
Familia Robu ºi astriºtii din Strãºeni ne-au oferit prilejul de a vizita împrejurimile, cu codrii strãvechi ai
Cãprianei, mãnãstirile Hîncu ºi Cãpriana, simboluri ale sta! 60

torniciei ºi vieþuirii noastre dupã legile creºtine.
O searã de neuitat a fost oferitã invitaþilor în mijlocul
codrilor la Ocolul silvic, unde maestrul Tudor Ungureanu,
conducãtorul grupului ªtefan Vodã de la Cãpriana, ne-a
încîntat sufletul cu un repertoriu ce pune în valoare frumuseþea sufletului basarabean. Vizitarea doamnei profesor
Claudia Nestor, preºedinta Despãrþãmîntului „Mihai
Eminescu” din Strãºeni, rãmîne un moment emoþionant
prin legãmîntul frãþesc al idealului astrist. În aceste clipe de
încercare, îi dorim însãnãtoºire grabnicã ºi întoarcere la rosturile ASTREI.
Ziua de 1 septembrie ne-a impresionat prin strãlucirea
ceremonialului deschiderii noului an ºcolar de la Liceul
Teoretic din Oniþcani (director prof. Ala Ungureanu) ºi,
trecînd Nistrul, la Liceul Teoretic din Doroþcaia, unde învaþã
dimineaþa elevii din aceastã localitate, iar dupã-amiaza elevii
claselor I-XII ai Liceului „ªtefan cel Mare ºi Sfînt” din
Grigoriopol (Transnistria), director prof. Eleonora
Cercavschi. Solemnitatea ºi mesajul transmis ne-au umplut
sufletul de bucurie ºi de mîndrie. Doamnele profesoare,
directorii educativi Elena Iacob (preºedinta cercului ASTRA
Oniþcani) ºi Svetlana Jitariuc (preºedinta cercului ASTRA
Grigoriopol) au imprimat sentimente din cele mai puternice
întregului program. Delegaþia noastrã a fost însoþitã de profesoara Lidia Frumosu, preºedinta Despãrþãmîntului „Ioan
Sîrbu” Criuleni, din care fac parte ºi cercurile menþionate.
Donaþia noastrã a constat în manuale de religie, istorie,
geografie, limba românã pentru clasele I-XII.
Periplul nostru s-a încheiat la ºcoala din Cãpriana, unde
ne-am întîlnit cu „Muguraºii” ansamblului folcloric coordonat de profesoara Doina Radu ºi de primarul David
Robu, care au participat la tabãra „Acasã la noi”, ediþia a
XVI-a, în localitatea Crãciunelu de Jos, jud. Alba.
„Muguraºii” au susþinut spectacole atît pentru locuitorii
Crãciunelului cît ºi în alte localitãþi din jud. Alba, dar ºi la
Sibiu, demonstrînd încã o datã, prin frumuseþea costumelor
autentice noi, cît ºi prin repertoriul bogat, calitãþile de
excepþie ale acestor basarabeni. Prin acest periplu am întãrit
relaþiile culturale ºi spirituale dintre fraþi. Despãrþãmintele
ASTRA din Basarabia rãmîn modele de fidelitate, pasiune
ºi jertfã pentru realizarea marelui ideal al ASTREI de pãstrare ºi promovare a valorilor româneºti. Rãmînem
recunoscãtori tuturor astriºtilor cu care ne-am întîlnit ºi care
rãspund aceloraºi idealuri naþionale. Felicitãri ºi cele mai
calde urãri de sãnãtate ºi succes în ceea ce realizaþi spre unitatea românilor de pretutindeni. În despãrþãmintele
Strãºeni, Criuleni ºi cercurile ASTREI Oniþcani ºi
Grigoriopol am simþit spiritul viu al ASTREI.
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