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În anul 2011 Arhiva Ştiinţifică a Complexului Naţional Muzeal ASTRA s-a îmbogăţit
cu o donaţie modestă cantitativ, dar valoroasă calitativ. Este vorba de materiale oglindind
activitatea unui despărţământ al ASTREI care, în perioada interbelică, a fost deosebit de
activ impunându-se pe plan cultural. Documentele constau în programe de manifestări,
afişe, dactiloscripte ale unor conferinţe, ilustraţii, alături de reproducerea fotografică a
diplomei de recunoaştere ca membru fondator şi unele însemnări memorialistice, toate
aparţinând fostului preşedinte al acestuia ing. Ionel Floaşiu, ai cărui urmaşi au considerat
potrivit să le doneze instituţiei noastre.
ASTRA şi-a consemnat şi popularizat activităţile prin revista Transilvania, Anale,
Foaia Poporului şi Calendarele sale. Sunt înscrise date despre acţiunile întreprinse,
situaţiile financiare, membri, despărţăminte, realizările, întrunirile la diferite nivele cu
discuţiile şi hotărârile luate. Tabloul cu rolul Asociaţiunii în viaţa culturală românească pare
complet şi totuşi mai pot fi făcute precizări, mai există detalii care pot fi creionate, mai
există documente care se descoperă ca această mică colecţie de familie ce aduce detalii
despre activitatea unui despărţământ despre care sunt păstrate puţine documente.
După 1918, când nu mai funcţiona în umbra cenzurii austro-ungare, activitatea
ASTREI înfloreşte şi se multiplică implicările sale în plan social-cultural. Asociafiunea
susţine dezvoltarea unei Românii moderne prin eforturile depuse în ridicarea nivelului de
instruire pe plan profesional şi prin creşterea nivelului cultural al poporului. Activitatea din
Câmpia Turzii este un elocvent exemplu de punere în practică a acestei „doctrine astriste".
În 1925, prin decret regal, două sate din apropierea Turzii, de pe malul râului Arieş,
cu atestări documentare în secolul al XVII-iea, Ghiriş-Arieş şi Ghiriş-Sâncrai, erau reunite
într-o nouă unitate administrativă: comuna Câmpia Turzii 1 . Aşezarea lor în centrul
Transilvaniei, cu acces la calea ferată şi la conducta de gaz, fusese definitorie în 1920
pentru amplasarea aici a unei fabrici de cabluri, sârmă, cuie, cele mai necesare produse
laminate, „Industria Sârmei", care va deveni curând „o stea" pe firmamentul industriei
româneşti. Înfiinţată cu capital românesc, va fi în multe domenii o premieră în peisajul
economiei şi culturii României interbelice.
„Industria Sârmei" va polariza toate aspectele vieţii localităţii, având rol determinant
în evoluţia acesteia. În primul rând numărul locuitorilor creşte substanţial, de asemenea,
componenţa etnică se schimbă. Numeroşi mărgineni se vor stabili aici unde li se oferea
posibilitatea unei calificări profesionale şi condiţii de muncă bune, deoarece conducerea
întreprinderii, inspirându-se din modelul american a lui H. Ford (broşura H. Ford: Cum am
reuşit, circula şi în traducere românească), căuta să rezolve toate problemele impuse de
necesitatea obţinerii unei forţe de muncă stabile şi de calitate. Politica conducerii urmărea
crearea de cadre, mai ales româneşti, cu o cât mai bună calificare care să facă
întreprinderea performantă şi competitivă în noua piaţă de după război. În afara nevoilor
materiale, cele spirituale nu erau neglijate, mai ales când la conducerea întreprinderii, în
1930, a ajuns un director, născut în Mărginime şi crescut în spiritul ASTREI: primul inginer
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Coriolan Suciu, Dictionar istoric al localită[ilor din Transilvania, Bucureşti, 1967-1968.
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român angajat în 1922, Ionel Floaşiu 1 .
Acesta provenea dintr-o familie modestă, dar dragostea de învăţătură, dascălii
deosebiţi pe care i-a avut precum şi experienţa studiilor în Budapesta sau Praga şi cea a
războiului care l-a purtat din Galiţia în Italia, l-au format ca un om, excelent profesional, dar
şi cu o mare deschidere culturală, dornic mereu de cunoaştere şi mai ales de a-şi pune
toată experienţa în slujba celorlalţi. S-a implicat în viaţa instituţiei, a membrilor ei, a
localităţii, total, cu dăruire şi competenţă. A pus piatră de temelie la Biserica ortodoxă,
Şcoala de ucenici, Casa de cultură, Stadion şi s-a implicat personal în activităţile
desfăşurate, cor, conferinţe 2 .
Despărţământul ASTRA funcţiona din anii '30. Îl găsim menţionat în calendarele din
1930, 1937 ca având între 15-17 membri, la conducere figurând preotul greco-catolic3 . În
calendarul din 1937 este menţionat preşedinte Ionel Floaşiu, fapt confirmat şi de unul din
documentele din arhivă, o scrisoare a conducerii central a „Industriei Sârmei" care-şi
4
manifestă satisfacţia acestei alegeri . Diploma de recunoaştere a calităţii acestuia ca
membru fondator şi principiile astriste îi guvernaseră adolescenţa şi studenţia şi gratie
părintelui losof, parohul din satul natal Galeş, el însuşi activ membru al ASTREI. Energic şi
entuziast5 va depune tot atâta efort în munca pe plan cultural ca şi în cea din fabrică. Corul
Şoimii Carpaţilor, în care cânta şi pe care îl conducea uneori, devine renumit 6 . Dirijor era
Nicolae Botezan şi el un entuziast susţinător al vieţii cultural-muzicale. Atât corul cât şi
echipele de „şoimi şi şoimane" participă la concursuri şi demonstraţi în oraşele ardelene
ba chiar şi în capitală, unde se remarcă câştigând premii.
Transilvania, buletin de tehnică şi cultură (nr. 4, aug.-sept. 1939) acordă pe drept
cuvânt mai multe rânduri acestui despărţământ faţă de cele din oraşe mari, dându-l de
exemplu: Oespărţământul Câmpia Turzii condus de dl. lng. I. Floaşiu, a organizat două
cursuri de menaj pentru so{iile muncitorilor şi meseriaşilor de la Industria Sârmei. Ele au
fost urmate de 60 de femei. Acest desp. poartă de altfel multă grije pentru educa{ia, În
spirit românesc, a muncitorilor dela intreprinderea amintită. Corul lui a câştigat premiul I
pentru corurile rurale-muncitoreşti, la concursu/ {inut la Bucureşti În 6-7 iunie a.c.
Mica comună ce va deveni curând oraş, ca şi localităţile din jur, beneficiază de un
program cultural bogat şi de bună calitate; conferinţe ţinute de profesori universitari,
programe muzicale, participări sportive. Atât de sărbătorile religioase cât şi de cele
naţionale se ţin cuvântări şi concerte cu piese româneşti potrivite evenimentului. Chiar şi în
perioada încordată a anilor '40 viaţa culturală pulsează, o dovedesc tocmai astfel de
„mărturii".
Afişele, invitaţiile din fondul arhivistic, demonstrează o activitate intensă culturală
care urmărea popularizarea unor creaţii româneşti, dar şi din repertoriul internaţional,
punctarea unor date istorice prin conferinţe tematice, sărbătorirea Crăciunului şi Paştelui,
prezentarea unor personalităţi culturale care erau invitate la conferinţe, ajutorarea unor
categorii sociale sau a unor comunităţi aflate în dificultate, popularizarea tradiţiilor, oferirea
posibilităţii celor talentaţi de a se afirma, accesul celor interesaţi la valori culturale. Un
întreg univers prinde contur prin parcurgerea acestor materiale.
Demersul nostru urmăreşte să accentueze importanţa unor documente care „dau
chip evenimentelor". În general, cu excepţia publicaţiilor de specialitate, materialele
„publicitare" cum sunt afişele, invitaţiile, programele, ce consemnează conţinutul unei

Detalii privind evoluţia şi activitatea „Industriei Sârmii" ca şi despre I. Floaşiu se regăsesc în volumele
aniversare editate în 1995: Industria Sârmei S.A. Câmpia Turzii 1920-1995, p. 126-128, şi 2000, Nemeş, M.
N.: Industria Sârmei Câmpia Turzii 1920-2000, p. 55-57.
2
Carmina Maior, Şi „alte figuri din Mărginime", în Ţara Bârsei, Braşov, 2010, p. 168-173.
3
Pr. Mihail llieşiu în 1930 şi pr. Onoriu Savu în 1936.
4
Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, nr. 7/2011.
5
Pamfil Matei, AsociaJiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) şi
rolul ei în cultura naţională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 298.
6
Fotografia corului apare în Calendarul ASTREI şi Foii Poporului din 1947, p. 83.
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manifestări,

lipsesc din arhive şi este normal pentru că nu a fost, la data aceea, niciun
motiv să fie colecţionate, deoarece sunt modeste, simple, fără reprezentări grafice. Astfel,
avem statistici care menţionează numărul manifestărilor (concerte, conferinţe etc.), dar nu
şi conţinutul lor. Ori, faptul că cineva a păstrat, totuşi, astfel de mărturii aduce un câştig
celor care studiază o perioadă istorică de mare importanţă pentru noi.
As o c
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