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ALFONSAS    EIDINTAS,
RAIMUNDAS    LOPATA

LIETUVOS  TARYBOS  PREZIDIUMO  1918 M.
POSEDZIU  PROTOKOLAI

Rengiant  spaudai  Lietuvos  Valstybes  Tarybos  atsiradimo  ir  veik-
1os   dokumentus,    1917-1918   in.   protokolus    (juos    1991   in.   i§leido
„Mokslo"   leidykla),   paaiskejo,   kad   svarbius   klausimus   svarste  bei
sprende ir  LVT prezidiumas.

Cia   spausdiname   dokumento,   pavadinto   „Lietuvos  Tarybos   pre-
zidiumo   posedziu   protokolai",   ma§inra§6io   kopij?,   kuria   drauge   su
kitais   dokumentais   Lietuvos   istorijos   instituto   direktoriaus   pava-
duotojui   A.   Eidintui   1989  in.   rudeni   perdave  visuomenes   veikejas,
filosofas  Romualdas  Ozolas,  paai§kines,  jog  jis  §ia  medziaga  gaves
i§  asmens,  pra5iusio  perduoti   1918-1920,  1941  in.  dokumentus  pati-
kimam  Zmogui.

Dabar  §ie  R.  Ozolo  perduoti  dokumentai  saugomi  Lietuvos  Moks-
lu  Akademijos  Centrines  bibliotekos  Rankra§6ing  skyriuje,  F.  316.

Kartu   su   Lietuvos  Tarybos  prezidiumo  posedziu   protokolu  nuo-
rasais  buvo  perduoti  ir  kiti  Tarybos  ar  jai  ra§ytu  dokumentu  masin-
ras6io  nuora§ai I.  Tai  „Organizacijos  Komiteto  lietuviu  suvaziavimui
susaukti   susirinkimo    posedziai"     (46   I.),     „Lietuviu   konferencijos
[Vilniuje,   1918.IX.18-22   d.]    protokolas"    (11   I.),   „Lietuviu   konfe-
rencijos   tvarkomosios  komisijos   protokolai,   garbes   sargybos   isaky-
mai,  kasos  apyskaita,  inventoriaus  sara§as"   (131.),  ,,Didziujng  Lietu-
vos  vargu   memorijalas"     (171.),    „Lietuvos  Valstybes    Laikinosios
Konstitucijos  pamatiniai  desniai"   (31.),  „Lietuvos  .konferencijos  su-
§aukimo  istatymas"   (41.),   „Kanclerio  ra§tas  ir  L[ietuvos|   Tarybos
atsakymas  kancleriui"   (21.),  P.   Klimo  pazyma   „IS  sekretoriato  pa-
imta",   Tarybos    nariu    J.   Vailokai6io,   A.   Stulginskio,    V.   Petrulio,
J.   Aleknos    paklausimai    laikinajai   vyriausybei,    Vokie6iu-1ietuviu
draugijos    [1918]V.4   d.   pra§ymas   reichskancleriui    (I    I.),   Lietuvos
Socialistu-Lia.udininku  demokratu  frakcijos  parei§kimas  (11.)  ir kt.
Sie  nuora§ai  atitinka  originalus,  spaudinius  ar  jau  Zinomus  §iu  rag-
tnt  nuora§us 2.

1  Be  Taryb?   lie€ian€iu  dokumentu,  perduoti  nuora§ai:   „Pro  Memoria   Lietuvos
Universitetu   reikalu;   iteikta    1941.IX.6   d.   Generalkomisarui   Dr.   von   Renteln   vo-
ki§kame  vertime"   (31.),   „Lietuvos   dvarininku,   atsidtirusiu  Vilniuje   1920.I.5-6  d.,
memorialas"     (2.    I.),    M[ykolo]     S[lezevi6iaus]     1919.V.14    ir    1919.VII.2    d.    Iaiskai
(21.).2  Tikrinta   su:   Organizacinio   Komiteto   lietuvit!   kon{erencijai   Vilniuje   su§aukti
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Precizi§ki  minetu  dokumentu  nuora§ai  (nors  ir neaptikti  Lietuvos
Tarybos  prezidiumo  posedziu  protokolu  originalai)   leidzia  teigti,  jog
skelbiame  autentiskus  dokumentus   (30  ma§inele  perra§ytu  34X21,5
cm  lapu su vandens Zenklais) .

Lietuvos   Tarybos   Prezidiumo   posedziu   1918  metu  vasario  men.
18-21   d.,  dalyvaujant  Prezidiumo  nariams  A.  SMETONAI,  J.  SAU-
LIUI  ir J.  SERNUI,

Protokolas    I

I.  Nutarta uzvesti  knyga  Prezidiumo  posedziu protokolams  ra§yti.
2.  Perrasyti  rasomaja  masina  ir  sutvarkyti  Tarybos  posedziu  pro-

tokolus,   suregistruoti   i§pildytus   ir   neispildytus   Tarybos   nutarimus
ir  t.  t.

3.  Pradeti  tvarkyti  Tarybos  bugalterija.
4.   Uzvesti   knygas   gaunamuju   ir   i§leidziaml£jng   ra§tu   registravi-

mui,  taip  pat  laiskng issiuntinejimui  knyga.
5.  Pasamdyti  Tarybos  busto  sargu  ir  kurjeru  Antana  SVAGZDl

nuo  §iu  metu  kovd  men.   I   d.  uZ  50  rub.   (penkiasde§imt)   algos  me-
nesiui  su 'kambariu,  kuru ir §viesa nuo Tarybos.

6.  Pasamdyti  Zmqgus  prie  ra§omos  ma§inos  ir  §iaip  bitiro  darbui.
Surasti tinkamas Zmogus pavesta sekretoriui J.  Sernui.

7.  Kreiptis  i  miesto  vir§ininka,  kad  i§  laikinojo  Tarybo,s  busto -
Sv.  Jurgio  g-ve  Nr   11 -atsiimtu  visus  is  privatiniu  Zmoniu  rekvi-
ruotius   raka,ndus.   Taip   pat   nutarta   pra§yti   miesto   vir§ininko,   kad,
pagal   ra§ta   Prezidiumui   vir§ininko   karo   valdzios   Lietuvoje I   nuo
20   d.   vasario   in.   §iu   metu   Nr-C.2.-502,   pristatytu   Tarybos   bitirui
malku.  Sitas atlikti pavesta  sekretoriatui.

8.  Piirkti  Tarybos  bitirui  reikalingu  ra,kandl!:  ra§omuju  stalu,  ke-
dziu,  etazeriu,  §epu  ir t.  t. Tai pavesta  sekretoriatui.

9.  Pradeti  kaip  galima  grei6iau  remonta  laikinojo  Tarybos  btisto
namuose  Nr  11  prie  Sv.  Jurgio  g-ves  ir atiduotng  Tarybai  namu  Nr  13
prie  tos  pa5`ios  g-ves.  Apskaitymui  reikalingos  remontui  namu  prie
Sv.  Jurgio  g-ves  Nr   13  medziagos  ir  provizorines  remonto  samatos
sudarymui  nutarta  pakviesti specialistu.  1§ karto manoma buvo kreip-
tis  prie  vietiniu  Zinovu,  ta6iau,   pasidalinus  mintimis  ir  paai§kejus,
kad  reikalingu  remontui  darbininku  ir  medziagos  galima  bus  gauti
prieinamomis  kainomis  tik  tarpininkaujant  vokie6iu  valdziai,  nutarta
1917   in.   rugpj.   I-4   d.   protokolai   //  MACB   RS.   F.   29.   8.   370;   F.   165.   8.   156
(461.);    Lie-tuviu   konferencijos    1917   in.   rugsejo    18-22   d.   posedziu   protokolai.
Rankra§6io   teisemis.   Be   vietos   ir   datos;   Lietuviu   konferencijos   tvarkomosios   ko-
misijos   protokolai,   garbes  sargybos  isakymai,   kasos   apyskaita,  inventoriaus   s?ra-
gas  //  MACB  RS.  F.  29.   8.  369   (131.);   Didziuju  Lietuvos  vargu  memorijalas  //
MACB   RS.   F.   29.   8.   367    (171.);   Lietuvos   Valstybes   Laikinosios   Konstitucijos
pamatiniai   desniai   //   MACB   RS.   F.   29.   8.   368    (31.);   Lietuvos   istatymai.   K.,
1922.   P.  8-10;   Kanclerio   1918.11.21   d.  ra§tas  //  MACB  RS.  F.  255.  8.  988.  L.   6;
Kitus  dokumentus  Zr.:  Lietuvos  Valstybes  Tarybos  ra§yti  lai§kai  bei  kt.  ra§tai  (nuo-
ra§ai)   //  MACB   RS.   F.   29.   8.   366.   L.   I-8,   10-24;   Tarybos  naring   paklausimu
originalai-Lietuvos   Valstybes   Tarybos   nariu   uzra§ai   //   LVA.   F.    1014.   Ap.    I.
8.  41.  L.  5-13.
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kreiptis  tuo   reikalu  prie   Stadtbaurat'o2.   Su  juo   susizinoti  apsieme
pirmininkas A.  Smetona.

Tarybos  namu  remontui  organizuoti  ir  jam  prizitireti  hutarta  pa-
samdyti  tinkamas  Zmogus.  Toks  Zmogus  surasti  pavesta  sekretoriui
J.  Sernui,  kuriam  nutarta  pavesti  ir  vyriausia  remonto  priezitira  bei
saskaitu kontrole.

10.  Nutarta   pasidaryti   atatinkama   Tarybai   antspauda,   blankus,
lai§kams  markes  ir  t.  t.  Sita  atlikti,  pasitarus  pirma  su  dailininkais
ir Zinovais, apsieme pirmasai vicepirmininlkas J.  Saulys.

Tuom posedis  uzbaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  (pas.)  Dr.  J.  Saulys  (pas.)  J.  Sernas

Lietuvos  Tarybos   Prezidiumo   posedzio   1918  metu  vasario   men.
27   d.,   dalyvaujant   visiems   prezidiumo   nariams:   A.    SMETONAI,
J.  SAULIUI, kun. J.  STAUGAICIUI ir J.  SERNUI

Protokolas   2

1.   Svarstoma    klausimas,    kaip  f  atsakyti    Vokietijos    Kancleriui
gr.[afui]   Hertling'ui  jo  lai§kan  nuo  §iu  metu  vasario  men.  21  d.3  de-
lei  iteikto  jam  Tarybos  nutarimo  nuo  §iu  metu  vasario  men.   16  d.
Nutarta  atsakyti  ta  prasme,  kad  Tarybos  nutarimas  nuo  16  d.  vasa-
rio  men.  §.  in.  nepriestarauja  Tarybos  nutarimui  nuo  11   d.  gruodzio
men.   1917  in.  ir  jo  neanuliuoja,  bet  kad  Taryba,  tebestovedama  ant
pamato  savo  nutarimo  nuo  11   d.  gruodzio  men.1917  metu,  vis  dar
laukia  i§  `vokie6iu  valdzios,  kad  ji  duos  Tarybai  galimybes  paskelbti
Lietuvos  valstybes  nepriklausomybe,  viesai  ta  nepriklausomybe  pri-
pazins  ir  pasizades  i§vesti  ja  per  visuotinas  taikos  tarybas.   Lai§ko
juodra§ti artimiausiam Prezidiumo posedziui paruo§ti  apsieme J.  Sau-
lys.

2.  Nutarta   parasyti   vokie6iu   delegacijai   taikos   tarybose   su   ru-
sais   Lietuvos   Brastoje   parei§kima,   kad   i   taikos   sutarti   su   Rusija
btitu   ine§ta    klauzule,   kuria    remiantis   btisimoji    Lietuvos  valstybe
turetu   teiseto   pamato   likviduoti   savo   santykius   su   Rusija.   Pareis-
kimo  juodra§ti,  remiantis  iduotu  Tarybai  likvidacines  Komisijos  pro-
tokolu,  artimiausiam  Prezidiumo  posedziui  apsieme  paruosti  A.  Sme-
tona.

Tuom  posedis uzbaigta.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  Run.  J.  Staugaitis,  J.  Sernas.

Lietuvos    Tarybos    Prezidiumo   posedzio    1918   in.   vasario   men.
28   d.,    dalyvaujant  visiems    Prezidiumo   nariams:    A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI,  Run.  J.  STAUGAICIUI  ir J.  Sernui,

Protokolas   3

I.  Galutinai   priimta   redakcija   ra§tu  Vokietijos   kancleriui   ir  vo-
kie6iu  delegacijai  taikos  derybose  su  rusais  Lietuvos  Brastoje   (Ziti-
rek  protokola  2).
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2.  Nutarta   kreiptis   ra§tu   i   Vir§inink?   karo   valdzios   Lietuvoje,
kad   Tarybai   su   Zmonemis   ir   Zmonems   su   Taryba   btitu   leidziama
susira§ineti  lietuviu  kalba.   Ta  ra§ta  paruosti  apsieme  J.  Saulys.

3.  Buvo  kalbama  apie  tai,  kad  yra  gyvas  reikalas  grei6iau pradeti
leisti  laikra§tis  lenkl!  kalba,  kad  kalban6ius  lenku  kalba  Lietuvos  pi-
lie€ius   tinkamai   informuoti   apie   dabartini   stovi   ir   Lietuvos   ateiti.
Nutarta   tarn   tikros   komisijos   paklausti,   kas  jos   §iame  reikale  yra
padaryta,   ir  pra§yti  jos,  kad  rtipintus  kaip   galima   grei5iau   ta   su-
manym?  ivykinti.

4.  Nutarta   kreiptis  ra§tu   i  Tarybos   komisijas   (skundu,   1916   in.
statistikos4,   mokyklu,   Biudzeto,   susisiekimo)   ir   t.   t.   ir  i  T[arybos]
skyrius, kad nurodytu savo vedejus ir atsakomas ypatas.

5.  Tarybos  nariui  K.  Bizauskui  nutarta  para§yti  paklausima,  kaip
stovi   dalykai  su  specialiniu  mokyklu   (pirmon  galvon  mokyklng  ivai-
riems  valdinin'kams ruo§ti)  ir stenografijos proektais.

6.  Antana  Rucevi€iu  nutarta  pasamdyti  nuo  kovo  men.  1   d.  §.  in.
Tarybos  namng  remonto  prizitiretoju  su  salyga, jei  tik  aplinkybes  leis
j?   i§pildyti,   duoti   jam   paskui   viet?   prie   Tarybos.   Algos   paskirta
350 mr`  menesiui.  Darbo valandng per diena  sutarta  8.

7.  Nutarta  paskelbti  „Lietuvos Aide",  kad Tarybos biuran  yra  rei-
kalingi   darbininkai -inteligentai:   ra5tininkai,   bugalteriai,  ma§inis-
`tai  ir  t.  t.

Tuom posedis uzbaigta.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,,Run.  I.  S,taugaitis,  J.  Sernas.

Lietuvos  Tarybos  Prezidiumo  posedzio   1918  in.  kovo  men.   2  d.,
dalyvaujant  prezidiumo  nariams  A.  Smetonai,  J.  Sauliui  ir J.  Sernui

Protokolas   4

I.  A.  Smetona prane§e, kad jis  gaves nuo kun.  Karoso  i§  Raseiniu
laiska -skunda.   Tas   lai§kas   paskaityta.   Lai§ke   pasirode   sura§yta
daug  vaizdingng   faktu.   To   lai§ko  kopija   Prezidiumo  vardu   nutarta
nusiusti  vir§ininkui   karo  valdzios   Lietuvoje  su  pra§ymu  i§tirti  da-
lyka.   Be  to,  skundo-lai§ko  kopija  nutarta  pasii!sti  skundu  komi-
sijai.

2.  Nutarta  pasamdyti  nuo  §.  in.  kovo  men.  I  d.  prie  ra§omos  rna-
§inos  ir  kitokiam  biuro  darbui  stud.  P.  Jucaiti  keturioms  darbo  va-
]andoms  per  diena  uZ 200 marking menesitii.

Tuom posedis uzbaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Lietuvos  Tarybos  Prezidiumo  posedzio   1918  in.  kovo  men.  5  d.,
dalyvaujant   Prezidiumo   nariams   A.   SMETONAI,   J.   SAULIUI   ir
J.  SERNUI
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Protokolas   5

I.  Kalbama   apie  ivairius  smulkius  einamuosius  reikalus.  Paskui
pirmininkas A.  Smetona  prane§e,  kad  gaves  pora  skundu  delei  ark-liu
rekvizicijos  i§  Sirvintu  ir  Kai§iadoriu  apskri6iu.  Nutarta  tas  skundas
persiusti  Skundu  Komisijai jos  nario J. Vilei§io vardu.

2.  Paskaityta  memorijalai  apie  spaudos  stovi,  paduoti  „Lietuvos
Aido"  ir  „Darbo  Balso"  redakciLu.  Nutarta  su  tarn  tikru  Zingsriiu  tuo
tarpu  palaukti.

Tuo  posedis  uzbaigta.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr. J.  Saulys, J.  Sernas.

Lietuvos  Tarybos  Prezidiumo  posedzio   1918  in.   kovo  men.  7  d.,
dalyvaujant   Prezidiumo   nariams   A.   SMETONAI,    J.   SAULIUI    ir
J.  SERNUI,

Protokolas   6

I.  Kadangi  a)   Taryba  paskelbe  Lietuva  nepriklausoma  valstybe,
b)   ta.ikos  sutartis  tarp  Vokietijos  ir  Rusijos  pasira§yta  ir  Lietuva  i
Rusija jau  nebegri§,-tai  nutarta  kreiptis  i vir§ininka  Karo Valdzios
Lietuvoje,  kad  iduotu  toliau  Tarybos  prasym?  paliuosuoti  tuojau  i§
Vokietijos  visus  karo   ir  civilinius  belaisvius -lietuvius,  nes  atsta-
tant  savo  krasta  ir  tiki,  Lietuvai  reikalingi  bus  visi   gall  dirbti  jos
pilie€iai.   Be  to,  stovis   likusing  jau  kelinti   metai  be  savo  maitintoju
§eimynq  yra  labai  blogas.

2.  Nutarta   paskelbti   „Lietuvos  Aide",  kad  Tarybos   biuras,  kurs
greitu  laiku  bus  itaisytas  savo  laikiname  btiste  prie  Sv.  Jurgio  g-ves
Nr  11,  priims  Tarybos  reikalais  kasdien,  be  Sventadieniu,  nuo  10  ligi
11  val.  is  ryto.

3.  Svarstoma  klausimas  apie  tai,  kaip  pagreitinti, grizimas  namo
Zmonems   is   naujai   uzimtng   Rusijos   kra§tu   ir  is  viso   i§   Rusijos   ir
kaip palengvinti  padejimas jau  sugrizusing, nes valdzia  traktuoja juos
kaipo civilinius belaisvius,  laiko kalejimuose, karantinuose ir t. t. Ma-
noma  sudaryti  tarn  tikra  komisija.  Tuo  klausimu  pasitarti  su  Vir§i-
ninku  Karo  Valdzios  Lietuvoje  aps]eme  A.  Smetona  ir  J.  Saulys.

4.  Nutarta    priminti  Virsininkui    Karo  Valdzios    Lietuvoje    apie
iduotus   Tarybos   bent   kelius   memorijalus   delei   labai   a§tring   arkling
rekviziciju  ir  nurodyti  jam  toking  dideliu  rekviziciju  pavojng,  nes  ne-
bebus  su  kuo  laukus  arti  ir  seti;  visas  krasto  tikis  eina  prie  galutino
i5irimo.

Tuom posedis  uzbaigta.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys, J.  Sernas.
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Protokolas   7

posedzio  1918  in.  vasario 5  men.  9  d.,  dalyvaujant  A.  SMETONAI,
J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.

I.  Smetona  pranese  apie  pasikalbejim?  su  Vir§ininku  Karo  Val-
dzios  Lietuvoje  klausimuose  paliuosavimo  is  Vokietijos  karo  ir  civi-
liniu  belaisviu,   grizimo   namon  pabegeliu  i§  naujai  uzimtu   Rusijos
kra§tu  ir  arkliu  rekvizicijos  klausime   (Zitir.  protokolo  Nr  6  §§   1,  2
ir  3) .

a)     I  pirma  klausima  gauta  atsakymas,  kad  tas  klausimas  dabar
esas  vokie6iu  valdzios  svarstomas  ir  galima  esa  manyti,  kad  belais-
vial   neuzilgo  bus  paleisti.   Bet  esa   abejojimu,  ar   dalis  sveiku  karo
belaisviu  nebus  sulaikyti  Vokietijoje  ir  i§naudoti  kaipo  darbininkai.

b)   Antrajame  klausime  Vir§inin,kas  `karo  Valdzios  Lietuvoje  Za-
dejes  kuo  galimas  padeti.  Esa  galima  bus  gauti  leidimas  nuvaziuoti
Minskan,  Dvinskan  ir  t.  t.,  kur  yra  susirinkusiu  daug  pabegelii!,  kad
suteikiis  jiems  pa§alpa  ir  palengvinus jiems  kelione  namon.  Taip  pat
btisia  leista  rinkti  aukas  pabegeliu  Selpimui  per  bazny6ias  ir  §elpimo
Dr[augi]joms.  Delei  §ito  klausimo  nutarta:  Komisijos  pa§alpai  teikti
griztantiems   pabegeliams  nebedaryti,  bet  pavesti  tuo   klausimu   rti-
pintis  §elpimo  Dr[augi]joms.  Apie  tai  nuspresta  prane§ti  vietinems
§elpimo    istaigoms:    Lietuvii2`   Dr[augi]jos    n[ukentejus\iems]    d[el]
k[aro]    §[elpti]    Komitetui   ir   Lietuviu   Dr[augi]jos   agronomijos   ir
teisiu   pagelbai  teikti  Valdybai,   pasitilant  joms   sutartinai  ta   darba
varyti,  o  i§  savo  puses  pazadeti  joms  Tarybos  pagalb?  susisiekimuo-
se  su  auk5tesne vokie6ing valdzia  ir kt.

c)   I  tre€iaji  klausima  buve  atsakyta,  kad  arkliu  rekvizicijos  nuo
Lietuvos  Verwaltung'o 6  neprigulin€ios,  bet  esa  daromos  aug§tesnes
karo  valdzios  isakymu.  Pagalios  pasakyta,  kad  neuzilgo  esa  ateisias
transportas  arkliu  i§  Rusijos,  kurie  btisia  padalinti  mtisu  kra§te.

2.  Kadangi   i   Prezidiuma    kreipiasi   daug  Zmoniu    su   ivairiomis
skundomis,   kurit!   Prezidiumas,   turedamas   daug  kitu   darbng,   negali
i§pildyti;   kadangi   Verwaltung'e   ir   Skundu   Komisijoje  jau   nuo   se-
niau   yra   prisirinkusiu   daugybe   skundu,   kurios,   kiek   Zinoma,   ligi
§ioliai   dar   nera   i§nagrinetos,-(tai   nutarta)7   del   ko   Zmones   turf
gal  btit  didele  nuoskriauda  ir  kas  mazina  Tarybos  autoriteta,-tai
nutarta  tuojau  su§aukti  skundu  Komisija,  kad susitvarkytng  ir pradetu
nuolatai  veikti.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   8

posedzio   1918  in.   kovo  men.11   d.,   dalyvaujant  A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.

I.  Nutarta   pasamdyti   Tarybos   biuran   prie   ra5omosios   ma§inos
Morta  Kirvinskaite  i§  Smeltes  (Schmelz)  prie  Klaipedos,  Haffstr[as-
se]   24.   Jai  prane§ti  ir pagreitinti  leidima  Vilniun  apsieme J.  Saulys.
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2.  Gauta   lai§kas   is   Tarybos   nario   P.   Klimo,   kame   prane§ama,
kad  Adomas   Babarskis   i§  Marijampoles  kreipiasi  i  Taryba,  had   Si
i§sirtipintt!  paliuosuoti  i§  kalejimo  Vokietijoje   (K6nigl.   Strafanstalt
Delitsch)   jo   dukteri   Antanin?   Babar,skyte,   kuri   1915   in.   Iapkri6io
men.   buvusi   Kaune  nuteista   uZ  itarima   §nipavus.-Pasvars6ius   §i
klausima,  prieita  prie  nuomones,  kad  Siame  klausime  tuo  tarpu  pra-
§ytojui  Taryba  nieko  negali  padeti.

3.  Pirmininkas  pranese,  kad  nuo  kun.  Karoso  is  Raseiniu vel  gau-
ta  lai§kas-skundas  su  daugybe  vaizdingu  faktng.  Ir  §ito  lai§ko  ko-
pija  nutarta  pasingsti  Vir§ininkui  karo  valdzios  Lietuvoje,  kad  i§tirtu
dalyk?.

(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas   9
•posedzio    1918  in.    kovo  men.11   d.,8    dalyvaujant   A.   SMETONAI,

J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.

.  I..  J.  S.aulys  ir  A.  Smetona  painformavo  susirinkusia  Skundng  Ko-misij?   ap.ie   jos   su§aukimo   tiksla,   nurode   reikal?   jai   susitvarkyti:
i§rinkti  pirmininkas,   sekretorius   ir  kviete  Komisija   pradeti   nuolatai
veikti.

2.  Tarybos  biuro valandos  paskirta  tuo  tarpu  nuo  10-1  val.  pries
piet ir nuo 5-7 val. po piett!.

3.  Nutarta   para§yti  Verwaltung'ui,  kad  visus  popierius  Tarybai
ir  jos  Komisijoms  singstng  Tarybos  biuran,  Sv.  Jurgio  g-ve  Nr   11.

4.  Nutarta  prasyti  p.  C.  Liandsbergio,  kad  uzvestl! Tarybos  bugal-
terijos  knygas.   Tolimesni  Tarybos  buhalterijos  vedim?  nutarta  pa-
vesti  A.  Rucevi6iui.

5.  Nutarta  uzsakyti  firmai  Klose  und  Seidel,  Berlinas,  kad  sitf stng
Tarybai  per  puss  metng  i§karpas  i§  vokie6iu  laikras6iu  apie  Lietuv?,
Kur§a,  Lifliandij?,  Estliandija,  Ukraine ir Lenkij?.

6.   Run.  Karoso  lai§k?,  kurio  kopija  nutarta  buvo  siusti  Vir§inin-
kui  Karo  Valdzios  Lietuvoje  (Zitir.  prot.  8,  p.  3),  dabar  susirinkusiai
Skundu  Komisijai  nutarta  atiduoti.

(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas    10

posedzio   1918   mettf  kovo   men.   15   d.,   dalyvaujant  A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI, kun.  J.  STAUGAICIUI ir J.  SERNUI.

I.  Svarstoma  apie  dabartini  padejima,  susidariusi  po  Vokietijos
Kanclerio  ra§to  nuo  Sing  metu  vasario  men.  21  d.  i  Tarybos  nutarima
nuo  §.  metu  vasario  men.   16  d.  gavima  ir  po  Prezidiumo  atsakymo
i  ta  ra§ta.  Tarn  padejimui  i§ai§kinti  ir  padaryti  i§  jo  tinkama  i§vada
nutarta   su§aukti    visa   taryba.   Tarybos    plenumo   posedis    paskirta
§.  in.  kovo  men.19  d.  10 val.  ryta.

2.  Nutarta   uzprenumeruoti   Tarybos   biuran,   pusei   metng,   §iuos
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laikras6ius:  Berliner  Tageblatt,  Vorwarts,  Germanija,  Vossische  Zei-
tung;  Czas,  Nowa  Reforma,  Naprzod,  Kurjer  Poznanski,  Kraj,  Kur-
jer  Warszawski,  Godzina  Polski;  visus  vietinius  ir visus  Lietuvoje ei-
nan6ius  lietuving  laikras6ius.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, Dr. J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas    11

posedzio   1918  metu  kovo  men.   29   d.,   dalyvaujant   A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI ir J.  SERNUI.

I.  Paskaityta   laiskas   Lietuviu   Komiteto   n[ukentejusiems]    d[el]
k[aro]   §[elpti]9  Losanoje,  adresuotas  Lietuvos  Tarybos  Pirmininkui
A.  Smetonai,  apie  karo  ir  civiliniu  belaisviu -lietuviu  padejima  Vo-
kietijoje   (lai§kas  datuotas  a.  Ip.  kovo  men.  5  d.).  lvykus  taikai  tarp
Vokietijos  ir  Rusijos  ir  Vokie6iu  valstybei  pripazinus  Nepriklausom3
Lietuvos  valstybe,  paliuosavimas  i§  Vokietijos  visu  karo  ir  civiliniu
belaisviu -lietuviu  igauna  teiseto  pamato.  Todel  nutarta  paantrinti
(Zitire,k  prot.  6)   pra§ymas  vokie€ing  valdziai,  kad  visi  belaisviai  lie-
tuviai tuojau  bntng  gr?Zinti  Lietuvon.

2.  Vyriausios  Lietuviu  Tarybos  Rusijoje ]°  narys  Petrulis,  pabeges
nuo  bol§eviku  ir  ka  tik  atvykes  Vilniun,  papasakojo  apie  lietuviu  pa-
dejima  Rusijoje.  Lietuving  inteligentu,  ypa6 Vyriausios  Lietuviu  Tary-
bos  nariu,  padejimas  esas  tiesiog  nepaken€iamas.  ISvardytos  Tarybos
nariai:  M.  Y6as,  kun.  Jasenskis,  advok.  M.   Slezevi6ius,  d-ras  Drau-
gelis,  gimn.  mokyt.  Z.  Zemaitis,  J.  Vokietaitis,  kun.  Penkauskas  es?
suimti  ir  pasodinti  kalejiman,  Pr.  Ma§iotas  ir  J.  Jablonskis  laikomi
uzdaryti  namie.  Taip  daugelis  izymesniu  inteligentu,  kaip  dailin[in-
kas]   A.  Varnas,  L.  Dauk§a  ir  kt.  suare§tuota.  Vyr[iausioji]   Lietuviu
Taryba  ir  kiti  suimti  Zmones  esa  kaltinami  bol§eviku  susisiekimu  su
vokie6iais,   su   Ukrainos   Rada  ]L   ir  veikimu   pries   bolseviku   valdzi?.
Ypa6  sunkus  uzmetimas  Vyr[iausiai]   Lietuvos  Tarybai  yra  tai,  kad
pasira§ius  taikos  sutarti  tarp  Vokietijos  ir  Rusijos,  isvardyta  Taryba
pradejusi  i§davineti  pabegeliams,  norintiems   grizti   Lietuvon,  liudy-
mus   lietuviu,   vokie6iu   ir   rusu   kalbomis:   bol§eviku   valdzia   kaltina
Vyr[iausi?]   Liet[uviu]   Taryba,  kad  ji  neisduodavusi  tokiu  liudijimu
bol§evikams, kad  tokiu btidu  nepraleidus ju  Lietuvon.

Bet  ir  i§  viso  padejimas  pabegeliu  Rusijoje  esas  labai  blogas.  Le-
§os  §elpimo  istaigu  jau  seniai  issisemusios,  gi  bolsevikt!  valdzia  pa-
§alpng   nei§duodanti.   IS  priezasties  visuotinos   Rusijos   dezorganizaci-
jos,  suirus  kra5to  tikiui  ir  sustojus  pramonei,  pabegeliams  sunku  es?
gauti  uzdarbio,  ir  padejimas  ju  kas  kartas  darosi  sunkesnis.  Dauge-
lis  pabegeliu  vien  tik  delei  tos  priezasties  priversti   stoti   bol§eviku
raudonojon  armijon.

I§klauses   Sits  pranesima   Prezidiumas  nutare:   Kadangi  vokie6iu
valstybe  pripazino  nepriklausoma  Lietuvos  valstybe,  pra§yti  Tarybos
vardu,   kad  vokie5iu    valdzia   uzstotng    ir  apgintng   lietuvius    Rusijoje
pries  bol§eviku  persekiojimus  ir pareikalautu  is  bol§eviku,  kad  a)  visi
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suimtieji  Vyr[iausios]   Lietuving  Tarybos   nariai  btitng  paliuosuoti,  b)
netrukdytu   Vyr[iausiai]    Lietuving   Tarybai   Rusijoje  organizuoti   pa-
begeliu   grizima  Lietuvon  ir  c)   grazintu  Rusijos  izdo  le§omis  visas
ver6iamai  i5gabentas  Rusijon  kulttirines  istaigas  ir  mokyklas  su  in-
ventorium,  mokiniais ir mokytoju personalu.

3.  Vyriausios   Lietuviu  Tarybos  Rusijoje  delegatams  J.  Variako-
jui,  L.  Noreikai  ir  K.  Skirpai  pagal ju  paduota  saskaita  nutarta  gra-
Zinti  keliones  i§laidas   (nepritekliu  prie  i§duotos  jiems  Vyr[iausios]

Tarybos  sumos-kelionei):  J.  Variakojui  ir  L.  Noreikai  po
04  kap.  ir K.  Skirpai  177 rb.  55 kap

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, Dr. J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas    12

posedzio    1918  in.    kovo  men.   30  d.,    dalyvaujant    A.   SMETONAI,
J.   SAULIUI   ir  J.   SERNUI.   Posedis  pavestas  pabegeliu   grazinimo
klausimams.  Dalyvauja  ir A.  STULGINSKIS.

I.  A.  Stulginskis  prane§e  apie  savo  veikima  §iame  klausime.  Esa
pavyke   sutrumpinti   karantino   laik?   ligi   8   dienng.   Istirti   padejim?
vietoje   ir  suorganizuoti  pabegeliu   grazinima  A.   Stulginskis  manas
greitu   laiku  vaziuoti  Minskan  ir  Dvinskan.   Kad  pagreitinus  akcija,
A.   Smetonos   buvo   pasitilyta   siusti   Minsko   rajonan   kita   Tarybos
nari.  Tas  pasitilymas  priimtas  ir nutarta  telefonu  duoti  Zinia  kun.  Mi-
ronui,  kad  jis  pra§omas  pabegeliu  reikalais  vaziuoti  Minskan  ir  kad
tuojau  tuo  reikalu  vaziuotu  Vilniun.  Sita  atlikti   ir  leidima  i§rtipinti
apsieme A.  Smetona.

2.  Besvarstant  toliau  §ita  klausim?,  nutarta  reikalauti  ir  i§gauti
is  vokie6iu  valdzios  pripazinimas,  kad  pabegeliu  gabenimas  ir  teiki-
mas  jiems  pasalpos  eitu  per  Taryba  ir  po  jos  kontrole.  Taryba  taip
pat  reguliuoj.a  ir  leidim? pabegeliams  grizti.

3.  Nutarta   paskelbti   laikra55iuose,   kad  visi   griztantieji   i§   Rusi-
jos  pabegeliai -inteligentai  prane§tu  Tarybai  arba   asmeni§kai,  ar-
ba  ra§tu  Ziniu  apie  savo  amziu,  mokslo  laipsni,  profesija,  kokias  kal-
bas  moka,  koki  darba  galetu  arba  noretu  tevyneje  dirbti,  ir  paduotu
trumps  savo  gyvenimo  aprasyma.  Nutarta  pra§yti  Tarybos  igalioti-
niu,  kad  tokias  Zinias  rinktu  ir vietose,  kame  yra  susispietusiu  daug
pabegeliu,  kaip  Minske,  Polocke,  Dvinske  ir  kt.  Tos  Zinios  yra  tarn
reikalingos  tureti,  kad,  reikalui  priejus,  visos  tinkamos  Tevynes  at-
statymui jegos  galetu btiti  sunaudotos.

Tuo  posedis baigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas    13

posedziu  1918  metu  balandzio  men.  3  ir  4  d.  pabegeliu  grazinimo  ref-
kalais,   dalyvaujant    A.   SMETONAI,    J.   SAULIUI,    J.   SERNUI    ir
A.  STULGINSKIUI.
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I.  Paskaityta  lai§kas  Minsko  lietuving  Tarybos  apie  padejim?  pa-
begeliu   Rusijoje  ir   apie  Vyriausios   Lietuviu  Tarybos   naring   are§ta-
vima.  Nutarta  atsakyti  Minsko  Lietuviu  Tarybai,  kad  §iame  klausi-
me  Lietuvos Taryba jau  padare  savo  Zingsnius.

2.  Toliau  sv.?rstomas  klausimas,  kaip  organizuoti  pabegeliu  gr?-
Z!pin?as  i§  Rusijos  ir  i§  naujai  uzimtng  Rusijos  kra§tu.  J.   Saulys  ap-
sieme    sur,a§yti   proekt?,    ant   pamato   kurio,    susitarus    su   vokie€iu
valdzia,  btitu  organizuotas   pabegeling   gr?Zinimas   Lietuvon.

3.  Pagaliau   nutarta    pasirtipinti,   kad    i§gavus   leidim?    §elpimo
istaigoms  steigti  prie  kvarantinng  valgomujng  daiktu  krautuves,  kame
pabegeliai  uZ  pigi?  kaina  galett!  sau  pirktis maisto.

Kadangi,  kaip  gauta  Zinoti,  yra  vartojamas  taip  vadinamas  liuo-
sas  kvarantinas,  ypa6  sugr!Zusiems  pabegeliams  vokie6iams,  kuomet
pabegelis  liuosai  sau  gyvena  ir tik  laikas nuo  laiko  privalo  pasirodyti
gydytojui,  tai  nutarta  pasistengti  i§gauti  teise  naudotis  tokiu  liuosu
kvarantinu  ir  lietuviams  pabegeliams,  ypa6  inteligentams  ir  silpnos
sveikatos  Zmonems.

Tuo  posedis  ir baigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  J.  Sernas.

\

Protokolas    14

posedzio   1918  in.  balandzio  5  d.  Dalyvauja  A.   SMETONA,  J.   SAU-
LYS,  kun.   [J.I   STAUGAITIS,  J.   SERNAS  ir  finansng  komisijos  na-
riai  J.  VAILOKAITIS,  kun.  dek[anas]  V.  MIRONAS  ir  J.  VILEISIS
ir kaipo ekspertas prof. VOLDEMARAS.

Svarstoma   finansu  komisijos  kompetencijos   klausimas,   s?ry§yje
su   Terybos   plenumo   nutarimu   (i§   §.   in.   kovo   men.   21   d.)12   Siame
klausime.   Laike   diskusiju   paai§kejo,   kad   minetasis   Tarybos   nuta-

ti.mas  yra  ne.visai  ai§kus  ir  nesutinka  su  kitais T[arybos]  nutarimaissiame   klausime.    Todel   finansng   komisijos   kompetencijos   klausime
neprieita  prie bendros  nuomones.  Nutarta  pasitilyti  finansu  komisijai,
kad  sura§ytu  savo  proekta  ir  per  Prezidiuma  paduotng  Tarybos  ple-
numo  sprendimui.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  J.  Sernas.                 .

Protokolas    15

posedzio   1918   in.   balandzio   men.    12   d.   Dalyvauj.a   A.   SMETONA,
J.   SAULYS,  J.   SERNAS    ir  tremtinil£    gr?Zinimo   komisijos    nariai
A.  STULGINSKIS,  kun.  P.  DOGELIS  ir  S.  KAIRYS.

Svarstoma   tremtiniu    grazinimo   organizacijos   klausimas.    Stul-
ginskis  paskaite  tremtining  grazinimo  organizacijos  projekta,  ant  pa-
mato   kurio,  susitarus  su  vokie6iu  valdzia,,  btitng  organizuotas  trem-
tiniu   grazinimas.  Tas  proektas  su  kai   kuriomis  pataisomis  priimtas
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ir  per  Prezidiuma  Tarybos  vardu  nutarta  nusiusti  Vir§ininkui  Karo
Valdzios Lietuvoje.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys, J.  Sernas.

Protokolas    16

posedzio   1918  in.  balandzio  men.   13   d.    Dalyvauja    A.   SMETONA,
J.  SAULYS  ir J.  SERNAS.

1.   Svarstoma   tautiniu   spalvu  klausimas   ir  klausimas  apie  iska-
binima  veliavos   ant  pilies  kalno  Vilniuje.   Kadangi  tautinit!  spa.I.vt!
klausime  neprieita  prie  vienodos  nuomones,  tai  pagal  konferencijos
nusprendimo  nutarta  tarn  klausimui  i§ri§ti. su§aukti  Zinovt!  komisija
is J.  Basanavi6iaus, T.  Daugirdo  ir A.  Zmuid-zinavi6iaus. T.  Daugirdui
pranesti  telegrafiskai  apie toki  prezidiumo  nutarima  ir  pra§yti  ji  kuo
grei€iausiai  atvaziuoti Vilniun  apsieme A.  Smetona.  Keliones  islaidas
T.  Daugirdui  nutarta  grazinti  is Tarybos  kasos.

2.  Paskaityta   Finansu   Komisijos   paduotas   proektas   savo   kom-
petenciju.    To   proekto   svarstymas   atideta,   ligi   kol  kiekvienas   pre-
zidiumo  nariu  gerai  susipazins  su  proekto tekstu.

3.   Kun.    Dogeliui    tremtiniu    gr?Zinimo   organizacijos   reikalams
nutarta   isduoti  is  Tarybos  kasos  2.000  markiu-saskaiton  pinigu,
pazadett!  i§  Verwaltung'o  tremtiniu  grazinimo  reikalams.

4.  Priimta  Zinion  prane§tas  skundu  Komisijos  pirmininko,  J.  Vi-
leisio,  tos  Komisijos  tarnaujan6it!  Statas  ir  patvirtinta  algt!  proektas:
Komisijos   pirmininkui   500  mr.,   Juozui   Pakniui   400  mr.    ir   Kaziui
Skirpai  250  mr.  menesiui.   Komisijos  pirmininkui  ir  K.  Skirpai  pra-
dedama   moketi   nuo   balandzio  men.   6   d.   Be  to,  uZ   darba   Skundi!
Komisijoje  uZ  laika  pries   1  bal[andzio]   §.  in.  Komisijos  pirmininkui
Vileisiui  pagal  jo  pra§ymo  nutarta  uzmoketi  300  mr.,  o  J.  Pakniui
75 mr.

5.  Nutarta  priminti   Skundu   Komisijai,  kad  paruo§tu   delegacijai
(Berlynan)   medziagos  is  skundu,  btitent   sutrauktu  tipingus   atsiti-
kimus  ir kiekviena atsitikimu grupg iliustruotu pavyzdziais.

6.  Nutarta  pakviesti  Prezidiumo  biuran  Lietuviu  Tarybos  Minske
sekretoring Misevi6ing.  T?  atlikti  apsieme  Smetona.

Tuo posedis baigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  Dr.  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas    17

posedzio   1918  in.   balandzio  men.   17   d.    Dalyvauja    A.   SMETONA,
J.  SAULYS  ir J.  SERNAS.

I.   Finansng  Komisijai  nutarta     atsakyti  i  jos  ra§ta  nuo   11   d.  ba-
1andzio   men.,  kad   Prezidiumas   su  kasos   atidavimu   Finansu   Komi-
sijai   skaito   reikalingu   susilaikyti,   ligi   kol   Komisijos  kompetencijos
nebus  Tarybos  galutinai  ir  aiskiai  nustatytos  ir  patvirtintos.  Kai  del
suteikimo   Finansng   Komisijai  fining   apie  ligi   §iol  padarytasias  i§lai-
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das,  tai  tokios  Zinios  lygiai  kaip   ir  kitokios,  kurios   yra   reikalingos
Zinoti  Tarybos  biudzeto  sudarymui,  nutarta  Komisijai  duoti.

2.  Nutarta   uzprenumeruoti   Tarybos   biuran   laikra§ti   „Norddeu-
tsche Allgemeine Zeitung"  I/2 metu.

3.  P-nui   Adomai6iui,   kurs   buvo   kvie6iamas   i§   Rygos   atvaziuoti
Vilniun  ir  uzimti  Tarybos  namu  priveizdetojo   ir  tu  namu  remonto
priveizdetojo  viet3,   nutarta  igr3Zinti   keliones  i5laidas   (loo   markiu)
i  Vilning   ir  atgal   Rygon,  nes  pirmiau   pasitilyta   vieta   is   priezasties
p. Adomai6io  pasivelavimo  pavesta  kitam  asmeniui.

4.  F.  Bortkevi6iene  nutarta  pasamdyti  Tarybos  biuran  Pr.  Jucai-
6io  vieton;  algos  paskirta  250 mr.  menesiui.

5.  Pr.   Jucai6iui   nuo   balandzio   men.   1   d.   nutarta   pakelti   algos
ligi  250  mr.  menesiui.  Pr.  Jucaitis  nutarta  pavesti  Tremtiniu  grazi-
iiimo  Komisijos  Zinion.

6.  Gauta  Palangos  klebono  kun.  Sniukstos  lai§kas  apie  Palangos
mokyklos   stovi   (lai§kas  ra§ytas  6/I.18  Zemai6iu  vyskupui   ir  Prezi-
diumui   iduotas  Skundng  Komisijos).   Besvarstant  §ita  klausima,  nu-
tarta:  Paruosti  Palangos  prijungimo  prie  Lietuvos  klausimas  ir  ine§-
ti jis  i  artimiausie  Tarybos plenumo  posedi.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas    18

posedzio  1918  in.  balandzio  men.  19  d.  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI, ;[J.]   SERNUI  ir kun.   [J.]   STAUGAICIUI.

I.  Nutarta   su§aukti   Tarybos   pilnaties   posedi   dabartiniam   poli-
tikos   stoviui   ir   ivairiems   begantiems   reik`alams   aptarti.   Nustatyta
mazdaug  tokia  Tarybos   pilnaties   posedziui   dienotvarke:   a)   Notifi-
kacijos   delegacijos ]3    pranesimas,    b)    Dabartinis   politikos    stovis,
c)   Ribng  klausimas,  d)   Kredito  klaus[imas],  e)   „Finansi!"  komisijos
kompetencijos  klausimas,  I )   Prane§imai  Tremtining  ir  belaisviu  gra-
Zinimo  Komisijos  ir  Komisijos,  i§rinktos  per  paskutining  Tarybos  se-
sijng  pasitarimui  su  Zydais,   del  parinkimo  nuo  jng  atstovu  i  Taryba,
g)   Komisiju  sudarymo  btidas  ir  praktika,  h)   Tautining  spalvt!  klau-
simas,   i)   Lietuviu   kalbos   klausimas  Vilniaus   ir   Seinu   dvasininku
seminarijose,  k)   I§kilmes  klausimas,  suri§tos  su  Lietuvos  nepriklau-
somybes  paskelbimu.

Tarybos   pilnaties   posedis   paskirta   §.   in.   balandzio   men.   25   d.
10 val.  ryto.

2.  Auk§6iau   paduotiems  klausimams   galutinai   apsvarstyti,  pries
ine§ant  juos   i   plenumo   posedi,   nutarta   Prezidiumui   susirinkti   tre-
6iadieni  §.  in.  balandzio  men.  24  d.  6]/2  val.  vakare.   1§  tnt  klausimng
prezidiumo  posedziui   apdirbti  ir  paduoti   gatava  proekta,  J.   Saulys
apsieme  Finansu  Komisijos  kompetenciju  klausima,  o  kun.  J.   Stau-
gaitis  iskilmes  klausim?.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, J.  Saulys, J.  Sernas.
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Protokolas    19

posedzing   1918  in.   balandzio  men.  20  ir  22   d.,   dalyvaujant  A.   SME-
TONAI, J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.

I.  Nutarta  pra§yti  p.  A.  Zmuidzinavi6iaus,  kad  padarytu  proekta
dviem veliavom ir jas  duotu  padirbdinti.

2.  Apmoketi  A.  Rimkai  uZ  perra§yma  jo  darbo  apie  Zemes  klau-
sima  ir  pasinlyti  ji  Zemes  ar  Finansu  Komisijai  i  narius-bendradar-
bius.

3.  Pakviesti   i§   Rygos   prie  rasomosios  Joan?   Putryte  ir  pra§yti
vokie6iu  valdzios,  kad  duotu  I.ai  leidima  grei6iau  atvaziuoti  Vilniun.

4.   Uzprenumeruoti T[arybos]  biuran laikra§ti „Das neue Litauen".
5.  Nupirkti   visas   karo  metu   i§ejusias   knygas   apie   Lietuva.
Tuo posedziai pabaigti.
(pas.)  A.  Smetona,  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   20

posedzio   1918  in.   geguzes  men.   2   d.,    dalyvaujant   A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI,   [J.I   SERNUI.

I.   Svarstoma   klausimai,   kurie   buvo   pavesti   Tarybos   laike   pas-
kutines  Tarybos  pilnaties   sesijos  Prezidiumui   ispildyti.   Kaipo   grei-
6iau  pildytinus  pirmon  eilion  nutarta  atlikti  Siuos  klausimus:  a)   su-
sisiekimo  klausim?,   b)   prie§valstybines   agitacijos  klausim?,  c)   de-
legacijos   Berlynan   kl[ausima].   Siuose  klausimuose  parasyti   tinka-
mus vokie6ing valdziai  rastus  ir i§ viso  tuos  klausimus judinti  apsieme
pirmininkas   A.   Smetona,   d)   klausim?   susisiekimo   Tarybos   su   gy--
ventojais  ir  atbulai,  gyventoju  su  Taryba  lai§kais,  ra§ytais  lietuvit£.
kalba,  pasieme  atlikti  vicepirmininkas J.  Saulys.

2.   Gauta   prasymas   i§   vietines   Lietuving   gimnazijos   ir   mokytoju
seminarijos  vedeju,   kad  Tarybos   Prezidiumas   padetu   isgauti   toms
istaigoms   tinkamus   valdi§kus   namus.   Si   klausima   pasieme   atlikti
A.  Smetona.

3.  Nutarta   uzprenumeruoti   I/2  metu  laikrasti   „Monitor  Polski".
4.   I§klausyta   d-ro  Aleknos  prane§imas,  kad  yra  atvaziavusi  Vil-

niun   i§   Rusijos  Vyriausiosios  Lietuviu  Tarybos  Rusijoje  delegacija
i  Lietuvos  Taryba  ir  kad  jis  yra  tos  delegacijos  pirmininkas.  Po  to
d-ras  Alekna  iteike  igaliojima  nuo  minetos  Lietuviu  Tarybos.  Ta  de-
legacija   oficialinai  priimti   nutarta   §.  in.   geguzes  men.   8   d.   12  val.
dien?.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   21

posedziu  1918  in.  geguzes  men.  4  ir  6  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETO-
NAI,   [J.]   SAULIUI  ir   [J.]   SERNUI  ir  Tremtiniu  bei  belaisvit!  gr?-
Zinimo  Komisijos  pirmininkui   [A.I   STULGINSKIUI.
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Posedziai  pavesti  tremtiniu  gr?Zinimo  organizacijos  klausimams.
Nustatyta  redakcija  rasto  vokie6iu  valdziai  del  pabegeliu  grazinimo.

Nutarta   i§duoti   igaliojima:   atvykusiai   i§   Voronezo  p.   Prapuole-
nytei, kuri tuojau vel  grizta  atgal Voronezan, o taip  pat gyvenantiems
Voroneze:  kun.  dek[anui]  Josenskiui, kun.  P.  Jakubenui ir P.  Linartui
pasiskolinti  penkiasde§imt  ttikstan6ing  markiu  arba  trisde§imt  penkis
ttikstan6ius  septynis  §imtus  rusu  rub[liu]   mokyklng  ir  §elpimo  istaigu
grazinimo  Lietuvon reikalams.

Tuo  posedziai pabaigti.
(pas.)  A.  Smetona, J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   22

posedzio   1918  in.  geguzes  men.  13  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.   Kadangi   kai    kurios   Tarybos   Komisijos    biudzeto    dalykuose
i§eina  is  ribu,  kurios  joms  buvo  uzbreztos  Tarybos  pilnaties  nutari-
mu  §.  in.  balandzio  men.  27 ]4  d.,  tai  nutarta  visoms  Komisijoms  ra§-
tu  pr`iminti,  kad  kol  nera  ju  biudzetas  pagal  mineto  Tarybos  nuta-
rimo   patvirtintas,  jos  jokiu   i§laidu   be   Zinios   Prezidiumo   nedarytu,
o  taip   pat  nedarytng  tokiu  Zingsnii!,  kuriu  pasekme   gall  btiti  kokios
-nors   i§laidos.   Ligi   Siol   Komisiju  padaryta  §ios   i§laidos  nutarta  ap-

moketi.
2.  Nutarta  kreiptis  i  tinkama  vokie€iu  valdzi?,  kad  prie  Vilniaus

miesto  gatviu  vardu  btitu  prideti  para§ai  ir  lietuviu  kalba.  Ta  atlikti
apsieme  Smetona.

3.   Svarstoma   klausimas   apie  veliavos   i§k6lima   ant   pilies  kalno
Vilniuje.  Pripazinta  reikalingu  daiktu  prie  iskelimo  veliavos  kviesti
Zymesniuosius   vietin6s   vokie6iu  valdzios   atstovus.   Nutarta   pasirti-
pinti,   kad  veliava   grei6iau   p.   Zmuidzinavi6iaus  btitu  padirbdinta.

4.   Smetona   prane§e   apie   Kauno   kelione   (Oberostan)    tremtiniu
grazinimo   ir   kitokiais   reikalais.   Keliones   rezultatai   buvo   vaisingi.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona, J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   23

posedzio  1918  in.  geguzes  men.  14  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.I   SAULIUI,   [J.I   SERNUI.

I.  Nutarta  i§rasyti    i§  Vokietijos  per   Militarverwaltung  Litauen
medziagos  tautinems  veliavoms  po  §imta  metru  kiekvienos  tautiniu
spalvl2  (raudons,  Zalios  ir  geltonos).

2.  T.  Daugirdui  uZ  papuo§imo  projektus  salei  Tarybos  namu,  Jur-
gio  prosp.  Nr   13,  nutarta  uzmoketi  430  mr.  ir  atlyginti  keliones  i§-
1aidas-270  mr.  T.  Daugirdui  nutarta  i§siusdinti   Kaunan  jo  pada-
rytus    (Lietuving   konferencijos ]5   sales   papuosimui)    Lietuvos   miestu
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herbus,  kad  juos  atnaujintu  ir  prirengtu  tinkamai,  kad  i§kabintu  Ta-
rybos  pos6dziu  saleje.

3.  Advokata   Vizbara    (is   Rygos)   nutarta   pasamdyti   kaipo   ypa-
tingl2jng   reikalu   valdininka   prie   pirmininko.   Alga   V[izbarui]    eina
nuo  §.  in.  geguzes  men.  I  d.  Be  to,  jam  nutarta  atlyginti  keliones  i§--
laidas  (i5  Rygos Vilniun). Algos  paskirta  500  mr.  menesiui.

4.  Nutarta   prasyti    „Oberost?"]6   per    Militarverwaltung   Litauen
viena   milijona   marking   kredito   Tarybos   reikalams;   nutarta   pra§yti,.
kad   saskaiton   Sitng   pinigu  Tarybai  tuojau  i§duotL!   avansu   du   §imtu
ttikstan6iu  markiu.  Motyvuota  prasyma  para§yti   apsieme  J.   Saulys.

5.  Nutarta  pasamdyti  Tarybos  biuran  kurjeriu  Simana  Sereli,  uZ,
150 mr.  menesiui  su  butu,  kuru  ir Sviesa.

6.  A.   Svagzdziui,   buvusiam   ligi   §iol   Tarybos   kurjeriu,   nutarta
duoti  T[arybos]   §veicoriaus  vieta  ir  padidinti   alg?   ligi   150  markiLf
menesiui.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   24

posedzio  1918  in.  geguzes  men.   15  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.  Nutarta   pavesti  p.   Ceslovui   Liandsbergiui  rtipinties  tremtining
ir  i§gabentu  is  Lietuvos  Rusijon  istaigu  grazinimu  atgal  Lietuvon  ir
igalioti  ji   Siuose  reikaluose  atstovauti   Lietuvos  Taryba   pries   rusu,
vokie5ing  ir  kitas  valdzias.  Tais  reikalais  nutarta  p.  Liandsbergi  pra-
§yti  kaip  galima  grei6iau vaziuoti  Rusijon  (Maskvon).

2.   Paskaitytas  ir  priimtas  Zinion  iskilmiu  proektas   (provizorinis),
sudarytas  Lietuvos  paskelbimui  i§kilming  Komisijos.

3.  Paskaityta   prasymas,  paduotas  keliolikos   Siauliu  miesto  ir  jo
apylinkes   gyventoji!,  kad  Taryba,  tvarkydama   sveikatos  ir  gydymo
reikalus,   pirmon   eilen   paimtu   Siauliu   apylinke,   kame   Zmoniu   gy-
dymo  reikalai  esa  visai  nepatenkinti.  Tiems  reikalams  aprtipinti  pra-
§oma  pargabenti  i  Siaulius  kuria  nors  griztan€iu  tremtinit!  gydymo
istaiga.   Tas   prasymas   nutarta   pasiusti   Sveikatos   Komisijai,   kad,
susitarus  su  Tremtiniu  ir  belaisviu  grazinimo  Komisija,  pasistengtu.
ji  i§pildyti.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  A.  Smetona,  J.  Saulys,  J.  Sernas.

Protokolas   25

posedziu   1918  in.  geguzes  men.  21   ir  22  d.,  dalyvaujant   [A.]   SME-
TONAI,   [J.]   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

I.  Nutarta   parasyti  Vokietijos   valdziai   (kancleriui),   kad   nusta-
tytoji  sutartyje  su  Rusija  siena  tarp  Lietuvos  ir  Rusijos  prie§tarauja
etnografining  Lietuvos   sienu  principams,   ir  pra§yti,  kaip  buvo  Tary-
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bos  pilnaties  posedyje  Siu  metu  balandzio  25  d.  nutarta,  kad  vokie-
€iu-rusu komisijon,  kuri  galutinai ves  ribas tarp  Lietuvos ir Rusijos,
btitinai  btitu  priimtas Tarybos  atstovas.

2.  Be   to,   nutarta   para§yti   „Oberostui",   remiantis   auk§6iau   pa-
minetu  Tarybos  nutarimu,  kad  Palanga  ir  jos  apylinkes  kaip  galima
grei5iau  btitu  prijungtos  prie  Lietuvos.

Siuos  ra§tus para§yti  apsieme Pirmininkas.
3.   Saulys   prane§e  apie  buvusi  pasitarim?   su   Komisiju  vedejais

delei   sutvarkymo   Komisiju  darbo  naujais  pamatais,  btitent,  kad  ta
darba,  kuri  ligi  §iol   dirbo  Komisijos,  pagal  Prezidiumo  sumanymo
pavedus    naujoms    istaigoms-departamentams    (Zitirek   protokola
Nr.   23,   p[unkta]    4).   Komisiju   vedejai   nieko   pries   tai   neturi,   tik
man?,  kad  ta  klausima  spresti  tegali  Tarybos  plenumas.

4.  Svarstoma   iskilmiu   klausimas.   Pries  plenumo   susaukima   nu-
tarta  susitarti  su  vokie6iu  valdzia  delei  i§kilmiu  laiko,  tvarkos,  Zmo-
niu  skai€iaus  ir  t.  t.   Prie  i§kilmiu  nutarta  i§kelti  amnestijos  klausi-
m?.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   26

posedzio   1918  in.   gegufes  men.  2217  d.,   dalyvaujant   [A.I   SMETO-
NAI,   [J.I   SAULIUI,   [J.I   SERNUI  ir   (svarstant  tremtiniu  grazini-
mo ir rekviziciju klausimas)   [A.]  STULGINSKIS.

I.  Tremtiniu  ir  belaisviu  gr?Zinimo  Komisijos  Pirmininkas  Stul-
`ginskis  pranese,  kad  gauta  Ziniu  apie  tai,  kad  !vairiu  rti§iu  agentai
ir i§ viso vokie6iai visokiais btidais  stengiasi patraukti tremtinius dar-

vokie€iu  valdzia,
ta6iau  iremtinij -ir  belaisviu   grazinimo   Komisija    patarta   surinkti
iikru I aktu.

2.  Toliau   Stulginskis   prane§e,   kad   Rusijos   bolseviku  valdzia   i§
tremtiniu,   griztan€ing  savo  tevi§ken,  atimanti  pinigus  ir  kitus  bran-
gius  daiktus.  Nutarta  kreiptis  i  vokie6iu  valdzia,  kad  apgintu  trem-
tinius  nuo  bol§eviku  plesimo.

3.  I   skundu   Komisija   ateina   daug  pasiskundimu,   kad  vokie5iai
atima  i§  Zmoniu  paskutines  karves.  Nutarta  kreiptis  i  Oberosta  Pre-
zidiumo  vardu  su  pra§ymu  sumazinti  karviu  rekvizicija  ir  neimti  ju
(Paskutiniu  karviu)   nors  i§  tokiu  §eimynu,  kur  yra  magi  vaikai,  semi
ir  ligoniai.

4.  Svarstoma   klausimas  veliavos   i§kelimo   ant  pilies   kalno.   Nu-
•tarta  veliava  kaip  galima  grei6iau  i§kelti -be jokiu  i§kilmiu  tuo tar-

pu.    Pirmininkas   apsieme   susizinoti   del   to  kl[ausimo]    su  vokie6ii!
valdzia.                            .

5.   I§kilmiu   Komisijos   nutarta   pareikalauti,   kad   grei6iau   prista-
tytLf  i§kilmiL!  proekt?  ir  i§kilming  s?mat?.

6.  Priimta  Zinion  ir  patvirtinta  normos  algu  valdininkams  Trem-
tiniu   ir  bel[aisviu]    graz[inimo]   Komisijos,  paduotos   tos  komisijos

buosna  i  Vokietija.  Tuo  klausimu  nutarta  kreiptis
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pirmininko   Stulginskio.  J.   Kubiliui   400  mr.  menesiui   (nuo   16.5.18),
Birziui   250   mr.    (nuo   17/5),   Jonui   Variakojui   250   mr.    (nuo   14/5).
J.   Variakojui,   i§vaziuojan5iam   Komisijos   igaliotiniu   Or5on,   be   to,
dienai  paskirti  dieta  30 mr.  (nuo  24/5).

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   27

posedzio  1918  in.  geguzes  men.  27  d.,  dalyvaujant   [A.I   SMETONAI,
[J.I   SAULIUI  ir   [J.I   SERNUI.

I.  Nutarta  pasamdyti  Eduarda  Misevi6iu   (kaip)   Centralinio  Ta-
rybos  Biuro  Vedeju   (tarnyston  nuo  23/5.18),  algos  paskirta  500  mr.

2.  Vl.   Sta§inskas   nutarta   paliuosuoti   nuo  biuro  vedejo  vietos  ir
duoti  jam  patarejo  vieta  teisiu  dalykuose  ir  padejejo  vieta  prie  vice-
pirmininko  J.  Saulio.  Alga  Sta§inskui   (500  mr.  per  men[esi])   pasi-
lieka  ta  pati.

3.  Nutarta  padidinti  darbo  valandas  biure.  Darbo  valandos  nau-
jai nustatyta:  nuo 9-I  pries piet ir nuo 4-7 po piet.

4.  Nutarta  igalioti  kan.  0l§auski,  prof.  Voldemara  ir  kun.  Puricki
atstovauti  Lietuvos  reikalais  uzsieniuose,  vadovaujantis  Tarybos  nu-
rodymais.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   28

posedzio  1918  in.  geguzes  men.  28  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.I   SAULIUI,   [J.]   SERNUI.

I.   Baron?  Vilgelm?   Egert3,  kuris  igaliotas  Kubanes   Srities   Ko--
miteto   (Kubanskij   Oblast[noj]   Kom[itet])   atvaziavo  tarties  su  Ta-
ryba   delei  grazinimo   Lietuvon  is  Kubanes  srities  tremtiniu-lietuviu
(kuring  ten  esa  apie   13  ttikstan6iu)   ir  kurs  to  klausimo  parengimui
vaziuoja  dabar  Rusijon  ir  neuzilgo  vel  grizta  Lietuvon,  kad  galuti-
nai  susitarus  su  Lietuvos  Taryba  vir§minetame  klausime,-nutarta
igalioti  tarties  su   Rusijos  vyriausybes  istaigomis   del  palengvinimoJ
grizti  Lietuvon  toms  ypatoms,  kurios  galetu  ir  noretu  uzimti  Lietu-
voje valdininkng  vietas va]stybes  ir visuomenes  istaigose.

2.  Konstantinui  Markovui,  vaziuojan€iam  savo  reikalais  Rusijon,
i  tas  jos  vietas,  kur  nera   ligi  5iol  i§sii!sta  Tarybos  igaliotining,  kaip
Kaluga,  Vologda  ir  kt.,  nutarta  duoti  igaliojimas  rtipintis  grizti  Lie-`
tuvon  esan6ing  ten tremtinit! -lietuving.

3.  Pirmininkas   Smetona   prane§e,   kad   §iomis   dienomis   Verwal-
tung'e  kalbejes  del  Dotnuvos  tikio  mokyklos  atidarymo   (su  Komisa-
ru  prie  Tarybos  oberltn.  Ktigler'iu).  Smetonai  pasakius,  kad  mokyk-
los   steigima   ir  organizavima   nori   pasiimti   Taryba   ir   norinti,   kad
vokie5ing  valdzia   §iame  dalyke  jai  tik  padetu,  oberltn.   Ktigler'is  at-
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sakes,  kad vokie6iu valdzia  su tuo  sutiksianti,  ir  pra§es nurodyti Zmo-
nes,  kurie  tuo  dalyku  rtipintusi.  Nutarta   nurodyti   agronoma  Juoz?
Ttibeli  ir  (kaipo  padejeju  J.  Ttibelio)-dvar[ininkas]   Motiejus  Kon-
b6a,  Montvilo  g.  20.

4.  Toliau  svarstomas  klausimas  Universiteto   atidarymo  Vilniuje.
Tuo  klausimu  rtipinties  nutarta  pavesti  M.  Y6ui,  M.  Birzi§kai  ir  prof .
Voldemarui.

5.  Advok[atui]    Vizbarui,   vaziuojan€iam   Rygon,   nutarta   i§duoti
.avansu  5  ttikst[an6ius]   Mr.,  kad  nupirktu  medegos  veliavoms  ir  ki-
tu   dalyku,   reikalingu   Lietuvos   nepriklausomybes   paskelbimo   i§kil-
mems.

6.  Paskaityta  kopija  igaliojimo,  i§duoto  Tarybos  nario  J.  Vilei§io
r(kurs  buvo  Tarybos  siustas  i  Ukraine  tremtiniu  grazinimo  reikalais)
inzinieriui    Juozui   Jankevi6iui,    pirmininkui    Vyriausiosios    Lietuviu•Tarybos  Ukrainoje,  rtipinties  tremtiniu  reikalais  ir  grazinimu  Lietu-

von   ir  atstovauti   §iuose  reikaluose  Lietuvos  Taryba   prie  Ukrainos
valdzios. Tas igaliojimas nutarta patvirtinti.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   29

posedzio  1918  in.  geguzes  men.  29  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.   I§klausyta  J.  Vilei§io  prane§imas  apie  Ukrainos  kelione  trem-
iining  gr?Zinimo  reikalais.   Nuo   §io  men.12  d.   Iigi   13  dienos  V[ilei-
®§is]   dalyvaves  lietuviu  suvaziavime   (Kijeve),  kuriame  buvo  apie  40
atstovu  nuo  ivairing  lietuviu  organizaciju  ir  laikes  Cia  prane§ima  apie
L[ietuvos]    Taryba   ir   dabartini    pad6jima   Lietuvoje.    Suvaziavimas+buves   padarytas   iniciatyva   Kijevo   lietuviu   Tarybos.   Suvaziavimas
~j§rinkes  Vyriausiaja  Lietuving  Taryba  Ukrainoje.  Jos  pirmininku  es?s
isrinktas  inzin [ierius]   Juozas  Jankevi6ius  (Kijeve).

Lietuvos  Taryba   yra   pra§oma   (per  J.  Vilei§i)   a)   pargabenti   i§•Ungeni    (Besarabijoje)    lietuviu   ligonine ]8   su   visu   jos   inventoriu,
-medikamentais,   instrumentais   ir   personalu.   Ligonines   turtas   es?s
vertas  daugiau  300  ttikst[an6ii!]   rbl.  Ligonine  buvusi  itaisyta  250-
300  Zmoniu.    Jos  pargabenimui  esa  reikalinga   15  vagonu.   Savo  le-
3omis  ligonine  galinti  uzsilaikyti  dar  apie  1-2  menesiu.  Ukrainos-
Besarabijos  siena  ligi  Siol  esanti  uzdaryta.  Ligoninei  i§vaziuoti  esa
irukdanti  Rumunu  valdzia,  kuri,  matyt,  norinti  ja  uzgriebti.  Nutar-
ta: ]9  kreiptis  i  Militarverwaltung'a  su  pra§ymu  §iame  reikale  pade-
hti -patarpininkauti  ir  iduoti  ta  pra§yma  tarn  tikrai  valdziai  toliau

(Sita  atlikti  pavesta  Tremtiniu  Komisijai).  Prie  ligonines  darbuojasi
fie  daktarai:   Slizys,  Kaunas,  Brundza,  Ingelevi6ius,  Gurauskas.  Li-
tgonine   ligi   pervaziavimui   Lietuvon   reikalausianti   pa§alpos   ligi   10
-ttikst [an5iu]  Mr.

b)   padeti   grizti   gelezinkelie5iams   i§   Gomelio,   kame  jie   susior-
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ganizave  yra   i   S?jung?   (apie  300  Zmonii!),   ta   dalyka   atlikti   taip
pat nutarta  pavesti tremtiniu  Komisijai.

Be   to,   J,[onas]    V[ilei5is]    prane5e,   kad   Ukrainoje   ligi   Siol   yra
uzsilikes  Lietuving  bataljonas 20,  kriris  stengsis  ligi  karo  pabaigos  uZ-
silaikyti   (manoma  es?  paimti  saugoti  dali  Ukrainos  sienos)   ant  Uk-
rainos  tarnystos,  kad  po  karo  grizus  Lietuvon   kaipo  uzmazga  Lietu-
vos  kariuomenes.

Ukrainoje  esa  apie  40 ttikst.  Iietuving -tremtinii!, ju tarpe nemaza
besimokinan6ios  jaunuomenes  ir  studentu,  ypa6  Kijeve,  Charkove  ir
kt.  Ju  reikalais  rtipinties  pavesta  inz[inieriui]  J.  Jankevi6iui.  I§reik§-
ta  pageidavimas,  kad  kvarantanas 2]   griztantiems  tremtiniams  btitu
leista     atlikti   Lietuvoje    ir   kad   Gomelis    btitng   centraliniu    grizimo
punktu.

2.  Nutarta  pra§yti   i§  Vokie6iu  valdzios   leidimo  ir  pagelbos  par-
gabenti  i§  Minsko  dovanotas  kunigaik§tienes  Magd.  Radvilienes  kny-
gas   (Mokslo   dr-jai)-1009  tomai   ivairaus   turinio,   o   kartu   su   tuo
Tarybos   biuro   ma§inas   rasomasias,   kanceliarijos   dalyku   ir   t.   t.    is
Minsko  Lietuviu  Selpimo  Komiteto.

3.   Priimta   teisiu   komisijos   paduota   s?mata    (ver.timq   Komisije-
les -Sugintui  nuo   19  d.  balandzio  men.  po  6  val.  i  diena  400  mr.
menesiui   (ligi  birzelio   I   d.   533  mr.),  L.  Noreikai  nuo   I   d.  geguzes,
men.  po  2  val.  i  dien?   (redagavimas)   200  mr.  ir  P.  Klimui  taip  pat
kaip   Noreikai   uZ   t?   pat   darba   ir   laika   200   mr.,   Janulai6io   darba
(tyrinejimas   Lietuvos  teismu  ir  teisiu  praeities)   nutarta   sustabdyti>
o  uZ  atlikt?  darba  uzmoketi.

4.  Priimta   finansu  komisijos   s?mata   geguzes  men.   360  mr.
Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   30

posedzio   1918  in.  birzelio  men.   3  d.,   dalyvaujant   [A.I   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI,  [J.I   STAUGAICIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.  Nutarta   pasamdyti   prie   Prezidiumo   nuo    I    d.   birzelio   men.
P.   Klima  kaipo  referent?  politikos  klausimuose.  Algos  prie  darbo  4
valandng  dienai  nutarta  paskirti  400 marking  menesiui.

2.   Svarstomas   klausimas   vokie6iu   valdzios   proekta   apie   taupo-
muju  Skolinamuju  kasu  steigima.   Paskaityta   ra§tas  vir§ininko  karoi
valdzios   Lietuvoje,   adresuotas    Tarybos   Pirmininkui   su    pasitilymu
nurodyti   Zmones,   kurie   tartusi   su   vokie6it2   valdzia   delei   minetujng
kasu  steigimo.  Nutarta  atsakyti  i  ta  rasta  taja  prasme,  kad  minetujng'
kasng  steigimas  jau   senai  Tarybai   rtipi   ir  ne  syki  buvo  T[aryboje]
svarstomas, ,ta6iau  i§  priezasties   dabartiniu  nelemtu  aplinkybitf  ne-
galejo  btiti  ivykdytas.  Kas  del  paskyrimo  Zmoniu  pasitarimams  §iame
klausime  su  vokie6iu  valdzia,  tai  nutarta  atsakyti,  kad  Prezidiumas
skaito  per  reikalingu  pirma  uzgirsti   principialine  Tarybos  pilnaties
nuomone.  Gi  kad  ta  klausima  padavus  T[arybos]   pilnaties  svarsty-
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mui,  Prezidiumui  reiketu  Zinoti  §iu  pasitarimu  dienos  tvarka  ir visas~vokie6iu  valdzios   sumanytas  proektas.   Be  to,  nutarta  pridurti,  kad
r5iame  klausime,  kur  iniciatyvos  imasi   Kreishauptmann'ai 22,  vietoje
-kad  ji  palikus  Zmonems,  vargu  galima  tiketis  pasistengimo.

3.  Paskaitytas  pra§ymas  Vilniaus  Dr-jos  „Blaivybes"  skyriaus  i§-
v`gauti  jam  valdi§kus  namus  su  sodneliu.  Nutarta  para§yti  prasymas
virsininkui  karo  valdzios   Lietuvoje,  kad  padarytu  uzgana.

4.  Pagal  Tremtiniu  ir  Belaisviu  grazinimo   Komisijos   pasitilymo
-tos  Komisijos  sekretoriui  a.  Jucai5iui  nuo  I   d.  birzelio  §.  in.  nutarta

pakelti  alga  ligi  400 mr.  menesiui.
5.  Tremtining   ir   belaisvit!   gr?Zinimo   Komisijos   pirmininkui   nuo

§.   in.   geguzes   men.   I   d.   nutarta   paskirti   500  mr.   algos   menesiui
(A.  Stulginskiui).

6.  Ma§inistei   Skvirblytei    uZ  geguzes   menesi  nutarta    uzmoketi
:150  mr.

Tuom posedis pabaigtas.
(pas.)   J.   Sernas.

Protokolas   31

-posedzio   1918  in.  birzelio  men.  4  ir  5  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETO-
-NAI,  [J.]   SAULIUI,  [J.]   STAUGAICIUI,  [J.I   SERNUI.

1.  A.  Janulaitis  nutarta  igalioti  vaziuoti  Rusijon  rtipinties  i§ga-•bentu  i§  Lietuvos  aktu,  archyvu  ir  kt.  istorining  dokumentng  pargabe-
-nimu   atgal    Lietuvon.   Keliones   ir  pragyvenimo    i§laidoms    3   men.
A. Janulai6iui  nutarta  isduoti  10 ttikst[an5iu]  markiu.

2.  Nutarta  pra§yti  kun.  prof.  T.  Brazys  Tarybos  biuran   (vienam
-menesiui)   kaipo  vertejas.  Algos  nutarta  pasitilyti  ligi  400  mr.  men.

3.  Marcele   Kubilitite   nutarta   pasamdyti   Tarybos   biuran   kaipo
:ma§iniste.  Algos  paskirt.a  200 mr.  men.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   32

posedzio   1918  in.  birzelio  men.  8  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

Smetona   prane§e    apie  Oberosto    kelione    (buvo  pas   gen.   Ho ff-
-mann'a).  Buve  kalbetasi  apie  §iuos  klausimus:  universiteto  steigima

(iduota  memorijalas) ,  departamentu  steigima  prie  Tarybos  ir kreditu
tarn  reikalui   (tai  pat  iduota  memorijalas),  apie  susisiekimo  paleng-
vinima,   apie   tremtiniu   grazinima,   amnestijos   kl[ausima],   priver-
€iamus  darbus  ir t.  t.

Gen.   Hoffmann'as  pasakes   pagalios,  kad  jis   prie  §itu   klausimu
nebuves  i§  anksto  prisiruoses  ir  todel   negalis   galutino  ir  tvirto  at-
'sakymo  duoti.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  I  Sernas.
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Protokolas   33

posedzio   1918  in.  birzelio  men:   15  d.,  dalyvaujant   [A.]`  SMETONAI,
[J.I   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

Svarstoma   ivairtis    einamieji   klausimai.    Tarp   kita   ko    nutarta
kreiptis  i  vokie6iu  karo  valdzios  virsinink?  Lietuvoje   (jau  nebe  pir-
rna  syki)   su  prasymu,  kad  palengvintng  kra§to  gyventojams  ir  ypa5
Tarybos  nariams  salygas  vazinejimo  greitaisiais  traukiniais,  btitent,
kad  neimtu  uZ naudojimasi  greitaisiais traukiniais  nuo Tarybos  naring
dvigubos  kainos,  nurodant,  kad  jos  neimama  nuo  vokie6ing  ir  lenku
civiliniu valdininki!.

Be   to,   nutarta   prane§ti   Vir§ininkui   vokie6ing   k[aro]    valdzios
Lietuvoje,  kad  T[arybos]   Prezidiumas  randa  reikalingu  palikti  Ta-
rybos  Zinioje  dabartini  laikinaji  buta   (Sv.  Jurgio  g.  Nr   11)   ir  tuo-
met,  kuomet  Tarybos  biuras  persikels  i  naujus  namus   (Sv.  Jurgio
g-ve   13),   nes,   besiple6iant   T[arybos]    darbams,   didinasi   biuras   ir
darbininku  skai6ius  ir  permatoma,  kad  naujuose  namuose  greit  pa-
sidarys ank§ta. ,

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   34

posedzio   1918  in.   birzelio  men.   18  d.,   dalyvaujant  A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI ir J.  SERNUI.

I.   Kadangi    vokie6iu   valdzia   i   paduot?ji    jai   i§kilming    proekta
prasytu  laiku   (ligi   15  d.  V)   atsakymo  nedave,  tai   Lietuvos  nepri-
klausomybes  i§kilines,  Zadetas  pirmose  liepos  men.  dienose  Vilniuje,
nutarta   atideti   tolimesniam  neapribotam  laikui,  kol  aplinkybes  leis
jas  ivykdyti.  Apie tai  nutarta  prane§ti  laikra§6iuose.

2.  Tarybos  `pilnaties  posedis   nutarta   su§aukti   §.   in.   Iiepos  men.
2  d.10 val.  ryta.  Permatoma T[arybos]  svarstymui jau  §ie klausimai:
Kra§to   pad6jimas  ir  artimiausieji  T[arybos]   uzdaviniai,  rekviziciju
kl [ausimas] ,  tremtiniu  ir` belaisviu  grazinimo  kl [ausimas] ,  banditiz-
mo  kl [ausimas] .

Tuo  posedis  pabaigtas.                               r
(pas.)  J.  Sernas.

`'

`   Protokolas   35

pos6dzio  1918  in.  birzelio  men.  19  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.I   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

I.  Tremtiniu  ir  belaisving  gr?Zinimo  Komisijos  valdininkui  P.  Bir-
Ziui,  jam  pra§ant  ir  Komisijos  pirmininkui  patariant,  nutarta  padi-
dinti  alga  ligi  300 mr.  menesiui  `(nuo  I/6.918).

2.  A.  Rucevi6iui,  T[arybos]   buhalteriui  ir  laikinai  pildan€iam  pa-
reigas  T[arybos]   kasininko,  nutarta  padidinti  alg?  ligi  400  mr.  men.
(nuo  I/6.918).
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3.  Paskaityta   sumanymas,   paduotas  Tarybos   nario  J.   Smilgevi-
6iaus,  dvarininku  Lukowskio  ir  Janavi6iaus  M.  apie  kova  su  bandi-
tizmu.  Nutarta  prane§ti  t?  proekt?,  kaip  pra§o  jo  padavejas, vokie6ing
valdziai   (Oberostui)   su  pra§ymu  priimti  Zinion  ir  atydon  ir  drauge
pastebeti,  kad  Taryba  ruosia  savo  sumanyma  kovai  su  banditais.  To
proekto paruo§imas nutarta  pavesti milicijos komisijai.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   36

posedzio  1918  in.  birzelio  men.  20  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI.
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.  Paskaityta    ra§tas    vir§ininko    karo    valdzios    Lietuvoje    nuo
17.6.18   N   1296   abt.C.14.   Kadangi   turinys   to   ra§to   nesuprantamas,
tai   nutarta   pasiai§kinimui    pra§yti   v[ir§ininko]     k[aro]   v[aldzios]
L [ietuvoje] , kad paskirtu laik3.

2.  Paskaityta   Teisiu   Komisijos   proektas   apie   notarijato   organi-
zavima.   Pasvarstes   Si   klausima,   prezidiumas   nutare   atsakyti,   kad
jis  nesutinka  su  Komisijos  nuomone,  kad  jau  dabar  prie  esamng  ap-
linkybiu  bntu   galima  pradeti  notarijata  organizuoti,  kai   del  teore-
tinio   prirengiamojo   darbo,   tai   §iame   klausime   Prezidiumas   galetLf
komisijos  sumanymui  pritarti,  ta5iau  jo  ivykinimui  trtiksta  le§u.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   37

posedzio  1918  in.  birzelio  men.  21  d.,  dalyvaujant  nariams   [A.]   SME-
TONAI,  [J.]   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

I.  Paskaityta  „Lietuvos  Aido"  redakcijos  parei§kimas  apie  cenzti-
ros   tiesiog   nesuprantama   elgimasi:    pastaruo].u   laiku    nepraleidzia
vietu,   kur   minima   Lietuvos   nepriklausomybes   pripazinimas   ir  Vo-
kietijos  kaizerio  §.  in.  kovo  23  d.   aktas23.    Nutarta   §iame  klausime
interpeliuoti  aug§tesne vokie6iu valdzia.

2.  Paskaityta  biudzeto  komisijos  ra§tas-apie  btidus  finansavi-
mo  Tarybos  darbu  ir  be  pinigu  i§  kra§to  iplauku,  esamu  dabar  oku-
pacines   valdzios   Zinioje.   Nutarta   pra§yti   i§dirbti   tarn   tikra   suma-
nyma  ir  laiku  ji  Prezid[iumui]  prane§ti,  kad  galima  btitu  jis  pateikti
artimiausios Tarybos pilnaties  posedziams.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   38

posedzio  1918  in.  birzelio  men.  25  d.,  dalyvaujant   [A.I   SMETONAI,
J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.
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I.  J.   Saulys   prane§e  apie  Oberosto  kelione  tremtining   gr?Zinimo
ir  kitais   reikalais.   Tremtiniu  ir  belaisviu   grazinimo   klausime  buvo
iteiktas  Oberostui   ra§tas,  kuriame  i§detos  Tarybos  pazitiros.   Be  to,
buvo  pakeltas  klausimas  apie  priverstina   darbininku  gabenima  Vo-
kietijon  ir  apie  ju  i§naudojima  ten,  apie  btidus,  kurie  yra  vartojami
kvarantanuose24  ir  pafrontyje,  kur  yra   susirinkusios  minios,  norin-
6ios   grizti   Lietuvon,   Zmoniu,   kad   patraukus   vyrus   uzsirasyti   dar-
buosna  i  Vokietija;  delei  tokio  agentu  veikimo  buvo  i§reik§tas  pro-
testas  ir  nurodyta,  kad  susitarus  su  Taryba  vokie6iu  valdzia  galetu
gauti  atliekamu  darbininki!,  kurie  liuosu  noru  tarn  tikromis  Cia  su-
tartomis  salygomis  sutiktng  vaziuoti  Vokietijon.   Toliau  buvo  pakeltas
susisiekimo  klausimas  ir  nurodyta,  kad  i  Prezidiumo  ra§tus  tuo  klau-
simu  neduota  atsakymo;  taip  pat  buvo  nurodyta,  kad  negauta  atsa-
kymo  ir   [i]   Prezidiumo  ra§tus   del  korespondencijos  lietuviu  kalba.
I  pirmaji  klausima  atsakyta,  kad jo  i§risimas  pareina  nuo Vyriausios
Kvatieros25,  kuriai  i§ri§ti  tas  klausimas  esas  pasiustas;  kas  del  ant-
rojo  klausimo,  tai  nuo  §.  in.  Iiepos  men.  I  d.  btisi?  leista  susira§ineti
lietuviu  kalba.   Buvo  pajudinti  dar  klausimai  apie  Vilniaus  vyskupa,
amnestija, Vilniaus  lietuviu mokyklu uzdaryma  ir kt.

2.  Gauta  auku  400  mr.  tautos    reikalams  i§   Kupi5kio   vartotoju
draugijos  (siusta  kun.  Kripai5io).

3.  Smetona   prane§e   apie  pasikalbejima   su  vir§ininku  karo  val-
dzios  Lietuvoje  del  Lietuvos  Nepriklausomybes  i§kilmiu.  1§  Verwal-
tung'o  puses  tartis  su  Taryba  §iuo  klausimu  esas  paskirtas  oberltn.
Ktigler'is;  nuo  Tarybos  nutarta  tuo  klausimu  tartis  paskirti  J.  Sauli,
Stulginski   ir  Vizbara.   Toliau   su   vir§ininku   k[aro]   v[aldzios]    Lie-
tuvoje  buve  kalbeta  del  namu  gimnazijai  ir  klubui  ir  buve  patarta
kreiptis   tuo   klausimu   i   Verwaltung'a   ra§tu    (dviejuose   egzempl.).
Namu  klausimu  rtipinties  pavesta  J.  Sernui  ir Vizbarui.

4.  Nutarta  steigti  bendrabutis   (pasamdyti  butas),  kame  sugrizu-
sieji  is  Rusijos  inteligentai  laikinai,  ligi  suras  sau  darba  ir sutvarkys
savo  reikalus,  galetu  rasti  prieglauda.  Tarn  tikslui  nutarta  asignuoti
ligi  3.000  mr.   (i5  Tremtiniu  Komisijos  le§u)   ir  ta  dalyka  atlikti  pa-
vesti   tremtiniu   grazinimo   komisijai   arba   Lietuviu   Centro   Komite-
tui 26.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   39

posedzio  1918  in.  birzelio  men.  27  d.,  dalyvaujant   [A.I   SMETONAI,
ji[J.]   SAULIUI,  [J.I  STAUGAICIUI ir  [J.]   SERNUI.

I.  Nutarta  Tarybos  pilnaties  posedi   §aukti   ne  2   d.   Iiepos  men.
(prot.   34,   p[unktas]    2),   bet   liepos   8   d.   Nustatyta   §iokia   posedzit2
dienotvarke:   1.  Prezidiumo  prane§imas  apie  jo  atliktus   darbus  nuo
paskutines  sesijos  ir  komisijt!:   Skundt!  ir  Tremtinit!   gr?Zinimo  pra-
n.e§imai.   2.   Politikos   stovis.   3.  Departamentt!  organiz[acijos]   klau-
simas.  4.  Banditizmas  ir  organiz[acija]   kovos  su  juo.  5.  Gyvuliu  ir
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Sing  metining  derliaus  rekvizicijos  kl [ausimas] .  5.  Inteligentining.  spekt!,
griztan5iu  is  Rusijos,  sunaudojimas.  7.  Tarybos  titulo  permainymas.
8.  Antspaudos  su  valstybiniu  herbu  naudojimas.  Pirmaji  ir` ketvirtaji
Sing  klausimu  pavesta  referuoti  Sernui,  antr?ji  ir  tre6i?ji  Sauliui,  §e§-
taji   Smetonai,  apie  Komisiju  veikima  referuoti. nutarta  pavesti  Ko-
misijng   vedejams.    Visiems   klausimams,    i§ejusi?ms    i§   Prezidiumo,
nutarta  i§  anksto  paruo§ti  rezoliucijt!  formulas  ir  pereikalauti  rezo-
liucijng  formulng  pristatymo  i§  tnt  nariu,  kurie  nores  ine§ti   (per  Pre-
zidiuma)   T[arybos]   pilnaties  svarstymui  koki  nors  klausima.

2.  I§klausyta   parvaziavusio   i§   Maskvos   p.   Dauk§os   prane§imas
apie  Tarybos  igaliotinio  C.  Liandsbergio  veikima.  Kadangi,  kaip  pa-
aiskejo   ir   p.   Dauk§os   prane§imo   ir   paties   p.   Liandsbergio   lai§ko,
p.  Liandsbergis  ne visai  tikrai  supranta  pavesta jam  uzduoti  ir  todel
negali  atlikti jos  pagal  duotu jam nurodymu 27, tai nutarta  p.  Liands-
bergi  i§  Maskvos  at§aukti  ir  jo  vietoje  paskirti  kite  tinkamesni  Zmo-
gu.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   40

posedzio  1918  in.  birzelio  men.  28  d.,  dalyyaujant   [A.I   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

I.  Nutarta  pasamdyti  T[arybos]   kurjeriu  nuo  1/7  V.  Papinigi  uZ
150  mr.  algos  men[esiui]   su  butu,  kuru  ir  §viesg. nuo  Tarybos.

2.  Gauta   pra§ymas    Panevezio  vyru   gimnazljos,    kad    i§rtipintng
Prezidiumas  nuo  vokie6iu   valdzios  tinkamus   gimnazijai   valdi§kus
namus.  Nutarta  §iame reikale Panevezio vyrt!  gimnazija uztarti pries
vir§ininka vokie6it!  Karo valdzios  Lietuvoje.

3.  Ma§inistei   Kubilititei   nutarta   atsakyti   vieta   nuo   liepos   men.
1d.

4.  Vincas   Kvietinis    nutarta   pasamdyti    T[arybos]   kurjeriu    uZ
75   rb   men[esiui]   su   butu,   kuru   ir   Sviesa   nuo  Tarybos   (nuo   I   d.
1iepos  in.) .

5.  Gauta  auku  500  rub.  rusu   (Kerenskio)   pinigais  i§  p.  Snap§6io
tautos  reikalams.

6.  Ma§inistei   Skvirblytei   nutarta   paskirti   algos  uZ  birzeli  men.,
o taip  pat ir tolimesniam  laikui  200 markiu.

7.  Adomai6iui   (i§  Rygos)   nutarta  pasitilyti  Tarybos  nam#  ¥a!dy-
tojo  vieta;  algos  paskirta  300  mr.  men[esiui]   su  butu,  kuru  ir  sviesa
nuo Tarybos.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   41

posedzio   1918   in.   Iiepos   men.   I   d.,   dalyvaujant    [A.]    SMETONAI,
.[J.I   SERNUI,   [J.]   SAULIUI.
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1.  M.  Y6as,  kurs  buvo  Tarybos  igaliotas  vaziuoti  Ukrainon  tartis
su  Ukrainos. valdzia  del  lietuviu -tremtining  gr?Zinimo,  prane§e  apie
savo  keliones  pasekmes.  M.  Y6as,  Prezidiumo  pra§omas,  Zadejo  pa-
duoti prane§ima  ra§tu.

2.  Smetona   i§deste  sumanyma   apie   steigima   prie  Tarybos   tarn
tikro   biuro   (stalo),   kame   btitu   registruojami   lietuviai   inteligentai
visokiu   profesijt!   kaip   pargrize   i   Lietuv?,   taip   tuo   tarpu   pasilike
Rusijoje  ir  kitur  uzsieniuose,  ir  i§rode  tokios  registracijos  svarbuma.
Prezidiumas  sutiko  su  Smetonos  sumanymu  ir  nutare  tuojau  ie§koti
tinkamo tarn Zmogaus.

3.  Gauta  proektas  apie  muzikos  mokyklos  steigima  Vilniuje.  Tarn
sumanymui   pritardamas,   Prezidiumas   nutare  jo  ivykinim?   rtipintis
pavesti   sumanymo   padavejams:   kun.   prof.   Braziui,  J.   Naujaliui   ir
J.  Tal]at-Kelp§ai.

4.  J.   Saulio  pasitilymu  nutarta   I§kilmiu   Komisijai   (jos  narjams
uZ  darba  ir t.  t.)  atlyginti pagal paruo5tos saskaitos.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   42

posedzio   1918   in.   Iiepos  .men.   2   d.,   dalyvaujant    [A.I    SMETONAI,
[J.]  SAULIUI ir  [J.I   SERNUI.

I.  Gauta  i§  Verwaltung'o  kopija  ra§to  Vyriausio  Rytu  Vado,  kad
yra  leista  nuo  5  d.  Iiepos  in.  S.  in.  korespondencija  tarp  Tarybos  ir
gyventoju    lietuviu   kalba.   Nutarta    pfa§yti   vokie6iu  valdzios,    kad
Tarybos  korespondencija paliuosuotu nuo mokes6io.

2.  Lietuviu  Kataliking  moteru  draugijos  prasyman   (pa§alpos)   nu-
tarta  atsakyti.

3.  Vilniaus  miesto  architektui  V.  Hechtui,  kuris  padare  remonta
Tarybos   namu,   kaipo   atlyginima   uZ  jo   tritisa,   nutarta  padovanoti
auksini  laikrodeli  su  Lietuvos  herbu  ir  su  para5u;  be  to,  nutarta  pa-
ruo5ti jam vakariene.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Papildymas prot[okolo]   42

4.  Paskaityta   pra§ymas    igaliotinio  Vilniaus    ev[angeliku]-refor-
matu  Kolegijos  kun.  dr.  Kurnatauskio,  kad  Prezidiumas  palengvintu
i§gavima  leidimo  J.  Y6ui  ir  Kurnatauskiui,  kurie  Vilniaus  ev[ange-
liku]   reformatu  Sinodo  kuratoriu  ir  kunigt2  yra  deleguoti  vaziuoti  i
Slucka,  Minsko  gub.,  pargabentng  evakuota  i  ten  minetaja  Kolegija.
T? klausim?  nutarta  i§klausyti.

(pas.)  J.  Sernas.
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Protokolas   43

posedzio   1918   in.   Iiepos   men.   5   d.,   dalyvaujant    [A.|    SMETONAI,
[J.]    SAULIUI   ir    [J.I    SERNUI   ir   Un[iversite]to   Komis,[ijos]    na-
riams M.  YCUI  ir |M.]   BIRZISKAI.

I.  Paskaitytas   ra§tas  i§   Oberosto-atsakymas   i   iteiktaji   Prezi-
diumo  proekta  apie  isteigima  Universiteto  Vilniuje.  Atsakymas  prie-
1ankus.    Toliau   tuo   proekto   ivykinimu   rtipinties   ir  per   Prezidiuma
su  atatinkama  vokie6it! valdzia  tarties  nutarta  pavesti  Un [iversite]to
Komisijai.  Svarbiems  klausimams,  suri§tiems  su  Un[iversite]to  stei-
gimu  aptarti,  nutarta  telegrafu  pakviesti,  kad  atvaziuotu  i§  Berlyno
Un[iversite]to  Komisijos  nariai  prof.  Voldemara  ir  kun.  dr.  Puricki.

2.  Paskaityta  ra§tas  Vir§ininko  vokie6iu  Karo  Valdzios  Lietuvoje,
adresuotas  Tarybos  pirmininkui,  su  prasymu  duoti  paai§kinima  delei
steigimo  lietuvit!  ir  lenku  mokyklt!  Seint±  apskrityje.  Atsakyma  para-
§yti apsieme Smetona.

3.  Paskaitytas  rastas  Vir§ininko  Vokie6iu  Karo  valdzios  Lietuvoje
su   pra§ymu   paai§kinti    klausima   delei    steigimo   Vilniuje    vokie6ing
gimnazijos,  kuriai   gimnazijai   steigti   pra§o  vokie6iu  valdzios   leidi-
mo  E.  Kattches.  Paruo§ti  atsakyma  pavesta  Svietimo  Komisijos  pir-
mininkui  M.  Birzi§kai.

Tuo  posedis  pabaigtas.
4.  Gauta  auku  tautos  reikalams   a)   surinktt!  Trinktint!  mokytojo

A.  Ramanausko   Saldugiskio  apylinkeje   142  mr.,  b)   i§  kun.   Ra6itino
auksu  100  rb.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   44

posedzio   [1918  in I   liepos  men.15  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
J.I   SERNUI.
as-  inteligentu,  norin6iu  grizti   i§   Petrapilio  Lietu-

von   (s?rag?  at`veze  Tarybo-s  igaliotinis  bar[onas]   Egertas).  Nutarta
kreiptis  su  prasymu  i  Oberosta,  kad  duotu  Zinia  ant  sienos,kadmi-
netiems   inteligentams   netrukdytu   per   siena   pervaziuoti    (per   Sie-
beza ) .

2.  Nutarta   igalioti   inz[inieriu]    A.   Pozela   Petrapilyje   rtipinties
gr?Zinimu  is  Petrapilio  rajono   lietuviu  tremtiniu  tevynen,  taip   pat
grazinimu   i§gabentng   i§   Lietuvos  kulttiros  turtt!   ir  istaigu   ir  atsto-
vauti  §iuose  reikaluose  Lietuvos  valstybe28  Taryba  pries  rusng  ir  vo-
kie5iu valdzia.

3.  P.  Keriui,  lietuviu  pa§tos   (krasos)   tarnaujan6iu  sajungos  Ru-
sijoje  delegatui,  kuris,  belaukiant  leidimo  grizti  atgal,  atsidtire  sun-
kiame  padejime,  jam  prasant,  nutarta  i§duoti  i§  Tarybos  kasos  sko-
lintinai  §imtas   (100)  rb.

4.  Nutarta  nupirkti  Tarybos  Bibliotekai  §ias  knygas:  Didziaja  en-
ciklopedija   Brokhauso  vokie6iu  ir  rusu  kalbomis,  „Handw6rterbuch

[J.]   SAULIUI  ir
1.   Gauta   sara
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der  Staatswissenschaft" 29,  o  taip  pat  visas  knygas  ir  atlasus  su  Ze-
melapiais  apie  Lietuv?  ir  Kur5?,  i5ejusias  karo  metu  vokie6ii!  kalba.

5..  Gauta   i§  p.   Leono  Konstitucijos  ir  savavaldybos  proektai,  jukopijos  duotos  tarn  tikrom  T[arybos]   Komisijoms  (prane§e p.  J.  Sau-
]ys) .

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   45

posedzio   1918   in.    Iiepos  men.   16   d.,    dalyvaujant   A.   SMETONAI,
J.  SAULIUI  ir J.  SERNUI.

I.  I§klausyta  prane§imas  Tarybos  igaliotinio  barono  Egerto  apie
jo  veikima  Petrapilyje  ir  Maskvoje  tremtinit!   (ypatingai  inteligentu)
grazinimo  reikale.  Platesni  prane§ima  apie  savo  pasidarbavim?  ba-
r[onas]    Egertas,  Prezidiumo  pra§omas,  Zadejo  iteikti  ra§tu.   1§  pra-
ne§imo  bar [ono]   Egerto  paai§kejo,  kad  Generaliniam  Vokietijos  kon-
sului   Maskvoje   reikia   kaip   galint   grei6iau   prane§ti   apie   Tarybos
nusistatyma  tremtiniu  gr?Zinimo  klausime  ir  nusiusti  p.  a.  Liands-
bergio vietoje kits tinkamesni igaliotini.

2.  8.   Giedraitis   nutarta   pasamdyti   valdininku   ypatingiems   rei-
kalams  prie  Prezidiumo  nuo  liepos  men.   10  d.  Algos  jam  paskirta
300 mr.  ir  loo mr.  i§laidoms men [esiui] .

3.  K.   Vizbarui,   valdininkui   ypatingiems   reikalams   prie   Pirmi-
ninko, nutarta pavesti  (Skyrit!)  registracija  inteligentu.

4.   I§klausyta   prane§imas   delegatu   Kaukazo   lietuviu   Tarybos3°
Pr.  Dailides  ir  St.  Jazdausko  apie  reikalus  ir  padejima  lietuving  Kau-
kaze  (Gruzijoje).

5.   Inzinierius  T.   Sulcas  nutarta  igalioti   (vietoj   p.  a.   Liandsber-
gio)   i  Maskva  rtipinties  tremtiniu  ir  kulttiros  istaigu  bei  turtu  gr?-
Zinimu  atgal  Lietuvon.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   46

posedziu   1918  in.  Iiepos  men.  23  d.  ir  rugpjti6io  men.  2  d.,  dalyvau-
jant  [A.I  SMETONAI,   [J.|   SAULIUI ir  [J.I   SERNUI.

I.  Nutarta  pristatyti  Verwaltung'ui  sara§a  inteligentng,  kurie  rei-
kalingi   vietu,   su   pra§ymu   jiems   tinkamas  vietas   duoti.   Nutarta   ir
ateityje   laikas   nuo   laiko,   susirinkus   didesniam   kandidatu   skai6iui,
tokius  sara§us Verwaltung'ui  duoti.

2.  Nutarta  uzmoketi  uZ  sekretoriavima  Tarybos  pilnaties  posedziu
laiku  kun.  J.  Tumui  uZ  17  dienu  255  mr.,  St.  Silingui  uZ  5  d.  75  mr.
ir T.  Petkevi6iui  uZ  8  d.  120 mr.

Tuo  posedziai  pabaigti.
(pas.)  J.  Sernas.
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Protokolas   47

posedzio  1918  in.  rugpja6io  men.  8  d.,  dalyvaujant   [A.]   SMETONAI,
[J.I   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

1.  J.   Saulys   paskaite  teisiu   komisijos   ra§tus  i§   §.   in.   rugpjti6io
men.  3  ir  7  d. d.  apie  naujng  nariu  kooptavima,  apie  projektuojamus
darbus,  algu  nustatyma  ir  t.  t.  Visa   tai  Prezidiumas   prieme  savo
Zinion.  Nutarta  sulig  Komisijos  pra§ymo  a)  pakviesti  adv.  P.  Leon?
(tuo   tarpu  vienam   menesiui)   Komisijos   darbams  vesti  ir  sumany-
tiems  projektams  ruo§ti,  b)   pasamdyti  K.  Jablonski   (nuo   15  liepos
jau   dirba)   ir   P.   Sal€iu   (nuo   I/8)    istatymams   versti   uZ   200   mr.
men [esiui]  kiekvienam.

2.  Didesnius  ra§tus,  visokias  instrukcijas,  o  taip  pat  Tarybos  pil-
naties  posedzing  protokolus,  kuriuos  del  daugumo  darbo  nebegalima
speti  pagaminti  T[arybos]   biuro jegomis,  nutarta  toliau  duoti  spaus-
dinti  spaustuven  su  pazymejimu,  kad  jie spausdinami  rankra§6io  tei-
semis V [alstybes]  Tarybos vidaus  reikalams.

3.  P.   Leona   nutarta   telegrafu   pakviesti   i§   Kauno   teising   komi-
s[ijos]   reikalams.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   48

posedzio  1918  in.  rugpjti6io  men.10  d.,  dalyvauja[nt]    [A.]   SMETO-
NAI,   [J.]   SAULIUI,   [J.]   SERNUI.

1.   Smetona  prane§e  apie  pasikalbejima  su  nauju  Chefu   (Ti[e]s-
ler)   prie   karo   gubernatoriaus   Lietuvoje.   Tarp   kitu  klausimu  buv.o
paliestas  a)   Berlyno  keliones  klausimas;  pra§e  nurodyti,  kokiais  rei-
kalais  norima  vaziuoti,  i§   savo  puses  patare  nurodyti  kaipo   tiksla
pasitarimu  del  konferenciju.   1§  viso  i§nesta  isptidzio,  kad  nenorima
leisti  arba  stengiamasi  leidima  kiek  galima  tolia.u  nutraukti,  b)  Ta-
rybos  teisiu  klausimas.  Chefo  nuomone,  Taryba  yra  patariamasis  or-
ganas,  todel  Tarybos  sumanyti   departamentai  negali  bflti  prie  Ta-
rybos  steigiami,  nes  tai  btitu  ruo§imasis  paimti  valdzia  i  savo   (Ta-
rybos)   rankas.  Kadangi  valdzia  dabar  esanti  ir  turinti  ligi  karo  pa-
baigos   pasilikti   Verwaltung'o   rankose,   tai   vietoje   dep [artamen]tu
turett2   btiti   sudarytos   prie  Verwaltung'o  komisijos,   kurios  su  Ver-
walt[ung'u]   veiktt!  kaipo  patariamieji  organai.  Del  tokiu  Cpefo  P?-
Zvalgt!   i   Tarybos   teises   pirmininkui   nepavyke   prieiti   su   ]uo   prle
bendros  nuomones  ne  viename  klausime.  |sptidis  pasilikes  kuo  sun-
kiausias, c)  Chef as prane§e, kad jau  atvaziaves Vilniun Lietuvos karo
gubernatorius   gen.   Harbon,  kuris   noris  su  Prezidiumu   pasimatyti.
Pasimatymas   pirmininko   su   Chefu   paskirtas   rugpjti6io   men.   11   d.
5 val.  po  Pietu.

2.  Jadvyga  Chodakauskaite  nutarta  pasamdyti  prie  Prezidiumo  i
politikos  skyrit! uZ 400 mr.  men[esiui]   (nuo  10/8).

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.
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Protokolas   49                       .

posedzio  1918  in.  rugpjti6io  men.13  d.,  dalyvaujant  [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.]   SERNUI.

1.  Priimta   Zinion    Tremtinit!   ir   Pabegeliu    gr?Zinimo    komisijos
rastai  NN  571  ir  572  a)   apie  sumanyma  imti  uZ  pasus  perejimo  vie-
tose  is   neturtingu  pabegeling  po  3  mr.,  nuo  pasiturin6iu  po   10  mr.,
o  negalintiems  uzsimoketi   i§davineti  pasus   dovanai,  b)   apie  koop-
tacija  nauju  naring  kun. J.  Tumo  ir inz.  Carneckio.

2.  D-rui   Kvedarui   uZ   darba   skundu   skyriuje   pagal   to   skyriaus
pirm[ininko]   pasitilymo  nutarta  uzmoketi  246,66  rb.,  o  vyriukui  uz
vokie6iu kalbos  taisymo -loo mr.

3.  Perzitireta,     dalyvau].ant    Svietimo    Komisijos     Pirmin[inkui]
M.   Y6ui,   tos   komisijos   pateiktieji   proektai   apie   mokytoju   instituto
ir  vyru  bei  moteru  gimnaziju  steigima.  Vyru  gimnazijos  direktorium
nutarta  paskirti  J.  Y6a,  moteru -Sakeni,  ligi  susiorganizuosiant mo-
kytoju   institutui-laikinai   jo   direktorium  paskirti    J.  Yea.    Mineti
proektai  su kai  kuriomis pataisomis priimti.

4.   Skundng  skyriaus  sekretoriui  J.  Pakniui,  atsizvelgiant  i  jo  Sei-
mynos  aplinkybes,  nutarta  prideti  algos  loo mr.  menesiui.

5.  Skundu  skyriui  nutarta  pasitilyti  P.  Gaidelioni  i  skundu  ra§y-
tojus,  algos 400 mr.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   50

posedziu     l918m.    rugpjti6io    men.14,16   ir   20   d.,    dalyvaujant
[A.]   SMETONAI,  [J.I   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

I.  Jonui  Jablonskiui  nutarta  paskirti  pagrindines  men.   stipendi-
jos po  600 markiu.

2.   |galiotiniais   tremtining   ir   i§gabentu   is    Lietuvos   istaigu   bei
kulttiros   turtu   grazinimo   reikalais   i   Maskva   nutarta   paskirti   inz.
T.  Sulc?,  adv.  A.  Janulaiti  ir  gimnazijos  mokytoja  L.  Dauks?.

3.   lgaliotiniais    belaisving    aprtipinimo    ir    gr?Zinimo    reikalais  i
Vokietija  nutarta  paskirti  adv.  R.  Chadakauskas,  kun.  dr.  J.  Bak§ys,
P.  Grajauskas ir M.  Bagdonas.

4.   |galiotiniais  tremtining  ir  i§gabentu  is  Lietuvos  istaigu  bei  kul-
ttiros  turtu  grazinimo  reikalais  i  Ukraina,  be  igalioto  jau  inz.  J.  Jan-
kevi6iaus,  nutarta  paskirti  E.  Adamkevi6ius  ir  P.  Narutavi6ius.

5.  |galiotiniu  tremtiniu  grazinimo  reikalais  i  Finliandija  nutarta
paskirti  V.  Gyli.

6.   Kaip  patirta  i§  laikra§6iu,  lenkai  rtipinasi  perkelimu  Peterbur-
go  kataliku  dvasines  akademijos  i  Vloclovka.  Nutarta  del  tos  prie-
Zasties   kreiptis   su   protestu   ir   su   paai§kinamuoju   ra§tu   i   vokie6iu
valdzia;  i`§destyti,  kad  ta  akademija  buvo  savo  laiku  rusu  valdzios  i§
Vilniaus    isgabenta   ir  turi    btiti   i  Vilniu   grazinta.    Toki  ra§ta   nuo
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V [alstybes]  Tarybos vardo  paruo5ti  nutarta  pavesti Vilniaus  kataliku
dvasininkams  lietuviams.

7.   Svietimo  Komisijos  Pirmininkas  M.  Y6as  ir  agron.  J.  Ttibelis`
prane§e  apie  tai,  kas  padaryta  Dotnuvos  tikio  mokyklos  atgaivinimo
klausimu,  padave  mokyklos  samata,  program?,  pamoku  suskirstyma
ir   t.  t.

8.   Svarstoma   buvo   apie   Vileikos   psichiatrines   ligonines   parga-
benim?  i§  Sloviansko  miesto   (i§  Ukrainos).  Sveikatos  Komisijai  nu-
tarta  pavesti  i§dirbti  ligonines  sutvarkymo  proekta,  uzlaikymo  pro-
ekta  ir  t.  t.  Pargabenima  suorganizuoti  nutarta  pavesti  delegacijai
Ukrainoje.  Vietines  vokie6iu  valdzios   (Ob.  Osto)   nutarta  dar  kart?
pra5yti,  kad  padetu  grei6iau  mineta  ligonine  grazinti  Lietuvon.

9.  Svarstoma  buvo  Tarybos  samata  pries  paduodant  ja  Verwal-
tung'ui  perzitireti.  Nutarta  paduoti  visas  ligi  §iol  padarytas  V[alsty-
bes]   Tarybos   skolas,   pra§ant   pirmon   galvon   paskirti   pinigu  toms
skoloms  apmoketi  ir V[alstybes]   Tarybos  i§laidu  samata  ligi  §iu  me-
tu  Pabaigos.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas.

Protokolas   51

posedzio  1918 in.  rugpjti6io men.  22  d.,  dalyvaujant  [A.]   SMETONAI,
[J.]   SAULIUI  ir  [J.I   SERNUI.

1.  Rekomenduojant  Svietimo  Komisijos  pirmininkui  M.  Y6ui,  nu-
tarta  paskirti  J.  Ttibeli   (agronoma)   Dotnuvos  Valstybines  tikio  mo-
kyklos  direktorium.

2.  Gauta   auku  216,40  mr.,  surinktu  Vaitku§kiu  bazny6ioje  trem-
tiniu  grazinimo  reikalams.

3.   Belaisving  skyriaus  vedejui  J.  Kubiliui  nutarta  pakelti  alga  nuo
I   d.  rugsejo  men.  Iigi  500 mr.  menesiui.

Tuo posedis  pabaigtas.
(pas.)  .J.  Ser,nas.
generalinis  sekretorius

Protokolas   52

Rugpjti6io  men.  28  d.  Dalyvavo:  Prezidiumo nariai:  d-ras J.  SAULYS,
kun.  J.  STAUGAITIS  ir  laikinas  g[eneralinio]   sekretoriaus  pavaduo-
tojas  P.   KLIMAS,  Tremtiniu   grazinimo  skyriaus  vedejas  A.  STUL-
GINSKIS,  Tarybos  atstovas  Ukrainoje  inz.  JANKEVICIUS  ir  paskir-
tieji    atstovai   vaziuoti   i   Rusij?:   inz.   SULCAS,   mok.   DAUKSA   ir
A.  JANULAITIS.

1.   L[ietuvos]   V[alstybes]    Tarybos   atstovas   Ukrainoje   inz.   Jam-
kevi6ius  prane§a  apie  savo  darb?  ir lietuviu  organizacija  tremtiniams
gr?Zinti  Ukrainoje   (Kijeve).

2.   Del  vokie6iu  okupacijos    valdzios   parei§kimo,  jog    L[ietuvQs]
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V[alstybes]   Tarybos   siun6iamiej.i   atstovai  i  Rusij?   ir  kitur   (Trem-
tiniu  grazinimo  reikalais)   tegali  btiti  i§leisti  tik  kaipo  vokie6iu  oku-
pacijos   valdzios   igaliotiniai,  `nutarta:   kadangi   toks   pareiskimas   ir
toks  igaliojimas  principe  prie§tarauja   Lietuvos  valstybes  pripazini-
mo  principui  ir  L[ietuvos]   V[alstybes]   Tarybos  savaranki§kam   at-
stovavimui,-Tarybos jau  ne  karta  ligi  §iol  realizuotam,-nieku  bti-
du   netikti   su   tokia   okupacijos   valdzios   propozicija,   kuri   taip   pat
naikina  Tarybos   tremtiniu  grazinimo  komisija   ir  daro  nepageidau-
jams  precedents  kitiems  Tarybos  skyriams  bei  komisij.oms.  Galutinai
tarn  klausimui   nutarti   turi   btiti   susauktas   plenumas.   Ligi   to   laiko
okupacijos  valdzia,  ligi  Siol  pripazinusi  tremtiniu  grazinimo  komisi-
jos  savarankisk?  kaip  ir  jos  igaliotining -atstovng,  darb?,  privalo  is-
duoti  i§laikymui  reikaling?sias  le§as.

(pas.)  P.  Klimas,  gen [eralinio]  sekretoriaus pavaduotojas.

Protokolas   53

Rugpjti6io  men.  29  d.  Dalyvavo:  vicepirm.  J.  SAULYS,  J.  STAUGAI-
TIS  ir  sekret[oriaus]  pavad[uotojas]   P.  KLIMAS.

I.  P.   Saulys   prane§a   apie   pasikalbejima   su   Verwaltung'o   §efu
del  Tarybos  biudzeto.  Verwaltung'as  stovi  ant  savo  pozicijos  ir  ne-
pripazista   Tarybos   savaranki§ko   atstovavimo   Rusijoje   tremtiniu   ir
turtu  grazinimo  reikalui,  todel  atmeta  ir  tremtiniu  komisijos  biudze-
t3.   1§  komisiju  jie  tinka  palikti:  teises,  skundu  ir  Svietimo.  Kitas  Ta-
rybos  samatos  pozicijas Zymiai  sumazino.

2.   Del  tu  reikalu  nutarta  siusti  telegrama  i  Berlyna  ir  §aukti  ple-
numas.

G[eneralinio]    sekretoriaus   pavaduotojas   (pas.)   P.   Klimas.

Protokolas   54

Rugsejo  men.  4  d.  Dalyvauja:`  J.  SAULYS,  k[u]n.   [J.]   STAUGAITIS
ir P.  KLIMAS.

1.  Nutarta  ivesti  visa   Tarybos  vidaus   tvarka   nuo  rugsejo  men.
15  d.,  sekant  jau  sudarytomis  instrukcijomis.  Pries  ivedant  su§aukti
IX.6  visu  Tarybos  istaigl!,  skyriu  bei   Komisiju  vedejai.   Nustatytoji
tvarka  skelbti  laikras6iuose.

Gen[eralinio]   sekretoriaus  pavad[uotojas]    (pas.)   P.   Klimas.

Protokolas   55

Rugsejo  6   d.   Dalyvauja:   J.   SAULYS,   P.   KLIMAS,  A.   STULGINS-
KIS  ir igal [iotinis]  CHODAKAUSKAS.

I.   Del   jungtines  Vilniaus   §elpiamt!ju   istaigng   organizacijos   pra-
§ymo,  idant  L[ietuvos]   Tarybos  komisijose  tremtiniams  grazinti  da-
lyvautng  ir  Zydu  atstovai,  kadangi  tosios  komisijos  ne  visai  esan6ios
be§ali5kos,-nutarta:   prane§ti   Zydu  organizacijoms,   jog   su   okupa-
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cijos  valdzia  yra  susitarta  visu  pirma  grazinti  sodziaus  gyventojus;
kad   gi   neapsunkinus  per   daug  miestu   i§maitinimo,  miestie6iai  turi
laukti  paskesnes  eiles  ir  del  tos  tad  priezasties  Zydai,  kaipo  miestu
gyventojai,  negalejo   btiti   lygiomis    leidziami    su  sodie6iais-lietu-
viais.   Antra -mazumi!,  btitent  ir  Zydl!,  dalyvavimas  Taryboje,  klau-
simui   nepaai§kejus,  ir  pa6iu  Zydu  dalyvavimas  Tarybos   Komisijose
negali  bdti   tinkamai    isri§tas,  jie  tegali  pasiusti    be  sprendziamojo
balso   vietining   komitetu   (Zydu)   i§rinktus   atstovus   kaipo   ekspertus.

Gen[eralinio]    sekretoriaus   pavaduotojas   (pas.)   P.   Klimas.

Protokolas   56

Rugsejo  men.   631   d.   Dalyvauja:  J.   SAULYS   ir  i,P.   KLIMAS   i5  Pre-
zidiumo,  Tarybos  nariai:  ST.  SILINGAS,  J.  VILEISIS  ir  pakviestieji
Teatro   reikalu   Zinovai:   TALLAT-KELPSA,   L.   GIRA,   V.   KREVE,
ALYTA,  LINARTAS,  A.  ZMUIDZINAVICIUS,  J.  STRAZDAS,  VAIC-
KUS  ir A.  ZUKAUSKAS.

1.  Teatro    reikalais    rtipintis   nutarta    sudaryti   prie    L[ietuvos]
V[alstybes]   Tarybos    tarn  tikra   Komisija    (Teatro   Komisija)    i§   5
Zmoniu.  Jos   uzdavinys  bus:   bendras  namu  ir  scenos  prizitirejimas,
lesu i§gavimas, rezisavimo ir artistu sutvarkymas ir kt.

2.   Komisijos   naring   kandidatais   pazymeti:    A.    Zmuidzinavi6ius,
J.  Vilei§is, V.  Kreve,  L.  Gira  ir  St.  Silingas.

3.  Pirmininku  kvie6iamas p.  St.  Silingas, o kiti  nariais.
G[eneralinio]   sekretoriaus  pavaduotojas   (pas.)   P.  Klimas.

Protokolas   57

posedzio  rugsejo  men.10  ir  11   d.1918  in.,  dalyvaujant  V[alstybes]
Prezidiumo  nariams  kun.  J.  STAUGAICIUI  ir  J.  SERNUI  ir  V[als-
tybes]  Tarybos  nariui  P.  KLIMUI.

i.  Perzitireta   Svietimo  Komisijos  atsil!stas  „Trobu  ir  keliu  staty-
bos  kursu  Vilniuje"  steigimo  sumanymas,  pateiktas  inzinieriu  J.  Si-
molitlno  ir  K.  Vasiliausko.  Sumanymas  ir  kursu  programa  priimta  ir
nutarta  nusiusti Verwaltung'ui  patvirtinti.

2.   Gauta  auku  tautos  reikalams  rusu  pinigais  61  rb.   10  kap.  per
kun.  Vaitekaiti  is  Lietuvos  Tarybos  Rusijoje  Aglonos  skyriaus.

3.  Nutarta  kreiptis  su  pra§ymu  i  Verwaltung'a,  kad  V[alstybes]
Tarybos  nariams  ir  tarnautojams   i§duotu  produktu   ir  kura  norma-
1ine  kaina.

4.   Priimta   Zinion  V[alstybes]   Tarybos   nario  J.  Vailokai6io  lai§-
kas  i§  Petrapilio.

Tuo  posedis pabaigtas.
(pas.)   J.   Sernas.  Gen[eralinis]   sekretorius.
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Protokolas   58

posedzio  rugsejo  in.   13  d.   1918  in.,  dalyvaujant  i§  Prezidiumo  kun.
J.   STAUGAICIUI    ir  J.   SERNUI    ir  V[alstybes]    Tarybos   nariams
A.  STULGINSKIUI  ir K.  BIZAUSKUI.

A.  Stulginskis  prane§e  apie  savo  Berlyno  kelione.  Siu  metu  rug-
sejo  men.   7  d.   Verwaltung'o  komisaras   prie  V[alstybes]    Tarybos
p.  Hauptm[ann]   Ktigler  pasitil€s  Stulginskiui  vaziuoti  Berlynan  da-
lyvauti  pasitarimuose  del  tremtiniu  ir  sienu  reikalu.   Stulginskis  at-
sakes,  kad  jis  galls  kalbetis  apie  tremtining  grazinimo  reikalus,  kaipo
tremtiniL!  ir  bel[aisviL!]   gr?Zinimo  komisijos  pirmininkas,  jei  V[als-
tybes]   Tarybos  prezidiumas  duosi?s  jam   tikru   igaliojimt!.    Ribu   gi
reikalais  Stulginskis  pasisakes  negalesias  kalbetis  kaipo  nekompeten-
tingas   5ioj.e   srityje.   Ta  prasme  buves  sudarytas  protokolas  to  pasi-
kalbejimo.

Gaves   tarn  tikra   igaliojima   tartis   su   Berlyno  valdzia   tremtining
reikalais,  Stulginskis  buvo  nuvaziaves  i  Berlyna  ir  ten  i§  rittmeiste-
rio  Burkhardto  patyres,  kad  turf  btiti  pasitarimai  ne  tiek  apie  trem-
tiniu  reikalus,  kiek  apie  tokios  svarbos  reikalus,  kaip  apie  pavaldi-
nybes   klausimus,   ribu   ir  t.   t.   Kadangi   del   §itu  klausimu  turi  visng
pirma  i§sitarti  V[alstybes]   Taryba,  kaipo  pripazintoji  Lietuvos  vals-
tybes  atstovybe,  tai  Stulginskis  del  §iu  klausimu  pasitarimuose,  kai-
po  neigaliotas  ir  nezinas  V[alstybes]  Tarybos  nusistatymo,  atsisakes
dalyvauti.  Kartu  St[ulginskis]   pareikalaves,  kad  i  tuos  pasitarimus
btitu  pakviestas   tarn  ty6ia   nuo  Valst[ybes]   Tarybos  igaliotas  Zmo-
gus,   kaip   kad   buve   pakviesti   igalioti   Zmones   nuo   Kur§o,   Livu   ir
Estng   Zemiu   Tarybu   atstovai.   Tiktai   manydamas,   kad   V[alstybes|
Taryba  bus  papra§yta  deleguoti  nuo  saves  tarn  tikra  atstova,  Stul-
ginskis   sutikes   dalyvauti  viename   posedyje,   kuriame   buves   svars-
tomas  klausimas  pavaldinybes.

Be  to,  Stulginskis  su  tarn  tikromis  ypatomis  kalbejes  apie  trem-
tiniu   reikalus,   bet   tas   pasikalbejimas   nebuves   oficialinis,   tos   ypa-
tos  sakesi  nebuvusios  apie  jo  atvykima  perspetos,  todel  negalin6ios
duoti  visu  pra5omu  Zinig  ir  t.  t.  Todel,   St[ulginskio]   nuomone,  ne-
galima  i§  to  pasikalbejimo  tiketis  kokiu  nors  vaisingu  i§davinit!.

A.  St[ulginskis]   iteikes  valdzios  komisarui  Oberosto  Zemems  pa-
rei§kima  del  savo  keliones,  kurio  kopija  iteike  Prezidiumui.  Prezidiu-
mas patvirtino A.  St[ulginskio]   aug§6iau  isdeta  taktika.

Tuo posedis pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas,  gen [eralinis]  sekretorius.

Protokolas   59

posedzio   1918  in.    rugsejo  men.    19  d.,    dalyvaujant  i§    Prezidiumo
J.   SAULIUI   ir  J.   SERNUI,   politikos  referentams:    Tarybos    nariui
P.  KLIMUI  ir J.  CHODAKAUSKAITEI.

1.  Klimas  prane§e  apie  savo  sumanym?  kiek  galima  dazniau  in-
formuoti  laikra§€ius  ir  V.[alstybes]   Tarybos  narius  bei  tarnaujan€ius
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apie  Tarybos  darbus  ir  §iaip  svarbesnius   atsitikimus,  kurie  palie6ia
V[alstybes]   Taryba   i§   Lietuvos   reikalu.    Sita   galima   esa   britu  pa-
siekti   per  tarn  tikrus  biuletenius,  kurie  kasdiena  turetu  btiti   spaus-
dinami,   kaipo   begamosios  V[alstybes]   Tarybos   Zinibs.   Pageidauja-
ma  es?  btitu  leisti  dar  savaitinius  biuletenius,  kur  btitu  iglaustos  ir
tarn   tikrai   nukarakterizuotos   visos   Zinios   uZ   savaite.   Ta6iau   §itas
klausimas  tuo  tarpu  nutarta   atideti.  Kas  del  kasdieniniu  biuleteniu,
tai  juos  nutarta  spausdinti  V[alstybes]  Tarybos  biuro jegomis  sp'au-
dos   ir  artimesniu  V[alstybes]   Tarybai   Zmoniu   informavimui   kaipo
„begamosios  V[alstybes]   Tarybos  Zinios".  Tu  biuleteniu  paruo§imas
nutarta  pavesti  P.  Klimui.

2.  V[alstybes]   Tarybos  knygyno  priezitira  nutarta  pavesti  Tary-
bos  nariui  P.  Klimui.

3.  Nutarta   duoti    spaustuvei   atspausdinti    IX   sesijos   protokolus
(50  ekz.) .

4.  Nutarta  parduoti  V[alstybes]   Tarybos  nariui  J.  Vilei§iui  pora
V[alstybes]   Tarybos   arkliu,   ratus   ir   pakinkta   uZ   ttikstanti   penkis
Simtus  rub.

Tuo  posedis  pabaigtas.
(pas.)  J.  Sernas  gen[eralinis]  sekretorius.

Protokolas    6]*

posedzio   1918  in.  spaliu  25  d.,  dalyvaujant  A.' SMETONAI,  J.  SAU-
LIUI,   J.   SERNUI,   apsaugos   Komisijos   nariams   St.   SILINGUI   ir
J.  ALEKNAI.  Be  to,  dalyvavo  vicepirmininkas  kun.  J.  STAUGAITIS.

Apsaugos  Komisijos  nariai  painformavo   apie  tos  komisijos  v.ei-
kim?.  Prezidiumas  pritare  visiems  tos  komisijos  padarytiems  Zings-
niams  ir  nutare  i5duoti  Komisijai  avansu  de§imt  ttikstan6iu  markiu
apsaugos  organizacijos  reikalams.  Susidarius  apsaugos  ministerijai,
ta  komisija  nutarta  pavesti  apsaugos  ministerijos  Ziniai  ir  isduotus
apsaugos   komisijai   pinigus  inesti   apsaugos  ministerijos   s?skaiton.

(pas.)  J.  Sernas  gen [eralinis]  sekretorius.

Protokolas   62

posedzio   1918  in.   spaliu  men.   26  d.   Dalyvaujant  '[A.]   SMETONAI,
J.   SAULIUI  ir J.  SERNUI.

I.   St.   Silingui,  teising  ir  teatro  komisijng  pirmininkui  ir  apsaugos
komis[ijos]  pirmininkui,  nutarta  paskirti  algos  nuo  §.  in.  spalio  men.
I   d.   po   a§tuonius  §imtus  markiu  menesiui.   UZ   rugpjtiti   ir  rugsejo
men.  nutarta  uzmoketi jam ttikstanti markiu.

2.  Sveikatos  komisijos  pirmininkui  D-rui  J.  Aleknai  nutarta  pa-
skirti   po  penkis   §imtus  markiu  algos  menesiui,  skaitant  nuo  §.   in.
rugsejo  men.  I  d.

*  Protokolu  originaluose  protokolo  Nr.  60  nera.
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3.  Nutarta   i§leisti   V[alstybes]    Tarybos   dokumentng   knyga    (ofi-
c[iali]    korespondencija   V[alstybes]    Tarybos   su   vokie6iu   valdzios
istaigomis)  vokie€iu  ir  lietuviu  kalbomis.  Sis  dalykas  pavesta  J.  Sau-
liui  su  teise pritraukti  i  pagalb?  reikiam?  skai6ing  Zmonit2.

(pas.)  J.  Sernas  gen[eralinis]   sekretorius.

P.rotokolas   63

posedzio  1918 in.  spaliu  men.  31  d.  Dalyvauja A.  SMETONA, J.  SAU-
LYS,  kun. J.  STAUGAITIS  ir J.  SERNAS.

I.  K.  Bizauskui,  Valstybes  Tarybos  nariui,  uZ  darb?  Tarybos  biu-
re  nutarta  paskirti  alga  po penkis  Simtus markiu men [esiui] ,  skaitant
nuo §.  in.  rugsejo men.  1  d.

2.  Nutarta  pasamdyti  V.  Ciurlionyte  kaipo  padejeja  politikos  re-
ferentams   nuo   I   d.   Iapkri€io   men.,   algos   Paskirta   250  mr.   men[e-
siui] .

3.   Svietimo   Komisijos    vedejui   M.   Y6ui    nutarta   paskirti    algos
600   mr.    (§e§ius   Simtus   markiu)   menesiui,   skaitant   nuo   15   d.   Iie-
pos  men.  S.  in.

4.  Biuro vedejui  E.  Misevi6iui  nutarta  prie algos prideti po  loo mr.
(Simt?)   brangenybes  priedo  menesiui,  skaitant  nuo  spaliu  men.  I   d.

(pas.)  J.  Sernas  gen[eralinis]  sekretorius.

Protokolas   64

posedzio   1918  metu  lapkri6io  men.  4  d.,  dalyvaujant  A.  SMETONAI,
J.  SAULIUI,  k[u] n.  J.  STAUGAICIUI  ir J.  SERNUI.

I.  Nutarta  kreiptis  i  vokie6iu  okup[acijos]   valdzia,  kad  atiduotu
lietuviams,  kol  kas  V[alstybes]   Tarybos  Zinion,   Kauno  miesto  teat-
ra.   T?   teatra    i§   vokie6iu    valdzios    priimti   igalioti    J.   Naujalis   ir
K.  Sutkus,  Kaune.

2.  Valdininkams  ruo§ti   mokyklai   prie  Tel§iu   gimnazijos   nutarta
i§duoti  sulig prasymu  3000 mr.  (trys  ttikst[an€iai]  markiu.).

3.  Organizuoti   spaudos   biurj3   pavesta  vicepirm[ininkui]   J.   Sau-
1iui,  kuris  pristatys  Prezidiumui  kandidatus.

(pas.)  J.  Sernas  gen[eralinis]   sekretorius.

P r 0 t o k o I a s 32

posedzio   14   d.   Iapkri6io   men.     1918   in.,    dalyvaujant    J.   SAULIUI,
J.   SERNUI,  V[alsty`bes]   Tarybos   nariui   kun.   A.   PETRULIUI.

I.   Priimta   deputacija  kauni§kiu  dvarininkl!:  Me6islovas  Jalovec-
kis,  Eduardas  Kudrevi6ius  ir  Jurgis  Gruzevskis,  kurie  parei§ke  kau-
ni§kitf   dvarininku   suvaziavimo  vardu,  kad  jie  vienbalsiai   esa   nusi-
state  stoveti   ant   Lietuvos   Nepriklausomybes   pamato   ir  es?   nutare
deties  kartu   su   lietuviais   bendran   darban   atstatant  nepriklausoma
Lietuva,  ypa6  Saukiant  konferencij?.  Kauni§kiu  dvarininku  komitetas
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Vilniuje   sudarytas   esas   i§   grafo   Kossakovskio -kaipo  pirmininko,
Me6.  Jaloveckio,    kaipo  vicepirm[ininko],    ir  nariu -Mei§tavi6iaus,
St.  Montvilos,  Jurgio  Gruzevskio,  Kiborto,  Gr.  Lubenskio  ir kandida-
tu  gr[afo]   Mar.  Platerio  ir  St.  Kognovickio.

(pas.)  J.  Sernas  gen[eralinis]   sekret[orius].

Protokolas

posedzio  23  lapkri6io  1918  in.,  dalyvauiant  A.  SMETONAI,  J.  STAU-
GAICIUI,  ST.  SILINGUI,  K.  BIZAUSKUI  ir J.  SERNUI.

1.   Svarstyta   btisimuju  plenumo  posedziu   dienotvarke.   Galutinas
nustatymas   dienotvarkes   nutarta   padaryti   pirmadieni,   25.XI.

2.  Nutarta  Valstybes  Tarybai  nupirkti  30  sieksniu  malku.  Tai  at-
likti  pavesta  p.  J.  Sernui.

3.   Pasidalinti  funkcij.as  §itaip:
kun. J.  Staugaitis ves Prezidiumo -Triju reikalus
St.  Silingas                                  „              „             -PenkiL±        „
J.  Sernas                                      „    Prezidiumo-TrijL±           „

(pa¥:)Bi:aBuiszkaausskas gen [eraif:fs]  sek':etorfusT penkfu 33     "

Protokolas

posedzio    25   d.   Iapkri5io   men.    1918  in.    Dalyvavo:    A.   SMETONA,
ST.  SILINGAS,  J.  SERNAS  ir K.  BIZAUSKAS.

1.  Nustatyta  §itokia  plenarining  posedzit!  dienotvarke:
I.  V[alstybes]  Tarybos  prezidento prane§imas  apie V[alstybes]

Tarybos Prezidiumo nariu pasiskirstyma funkcijomis.
11.   Likviduojamu  Komisiju  prane§imai:

a)   teisiu'
b)   valstybes paskolos,
c)   apsaugos,
6)   kredito,
d)   teatro,
e)   milicijos,
I )   belaisviu  ir tremtining  grazinimo,
h)   skundu  skyriaus.

Ill.  Nuolatiniu V[alstybes]  Tar'ybos  Komisijng  rinkimai
a.  Redakcijos  Komisijos,
b.  V[alstybes]  Tarybos biudzeto'  Komisijos.

IV.  Istatymu  proektu svarstymas
I.  Teisingumo  ministerio:

Laikinas  Lietuvos  teismu ir ju  darbu s'utvarkymas,
2.  Svietimo Ministerijos valdytojo:

Vilniaus  Universiteto  statutas,
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3.   Komisijos  konferencijai  §aukti:
Konferencijos  §aukimo  istatymo  proektas.

V.  Paklausimai.
(pas.)  K.  Bizauskas  gen[eralinis]  sekretorius.

Protokolas

posedzio  29  d.  Iapkri6io  men.  1918  in.  Dalyvavo:  A.  SMETONA,  kun.
I.  STAUGAITIS,  ST.  SILINGAS,  J.  SERNAS  ir  K.  BIZAUSKAS.

I.  Nutarta   visiems   V[alstybes]    Tarybos   tarnautojams   padidinti
algas  500/o  brangenybes  delei  uZ  lapkri6io men.  ir toliau.

2.   I§moketi  P.   Sal6iui  uZ   10  dienng  pasidarbavimo  po  8  MK.   die-
nai,  i§ viso  80 MK.

3.  Nusamdyti   Petkevi6iu,   kaipo   protokolanta   ir  V[alstybes]   Ta-
rybos  informaciju  biuro  vedeja.  Atlyginimo  paskirta   lapkri5io  men.
MK.  600.   Sekantiems  menesiams   dar  500/o   brangenybes  delei.

4.  Primoketi  P[onui]   Skirpai,  skundu  skyriaus  registratoriui,  uZ
spaliu  ir  lapkri6io  men.  po  150 MK.;  i§  viso MK.  300.

5.  Nutarta  visus  V[alstybes]   Tarybos  priimtuosius  istatyino  pro-
jektus  atiduoti  Prezidiumui  Triju,  kad  jie  btitu  atspausdinti,  Redak-
cijos  komisijai  prizitirejus,  „Valstybes  istatymu  ir  valdzios  isakymu"
]ak§tuose.

(pas.)   K.   Bizauskas  V[alstybes]   T[arybos]   se`kretorius.
6.  Vilniaus  vyskupo   kun.   dr.   J.   Matulevi6iaus  konsekracijai  nu-

tarta  deleguoti  kun.  J.  Staugaiti  ir  K.  Bizauska.
(pas..)   K.   Bizauskas  V[alstybes]   T[arybos]   sekretorius.

Protokolas

posedzio   7   d.   gruodzio   1918  in.    Dalyvavo:    A.   SMETONA,    k[un].
J.  STAUGAITIS,  ST.  SILINGAS,  J.  SERNAS  ir  K.  BIZAUSKAS.

I.  Nutarta  D-ro  Basanavi6iaus  ir P.  Galaunes pasitilyma  Svietimo
ministerij?  pavadinti  „Svietimo  ir  Meno  ministerija"  kol  kas  atideti.

2.  Atspausdinti  5000 egz.  „Obywatele  Litwy".
(pas.)  K.  Bizauskas V[alstybes]  Tarybos  sekretorius.

Protokolas

posedzio   11   d.   gruodzio   men.1918  in.    Dalyvavo:     A.   SMETONA,
ST.  SILINGAS,  J.  SERNAS  ir  K.  BIZAUSKAS.

I.  Nutarta    Valstybes  Tarybos    plenumui   pasitilyti   §itokia    rezo-
1iucija:

„Valstybes   Taryba,   atsizvelgdama   i   tai,   kad   kra§to   padejimas
yra  reikalingas  timaus  ir  neatideliotino  valstybes  organizacijos  dar-
bo,   paveda   Ministeriu   Kabinetui   kra§to   valdymo   ir   organizavimo
darbus  tvarkyti  laikinomis  taisyklemis  t?ja  salyga,  kad  artimiausion
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V[alstybes]   Tarybos  sesijon  btitu  ine§ti  atitinkami  istatymai -pro-
jektai«.

2.  Nutarta  §iandiena  V[alstybes]   Tarybai  pasitilyti  sesija  ir  pra-
deti  kite  9.I.1919.

3.  Nutarta   pasitilyti   V[alstybes]    Tarybai   sekan6ia   dienotvark?
§ios  dienos  posedziui:

1.  Zydu  kooptavimas,
2.  V[alstybes]  Tarybos  biudzeto  komisijos  prane§imas,
3.  Finansu ministeriu projektas nuostoliams  apskaitliuoti,
4.  Rezoliucija  del Ministeriu  Kabineto veikimo,
5.  Naujos  sesijos  nuskyrimas.
(pas.)  K.  Bizauskas V[alstybes]  Tarybos  sekretorius.

Komentarai
t   Karines   valdybos   Lietuvoje  virsininkas    (Chef  der  Militarver-

waltug  Litauen).
2  Turi  btiti -Stadtbeirat'o.  Miesto taryba  (vok.).
3  Georg'o  von   Hertling'o   raste  pareik§ta,  jog   Lietuvos  Tarybos

priimtas  vasario   16  d.   pareiskimas  anuliuojas   gruodzio   11   d.   nuta-
rima  ir  tokiomis  s?lygomis  Reichas  negalis  pripazinti  Lietuvos  vals-
tybes.

4  Komisija  turejo  parengti  medziag?,  irodan6ia,  lietuviu  nuomo-
ne,   1916  in.  pradzioje  vokie€iu  ivykdyto  sura§ymo  rezultatu  klaidin-
8uma.5  Turi btiti - kovo.

6  Valdzia  (vok.).  Trumpinimas  i§ Militarverwaltung.
7  Taip  tekste.
8  Taip  tekste.
9  Vykdomasis  lietuviu  komitetas  nukentejusiems  nuo  karo  Lietu-

voje  §elpti  (pirmininkas  K.  0l§auskas).
]°  Vyriausioji   Lietuviu   Taryba   Rusijoje,   kitaip   dar-Auk§€iau-

sioji  visos  Rusijos  lietuviu  tautos  taryba,  Lietuviu  .Karininku  Sajun-
gos  CK,  o  veliau  ir  Triju  iniciatyva  sudarytas  lietuviu  politinis  or-
ganas.  Pradejo  veikti  Voroneze  1917  in.  gruodzio  I   d.  Formaliai  lik-
viduotas  1918  in.  balandzio  19  d.

][   Ukrainos  Centrine  Taryba   (Rada)-ukrainie5iu  politinis  orga-
nas,191704   i§rinktas   nacionaliniame   ukrainie6iu   kongrese   Kijeve.

12  Nutarime   pasakyta:   „Paivesti   finansu   komisijai  visus   finansu
dalykus  ir  pavesti  jai   i§dirbti   ir  pristatyti  Tarybai  instrukcijos  pro-
jekt?".

]3  Tarybos    delegacija     (J.   Vilei§is,    J.   Staugaitis,    J.   Saulys   ir
A.  Smetona),  vykusi  i  Berlyna   (19180322-25)   notifikuoti  Lietuvos
nepriklausomybe.

]4  Nutarime    pasakyta:    „Lietuvos   Taryba,   isklausiusi    Komisiju
samatu  projektus,  priima  jas  Zinion  ir  atidon  ir  paveda  Prezidiumui
drauge  su  Komisijos  vedejais  ir  Biudzeto  komisija  grlutinai  jas  nu-
statyti  ir i:pildyti„.
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15   1917  in.  rugsejo   18-22  d.  Lietuviu  konferencija  Vilniuje.
16  Trumpinimas  i§  Der  Oberbefehlshaber  Ost -Vyriausiojo  vado

Rytuose  kra§tas.
17  Taip  tekste.
18   1918  in.  sausio  23  d.  Rusijos  rumunu  fronto  vadas  isake  sulie-

-tuvinti   115-?j?  pestininkng  divizij?   su  jos   daliinis  ir  istaigomis.   Lie-
-tuviams  pavyko  paimti  savo  Zinion  tik  226-aja  lauko  ligonin?,  kuri3

_1918  in.  birzelio  6  d.  uzgrobe  rumunai.
19  Pabraukta  tekste.
20  Pabraukta  tekste.  Rovno  lietuviu  batalionas  (700-800 Zmoniu)

V.  Carneckio iniciatyva  suorganizuotas  1917 in.  pabaigoje.
21  Turf  btiti -karantinas.
22, Apskri6iu vir§ininkai  (Vok.).
23  Lietuvos  nepriklausomybes  pripazinimas Tarybos  1917 in.  gruo-

dzio  11  d.  nutarimo  pagrindu.
24  Zr.  2l  komentara.                `
25  Vokietijos  Vyriausiosios  karines  vadovybes  generalinis  §tabas.
26  Sutrumpinta:  Lietuviu  draugijos  nukentejusiems  del  karo  §elp-

±i  Centro  Komitetas.
27  C.   Landsbergis  Maskvoje  savaranki§kai  eme  i§davineti   Lietu-

vos  pilie€iu  pasus   ir  tuo  uzsitrauke  Vokietijos   generalinio  konsulo
nemalone.

28  Turi btiti -Valstybes.
29  Valstybes mokslu  parankinis  Zodynas  (vok.).
30  Kaukazo  lietuviu  Taryba -politinis  organas,  sudarytas  1917 in.

:gruodzio  27-30  d.  visos  Kaukazo  srities  lietuviu  suvaziavime.  Su-
stabde  savo  veikla  1918  in.  rugpjd6io  22  d.,  pradejus  veikti  Lietuvos
atstovybei  prie Gruzijos vyriausybes.

31   Taip  tekste.
32  Toliau  tekste  posedziu  protokolai  nenumeruojami.
33   1917   in.   rugsejo   24   d.   buvo   i§rinktas   penking   nariu   Tarybos

Prezidiumas     (pirmininkas,     I   vicepirmininkas,     11   vicepirmininkas,
I   sekretorius-generalinis,11   sekretorius).1918  in.   Iapkri6io   2   d.
i§rinktas  triju  nariu  Prezidiumas   (pirmininkas,  du  vicepirmininkai),
kuriam  pavestos  valstybes  auk§6iausiojo  organo  funkcijos.

Trumpai  apie  autoriu

Raimundas   Lopata    (g.1965  in.),  Lietuvos  istorijos   instituto  Tautinio  atgi-
mimo   ir   Lietuvos   Respublikos   istorijos   skyriaus   jaunesnysis  mokslinis   bendradar-
his.   Tyrineja   Lietuvos   inteligentij.os   politing   veikl?   I   pasaulinio   karo   metais.


