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Anicetas sTOnkus

Žodis„fondas“yrakilęsišlotynųirprancūzųkalbųir
reiškiapagrindą,pamatą.

„Mūsųžodis“1999m.Nr.3

Mano fondas
Tęsinys.Pradžia
Nr.24(664).

Busdaugiau.
Marijampolė

Mano paieškos pranoko visus lūkesčius – „Mėjgos“
muziejųpapildžiaulabaivertingais,istoriniaiseksponatais“.

Bet svarbiausiadovana išAnapusbuvo, senamekubile,
užkeltame ant aukšto, kuriame gal kelios Steponavičių ir
Bražinskiųkartosraugdavokopūstus,tarpįvairausšlamšto,
rakandų suradau velionioDėdės „fortfeluką“ –mokyklinį
dermantinį krepšį, kurį nuotraukoje laiko prispaudęs prie
kairiošono.

Taip jį paspaudęspopažastimi, praėjo senatvėje šimtus
kilometrųlaiškanešiokeliaisirtakais.Jamebuvonešamigauti
irparašytilaiškaiįtremtįSibirą,įemigracijąVakaruose.

Jįsuradaupilnąistoriniųtremtieslaiškų.Čiabuvorašyti
laiškai JonoRaudžio iš Sibiro tremties ir parvežti iš ten
DėdėslaiškaiįSibirą.Betdaugiausiainustebinoirdažniau
privertėplaktiširdįjamerastidviejųlaiškųDėdėspadaryti
nuorašai.

PirmasrašytasmanosesėsMonikostėveliamsištolimo
siosAustralijos1956m.liepos28d.Antrasnuorašasmano
svainio,tėveliųžentoV.Butkevičiauslaiško,rašyto1956m.
rugsėjo30d.

Toliau įdėsiu jaukompiuteriudarytusnuorašus ir laiškų
pradžios faksmiles. Bet dėl aiškumo čia patalpinsiu dar
ankščiaumano parašytąmedžiagą apie Smilgių kaime
Butkevičiųšeimą.

1998metais „PakutuvėnųkaimoStonkųgiminės kron
ikoje“rašiau:

Išrašasiš“PakutuvėnųkaimoStonkųgiminėsKronikos”
Manė.MonikaStonkutėButkevičienė–Venskienė.
Vyriausiasesuo.Gimė1915m.kovo3d.,kadatėvelisjau

buvovokiečiųnelaisvėje.Pogimdymomamasunkiaisirgo
ir babaNarkienėEmilijaMonikutę auginopas saveūkyje
Mardosųkaime.Kiektenišbuvonežinau,tačiauvėliaukartu
suAntanuėjoįpradinęmokyklą,buvopagalbininkenamų
darbuose.Vėliau,kaipirdaugumamergaičių,buvoruošiama
įnuotakas.Tamreikėjosuruoštikraitį,išmokytigaspadinauti.
LabaipadėjoKretingoje,grafoTiškevičiausrūmuoseįkurta
žemėsūkiomokykla.JojesavolaikumokėsiMonika,Antanas,
Aurelija,Jonas.Atkūrusnepriklausomybę,valdžiarūpinosi,
kadkaimojaunimasšviestųsi,mokėtųūkininkautiirištikrųjų
eitų„vientakaisdorybių”.Buvoapčiuopiamiiršitųmokslų
vaisiaimūsųūkyje.Antanas užsiaugino sodinukų ir įveisė
sodą,kuriokeliosobelaitėsirdabarlikusios.

Monika davė impulsą įsirengti inspektus, vienintelius
visamePakutuvėnųkaime,augintipomidorusirkt.daržoves.
Apie 1934m. Babrungėnuosemirė baba Bražinskienė.
Dėdė Jonas ūkyje liko vienas.Tačiau, kaip esu rašęs, jo
ūkininkavimasneviliojo.TetaPetronėlėSerapinienė turėjo
viltį kaimynystėje esančią tėviškę prisijungti prie savo
ūkio.Tokiamvariantuipasipriešino jos seserys Ivinskienė,
Raudienė ir Stonkienė. Į pagalbą dėdei Jonui jos pasiuntė
pusbrolįJonąRaudįirpusseseręMoniką.Monikaitaibuvo
geraprogasavarankiškaiūkininkauti.Tėvas,apsižiūrėjęs,kad
duktė“begaspadinaudama”dėdėsūkyjeneliktų„senamerga“
nuvažiavęsjąatsiėmė.

Monika ištekėjo 1936metais užTelšių apskr. Plungės
valsčiausSmilgiųkaimobajoroButkevičiausVaclovo,įdidelį
ūkį(virš60ha).ŠtaikąrašoB.Kviklysknygoje„MūsųLi
etuva”IVt.85psl:„4kmįpietryčiusnuoŽlibinųyraSmilgių
kaimas.Jolaukuoseyraakmenųsu„Velniopėdomis”.Apie
juospasakojamaįvairiųpadavimų.Pagalvienąjųsenovėje
čiagyvenęskažkoksButkevičiusirturėjęsprijaukintąkauką,
kuris jam prinešdavęs įvairiausių gėrybių.Tai pastebėję
žmonėspradėjojįšlakstytišvęstuvandeniu.Nelabasisėmės
smarkiaibėgtiperakmenisirjuosepalikęssavopėdas”.To
turtodarbuvoirkaiMonikatennutekėjoįmarčias.Tėvui
nelabaipatikobajoriškažentokilmė.Tačiaumamailabai.
IrMonikaaiškino:„užbajoro,kadirpliko,būsiuponia,ne
mužikė”.Josbajorasbuvoapie15metųvyresnis,išsilavinęs
(mokytojas).Jųgiminėjebuvonemažaiišsilavinusiųasmenų.
Vyrasbuvoaukštas,šviesausgymio,mandagus.Taipsusikūrė
naujaButkevičiųšeima.

1937m.gegužės31d.gimėmergaitė,pakrikštytaDanute.
Normalusūkininkavimasbuvoiki1940ųjųbolševikinėsoku
pacijosmetų.Tadaapkarpėžemę,įkėlėįnamusnaujakurį,o
šeimininkusįtraukėįsąrašustrėmimuiįSibirą.Nuotremties
išsigelbėjopasislėpę.Kaivokiečiaiišvijobolševikusgyventi

pasidarė ramiau, bet visi buvo baisiai sukrėsti išbėgančių
bolševikųpiktadarysčių,Rainiųmiškeliožudynių.Nenumal
domai artėjo 1944iejimetai. Lieposmėn. rusai užėmė
Vilnių,okupavodidesnędalįLietuvos.Frontassustojoties
Šiauliais.Raseiniaiėjoišrankųįrankas.Įtampavisdidėjo.
Pagaliauspaliomėnesįpasidarėaišku,kadnaujabolševikų
okupacija neišvengiama.Tekokinkytis arklius, įsidėti šiek
tiekdaiktų,drabužių,maisto,šeimynąirtrauktis.Pilnikeliai
buvopabėgėlių.ĮPakutuvėnusButkevičiaiatvykospalio8
d.Išpabūklųgriausmodarėsiaišku,kadfrontasvisartėja.
Spalio 9 d. rytąButkevičiai susiruošė į tolimesnękelionę.
MamaįsodinoįjųvežimąBronelę.ZenonassuJonuįvežimėlį
pasikinkėarklįirkartusukitaispabėgėliaispatraukėįVakarus.
Sudiev,Tėvyne.MaždaugpotrijųvalandųprieAleksandravo
irLiepgiriųjauvykomūšis.NuoKuliųprasiveržęrusaiužkirto
keliąPlungėKretinga.Kasspėjonuvažiavo.Messutėveliu
irmamadarlikomenamuose.

Butkevičiai po visokių kelionės nuotykių karo pabaigą
sutikoVakarųVokietijoje, amerikiečių zonoje.Atsirado ir
Zenonas.Visi gyvenoperkeltųjų asmenų (DP) stovyklose,
sąlygosbuvosunkios.

BetMonikainetrūkoryžtoirenergijos.Buvoįsigudrinusi
stovyklojenet kiaulęužsiauginti. Ir čia buvoneramu.Kas
galėjo užtikrinti, kad nugalėtojai nesusitars ir neatiduos
bolševikams.Kaitikatsirasdavokokiagalimybė,visisteng
davosiiššitospavojingosvietosspruktikuotoliau.Sudrauge
OlgaįAnglijąišvykoBronelė.VėliauZenonassudarėsutartį
vyktikirstimiškųįKanadą.TolimojiAustralijapriėmėįdarbus
pabaltijiečius:apie1947m.kelionėįItaliją,įlaivąirsudiev,
Europa.Visąlaikąvaikščiojustvirtažeme,kelionėjūromis
nebuvolengva,pagaliaulaivasprisišvartavoMelburnouoste.
Netekętėvynėslietuviaiatvykoį„pažadėtąjąžemę”.

PoPietų kryžiumi. Jų į šitą kontinentą atvyko apie 10
000.Niekasčianelaukėsuduonairdruska.Dažnaivietiniai
atvykusiuspavadindavo„bloodybalts”kruviniejibaltai.Va
clovaspagalsutartįturėjokirstimiškus,oMonikaįsidarbino
viešbutyje.Sunkubuvo,reikėjokurtisišnaujo,Danutęleisti
mokintis.Bet jau buvo ramūs, kadnebepaklius į kruvinas

Monikos namo kieme.
Melburnas – Essendon W5. 1989 m.

Stalinorankas.VėliauMonikadirbosiuvėja.Šeima įsigijo
Melburnopriemiestyje,Essendonenamą.Vaclovaspradėjo
negaluotiirMonikalikonašle.Melburnegyvenoirpusbrolis
ZenonasRaudyssužmonairsūnumiAntanu,taijieartimai
bendravo.

NetoliMelburnoDžolongomiestegyvenožemaitisnuo
Mosėdžio JonasVenckus, kuris liko našliu. Susitarę jie
nutarė susieti savo likimus.TaipMonika tapoMonikaS.
ButkevičienėVenckienė.

(Išrašopabaiga).
Amžiauskalendoriusverčiavisnaujusgyvenimometus,o

sujaisvissilpstagyvybinėsjėgos.KartusuMelburnolietuvių
bendruomenejiesuviltimiklausėsiapiepokyčiusgimtinėje.
ĮtolimąjąAustralijąatvykodaugiautautiečių,padvelkėAt
gimimovėjai.1989m.gruodžiomėnesįMelburnoorouostepo
45metųsusitikojauniausiobrolioAnicetoirvyriausiossesės
Monikosšeimos.1992m.birželiomėnesįpo48metųMonika
irJonelisVilniausaerouosteišlipęišlėktuvoatsistojojauant
atgavusiosNepriklausomybęLietuvosžemelės.Aplankojau
nebepažįstamas, pasikeitusias gimtąsias vietas ir išvyksta
vėlatgalpoPietųkryžiumi.DukraDanutė,Monika,grįžusi
Lietuvon,atsiėmėtėvųirprotėviųilgusamžiusvaldytąžemę
ir vietoje sunaikintos gimtosios, pastatė naująmodernišką
Žemaitijosbajorųsodybą.

2002m.lapkričiomėn.3d,nustojoplakusiMonikosvyro
Jonelioširdis.Vėltekopražilusiągalvąpridengtijuodunašlės
gedulu.2004m.pavasarį, sugrįžusi išAustralijos,Monika
likoSmilgiuose.

„2005m.kovo3d.90m.jubiliejus.
90kartųpavasariaisžydėjosodaigimtojojeŽemaitijoje.
90kartųpakvipusiaisnokstančiaisjavaisvasarųnusinešė

gimtųjųlaukųvėjai.
Tiekpat rudenų ir žiemų lietumi bei pūgomis beldėsi į

bakūžiųlangus,įTavoveidąirširdį
Tavęs nepalaužė jokios vėtros ir nors gyvenimo ruduo

palietėsmilkinius,palikoženklusveideirrankose.
Tu kaipBaltojiTėviškėsObelis širdimi išlikai visada

jauna...
MielaiMonikutei,
sveikatos,gerosnuotaikosir
ilgoamžiauslinkivisa
StonkųGentis“.

Inmemoriam
A.T.AMONIKASTONKUTĖ–
BUTKEVIČIENĖ–VENCKIENĖ
(1915-03-03–2007-10-13)

Spalio15d.susirinkogaususbūrysgiminaičiųišŽemaitijos,
KaunoirVilniausįŽlibinųbažnytėlę,Plungėsrajone,išlydėti
amžinonkelionėnMonikąVenckienę.Jospusbroliskun.Li
udvikasSerapinasišPalangosatlaikėgedulingasšv.Mišiasir
pasakėįsimintinąpamoksląapievelionėsMonikosilgą,sunkų,
meileartimuiirtėvyneipaženklintągyvenimą...

Nuorašas
„1956m.lieposmėn.29d.
MielamanoMareleirAntanai,
Daugmetų prabėgo, kada aš Judviem berašiau laišką.

Gal jau pagalvojot, kad aš Judupamiršau.Aš nepamiršau
irnepamiršiuJumisniekados.Aplinkybėsbuvotokios,kad
nenorėjauJumsirnegalėjaurašyti.Dabaršiektiekpasikeitė,
galimarašytiirsiuntiniussiųsti.Mes–vyrasirduktė–esame,
dėkuiDievui,visi sveiki.Ašdirbu siuvykloje.Vyrasdirba
automobiliųfabrike,turigerądarbą.Duktėmokinasimokytojų
seminarijoj.Uždviejųmetųbaigsirbusmokytoja.Dabarji
turi 19metų ir nebepažintumėte. Išaugoužmanedu incu
(coliu)aukštesnė.Čiaprieprogosprisiunčiamefotografiją.
JiJumsbežodžiųdaugkąpasakys.NorėtumėmgautiirJūsų
taippatfotografiją.GalJonassužmonagalėtųatsiųstisavo
vestuviniųfotografijų.Žinome,kadJūsgeraigyvenate,rašote
mums,bet ašnorėčiau Judviem, šv.Kalėdųproga, atsiųsti
ištolimosAustralijosmažą,mažądovanėlę–paketuką,tik
nežinau,kasgeriaubūtų,arišrūbų,arišmaisto.Parašykit
man sekančiame laiške. Pasmusdabar yra žiemosmetas.
Sniegasneiškrinta,betyrapanašiai,kaipperVisusŠventus
Lietuvoj.Dažnailyjairšaltasvėjaspučia.Dažnasišmūsų
sergameslogomis.Vasarąyraperdaugkaršta.Taigiklimatas
nėrasveikasgyventi.DaugnorėčiauparašytiJums,bettrūksta
žodžių.LabaiesamepasiilgęJūsųvisų.SiunčiamemesJums
visiems,visiemsširdingiausiųsveikinimųirlinkėjimų.Kitą
sykįdaugiauparašysiu.LauksiuirJūsųlaiškų.Likitsveiki.
Sudiev.Bučiuoju Jumisvisus.Sveikas,mielasdėdeJonai!
Širdingiausiaidėkojamemusužlaišką,kurismusnudžiugino
irnuliūdino...Džiaugiamės,kaddėdėtokiameamžiujetaip
sumaniaiirdailiaiparašeimumslaiškelį.Duok,Dieve,Tau
sveikatosirilgąamžių,irkadmumsdažnaiparašytumei.

Labų dienų siunčiame Jums irMagdelei ir kitiems
pažįstamiems.Sudiev.

Manoadresas:
<...>“.

Saulutininkas Jonas Bražinskis.




