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BERNATONIAI 

            Dzūkijoje žmonės identifikuojami ne tik pagal pavardes ir vardus, bet dar ir pagal pravardes. Šios, 

kartais, tiksliau nurodo giminystės ryšius. Mano giminės Bernatoniai turėjo pravardę – Gyliai. Ir dažniausiai jie 

buvo vadinami ne pavardėmis, o pravardėmis: Gylio Jonas, Gylio Antanas ir t.t. 

Bernatoniai su pravardėmis Gyliai gausiausiai gyveno PELEKONIŲ kaime Jiezno parapijoje. Tai 

kaimas prie Nemuno. Mano dėdė Pranciškus man pasakojo, kad kažkoks sielininkas Bernatonis, sieliais 

atplaukęs iki Pelekonių, čia ir pasiliko, pamilo vietinę merginą, apsivedė, ir čia apsigyveno. Nuo jo ir prasidėjo 

Pelekonių Bernatonių, kažkodėl pramintų Gyliais, giminė. Pelekonių kapinėse mačiau daygybę antkapinių 

paminklų su Bernatonių pavarde. Jų čia labai daug, tačiau nei vieno jų nepažįstu, nei su vienu bendrauti neteko. 

Mano gigminės – Mediniškių kaimo Bernatoniai taip pat Gyliais vadinami. Manau, kad tai ta pati, kaip 

ir Pelekonių Bernatonių giminė. Mano dėdė Vincas aiškino: „Pelekonių Bernatoniai taip pat vadinosi Gyliais, 

nors nebuvo mūsų giminės. Senieji dar giminiuodavosi, sakydavo, kad esą giminės, į balius vis pelioniškiai 

kviesdavosi. Levonas, Kastantas – tai vis Pelekonių Bernatoniai, Gyliais vadinami. 

Kada Bernatoniai atsirado Mediniškiuose žinių neturiu. Tikriausiai kas nors iš Pelekonių atėjo žentuos į 

Mediniškius. Tai mano nuomonė. 

Pagal mano turimas žinias, Mediniškių kiemavietėje PETRAS BERNATONIS turėjo ketvirtį valako 

žemės (apie 6 ha), didelį sodą. Namas buvo didelis iš storų apvalių rąstų. Buvo labai gražus svirnas. Iš kitų 

statinių – kluonas, tvartai, o troboje – dūminis pečius. Laikė daug gyvulių. Kaminą išmūrijo jau ūkio 

paveldėtojas sūnus Jonas, baigęs stražniko tarnybą. 

PETRAS BERNATONIS. Ne tik ūkininkavo. Jis darydavo kubilus alui ir kitokius rakandus. Jo anūkas, 

mano dėdė Vincas, dar daug jo padarytų medinių indų naudojo: girostis – tai spec. kubiliukas atsigėrimui į 

laukus nešti – gėrimas neišsipildavo. 

PETRO žmona iš Pečiauckų kaimo (deja, jos mergautinės pavardės nežinau) buvo kaimo pribuvėja 

„eidavo vaikų gaudyti“. Teta Magduka pasakojo, kad, būdama maža, kartu su savo senele kartu miegodavo. 

PETRAS BERNATONIS IR JO ŽMONA turėjo 3 vaikus: 

1. JONAS BERNATONIS 1872 – 1928 

2. ALEKSAS BERNATONIS  
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3. MARIJA (MARIUKA) KUPRIENĖ (VYRIAUSIA) GYVENO MEDINIŠKIUOSE 

4. ANTANINA PAKROSNIENĖ gyv. Pikelionyse prie Stakliškių. 

Tai mano tėvo Antano Bernatonio dėdė ir dvi tetos. Nei vieno iš jų nepažinojau, o duomenų apie juos 

surinkti pavyko labai nedaug. 

Daugiau duomenų apie mano prosenelį Petrą Bernatonį neturiu. Gal pavyks rasti Jiezno bažnyčios 

dokumentuose. 

Jonas Bernatonis (mano senelis) 

(1872 – 1928) 

Tai mano senelis, tačiau jo akyse nesu matęs. Apie jį man pasakojo dėdė Pranciškus, teta Magduka, bei 

jų kaimynas iš Mediniškių, deja jo pavardės nepamenu. Buvęs tai vidutinio ūgio šviesiplaukis, apysausis vyras. 

Anot kaimyno – buvo didelis dainininkas, giedodavo rožančių. Iš aplinkinių kaimų kviesdavo jį giedoti „prie 

nabašniko“. Žmonių buvo vadinamas „Gylio Jonas“. Jiezne lankė rusų mokyklą. Mokėjo skaityti ir rašyti 

lietuviškai ir rusiškai. Savo vaikus jis pats išmokino ir skaityti, ir rašyti. Pamokindavo ir svetimus iš kaimo 

atėjusius vaikus. 

Šeimoje buvo santarvė. Vedė 1898 dvidešimtmetę g. 1877 Marijoną Marčiulionytę iš Bagrėno kaimo, 

darbščią ūkininkaitę, gerą audėją, audusią ne tik dvinyčius, bet ir keturnyčius, aštuonyčius audeklus. Mokėjo 

visus ūkio darbus, o penktadieniais pietums pati ir karosų prigaudydavo, nes mėsos penktadieniais nevalgė. 

Senelis savo vaikus drausmindavo pabardamas, o kartais ir apmušdavo. Kaimynai ateidavo paprašyti, kad 

parašytų laiškus giminėms į Ameriką. Niekam neatsakydavo padėti. Labai rūpinosi šeimos gerove, prie darbų 

spausdavo vaikus, neleido jiems tinginiauti. 

O ir pats darbavosi kiek tik galėjo. Apie 1905 metus dirbo „stražniku“ Darsūniškyje. Žemę tuo metu 

buvo atidavęs iš pusės, t.y. gaudavo pusę išauginto derliaus. Penkis metus išdirbęs stražniku vėl grįžo 

ūkininkauti. Iš turimos ketvirčio valako žemės sunku buvo išmaitinti vis gausėjančią šeimą. Vykstant žemės 

reformai, nusprendė išsikelti iš kaimavietės į vienkiemį. 1925 m. pasistatė naują gana didelį namą, į kurį 1926 

metais ir persikraustė. Už kiemavietėje paliktą žemę, gavo jos daugiau, dar kažkiek nusipirko ir jau turėjo 18 ha 

žemės sklypą. Augo vaikai – pagalbininkai darbuose. Mokytis leido tik sūnų Antaną (mano tėvą). Kiti – padėjo 

ūkininkaiti, padėjo mamai auginti jaunesnius brolius. O vaikų buvo net 11. Užaugo 10. 

1. Vincas g. 1899m. 

2. Antanas g. 1901 m. 

3. Ona g. 1903 m. 

4. Magdalena g. 1905 m. 

5. Pranas g. 1907 m. 

6. Jonas g. 1909 m. 

7. Antose g. 19011 m. (mirė mažytė) 
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8. Jurgis g. 1912 m. 

9. Juozas g. 1914 m. 

10. Kazys g. 1916 m. 

11. Petras g. 1918 m. 

Vos 20 metų sulaukęs vyriausias sūnus Vincas paliko namus – apsivedė ir išėjo užkurion į Pelekonių k. 

Levanavičių ūkį, vedęs Levanavičienės sesers Žilionienės dukrą Reginą. Nebuvo sėkmingos šios vedybos. 

Žadėto Vincui ūkio Levanavičius nesuspėjo užrašyti – pasimirė, o prieš mirtį negalėjo to padaryti, nes Vincas 

dar skaitėsi nepilnametis. Pilnametystė tuomet buvo nuo 21 metų. Našlė Levanavičienė vėl ištekėjo ir Vincui 

nebežadėjo nieko. Prasidėjo teismai, užtrukę ne vienerius metus. Visos Mediniškių pajamos ėjo advokatams. 

Galiausiai žemė ir statiniai liko Vincui, o arklius ir kitus gyvulius išsivedė Levanavičienė. 1925 metais namus 

paliko ir vyriausia dukra Ona, ištekėjus į Jiezną už siuvėjo Vinco Stankevičiaus. Po metų į Lietuvos kariuomenę 

pašaukiamas Pranas. Tėvas su jaunesniaisiais vaikais pluša ūkyje. Bet sveikata eina blogyn. Sūnui Antanui 

laiške, rašytame 1928 m. birželio 30 d. skundžiasi „sveikata mano nekokia ir beveik dirbti mažai ką galiu ką su 

akimi, ale po kriūtine daugiausia skauda ir ką invalgau tą išvemiu tankiausiai“. Tai buvo paskutinis jo laiškas. 

Tais pačiais metais rugsėjo 6 d. Jonas Bernatonis numirė, sulaukęs vos 56 m. amžiaus. Mirties priežastis – 

vėžys. (Bažnyčios metrikoje užrašyta „nuo vidurių sutinimo“). 

Mano minėtas laiškas – vienintelis mano senelio dokumentas, išsaugotas iki šiol. Jis labai daug pasako 

ir apie senelį ir jo rūpesčio naštą. Labiausiai jis pergyveno dėl Vinco nesėkmių. Laiške rašo: „Teismą laimėjom, 

ale po teismo in savaite laiko paskelbė rezoliuciją, tai mūsų ir krūtinės išdžiuvo“. Skundžiasi senelis ūkio darbų 

gausa – „o darbų turim į valias – dar vasarojo insėjom ir linų apie 30 gorčių, o dar reštos (?) nesėta, ba da 

kelmus verčiau ir žadam sėti, o rugiai labai menki per tai, ką vėlai pasėti, o duonos 2 centnerius pirkom, tai po 

24 ir po 23 litus gerų rugių (kainavo). Ačiū Dievui ir kita karvė apsiteliavo, tai kad sveiki būtume tai vis 

lengviau, o dar norėtume gale arklių tvarto pastatyti tvartukus dėl kiaulių, tai turbūt pabaigus sėt imsim 

budavot“. Vis rūpesčiai ir rūpesčiai. Toliau senelis rašo „Jiezno taryba nutarė Mediniškiuose mokyklą įsteigti. 

Tai aš manyčiau mūsų kitą galą prirengti ir leisti. Visgi metams mokės 275 litus ir malkos“. 

Senelis laišką parašęs ant nedidelio liniuoto popieriaus lapo juodu rašalu. Raštas gražus, aiškus. Mintys 

išdėstytos aiškiai, kalba – tarmiška dzūkiška. Skirybos ženklų senelis nevartojo, o nosinių – taip pat. 

Po vyro mirties močiutė Marijona ūkininkavo padėdama jau ūgtelėjusių vaikų. Padėdavo ir Pelekonyse 

ūkininkaujantis vyriausias sūnus Vincas. Sūnus Antanas, baigęs miškininkystės mokslus Alytuje buvo paskirtas 

į Žemaitiją ir dirbo Plungės urėdijos Kulių girininkijoje. Vieną po kito jis pasikvietė į Žemaitiją jaunesniuosius 

brolius, leido juos mokytis amato: Jonas tapo kalviu, Jurgis – statybininku – mūrininku ir krosnium. Juozą 

atidavė į Plungės kapucinų vienuolyno mokyklą. Magduka ištekėjo į Nibrių kaimą už Martyno Staponkevičiaus. 

Namuose liko ūkio paveldėtojas Pranciškus ir jauniausieji sūnūs Kazys ir Petras. Senelė Marijona gyveno ūkyje 

pas Praną, o mirė 1951 m. sausio 3 d. pas dukrą Magdaleną Pasamovės kaime netoli Onuškio. Teta Magduka 



 4 

sakė,kad senelei skaudėjo sąnariai, turėjo „sunkumą ant krūtinės“. Kūčias valgė dar visi kartu, o sausio 3 d. 

numirė. Palaidojo Marijoną Marčiulionytę Bernatonienę Pasamovės kaimo kapinėse. Nežinau, kodėl ne Jiene, 

kur palaidotas jos vyras Jonas. 

VINCAS BERNATONIS (JONO SŪN.) 

(1899 – 1989.II.28) 

Tai mano dėdė, mano tėvo vyriausias brolis. Bernatonio Jono ir Marijonos Marčiulionytės pirmagimis 

sūnus. Pasakojo Mamutė tokią legendą, kad močiutė Vincuką išvežė krikštyti į Jiezną. Buvo žiemos metas. Kad 

vaikelis nesušaltų, suvyniojo jį į šiltus apklotus ir kailinius. Nežinau, kas buvo jo kūmai, gal jie po krikštijimo 

dar miestelyje pasivaišino, bet grįžo iš Jiezno be vaikelio – iškrito iš to ryšulio. Rado jį kažkur netoli namų 

sniego pusnyje. Tokia buvo Vinco gyvenimo pradžia. Augo jis kaip ir visi to meto kaimo vaikai dūminėje 

pirkioje Mediniškių kaime. Po poros metų gimė jo brolis Antanas, dar po poros – sesutė Ona ir gtaip toliau. Kas 

dveji metai – naujas pirkios gyventojas. Vincas anksti buvo pratinamas prie darbų, kurių šiuose namuose 

niekada netrūko. Užaugo fiziškai stiprus, ūmaus charakterio valdingas vyras. Visi jaunesnieji broliai 

besąlygiškai jo klausydavo, o tėvas dar skatino tą paklusnumą – vyresniojo teisę. Net ir būdami suaugę broliai 

nedrįsdavo jam prieštarauti. 

Pelekonių kaime gyveno ūkininkai Levanavičiai, valdę ketvirtį valako (6 ha) žemės. Vaikų jie neturėjo, 

todėl pasiėmė auginti Levanavičienės sesers dukterį, kuri padėdavo ūkyje tvarkytis. Vinco tėvas Jonas gerai 

sugyveno su Levanavičiais ir jie sutarė apženyti Vincą su jų augintine. Tačiau įvyko nelaimė – augintinė pavogė 

tų senukų pinigus ir pabėgo. Tada Levanavičienė priėmė kitos sav o sesers Žilionienės dukterį ir norėjo ją už 

Vinco išleisti. O Vincas, pamatęs jau peršamą nuotaką pareiškė: jei man pridėtų tokio dydžio aukso gabalą, kaip 

ta merga, tai gal ir imčiau. Galiausiai visų giminių irm tėvų raginamas Vincas sutiko ženytis. O Levanavičiai 

prižadėjo visą savo turtą užrašyti jaunavedžiams. Na ir vos dvidešimties metų sulaukęs Vincas vedė Žilionytę, 

Levanavičių augintinę. Tačiau dokumentų apie žemės ir turto perleidimą nepadarė, nes Vincas dar skaitėsi 

nepilnametis, o pilnametystė buvo laikoma nuo 21 metų. Nepraėjus nei metams numirė Levanavičius, o našlė 

Levanavičienė nusprendė apsiženyti. Pradėjo prie Vinco ir augintinės ieškoti priekabių, kad išvarytų iš ūkio, 

apkaltino Vincą primušus ją. Padavė į teismą. Teismai tęsėsi kelis metus, o Vincą pasodino dviems metams į 

kalėjimą Kaune. Galiausiai žemė ir trobesiai Pelekonių kaime atiteko Vincui, o gyvulius ir arklius 

Levanavičienė išsivedė. Vincas liko ūkininkauti paveldėtame ūkyje Pelekonių kaime. Nežinau, kiek ilgai 

Vincas ūkininkavo Pelekonių kaime, bet galiausiai nutarė iš ten išsikelti. Sutarė su  Pasamovės kaimo (kaimas 

netoli Onuškio) ūkininku Pranu Bernatoniu (šis mums nėra giminė) apsimainyti ūkiais. Sukirto rankomis ir 

apsimainė. Dokumentų jokių nesudarė. Duotas žodis buvo svarbesnis už dokumentus. Taigi Vinco šeima tapo 

Pasamovės kaimo gyventojais. Vinco jauniausias sūnus Pranas pasakojo, kad visus statinius Vincas pats, vaikų 

padedamas pasistatė: namą, du tvartus, didelį kluoną. Vincas mokėjo bendrauti su žmonėmis – su kuo reikėjo – 

išgerdavo, kam reiekėjo – padėdavo. Užtat ir jam žmonės padėjo. Su eigulio žinia „vogė“ mišką namo statybai, 
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pjovė miške drebules ir drožė skiedras stogams dengti, o likusiams skiedras, išpjautas lentas kitiems 

pardavinėdavo. Vinco šeimyna gausi – septyni vaikai, visi darbštūs, o tinginiauti vaikams nebuvo kada – darbų 

ūkyje begalės. Augino daug gyvulių – porą arklių, dvi ar trys karvės, pulkas avių. Per metus pjaudavo septynias 

kiaules – dvi lašinines, kitus – bekoniukus. Maistui rudenį pjaudavo avis, o kiaules – žiemą. Bent du ar tris 

kartus pe metus pasidarydavo smagono. „Načynų“ t.y. instrumentų savo neturėjo. Pasiskolindavo nuo kaimynų. 

Taip ir ūkininkavo, kol užėjo rusai. O tada, vyriausią sūnų Antaną gim. 1921 metais paėmė į kariuomenę ir po 

trumpų apmokymų pasiuntė į frontą. Šis nužygiavo eiliniu pėstininku ligi pat Berlyno, kur buvo kontūzytas. Nė 

pats jis nežino, kas jį ištraukė, užverstą žemėmis, leisgyvį. Grįžo jis į namus, Jiezne gavo sklypą, pasistatė 

namą, sukūrė savo šeimą. 

Sūnus Stasys, baigęs Onuškio vidurinę mokyklą Vilniaus universitete baigė teisės studijas. Dukra Elena 

išmoko siuvėjauti, ištekėjo už Grinkevičiaus ir išsikėlė į Jiezną. Tuštėjo namai. Jauniausias sūnus Pranas liko 

pagrindinis tėvo pagalbininkas – dirbo kolūkyje su dviem arkliais visus ūkio darbus, kartu su tėvu „vogė“ 

mišką, pjovė lentas, nes reikėjo padėti vaikams pasistatyti namus. Visi ir pasistatė. 

Į didelį Vinco kluoną kolchozas suveždavo javus. O tuo metu visi vogė, kas tik ką galėjo. Kaip nevogsi, 

jeigu tavo kluone javai. Vogti iš kolchozo niekas nei vagyste, nei nuodėme nelaikė. Durnu laikė tą, kas nevogė. 

Ir Vincas su sūnumi Pranu, kiek reikėjo, tiek ir ėmė iš savo kluono: šėrė kiaules, šėrė karvs, kepė duoną ir 

barankas, jas pardavinėjo Onuškio ir Jiezno turguose. 

1958 ar 59 m. į Vinco kluoną kolchozas suvežė avižas. Vakare po darbo dviem poriniais vežimais 

Vincas ir Pranukas išvažiavo į mišką. Buvo iš anksto nutarta ir paruošta mediena, kurią reikėjo nuvežti į 

lentpjūvę išpjauti lentas. Viskas vyko sklandžiai. Lentomis pakrautais vežimais grįžtant namo, Vincas pastebėjo 

tolumoje gaisro pašvaistę. Tik arčiaau privažiavę suprato, kad dega jų sodyba. Gaisras prasidėjo kluone, nuo 

kluono užsidegė netoli stovėjęs tvartas. Abu statiniai supleškėjo ligi pamatų. Liko namas ir antrasis tvartas. 

Laimei – nesudegė gyvuliai, nes buvo palaidi „an atšlaimo“. Po šios nelaimės Vincas išsikraustė į Jiezną, kur 

nuosavuose namuose gyveno visi jo vaikai. Nuosavų namų neturėjo tik dukra Onutė ir jauniausias sūnus Pranas, 

kurį tais pačiais metais paėmė į sovietinę kariuomenę trims metams. Vincas gyveno nuosavame name, kartu su 

sūnaus Juozo šeima. Mėgo Vincas išgerti, bet žinojo saiką. Niekas nematė jo besivoliojančio pasigėrusio. Mėgo 

kortom lošti. Lošė meistriškai ir dažaniausiai išlošdavo. Per savo anūkės Audrutės Stadalnytės vestuves Jiezne, 

kuriose ir aš dalyvavau, aplošė į kiemą išėjusius pailsėti vestuvininkus, o paskui šaipėsi – Na, va, rytoj eisiu į 

turgų pirkti paršelio už išloštus pinigus. Jumorą jis mėgo. Sykį, kviesdamas mane atvažiuoti jo aplankyti, 

juokėsi: „Atvažiuok, Antanuk. Būtinai atvažiuok. O jei ne – tai aš atvažiuosiu!“ – pagrąsino dėdė Vincas. Mirė 

dėdė Vincas po insulto. Po pietų jis išnešė į kiemą šuniui kaulus, o vienam kauleliui nukritus ant žemės, 

pasilenkė jo paimti. To ir užteko: dėdė neteko kalbos. Paskui jis pats aiškino- bandau kalbėti – neišeina. O jo 

mažametis anūkas ramina jį: Nebijok, seneli, aš tave išmokysiu kalbėti. Sakyk – A. Nagi – sakyk A“. Juokėsi 
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dėdė Vincas, po kiek laiko atsigavęs, po insulto. Bet netrukus antrasis insultas buvo lemtingas – dėdė Vincas 

mirė 1998 m. vasario 28 d. Palydėjome jį ir palaidojom Jiezno kapinėse šalia jo tėvo Jono ir žmonos. 

Stabino dėdės Vinco darbštumas, mokėjimas bendrauti ir jo verslumas. Ne tik išaugino darbščių vaikų 

būrį, visiems pastatė namus, paruošė juos gyvenimui, jais rūpinosi. Dar Pasamovės kaime augino kviečius, malė 

ir pardavinėjo miltus, kepė ir pardavinėjo bandeles, barankas, augino tabaką pardavimui. Persikėlęs į pastatytą 

Jiezne namą dirbo valdiškose įstaigose. Būdamas 77 metų atvažiavo į Kauną į kūrikų kursus. Juos baigęs, gavo 

diplomą ir dirbo kūriku katilinėje, kuri buvo netoli jo gyvenamosios vietos Jiezne. Rūpinosi Vincas ne tik savo 

vaikais, bet ir jaunesniais broliais: Kaziu ir Petru, kurie kažkiek laiko gyveno Pasamovės kaime. O dėdė Kazys 

nužiūrėjęs gražią mergaitę Onutę Stanilionytę iš gretimo Pajautės kaimo, atėjęs pas brolį Vincą patarimo – vesti 

ją ar ne, gavęs palaiminimą, ją vedė ir laimingai amželį nugyveno. 

ANTANAS, VINCO 

1921 – 1998 

Gimė 1921 metais Pelekonių kaime. Tai pirmagimis Vinco ir Reginos Žilionytės – Bernatonienės sūnus. 

Nežinau kur ir kiek jis mokėsi, bet buvo pagrindinis tėvo Vinco pagalbininkas ūkio darbuose, tiek gyvenant 

Pelekonyse, tiek ir persikrausčius į Pasamovės kaimą prie Onuškio. Darbų čia netrūko. Žemė molinga, 

neišpurensi jos jokiomis akėčiomis. Didelius grumstus trupindavo daužydami medinėmis kuokomis, padėjo 

tėvui statant namus, tvartus, vežė į malūną kviečius, o paskui miltus pardavinėjo turguje. Padėjo kepti bandeles, 

baronkas – tas vėl pardavinėjo. Augino tabaką, paruoštus tabako lapus vežė į Vilnių parduoti. Užėjus rusms 

buvo paimtas į kariuomenę (1944 m.). Po apmokymų nuėjo frontininko kelią ligi pat Berlyno, o čia buvo 

kontūzytas. Grįžo namo, bet kolchoze nepasiliko. Tėvo ir brolių padedamas pasistatė namą netoli bažnyčios 

vedė Janę Mickutę g. 1928 m. Ir čia ūkininkavo: laikė karvę, arklį, augino kiaules, arkliu vežiodavo prekes į 

kaimų parduotuves, arė miestelėnų daržus. 

Kažkada dėdės Vinco paklausiau, kaip gyvena Antanas, dėdė pareiškė trumpai – „Antanas daug dirba ir 

daug geria“. Ištiesų gėrė daug, bet šeima rūpinosi labai. Visi darbai buvo padaryti, sutvarkyti. Prisivaišinęs, 

sykį, eidamas namo, pametė batą, tai suradęs jį, bardamas ir vis paspirdamas „parvarė“ jį namo, vis gėdindamas 

jį, kaip jo batas galėjęs taip pasielgti. Tai miestelio anekdotas „Kaip Bernatonis batą namo varė“. 

Susirgo Antanas, pajutęs didelius skausmus pilvo srityje. Nuvežtas į Prienų ligoninę nesutiko būti 

operuojamas, įsitikinęs, kad praeis. Skausmui nepraeinant, galiausiai sutiko gultis ant operacinio stalo. 

Chirurgui atidarius pilvo ertmę pasirodė, kad žarnos tiek pažeistos vėžio, kad beliko tik užsiūti žaizdą ir laukti 

mirties. Tačiau rytojaus dieną atėjus vyr.gydytoja skubiai išvežė į Kauno klinikas, kur vėl buvo operuotas, 

pašalintos storosios žarnos. Parvežus atgal į Prienų ligoninę, ilgai neatgavo sąmanės ir namiškiams buvo 

pranešta, kad atvažiuotų su karstu atsiimti. Net mirties liudijimą išrašė. Tačiau atvykę su įkapėmis dukra Vilma 

ir brolis Pranas rado Antaną sėdintį lovoje. Antanas grįžo namo, apžiūrėjo savo įkapes, pagyrė, kad geras 
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nupirko. Antanas dar išgyveno beveik trejus metus. Dar dirbo: privežė ir priruošė malkų bent keletui metų, dar 

prieš mirtį suarė daržą. 

Turėjo Antanas sūnų Juozuką, kurį rado pasikorusį. Nežinia kaip ten buvo, nes pačiam nusižudyti 

nebuvo jokios priežasties. Tą dieną, susirinkę vaikai žaidė. Gal žaidimo metu kas tai įvyko, bet sūnelis žuvo. 

Dukra Danutė g. 1954 m. baigė Girionyse miškų technikumą, dirbo Rūdiškių girininkijoje, ten sukūrė 

šeimą tapo Karpičienė. 

Kita dukra Vilma; 1964 m. gyveno Jiezne, tėvo Antano jai pastatytame name, šalia mamos namo. 

Aplankiau Antano našlę 2014 m. vasario 25 d. Jai – 86 metai. Radau sėdinčią ant lovos, nugara atsirėmusią į 

koklinę krosnį ir skaitančią knygą. Ji pati save apatarnauja, išsiverda valgyti, pasikūrena krosnį. Nepatenkinta ji 

savo žentu, Vilmos vyru: „Tinginys, pijokas ir miegalius“ – taip charakterizavo savo žentą. Geru žodžiu mini 

savo vyrą Antaną, nejaučia jokio apmaudo dėl jo girtuokliavimo, nes buvęs rūpestingas ir darbštus, jai niekas 

nerūpėję. O Vilma buvus mylimiausias vaikas, vargsta su girtuokliu vyru Krupovecu Juozu (g. 1965). 

ELENA GRINKEVIČIENĖ – BERNATONYTĖ, VINCO DUKTĖ 

Gimė 1927 Pelekonių kaime. Jiezne pas siuvėją mokėsi siuvėjos amato. Tėvas Vincas nupirko namą 

kaime prie Onuškio. Jį išardė, parvežė į Jiezną ir, vaikų padedamas, čia pastatė. Sklypą gavo nesunkiai, nes 

Jiezno kolchozo pirmininku dirbo bendrapavardis Bernatonis, su kuriuo Vincas gerai sugyveno, kartu 

išgerdavo. Gavo skslypus ir sūnui ir kitai dukrai Danutei Stadalnykienei. Elenutei, gyvenančiai nuosavame 

name jaunikių netrūko. Pasakojo Pranukas, kaip pas jo sesę Elenutę vieną sekmadienį dėdė Kazys atvežė 

jaunikį ir tą pačią dieną atvažiavo kitas piršlys, atvežęs jaunikį Adomą Grinkevičių. Kazys išvijo Adomą ir jo 

piršlį. Tačiau kitą sekmadienį Adomas – vėl atvažiavo. Taip jau lemta buvo, kad Elenutė tapo Adomo žmona. 

Nenusisekė šios vedybos: Adomas daugiau gėrė negu dirbo, susirado kitą moterį, savo šeimos nesirūpino. 

Parėjęs girtas į darbą paleisdavo kumščius. Gimė sūnus Vytautas, o vėliau ir dukra Vida. Pastarajai gimus net iš 

ligoninės parsivežti į namus nesirūpino. Parvežė ją brolis Pranas, tada jau grįžęs iš kariuomenės ir dirbęs Jiezne 

mokyklos ūkvedžiu. Elena išsiskyrė, tačiau ir po skirybų Adomas terorizavo žmoną, tuo labiau, kad Elenos 

name teismas jam priteisė vieną kambarį. Adomas tebesijautė namų šeimininku. Galiausiai, tėvas ir broliai 

kažkiek sumokėjo už tą kambarį ir prisakė čia nebesirodyti. Tačiau Adomas vieną vakarą, patykojęs, kada Elena 

priėjo prie lango, kartimi, kuria buvo semiamas iš šulinio vanduo, smeigė per langą Elenai, sulaužydamas 

šonkaulius. Sužinoję broliai, pagavę Adomą, gerokai jį apkūlė. Šis, - nuėjęs į ligoninę, išsiėmė abdukciją ir 

nuėjo tiesiai į vykdomąjį komitetą skųstis. Tačiau rajono valdžia puikiai žinojo ir ankstesnius Adomo 

„žygdarbius“, todėl čia pat, jo akivaizdoje atneštą skundą suplėšė, pareiškę – „Gaila, kad tave, valkatą, 

neužmušė“, - išgrūdo laukan. 

Elena viena užaugino abu vaikus, augino gėles, jas pardavinėjo, siuvo. O Adomas išsikėlė į Prienus, kur 

ir dabar tebegyvena bomžo gyvenimą. 

Sūnus Vytautas, vedęs gydytoją, statosi namą, bendrauja su tėvu. 
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Dukra Vida gyvena Garliavoje, augina gėles. 

 

VINCO BERNATONIO 1899 – 1989.II.28 VAIKAI 

1. Antanas (1921 – 1998): Danutė, Vilma 

2. Ona Jonaitienė (1923) 

3. Elena Grinkevičienė (1927): Vytautas, Vida 

4. Danutė Stadalnykienė (1929 – 2006.04.23): Audronė Kazilovič 

5. Stasys (1933 – 2003(: Rūta, Julius 

6. Juozas (1934): Dalė, Dainius 

7. Pranas (1938): Valdonė Misevičienė 

 

Mano Tėvas Antanas Bernatonis buvo gimęs 1901 m. Jiezno valsč. Mediniškių kaimo valstiečių 

šeimoje. Jo tėvas, o mano senelis Jonas Bernatonis turėjo ketvirtį valako (6 ha) žemės, mokėjo skaityti ir rašyti 

rusiškai ir lietuviškai, rašydavo laiškus beraščiams kaimynams į Ameriką ar kitur. Savo vaikus senelis pats 

mokė skaityti ir rašyti. Pamokydavo ir kitus kaimo vaikus. Mėgo dainuoti, jį kviesdavo giedoti šermenyse. Mirė 

56 m. amžiaus 1928 m. Tėvo mama, mano senelė Marijona Marčiulionytė, atitekėjo į Medniškius iš Magrėno k. 

Prienų raj. – buvo darbšti ir rūpestinga šeimininkė, gera audėja. Mirė senelė 1951 m., sulaukusi 72 metų. 

Šeima buvo didelė – 10 vaikų – aštuoni broliai ir dvi seserys. Mano Tėvas šeimoje buvo antras vaikas, 

gabus mokslui, todėl buvo nuspręsta leisti jį mokytis – pradžioje į Jiezną, kur mokėsi rusiškai, vėliau – į Alytų. 

Nepriklausomybės kovų metais, Tėvas buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Alytuje, o po 

kariuomenės vėl mokėsi Alytaus gimnazijoje, kur baigė šešias gimnazijos klases, o po to – Alytaus miškininkų 

mokyklą. Baigęs šią mokyklą pradėjo dirbti Plungės miškų urėdijoje žvalgu, vėliau girininku Kulių, Mižuikių 

girininkijose. 

Mirus mano seneliui, Tėvas ima globoti jaunesnius brolius: parsikvietęs į Žemaitiją Joną (g. 1909 m.) ir 

Jurgį (g. 1912 m.), atiduoda į amatų mokyklą, o Juozą (g. 1914 m.) – į Plungės kapucinų gimnaziją. Pirmieji du, 

įgiję specialybę – vienas kalvio, kitas mūrininko – tinkuotojo, liko gyventi Žemaitijoje. Juozas 1940 m. išvyko į 

Vokietiją, kur 1944 m. buvo įšventintas kunigu ir į Lietuvą negerįžo. Jis kunigavo Vokietijoje, buvo vienas iš 

lietuvių Vasario 16 gimnazijos įkūrėjų, šios gimnazijos dvasios vadovu ligi savo mirties 1988 m. 

1931 m. rugpjūčio 15 d. Tėvas vedė Kulių valsč. Jurjonų pradžios mokyklos mokytoją Stefaniją 

Šopagaitę, dirbusią čia nuo 1926 metų. Ji buvo gimusi 1906 metais Mosėdžio valsčiaus Šekų kaimo ūkininko 

Juozapo ir Rozalijos Šopagų šeimoje. Stefanija, mano mama, buvo jauniausias vaikas šeimoje, tarp keturių 

vyresniųjų brolių. Ją vienintelę leido mokytis Skuodo gimnazijoje, o paskui Kretingos mokytojų kursuose. 



 9 

Bernatonių šeima gyveno Kuliuose, Mižuikių girininkijoje, o po gaisro, kurio metu sudegė ne tik 

girininkijos pastatas, bet ir visas šeimos turtas, vėl Kuliuose. Čia gimė keturi vaikai – Algimantas Jonas (1932), 

Danguolė Teresėlė (1934), Antanas – Algirdas (1937) ir Kastytis Marijonas (1939). 

Apie 1938 m. (tikslios datos nežinau) Tėvas iš Platelių grafo Liudviko Šnazelio pirko 12 ha žemės 

sklypą prie Platelių ežero ir ten pradėjo sodybos statybos darbus. Nuo 1939 m. šeima vasaras praleisdavo 

Plateliuose, nors namas dar nebuvo įrengtas. Prasidėjęs antrasis pasaulinis karas visas statybas nutraukė: liko 

neįrengtas namas, greitosiomis suręsti laikini ūkiniai pastatai, o šeima persikraustė gyventi į Platelius. Tėvas čia 

dirbo Platelių girininkijoje, o Mama – Platelių pradžios mokykloje. Po karo Tėvas ir toliau dirbo girininku, 

vėliau – žemės tvarkymo sistemoje matininku, o Mama tvarkė mūsų 12 ha ūkelio reikalus. Mama dirbti į 

mokyklą nebegrįžo, nes sovietinės mokyklos ideologija ir reikalavimai mokytojams visiškai neatitiko jos 

pažiūrų. 

1947 metų vėlų rudenį Tėvas staiga susirgo – insultas. Buvo gydomas Klaipėdoje, Vilniuje, Birštone. 

Sveikatos būklė šiek tiek pagerėjo, bet kairioji kūno pusė liko paralyžiuota. Be kitų pagalbos neglėjo nei 

pasiversti lovoje, nei apsirengti, nei vaikščioti. 

Šeimos materialinė būklė tuo metu buvo labai sunki. Prievartinė kolektyvizacija atėmė bet kokias 

galimybes pragyventi iš ūkininkavimo – buvo aitmti žemės ūkio padargai, žemė, gyvuliai. Vienintelės šeimos 

pajamos buvo Tėvo pirmos grupės invalidumo pensija – 201 rub. per mėnesį. 

1951 m. gruodžio mėn. Tėvui dar vienas insultas, po kurio jis nebeatsigavo ir 1952 m. sausio 13 d. mirė. 

Palaidotas Beržoro kaipinėse. 

Tiek tėvui sergant, tiek po jo mirties, Mama stengėsi, kad vaikai galėtų mokytis, kad neliktų „kolchoze 

baudžiauninkais“. Vyriausias sūnus Algimantas, baigęs Platelių progimnaziją įstojo į Klaipėdos muzikos 

mokyklą, o po metų – į Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Danguolė, baigus Platelių progimnaziją įstojo į 

Klaipėdos medicinos seserų mokyklą, tačiau vos tik ją baigus, 1952 m. buvo areštuota ir nuteista 10 metų 

kalėjimo už antitarybinę veiklą. Nuteisus seserį iš jūreivystės mokyklos ketvirto kurso buvo pašalintas 

Algimantas. Jūreivystės mokslą jis baigė Murmanske, tačiau vizos išplaukti į jūrą iš Klaipėdos uosto negavo. 

Mirė Algimantas 1958 m. 26 metų amžiaus dėl širdies nepakankamumo. 

Danguolė, grįžus iš tremties, dirbo med.sesele Klaipėdos, o vėliau Plungės ligoninėse, apsigyvenus po 

Mamos mirties Plateliuose. Mirė Danguolė 2011 m. sausio 1 d. tėviškėje. 

Aš, Antanas, baigiau Lietuvos veterinarijos akademiją, apgyniau biomedicinos daktaro disertaciją, 

dirbau docentu vet.akademijoje. Dabar esu pensininkas. 

Kastytis baigė Kauno Politechnikos institutą, apgynė technikos daktaro disertaciją, dirbo šio instituto 

Klaipėdos fakulteto docentu. Mirė 2016 m. 

Mama mirė 1979 metais 72 metų amžiaus, palaidota Beržoro kapinėse šalia savo vyro ir sūnaus 

Algimanto. 
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DĖDĖ JURGIS BERNATONIS 1912 – 1954 

Mediniškių Jono Bernatonio ir Marijonos Marčiulionytės septintasis vaikas buvo Jurgis, gimęs 1912 

metais. Augo senojoje Mediniškių kiemavietėje, kaip ir visi kiti kaimo vaikai. Kažkiek mokėsi Jiezno parapijos 

mokykloje, kažkiek rašto pamokino ir jo tėvas. 

Broliui Antanui statantis namą Plateliuose Jurgis atvyko jam padėti. Jo rankomis ištinkuota virtuvė, 

valgomasis, miegamasis ir abu kambariukai prie virtuvės. Jis išmūrijo abi krosnis, išvedė kaminus virš stogo, 

kurie ir dabar tebestovi. 

Jurgis susipažino su Plateliuose gyvenusio Zeniausko, žmonių vadinamo Zeniauskėliu, vienturte dukra 

Stefanija ir apie 1939 metus su ja apsivedė. Apsigyveno Zeniauskėlio name, ir tuojau girininko brolio Antano 

pagalba gavęs miško medžiagos, šalia Zeniauskėlio namo, pradėjo statyti savąjį. Įsiruošęs vieną namo galą, 

persikėlė čia gyventi, o mirus uošviui, senąjį namą nugriovė. 

Nelabai turtingai jų šeima gyveno. Žemės nedaug turėjo, kiek miestelyje prie namo buvo: sodas su 

keliom senom obelim ir daržas. Nuo gatvės jų namą ir sodą skyrė alyvų žaliatvorė. Savo gyvulius – didelį bėrą 

ir ramų arklį, apie kurio kojas, įsikibę landžiojo vaikai. Lina gimus 1940 m. ir Romualdas, gimęs 1943 m., bei 

karvę, ganė miške. Dėdė Jurgis raitas jodavo ganyti savo Bėrio skersas, įsipatoginęs ant jo nugaros, kojas 

nuleidęs į vieną pusę. Tokia poza jis tik vienas ir jodavo. Kiti jojo apžergę arklio nugarą. Vokiečių laikais dėdė 

Jurgis buvo įkūręs alinę išsinuomotame name miestelio aikštėje. Alų veždavosi arkliu iš Mažeikių statinėse, o 

sykį, vežimui apvirtus, Jurgiui lūžo koja. Buvome užėję aplankyti ligonio, gulinčio lovoje savo namuose. 

Parodė mums sugipsuotą savo sulaužytą koją. Vėliau, Jurgis su žmona veždavo į Klaipėdą ar Palangą parduoti 

trešnes, obuolius. 1954 m. rudenį iš Klaipėdos jo brolis Jonas sunkvežimiu atvažiavo pirkti šieno. Pasikrovęs 

gana aukštą kaugę, ant jos dar užkėlė keletą obuolių maišų, kuriuos ketino Klaipėdoje parduoti, tada Jurgis su 

Jurgiene užsiropštė ir išvažiavo. Nežinia, kaip ten buvo, gal mašina krestelėjo važiuojant per kokią duobę, bet 

Jurgis nukrito nuo aukštos, šienu pakrautos mašinos, nusilaužė sprandą ir mirė vietoje. Netoli nuo Platelių ir 

nuvažiavę buvo, tik pravažiavus Gintališkę. Ten stovi atminimo kryžius. Palaidojo dėdę Jurgį Beržoro kapinėse 

netoli jo brolio Antano. 

Našlaičiai liko trys vaikai. Lina 14 metų, Romualdas 12 metų ir Irena 9 metų. 

Našlė Stefanija tais pačiais metais ištekėjo už jauno, tik iš sovietų kariuomenės grįžusio Antano 

Samauskio. 

 

JONAS BERNATONIS 1909-1988.10.21J 

Buvo šeštas vaikas gausioje Mediniškių Bernatonio Jono ir Marijonos Marčiulionytės šeimoje. Beveik 

nieko nežinau apie jo vaikystę. Augo, matyt, kaip ir kiti kaimo vaikai, tik jau nebe dūminėje pirkioje, nes tėvas 

jau buvo kaminą išmūrijęs. Teko, matyt, dirbti ir visus ūkio darbus kartu su vyresniais broliais ir sesutėmis. 
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Nežinau kiek mieli jam buvo šie darbai, bet pareiškęs: - Aš jau mūsų šventos žemelės nedraskysiu, išvyko į 

Klaipėdą. Ten, įgijęs kalvio ir šaltkalvio specialybę dirbo uosto valdyboje, kur susipažino iš  Šventosios 

atvykusia Eugenija Paukštyte, ją pamilo ir 1934 metais apsivedė. Abu buvo labai darbštūs ir neužilgo pasistatė 

savo namą. 1935 m. gimė sūnus Vytautas, 1938 m. – dukra Birutė. Šeima laimingai gyveno savo namelyje. 

Darbo netrūko ir nagingam kalviui ir darbščiai Eugenijai. O jei buvo darbo – buvo ir pajamų. Jonas buvo labai 

draugiškas, turėjo daug draugų, palaikė artimus santykius su Žemaitijoje įsikūrusiais broliais Antanu ir Jurgiu. 

Jis ir jo šeima buvo dažni svečiai brolių namuose. Karo metais Jono šeima, kaip ir daugelis klaipėdiečių šeimų 

buvo evakuoti iš miesto ir priemiesčių į atokesnes vietas. Jono šeima atsidūrė Šventojoje. Ten, 1943 metais 

gimė jauniausia dukra Bangutė. Jos krikštynose dalyvavo ir mūsų šeima. Atsimenu ilgą kelionę arkliais iš 

Platelių į Šventąją, pro man iki tol negirdėtus ir nematytus kaimus Grūšlaukę, Darbėnus. Prisimenu, kaip saulėtą 

gražią dieną visi ėjome prie jūros, žiūrėjome uoste stovinčius laivelius, vadinamus skuteriais. Prisimenu balto 

smėlio kopas, dauagybę smėlio, kurio Tėtukas, pripylęs į butelį, parsivežė į Platelius. Prisimenu, kaip mus, 

vaikus vaišino limonadu, kurio aš nebuvau ragavęs. Man labai patiko šis šnypščiantis gelsvai žalsvas skystis 

malonaus kvapo ir saldžiai rūgštoko skonio. Dūkome kopose ir gėrėme limonadą, o jo pasekmes patyriau 

rytojaus dieną, jau grįžus namo. Taip paleido vidurius, kad vos spėdavau kelnytes nusimauti. Gal porą dienų 

„purpinau“. Tokie tai buvo mano potyriai iš mano pusseserės Bangutės krikštynų. 

Dėdė Jonas buvo pats linksmiausias ir sąmojingiausias iš visų aštuonių brolių. Jis visur matė 

juokingiausias gyvenimo puses. Net ir liūdnuose dalykuose įžiūrėdavo juokingas puses. Ir apie tai dar 

juokingiau papasakoti. Ten kur buvo Jonas, visur aidėjo juoko pliūpsniai. 

Kai dukra Bangutė kažkada paklausė jo – Tėveli, negi tai visada taip linksma, kad juokas nuo tavo lūpų 

nenulipa. Atsakė Jonas: Oi, ne ! Kai liūdna, nueinu už tvarto, kur niekas nemato, išsiverkiu ir grįžtu per kiemą 

dainuodamas: - Kiaulės kūnas, ožio ragas, mergužėlė kaip pyragas. 

Dainavo dėdė Jonas gražiai, sodriu baritonu. Turėjo gerą klausą, kaip ir kiti jo broliai, šią Dievo dovaną 

paveldėję iš savo giesmininko tėvo ir mamos. Atsimenu, kaip sykį atvažiavę aplankyti sergančio savo brolio 

Antano (mano Tėvo) broliai Jonas, Kazys ir Jurgis, susėdę apie ligonio lovą užtraukė pilnais balsais kažkokią 

dzūkišką dainą. Neprisimenu nei šios dainos žodžių, nei melodijos, tik prisimenu iki šiol nepatirtus šiurpulius, 

vaikščiojusius nugara. Panašią patirį pasakojo Bangutė. Vežusi tėvą į Onuškį, aplankyti vyriausiojo brolio 

Vinco. Visi buvo puikūs dainininkai. 

Pasibaigus karui, grįžus į Klaipėdą Jono šeima savo namelio neberado. Visur riogsojo griuvėsių krūvos, 

o vietoje jo medinio namelio – krūva pelenų. Išlikęs buvo tik šulinys. Bet buvo daygybė tuščių namų, kuriuos 

paliko čionykščiai gyventojai, pabėgę nuo siaubingai artėjančio viską naikinančio fronto ir sužvėrėjusių rusų 

kareivių, kurie nieko nesigailėjo ir darė ką norėjo. Namai stovėjo tušti, palikti čia buvo ir baldai, indai, rūbai ir 

visa kita. 
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Beje, namą dėdė Jonas pradėjo statytis dar nevedęs. Namas buvo medinis, o medieną parūpino brolis 

Antanas, dirbęs girininku Kuliuose. Iš ten arkliais ir medieną atsivežė. Jaunavedžiai Jonas ir Eugenija įsikūrė 

nuosavame name. Čia gimė sūnus Vytautas Antanas (1935) ir dukra Birutė (1938). 

 

 

Apie Juozą Bernatonį (1941.09.16 – 1988.06.05) psakojo Mamutė 

Juozukas labai norėjo mokytis, lankė Jiezno pradžios mokyklą, kur baigė šešis skyrius. Mirus tėvui 

(1928) toliau mokytis nebegalėjo. 

1931 m. vyresnysis brolis Antanas vedė ir su jauna žmona aatvažiavo į Mediniškius, tada Juozas ir 

pasiguodė brolienei, kad labai norėtų mokytis. Antanas jau globojo du brolius – Joną ir Jurgį, kurie mokėsi 

Klaipėdoje amatų mokykloje. Kitais metais pasikvietė į Žemaitiją ir Juozą, ir atidavė mokytis į Plungėje 

įsikūrusį kapucinų vienuolyną. Aštuoniolikmetis Juozas buvo gabus, gerai mokėsi, per šešis metus baigė 

gimnazijos kursą ir pradėjo teologijos studijas. 

1940 m. vienuolynas buvo uždarytas, o vienuolyno vadovams liepė grįžti į Vokietiją. Studentams 

vienuolyno vadovai atsisveikindami slapta davė po dviratį, nedidelę sumą pinigų ir pasiūlė norintiems atvykti 

tęsti studijas Vokietijoje. 

Siena su Vokietija nors ir buvo stropiai saugoma rusų kareivių, bet dar nebuvo visai aklinai uždaryta. 

Juozas nuvažiavo pas Klaipėdoje gyvenantį brolį Joną, o šis jį perdavė per sieną. Juozas sėkmingai pasiekė 

Miunsterio kapucinų vienuolyną ir toliau tęsė teologijos studijas. 

Po mamutės mirties radau iš Vokietijos jai rašytus Juozo laiškus. Didelė jų dalis labai sunykę, nes 

Mamutė juos slėpė nuo sovietų saugumiečių, kurie itin uoliai domėjosi Juozu. Laiškai įdomūs: pilni Tėvynės, 

namų ir artimųjų ilgesio, bet kartu ir didžiulio pasitikėjimo Dievo Apvaizda. Paskui, laiškai ir betkokie ryšiai 

nutrūko. Nieko nežinojome nei mes apie jį, nei jis apie mus. 

Pirmąjį laišką po karo nuo jo gavome apie 1958 metus. Na, o paskui vėl prasidėjo reguliarus 

susirašinėjimas – bent trys – keturi laiškai per metus. Laiškuose labai domėjosi mūsų gyvenimu, šeimos 

likimais, pergyveno dėl mūsų nesėkmių, džiaugėsi pasisekimais. Stengėsi Juozas padėti ne tik paguodos 

žodžiais, bet ir materialiai. Atsiuntė ne vieną siuntinį vaistų, kurių čia nebuvo galima gauti. Gavome ir siuntinių 

su rūbais, avalyne. Siuntinius užsakydavo Anglijoje, nes iš Vokietijos siunčiant buvo didžiuliai muitų 

mokesčiai. Siuntinius gavome ne tik mes, bet ir kiti broliai bei seserys. 

Man, dėdė Juozas buvo užsakęs iš Prancūzijos veterinarijos žurnalą, kurį gaudavau bent keturis metus, 

gavau nemažai specialybės knygų. Jam nusiųsdavau lietuviškų knygų meno, literatūros, istorijos klausimais. 

Nusiunčiau jam ir liaudies menininkų medžio drožinių tautodailininko Majoro Rūpintojėlį, Pietą ir kt. 
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1968 metais dėdė Juozas nupirko ir padovanojo man lengvąją automašiną „Moskvič“. Tai buvo 

milžiniška dovana, nes tarybiniais metais automobilį nusipirkti buvo menka galimybė. Tuo metu institute tik 

trys žmonės turėjo nuosavas mašinas – J.Glamba, V.Štuikys ir J. Bukys. 

Sovietų saugumiečiai ir po karo nenustojo domėtis Juozu. Kai aš 1979 metais važiavau turistinėn 

kelionėn į Rytų Vokietiją, mane išsikvietė Kaišiadorių saugumo viršininkas J.Šablavinskas ir pasiūlė parašyti 

dėdei Juozui laišką ir pasiūlyti susitikti Rytų Berlyne. Tą padaryti prašė primygtinai, per kelis kartus. Parašiau 

Dėdei laišką, kad tokią tai dieną būsiu Berlyne ir būtų malonu susitikti, jei neskirtų tokios aukštos sienos. 

Žinoma, susitikimas neįvyko. 

Aplankė Dėdę Juozą jo brolis Pranas. Jis paskui labai džiaugėsi, kad ten visą savaitę pagyveno „kaip 

ministras“. Buvo nuvažiavus ir Vinco sūnaus Stasio žmona Irena. Nedaug ji pasakaojo apie šį susitikimą, bet iš 

ten nelabai kokie atsiliepimai atskriejo. Irena ten išlaikė tarybinės moters orumą (jos supratimu). Iš ten esame 

gavę vaizdajuostę su Juozo vienomis iš paskutinių Šv.Mišiomis ir Juozo laidotuvėmis. 

 

 


