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Așezate alături, în
inima orașului, ea ca

ramură verticală, iar el
ca bra) în structura T-
ului pe care-l desenează,
vie)ile lor s-au împletit
armonios, destinele lor
fiind de nedespăr)it.Din amintirile celor maivârstinci se știe că, înaintede 1885 pe locul actualei gră-dini publice se găseau în par-tea de răsărit, case de locuit șiprăvălii. Partea vestică, locviran, servea drept târg pen-tru bucate, adică pentru grâuși porumb.În 1885 casele au luat foc,fapt ce a determinat pe pri-marul de atunci Istrate Ri-zeanu, un bun gospodar, săexpropriezeterenulrespectivși, împreună cu terenul virandinspate,proprietateaorașu-lui, să-l amenajeze pentru ofrumoasă grădină publică,bogat plantată cu arbori șiflori, loc de respira4ie pentrucâmpulungeni și oaspe4ii se-zonieri, prilej de idile pentrutinerii îndrăgosti4i, col4 dejoacă pentru cei mici, podium

de orchestră pentru fanfaramilitară, refugiul pensionari-lor și cel mai important am-fiteatruînaerliberpentrufai-moaseleserbăricu confetti cefaceau atrac4ia publiculuicâmpulungean de toate vâr-stele pe timpul verii.
Muscelenii, amatori
de distracţiiDuminică, 13 septembrie,Fanfara Argeșului din subor-dinea Consiliului Jude4eanArgeș și cu sprijinul autori-tă4ilor locale a poposit pentru

o oră în Grădina Publică,,Mersi”. Câmpulungenii s-austrâns în număr mare aceștiademosntrând de fiecare datăcă sunt amatori de distrac4ii.Vicepreședintele ConsiliuluiJude4ean Argeș, Marius Nico-laescu muscelean get-begetprezent la evenimentul care afost pus pe tapet după mul4iani, a promis că cel pu4in odată pe lună, Fanfara Ar-geșului va ajunge și în parculdin Câmpulung, pentru că sedorește ca orașul să fie resu-citat, să își reia trăirile vre-

murilor de altădată.
Vârstnicii, nostalgici
după vremurile apuse,,Fanfara Argeșului a cântatcaodinioară,edreptșiefiresc,și e frumos să fie așa – cu me-lodii și al4i ascultători”, a spusun câmpulungean. ,,Fanfaraeste menită să antrezene toa-tă suflarea orașului, amatoa-re de distrac4ii ne-a introdusîn atmosfera propriu-zisă aGrădinii Publice”, ne-a maispus alt câmpulungean. Unprofesor de muzică și un is-

toric ambii prezen4i la eveni-mentul din Grădina Publică,,Mersi” și-au adus aminte cuplăcere de bagheta energică acăpitanului Filip.
,,Pe vremuri, fanfara regi-

mentului, sub bagheta
energică a căpitanului

Filip, făcea să vibreze ini-
mile tuturor vârstelor în
armoniile unor partituri

muzicale devenite clasice –
Valurile Dunării, uvertura

la Califul din Bagdad sau Pe
o pia)ă persană”, au spus

aceștia.

Fanfara Argeşului a concertat
la Câmpulung În atmosfera peisajului câmpulungean,

Grădina Publică ,,Mersi” se integrează
organizat cu bulevardul ,,Pardon”.

Târg de carte la
Biblioteca JudeţeanăÎn perioada 22 – 25 sep-tembrie, Biblioteca Ju-de4eană ”Dinicu Golescu”Argeş organizează – înparteneriat cu Consiliul Ju-deţean Argeş şi cu Primă-ria Municipiului Piteşti, ceade-a II-a ediţie a Târguluide Carte TRIUNGHIUL CU-NOAŞTERII: CARTE, LEC-TURĂ, BIBLIOTECĂ. Târ-gul le este dedicat tuturorcelor pentru care carteareprezintă, în continuare,suport şi miez al cunoaşte-

rii. În zona pietonală dinfaţa Bibliotecii Judeţene”Dinicu Golescu” Argeş, vafi organizat un complex ex-poziţional, unde vor fiamenajate 6 corturi, încare 12 edituri de prestigiudin România îşi vor pre-zenta oferta de carte. Edi-turile participante sunt:Paralela 45, Diana, Trend,Nemira, Curtea Veche, Ei-kon, All, Art, Trei, Didacti-ca, Şcoala Ardeleană şiEcou Transilvan. Progra-mul va fi următorul: marţi– joi, între orele 9 – 20; vi-neri, între orele 8 – 18. I.I.


