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La Bărbăteşti, câţiva
bătrâni păstrează în
amintire un meşteşug

Pandurii între
matineu şi
nocturnă
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Indiferența
autorităților
ne lasă și
fără istorie
Gorjul deţine în continuare monumente de inestimabilă
valoare pe care le pierdem pe zi ce trece pentru că cei îndrituiţi nu găsesc timp şi bani ca să le protejeze. Dacă la Casa
Moangă-Pleşoianu ireparabilul s-a produs, stă în puterea
noastră să evităm aceleaşi situaţii la Şiacu-Slivileşti şi Groşerea-Aninoasa, vestitele cule pentru care
ne invidiază o ţară întreagă. Respectivele monumente se află într-o
stare avansată de deteriorare aşa că tragem cuvenitul
semnal de alarmă.
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Mari familii
boiereşti
gorjene
ziditoare de
ţară
Ca în toată ţara, şi Gorjul
mai deţine încă în picioare
case având curţi mari, biserici
şi mânăstiri care au aparţinut
în trecut unor familii boiereşti.
Aproape toate marile familii
boiereşti au construit pe pământurile avute în proprietate
biserici şi mânăstiri.
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La Crasna,
Festival
Interjudeţean,
ediţia I
Comuna Crasna a lansat,
la sfârşitul săptămânii trecute,
prima ediţie a Festivalului Interjudeţean de Folclor „Răsună
munţii sub Parâng, la Crasna”. La
marea sărbătoare au participat
nouă grupuri folclorice din Gorj
şi Vâlcea, localnici, autorităţi
locale, judeţene şi parlamentari.
La rang de cinste au fost şi oile,
care au participat la paradă,
chiar dacă, un timp, s-au învârtit,
îndărătnice, în jurul măgarilor.
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Cercetările
arheologice
de la RuncuGorj

Să ne
păstrăm
cumpătul!

Se poate şi
mai rău!
editorial de Cornel Şomâcu
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editorial de Aura Stoenescu

Tismana,
cu flori în
pridvor
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editorial de Ion Elena
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Localitatea Runcu se află la
17 km nord vest de municipiul
Tg-Jiu la poalele munţilor Vâlcan,
având ca vecin spre nord judeţul
Hunedoara. Apele Sohodolului
croiesc un defileu în munte de
un pitoresc deosebit, aşezarea
dovedindu-se a fi o vatră de
continuă istorie românească.
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