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Salută, încurajează şi sprijină activitatea  
Asociaţiei Culturale ”Pro Basarabia şi Bucovina”  
Filiala „Mihail Kogălniceanu” HUŞI  
Ce ştim despre moşii şi srămoşii noştri din multe din localităţile în care 
trăim? Doar până la bunicul. Şi iar pâna la bunicul. Dar noi suntem fiii, 
părinţii, moşii (bunii; bunicii) şi strămoşii (străbunii), nepoţii şi strănepoţii, 
din veac în veac, de dintotdeauna pe aceste meleaguri. Fiii cei buni de pe 
acest pământ stămoşesc scriu articole, studii, cărţi, pagini de amintiri, 
consemnează la zi în scris, audio şi video, despre viaţa din localităţile natale. 
În felul acesta activitatea lor devine de importanţă naţională. Toate 
localităţile ţării trebuie să pulseze de viaţă spirituală, dimpreună fiind seva 
pentru marile capodopere. Cu aceste gânduri felicităm conducerea Asociaţiei 
Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina” Filiala „Mihail Kogălniceanu” HUŞI, 
pe d-l Ştefan Plugaru, preşedintele asociaţiei, care prin exemplul personal 
demonstrază că mult bine poate face un om Neamului său, dacă are inimă 
caldă şi gândire pozitivă de neclintit. Am propus spre publicare în Noi Dacii 
monografia dumnealui, întitulată sugestiv Privire în oglindă : Pogăneştii 
din dreapta şi din stânga râului Prut-file de istorie. Este localitatea 
natală. Apoi, fiind un om sociabil, alături de ceilalţi membri ai conducerii 
filialei, se înconjoară de suflete care îşi împlinesc menirea jertfelnică întru 
bucuria harului divin. Cei ce şi-au iubit neamul până la dăruirea întregii vieţi 
au fost şi buni creştini. Un exemplu strălucit pentru toţi românii este Mihai 
Eminescu, născut în aceeaşi parte de ţară cu pogăneştenii lui Ştefan Plugaru.  
Cât priveşte site-ul asociaţiei începem prin a mărturisi că ne-a fost imposibil 
să-l avem în vedere aşa cum era până cu câteva zile în urmă, drept pentru 
care am considerat ca nu poate fi postat în Noi Dacii, cum a dorit conducerea 
asociaţiei. S-au mobilizat, au gândit un nou proiect de site, azi acesta fiind 
pregătit să iasă în larg, drept pentru care, contrar aşteptărilor, opinăm să nu i 
se acorde un link nici acum. Pot cu mult mai mult. Pot pătrunde în paginile 
revistei Noi Dacii cu lucrările din acest site, iar noi, drept preţuire pentru 
această cale mai grea, propunem ca materialel publicate în Noi Dacii să aibă 
legătură nemijlocită cu site-ul asociaţiei, încât cei care le vor citi lucrările şi 
le vor considera valoroase, vor întârzia să citească şi alte pagini din acest 
site. Aşa este posibil ca unii dintre colaboratorii noştri să dorească să fie 
publicaţi in site-ul asociaţiei. Aşa se poate ajunge la preluarea unor lucrări şi 
de către alte publicaţii, desigur cu precizarea preluat din  
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probasasarabia.bro.ro, sau să trimită la lectura materialului direct de pe site-
ul asociaţiei. Sau asociaţia să preia unele lucrări. Propunem conducerii 
ascociaţiei să fie receptivă faţă de opinia noastră. Vine şi vremea linkului, 
dar publicarea de lucrări este calea creşterii prestigiului. De ce atâta 
insistenţă? Pentru că sperăm ca acest site să devină de referinţă şi să 
beneficieze de colaborări şi din partea celorlalte asociaţii unioniste şi a 
filialelor acestora. Iar de la acestea cât mai puţine declaraţii si comunicate de 
presă-se reţine bine, că nu le excludem în totalitaate- şi cât mai multe texte 
care să reţină atenţia, să atragă cititorii, să fie un exemplu stimulativ pentru 
noi toţi.  
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