
  

 

                         Talka Paberžėje 
 
2007 m spalio 13-14d.d Panevėžio Žygeivių Klubas organizavo 
talką Paberžėje. Jos metu buvo nudažytos 26 Paberžės kapinaičių 
stogastulpių saulutės, tvarkyta teritorija aplink Žygeivių aukurą. 
Dalyvavo apie 20 žygeivių iš Panevėžio, Kėdainių, Kauno, 
Marijampolės. Vakare visi susirinkome į 1863m sukilimo 
muziejaus salę. Čia žygeivis V.Almonaitis pristatė savo knygas,- 
kelionių vadovus po Lietuvą:“ Šiaurės Skalva“, „ Karšuva-1“ ir 
„Karšuva-2“. Pernakvoję klebonijoje, kitą dieną išklausėme 
administratorės Reginos pasakojimą apie Tėvo Stanislovo 
gyvenimą ir veiklą Paberžėje ir išsiskirstėme namo. Iki kito karto. 
   Dainius Balčiūnas 

Nauji Metai P A B E R Ž Ė J E 
 

PROGRAMA 
 
2007.12.31 
 
17.00---išvykstame į Paberžę nuo Panevėžio raj. Savivaldybės 
18.00---19.30 laužo sukrovimas, stalų sustatymas, maisto paruošimas 
19.30---20.30 liaudies žaidimai, sodų iš šiaudų darymas vaikams. 
20.30---21.30 vakarienė, 
21.30---23.00 dainavimai, būrimai, Kalėdų Senis ir dovanėlės 
23.00---24.00 Rilkės filosofinės poezijos skaitymas 
24.00---00.03 liaudies šokiai ir žaidimai prie laužo 
00.03---00.04 grįžimas namo 
 
2008.01.01 
 
Kas norės galės nakvoti klebonijoje ir kitą rytą pasigrožėti Paberže žiemą. 
 
SVARBU: kiekvienas atsiveža maisto (geriausia sūrio, sviesto, duonos, mėsos, medaus, riešutų,  obuolių, 
saldainių, giros, arbatos), dovanėlę iki 5.00 Lt, žvakelių. Žaisliuką ar saldainį eglutės papuošimui. 
                                                                 

      Tylią naktį, 
            naktį šventą 
            baltos snaigės  
            tyliai krenta... 
             Tyliai krisdamos 
                           į žemę 
                          baltos snaigės, 
                          rodos, šlama. 
                                    Rodos, kužda 
                                    mūs širdims: 
                                    Dievo kūdikis 
                                    užgims. 

Mykolas Linkevičius     

                            SU ŠVENTOM KALĖDOM IR NAUJAIS METAIS!!! 

Numerio redaktorius: Algimantas 

 

 

 

 

 
 
 
 

LIETUVOS ŽYGEIVIŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS 2007 Nr. 19 
PANEVĖŽIO SKYRIUS 

 

Ant slenksčio 
 

Baigiasi 2007-tieji, taps jie istorija. Naujieji – ateitis. Kas jis tas laikas, kuris, kaip pasemtos smiltys 
byra pro pirštus... 

Mes laiką skaičiuojame iš praeities į ateitį – linijiniu principu, jis ateina nenutrūkstama linija. 
Krikščionys skaičiuoja nuo Kristaus gimimo, kiti nuo savų įvykių pradžios. Senovėje tiek baltai, tiek kitos 
tautos įsivaizdavo laiką ciklais, kad laikas tai nėra nenutrūkstama grandinė, o atsikartoja. Žmogų labiausiai 
veikia metų ciklas. Atrodo, kad kasmet viskas pasikartoja. Svarbiausias veiksnys čia yra saulė, tai šis laiko 
skaičiavimas arba kalendorius pagal saulę. Dar vienas ciklas – tai saulės pasikėlimas ir nusileidimas paros 
metu. Dar kitas – žmogaus gyvenimo ciklas, skirtingas kiekvienam žmogui. Didžiausias laiko ciklas – viso 
pasaulio, visatos ciklas, kuris beveik visų tautų mitologijoje skaičiuojamas nuo pasaulio sukūrimo iki jo 
pabaigos. Tie ciklai įaugę mūsų mąstysenose ir mes jų net nepastebime. Kai šnekame apie žmogų, 
pasakojame, kad jam jau atėjo ruduo. Senatvę lyginame su ciklo tarpsniu rudeniu. Vaikystė lyginame su 
pavasariu, o metų pradžią - su viso pasaulio pradžia. Tai jau galime rasti K. Donelaičio „Metuose”, kur 
kalbama apie žmogaus gyvenimo ir metų ciklus. 

Tautos į laiko atkarpas žiūri įvairiai. Vienos atkarpos paprastos, tai pilka kasdienybė. Kitas laikas 
sakralus turi ypatingą prasmę. Mums sakralinės dienos yra sekmadieniai, Velykos, Kalėdos. Ypatingą 
prasmę turi kokio nors periodo pradžia ir pabaiga. Tai metų pradžia, lygiadieniai, metų pabaiga. Panašiai 
paros cikle: saulėtekis ir vidurdienis, saulėlydis ir vidurnaktis. Seniau žmonės šventu laikydavo kiekvieno 
veiksmo pradžią: pasaulio kūrimo, šienapjūtės, rugiapjūtės, gyvulių ganymo... Lygiai šventi susikirtimo ir 
perėjimo taškai: metuose iš žiemos į pavasarį, iš pavasario į vasarą..., žmogaus gyvenime iš vaikystės į 
jaunystę, iš jaunystės į brandų amžių... Tie taškai sakralūs. 

Toje laiko tėkmėje dar yra ypatingos akimirkos, kurios nėra apibrėžtos ciklinio laiko, bet tai yra dievų 
ar Dievo mostu padarytas šventas laikas. Tada, paprastą dieną, įvyksta stebuklai, atsiveria dangus, gali 
išsipildyti užkeikimas, palinkėjimas, prakeikimas... Kadangi tais momentais atsiveria dangus ir Dievas žiūri į 
mus. Ypatingą reikšmę turi vidurdienis ir vidurnaktis. Ypač jei tas vidurdienis yra sekmadienio ar kitos 
šventės. Užtat sekmadienio vidurdienį draudžiama dirbti, jei dirbi, tai Dievas nubaudžia. Vidurnaktį atgyja 
ir į šį pasaulį renkasi visi požemio dievai, dvasios – todėl vidurnaktis yra pavojingas. 

Savo trumpalaikiškumo mes nejaučiame. Vis mažiau suvokiam, įprasminam tą laiko cikliškumą, užtat 
labai prisirišom prie laiko atkarpų arba praeityje, arba ateityje, prarasdami senojo laiko supratimą, senąją 
pasaulėžiūrą. Per daug įprasminam tuos dalykus, kurie nėra gyvenime prasmingi, o tikrųjų vertybių net 
nepastebime: laiko, žmogaus prasmės. Dėl to gyventi darosi vis sunkiau. 

Stovėdami ant metų slenksčio, prisiminkime esą naujo ciklo pradžioje. Stenkimės savo gyvenimą 
įprasminti keliaudami, domėdamiesi, palaikydami savo papročius, dainas, keldami iš griuvėsių paminklus, iš 
užmaršties žmonių vardus ir jų darbus. Stenkimės visą tai perduoti jaunimui, kad jis tęstų tautos 
žygdarbiuos, kurtų gražesnę ateitį. 

Nei vieno žygio, nei vieno darbo ar šventės be tikslo! 
B-slovas 



  

Po 2007 m. lapkričio 2-4 d. vykusio Vėlinių žygio nuo Ventos iki Dubysos 
 
Sėdžiu Panevėžio rajono poliklinikoje šalia procedūrų kabineto. Laukdama savo eilės, skaitau Leono atsiųstą 
informaciją apie Kurtuvėnų  regioninį parką, Povilą Višinskį, Varputėnus, Bubius ir kitus 2007 metų Vėlinių 
žygio nuo Ventos iki Dubysos metu aplankytus objektus. Mintyse iškyla matyti vaizdai. Juk jei sėdėtum 
namuose, tai niekaip neįsivaizduotum kokia sudėtinga vandens susisiekimo sistema, sudaryta iš akmens mūro 
šliuzų, užtvankų, uostų, kanalų, sausumos kelių, rengta 
1825-1831 m. Tai buvo didžiausi tokio pobūdžio darbai  
XIX a. Rusijos imperijoje. Kanalu turėjo plaukioti laivai, 
gabenantys iki 40 tonų svorio krovinius iš Nemuno per 
Dubysos, Ventos upes į Venspilio Baltijos jūros uostą. 
Darbus užbaigti sutrukdė sukilimai, karai. Matėme iki šių 
dienų išlikusias Bubių žiemos uosto liekanas bei 15 km 
ilgio jungiamąjį kanalą. Be to, grožėjomės įspūdingu 
reljefu, kurį prieš 15-16 tūkstančių metų šiose žemėse 
suformavo ledynai, stebėjomės mums nepažįstamų gamtos 
jėgų keistai suraitytais, dvišakais medžiais ir krūmais 
Kipškalnyje, klausėmės pasakojimų apie netoli Svilės 
šaltinių esančią Kryžių kryžkelę -  žmonių pagarbą 
mirusiems ir tvirtą tikėjimą. Juk net nukirstos pušies, prie kurios bausdavo baudžiauninkus, 1963 m. sukilimo 
dalyvius niekas nepasiėmė malkoms. Iki šiol guli ir, tartum tuščiomis akiduobėmis, kaltai žiūri į kiekvieną 
praeivį. Mano vaikams įspūdį paliko, jau visai sutemus aplankytos ir žibintuvėliais pasišviečiant išnagrinėtos, 
keliaakės duobės. Sprendimas buvo vieningas – ateivių lėkščių nusileidimo vietos. Ir visai neromantiškai 
nuskambėjo, jog miško paklotę taisyklingais apskritimais išgraužė mūšių metu stumdomos patrankos. Na, o 
man labiausiai širdį palietė pasakojimas apie knygnešį, šviesuolį Povilą Višinskį. Ant jam skirto paminklo 
Kurtuvėnuose išrašyti žodžiai „Kilk ir kelk“ tiksliausiai atspindi jo gyvenimo kelią. Šitam krašte girdėjom 
legendas apie milžinus, net jų kaulai iškasti šalia Kurtuvėnų esančiame piliakalnyje. Matyt, Milžinų dvasia karts 
nuo karto įsikūnydavo, bet ir dabar dar gyva. Atsisuku į šio žygio vadą Darių Ramančionį... Galva savaime 
linkteli. Ir kaip nustembi, kai netikėtai išgirsti, kokį pasiturintį vilnietį sakant, jog niekas nieko nedaro iš idėjos 
ar pasiaukojimo. Net ir knygnešiai buvę paprasčiausi kontrabandininkai, kaip dabar cigarečių tiekėjai iš Rusijos, 
varę biznį pasipelnymo tikslais. Suraukiu kaktą. Apmąstymus nutraukia pasisveikinimas. Šalia prisėda buvusi 
ilgametė Paliūniškio mokyklos Mokytoja. Seniai besimatėme, džiaugsmingai krutančios raukšlelės mokytojos 

veide susidėsto į klaustuką. O kas gi tau atsitiko, tokiai jaunai? 
Nežinau nei ką sakyt. Matyt, kokį nervą pašalau ant šalto akmens 
sėdėdama. Jau pirmą žygio dieną netikėtai „atkirto“ koją, teko 
net ašaras laistyti. Mintyse pagalvoju, jog ir daugiau mūsiškių 
buvo nebegalinčių paeiti: Giedrė, Gintas, bet vis tiek žygį 
garbingai visi užbaigėme...  
  Na va, žygiuojate, grožitės, pagarbos mirusiems mokote. 
Gražiai jūs savo vaikus auklėjate, užaugs – mylės Lietuvos 
žemelę – vėl išgirstu mokytojos balsą. Nelėks į užsienius 
lengvesnės duonos ieškodami, gerbs protėvių kapus, per šventes 
nesidrovės iškelti vėliavą, išdidžiai giedos himną. Himną... 
Susigėstu, sodriai išraustu. Noriu sakyti Mokytojai, jog aš pati 

nelabai himną moku, o ir mano vaikai kraiposi, nosis į šoną suka. Taip gražiai skambėjo – sustojo „Aukuro“ 
klubo vyrai ir iškėlę galvas užgiedojo: „Lietuva, Tėvyne mūsų / Tu didvyrių žeme...“ O mes – vieni nei bū, nei 
me, kiti vos girdimai miknojom. Ir dėl užsienių, turbūt lėks kaip visi, bet giliai širdyje tikiu, jog tikrai sugrįš ir 
tikrai niekada nepamirš Lietuvos kalvų ir klonių, piliakalnių ir upių slėnių, klevų ugninių pašvaisčių ir auksinio 
maumedžio šalia Kurtuvėnų svirno. Nepamirš legendų apie Martyno akmenį, Kipškalnį, Svilės šaltinius ir 
žilagalvį senelį, išpranašavusį laisvę Lietuvai. Nepamirš šaltinių vandens skonio, Ventos ir Dubysos grožio ir 
tarytum iš anapus realybės atskriejančio baltų balčiausio žirgo. Link mūsų visų...Dar daug norėčiau pasakyti 
mokytojai, bet iš „procedūrinio‘ iškiša galvą sesutė. Sekantis! Mano eilė. Atsistoju, atsisveikinu ir nušlubuoju. 
Mokytojai palieku žygio dienotvarkę, džiaugiuosi, kad ji dar išsaugojo profesinį bruožą – smalsumą. 
            Rasma 

 

 

                                          „Ženklas“ 

Vėlyvas ruduo. Vėlinės. Ilgės. Vis mažiau ir mažiau šviesos. Ir taip iki Kalėdų. O sulaukus Kalėdų jau planuoji, 
svajoji apie kitus metus. 

Lapkričio 10 dieną sėdame į automobilį ir sukame Kauno link, į Kazlų Rūdos miškus. Ten, prie Julijono Būtėno 
slėptuvės „Ąžuolo“ klubo žygeiviai rengė Vėlines. Čia mūsų laukė keletas malonių staigmenų. Pirmiausia sniegas! 
Išvažiuojant iš Panevėžio telkšojo balos. O čia per naktį iškritęs sniegas padengė mišką ir žygeivių palapines baltu 
baltu paklotu. Pasijutom, kaip vaikystės pasakoj. Kita staigmena, tai - „Ženklas“. Taip autorius Rimantas Milkintas 
iš Šilutės pavadino savo kūrinį. Lentelėje užrašas: 

„Dabar 
Mano tautos 
Paskutiniam pilkapy brinksta 
Lengvas grūdas, 
Ir krauju krykštyti 
Tampa vėl gyvybe. 
                K. Bradūnas 
Šioje vietoje buvo įrengta slėptuvė paskutiniams laisvės 

kovų desantininkams, nusileidusiems į Kazlų Rūdos mišką. 
Čia 1951 metais slėpėsi ir laukė ryšio su kovos draugais 
karininkas, žurnalistas, ateitininkas, intelektualas Julijonas 
Būtėnas. 

Pas kovojančius brolius grįžo tęsėdamas bičiuliui 
Juozui Lukšai Daumantui duotą pažadą. Desantininkų 
ryšininkai buvo Girinių Šunkarių gyventojai, tėvas ir sūnus 
Juozas ir Algimantas Viržaičiai.  

                                                                Skulptorius Rimantas Milkintas 
                                                                Pastatė žygeivių klubas „Ąžuolas““ 
 

Keletą savaitgalių „Ąžuolo“ klubo žygeiviai triūsė prie šios 
gražios Juozo Dapkevičiaus idėjos. Jau keletas metų anksčiau 
atminties ženklai Julijono Būtėno žūties vietoje pastatyti Vincento 
Aleknavičiaus ir Vitalijos Kazilionytės pastangomis.   2005 metais 
Panevėžio žygeivių klubas surengė žygį, nustatant jo praeitą kelią 
ir nusileidimo vietą. Nuileidimo vietoje, šiaurinėje Papilvių kaimo 
dalyje, ant pušies pritvirtintas Vincento sumeistrautas kryžius.  

Pokario kovos, partizanų žūtys, Julijono sugrįžimas į Lietuvą 
atlikti savo pilietinės pareigos nebuvo beprasmės. Julijonas bene 
vienintelis iš intelektualų pasitraukusių į Vakarus grįžo kovoti. 
Būdamas žurnalistu ir puikiai suprasdamas, jog sovietai atėjo 
ilgam ir Vakarai greitu laiku nepadės, jis vis dėl to pasirenka 
kovos kelią. Julijonas Būtėnas sąžinės ir pilietinės pareigos 

neišmainė į sotų gyvenimą.  
Tokių minčių ir žygeivių dainuojamų dainų klausėsi pušys, kurios dar mena Julijono ir kitų partizanų žingsnius 

šioje girioje. Vėlinių dalyvių amžius – nuo žilagalvio partizanų ryšininko Algimanto Viržaičio iki dar kelių mėnesių 
teturinčio „ažuoliuko“, čia per pusnynus atgabento vežimėlyje. Prie žygeiviškų Vėlinių prasmingai pritapo ir 
Girinių Šunkarių gyventojai. 

Aplankome senąją Viržaičių sodybą, kuri dar mena Julijono Būtėno pabeldimą į langines ir ištartą slaptažodį: 
„Sakalai parskrido“. Čia mus pasitinka Staselė ir susodina už vaišėmis nukrauto stalo. Sunku išvažiuoti iš šios 
svetingos sodybos. Jau po šios žiemos Viržaičių sodyba priklausys kitiems šeimininkams...   

Grįždami aplankome Julijono Būtėno žūties vietą netoli Lekėčių miestelio. Uždegame žvakutes. Vincentas 
papasakoja apie vaikystės prisiminimus. Apie tą dieną, kai žuvo Julijonas...   

  Algimantas 
 

 

 


