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GYVIEJI ARCHYVAI

Spaudos darbuotojas Jonas Latvys
Praëjusio amþiaus ketvirtojo deðimtmeèio Lenkijos okupuoto Vilniaus lietuviðkos spaudos leidiniø redaktorius
ir bendradarbis Jonas Latvys gimë mûsø rajono Matuizø seniûnijos Ðarkiðkiø kaime
Uþ neþinia kokià informacijà konfiskuotas (laikraðtis
„Kronika“ – red.) 1938 m. Nr.
4 (jo nëra laikraðèio komplektuose), nes sausio 28 d. Nr. 5
iðëjæs su balta dëme vietoj kaþkokios þinutës „Korespondencijø“ skyrelyje. Ten yra kelios
korespondencijos ir ið mûsø
kraðto. Viena – ið Poðalèiø kaimo. Sausio 22 d. á sodþiø atjojo Valkininkø KOP`o 50 raiteliø ir policininkas. Apsupæ 5kiø gyventojø sodybas, kareiviai jose padarë kratas. „Iðversta kluonuose ðiaudai, iðbadyta stogai, o pas St. Aliukoná
net tvarto mëðlà iðvertë. St.
Kriauèiûno pirkios grindis iðvertë, o Ignoto Èësnio ðuliná
kartimis iðbadë. Taip pat visi
daiktai smulkiausiai apþiûrëti,
net moterø raizginëliø neaplenkiant. Ko ieðkojo, neþinoma. Radæ lietuviðkà knygà ar
kelendoriø klausinëjo ið kur
gauta, kà reiðkia paskiri þodþiai. Po kratos kai kam dingo
valgomøjø dalykø (deðrø, sûriø ir pan.).“
1938 m. kovo 25 d. Nr. 13
konfiskuotas dël str. „Diplomatinius santykius uþmezgus“
(po ávykio Trasninke su lenkø
pasienieèiu naktá ið kovo 10osios á 11-àjà) ir pastraipos
„Dëdës Miko dûmojimø“ pradþioje. Dël kaþkokios informacijos p. 2 konfiskuotas geguþës
28 d. Nr. 23. Birþelio 24 d. Nr.
30 iðëjo su beveik puse balto
pirmojo puslapio, nes Nr. 29
konfiskuotas; kas jame raðyta,
neþinome. Baltas p. 1 treèdalis rugpjûèio 27 d. Nr. 40, nes
Nr. 39 dël kaþko buvo konfiskuotas. Balta p. 1 pusë ir ketvirtadalis p. 3 rugsëjo 9 d. Nr.
43, nes Nr. 42 konfiskuotas uþ
vedamàjá straipsná ir straipsnelio „Spaudos konferencija Kuratorijoje“ pastraipà bei dalá
„Korespondencijø“ skyrelio.
Taip pat konfiskuotas rugsëjo
30 d. Nr. 46, nors jo priedas
„Ûkininko þodis“ Nr. 5 paliktas. Ið rugsëjo 30 d. pakartotinai iðleisto Nr. 47 aiðku, kad
Nr. 46 konfiskuotas net dël trijø straipsniø: R. Vainiaus „Taika gelbëjama silpnesniøjø tautø sàskaiton“ – apie Hitlerio
politikà Èekoslovakijos atþvilgiu, str. „Tik iðtisai spræstinas
klausimas“ – apie Vilniaus
kraðto lietuviø ðvietimo bûklæ
ir str. „Kultûrinis kaimo vaizdas“ – apie „Ryto“ ir „Kultûros“ draugijø skyriø uþdarymà
Ðvenèioniø kraðte bei lietuviðkos spaudos platinimo sunkumus; „Ûkininko þodis“ su skyriumi „Laisvai valandai“ nekonfiskuotas. Nereguliariai
spausdintas skyrius „Laisvai
valandai“ paprastai bûdavo 14 puslapiai gausiai iliustruoto
teksto pasiskaitymui apie pasaulio ádomybes ar Lietuvos
ávykius.
Paskutiná kartà „Vilniaus
þodá“ kaip leidëjas ir redaktorius J. Latvys pasiraðæs 1938 m.
rugsëjo 30 d. Nr. 47. Nuo spalio 7 d. Nr. 48 leidëjas, o vëliau ir redaktorius buvo Vin-

cas Þilënas. Taèiau laikraðèio
konfiskavimai tæsësi. Pvz.,
konfiskuotas jau spalio 21 d.
Nr. 50.
Ir be anksèiau minëtø raðiniø laikraðtyje gana daþnai kas
nors bûdavo raðoma apie mûsø kraðtà. 1934 m. kovo 15 d.
Nr. 4 yra þinutë, jog neseniai
per administracijos linijà pervaþiavo dviejø lietuviø karininkø lydimas automobilis, ðioj
pusëj sutiktas labai iðkilmingai. O tai buvo þinomo Lietuvos dvarininko, J. Pilsudskio
giminaièio grafo Zubovo automobilis. Zubovas „ásëdo Varënos stoty specialiðkai jam paruoðtan greitajan traukinin ir
nudûmë Varðuvon.“ Geguþës
31 d. Nr. 11 iðspausdinta korespondencija ið Rudnios baþnytkaimio apie lietuviø ir lenkø prieðtaravimus baþnyèioje,
kun. A. Raupelio antilietuviðkà elgesá. Apie ðá kunigà raðyta ne kartà. Lapkrièio 10 d.
Nr.27 – korespondencija apie
tai, jog Biekðiø kaimo gyventojas Pranas Biekða su þmona
spalio 28 d. vaþiavo namo ið
Valkininkø. Privaþiavus geleþinkelá pasirodë traukinys nuo
Vilniaus. Jam praëjus, Biekða
uþvaþiavo ant geleþinkelio, bet
èia atlëkë Varðuvos traukinys.
Vyras su þmona uþmuðti vietoje. Naðlaite liko 5 metø dukrelë. P. Biekða buvo susipratæs,
paþangus lietuvis patriotas,
valsèiaus tarybos narys, lietuviø reikalø gynëjas. Uþ tautiná
veikimà kelis mënesius sëdëjæs kalëjime.
1935 m. vasario 1 d. Nr. 3 iðspausdinta korespondencija ið
Dubièiø – apie gyventojams
nepakeliamus mokesèius. „Pas
sekvestratoriø (teismo vykdytojà. – Aut. past.) jei kas primygtinai pareikalauja uþ kà
reik mokëti, tai tuojau tam kà
nors apraðo licitacijai, nors bûtum visai maþai neuþsimokëjæs.“ Geguþës 1 d. Nr. 13 – korespondencija ið Valkininkø.
Iðvaþiavus kun. P. Bieliauskui,
klebonauti atsikraustë N. Abaravièius. Kartu atvaþiavo keturios moterys (viena su vaiku),
zakristijonas ir varpininkas.
Visi kalba tik lenkiðkai. Per
Velykø rekolekcijas klebonas
lietuvius, reikalavusius priimti iðpaþintis lietuviðkai, iðvadino bolðevikais, kiaulëmis ir kt.
Rugpjûèio 1 d. Nr. 22 – „Dëdës Miko dûmojimai“ apie
Marcinkoniø apylinkes.
1936 m. kovo 1 d. Nr. 10 praneðta, jog Þiûruose policija suraðë protokolus: Augustui Pigagai ir Petrui Ðèesnulevièiui
uþ lietuviðkø kepuraièiø neðiojimà, o Br. Ðèesnulevièiûtei ir
E. Pigagaitei uþ tai, kad Ðv. Kazimiero dr-jos skyriaus Vasario 16 d. rengtam vakarui jos
iðmokë vaikus lietuviðkø dainø ir deklamacijø. Liepos 11
d. Nr. 26 iðspausdinta korespondencija ið Kamorûnø, kur
„Kultûros“ skyriaus pastangomis birþelio 14 d. surengtas iðkilmingas susirinkimas geguþës 9 d. mirusio D. Alseikos at-

minimui pagerbti. „Þmoniø
susirinko pilna pirkia.“ Dalyvavo Ðv. Kzimiero dr-jos nariai. Skaitytos paskaitos,
straipsniai ið laikraðèio, deklamuoti eilëraðèiai. Emilija Staniulytë padainavo „Sunku gyventi þmogui ant svieto.“ Susirinkimas baigtas Tautos himnu.
1938 m. geguþës 6 d. Nr. 20
korespondencijoje ið Drucminø skundþiamasi sunkia kaimo
bûkle, baudomis uþ nesumokëtus mokesèius ir dar 1936
metais vaikø praleistas pamokas valdiðkoje mokykloje, varþymais ganyti gyvulius valdiðkame miðke. Liepos 29 d. Nr.
35 str. „Uogø ir grybø kraðte“
raðoma apie Marcinkonis. Teigiamai vertinama lietuviðkø
kooperatyvø veikla. Taèiau
„Marcinkoniø valsèiaus gyventojø uþsiëmimai miðkuose turi ir blogà pusæ. Pasinëræ uþdarbiuose neperdaug dëmesio
kreipia ðvietimo reikalams.“
Net septynios enciklopedijos ir Þygintas Bûèys knygoje
„Kultûros istorikas, muziejininkas Vincas Þilënas“ (Vilnius, 2011, p. 7) raðo, kad „Vilniaus þodþio“ redaktoriumi
dar nuo 1935 metø buvo V. Þilënas; vienintelë „Lietuviø enciklopedija“ nurodo 1938 metus. Esmæ Þ. Bûèio knygoje
patikslina Jûratë Burokaitë (p.
213): „Vincas Þilënas „Vilniaus þodá“ faktiðkai redagavo
nuo 1935-øjø, o 1938 m., ásigaliojus naujam Lenkijos
spaudos dekretui, jis privalëjo
pasiraðinëti vyr. redaktoriumi.“
1937-1939 m. kaip atskiras
leidinys ëjo „Vilniaus þodþio“
mënesinis priedas „Kûryba ir
kritika.“ Leidinys nenumeruotas ir be datø, platintas su eiliniu „Vilniaus þodþio“ numeriu. „Kûrybà ir kritikà“ J. Latvys pasiraðinëjo tol, kol ir „Vilniaus þodá.“ Pagal bibliografø
suteiktà numeracijà paskutinis
J. Latvio pasiraðytas buvo Nr.
13. Nuo Nr. 14 – leidëjas Vincas Þilënas, ats. redaktorius
Albertas Krinickas; vëliau leidëjas tebebuvo V. Þilënas, o
redaktorius Jeronimas Cicënas. Kitas „Vilniaus þodþio“
priedas „Ûkininko þodis“, raðæs apie þemdirbiø reikalus,
nereguliariai spausdintas eiliniuose laikraðèio numeriuose.
Jo leidëju ir redaktoriumi irgi
pasiraðinëjo J. Latvys.
Pasak raðinio pradþioje minëtø dviejø enciklopedijø, J.
Latvys 1938-1939 m. buvo laikraðèio „Lietuvos þinios“ korespondentas Varðuvoje. Taèiau
„Þurnalistikos enciklopedija“
toliau, kaip ir kiti ðaltiniai, raðo, kad tais metais „Lietuvos
þiniø“ oficialus korespondentas Lenkijoje buvo Vincas Þilënas (1907-1982). Tad ar reikëjo laikraðèiui Lenkijoje dviejø korespondentø? Bent 1938
m. „Lietuvos þiniose“ kas mënesá, daþniausiai su rubrika
„Laiðkai ið uþsieniø“, randame
po 1-3 V. Þilëno raðinius – to

meto Lenkijos politinio bei
ûkinio gyvenimo apþvalgas ar
iðplëstines informacijas. Nuo
sausio 12 d. Nr. 8 (str. „Lenkijos uþsieniø politika be aiðkaus
kelio“) jis pasiraðinëjo slapyvardþiu V-ius, o nuo spalio 7
d. Nr. 230 (str. „Lenkija ir Èekoslovakija po aðtriojo konflikto“, kai spalio 1 d. Vokietija nuo Èekoslovakijos atplëðë
Sudetus, o Lenkija tà paèià
dienà – Teðino Silezijà su ten
gyvenusia lenkø tautine maþuma) – pavarde. Tuo tarpu J.
Latvio pavardës niekur nëra.
Abi anos raðinio pradþioje
minëtos enciklopedijos teigia,
jog J. Latvys bendradarbiavæs
1939-1941 m. ëjusiame laikraðtyje „Vilniaus balsas.“ Laikui
bëgant keitësi ne tik ðio laikraðèio leidëjai, redaktoriai, turinys, bet ir apibûdinimas. Nuo
1939 m. spalio 28 d. Nr. 1 –
Lietuvos kariuomenës áþengimo á sostinæ dienos – laikraðtá
redagavo kolegija, nuo lapkrièio 2 d. Nr. 6 redaktorius buvo
R. Mackevièius (Mackonis), o
leidëjas K. Kriðèiukaitis. Ðalyje keièiantis valdþiai nuo 1940
m. birþelio 22 d. Nr. 143 redaktoriumi tapo Albinas Þukauskas, leidëjas tebebuvo K. Kriðèiukaitis; ilgainiui laikraðtá vël
pasiraðinëjo redakcinë kolegija. Deja, vartant laikraðèio
komplektus J. Latvio pavardës
niekur neteko rasti nei kaip
straipsniø autoriaus, nei kaip
redakcijos administracijos darbuotojo (Vilniaus miesto savivaldybës tarnautojø ir darbininkø mitinge 1940 m. birþelio 26 d. kalbëjæs komunistø
veikëjas neva lietuvis Latvys ið
tikrøjø buvo þydas B. Fridmanas).
Ðia proga priminsime „Vilniaus balso“ 1941 m. sausio 10
d. Nr. 8 Gulbino informacijà
ið Varënos II. Sausio 12 d. vyko rinkimai á TSRS Aukðèiausiàjà tarybà. Pasak informacijos, prorinkiminis darbas Varënoje vyko labai smarkiai.
Ypaè aktyvûs buvo mokytojai.
„Ypatingai pasiþymi savo aktingumu Varënos II pradþios
mokyklos vedëjas Mickus Juozas, kuris jau suorganizavo 10
propagandiniø susirinkimø
Mitraukos kaime ir aplankë
namuose visus 78 rinkëjus.“
Deja, birþelio mënesá mokytojas su þmona Ona buvo iðtremtas á Altajaus kraðtà ir á Lietuvà sugráþo tik 1958 m. (apie
tremtinius iðsamiau raðyta
„Merkio kraðto“ 2017 m. birþelio 2 d. Nr. 41 – „Mokytojai
– bolðevizmo aukos“).
Kadaise Vilniuje veikusios
Lietuviø mokslo draugijos raðtø „Lietuviø tauta“ IV knygos
3 sàsiuvinyje (1932 m.) esanèiame A. Valaièio straipsnyje
„Ið Lietuviø Mokslo Draugijos
istorijos“ tarp nuo 1927 m. lapkrièio draugijai talkinusiø asmenø paminëtas studentas J.
Latvys. Jis, studentas, yra
draugijos tikrøjø nariø sàraðe
(á draugijà ástojæs 1930 m. lapkrièio 2 d.). „Lietuviø tautos“

V knygoje (1936 m.) iðspausdintoje apþvalgoje „Ið Lietuviø
Mokslo Draugijos kronikos“
raðoma, kad 1932 m. geguþës
7-8 d. vyko XXIII visuotinis
draugijos nariø susirinkimas.
Anot draugijos pirmininko
praneðimo, per ataskaitiná laikotarpá nuo 1930 11 01 iki 1932
05 07 tarp draugijos turëtø padieniø darbininkø buvæs Jonas
Latvys. XXV metiniame
LMD nariø susirinkime 1934
m. geguþës 26-27 d. J. Latvys
buvo prezidiumo sekretorius.
Apie tai „Vilniaus þodis“ paraðë 1934 m. geguþës 31 d. Nr.
11 „Kronikoje.“
1935-1940 m. J. Latvys buvo Vilniaus kraðte veikusios
„Kultûros“ ðvietimo draugijos
valdybos narys. Apie draugijos
veiklà gana daug raðë „Vilniaus þodis.“ Laikraðèio 1933
m. birþelio 17 d. Nr. 11 „Kronikos“ þinutëje „Nauja
liet.[uviø] „Kultûros“ dr-jos
valdyba“ praneðta, jog birþelio
3 d. visuotinis draugijos nariø
susirinkimas iðrinko naujà valdybà; J. Latvys iðrinktas knygininku. Apie „Kultûros‘ nariø visuotiná susirinkimà ir
naujos valdybos iðrinkimà praneðta laikraðèio 1934 m. birþelio 15 d. Nr. 12. Ðá kartà J. Latvys buvo iðrinktas kandidatu á
draugijos valdybà.
„Vilniaus þodþio“ 1934 m.
sausio 15 d. Nr. 1 yra korespondencija ið Kamorûnø
„Kultûrininkai veikia“ – apie
sodþiuje kelintus metus gyvuojantá „Kultûros“ skyriø. Pernai
skyrius surengë tris vakarus,
buvo susirinkimai lakûnams S.
Dariui ir S. Girënui, kunigams
P. Kraujaliui ir M. Rudziui pagerbti. „Vasarà norëta suruoðti
geguþinë, bet vietos girininkas
nesutiko áleisti valdiðkan miðkan ir dël to geguþinë neávyko.“
1933 m. vasario 9 d. J. Latvys pasiraðë maðinële spausdintà pareiðkimà: „Ðiuomi pareiðkiu Lietuviø Ûkio Draugijos Valdybai Vilniuje, kad noriu tapti tikruoju Draugijos nariu“ (gauta vasario 13 d.; MAB
f. 65, b. 38). Dar trijose to paties fondo bylose taip pat minimas Jonas Latvys: Ðarkiðkëms atstovavæs Lietuviø ûkio
draugijos metinio suvaþiavimo
1933 m. vasario 14 d. dalyvis,
Ðarkiðkiø þemës ûkio ratelio
valdybos narys ir sekretorius
bei kt. Taèiau èia J. Latvys supainiotas su Ðarkiðkiø þemës
ûkio ratelio pirmininku A.
Latviu (MAB f. 65, b. 45).
„Lietuviø enciklopedijoje“
raðoma, kad 1939 m. rudená
Lietuvai atgavus Vilniø, J. Latvys pradëjo dirbti miesto savivaldybës Socialinio skyriaus
virðininku. Anaiptol, á tarnybà
Vilniaus miesto savivaldybëje
1939 m. lapkrièio 30 d. priimtas J. Latvys ið tikrøjø buvo paskirtas Socialinës pagalbos (ar
Socialinës apsaugos?) skyriaus
virðininko Boriso Baublio padëjëju (LCVA f. 415, ap. 3, b.
111-113). Jis kaip savivaldybës
skyriaus virðininko padëjëjas
minimas tarnautojø, norinèiø
gauti bulviø per „Lietûká“ ir
malkø, sàraðuose (b. 122). Savivaldybës etatiniø darbuotojø sàraðo (b. 114) grafoje apie

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

priklausymà tam tikroms organizacijoms raðoma, kad Lenkijos okupacijos metais J. Latvys priklausæs Vilniaus lietuviø
studentø sàjungai, Lietuviø
mokslo draugijai, „Kultûros“
ðvietimo dr-jai, Vilniaus lietuviø meno ir literatûros dr-jai,
Lietuviø ûkio dr-jai, kooperatinëms bendrovëms „Rûta“ ir
„Liaudies bankas“, Dr-jai Vilniaus kraðtui remti ir Dr-jai kovai su TBC. Nevedæs.
Apie J. Latvio tariamà raðymà „Lietuvos þiniose“ ir „Vilniaus balse“ teigiama ir knygoje „Kraðtieèiai. Varëna.“ Pasak „Lietuviø enciklopedijos“
ir „Þurnalistikos enciklopedijos“, J. Latvys buvo parengæs
redaktoriaus uþraðus „Sveèiuose pas lenkø cenzorius.“
Gaila, bet Jono Latvio kûrybingumui iðryðkinti trûksta
tiesioginës informacijos, nes
nepavyko rasti „Vilniaus þodþio“ archyvo. Lietuvos centriniame valstybës archyve esantys dokumentai – daugiausia
1939 m. prenumeratoriø sàraðai, finansø apyskaitos, kvitai
(f. 1268, ap. 1, b. 22-28) apie
laikraðèio turiná nieko reikðmingesnio nesako. Ðie dokumentai mums ádomûs nebent
tiek, jog parodo, kad „Vilniaus
þodis“, nors jau ir ne J. Latvio
pasiraðinëtas, mûsø kraðte buvo gana populiarus. Pavyzdþiui, Petras Karlonas ið Mergeþerio 1938 m. lapkrièio mën.
atsiuntë 8 prenumeratoriø pinigus; apsilankæs laikraðèio redakcijoje, prenumeratà keliems asmenims jis sutvarkë
1939 m. liepos mën. (b. 22, 24).
Jonas Pigaga ið Þiûrø 1938 m.
gruodþio mën. atsiuntë 12 zl uþ
6 asmenø prenumeratà (b. 23).
Laikraðèio prenumeratoriø
kai kuriuose kaimuose buvo
gana gausu. Pasak ne visai tiksliø 1939 m. þiniø (b. 26), Musteikoje jø buvo 16, Kabeliuose 13, Barèiuose 15, Kurðiuose 16, Mergeþeryje 12, Vydeniuose 9, Giraitëje 14, Voriðkëse 11 ir t. t. Po 1-2 ir daugiau prenumeratoriø buvo
Moliadugnyje, Gireþeryje,
Berþupyje, Trakiðkiuose,
Smalninkuose, Milioniðkëje,
Noðkûnuose, Palkabalyje,
Manèiagirëje ir kitur – keliose deðimtyse mûsø kraðto kaimø. Per Kaniavos paðtà laikraðtá gavo bent 24 kaimø 105
prenumeratoriai, per Marcinkoniø paðtà – 88, Valkininkø –
137, Varënos paðtà – 44 prenumeratoriai (b. 27). Tik rugpjûèio mën. laikraðtis nustojo
ëjæs.
„Lietuviø enciklopedijoje“
raðoma, kad 1941-1944 m. J.
Latvys buvo Vilniaus valstieèiø
liaudininkø branduolinës septyniukës narys, per kurá ðelpta
pogrindinë spauda. Pasak kitø ðaltiniø, jis hitlerininkø okupacijos metais persekiotas ir
slapstësi Þemaitijoje, o po II
pasaulinio karo dirbæs Lietuvos þemës ûkio ministerijoje.
Mirties data nurodoma skirtingai: vienur, kad jis mirë Vilniuje 1949 m. rugpjûèio 20 d.,
kitur – kad rugsëjo 16 d.
Pabaiga. Pradþia Nr. 13, 14, 16
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