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RAIMUNDAS    LOPATA

„LIETUVIU   BERNO   KONFERENCIJOS,   !VYKUSIOS   NUO  2   D.
IKI   10  D.  SPALIU   1917  M.,   PROTOKOLAS"

Paprastai  su  Lietuvos  Valstybes  Taryba  siejant  reik5mingiausius  val-
stybingumo  atktirimo  darbus  be'i  vadinant  ja  svarbiausiu  politiniu  Lietu-
vos    centru   karo    metais,    neretai    5e5elyje    lieka    kitu    lietuving    politiniu
Centr'ng.,   veikla,   jng   tarpusavio   :saveika.   Ne   toks   paprastas   klausi'mas,   ar
turejo   itakos   politiniams   sprendimams   esan€iu   uZ   okupuotos   Lietuvos
ribng   ir   daznai   disponuojan€iu  ivairiapusi§kesne  i`nformacija   lietuving  vei-
kejng  projektai,  sitilymai,   nuomones?  Ar  taip  jau  besalygi5kai  anuo  metu
Lietuvos   Tarybai   pripazintas  vadovaujantis   vaidmuo?   Manytume,   kad   i
§iuos  ir kitus  klausimus  pades  atsakyti  publikuojamas  vadina,mosiios  Berno
konferencijos  protokolas.

Samoningai  ivardije  5i  lietuviu  politikng  pasitarim?  vadinamuoju,  sku-
bame   paai5kinti,   jog   tai   jokiu   btidu   ne   aliuzija   i   netolimoje   praeityje
istoiriku  megta  fraz€.  Mat  §iuo  atveju  !tenka  ne  tik  ai§kinti  konferencijos
susaukimo    aplinkybes,   bet   ir   tiikslinti   jos   vieta   bei    laika.

Painiavos  yra  jau  pa€iame  spausdinamo   doku.mento  tekste.   Stai   ant-
ra§tej,e  nurodyta  spalio  2-10  d.,  o  pirmo`jo  dienotvarkes  punkto  isvarsty-
mo   data-lapkri€io  3  d.,  paskutine-lapkri5io   10  d.  Dar   1917  in.  „Pro
Lithuania"   Nr.11   paskelbtos   konferencijos   rezoliucijos   datuojamo`s   lap-
kri€io    1-15    d.   Tarpuikario   Lietuvos    istorineje   literattiroje   nurodomos
spaliioi  2-10  d.,  ispalio  viidurys  ir  lapkri5io  2-1'0  d.  Be  to,  ai§kinama,  kad
konfiden.cialumo   delei   i§  Berno  persike'lta   i  Lozana I.   Tad  pagristai  kyla
klausimas,  kada  ir  kur  i  konferencija  buvo  susirinke  lietuving  veikejai?

Suprantama,   jog   bet   kuris   leidi,mas   i§vykti   i5   okupacines   vokie€iu
administracijos   valdomos   Lietuvos   nebuvo   atsitiktinis   ar   neapgalvotas
voki,e€iu   politikng   liberalesnis   Zingsnis,   o   tarn   ti,krng   politining   sumetimng
sa.Iygotas  sprendimas.   1917  in.  ruden£  Vokietija  sekmingai  atreme  Antan-
tes  karines  ofenzyvas  Belgijoje,  Siaures  Pranctlzijtoje,  Italijoje.  0  Rusijos

i  Bartuska    V.    Lietuvos   nepriklausomybes   kryziaus   keliais.   Klaipeda,1930.   P.
157-168;   G abrys   J.   Ver's   l'Independance   Lituanienne.   Faits,   impressions,   souvenirs
1907-1920,    Lausanne,1920.    P.197-201;    Kairys    S.    Tau,    Lietuva.    Boston,1964.
P.    252-255;    Purickis    J.    Lietuviu    veikimas    Sveicarijoje    didziojo    karo    metu   //
Pirmasis  Nepriklausomos  Lietuvos  desimtmetis.  K.,1930.  P.  56-58;    Steponaitis   A.
Atsiminimai.   1914-1919.   Lietuvii2   veikla`   Sveilcarijoje   Didziojo   karo   metu.   K.,    1940.   P.
132-143.
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atzvilgiu  pirmenybe  buvo  tei`kiama  daugiau  politinems  kovos  priemonems.
Nuvertus  .carizma,  vokie€ia,ms  neteko  prasmes  taktika  bauginti  prie§inin-
ke  Didziosiios  Len,kijos  atktirimu  kaip  bandymu  pasiekti  separating  taika.
Okupuotoise `teritorijose  laipsni§kai  imta  kurti  tautinius  valstybinius  orga-
nizmus.   Tiesa,   ivairios   R,eicho   politines   grupuotes   savaip   modeliavo  ju
vieta  imperijois  geopolitiko.je.  15  esmes  nuo  Sing  grupuo6iu  tarpusavio  koli-
zijos   priklause  ir  Lietuvos   Tarybos   likitmas.  Dar   1917  in.   rugpjti5io  8   d.
Kreutznach'e  imperine  ir  karine  vadovybe  sutare,  kad  galutine  nuostata
del   Lietuvos  ir  Kur5o  ateities  bus  priimta  po  kanclerio  Michaelio  spalio
men.  vizito  i  Ober  Osta.  Tiek  kariniu  veikeji!:  nusistatymas  §iuo `klausimu,
tiek   kanclerio   isimpatijos   vokie'€iu   liberalams   nebuvo   paslaptis.   Uzbeg-
dama   uZ   akiu   didesniu   abejoniu   nekelian€iam   spr,endimui,   Reichstago
dauguma   pasieke,   kad   lapkri!6io    I    d.   kancleriu   taptu   buv?s    Katalikng
Centro  partijos  lyderis  G.  Hertlingas  (Hertling).  Pries  tai  F.  Ropo  (Ropp)
ir   M.   Ercbergerio    (Erzberger),   pastangomis   pavyko   itikinti   Ober   Osto
vadovybe   del   Lietuvos   Tarybos   atstovu   i§vykos   i   uzsieni   tikslingumo.
Kaip  svarbiausias  argumentas -kad  Taryba  pripazintu  uZ  Lietuvos  ribt!
veik?  lietuviu  politikai.  Teigta,  jog  toks  pripazinimas  palengvintu  igyven-
dinti   galutini   sprendima 2'.   Vadovaujan€iu   vaidmeniu   ir   galimybe   tartis
su   „uzsienie€iais"   ypa€   suinteresuota   buvoi  ir  Lietuvos   Taryba.

Spalio  4-8  d.  Tarybos  11  ses\ijoje  svarstytos  delegatu  i  btisimaja  kion-
ferencija  Sveicarijoije  kandidattlros 3.  Kie'k  anks€iau  J.  Purickiui  ir  K.  01-
5auskui    buvo    suteikti    igalio`jimai    reprezentuoti    Taryba    susitikime    su
Rusijos   lietuviais.   Kaip   Zinoma,   Sis   susitikimas   ivyko   Stoikholme   spalio
18-20   d.   Cia   priimti   nutarimai   prisimenami   vadinamosios   Berno   kon-
ferencijos   diskusijose.   Kitaip   tariant,   Zemiau   protokole   minimi   lietuviu
veikejai  nei   spalio  pradzioje,  nei  viduryje  posedziauti  Sveicarijoje  nega-
1ejo.   Tikslia   Lietuvots   Tarybois   atstovu   atvykimo   i   §ia   §ali   data   ir  vieta
nurodo   F.   Ropas   savo   1917   in.   spaliio   30   d.   te'l,egramoje  J.   Gabriui-
spalio   31   d.,   Bernas4.   Galima   prielaida,  jog  vien?  kita,   diein?  teko  skirti
kelionei,   susirinkti.   Iki   lapkri6io   15   dL   vis`i   konferencijos   dalyviai   p,ose-
dziauti   tikrai   negalejo,   nes   menesio   viduryje   A.   Smetona,   S.   Kairy`s   ir
J.   Saulys  dar  tebedalyvavo  F.  Ropo  rengtuose  susitikimuose  su  vokie€iu
politikais  Berlyne b.  Lieka  lapkri,€io   10  d.  Mineta  „Prio  Lithuania"  nuro.do
ja   kaip   vizito`  pas   Sveiicarijos   koinf,ederacijos   prezidenta   Schulthes   data.
Savo  ruoztu  V.  Bartu§ka  prisime`na,  kad  prezidentas  aplankytas  paskutine
koinferencijos   diena 6.

Tai,   kad   posedziauta   ir   Berne,   ir   Lozanoje,    atsiminimuose   apra5o
J.   Gabrys   bei   V.   Bartu5ka.   P.   Klimas   savo   dienora§tyje   taip   pat   uzf`ik-

2  Sukiennicki    W.    East  Central   Europe  during  World  War  I.   New  York,1984.
Vol.   I.   P.   383,   389.

3  Lietuvos  Valstybes  Tarybos  protokolai.   1917-1918  /  Sud.  A.   Eidintas,   R.   Lopata.
V.,   1991.   P.   133-142.

4  Ropo   F.   1917.10.30   d.   telegTama   J.   Gabriui   //  VUB.   F.   155.   S;  v.   197.   Lapai   ne-
numeruoti.

5  Ropo   F.1917.11.18   d.   Iai§kas   J.   Gabriui   //,   Gabrys    J.    Ver's   l'Independance...
P.  289-290.

6  Bartu§ka   V.   Min.  veik  P.13a
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suoja  fakta,  apie  kuri  suzinojes  i§  kun.  A.  Petrulio,  Maironio  ir  J.  Stau-
gai€io    ltipu7.    Vargu    ar    Sis    liudijimas    kelia    abejoniu.          `

Taigi  tvirtai  galime  teigti,  jog  lietuviq.  konferencija  Berne  ir  Lozanoje
ivyko  lapkri€io  2-10   d.  Protokolo  antra§tej.e  suklysta   uzra5ant   data.

Lapkri6io  2-10  d.  Iietuviu  konferencijos  Berne  ir  L.ozanoje  protokolo
originalas    („Konferencijos   protokolu   knyga")    tarpukario   metais   buvo
saugo,mas  Centriniame  valstybes  archyve   (dokumentas  Nr.  80)8.  Tolesnis
jo    likimas    nezinomas.    Skelbiame    konferencijos    protokolo    kopij?,    kuri
dabar  yra  J.   Saulio  archyve   (aplankas  Nr.  31)   Pensilvanijos  universite-
to    (JAV)    bibliotekos    (Van   Pelt   Library,   Univ.ersity   of   Pennsylvania)
fonduose.   MtisL!   pra§ymu   maloniai   ji   nukopijavo   ir   atsiunte   bibliotekos
darbuot,ojai.   UZ   tai   jiems   nuo5irdziai   dekojame.   Dokumenta   sudaro   31
ma§inele  rasytas  lapas,  be  para5u.   S,i  teksta  palyginus  su  V.  Bartu§kos,
J.   Gabrio,  A.  Steponai€io`  atsiminimuose  pateiktomis  konferencijos  disku-
sijL!  i5traukomis,   atmestina   falsifikacijos  galimybe.  Mes  taiseme  lietuvi§-
ku   Zodzil2   ra§yba,   skyryb?,   ai§kias   korekttiros   klaidas,   patikslinome   lie-
tuvi5kas  pavardes.

LIETUVIU   BERNO   KONFERENCIJOS,
!VYKUSIOS   nuo   2   d.   iki   10   d.   SPALI,U   1917  in.,

P r oi t o k io I  a s

Konfer.encijoje   dalyvavo:   Lietuvos   Tarybos   nariai:   Dr.   A.   Smetona,
dr.  J.  Saulys,  inzinierius  St.  Kairys,  kun.  J.  Staugaitis,  kun.  Alfonsas  Pet-
rulis,   sve6ias   i5   Lietuvlos   kun.   prelatas   Maculevi5ius-Maironis,   kun.   ka-
nauninkas  K.  0l§auskas,  Lietuviu  Centro  Komiteto  Petrograde  igalio.tinis
ir  Liet[uviu]   Pildoimojo  Komiteto  pirmininkas,  kun.  Dr.  Vincas  Bartu§ka,
Ameri'kos   Lietuviu;  Tarybos   atstovas  ir  igaliotinis  i   Lietuviu  Tautos  Ta-
ryba  Sveicarijoj,  kun.  Dr.  J.  Purickis  ir  kun.  V.  Daumantas-Dzimidavi6ius
-Liet[uvos]   Inform[aciju]Biuro  nariai  ir  Lietuvos  Tarybos  atstovai -
igaliotiniai   i   Liptuviu   Tautos   Taryba   Sveicarijoj,   po'nas   J.   Gabrys-
Liet[uvos]   Inform[aciju]   Biuro  vedejas,  kun.  A.   Steponaitis-C,entralio
Komiteto  „Lituania"  pirmininkas.

Konferencija   atidare  p.   Gabrys,   tru,mpai   sveikindamas  isve6ius,   atvy-
kusius   i5   Lietuvos,.    Konferencijos   pirmininku,   pasitilius   kun.   Daktarui
V.  Bartu5kai,  i5rinktas  kun.  Ran.  015auskas  ir  antruoju -P.  Dr.  A.  Sme-
tona.   Sekretoriais  kun.  Dr.  V.  Bartu5ka  ir  kun.  Dr.  J.  Puri/ckis.

P.   Gabrys  ,skaito   Sveicarijos   Lietuviu  Tarybos  nustatyta   svarstytinu
dalyku  eile,   kuri,   padarius  kai  kurias   permainas,   galutinai  i§ejo  5itokia:

D i eno tva rke

1.  Lietuvos    Valstijos    atgaivinimas    ir    jos    forma.
2.  Lietuvos  ribu  klausimas.
3.   Santykiai  su  mazumomi,s.

7   Klimas    P.    Dienora§ti's.1915p-1919.   Chicago,1988.   P.191.
8  Steponaitis   A.   Min.  veik.  P.132,.

181



4.  Priemones   ir   taktika   Lietuvos   Val,stijai   atgaivinti:    a)    Lietuvos
dabarti,nis  isutvarkymas,  b)   Uzsieniio   lietuvil±  ,susitvarkymas,
c)   bendri  santykiai,
d))  Lietuvos  'baznytiniai  'santykiai,
e)   santykiai    su    lcentralemis    valstijomis,
I)   santykiai    su    Entente's *    valstijomis,
g)   santykiai    isu    neutralemis    valstijomis

5.   Svietimas:     a)     vidurines    mokyklos,    b) pradedamos    mokyklos,
c)   auk5tesnes-   (Universitetas),   d)   archyvai,  knygynai,

Lietuvos  atstatymas,6.   L`ietuvos  ekonomi,ka:  a)   Lietuvos  §elpimas,  b)
c)    ekonominio    gyvenimo   isutvarkymas,

7.   Intelektualiu    jegu:    suvartojimas,
8.  Finansine    ir   monetare    sistema    Lietuvoje,
9.   Lietuviu    teisiu    ir    Statutio    klausimas„

10.   Liuosi  sumanymai,.
Kyla    Konferencijois    kompetencijos    klausimas.
Smetona.-Nors  dabartinems  karo  aplinkybems  esant,  negalejo  Kon-

ferencijon  atvykti  visu  lietuviu   [Rusijos]   atstovai,  ta6iaus   Konferencijos
reik5me  yra  visgi  didele,  ypa5  del  to,  kad  joje  dalyvauja  Lietuvos  pa6ios,

£ei::£i§%:i;r:;Lru:P;rs]v]i::rmv:5sk¥eLkk°;]ine|sJ,net:::i°uvsa£+1:I:e]S:L:±L:L9E:]r}££%Lrav]L]Snnl}

o,..,

oo,

autoriteta.
Maculevi5ius-Maironis   sitilo,   kad   btitu   nutariama   kiekvienos   rezoliu-

cijos  privalybe,  ar  ji  yra  tik  morale,  ar  dar  ir  kitokia.
Run.   Bartu§ka   i5kelia   sumanyma,   kad   Konferencijos   nariai   saugotu

svarstomu   Koinferencijoje   dalyku   paslapti   po   garbes   Zodziu,   ypa6   pries
svetimtau5ius.

Po   diskusijos   pasitilymas   priimtas   su   pastaba,   kad   prie   kiekvieno
svarstomo  punkto  bus  pazymeta,  kas   galima  skelbti,  o  kas  ne.

Run.   Purickis   referuoja   apie   Stockholmo   Konferencija;   paskui   kun.
Dr.    Bartu§ka    apie    Amerikos    Lietuviu    politini    veikim?;    ir    pagaliaus
p.  Gabrys  apie  Sveicarijos  lietuvi5ku  politining  organizaciju:'  veikima.  Seka
eile  paklausimng,  ant  kuriu  referentai  atsako.  Po  tarn  pereita  prie  dieno-
tvarkeje  nuro:dytng  Dun,`ktng   svarstymo.

3.XI.   Konferencijos  \'tasa

Svarstoma   pirmas   dienotvarkes   punktas:   Lietuvos   Valstijos   atgaivi-
nimas  ir  jos  forma.

Smetlona    kalba    apie    form?.                                           .
Forma   priklausys   nuo   politikos   konjunkttiru;   pa6ios   Lietuvos   tipas

labai  ivairus  tiek  miniose,  tiek  pas  inteligentija.  Tuo  tarpu  konstitucine
monarchija    btitu    Lietuvai    naudingesne.

Run.  Ran.  01§auskas  ir  kun.  Staugaitis  pasisako`  uZ  'konstitucine  mo-
narchij a.

P.  Kairys  ir  Saulys  patare  §i  klausima  palikti  Lietuvos  konstituantai;
formos   i§ri§imas   daug   priklausys   nuo   daugeliu'   aplinkybiu,   ypa6   nuo

*  Anta`nte   (pranc.).
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karo  pabaigos.   Konstitucine   monarchija   mazai   skiriasi   nuo  respublikos.
P.   Kairys  priduria,  kad  Rusijos  ir  Amerikos  lietuviai  stoves  uZ  respubli-
ka,    su    tuo    reikia    skaitytis.

Run.   Maculevi€ius-Maironis   pataria   irgi   konstitucine  monarchija.
Nutarta  i§ne§ti  rezoliucij?  apie  Lietuvos  Valstijos  florma.  Rezoliucijos

su.manym?  paduoda   kun.   Staugaitis.  Po   diskusijos  priimta  su  kai  kurio-
mls   pataisomis   kun.    Staugai6io   rezloliucija   bailsu   diduma.   Rezoiliucijos
telkstas   §ittcks:

„Lietuvos  Valstijos   atgaivinin?p  klausime  lietuviu  Berno  Konfe'rencija
stoj.a   ant   Lietuvos   Konferencijos   Vilniuje   rezoliucijos,   btitent,   r.eika-
]auja   Nepriklauso.mos   Lietuvos   Valstybes,   demokratiniu  btidu  tsutvar-
kytos.   /L/ietuving/   Berno   Konferencija,   permatydama,   kad   dar   karui
nepasibaigus,   teks   nustatyti   Lietuvos   Valstijos   forma   ir   turedama
omenyje   dabartines  politikos  salygas  bei   pa6ios  Lietuvos  visuomenes
stovj,  savo  dauguma  mano,  kad  §iandien   Hetuvai  btitng  naudingesne
konstitucine   monarchija,    demokrati§kai-parlamentariu   btidu   tvarko-
rna/ *.  Vieno,k   Koinferencija  pazy.mi,  kad  Lietuvo's  valdymo  I.orma  nu-
statyti  pasirtipina  ttam  tinkamu  ir  legaliu  btidu  Lietuvos  Taryba".
Kyla  klausimas,  ar  iskelbtina  5i  rezoliucija,  ar  ne.  Nutarta  skelbti  tik-

tai  prad€i?  ir  pabaig?,  kai   del  vidurio   (apie  monarchija),  galima  ,kalbeti'i
tiktai   privatiniuose   .pasikalbejimuose,   bet   ir   tada   rtipintis,   kad   nei5eitng
vi,e§umon   Ko`nferencijos   vardu.   Ribos.   Svarstomas   Lietuvos   ribng   klausi-
mas.

Smetona   ilgoje   kalboje   i5rodinejo   lietuving   teises   ant   Gardino   gub.
ir   ant   Vilniaus   gub.,   i§skyrus  pakra§Eius,   pravoslavng   apgyvendintus.

P.   Kairys   i§rodinejo,   kad   Lietuvai   btitu   naudinga   Baltstoge,   kaipo
industrijos  miestas.

P.   Gabrys   i§rodinejo,  had  tveriant  Lietuvos  Valstybe,  reikia   deti   pa-
matan   etnoigrafini   pri.ni¢ip?,   bet,   nustatant   sienas,    dar   atsizitireti   ir   i
strateginius  ir  ekonoiminius  kra5to  reikalus,.  Takto  Zvilgsniu  mes  §iandien
negalime   kelti    Prtisu-Lietuvos   klausimo,   kuriuomi   galetum   su,erzinti
viokie€ius,   nes   jie   labai   bijo   lietuvi!1!,I   iridentos.   Prie   to   dar   siena   tarp
Didziosios  Lietuvos  ir  Prtist2  Lietuvos  yra  nustatyta  labai  senai.  Lietuva
turf  btitinai  ltureti   uosta  i  Baltijos  jtir?,  jo  nuomone,  geriausia  btitng  Lie-
pojus,   kuris    gull   ant   sienos   tarp   Lietuvos   ir   Latvijos.

Siena  su  lenkais  turf  eiti  istoriniu  rubezium,  kuris  buv`o  nustatytas  po
Liublino   unijois,   btitent,   dalis   Lomzos   gub.   ir  visa   Gardino   gub.   Toliau
einant  in.es  turime  gauti  bendra  rib?  su  ukrainie5iais,  nes  reiks  lsueiti  su
ja.is  i  s?jung?,  kad  tureti  atspirti  pries  lenkus  ir  rusus.  Strateginiu  atzvil-
giu   reikaliinga   Liet[uvois]    Birasta   ir   Pinos **   balos,   mes   negalime   l`eisti
kylio   tarp   Ukrainos.ir   mtisu.   Patys   vokie6iai   yra   linke   sudaryti   didele
Lietuv?,  reikia  tuomi  naudiot.is.  Rytuose  reikia  siena  statyti  anapus  fron-
tio,   ypa6  reikia   prisi§lieti   prle  Letgalil!,  kurie   dar   nezinia   su  kuom   eis,
bet  Sis  klausimas  opus  ir  kalbetojas  nenoretu  jo  p,er  daug  gvildenti.

*  Protokolo   kopijoje,   prie   rezoliucijos,   priera5as   ranka-„Dalis,   apimta   raudonais
kabliais,  neskelbtina".   Si  dalis  mtisng  i5skirta  istrizais  brtik§niais.

**  Pripetes.
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Staugaitis   pataria   laikytis   Vilniaus   Konferencijos   nutarimu,   nurodo,
kad  bdtu  neatsargu  eiti  per  daug  i  pietus,  nes  prisimesim  per  daug  sve-
timo   gaivalo.

Steponaitis  nurodo,  kad  galima  ir  reikia  reikalauti  daugiau,  kad  pas-
kui   galima   btitu   nusi.'leisti.   Nurodo   taipogi,  kad  visa   Suvalku:  gubernija
yra  iietuvi5ka.  Pinos  balos  ir  miestas  Pinskas  turi  priklausyti  prie  Lietu-
vos;  jis  piktinasi,  kad  Rusijos  lietuviai  per  daug  siaurina  Lietuvos  ribas.

Saulys.-Labai   litidn?   isptidi   daro  ivairios  kalbos,  iki   5iolei  pasaky-
tos   delei   ribu.   Jeigu   Lietuva   gautu  tokias   ribas,   kai   buvo   kalbeta,-i.i
Ztitt!;   reikalaudami   tokiu   ribu,   mes   darome   klaid?   mtisu   kunigaik§5iu,
kurie,   bep.1esdaimi   Lietuvos   sienas,   ja   plrazude.   Kalbetojas   pa`taria   stot,i{
ant   Vilniaus   Konferencijos   nuklotu.,  pamatu,   btitent,   reikalauti   Vilniaus
apylinkemis,   Kauno   gubernijos   ir   Suvalku;   detis   su   baltarusiais   nepa-
geidaujama.

Run.  Daumantas-Dzimidavi€ius  pataria  kompromisa -reikia  prijungji
i§  Gardino  gubernijos  tik  tas  dalis,  kur  esama  lietuvi5ku  tradiciju,  maz-
daug    iki    Slanymo,    rytuose    eiti    iki    Dysnos.

Run.  Bartu5ka.-Kadangi  lenkai  reikalauja  net  Vilniaus,  tai  per  daug
i   pietus   neverta   eiti.   Pinos   balos   nereikalingos,   nes   ju:   i5dziovinimas
apsieitu  per  brangiai.   Baltarusius  pataria   atiduoti  lenkams.   Baltarusiai,
besipe5dami  su  lenkais,  prades  linkti  lietuviu  pusen,  lietuviai  tokiu  btidu
bus  tertius  gaudens *.   Kalbetojas  pataria   daugiau  kreipti  don?  i  §iaure,
i  ,1atvius~broli§k?  kulttiringa  taut?,  prie  to   dar  mums  reikalinga  jtira,
kuria    mes    geriausia    pasieksime    per    latviu    kra§ta.

Purickis.-Lenkai  neturi  jokioi  pamato  reikalauti  ne  tik  Vilniaus,  bet
ir  Gardino  guberniji£„  nes  pirmoje  yra  apie  i8°/o,  ot  kito'je  apie  100/o   lenku.
Tatai  etnografiniu  Zvilgsniu  lenkai  jokio  pamato  neturi   I              ]**  savo
reikalavimams,.  Taipogi  jie  neturi  ir  istoriniu  Zvilgsniu  joking  pamatavimu
savo   pretenzijoms,   nes   §ios   gubernijos   prie   Lenkijos   niekad   nepriklau-
se-iGardino  ir   Suvalku  gubernijos   galima  ir  reikia  nuo  lenki!  apginti.

Su   gudais   sunkiai-nezinia,   ar   mes   i  juos   Zitiresim   kaipo  i   tauta,
ar    kaipo    i    amorf e   mass.

Siena  su  gudais  sunku  nustatyti -kalbetojas  neapsiima  5io  klausimo
i§ri§ti.  Latgaliai   gravituoja   i  lietuvius.   [1§]   Dysnos  ir  Vileikos  apskri5iu
prie  Lietuvos  turetu  priklausyti  tos  apylinkes,  kur  yra  dauguma  kataliku.
Sus,lavinimo  pavojus  §iandien  nera  toks  didelis  kaip  senoveje -svetimo
elemento    per    daug    bijo\ti    ir    nereikia.

Maculevi6ius-Maironis.-Gardino   gub.   etnografiniu  Zvilgsniu  nezinia
kam  priklauso,  i5  j,os  reiketu  i§sizadeti  Baltstoges  ir  Bielsko  apskr[i6iu] .

Smetona.-Daug   yra   keblumu`   Baltstoges   prijungimo.   Palikti   Balt-
stoge,  vokie6iai  galetu  j?  pasisavinti.  Industrijos  miestui  btitu  naudinga
likti   prie   Lietuvos,.   Ne  tiek  Baltlstoge  reikalinga   Lietuvai,   kaip   Lietuva
Baltstogei.  Gardino  gubernijoj  yra  daug  svetimu  elementl!:  vienu  ukrai-
nie€ing   350.000,   daug   taipogi   Zydt!   ir   lenku.   Ta€iau   apie   Gardina   giliai
gltldi  lietuvi§kos  tradicijos,  gyventojai  vadina  save  lietuviais,  ne  lenkais.

*  Du  pesasi,  tre6ias  laimi   (lot.).
**   Neiskaitomas  Zodis.
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.Rarui  uzejus,  daug  rusu,  Zydq;  ir  baltarusiu  i§bego,  kurie  jau  grei€iausiai
negri§.   Vilniaus   gubernijoje   reikia   prijungti   tik  katalikus,   o  o,rtodoksus
palikti    rusams,    nes    katalikai    esa    lietuving    kilmes.

Btitng  geriau   priimti   Lietuvos   Valstijon   Letgalius,  juo   labiau  kad  jie
patys   nori,  ypa5   apie  Dinaburga *.   Gudu   lenkams   duoti  neverta,  bet  ir
prie  Lietuvos  juCis  jungti  sunku,  nes  daug  reiketu  darbo,  kad  juos  i5kul-
ttirinti.   Gudai   turi   per   daug   didelius   apetitus.   Imant   Vilniaus,   Kauno,
Suvalku   ir   dali   Gardino   guberniju,   susidarytu    120.000   kv.   kin,   i5   ju
lietuving.   apgyventa   70   kv.   'kilometrui.   Karai   dar   nepranyks,   reikia   atsi-
Zitireti   ir   i   strateginius   Lietuvos   reikailus.   Lietuviams   netaktinga   btitu
reikalauti   sta5iai   Liepojaus,   geriau  reikalauti   tik  uosto,   vokie6iai   patys
pasirtipins   duoti   uosta,   gal   Tilze   arba   Klaipeda.   Kai   del   Gardino,   tai
reiketu:  atmesti  tas  apylinkes,  kur  len,kai  arba  ukrainai  gyvena  tir§ta  mase,
btitent,   Bielsko   Brastos,  Baltstoiges   apskr[ities]    iki   Belovezo  girios.

Kairys.-Sto\veti   ant   Vilniaus   Konferencijos   pamatu.   Letgaliu   klau-
simas  nera  aktualus.

Reiketu   reikalauti   neutralizavimo   Liepojaus   ir   Klaipedos.    Klaipeda
reikalinga    del    Vilijos    ir    Nemuno.

Petrulis.-Stoveti   ant   etnografinio   pamato,   pla6iai   suprasto,   palikti
uZ   Lietuvos   sienu   Bielska,   Prusenus.   Gardino   gudai   nera   baltarusiais,
jie  kalba  5iupiniu.

Pasibaigus  diskusi.jai,  prieiname  prie  Lietuvo's  sienng  nus,tatym.o.  Dau-
guma  balsu  nutarta,  kad  siena  su  vokie6iais  pasiliktu  senoji.  Toliau  Lie-
tuvos   siena   su   lenkais  tureti  ,eiti   pro`  Grajeva,   taip   kad   Grajevas   liktu
]enkL!   puse`je,   toliau   pro   Asal?    [Ossowiec],   kuri   lieka   lietuving   puseje,

•.   -     ` t                 .       .      I-.    1     .                       1.1   I               `r         .
Bebr'i!  -upe -i,ki   Naroivo-s   ir  Nariova   iki`  Naraukai   [Bielsk`as  paliktu  uZ   si
nos],-toriau  pro  Sare§eva  ant  Prusenu,  kurie  lieka  prie  Lietuvos,  paskui
pro   Slanym?,   kuris   irgi   lieka   prie   Lietuvos,   toliau   ant   Naugarduko   ir

sB]argafr,°Vt]o?]]£E'u.k:yr{:o]srng:a:tea:{Sgra[;a,LfAtuu5Va?Sk[!ibi%]uS3ifa£5i]N2e£EE°a.Pk]::
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munu  iki  upe`s   Berziines **,   Berzi,ne  iki  k,aim'o  Slavi§ki',  paskui  Noriu  iki
Dolkinovol,   nuoi  Dolkinovo  Vilniaus   guber [,niljos]   riba   ikii  Gil,1iosios   [Glu-
bokoje],  toliau  Dysnos   upe  iki  Dauguvos  ir  toliau  Dauguva.   Sits  siena
parejo  pries   du  balsu.

Nutarta   kviesti   Letgalius  prisideti  prie  Lietuvos,  jeigu  jie  nesutikti£,
tai   siena  eitt!  Dauguva  iki  Jakobmie,s6io,  toliau  pro  Radvili5kius   [mtisu
puseje],   paskui   Kur5o   siena   iki   Priekules   ant   Grobines,   nuo   Grobines
pro    Liepoiju„    kuris    pasilieka    mtisu,   puseje    [ekonomine   korektyva]   iki
`jtirnl.

P.   Saulys.-Sitoks   ribu   nustatymas   prie5inasi   Vilniaus   Konferenci-
jos  nutarimams,   nes   ine5a   baltarusing  ir  Letgaling  prijungimo  ir  juju  au-
tonomijos  klausimaj

Gabrys.-Entente  tik  tai  tada  rems  Lietuvos  Nepriklausoimybe,  jeigu
Lietuva  bus   didele,  nes  tik  tada   Lietuva  gales  btiti  sverian€iu  elementu
Europos  lygsvaroje.

*  Daugpilis.
**  Berznna.
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Smetona   gina  nustatytas  ribas.  Zemes,  kurias  pravestos  ribos  apima,
visada   prie   Lietuvos   priklause,   jos   nesiprie5ina   Vilniaus   Konferencijos
nutarimams,   nes   toji   Konferencija   pramate   ir   sutiko   prie   etnografining
sienu   dar  ekonomi§kas  patai,sas.

Kairys.-Berno   Konferencija   negali   nutolti   nuo   Vilniaus   Konferen-
cijos  nustatytu  pamatng,  bet  gali  nurodyti  ekonomines  korektyvas,  taipogi
u.oisto   reiikala.   ir   pra§yti   L,ietuvos   Tarybos,   'kad   ji   §iais   dalykais   pasirtl-
pintng.

Purickis   sitilo   i§rinkti   Komisija,   kuri   ribu   klausim?   giliau   pastudi-
juotng.

Rezo`liu'cijt!   Komisija,   kurio`n   ii5rinktas   Gabrys,   Kairys,   Petrulis,   Pu-
rickis   ir   Smetona,   paduoda    svarstymui    Konfere'ncijos   rezoliucija   delei
rib,2.

Rezoliucija   priimta   su   mazomis   pataisomis,   jois   tekstas   toks:
„Kai   del   Lietuvos   ribu,   lietuvit£   Berno   Konferenicija   sutinka   su   Lie-
tuvos   Konferencijos    [Vilniuje]    rezoliucija,   btitent,   reikalauja   Nepri-
klausomos  Lietuvos  etnografinese  ribose  su  reikalingomis  ekonoimining
arba    kitais    atzvilgiais   korektyvomis.    Konferenicija   mano,   kad   ribu
klausim?   tuojau   reiketu,   pradeti   ri5ti.   Jos   numanymu   etnografinin
Lietuvos   plotan   ieina   visa   Kauno   ir   Suvalku   gubern[ijos],   §iaurine
dalis  Baltstoges  apskri[ities]   su  miestu  Baltstoge,  Gardino,  Slanymo,
Sokolkos   ir   Volkoivisko   i5tisi    apskri6iai    Gardino   gub.,   nes    5ituose
apskri5iuose,   nors   kalbama   mai5ytu   slavi5ku   dialektu,   ta€iau  ju   gy-
ventojai  savo  tikyba,  btidu,  papro6iais  ir  rases  privalumais  pri'klauso
prie  Lietuving  tautos.  Jie   gyvena  teritorijoje,  kuri  nuo  seniausiu  isto-
rijoje   pamenamng   laiku,   tai  yra   nuo  XIII   met5im€io  pradzios,  visada
prie     Lietuvos    priklause,    todel     net  ir  rusng   valdzia   visada   Zitirejo
i   Gardino    gubernij?   kaipo   i   integrale   etnografines   Lietuvos    dali.
Einant  rytuosna,  prie  Lietuvos  priklauso  Naugarduko  apskriti.s  Mins-
ko    guber[nijoje],  ir  visa    Vilniaus    gubernija,    i§skyrus    tas   Vileikos
ir   Dysnos   apskri5iu   dali,s,   kur   gyvento'ju   dauguma   p'ripazista   pravo-
slavng,  tikyb?.  Siaureje  etnografine  Lietuvos  .siena  siekia  iki  Dauguvos
upi,s,  apimant  visa   Iluk§to,s  apskr[iti]    Kur§o  gubern[ijoje],  o  paskui
eina   mazdaug,  Kauno-Kur§o   gubernijng   sienomis   iki   upes   Bartuvos
ir  upe  Bartuva   iki  ].tiros.

Tarp   ekonomining   korektyvt2   Konferencija   nuzitiri   kaipo   svarbiau-
sia  reikala -Lietuvai  uosto".

3.   Lietuving   santykiai   su   Lietuvo's   mazumomis
Smetona.-Mazumoms,   kurios   gyvena   tir§tomis   masemis,   duoti   kul-

ttiros   bei   istaigu   ir  savivaldymo   autonomija.   Kalba   gales   vartoti   savo,
bet  valstijos  kalba  turf  btiti   lietuvi§ka.   Lietuvos  valstijos   gyvenime  ma-
Zumos   dalyvaus   per   auk5tesnes  istaigas.   I  viena  bendra   seima  visng  gal
suleisti   ir  neverta,   tatai   gal  btitng  reikalinga   isteigti   auk§tesnius  rtimus.

Maculevi6ius-Maironi,s.-Kalbant   apie   mazumas,   reikia   5i   klausim?
paskirti  i  dvi    dalis.   Tie,   kurie   nqieina    i   ti'kros    etnograf ines   Lietuvos
plots    [Gardino   gubern[ija],   turetng   gauti   kulttiros   bei   istaigu   autono-
mija,   tie   gi,   kurie   gyvena   lietuvi§kai   kalban€ing,   apylinkese,   turetng  tai-
kintis  prie   didumots.
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Saulys.-Letgaling    klausimas    nera    realus,    apie   ji    nereikia    kalbeti.
Gudu   pretenzijos    labai    dideles,   jie   po   lenki!    dvasi5kijos    itaka.   Visos
tarybos   su   jais   prie   nieko   neprivede.   Jie   reikalauja   lygiui   su   lietuviais
teising:,   vieno   Seimo   Vilniuje.   Vienas   seimas   su   baltarusiais   btitu   nepa-
geidaujama,  kataliki5ka  baltarusiu  dalis  yra  visai  lenku  rankose.  Rusija
po  karo  vel  bus,  grei6iausia,  nacionalisti5ka.  Jeigu  mes  prisiimsim  daug
slavi§ko   elemento,   tai   mes   negalesim   jo   apginti   nuo   rusu.   Gudai  net
reikalauja  Vilniaus.

Staugaitis.-Del   mazumng,   ner   ka   daug   kalbeti.   Vilniaus   Konferen-
cija   t?   klausim?   principialiai   i5ri§o,   pripazindama   mazumoms   visi§k?
1iuoisybg,   ir   teise  vartoti   savo   kalba   Vilniaus   Seime.

Run.   Ran.   0l§auskas.-Reikia   tiems   i§tauteliams   padeti   grizti   prie
savo  tautos,   reikia   Zadinti  juose  tautine  samone,  kad  jie  susiprastng  esa
lietuviais,   ypa6   tai   galima   pasiekti   tarp   jaunimo,   auklejant   ji   lietuvi§-
kose  mokyklose.

Smetona   nesutinka   su   p.   Saulio   i5vedziojimais.   Jo   nuomone,   jeigu
'Gardinas   tektng   lenkams   arba   gudams,   tai   Vilniu   btitu   daug   sunkiau
sulietuvinti.

Petrulis  pataria   rtipintis  atskirti  nuo  Baltstoges  Valdybos  ir
prie  Lietuvois  tas  Gardino  gubern[ijos]   dalis,  kur  gyventojai  yr
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kilmes.   Diduma   Gardino   gubern[ijo,s]    gyventoju,  tai  ne  gudai,   bet  kal-
bantieji   „po   prostemu"   lietuviai;   del   ju   reikia   leisti   ju   dialekte   laikra5-
£ius  ir  knygas.

Purickis.-Mtisu  mazumos -tai  i5tauteje  lietuviai,  tai  mtisng:  sergan-
tieji    broliai     [Vilniaus    gubern[ijoje]].    Reikia    jiems    padeti    i§gyti.  Jie
verti   pasigailejimo,   neturi   nei   knygu,   nei   laikra55ii£;   del   jng   reikia   dva-
si§ko   peno  jiems   prieinamoje   formoje,  jie  pamazu  gri5   prie  mtisu.   Kal-
betojas   priveda   vi,sokius   jam   Zinbmus   pavyzdzius.

Maculevi6ius-Maironis.-Visi   kalba   tik   apie  mazumu  teises,   bet   rei-
kia   atsizitireti  i   ju   priedermes.   Lenkai  turi  jaustis   Lietuvos  pilie6iais  ir
negali  varyti   i5tautinimo,  kad  kaip  jie   dabar   daro.  Zydai  taipogi  turetu
daugiau  atsizitireti  ir  rtipintis  Lietuvos  rei.kalais.

Kairys.-Mazumoms   reikia   duoti   teises   liu`oso   ji!   kulttiros   pletoji-
mosi,   bet   apie   bendra   valstybini   sugyvenima   §iandien   kalbeti   dar   per
anksti.   Nuo   lenkng  reikalauti,   kad  jie  btltng   politi5kais   lietuviais,   tai   yra,
had   jie   jausti!si   kra§to   pilie5iais.    Laikra5tis   lenku   kalba    labai   reika-
1ingas.

Rezo'liuciju    Komisija    sitilo    diskutavimui    rezoliucija    delei   mazumu.
Po   trumpos   diskusijos,   ine§us   kai   kurias   pataisas,   rezoliucija   didumu
balsu  priimama.  Tekstas  jos  §itoks:
1.  „Lietuviu    Berno    Konferencija    delei    santykiu   ,su    mazumomis    stoja

ant  lietuviu  Konferencijos  Vilniuje  pamato.
2.1§   Gardino   ir  Minsko   gubern[iju]    lietuvi§ku,   daliu,   kuriu   gyventojai

skiriasi   savo  kalba  ir  tikyba,  sudaryti  administratine  vienata,  suri§ta
su   Lietuvos   Valstija   tarn   tikrais   dar   nustatytinais   santykiais.

3.    Kreiptis   i   L,iietuvois   Taryba,   \kad   ji`   pa,sirtipin.tnt   nuio   vokie€iu   okuipa-
cijos   valdybu  „Baltstoge-Gardinas"   ir  „Kur§as"  tuojaus  atskirti   lie-
tuving  gyvenamas  apylinkes  ir  p,rijungti  j?si(as  prie  dabartines  „Lietu-
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vios"  valdybois,  ir  kad  visoje  btisimoje  Lietuvos  valstijoje  btitu  uzkirsta
kelias   propagandai,   varomai   ypa€   per   bazny5ias,   mokyklas   ir   t.t.,
prie§ingai  Lietuvos  valstijos  atstatymui.

4.  Jeigu  Letgaliai  noretL!  prisideti  prie  Lietuvos  Valstijos,  tai  jiems  duoti
kulttiros,   5vietimo,   tikio   ir   administracijos   savivalda   ir   atskir3   R[o-
mos]    kataliku   vyskupij?,   suri5ta   su   Lietuvos   arkivyskupija".
15keliamas   klausimas,   kaip   Zitireti   i   Lietuvos   lenkininku   pasielgima,

kurie   25   geguzes    1917   in.    iteike   Vokietijos    Kancleriui   memoiriala   su
44   para§ais,   pra§ydami   prijungti   Lietuva   prie   Lenkijos.

Kai   kurie   kvalifikuoja   §i   pasielgim?   kaipo   kra§to   i§davyste.
Staugaitis.~To    pasielgimo    i§davy,ste    kvalifikuoti     [...]*.
Gabrys   ir   Dzimidavi€ius   mano,   kad   juos   reiketu   patraukti   lietuving

tieson  kaipo  i§davikus.
S`metotna   profponuoja   rezoliucija,   kuri   daugu`mai   niepati`nka.
Bartu5ka  stebisi  i5  lietuviu,  kurie  toikio  pasielgimo  nenori  kvalifikuoti

kaipo  i5davyste.
Saulys   i5rodineija,   kad   Cia   i§davystes   nera,   ir   priki§a   §vei.carie6iams

per   daug  didel,i  kar5€iavim?si.
Staugaitis  mano,  kad  nebuvo  i§davystes   §itame  lenkininku  akte,  nes

dar   nebuvo   pripazintos   Lietuvois   Valstijos.
015auskas   i§rodineja,   kad   nera   abejojimo,   jog   lenkininkai   §iuoi  aktu

papilde  kra§to   i§davyste    [haute   trahison].
Kairys   pataria   44-riu   fakto   nekonkretizuoti,   i§ne§ti   bendra   rezoliu-

cija,   kuri   pasmerktu,  visus   pana5ius.  aktus.  Jo   proponuojama   rezoliucija
skamba   §itaip:

„Lietuviu   Berno   Konferencija,   imdama   domen   tai,   kad   ttil.os   Lietu-
vos   visuomenes   grupes   ir   atskiri   asmenys   i5   tautiniu   Lietuvos   rna-
Zumu   vare   ir   tebevaro   prie§inga   nepriklausomai   Lietuvos   Valstijai
politi§ka   akcija,   kurios   ry5kiausiu  pavyzdziu  yra   memorialas   grupes
44-rib   Lietuvos   le'nku,   reikalaujas   prijungimo   Lietuvos   prie   Lenki-
jos-5iuomi   parei§kia,   kad   pana§tis   Zygiai  pasmerktini   i§  viso.   Lie-
tuvos    Tarybai,    kaipo   valstybinei    Lietuvos   istaigai    susidarius,   turi
btiti   baudziami   ir   todel   kreipiasi  i  Lietuvos   Taryba,   kad   ji   ateityje
prasikaltusius   tuo   Zvilgsniu   Lietuvos   pilie€ius   trauktu   atsakomyben
kaipo  kra§to  isdavejus".
Rezioliucija  priimta  visu  vienu  balsu.
Gabrys  duoda  sumanyma,  kad  Konferencijos  atstovai  apsilankytng  pas

Sveicarijos   Prezidenta.   Sumanymas  priimtas  ir  nutarta,   kad   delegacijon
ieitu  5  Zmones,  trys  nuo  Lietuvos  Tarybos  ir  du  nuo  Sveicarijos  organi-
zaciju -L[ietuviu]    Pildomojo   Komiteto   ir   Centr[alinito]    Komiteto   „Li-
tuania".

Gabrys  kelia   klautsima   delei   Lietuvos  Tarybos  kompetencijo.s.  Jo  nu-
manymu   toji   kompetencija   turetu   btiti   plati,   nes   kitaip   btitu   Lietuvai
pazeminimas.

*  Nebaigtas  sa.ki;nys.
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Smetona   prane5a,   kad   Liet[uvos]    Taryba   yra   idavusi   vokie5iu   val-
dziai   memorials,   kuriame   reikalaujama   §ie   dalykai:   a\    1ietuviu   kalbos
kaipo    oficiales    Tarybos    posedziuose    vartojimas,    b)    iniciatyvos   teise,
c)    su   gyventojais   ir   organizacijomis   susisii©kimo  liuosybe,   d)    pagerini-
mas   Lietuvos   gyventoju:  btlvio,   e)   Tarybos   vidujinis   sutvarkymas   sava-
rankiai.

Gabrys  reikalauja,  kad  Liet[uvos]   Taryba  turetu  daug  platesne  kom-
petencija.    Taryba-tai    Lietuvos    valdzios    branduolys.    Jis    sidlo,    kad
Tarybai   btitng   tuojaus   pavesta   5ios   sritys:   a)    1a`bdarybe,   b)    sura§ymas
padarytu   nuostoliu,   c)    Lietuvos    atstatymas,    d)    viso   kra5to   ap§vieta,
e)    kultu   ministerija,   I)    draugijos   ir   organizaicijos,   g)   spauda   ir   publi-

ai   ir   mokes5iai,   k):   teisiu   skyrius

jos   pagaminimas.

miestu  municipalitetai,  p)   Agrare
inimas  bazny6ios   turtu,   t)   knygy-

kacija,   h)    skundi!   sekcija,
1)   vietine  savivaldyba,  in)
reforma,  r)   valstijos   turtai,   s)
nai,   archyvai,   u)    Lietuvos   ko

fin

Smeto-na.-Visu:   5itu    sri€ing    negalesim    aprepti,    stoka    prisirengusiu
specialistt!,    antai:   juristu,   finansistu   ir   t.t.  Neturim    dargi   savo   teisiu
kodekso.   Galima   btltu   paimti   labdarybe   ir   §vietima.

Kairys.-Lietuvos   Tarybos   pirmiausia    uzduotis-dalyvauti   ir   nor-
muoti   dabartini   Lietuvos   gyvenima,   ruo5tis   prie   btisian€io   Lietuvos   su-
tvarkymo,   ruo§tis   prie   valstybinio   gyvenimo.   Paklausti   vokie5iu,   ka  jie
mano   daryti   su   Lietuvos   Taryba.   Mes   negalime   btiti   §ydu   vokie6iu,  ju
darbams,  mes  turime  parodyti  maximum  nusileidimo.  Inteligenti§ku  jegu
yra,   reikia   tik   atsakan€iu   darbui   salygu.   Jeigu   darbininku   ir   trtiksta,
galima  juois  i5  kitur  pritraukti.

Saulys   kritikuoja   p.   Gabri.   Taryba-ne   ministerija,   bet   mazas   sei-
mas,   ji   sudarys   ministerija.   Taryba   reikalauja   teises   liuoso   susine5imo
su  gyventojais  lietuviu  kalba,  liuosos  iniciatyvos.

Staugaitis   kalba   apie   nuostolius.   Nuosto\lius   padare   rusai   ir   vokie-
€iai.   Prie   nuostoliu   skai6iavimo  turetu   btiti   ir  vokie5iu   atstlovas,   nes   jie
paskui  pristatys   savo   saskait3   uZ  tiltus,   gelezinkelius   ir  t.t.

Gabrys.-Tarybai    reikalinga    istatymu    davimo   ir   vykdynimo    gale.
Purickis.-Vokie€iai   patys   dar   nezino,   ka   jie   su   Taryba   darys,  jie

bijo,   kad  neatsikartotu,  tas,   kas  buvo   su  lenku  valstijos  taryba.   Kompe-
tencija   i§dirbs   gyvenimas.   Pastatyti   5iandien   reikalavimus   per   daug   di-
deles  kompetencijos -btitu  susierzinti  ,su  vokie6iais.  Taryba  turetng  dabar
uzsiimti  visu  pirma  Zmoniu  vargo  sumazinimu.  Politi§ki  atsitikimai  tures
didele'  itaka  i   5i  klausima.

Smetona.-Kolei   Lietuva   nera    prokliamuota   valstija -Taryba   ne-
gali   imti   istatt£   1eidimo   teises.   Trtiksta   inteligentu.   Taryba   galetng   imti
ap5vietos,   labdarybes   ir   kulttiros   istaigas.

Kyla    smarkios    diskusijos,    ar    detalizuoti   Tarybos   kompetencija,    ar
ne,-vieni-uZ,   kiti-pries.   Kai   kurie   i§kelia   klausim?,   kaip   sustip-
rinti   Liet[uvos]    Tarybos   autoriteta   kaip   tarp   pa6iu   lietuviu,   taip  ir  uZ-
sienyje,   ypa6   pries   vokie5iu,.   valdzia.   Jokiu   praktikos   i§vadu    delei   5io
klausimo  nepadaryta,  tik  visi  sutiko,  kad  reikalingas  yra  vienas  arba  du
L[ietuvos]   Tarybos  atstovu  Berlyne.
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Delei    pa€ios    L[ietuvos]     Tarybos    kompetencijos    priimta    5ioji   rezo-
liucija:

„Lietuviu    Berno    Konferencija,    pripazindama    Lietuvois    Taryba,    i5-
rinkta    Vilniaus    Konferencijos     [18-22    d.    rugsejo    1917   in.],    tikra
Lietuvos   atstove,  vyriausia   lietuving  tautos  vadove  ir  Nepriklausomos
Lietuvois   valdzios   branduoliu,   reikalauja   §iai   Tarybai   tinkamos   kom-
petencijos,  btitent:

1.   Lietuvos  tikiui   sutvarkyti:    [a)   rekvizicijos,  b)   karo  nuostoliai,   c)   i5-
griautl!  sodzii2  ir  miestu  atstatymas,  d)   agrare  reforma,  e)   valstijos
turtai   ir  t. t.] .

2.  Visuomenes   gyvenimui   nustatyti:   a|,,  draugijos,   b)   spauda  ir  t.t.
3.   Skundus   ant   okupa`cijos   valdzios   pertikrinti    [del  rekviziciju  bei   kitng

karo  sunkenybiu]j.
4.   Svietimo  reikaluose.
5.   Kulto   dalykuose.
6.   Finanisng:  sutvarkyme.
7.  Pramones  ir  prekybos  organizavime.
8.  Teisiu   dalykuose    (ypa6   Lietuvos   valstybines   konstitucijos   pagami-

nimas  ir  teisil2  kodekso  paruo§imas).
9.   Policijos   Zinyba.

10.   Savivalda.
11.   Mokslo   ir   dailes   istaigng   Zinyba.

Kad  Lietuvos  Taryba  galett!  tinkamai  atlikti  auk56iau  i§destyta  darbi£`
eile,    L[i,etuvil!]    Berno    Konferencija    laiko   reikalinga   ivykdyti   Tarybos
memoriale  i§destytus   pageidavimus   ir  rtipintis  pakeisti   Lietuvoje   dabar-
tine  valdymo   sistema.   ir  jos   agentus,  per  maza   atsizitirin€ius  i   §alies  ir
gyventojng  reikalus"  *.

Uzsienio  lietuving  susitvarkymas

Purickis.-Sis  klausimas   apima   ne  tik   Sveicarijos   lietuvius,  bet   Ru-
sijos,  taipogi  ir  Amerikos.

Petrulis.-Reikia   pra5yti    uzsienio   lietuvius,   kad   jie   nesipe§tu,   bet
dirbtng:t  ir  remtu   Lietuvo;s   Taryba.

Kairys.-Uzsienio    lietuviai   turi   ,susiburti    ant   nepriklausomos    Lie-
tuvos   lozungo   ir   remti   Lietuvos   Taryb?,   kiek   ji   t?   lozunga   saugos  ir
ivy'kins.   Sveicarijoj   Taryba   tures   atlikti   dideli   darb?,   ji   tures   parengti
platform?    darbams    laike   taikos   tarybu,   todel   j?    reikalinga    papildyti.
Reikia,   kad   Cia   btitu   visng   partiju   atstovai,   ypa€   Rusijlos   ir   Amerikos
lietuviu.

Gabrys.-Sveicarijos   atstovybei   reikia   ivairing   partijng   ir   kvalifikuotu
Zmoni`ng:,   kurie   galetu   Cia   dirbti.

Purickis   pritaria   tarn,   kas   buvo   pasakyta,   paakina,   kad   Sveicarijos
lietuviu   veikimas   buvo   per   daug   diskredituojamas   pa6iu   lietuvil!,   ypa6
esani€iij;    Sveicarijoj,    ir    pra§o,    kad     Konfe[...]**

*:  £:3ta:g;i:  s¥%Efj;°sj.e   Prfe    rezo]£ucjj.os    ma§±nra§tfnfs   prfera§as _ „Neske]bt]„.
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Staugaitis    proponuoja    i§ne5ti    rezoliucija,    papeikian6ia.    5mei'Zikus    ir
pagirian6ia   Sveicarijos   atstovybes   darbus.

Bartu§ka  stato  klausima:  ar  pripazinsime  jau  kitu  konferenciju   [Lau-
sannos  1`  ir  11]   nutiestus  uzsienio  Tarybai  suorganizuoti  pamatus,  ar  sta-
tysime   naujus-pernyk56ios   konferencijos  kalba   tik  apie   sroviu  bei  or-
ganizaciju    atstovus.    Reikia,    kad    igaliotiniai    uzsieni.o    tarybon    turetq
mandatus  ant  ra§to.

Petrulis   skaito,  rezoliucijos   apie   Sveicarijos   Taryba   projekt?.   Projek-
tas   atiduotas  Rezoliucij`u.  Komisijon.

Kairys.-Sveicarijos   atstovybei    [tarybai]    negalima   i5ne§ti   nei   pagy-
rimo,  nei  papeikimo,   nqisigilinus  i  jos   darbus.  Taryba  ji  vadintis  nega-
1ejo,   nes   nebuvo   nei   sroiviu,   nei   politi§kng   organizaicijng   atstovu.   Reikia
sudaryti  atstotvybe  ant  pla5iu  pamatng -visos  partijos,  kiek  galint,  turetu
btiti   atstovaujamos.   Cia  turi  btiti  politikos  centras.  Visokios  klidtys   ne-
leido   iki   5iolei   to  centro  ikurti.

I{un.   Ran.   0l§auskas.-A5   nebuvau   Sveicarijos   Tarybos   nariu,   bet
dirbau  ir  kontroliavau  visa  jos  veikima,  nieko  peiktino  neatradau.  Praeiti
-tylomis,  jos   darbng  nepagyrus,  negalima.

Saulys.-Reikia    i§rinkti    komisija,    kuri    i5tirtu    Sveicarijos    Tarybos
veikima.

Gab-`rys.-Jeigu    Tarybai    nebus    i5reik5ta    pasitikejimas-a§    turesiu
atsistatydinti.   Toiliaus   kalbetojas   sitilo   uztvirtinti   jau   veikian6ia   Sveica-
rijos   Taryba    [Conseil   National   Supreme]*,   susidedan6ia   dabar   i§   trij'u
atstolvu -igali,otinit!    [Bartu§ka,   Dzimi'davi'5ius,   Purickis]    ir   triju   Svei-
carijos   lietuvi5ku   organizaciju   pirmininku    [Kun.   Ran.   015auskas,   kun.
Steponaitis,    Gabrys]    ir   i5ne5ti   pagirian6ia    §ios   Tarybos    darbus   rezo-
1iucija.

Dzimidavi5ius.-Taryba    Sveicarijos   neturejo   legalio   pamato,   o   jos
darbus   bus   galima   girti   bei   peikti,   kai   Revizijos   Ko'misija   juos   i5tirs.

Saulys   sitilo   i5rinkti   Kiomisija   Sveicarijos   atstovybes   veikimui   i§'t'irti
ir  sutinka  btiti  tos  revizijos  nariu.

Pasitllymas   priimtas,   ir   revizijon   i5rinktas   Lietuvos   Tarybos   prezi-
diumas,    btitent    p,'ir[miniinkas]      [Smetona],    vice-pirm[ininkas]      [Kaiirys],
sekretorius    [Saulys]   ir   dar   kun.   Staugaitis.

Saulys  referuoja   apie  p.   Roppo   Berlyne   ikurta   laikra§ti,   tas   laikra§-
tis   labai   reikalingas,   tik   nera   lietuvio   redakcijoj.   Reikia   sil!sti   Zmogu.
A5   ten  vaziuoti   ketinu,  bet  tuom  tarpu  negaliu.

Gabrys   proponuoja   igalioti   nuo   Lietuvos   Tarybos   p.   Roppa.
Run.   Staugaitis.-Kadangi   dabar   Vokietijoj   didele   itaka   turi   kata-

1ikai,   'tatai   reikia   tureti   Berlyne   kunigas;   proponuoja   kun.   Puricki.
Petrulis.-Reiketu  tureti   gal   tris   Zmones   Berlyne;   vienas  kaipo  am-

basadorius,  o  kiti  pagalbininkai.
Kairys   sitilo   Janulaiti,   kuris   irgi   tikti!',   Berlyne.
Daumantas   duoda  sumanyma  rtipintis  .paliuosuoti   inteligentus  belais-

vius  i§  Vokietijos   Sveicarijon.

*  Auks6iausioji  Tautos  Taryba   (pranc.).
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Vilniaus  vyskupijos  klausimas

Petrulis.-Vilniaus   baznytine   valdzia   varo   lenku   propaganda    per
baznyaias.  Re.i'kia  veikti  sustabdymui  jos.

Purickis  referuoja   apie   tai,   kas   padaryta   Sveicarijos   Tarybos,   Ber-
lyne,  Ober-Oste  ir  pas  Nunciju  Pacelli.

Gabrys  papildo  prane5ima.
Bartu5ka    sitilo   reikalauti    Lietuvai    savos    arkivyskupijois,   pra§alinti

kun.   Miichalkevi5iu   ir   siu,st`i   Sv.   Tevui   telegrama   su   pasveikinimu.
Kairys.-Lietuvos    Tarybai    sunku    rtipintis    Vil[niaus]     Vyskupijos

klausi.mu,   kitas   dalykas,  jeigu   Lietuva   btitL±   nepriklausoma.
Staugaitis  sutinka  su  p.   Kairiu.
Run.   Ran.   015auskas   i§rodineja,   kad   Lietuvos   Taryba    [...]*.
Vienas   i§   Lietuvos   Tarybos   delegatu   prane5a,   'kad   Vilniaus   vysku-

pijos   administr[atorius],   kun.   Michalkiewicz,   ivede   Vilniaus   kapitulon
lenkininkus,   bdtent,   pats   save,   Wolodzko,   Uszydlo,    Liubianec   ir   kun.
Kukta.   Referentas   pataria   isne5ti   delei   5io   fakto   rezoliucija.

Kairys   mano,   kad   nerei.ketu   detalizuoti,   bet   i5ne§ti   bendra   rezoliu-
cija,  papeikian5ia   lenkinima  per  bazny€ia.

Petrulis   ir   Purickis   sitilo   rezo'liucij?   delei   Vilniaus   vyskupijos.   Pa-
darius   kai   kurias   pataisas,   priimta   §ioji   rezoliucija:

„Lietuviu    Berno    Konferencija    kreipiasi    i    Lietuvos   Taryba,   kad  ji,
turint  omenyje  pasielgima  Vilniaus  vyskupijos  Administratoriaus  kun.
Michalkiewicz,    kuris,    btinant    oficialiu    Lietuviu    Bazny€ios    atstovu,
driso   pasira§yti   po   44   Vilniaus   lenkininkng.  memorialu,   kad   ji,   t[ai]
yra   Taryba,   pra§ytu   Apa5tali§ko   Sosto,   idant   Jis   teiktl!si   kuo   grei-
€iausia   kun.   Micha,lkiewicz   nuo   uZ.imamos   vietos   pra5alinti".
Paskui   dar   priimta   sekanti   rezoliucija   delei   ivedimo   Vilniaus   kapi-

tulon  auk5€iau  paminetu  Zmoniu,.
„L [ietuviu]    Berno   Konferencija   grieztai   protestuoja   pries   Viln[iaus]
Vyskupijos   valdyt[ojo]    kun.   Michalkiewicz   pasielgima,   kuris    driso
ivesti    Vilniaus    kapitulon    asmenis,    pasizymejusius    lietuving    tautai
kenksmingu  veikimu  ir  re,ikalauja,  kad  tie  asmenys  btitu  i§  kapitulos
pra§alinti"  **.
Priimtas   kun.   Bartu5kos   sumanymas   sii!sti   telegrams   konferencijos

vardu  §v.  Tevui.  Telegramos  teksta  sustatys  Ma.culevi€ius-Mairo,nis,  Gab-
rys,  Purickis.

15rinkta   Komis,ija  pas  Mgr.  Marchetti ***   Berne.   Koimisijon  .iejo,:  Ma-
culevi€ius-Maironi's,  Petrulis,  Smetoina,  Staugaitis.  Jie  pasikalbes  su  Mgr.
Marchetti  delei  Vilniaus  vyskuplijos.

Run.   Stepo,nait,iJs   ine5a   Seinu   vyskupijos   klausima,   btitent    [.  .  .]****
*   Nebaigtas  sakinys.

**   Protokolo    kopijoje    pries    rezoliucijas    ma§inrastinis    priera5as-„Zidr.    pusl.    31".
Paskutiniame  protokolo   puslapyje   (Cia   p.   329)   pateikiama   dar  viena   rezoliucija   del   Vil-
niaus   vyskupijos   reikalu.   Ji   priimta   po   atsil,amkymo   pas  Miarchetti.

***  Marchetti -Sv.  Sosto  atstovas  SveicarijojeL
****   Nebaigtas  sahinys.
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Purickis   s,itilo  rezoliucija,  kuri  priimta  vienbalsiai.   Rezoliucijo's  teks-
fas  §itoks:

'#:T#]]   sKe°mn:£::Fjcjj,a ' yszajn°vdaarg£'a  kaaudk]esfe#  £¥tyasuk#iL°i's, yfaa€

Kauno   vyskupijoj   irgi   Bazny6iose   daroma   lenkq   agitacij.a,   dainuo-
jama   lenkng   patriotines   dainos,-nutare   pra5yti   Lietuvos   Tarybos,
kad  ji  saugotq  lietuving  tautos  €ielybes  ir  griebtngsi  visng  iranking;,  idant
nutautinim?, ,per  bazny6i?  visai  sustabdyt,i".

Santykial   su   Centralemis  valstijomis

Maculevi€ius-Maironis   stato   klausim?,   kaip   grei€iau  priversti   vokie-
€ius.   kad  jie  paskelbtu   Lietuvos   Nepiriiklausomybe.

Saulys   ir   hun.   kan.    0l§auskas   nurodo   rei`kal?    lietuviu   at'stovybes
Berlyne,   Vienoje,  o  gal   Sof,i4.oj   ir   Konstantinopoly.

Kairys.-Taryba    [Lietuvos]    turi   rtipintis,   kad   vokie6iai    paskelbtng
Lietuvos   Nepriklausomybg.   Taktiika   delei   §io   dalyko  nu`statyta   Vilniaus
Konferencijoj.

Gabrys   kritikuoja   Kairi   ir   i5rodineja,   kad   direktyvos,   i§ne§tos   Vil-
niaus  Konferencitjoj,-uzsienyj  `nepriimtinos.

Purickis  referuoja  apie  tai,  kaip  Zitirima  i  Lietuv?  Berlyne,  ypa6  apie
pasikalbe.iimus   su  p.   Erzbergeriu   ir  kitais   parlamento  atstovais.

Bartu§ka.-Lietuva,  reikalaudama  §au  Nepriklausomybes,  sutrauke  su
Entante,   jai   sunku   i5likti   neutraliai.   Kalbetojas   klausia   Lietuvos   Tary-
bos  patarimo,  kaip  elgti's  uzsienyje.

Smetona.-Mtisu   pamatas   turi   briti   realio   i§rokavimo  pamatas.   En-
tente  negali  ker§inti,  jeigu  mes,  reikalo  varomi,  eisime  santykiuosna  §u
vokie€iais.   Svyruoti   nereikia -lenkai   besvyruodami   susikompromitavo.

Run.    kan.    0l§auskas.-Reikia    rtipintis   vilsur,   kad   btitng   paskel'bta
Lietuvos   nepriklausomybe.   Jis,   vazinedamas   po  Europa,   visur   ta   minti
platin?s.    Kritikuoja   p.    Gabri,   kuris   i5rodinejo,   kad   nepriklausomybes
paskelbimas  galetng;  pakenkti.

Staugaitis   pataria   §veicari5kiems   laikytis   neutralumo.
Maculevi€ius-Maironis.-.Rtipintis  pagarsinti  Lietuvos  nepriklausomy-

be  nera   dar  joks  uzsiangazavimas   i§   atzvilgio  i   Centrales  Valstijas.
Saulys.-Negalima   vesti   dvilypes  politikos,  ir  uzsienio  ]ietuviai  turf

eiti  tomis  vezemis,  ka  ir  Li'etowes  Taryba.

Sam+tykiai   su   Entente  Valstijomis

Gabrys.-Negalima   ignoruoti   Entente's,   jeigu   ,norime   gauti   nepri-
klausomyb?.  Reikia  stiprinti  akcija  Entente's  valstijose,  ypa'€  rei.kia  tureti
savo  atstovus  tng  valstijng  sostinese.

Saulys.-Lietuvos  klausima  gali  i5kelti  tik  Vokietija.  Reikia  rtipintis,
kid   Vokietija   paskelbtu   Lietuvos   nepriklausomybe.   Entente   gali   mums
padeti   pasiliuosuoti   i5   po   Vckietijos   hegemonijos.   Entente   darys  tai   i§
egoisti5kng  tikslu.  Sveicarie5iai  turetu  stengtis  palaikyti  santykius  su  En-
tente   ir   i§aj§kinti    Lietuvos   padejim?.   Jeigu   pries   taikos   konferencij?
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nebus  i§kelta  Lietuvos  nepriklausomybe,  tai  paskui  laike  taikos  bus  dau8
sunkiau  ja  i§kelti.

Purl.ck.is.-Mes   Cia   laikemes   balansavimo   politikos,   bet   taii   yra   pa-
vojinga.   Reikia    ai§kiai   nustatyti    politikos   vezes,   nes   bebalansuodami
galime  nukristi  ir  palikti  izoiliuotais.

Smetona.-Negalima    btiti    per    daug   neutralais.    Plebiscitas   mums
pavojingas.   Entente  tt!   ribu,  kuriuos   mes   uzsibrezem,  mums   neduos,  gi
vokie€iai   gali   duoti.   Uzsienio  lietuviai   turetu   gasdinti   vokie€ius   suside-
jimu  su  Entente  a.rba  lenkais.

Gabrys.-Mes  turime  rdpintis   igyti   simpatijas   pa-s   Entente.   Bddami
liuosame   kra5te,   galime   daug  padaryti.   Sinlo    [...]*.   Kur5as   ir   Lietuva
turi  priklausyti  Rusijai.

Kalbama   apie   atstovus   Entente   valstijose,   statoma   kandidatai.   Slifl-
pas  len,giasi  vaziuoti  Londionan,  bet  dauguma  Ron,ferencijos  naring, mano,
kad  o,ficialiu  atstovu  jo  pripazinti  negalima,  nes  jis  turi  savotiska  poli-
tik?,  ypa€   delei   Prtist!   Lietuvos.   Prie   dabartiniu   santytkiu   su  vokie5iais
fas   galetu   uzkenikti   vo'kie€iu   akyse.   Suzinota,   kad   p.   Y€as   rengiasi   va-
Ziuoti   Paryziun.   Visi   sutinka,  kad  reiketu  ji   padaryti  tenai   atstovu-iga-
liotiniu.

Santyk`iai   su   neutra#¢mis  valstijomis

Smetona.-Neutrales  valstijos   gali   mums   daug  patarnauti.  Jos   tar-
pininkaus  tarp  kariaujan€iu  valstiju.

Gabrys.-Ypa€   rei`kia   sustiprinti   lietuviu   akcija   Amerikoj,   nes   karo
likvidavime  Ameriika  tures  svarbiausi?  balsa;   reikia  taipogi  veikti  ir  ki-
tose  valstijose.

Run.  Ran.  015auskas  referuoja  apie  tai,  k?  jis  mate  ir  veike  Ispanijoj,`ypa€pas   Katalanus.        .                                               .                                   v        .

ktin::5:::]]:,P#£essaapas?:einestb°:tkfh°:Fs°ng]ieotrue¥bnv::Eft:.?'p¥££:§:,P]kea8.dJei:i
igaliavimu   stokos   negalejo   Stockholmo   lietuviai   i§kelti   Lietuvos   klausi.-
mo   tarp   socialistu,   rengian€iu   Stockholmo   socialistu   konferencija.

Kairys.-Lietuvos   socialdemokratai   visk?.   dare,   kad   nusiusti   Stock-
holman   savo   atstovus,   bet  nieko   i5  to  nei5ejo.  ,Jie  ti'kejosi,  jolg   gal   Ru-
sijos   socialdemokratija   padarys   ka   nors;  ir  tie   nieko   nepadare.

Run.   Ran.   01§auckas   sitilo,   kad   Kairys  para5yt`u   lai§ka   Lietuvos   so-
cialdemokratu   partiijos   vardu   i   Stockholmo  konferencijos   rengejus.

Run.   Ran.   0lsauskas   sitilo   sustiprinti   Lietuvi`u:  atstovybe  Ryme.   Su-
tinkama,   kad   tokiu   atstovu   geriausia   tiktt!   kun.   Pijus   Bielskis.

Pasibaigus   diskusijai   delei  santykiu  su  ivairiomis  valstiju  grupemis,
priimta   5ioji  p.   Saulio  rezoliucija:

„Lietuviu    Berno    Konferencija,    stovedama    ant    Lietuvos    [Vilniaus]
Konferencijos   nutarimo   pamatu   ir   i5eidama   i5   lietuviu   Tautos   apsi-
sprendilmo   teises,   taipogi   prisimindama,   jog   Lietuvos   politikos,   kuTL-

•      ;ti::iairusei3n%re#.::  ;:£skeas),a:  F5e  ktj]teoks, LfknakdstaL£!etruyvtouss  bra ifstpyfbeftnujs ' sfke]ke±¥

*  Nebaigtas  sakinys.
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in?  remti  gali  btiti  interesuotos  5iuo  metu  pirmoj  eilej  centrales  vals-
tybes,   ypa6   Vokietija,   nutare,   jog   lietuviL!   politika:

1.  Centralese  valsti,jo,se,  ypa6  Vokietij-oj,  privalo  siekti  tinkamo  Lietuvos
Valstybes  akto  i5gavimo  dar  pries  karo  gala  ir  taikos  konferencija.   -

2.   SantarininkL!   Valstybese   privalo   siekti   to,  ,kad  jos   pripazintL!   lietuving:
tautos   apsitsprendimo   teise   ir   remtng   kiek   galima   jau   dabar,  o  ypa€
per   taikos   honferen.cij?,   Lietuvos   n,epriklausoimybes   siickim?.

3.  Neutralese    valstijose    privalo    igyti    daugiausia    simpatijos    Lietuvos
siekimams   ir   rtipintis,   kad   taikos   konferencijos   metu   jos   remtu   Lie-
tuvos  nepriklausomybes  reikalavima" *.

5.  §vietimas

Vokie'€iai    nori   ivesti   vokie€iu   kalba  i  Lietuvos   mokyklas,   reikia   i§-
ne5ti   pries   tai   rezoliucij?-protest?.   Priimta   §ioj.i   p.   Kairio   sustatyta   re-
zoliucija:

„Lietuviu   Berno   Konferencija,   iseidama   i§   to   supratimo,   kad   Lietu-
vos  §vietimas  visoj   pilnumoj   turi  btiti  pritaikintas  prie  kra§to  gyven-
tojng  reikalng  ir  turi  btiti  pavestas  artimiausioj  ateityj  Lietuvos  Tarybos
Ziniai,   skaito   bdtinai   reikalingu,   kad   jau   tuojau   pradinese   liaudies
mokyklose  Lietuvoje  btitu  pa5alintas  priver5iamas  vokieding: ,kalbos  mo-
kinimas".,
Gabrys  prane§a,  kas  yra   padaryta   Sveicarijos  lietuviu  delei  Vilniaus

universiteto.  Diskutuojama,  ar  lietuviai   galetLf  universitet?  suorganizuoti
ir   ar  -verta   pradeti   delei   §io  klausimo   Zygius   pas  votkie5ing   valdzi?.

Po   ilgesnes   di.skusijo,s   balsq   dauguma   priimta   sekanti   rezoliucija:
„Lietuviu    Berno   Konferencija,   matydama    auk§tos   mokyklos   Lietu-
voje   bdtin?   reikal?,   kreipiasi   i   Lietuvos   Taryba,   kad   ji   pasirtipintu
dar   §iuo  karo  metu   i5gauti  i5  vokie€iq  valdzios  leidim?   lietuving  Vil-
niaus   universitet?   atgaivinti.   Siuo  tikslu  reikalinga,  kad  ji,  t.y.  Lie-
tuvos   Taryba,   tuoij   pasistengt'u,   isgauti   buvusieji   Universiteto   rtimai
su  archyvu  ir  knygynu,  kviesti  moksloi  vyrai  profesoriais  ir  daryti  kiti
priruo§imo   darbai".
Priimta   de§im€ia   balsu   pries   du   sekanti   telegrama   Sv.   Tevui:
„Mes  lietuviai   i§  Lietuvos,  Rusijos  ir  Amerikos,  susirinke  ant  neutra-
les   Sveicarijos   teritorijos  i   Berno   Konferencij?  pasitarti   apie  Nepri-

k:ai:::T:id5ji:tmu:s°Sfav::3tgyab,eEaatspt::!¥yafi':tiJs°ussgvyevnuf:.;3:iar:lie.S5i:3'j
a€iti   uZ   paskyrim?   dienos   aukoms   rinkti   karu   nuvargi.ntai   Lietuvai,
i§reik§ti   savo   srini5kos   prie   Apa§tali5ko   sosto   jausmus,   pabrezdami
reikalingum?,    kad   Jrisu    Sventenybe    dalyvautu.met   btisimoje   taikos
Konferencijoje,   uzstodamas   kaip   kataliku   tevas   mtisu   ir   kitu   mazu
tautq:  pamintas  teise,s,  ir  meldziame  Jtisu  Sventenybes  savo   darbams
apa§tali§'ko  palaiminimo".
Priimtas  protestas  pries  rusu  ministerio  Tere§€enko **  kalb3.
*  Protokolo   kopijoje   prie   rezoliueijos   masinrastinis   prierasas-„Neskelbti".

**  Teres6enko  Michail   (18860330-19560401)   -Rusijos   tizsienio   reikalL!   ministras

(1917   0518-1108).
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Lietuvos  §elpimas

Kairys.-Vis?  Lietuvos  §elpima  reikia  koncentruoti  Lietuvos  Tarybos
rankose.

Smetona   ir  kun.   kan.   0l§auskas-mano   prie5ingai,  viena,  kad  Lie-
tuvo,s   Taryba   netures   laiko   tuom   uzsiimti,  o  antra,   kad   Entente,   suzi-
nojrisi   apie  tai,  visai.  neleis   pini,gu   Lie.t.uvop.                           ..

pasfuant:¥;bepr,°rp:::#ris[kagdui[Kn%:i:reRn:LJ3[oS#&:[yez5::`!?A{me4rrk:;{`kp°,:
nigus   nuo   lietuviu   dienos   i5gauti   „Lituanijos"   Komitetui,   kuris   paskui
galetu  tuos  pinigus  persii!sti  Lietuvon.

Run.   Staugaitis   ir  p.   Saulys   quano,  kad  nepatogu  btitu  konc?ntruoti
labdaryb?  Lietuvos  Taryboj,  nes  §elpimas  dabar  yra  jau  suorganizuotas,
o  ji  i§griovus,  nauja  pastatyti  ,btitu,  nelengva.

K[un.I   Bartu§ka   sialo  sii!sti  paraginima  i  Washingtono  Raud.[o_na.ji]
Kryziu,  kad   gulin€ius  ten  pinigus   atsiustu  „Lituanijai",  kuri  pasiruplns
juos  perduoti  Lietuvon.

Kairys   gina  centralizavimo  ideja.   Reiketu  vei'kti   sulyg  vieno  bendro
plano,   dabar   gi   labdarybe  i§simeEiusi  po  vi'sokias   istaigas,   kurios   dirba
viena  nuo  kitos  nepriklausomingai.

Smetona.-Centralizavimas  tuom  ypa€  pavojingas,  kad  vokie€iai,  uZ-
gniauzdami   Lietuvos   Taryba,   uzgniauztu  ir  visa   labdarybe.   Jis   pataria
eiti  i  Amer,ikos  pasiuntinyste  ne  Lietuvos  Tarybos,  bet  Koniteto  „Liti!a-
nija"   atstovams.   Toliau   siaJlo,` kad   p.   Kairys   para5ytt!   Amerikos   socia-
listams,  kad  savo  surinktus  pinigus  siustng:  ne  Rusijon,  bet  Lietuvon.

Toliau   priimama  visa   eile  rezoliuci`ju   apie   labdarybe.  Ju  tekstas   se-
kantis:

„Lietuvit!    Berno    Konferencija    dekoja    Sv.    Tevui    uZ   paskirta   viso
pasaulio   bazny€iose   rinkliava   nuvargusiai   Lietuvai   ir   pra§o   tu   vys-

¥uusp£¥'Kkounrf£:rednacr„:£npkr[i3::Skandedva[rs%skgudriEuk:ogr:Lck8gs:a`i{3a8::y+jej:{i:

\, ,                   ,        0

Lietuvos   Vyskupng   nurodymo   btitu   siun€iamo`s   Pildomajam   Lietuviu
Komitetui   nukentejusiems   nuo   karo   Selpti   Lausannoj,   kuris   gautas
aukas   siun€ia   pa§alpinems   organizacijoms   Lietuvoje,   o   §ios   teikia
pa§alp?  Lietuvos  gyventojams".
„Lietuviu  Berno  Konferencija,  konstatuodama  fakta,  kad  lenku  orga-
nizacijos   Europoj   yra   kesinusios   paverzti   bent   dali   auku,   surinktu
per  Sv.  Tevo  paskelbta  Lietuvos  naudai  diena,  stebisi,  kad  tos  orga-
nizacijas,  jau  pirma   gavusi`os   Lenkijos  bei  Lietuvos  vardu  paskelbte1

nigus  beveik  vien  lenku
r  siekti  prie  suvargintai

Sv.  Tavo  diena  ir  suvartojusios  surinktus  p
reikalams,  skai-to  galimu  del  saves  daiktu  d
Lietuvai  Surinktos-pa§alpos,  ir  kelia  pries  tas  pastangas  griezta  pro-
testa.
Konferencija   taip   pat   protestuoja   pries   tai,   kad   i§    loo.000   rubliu,

siustt!;   1916   in.   Petrogrado   Tatjanos   Komiteto   Lietuvits   Konitetui   Vi.I-
nfuje  per  kunigaitk5ti  Zdzislaw  Lubomirski  Var5uvoj,  minetasi's  Lietuviu
Komitetas   ligi   3iol   tera   gaves    10.000   rubliu,   nors   visais   prieinamais
btidais   megino   nedagautus   90.000   rubliu   surasti".
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„Kad    pa5alinus    galimus    kilti    abejojimus,    btik    renka`mi    pasaulyje
pinigai  del  nuvargusios  Lietuvos  nepasieke  savo  tikslo,  Lietuviu  Ber-
no    Konferencija   parei§ke,   kad   Lietuvoje   vei'kia   Selpi'mo   Komitetai,
dar   pradzio,je   karo   visuomenes   i5rinkti,   ir  turi   galimybes   gauti   pa-

iaipe:;kosslun6iamas    Lietuvai".    „Lietuving    Berno    Konferencija    pra§olietuving      rinkti     visomis     pajegomis      aukas      merdin6iai
tevynei   ir   singsti   jas   Lietuvon,   kuri   pirmiausia   rei'kalinga   pagelbos.
Konferencija    siun€ia    delegacija    pas    Suvienytu    Valstiju   pasiuntini
Berne,   pra5ydama,   kad   Suvienytng..  ,Valstiju   Valdzia   netru'kdytt±   perr

S,au§nat]£pmo3sKuorLn£#ap,:££t]a:tnu£:,„u§d+%Tcaar:j3o:.,ookourfso]][::]#a];gca:gstr;L£:i
pinigus   iteikti   pa§alpinems   Lietuvos   organizacijoms,  remdamasis  to-
kiu  pinigu  paskirstymo  btidu,  kuris  yra  pripazintas  lietuviu  visuome-
nes  Ameri!koje".
Nutarta   pasiusti   Komisija   i   Amerikos   pasiu.ntinyste,   kad   pakalbetng

delei   i5gavimo   gulin€ing   Amerikos   Raud[onajame]    Kryziuje   pinigq,   uZ-
silikusiu:   nuo   lietuving   dienos.   Komisijon   i5rinkta   kunL   kan.   0l§auskas,
kun.   Bartu§ka  ir  p.  Smetona,  ir  kun.  Steponaitis.

Apie  intelektualiu  jegu  suvartojima

Smetona   kal,ba   apie  reika'la  intelektualiu  jegu  Lietuvoje.  Ypa€  reikia
kalbininku   kaip   Jablonskis,   Btiga   ir   kt.   Taipogi   gamtininku    [`Purenas,
Ivanauskas],   reikia   ir   mokytoju,   labai   tiktu   moterys,   nes   jas   grei6iau
i5leistng   ir  grei€iau   isileistl2.,

Staugaitis  kalba  apie  gabenima  kunigu  i§  Rusijos,  nurodo  kun.  Bielis-
ki,  Endziuli,  Kuraiti,  Draugeli,  Sabaliausk?,  Ra5tuti  Nikodema,  Laukaiti
Juoza,  Jurguti  Vlada.

Kiti   dar  nurodo  Petruli  Vytaut?,   Ttibel;i  Juoz?,   Bal€ikoni  Juoz?,  To-
toraiti   agronom?,  kun.   Penkauski  Pran?,  Ciurlioniene  Zofij?,  Valai6itite
On?,  Dr.  Slitipa  Rok?,  Galkaiti  Bronislava,  Tumena  Domini`k?,  Bukant?,
Brundza,   dr.   Pozela   Vlad3 -advokata,   Slezevi€i'ng  Mykola -advokata,
Vaitkaite   Stase,   Petrauskaite   Z.,,   Borysevi6ius -kunigus.

Ypa.€  reikalinga  mckyto,jng  :ir  gydytoiju.
'Komisija,   paskirta   i§tirti   L[ietuvos]   Informacij.os   Biuro   darbams,  re-

feruoja  apie  savo  revizijos  rezultatus.
Saulys,  komisijos  pirmininkas.  Padaryta  daug  naudingo.  Nurodo svar-

besnius   biuro   leidinius   ir   daro  savo  pastabas.   Prane§a   apie   Sveicarijos
Taryba.   Anot   referento,  ji   gyvavo   nelegaliai.   Reikia   isteigti   legale  Ta-
ryba.  Reikia  pakeisti  vardus.  SantyJkiuose  su  kariaujan5iomis  valstijomis
negali  tie  patys  Zmones  eiti  pas  vienus  ir  pas  kitus,  tai  yra  pas  abiej.as
Puses.

Svarstoma,  ,koks  duo.ti  vardas  naujai  Tarybai.
Smetona  sidlo:  „Lietuviu  uzsienio  Taryba".
Kyla   diskusija.   Pagaliau  balsng   dauguma   priimta   pavadinimas:   „Lie-

tuviu  Tautos  Taryba" -„Conseil  National   Lithuanien".
Diskutuojama   Zinia,   pasirodziusi   laikras5iuose,   i5einanti   i§   „Loka|-

Anzeiger",  kalbanti   apie   Lietuvos  prie   Vokietijos  prijungim3.   Kilo  gin-
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€u,  kieno  vardu  skelbti  protest? -konferencijos  ar  Tarybos.  Po  ilgesnes
diskusijos   atrasta,   kad  skelbti   protests   Konferencijos  vardu  bdtu  nepa-
togu,  geriau,  jei  Taryba  paskelbs .,,.        dr

P'riTmta   br`otesto  -rezol-iucija,   kuria   sustate   p.   Kairys *.
Svarstoma   api,e   Sveicarijos   lietuviu  veikim?.   Kyla   gin€ai

Sveicarijos   lietu-vii!;,   kai  kuiie   kritikuoja   p.   Gabri,   ypa6   uZ   tai,
\,  ®

bands  palai'kyti   sa.ritykius   su   viena   ar-kit-a   grupe   ka-`riaujan€iu  valstijl2.
Daroma   taipogi   ir   kiti   p.   Gabriui   priekaistai   delei   veikimQ.   P..  Gabrys
ai§kinasi  ir  gina  savo  po.zic,ija.  Jis  n.ori'  i,§rodyti,,  kad  ji`s  tuirfi  uzsitiikejima
pas   vienus   ir   kitus.  Ta€iau   dauguma   p.   Gabriui   nepritaria.   Vilni§kiai
sve€iai   reikalauja,   kad   toliau   btitu   vedama   viskas   kolegialiai.   Nutarta,
kad  Taryba  ir  biuras-dvi   skirtinos  istaigos,   pirmoji  vedamoji  istaiga,
antra-pildomoji,   vienas   ir   tas   pats   asmuo   negali   btiti   abieju   istaigu
pirmininku.  Darbas  turi  btiti  vedamas  kolegialiai  visose  srityse.

Ta€iau  gin6ai  nesiliauja.  P.  Gabrys  pradeda  ka,1tinti  savo  bendradar-
bius,  kad  kar.tu  su  jais  dirbti  es?  negalima,  pagaliau  atsisako  visai  nuo
darbo.   Lietuvos   sve5iai   stengiasi   ji   perkalbeti,   i§rodinedami,   kad   toks
elgimasis   jokiu   bndu   negali   bdti   pateisinamas.

Smetona  pra§o  p.  Gabri  atsiimti  savo  atsisakyma,  nes  toks  elgimasi9
neturi  pamato.  Revizijos  Komisija  p.  Gabri  papeikimo  nei5ne5e,  jeigu  gi
p.  Gabrys   pripazista   kolegiali   veikima,   tai   juo   labiau   nera   pamatio  to-
kiam  pasiryzimui.       .   y

Fz°},tifi:?puksi.r5:i{i];*g*[ncu  Priimta   rezoliucija   p.   Kairio.
P.  Gabriui  visur   susilai`kant,  nutarta   dar,   kad  biuro  veikima  kontro-

liuoja  Tarybos  Pirmi.ninkas,  ka`d  Biure  turi,  bflti  maziausia  trys  asmenys
ir  kad  biuras  turi  pildyti,  kas  `bus  liepta  Tarybos,  veikimas  visur  ir  Biure,
ir  Taryboj  turi  btiti  kolegialis.

Kadangi  yra  tuo  tarpu  tiktai  trys  igalioti  Tarybos  nariai,  kun.  Bar-
tu§ka    nuo   Amerikos   Tarybos,   kunigai   Dzimidavi6ius   ir   Purickis   nuo
Lietuvos   Tarybos,   todel   konferencija   i5renka   vienu   balsu   Tarybos   na-
riais-kun.  :kan.   0l§auska,  p.  Gabri   ir  kun.   Steponaiti,.

Toliau  nutarta,   kad  Taryba   turi   btiti   slapta   organizacija.   Run.  kan.
01§auskas  stato  sumanyma,  kad  Taryba  galetu  kooptuoti  naujus  narius.
Sumanymas  priimtas  ir  nutarta,  kad  Lietuvos  Tautos  Taryba  gali  koop-
tuoti  iki  2/3  balsu,  6  nariu  nauju.

Run.   Daumantas-Dzimidavi`6ius   pranesa   apie  biudzeta,   nes  jo  mene-
siui   reikia   nuo   10   iki   15   ttikstan€iu   franku.   Iki   Siolei   vi'sas   Sveicarijos
lietuvi5kas  organizacijas  §elpe  vieni  Amerikos  katalikai.  Referentas  sitilo
jiems    uZ    tai    padekavoti    ir    stato    sekan6i?    rezoliuci\ij?t:

„Lietuviu   Berno   Konferencija,   patyrusi,   kad   iki.  §iolei   vien   tik   Lie-
viu]    Amerikos   kataliku   orgdnizacijos   §elpe   piniginemis   ina5omis

•                    ,  ,                       X                o                   ,   o         o                    ,  y             oY|     o                 I                                   A                          o,                         ,  o   _   I   --        i  --

uvEie   organizacijas   Sveicarijoje,   i§,rei§kia   toms   Amerikos   lietuviu
t
li
katalik'ng  or-ganizacijoms   savo   uZ  tai   padeka,   kvie5ia   jas   ir  toliau  ju
savo   pa5alpomis   neuzmir§ti   ir  i5r,ei5ke   savo   tvirta   pageidavima,  kad

*  Toliau   ma§inr.a§tinis   prierasas   „Zitir.   pusl.   30".   Protokolo   kopijos   p.   30   protesto
rezoliucijos  nera\.

**   Cia   Zr.   p.   328.
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ir   kitos   organizacijos,   lygiai   kaip   ir   pavieni   asmenys,   pasirtipintu
Lietuvos   Nepriklausomybei   atgauti `5iom   dviem   istaigom    [Liet [uviu]

-.Tautos   Tarybai   ir   Liet[uvos|    Informac[ijng]    Biurui]    pinigus   siqsti.
`   Be   to,   Konferencija,   matydama,   kad   ne  visos   dar   politi,'kos   lietuviq

organizacijos   bei   partijos   i   minet?,sias   Sveiicarijos   istaigas   savo. at-
stovus  prisiunte,  ragina,   kad  jos  savo  igaliotinius  prisiusti  'kiek   ga-
lima   grei5iau  pasirtlpintng".
Toliau   kun.   Daumantas-Dzimidavi€ius   referuoja,   kad   Amerikos   lie-

tuviq   katalikL!   pol.itik^os   veikimui   atsiqsta   apie   80.000   franku..
'Svarstoma,    i§    kur    gauti    tolesniam`   darbui    pinigu.    Reikia    kr`eiptis

i  Ainerikos   6rganizacijas.   Pinigu  reikia   Sveicarijos   Tarybai   ir   Lietuvos
Tarybai,   ypa€   Atstovybei   Berlyne,   laikra56iui   ir   t.t.

Nu,tarta   tuom   tarpu   pa'siskolinti   i§   1abdaringng`   draugijng   325,.000   fr.
Sis  nutarimas  padarytas  ant  tarn  tikro  ra5to,  po  kuriuo  pasira§e  visi

Konferencijos  nariai.
P.   Smetona.-Berlyno   atstovybei   reikia   apie   10.`000   markiu   mene-

siui,  reikia  ten  tureti  bent  2  atstovus,  kuriems  reikia  bent  po   1.,000  mr.
menesiui.  Laikra5€iui  leisti -ir  darbininkam,s  2.000,  biurui  irgi  2.000.  Tatai
i§  viso  reikia  6.000  mr.,  men,esiui.

`  Paskut`i,niame    Konferencijos   .posedyje  -10   `lapkri5io    vie§butyje    „Na-
tiop,a`|7"  ,buvo   da,r   syki   perzitireta   ir   prii`mta   visos   rezoliqcijos.   Aptarta
taipogi,   kurias   tu   rezoliucijng,   galima   skelbti   tuojau,   o   kuriu   skelbima
tuo  ta,rpu  sulaikyti.

Kun`.  Purickiui  pasidlius,  riutart;  dar  priimt'i  il-sios'`Stockholmo  Kon-
ferencijos    dvi   rezoliucijas,    viena    apie    Lietuvos   Tarybos    pripazinima,
o  antra   apie   ragin'im3   Amerikos   ir   Rusijos   lietuviu   prie   vienybes.

Tnt  rezoliuciju  tekstas  sekantis:
„Lietuving   Berno   Konferencija   pripazista   Lietuvos   Taryba,   Lietuviu
Konferencijos   Vilniuje    [irugsejo   men.    18-22   d.    1917   in.]    i§rinkt?,
tikra   Lietuvos   atstove-ivyriausia   Lietuviu   tautos  vadove  ir,   ai5kiai
suprasdama   sunkuma   darbe,   kuris   teko   Lietuvos   Tarybai   5iuo   karo
metu,  ir  aplinkybems,  tvarkant  Lietuvos  visuomenes  gyvenima  ir  sau-
gojant  Lietuvo,s  pilie€iL!  materialinius  ir   dvasinius  reikalus,  pasizada
Lietuvos  Tarybai  remti  ja  5itame  jos  darbe  ir,  rei`kalui  esant,  stoti  uZ
j?  pasauly,j,e".
„Lietuviu   Berno   Konferencija   tvirtai   pasitiki,   kad   5iandien,   kuomet
Didzioji   Lietuva   su   visng:   sroviu   sutarimu   ai5kiai   savo   Zodi   tare  ir
pastate  vieninteli   tiksla -Lietuvos   Valstijos   atnaujinim?   Nepriklau-
somybes   pamatais,   nebegali   jau   btiti   vietos   tiems   kivir6ams,   kurie
iki   §iol  stabde  Rusijoje  ir  Amerikoje  gyvenan€iL±  lietuv^iq  politini  dar-
ba  .ir  slopinCi  ju  bendra  politini  ,balsa.
Lietuviu   Berno   Konferencija,   atsiliepdama   i   Lietuviu   Konferencijos
Vilniuje   tartaji   Zodi   Rusijos   ir   Amerikos   lietuviams,   kurios   Zodziu
jie  pr.a5omi   daugiau  persiimti   tautQs  ir  ,kra§to   reikalais   ir,   uzmir5u.
vidujines   varzytines   ir   rietenas,   sutartinai   stoti   i   eiles   kovotojng   de'
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Nepriklausomus    Lietuvo`s,    i5    savo    puses    kreipiasi    i    Rusijes    bei
Amerikos  lietuvius  tuo  pat  Zodziu,  einan6iu  i§  suskurdusios  Motinos-
Tevynes  5irdies,  ir  ypa€  kvie€ia  Rusijos  lietuvius,  kad  kuo  grei6iaus!a
sudarytng  vyriausia  organizacija,  kuri  reik§tu  bendra  Rusijos  lietuvlu
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Taryba"~
L[ietuviu]    B [erno]    Konferencijos   Pirmininkas

Kanauninkas  Konistantinas  Ol§auskas
erra5inejant  proitokola,  buvo  uzmir5ta  ira§yti  rezoliucija  apie  politikos

®                y     ,                    y.-                          11  ±]
cija  uZs-ieny  Zinr.  puslt.|*l
„.Lietuviu -Berno -Ron-fer,encija    del   pamatu   politikos    akcijos   uzsie-
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Ron,ferenciju     [Lausannos    I    ir    111917    in.']*S    nutiestus    delei   §io
klausimoi pamatus,  nustato:

I.  Politi§kas   abieju   istaigu  veikimas  turi  btiti   vedamas  kolegialiu  btidu
visuose  svar`biuase  dalykuose.

2.[Ln{fe#acTjauT]to%£E::¥b=py{r[ao:aorjto{;tead{:F,oj;r;E]:3:gmqazfanE3j£T{as:#::®,,®

Informacijos   biuro   naring   skai€ius   turi   btiti   ne  maziau   trijq,   vienas
ir  tas  pats  Zmogus  negali  btiti  abi.ejt!  istaigq  pirmininku.

3.  Abieg.ng  istaigng  statute  sudaro  kiekviena  ,istaiga  pati  sau.  Informacijos
biuro  I,statuta  patvirtina  Taryba.
Pastaba:   Konferencija   skaito   reikalingu   nurodyti:   santykiu   palaiky-

mas   su  abieju  kovojan6iu  valstiju  grupemis  reikalinga  vesti  atskiriems
asmenims

Uzmir§ta  ira5yti  ant  pusl.   18-ojo ****  rezoliuci.`ja  apiie  Vilniaus  vysku-
pija:
I.  „Lietuviu   Berno   Konferenciija,   suprasdama   gerai,   kiek   sveria   Lie-

tuvai   Vilniaus   Vyskupija,   ir   pripazindama   dabartini   jo,s   stovi  visai
nenormaliu,  kreipiasi  i  Lietuvos  Taryba,  kad  ji  pasirdptintu.' kuo  grei-
6iausia  ta  neno\rmalum?  pa5alinti.
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Vilniui   Vyskupas   liietuvis,   b)    kad   Lietuvos   Taryba    uzkirstu   kelia
lenkinin`ku   dvasiai   ir   si'stemai,   kuri   dabar   vlie5patauja   Vilniaus   ku-
nigu   seminarijoj,  c)   kad   ivestu  i  Vilniaus   kunigu   seminarija   i5gul-
dyma,   paremta   ant   kataliki5kai   valstybio   Lietuvos   pamato,   ir   kad
btltL±   tuojau   ivesta   LietuviL!,   kalbos,   literattiros   ir   istorijos   i5guldy-
mas.
+  Praleista.  „27".  Cia  p.  324.

**  Turi  bnti   1916  in.
***  Protokolo   kopijoje   prie  rezohiucijos  masinra§tinis  priera§as -„Neskelbti".

****  Zr.  p.   19-20.
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11.  Sudaryti   kunigt!   delegacija   i§   Konferencijos   nariq,   kuri   apsilankytq
pas  Nunc.  Marchetti  B,erne  su  tan  tikra  nota  delei  Vilniaus  ir  kitu
Lietuvos   Vyskupijq   reikalu.   Taipogi   painformuoti` Reichstago  centro
atstovus  bei  kitus  itakingus  asmenis  Berlyne  apie  Lietuvos  bazny6ios
stovi".

Ran.  K.  015auskas
Run.  Dr.  Bariu§ka
Konferencijos  Sekretorius.


