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Teksto dydis:

"Gulbin " sod bendrija šiandien dideliu b riu trauks prie Neries
pamin ti bendrijos 30 met sukakties, pad s pavasarini g li
prie pagrindinio tvenkinio pastatyto jubiliejinio akmens ir
draugiškai kalb sis pa iomis vairiausiomis temomis.
Važiuojant Europos park , tuojau už Balsi , nuo Naujaneri
aukštumos tol atsiveria gražus kraštovaizdis: žalumoje, tarp
kalveli , skendi vairiaspalviai namai, išmoningi architekt riniai
priklausiniai, girait s. Tai "Gulbin " sodinink bendrijos
panorama.

MEIL ŽUVIAI
Tikri pasakojimai. Už tai, kas veda
mus pirmyn!

"Pirmieji Vilniaus sodininkai kastuvus žem susmeig beveik
prieš 60 met , – prisimena buv s ilgametis bendrijos pirmininkas
Vytautas Bernatavi ius. – J gretos, ypa steigus Sodinink
draugij ir Vilniaus susivienijim "Sodai", tolydžio pl t si.
Atsirado keli šimtai bendrij , j nariais tapo apie 50 t kst. sostin s gyventoj ."
"Gulbin " bendrij , vien didžiausi Vilniaus mieste, žem s myl tojai susib r prieš 30 met .
Anks iau šie plotai priklaus Gulbin paukštininkyst s kiui. Sodininkams buvo atiduota per 60 ha.
ia rasta visko: ir šiukšlyn , ir šabakštyn , ir sm lio lopini . O jau keleliai!
Ta iau melioratoriai, – jie iš pradži sudar sodinink m g j branduol , – per kelet met aptvark
teritorij , pasir pino nutiesti geresnius kelius, elektros linijas, vandentiek , iškas šulini , šešis
tvenkinius. Žinoma, ar ir savo sklypeliuose, kaip ir "sve iai", t. y. kit valstybini institucij
darbuotojai. Darbštumas buvo vertintas: vairiose apži rose laureat vardai suteikti Bloži ,
Martink , Terbet , Galvanausk , Kriš i n , Rutkausk , Kazikoni , Parnarausk , H.Putrimo,
B.Navickien s, O.Mikšien s ir kit sodams.
"Gulbin " vadovas Antanas Blož pasakojo, kad šiuo metu bendrija vienija beveik 600 nari , o j
sodai užima apie 42 ha. Dar keliolika hektar žem s – keliai, gatv s, girait s ir kt.
Turistai, keliaudami Europos park , m gsta pro sodus pasukti prie gražiai besiraitan ios Neries
arba kiton pus n, kur ant kalnelio stovi buvusio kadaise gražaus dvaro pastatai, išlikusi sen liep
al ja.
Ten XIX a. viduryje veik garsi spirito varykla ir alaus darykla. 1885 m. netoli dvaro rastas brangus
lobis – užkastas XV a. katil lis su pinigais, tarp kuri yra ir Vytauto laik monet . Už keli šimt
metr – dar viena lankytina, tiesa, li dna vieta: holokausto auk kapin s, iš dalies priži rimos
sodinink . Jose palaidota daugiau kaip 700 žyd tautyb s žmoni .

IQ testas
30 klausim , dvi test r šys. Atlikite naujausi IQ test .

Patinka

0

Tweet

0
REKLAMA

REKLAMA

Komentarai 1
SAVAS

Sek, 2010-04-25 20:00

0

0

Oi kaip pasventem. :)

Skaityti visus komentarus

Tavo komentaras
J s vardas

Apklausa

Komentaras

Ar trump sias SMS žinutes rašote
lietuviškomis raid mis?
Taip, visada stengiuosi rašyti
taisyklingai.
Man tai n ra svarbu.

Maksimalus ženkl kiekis komentare: 1000. Liko: 1000 ženkl .

Kuo trumpiau, tuo aiškiau.
Neturiu tokios galimyb s.
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