MESAJ CÃTRE ROMÂNII
DIN BUGEAC
Dragi prieteni,
Am primit cu sincerã emoþie invitaþia voastrã la
acest eveniment care are o încãrcãturã specialã de
patriotism ºi emulaþie. Despãrþãmîntul „Mihail
Kogãlniceanu” de la Iaºi a fost ºi rãmîne legat mai
puternic decît alte instituþii de aspiraþiile românilor ºi
eforturile lor de a se exprima identitar, în special de
fraþii noºtri din Regiunea Odesa. Aici am gãsit întotdeauna atmosfera ºi dragostea celor de acasã, încît au
fost depãºite cu uºurinþã eforturile pe care le-am fãcut
pentru a ajunge la Ismail ori Odesa cu Deniile eminesciene sau cu ansamblurile folclorice, pentru a nu
pomeni de simbolul nostru cultural ºi naþional, Mihai
Eminescu, emblema multora dintre întîlnirile noastre.
I-am adus chipul în bronz, pentru a veghea prietenia
ºi tãria relaþiilor noastre, acolo, în mijlocul Odesei.
Prima datã a fost vandalizat. L-am adus a doua oarã
ºi l-am lãsat în custodia Consulatului român, unde
aºteaptã, ca ºi noi, vremuri mai prielnice, cînd patriotismul ºi apartenenþa la un neam vor deveni naturale, fireºti în declaraþiile celor care nu au încetat
niciodatã sã vorbeascã româneºte, din Herþa pînã în
Siberia, dar care sunt nevoiþi sã se supunã unor pre-

siuni nedrepte din partea celor care doar promit cã le
vor respecta drepturile legitime.
Ne este dor de Ismail, ne este dor de dumneavoastrã ºi de minunaþii artiºti care respectã folclorul cu ce
are el mai bun, dar, din nefericire, tensiunea relaþiilor
diplomatice ºi hotãrîrile aberante cu privire la libertatea de a trece peste hotarele unei þãri surori ne
împiedicã sã ne bucurãm de o binemeritatã revedere.
Oricum, vã asigurãm cã suntem alãturi de voi ºi cã,
imediat ce situaþia va deveni cît de cît normalã,
primul drum pe care îl vom face va fi la Ismail ºi
Odesa. Pînã atunci, primiþi toatã prietenia noastrã,
odatã cu urãrile unor dezbateri eficiente ºi cu rezultate cît mai bune ºi apropiate în timp.
Cu aceeaºi constantã afecþiune,
Prof. Areta MOªU
Vicepreºedinte ASTRA,
preºedinte al Despãrþãmîntului „M. Kogãlniceanu”
Iaºi

CORESPONDENÞÃ ASTRISTÃ
Cluj-Napoca, 26 iunie 2009
*

Stimatã Doamnã Areta,
Mulþumesc cãlduros pentru amabilitatea de a-mi fi
trimis, prin dl. Hodiº, „Revista românã”, iunie 2009,
acest minunat mesager, acum, ºi al românilor de pretutindeni. M-au impresionat foarte mult ºi fotografiile color de pe interiorul copertelor, ca ºi cele din text,
ºi de asemenea conþinutul. Felicitãri, multe felicitãri
ºi succes în continuare! Apreciez mereu eforturile,
pasiunea ºi abnegaþia pe care le dãruiþi din tot sufletul întregului neam românesc.
Cu cele mai bune gînduri,

Vreau sã aduc mari mulþumiri Doamnei Areta
(basarabeancã!!!!) pentru tot ceea ce face, pentru
munca depusã, pentru ocazia care mi-a oferit-o de a
cunoaºte mai bine aceastã asociaþie „Astra” ºi nu în
ultimul rînd pentru itinerariul fãcut la Constanþa. A
fost foarte frumos ºi interesant. Mai rar aºa persoane
care sã se sacrifice practic pentru viitorul unei naþiuni.
Vã mulþumesc mult.

D. Protase

(satul Orac, raionul Leova)
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