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olul pe care societatea culturalã „Astra” l-a
avut în vremea cînd Ardealul era încorporat
Ungariei nu mai trebuie subliniat: aceastã
societate a fost unul din principalii factori ai menþinerii
românilor în lupta ce o duceau cu mãsurile de deznaþionalizare edictate de guvernele ungureºti.
Ceea ce nu se putea face pe cale politicã de cãtre
partidul naþional-ardelenesc, se îndeplinea prin societatea „Astra”, ale cãrei secþiuni judeþene desfãºurau o
activitate din cele mai rodnice.
Nu o datã guvernele ungare au încercat sã dizolve
„Astra”, dar au gãsit împotriva lor coalizate toate forþele
intelectualitãþii ardelene care nu s-au lãsat intimidate, ci
au continuat – cu orice risc – sã îndeplineascã un program care era mai mult o misiune. ªi astfel, „Astra” a
reuºit sã devinã exponentul luptei de emancipare a
poporului român din Ardeal.
Niciodatã însã, ungurii n-au întrebuinþat forþa în
contra societãþii „Astra”; îºi dãdeau seama cã mijloacele
cu care se poate combate o acþiune politicã nu sunt aceleaºi pentru combaterea unei acþiuni culturale ºi s-au
mulþumit ca – prin legi ºi prin contra-propagandã – sã
anihileze rezultatele propagandei ce o fãcea „Astra”.
Ceea ce n-au îndrãznit însã sã facã ungurii, au
încercat sã îndeplineascã autoritãþile liberale astãzi;
niciodatã ungurii n-au întrebuinþat forþa în contra
„Astrei”, niciodatã n-au îndrãznit sã-i tulbure activitatea
prin mãsuri abuzive ºi scandaloase: acestea au rãmas sã
fie întrebuinþate d e guvernul liberal, dupã zece ani de la
unirea Ardealului cu vechiul regat.
Organizaþia judeþului Bihor a societãþii „Astra”
urma sã-ºi þinã adunarea anualã în satul Marghita;
întîmplãtor, preºedintele ºi secretarul general al secþiunii bihorene a „Astrei” sunt membri ai partidului naþional-þãrãnesc, societatea avînd în fruntea ei membri ai
tuturor partidelor politice.
Prefectul judeþului Bihor s-a alarmat: se temea cã
adunarea de la Marghita sã nu ia un caracter politic, deºi
ºtia foarte bine cã niciodatã „Astra” nu ºi-a depãºit rolul
de factor pur cultural; ºi prefectul liberal a adus jandarmi, a înarmat poliþiºti, a adus pompieri cu tulumbele ºi
a împiedicat þãrãnimea bihoreanã sã participe la o
adunare unde nu s-a vorbit decît despre culturã ºi despre
importanþa bibliotecilor sãteºti.
Exemplul este edificator. El învedereazã cîtã
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inteligenþã au conducãtorii actuali ai þãrii ºi de ce sunt
capabili cînd e vorba de manevrele politicii lor. Dar e
peste mãsurã de întristãtor sã constatãm cã regimul liberal este mai rãu decît al foºtilor asupritori ai þãrãnimii
ardelene.
[„Opinia” (Iaºi), An. XXIV, nr. 6322, 15 iun. 1928, p. 1]

Un luptãtor basarabean: Vasile Þanþu
Pe un pat modest, la spitalul Sf. Spiridon, s-a stins
din viaþã, uitat de toþi ºi complet sãrac, acel ce-a fost
marele luptãtor basarabean Vasile Þanþu.
Vasile Þanþu a fost institutor ºi a fãcut parte dintre
naþionaliºtii ce-au luptat pentru alipirea Basarabiei la
vechiul trup al Moldovei.
Þanþu a constituit, împreunã cu Ion Buzdugan,
Anton Crihan ºi Scobiola, prima unitate româneascã la
Chiºinãu, care apoi a luptat alãturi de trupele româneºti
pentru scoaterea ruºilor din Basarabia.
A fãcut parte din Sfatul Þãrii, care a cerut unirea la
patria mamã ºi a fost preºedinte al Blocului moldovenesc.
Pentru meritele sale ºi munca neobositã pentru
românism, Vasile Þanþu a fost decorat cu ordinul
„Ferdinand” în gradul de ofiþer ºi „Coroana României”,
în grad de comandor.
Dar Þanþu a fost uitat ºi a murit în sãrãcie ºi singurãtate.
Foºtii membri ai Sfatului Þãrii au hotãrât sã cearã
sã i se facã lui Þanþu funeralii naþionale.
Azi se vor oficia parastase pentru pomenirea marelui luptãtor basarabean.
[„Opinia” (Iaºi), An. XXXIII, nr. 8949, 3 feb. 1937, p. 3]

C. Diaconescu, V. Þanþu
A murit V. Þanþu, ducând cu el faima de care n-a
avut fericirea sã se bucure în viaþã. Vrem sã scoatem din
uitare, mãcar pentru o clipã, faptele vitejeºti ºi devotamentul acestui bun român. Maior în rezervã, fost membru în Sfatul Þãrii, fost comisar militar în Comitetul
Cohortei Moldoveneºti Basarabene, cohortã care ºi-a
creat o paginã în istoria þãrii noastre.
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În anul 1917, întreaga armatã ruseascã este mânatã
de ideea bolºevicã cãtre mult visata lor republicã.
În ziua de 18 aprilie 1917, V. Þanþu, într-un congres þinut la Odesa, gândindu-se la scumpa-i Basarabie,
ia iniþiativa organizãrii unei „cohorte moldoveneºti” ºi
el este ales între fruntaºii cohortei ºi secretar al comitetului.
În fruntea a peste 11 mii de soldaþi basarabeni,
trece Nistrul pe la Moghilãu. Aceastã cohortã vrea sã-ºi
apere pãmântul scump de cotropirea bolºevicilor ºi sã
menþinã ordinea publicã. Sub oblãduirea ºi sub îndemnul acestei cohorte se convoacã, la 16 iulie acelaºi an,
un nou congres, în care se alege „Sfatul Þãrii” ºi în care
V. Þanþu negreºit cã este ales. În calitate de comisar al
armatei, dã un ordin cohortei, pe care îl terminã cu vorbele: „Sã ascultãm unul de altul ca sã ne închegãm ºi sã
ne împrietenim mai tare ºi mai strâns. La lucru fraþilor,
fãrã nici o ºovãialã, pentru scumpa noastrã Basarabie”.
În anul 1918, armata bolºevicã trece Nistrul, înconjurã Chiºinãul. Sfatul Þãrii se dizolvã, parte din membri
fug, iar o parte sunt prinºi, arestaþi ºi condamnaþi la
moarte. Atunci V. Þanþu, cu sprijinul consulului francez
Dalibla, travestit în uniformã de tovarãº al „front
Oldelului”, printr-o atitudine ºi o îndrãznealã
nemaipomenitã, strãbate frontul bolºevic ºi ajunge la
armata noastrã, pe care o cere în ajutor. V. Þanþu este un
erou al Basarabiei. A trãit sãrac ºi a murit sãrac, dar
iubindu-ºi Basarabia neþãrmurit de mult.
[„Opinia” (Iaºi), An. XXXIII, nr. 8965, 21 feb. 1937, p. 5]

N.M., Un an de la moartea luptãtorului basarabean
Maiorul Vasile Þanþu

universitar.
De la Hotelul Continental, Comitetul ºi-a mutat
sediul în strada Pãcurari nr. 35 sau 37, locuinþa locotenentului ªtefan Berechet, care cu drag a primit aceasta;
iar mai târziu în strada Cuza Vodã nr. 77, având ca
preºedinte pe Porucicul Gh. Nastasã, actualul profesor
universitar la Iaºi, dl. Scobioalã plecând la Chiºinãu.
Demnitãþile ocupate de Vasile Þanþu:
1. Preºedintele Comitetului soldaþilor moldoveni
de pe frontul român.
2. Preºedintele militarilor moldoveni în Basarabia.
3. Deputat în Sfatul Þãrii.
4. Preºedintele Societãþii Culturale „Facla”, pentru
propaganda culturalã naþionalã în Basarabia.
5. Preºedintele „Casa noastrã”.
6. Preºedintele Camerei de Agriculturã Chiºinãu.
7. Deputat ºi senator în parlamentul României
Mari.
8. Prefect al judeþului Lãpuºna, de 3 ori, ºi o datã al
judeþului Hotin.
În anul 1929, vãzându-ºi visul împlinit, s-a retras
din viaþa politicã, ocupându-ºi iar postul lui de învãþãtor
în comuna Scorãni, jud. Lãpuºna.
În anul 1935 ºi-a susþinut ultimul examen de definitivat în învãþãmântul primar, având în comisia de
examinare pe d-nii profesori Holban, Constantin Oiescu
ºi alþii.
A încetat din viaþã în dimineaþa zilei de 29 ianuarie 1937, în Spitalul Sf. Spiridon, Clinica d-lui profesor
dr. I. Tãnãsescu, fiind operat de cancer.
[„Opinia” (Iaºi), An. XXXIV, nr. 9243, 28 ian. 1938, p. 1-2]

Duminicã 30 ianuarie a.c., la orele 11 dim., se va
oficia, în biserica Sf. Spiridon, un parastas pentru odihna sufletului marelui român, de cãtre un sobor de preoþi,
în frunte cu pãrintele Cicerone Iordãchescu.
Rugãm pe toþi care l-au cunoscut sã ia parte.
Ar fi de datorie ca tot Iaºul, în frunte cu ºcolile ºi
Universitatea, sã asiste la aceastã înãlþãtoare solemnitate, întrucât marele basarabean aici la Iaºi a plãmãdit
ideea Unirii Basarabiei.
Maiorul Vasile Þanþu s-a nãscut în anul 1882, în
comuna Horodiºtea, jud. Lãpuºna, ºi a fost învãþãtor.
În anul 1917, din iniþiativa lui, s-a înfiinþat la Iaºi
Comitetul Moldovenesc de pe frontul român, în camera
nr. 38 de la Hotelul Continental, locuitã de Praporcicul
Scobiola, care a fost ales ºi preºedinte, având ca membri pe Vasile Þanþu, Ioan Buzdugan, Grigore Cazacliu,
Emanoil Stratan, N. Mocanu ºi alþii, pentru propagandã
naþionalã ºi unirea Basarabiei.
Dintre fraþii din Regat, au luat parte la acest
comitet locotenentul ªtefan Berechet, actualul profesor
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