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Cândcare inc ă rcatc ies
Ca la paradă .

Pc cer te-aşezi ca la români
S ă -avet i şt ii nţa vieţi i

Lasfatcuoamenii bătrâni

Ş i cupoetii.
Când vin. din via ta făcută

Închini acestor locuri.
Ş i celecares-au trecut
Ca n i şte focuri.
Şi. inainte de-a pleca
Înveşnice vacante,
Laşi loc de binc-nunna ta
Şi de speranţe.

Un loccrezând că li-ai găsit

Înverbula fi - fi re
Rămâi in tot cc ai iubit
O amintire.

prof.
Antohc CIII R\·'\SUŢ:\

e riunde- ai fi . in munţi, pe
deal,
Înaburoasa l uncă ,
Simţi dorul loculuinatal
Sfinţit prinmuncă .

Ţi-au îndrăg i t acest tărâm
Bârladul ş i Siretul
Păduri cu floare in salcâm
Ca şipoetu l .

Îţi cauti faima de demult
Încarteacea adâncă
Ş i crezică ma rcle- i tumult
Aşteaptă tnc ă .

Şi vii pedrumullung in sat
Spre poarta casei talc,
Cum vine carul î ncă rcat

in mers egale.
inzori când harnic te trezeşti.

Oric âtc li s-a- cerc.
Tu s imţ i că satul tău I VEŞTI

Î!idă putere
Când pui in rcavănu l pământ

S ă mânţ ă să răsară

Speranta vinc ca unvânt
De primăvară .

Nu ai de ce să - ţ i pară rău.

Muncind o vară în t reagă .

Că munca pcogorul tău

iti estedragă .
Tebucuri toamn
Învie ş i livadă,
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Gen. Gl lt:ORGllt: SAVA· 100 ani de la naşt ere

Gen . ALEXA:'\iOR U TAROI.A· 85 ani de la naştere

Econombt-scrutor PETRACII E POPA· 110 ani de la naştere

Poeta A.'"A PETIC,\' -100 an! de llii nastere

Preot IGOR P. J ECIII U· 95 ani de la naştere

Poetul AVREI. SCARL\ T · 70 ani de Ia naştere

*un-.am >olumului \1 al lucrl rii ..I\' [ŞTI - FILE DE CRO"ICĂ..
pnrinli Cofn. " 1:Cl 'L\1 SH .lCV- BlClDIt:'"

* .\ ro.-dam pn miului ptnlfll proll " IIORT[ " SI.,\ P..\fADAT · Bt:'GESCr;"
coordon' lor. dl STERIA'i \'lCOL- Soc. !kriilorilor "C. " EGRI" - GAL\TI;

*Tt ~m inchinal ptn(Iulilililor ro mtnlOnlt
ProlMn_ GhfOfl,htJ()(; Il IU- PROIOf]U\ n :Cl CJ

*Aaunl . m ptnonalilil ilor ca", l or primi lillul dt ..ccili lt U <kono.n
. llocalill,ii h ~I i... p",rinli dl. \ la rktl Ght'M.

* P",zu l'n' unui pl. n dt .rliuni pri>ind t>oluli. , iilBan • locatili lii
pnlinti dL \ la m l Ght'M.

Or. xe rftrcr A.'"A OOBRE · 55 ani de la naştere

Poet a I.V:'oII:'liI TA .\ IIII AI - 45 ani de la n aştere

" Pl"OI:ram . ni\lk
roordon'lori: do.mn. Emili. (;hili m. n ti do.mn. G. hric... Burghiu:

565 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A LOCALlTĂT..1I ..


	pliant oana a4 coperta
	pliant oana a4 interior

