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LIETUVIU  KONFERENCIJOS  LOZANOJE  1918  M.
RUGSEJO  5-16  D.  PROTOKOLAI

PirmojopasauliniokarometuLozanabuvosvarbuslietuviupolitikoscentras.
Cia ivyko keturios lietuviu konferencijos:  1916 in. geguzes 30Lbirzelio 4 d.,
1916 in. birzelio 30-1iepos 4 d.,1917 in. Iapkri6io 2 d. Beme prasidejusi kon-
ferencija baige savo darba lapkri6io  10 d. Lozanoje,1918 in. rugsejo 5-16 d.

rAar#Siaordar;3'#a:::,P±°at:kn°e[::i:b|fa¥±u;aftma[ZgreBt[£aB'±:t::°£:::[J.t°#ui£¥ea:
®   Y              .                                                                                                       v      .

padeties  aptarimo ar lietuvi§kos politikos bdkles apibddinimo.  Nore6iau tik
pazymeti, kad konferencijos posediiu protokolu kopija (ma§iura§tis) saugoma
Pensilvanijosuniversiteto(Philadelphia,JAV)VanPeltbibliotekosRankrmi6iu
skyriuje, Jurgio §aulio dokumentu kolekcijoje (Saugojimo vienetas Nr. 31 ; 44
1apai). Protokolai spausdinami tokie, kokie rasti archyve -be trumpinimu, ku-
pidng.Taisytalietuvi§kuzodziura§yba,skytyba,ai§kioskorekthrosklaidos(su-
keistos raides, skiemenys ar pan.), tikslintos lietuvi§kos pavardes (Ol§auskis -
01§auskas).  Santrumpos  atskleistos  lauztiniuose  skliaustuose.  Visos  i§naL¥os,
taip pat teksto pary§kinimai ir i§retinimai publikacijos autoriaus ir redakcijos.

Naudodamasis proga dekoju prof. Alfred'ui Erich'ui Senn'ui, dr. Vejui Liu-
levi6iui, padejusiems patekti i mineta dokumentu saugykla, taip pat Au§rai Lo-
patienei uZ pagalba perra§ant protokolus.

!3tf:::i::a7,i:t,i!,;i.?n?,!ife:#niie;n`:9ei:#'a;t:!egn¥i;#!!:!j::fr§|!e#;I:#?ige.#o£TEEFinL:f:gSaf
i9£io¥iftsas:t!#EFu3: i]999]2:-p].9929°L]#usi  ]992. P. 35-36; E i d i n t a s A. Slaptasis |ietuviu
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LIETUVIU KONFERENCIJA 1918 M. RUGSEJO 5-16 [D.I LAUSANNE
(tre€ioji Lausanne'j, ketvirtoji i§ viso Sveicarijoj karo metu)

Dalyvauja:

Jo §viesenybe p. A.  Smetona, Valstybes Tarybos pirmininkas ®riva6iai),
kun[igas]  kan[auninkas]  K.  01§auskas, Lietuviu tautos tarybos pirmininkas,
kun[igas] dr. V. Bartutika, Lietuviu tautos tarybos vice-pirmininkas, k[unigas]
V. Daumahtas, Lietuviu tautos [tarybos] narys, p. J. Gabrys, L[ietuviu] inftor-
macijos]  biuro pirmininkas, k[unigas]  A. Petrulis, Valstybes Tarybos narys,
kun[igas]  A.   Steponaitis,  Centr[inio]  komit[eto]  „Lithuania"  pimininkas,
proftesorius]   A.   Voldemaras,   Valst[ybes]   Tarybos   narys,   p.   M.   Y6as,
Valst[ybes] Tarybos narys.

Veliau atvyksta:
kun[igas] J. Dabulis, Amerikos lietuviu tarybos igaliotinis, p. K. Paki!itas,

Amerikos lietuviu tarybos igaliotinis.2

I posedis

1918 in. rugsejo 5 [d.]

Kun[igas] kan[auninkas] K. 0l§auskas, Lietuviu tarybos pirmininkas, svei-
kinaatvykusiusi§Lietuvossve6ius.Pazymisvarbajuatvykimoirkonferencijos
del Lietuvos neprigulmybes galutinio i§kovojimo. Galu gale linki kloties darbe.

P.A.  Smetona, Valstybes Tarybovs pimininkas, sveikina §veicarijos lietu-
vius. I§rei§kia dziaugsma, kad jie (Sv[eicarijos] lietuviai) Zymiai pasidarbavo
del tevynes, garsinant jos varda ir nepriklausomybes obalsi tap svetimtau6iu
ir einant ranka i ranka su Valstybes Taryba kovoje ul nepriklausomyb?.

Prezidiumo    rinkimai.
Pirmininko vieta uzproponuota p. A. Smetonai, Valst[ybes] Tarybos pirmi-

ninkui. Jam atsisakius, i§rinkta kun. kan. K. 01§auskas, L[ietuviu] t[autos tary-
bos] pirmininkas.

Vice-pirmininku - p. M. Y5as, Val[stybes] Tar[ybos] narys.  Sekretoriais:
k[un.] A. Petrulis, Valst[ybes] Tar[ybos] narys  ir k[un.]. A. Steponaitis, L[ie-
tuviu] taut[os] tarybos kasininkas.

Praleistosha_nigqJu_apPurickio,Ei.etavosValstybesTarybosrrario,irBalioMastausho,Amerihos
lietaviap tarybo5 igaliotinio, pavardes.
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K o n f e r e n c ij o s  p r o g r a in a.

P. A. Smetona pasidle svarstymui sekan6ius punktus:
1. Prane§imas apie veikima ivairiose §alyse.
2. Nustatymas tvarkos bendram veikimui.
3. Begantieji reikalai.
4. Del santykiu su Amerikos lietuviais.

P. J. Gabrys paduoda programa, §veicarijos lietuviu nustatyta:

I. Prane§imai:
1. Vidujine Lietuvos politika.
2. Uzsienine Lietuvos politika:

a) Fusijos lietuviu veikimas.
b) Sveicarijos lietuviu veikimas.
c) Amerikos lietuviu veikimas.
d) Berlyno atstovybes veikimas.

11. Konferencijos kompetencij a.

Ill. Lietuvos Valstijos organizavimas :
1 ) Karalius.
2) Seimas.
3) Valdiia [ministerijos].
4) Kariuomene.
5) Administracija.
6) Baznysia.
7) Teritorij a.

IV. Lietuvos santykiai su kaimynais:
1 ) Vokietija [konvencijos],
2) Lenkija,
3) Gudai,
4) Latviai,
5) Ukrainai.

V. Lietuvos santykiai su Entente3 ir neutraliais:
1) Vakaru Europa,
2) iinerika,

Enterite (pranc.) - Autant6.
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3) neutraliteto klausimas,
4) Lietuvos valstijos pripazinimas.

VI. Labdarybe:
1 ) belaisviu paliuosavimas,
2) pasitraukusiu.u Rusij on grazinimas,
3) karo auku §elpimas,
4) Amerikos lietuviu grazinimas.

VII. Praktikos dalykai tolanu nustatymas].
VIII. Lietuvos turtai Rusijoje.

Pabaigus p. J. Gabriui skaityti programa, k[un.] V. Bartulka pataria pirma
visko paskaityti paskutines Liet[uviL|] konferencij os [Beme] rezoliucij as4.

Prof. A. Voldemaras parei§kia, kad,kadangi Lietuva pasiskelbe valstybe, tai
Taryba tapo suverenia valdiia; Cia atvykusieji jos nariai negal[i] dalyvauti bal-
savimuose ir konferencijos nutarimai ju neri§a. Neri§a ju taipogi del to, jog Cia
atvyko tik lietuviai, gi kitu Lietuvos tautu atstovu nera konferencijoje.

P. J. Gabrys. Pemyki!ite konferencija nusistate, jog nutarimai ri§a visus, tai
i§puola,kadirndntaipbdtu.Liet[uviu]taut[os]tar[ybos](§veicarijoj)veikimas
turi didel? svarba; ji daug pagelbejo ir gali pagelbeti Lietuvos neprigulmybes
klausime; savo veikimuji pareme ir valstybes Tarybos veikima. Taigi Cia reikia
tinkamai susitarti. Jeigu atvykusieji mano tik pasitarti, pasikalbeti, o ne rimtai
dalykus apsvarstyti ir nutarimus padaryti, tai nera ko laiko gai§yti, bet geriau
i§siskirstyti prie darbo kiekvienas sau.

P. A. Smetona pazymi mazdaug toj prasmej, kaip p. A. Voldemara§,jogjeigu
Valstybes Taryba suvereni, tai konferencijos nutarimai jos neri§a. Cia bus tik
pasiinformavimas i`€ abieju pusiu, kas del kitu tautu Cia atstovavimo, tai uztenka
esa, jei V[alstybes] Tarybos pirmininkas ir keli nariai yra.

K[un.]  V. Daumantas pazymi, jog balsavimo reikalingumas ar nereikalingu-
mas paai§kes i§ referavimo ir tuomet bus galima dalykas nustatyti. Kas del kitty
tautu -tai jos V[alstybes] Taryboj nedalyvauja.

K[un.] V. Barfu§ka. Pemai po ilgu gin6u prieita prie i§vados, kad konferen-
cijos nusprendimai ri§o visus. Dabar atvykusieji gerb[iamiej.i] sve6iai kalba vel
kitaip. Visu §aliu lietuviai pripazino V[alstybes] Taryba suverenia. Bet jeigu
imsimTarybaidealejprasmej,taipamatysim,jogjinevisamekametobula.Tai-
gi reikalinga, kad ji tartusi ir darbuotusi i§vien su kitu §aliu lietuviais.

Turimf i ?me_nyje. 1917 in._lepFri€ig _2-1Q. 4. lie_fyyi¥ _horf erfngijq_Perpe_ ir I+ozairoje. Jos pos6driu
protoholus Zr.: hietavos lstorijos Metrdstis.1992. V.,1994. P.-181-201.
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P. M. Y6as. Jogei V[alstybes] Taryba suvereni, tail.i gali duoti isakymus kitur
gyvenantiems lietuviams. 1§ ten turi iL€eiti direktyvos, o ne i§ konferencijos. Kiti
neturetu tuo ulsigauti, nes visi darbuojames del tevynes labo.

K[un.] J. Purickis pazymi, jog V[alstybes] Taryba yra suvereni nurodant, kad
tokiam chaose kas kitas sunku sudaryti. Taigi j os (Tarybos) autoriteta reikia pri-
pazinti ir ji ginti pries prie§u ulpuldinejimus.

Pr[of.] A. Voldemaras ai§kina, kadjis del to i§kele balsavimo ar nebalsavimo
klausima, kad paduotoje §v[eicarijos] 1ietuviu programoje yra paliesti dalykai,
kuriuose V[alstybes] Taryba jau yra nusista6iusi, optavIsi.

P. A. Smetona aiELna, jog, atsizvelgiant i Amerikos lietuviu atvykina, V[als-
tybes] Taryba davusi tarn tikras instrukcijas, kokiu bddu dalyvauti konferenci-
joj. Tas paai§kes i§ referavimo.

A. Steponaitis. Kadangi V[alstybes] Taryba negali veikti kol kas visoje liuo-
sybeje, reikalinga, kad kitu §aliu lietuviai darbuotusi i§vien. Atsizvelgiant i tai
ir taip gi i susine§imo sunkuma §iais laikais, reikalinga padaryti tan tikei nuta-
rimai, kurie ri§tu vienus ir kitus. Jeigu nutarimai neri§a, pav[yzdziui], V[als-
tybes] Tarybos nariu, tai 6ionyk§6iai lietuviai gali pasakyti viena grazia diena:
„del ko mus ri§a tie nutarimai``; Amerikos lietuviai ne tiek su tuo nesiskaitys.
Tuomet veiks kiekviena savoti§kai ir i§eis anarchija.

Po §iu kalbu posedis ulsibaige.

11 posedis

1918 in. rugsejo 5 d.

Priimt[a] §v[eicarijos] 1ietuviu pasidlyta programa.
Skaitoma pereitu metu (Bemo) konferencij os rezoliucij os.

1.     Prane§imai
Referavimas apie Lietuva.
Referentas (A. Smetona) prane§a, jog apsakys:  1. V[alstybes] Tarybos vei-

kima. 2. Lietuvos padejima.
V[alstybes]  Tarybos  veikimas nuolat buvo trukdomas vokie6iu. Vo-

kie6iai nors kalba apie Lietuvos neprigulmybe, ta6iau i§ tikrfu.u  tai nori ja ar
§iokiu, ar tokiu bddu aneksuoti.

TaikostarybosBras[toje].LinkdalyvavimolietuviuLiet[uvos]Bras-
tos tarybose referentas prane§a, jog vokie6iai sake sutiksia leisti tenai 2-3 at-
stows, jei lietuviai paskelbs I dali nutarimu i§ 11.XII.1917 in. Taryba nesutiko
kitaip, kaip su priedu, jog galutinai dalykus nustatys Seimas. Vokie6iai su tuo
nesutiko ir atstovai tarybosna nebuvo ileisti.
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8 sausio 1918 in. V[alstybes] Taryba taresi su vokie6iu valdzia link nepri-
gulmybes paskelbimo. Buvo mazdaug nustatyta, jog 8 sausio 1 918 in. vokie6iai

:;§kpeaL*S£::nporit¥aru£%Tyb?>8iliefuviaildalinutarimui§11.XII.17P.R.Nado|.
LI

„m:.s:;esbaeunLZ:«¥#°£aBneer:#::;.kadpavrtyidalykapervaldzias.Ta6iausu
Vokie6iai, atsizvelgdami i tai, kad lietuviai vis apeliuoja i Seima, etc., nepa-

skelbe neprigulmybes 8 sausio. P. M. Erzbergeris ir Reichstagas pritare nepri-
gulmybe s paskelbimui.

P. J. Saulys netinkamai referavo dalyku stovi pargrizes i§ Berlyno.
Pa6ioj Liet[uvos] Taryboj buvo susiremimai tarp nariu, ypa6 tarp kairiLu.u su

kitais visais.
2 3  ko vo p a s k e lb im a s . V[alstybes] Taryba nuolat daede vokie6iams del

liuosybes  i§gavimo.  Energingai  pasidarbavus  Berlyne  gyvenantiems  lietu-
viams, su pagelba Reichstago tapo i§gauta, vargais negalais, 23 kovo 1918 in.
paskelbimas kas del Lietuvos nepriklausomybes. Tai paskelbe reichskancleris
vardu kaizerio Berlyne, akivaizdoje Lietuvos atstovu ir taipogi atstovu nuo vo-
kie6iu valdzios.

T aryb o s  p adej imas . Ta6iau Lietuvos padejimas ne[i] po to nepageiejo.
Vokie6iai vis mane apie unija tai su Prdsais, tai su Saksais. V[alstybes] Tarybos
veikimas pasiliko suvarzytas po senovei.  Su ja net pradeta §iurk§6iai elgtis.
Pav[yzdziui], p. D. Malinausko paskutin? karve ateme. I apie 2000 skundu, pa-
duotu Tarybos valdiiai, vos i 10% atsalqrfa ir tai su visokiais i§kraipymais.

Valdziaprotegavovisokiasagitacijaslenkyirzyduprie§V[alstybes]Taryba.
Platinama buvo gandai, jog V[alstybes] Taryba pardave Lietuva vokie6iams,
jog vokie6iai rinks jaunima kariuomench ir t.t.

Vokie6iai net taip grasino, jeigu nenorit unijos su Prdsais ar Saksais, tai ne-
duosim jokios liuosybes. Reikia pripazinti visgi tai, jog juridi§kai7 §iek tiek
su§elpe Taryba.  50.000 markiu dave Tarybai, gi  100.000 markiu pabegeliu
pargrazinimui i`§ Rusijos (i§ Cia 80.000 -vieniems Voronezo mokiniams). Be
to Centr[inis] komitetas gavo 50.000 markiu. Ndn jau leistas liuosas vazin6,ji-
mas i§ apskri6io i apskriti.

Karaliausi§rinkimas.V[alstybes]Taryba,matydama,kaddalykaiLie-
tuvoje neina geryn (rekvizicijos afitrios, vokie6iu elgimasis Ziaurus, militate

T#:%v%vifz= Vohietyos Uzsienio reihaly ministerijos tikrasis patar6jas, vadiramojo  Rytry

1 Massgebende (vok.) - vadovoujanti, autoritetinga.
Tur6try bttti - fi"Irsiskal.
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valdiia nenori i§[si]kraustyti, etc. etc.) sumane i§rinkti karalium J[o] M[alo-
nyb?] Urach, Wtirtembergo karali§kos gimines nari, kuri proponavo Vokietijos
Centras8. Vokie6iu valdzia buvo tarn prie§inga. Slaptai susizinota su kandidatu
ikaraliusirpadarytatamtikrasutartis.1llieposl918m.Tarybagalutinainutat
rinkti J. M. Uracha karaliumi. Sis pasira§e ant sutarties. Vokie6iai i§sigando ir
noiejo uzglaistyti vivsa dalyka. Spaudai kuo labiausiai uzgyne Vokietijoje apie
tai skelbti. Ta6iaus Sveicarijos lietuviai pla6iai po pasauli paskleide Zinia. Vo-
kie6iai stengesi demontuoti ir visokiais bddais ai§kinti per laikrali6ius.

Ant Tarybos labai uztat supyko ir i§dave paliepimus labai varzan6ius V[als-
tybes] Tarybos susirinkimus. Militaerverwaltung9 Lietuvos laikra§6ianis isake
atspausti „Nord deutsche Allgzeitung" straipsni link karaliaus. „Liet[uvos] Ai-
das" ir „Tevynes sargas`` atsisake talpinti ir tapo sustabdyti. ,I)arpo] Balsas"
patalpino.

Drauge su karaliaus ihinkimu L[ietuvos] Taryba pasiskelbe Valstijos Tary-
ba. Ir tas vokie6iams nepatinka. Tie ai§kina, kad i§rinkti karaliu ir pasiskelbti
Valstijos Taryba lietuviai neturejo teises be vokie6iu valdiios Zinios. Lietuviai
ai§kina tai tuomi, kad vokie6iai negerai elgesi su jais, kad neleido tartis etc.

Tuo pat taipgi laiku tapo kooptugti Tarybon 6 nauji nariai: dr. J. Alekna, dr.
E. Draugelis, dr. J. Purickis, p. S. Silingas, prof. A. Voldemaras, p. M. Y6as.
Valdzia ir ju kol kas nepripazista.

Per balsavima delei karaliaus rinkimo i§ sales i§ejo 4 socialistai, kai kurie
i.¥rei§ke nora grizti Tarybon ®. Vilei§is), kiti gi skaitomi i§ Tarybos pasitrau-
kusiais.

Bar[ono]  F.  Ropp'o  sumanytoji  draugija. Baronas vonRopp'as,
kuris veikia Auswartiges Amt'o]° 1e`¥omis ir prasmej , ta6iaus kuris save vadina
lietuviu ir turi dvara Lietuvoje, sumane sutverti draugija („Verband")]L.  Cia
turej.o ineiti dvarininkai, dkininkai ir dvasi§kija (reprezentantai). Sudare istatus
viensRopp'as.Jiepasirodeperdaugimperialisti§ki.Tar[asiKaunekeletadieng,
pradedant nuo 1 liepos §.in. Atvyko apie 8 dvarinihkai ir keletas dvasi§kiu. Prie
j okiu re2ultatu neprieita.

P. Ropp'as tuomet taresi su Aleks[andru] Tyskevi6ium, Taujeng Radvila ir
Kosakovskiu`2.
8

9 Vohiedjos katdi]ap cer[tro partijcL
\oMitttiirverwaltung Lhauen (vok.) - Karihe Lietuvos administracija.
\\Auswardges Amt (vok.) - Vokietijos Uzsienio reihalap ministerija.
\2Verband (vok.) - draugija.

§t°a#itsainat#¥ st#mdbv#Lt!#vdozstwdstfrt#,Pnr#rs ?nty)   ir  KOsahovskis  Stanislovas   (Kossahowshi
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Bar[onas] Ropp'as neturi ulsitikejimo pas lietuvius. Spejama, jog ta Komi-
teta jis tveie, kad nuversti Vals[tybes] Taryba.

Konven c ij o s . Vokie6iai nenori suteikti Lietuvai liuosybes, ne karaliaus
Mindaugo 11 pripazinti, kol nebus padaryta konvencijos. Ir su konvencijomis
nesfubina, nes nori ilgiau 6iulpti Lietuva ar gal net aneksuoti, jei seksis. Dabar-
tine Entente 's ofenzyva ragina juos pasfubinti konvencijos padaryti. Gandas
apie atvykima §veicarijon Amerikos lietuviu su prie§voki§komis, respvubliko-
ni§komis tendencijomis paragino vokie6ius i§1eisti lietuviu atstovus Sveica-
rijon.

M azum o s . 1§ Gardino gubem[ijos] pasitrauke apie 500.000 gyventoju Ru-
sijon.   Ju  organizacijos   atsiunte   3   atstovus   (Bachanovi6...)  i  Vilniu  pas
Vals[tybes] Taryba su pra§ymu, kad Gardino gubem[ij a] prijungtu prie Lietu-
vos, nes tenai gyvena juodvyziai]3, kurie nenori prisideti ne prie Lenkijos, ne
prie Baltgudijos. Jie pripazista lietuviu kalba valstybine, tik prario sau §iokia to-
kia savivaldq.

Baltgudijoslenkaikreipesiiob[er]Ost]4prmiydami,kadsudarytuBaltgudiiu
Valstij a. Ob[er] Ost nelabai tuo ripinasi. Kreipesi taip prie V[alstybes] Tarybos
per kun. O'Rourke, kad juos priimtu prie Lietuvos. P. A. Smetona atsake, kad
pas juos yra partija bol§eviki§ka, kuri traukia prie Rusijos, taigi i§ to nieks
nei§eisia.

Yra Zydu, kurie grgiva Lietuvon, bet yra ir tokiu, kurie Rusijon vaziuoja. Se-
niau jie noiejo, kad Lietuva bdtu prikergta prie Rusijos del to, kad tokiu bddu
jie gales geriau ginti savo reikalus turint savo atstovus (kaipo federatyves vals-
tijos). Dabarjie jau pradeda pamazu tartis su lietuviais.

BolL¥eviku gr¥ima i Lietuva vokie6iai proteguoja, kaip proteguoja ir kitus
elementus, kovoj an6ius pries 1ietuvius. Sako to reikalauj anti „Hoche Politik``]5;
Zinoma, vie§ai to nenori prisipazinti. Daugelis „bol§eviku`` grizo su dideliais pi-
nigais propagandai (milijonais rub.) ir pla6ia agitacine literatdra. Grizo
p. J. Smolskis, p. P. Avizonis, p. Vailokaitis ir kiti.

IH posedis

1918 rugsejo 6 d.

R i b o s . Val[stybes] Taryba pirma mane apie maza Lietuva; ta6iau kaip pa-
mate,jgro_kie6iainoriilysti„klynu"iGardinogub.,jienorii§gautidideleLie-
13

„Juodvyziai-jotvingial.
\sober Ost (ts Ober-befehishaber Ost; vok.) - Ryty fromo karihe vadovybe.

Hoche Polittl¢ (vok.) - oukstoji politiha.
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tuva.Vokie6iainenoriperleistipalangos,betdarprieKur§oprijungtidaliK[au-
no] gub. iki Tel§iu, kad turetu kelia i Kuriia. Apie tai prasitare vienas vokietis
p.  M. Y6ui Kijeve, kad[a] Kovelyje buvo vokie6iu kolonistu suvaziavimas.
Siaurini (rytu) Kauno gub. kampa vokie6iai priskyre prie Kur§o. V[alstybes]
Tarybapadareprie§keleta(3)menesiupraiymavokie6iams,kadprijungtuprie
Lietuvos lldk§to apskr[iti],1etgalius. Iki §iol nera atsakymo.

Dysnos apylinkes gyventojai vieni nori prie Lietuvos, kiti prie Baltgudijos,
treti prie Latvijos. Vileikos gyventojai: 1 ) katalikai prie Lietuvos, 2) pravoslavai
prie Rusijos.

Lenkininkai.  Lietuvos lenkininkai reikia dalyti i dvi kategorijas: dvari-
ninku ir miestie6iu su dvasi§kija.

Vilniaus dvarininkai vadina save lenkais, Lietuvos pilie6iais; Kauno ir Su-

¥fe¥:i%:ii§|;i:::ia:;e].ev¥EFu::*:E:?,Skorj::tset;eri6i:;irodj;;a.?,£6:#U.oahipe°6::£nz°£¥e:
®

±Jeiel;££=#:ig:;.aJL£:a¥€e8#7aLLJi%S£:#::#;£S#8°:ut;,e=uLvnaaltn:?:
90.000 rub., pasisavintu nuo lietuviu.

Dabar jau ineigos mazinasi. Liaudies mokytoju alga silpna -90-95 markes.
Ta6iau jie darbuojasi i§ pasi§ventimo; dainiausiai jie yra erzats]8 mokytojai.

S tati stika.  Nauja statistika Lietuvos daryti neverta dabar, nes re2ultatai
bus kaip 1916 in. Tik gavus savo valdiia galima bus padaryti.

M. Y6as ir visa eile kitu Zinomu lietuviu veikeju ulra§yti lenkais; tas parodo
tendencijq.

Universitetas .  I§rinkta komisija: p.p. M. Y6as, A. Voldemaras, J. Puric-
kis, M. Birzi§ka. Butq valdzia atiduoda. Remontui paskyre 50.000 m[arkiu] . Jau
buvo pradej? remonta, ta6iau, i§rinkus karaliu, sustoj.o.

Prie Universiteto atidengimo leidimo ypa6 daug prisidejo kun. K. 0l§auskas
savo atsilankymu pas princa Leopolda]9.

Rudenyj (spaliu menesyj) j au tikimasi atidaryti universiteta.
Kas del profesoriu, -tai nelengvas dalykas. Ypa6 trdksta juristu profesoriu.
G i inn a z ij o s . Ypatingas noras ulejo steigti gimnazijas. Suvalkijoj pristeig-

ta 6 gimnazijos. Mokytojai ne visur kompetenti§ki. Anot p. M. Y6o, reikalinga
j as (gimnazij as) reviduoti, koncentruoti, netinkamus mokytojus pakeisti geres-
niais.I§visodabaryraLietuvojel9gimnaziju.Pilnosgimnazijosyra3Vilniuje,
1 Kaune, 1 Marijampoleje, 1 Siauliuose (Cia direktorius p. A. Klup§as).
16

\] Komitet Narodowy (lenk.) -Tawinis homitctas.
„Veveyvietov6je(Sveicarija)veikelerfuGeneralinishomitetasharoouhomsLenhijoje5elpti.
\9Erzats (vok.) - surogatas, pahaitalas.

Leopoid von Bayerm - Vokietijos R)rty fronto hariuomehes vyriausiasis vadas.
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Vilniuje  manoma  atidaryti  konservatorija.  Tuomi  ripinasi  p.  J.  Tal[1at]
Kelp§a, kun. T. Brazys ir p. J. Naujalis. Le§u stoka kol kas trukdo.

Mokyklose (ypa6 apie Virbali) vokie6iai nori varyti germanizacij a.
Kun. K. 0l§auskas ulklause, kas sumane nuo „Saules`` namus pirkti.
P. M. Y6as atsake, kad tai jo sumanymas. Ai§kino tuomi, kad per tai gal pi-

nigu i§gaus nuo valdzios ir kad reikalingi namai del mokytoju seminarijos (ma-
noma steigti 1 Vilniuje, kita Kaune).

Ap§vietimo  komisij a.  I §vietimo komisija V[alstybes] Tarybos ieina:
kun. V. Mironas, p. M. Y6as ir p. K. Bizauskas; kooptuoti p. J. Vokietaitis, p.
Jonas Y6as ir p. P. Mal5iotas. Kooptuoti atsako prie[§] Tarybos narius, o §ie -
pries Taryba.

Grizimas  i§  Rusijos. Jau grizo apie 200.000 lietuviu. Baisios sunke-
nybes griztantiems: iinaudoja arba atima pinigus ir bol§evikai, ir vokie6iai. Tik
per ky§ius beveik ir galima pargrizti. Ant sienos laiko po 3-5 savaites. Valgyti
nera kas. Svaras duonos 5 rubliai. Dan palei Polocka i§laike 5 savaites  1500
vaiku, amziaus 5-12 metu.

Link ju p. M. Hoffroannas2° atsake: „mes negalim daug i§ karto ileisti, nes
duonosneturim``.P.W.Gayl2]buvoatsakes,kadisileistikl2000lietuviu.Vienu
kartu buvo pargabenta 1300 mokiniu. Traukini vokie6iai uzlaike. Bol§evikai
ateme visa inventoriu. „Saules" (variniai katilai etc.) i§vezta i§ Kauno.

Lukjanowski lageryje (ties RID.]eve) buvo 800 kareiviu. Juos nenoiejo leisti
Lietuvon ir i§ tenai noiejo i§mesti. Sake, kad taip valdiios isakyta. P. M. Y6as
i§sirdpino leidima grizti.

K o n s t i t u c ij a . P. Leonas i§dirbo proj.ekta. Jis jurdunaevatingai22 sustaty-
tas: valdzios tarsi visai nebtry. Schema gera.

Vilniuj.e irgi pagaminta. Taipgi ir Sveicarijoj ®. J. Gabrio).
Centr[alinis]  Komitetas. a) Rusijos lietuviu veikimas. (M. Y6as).
„Centralinis Lietuviu Komitetas"23 ne tik §elpimu, bet ir §iaip atstovavimu

lietuviu uzsiiminedavo.
1916 in. p. Pet[ras] Vilei§is padave ,mezliavos" sumanyma. Sumanymas ge-

ras, tik nepasiseke ivykdyti.
P. S. §ilingas sudare komisija, kurion mane sukviesti visu sroviu inones.

I§6jo girfeai ir dalykas suiro.

Hoffinann Man - Vohiedjos hariromen6s Ryap fromo generatirio stdbo viTstrinkas.

22Gayl wilhelm -Kauro srities kTasto viisininkas.                                   ,
I3Tdip tekste.

Tdi yra ltetwiu draugijos nukeritejusierrls nuo karo §elpti Cerwhnis homitetas.
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R[usijos]  [lietuviu]  tautos taryba. Tuometpadarytapartiju atstovu
susivaziavimas(6iabuvoirDdmosatstovai).Pasistengpsudarytiorgana;i§6ia
kilo „Tautos taryba". Ir Cia buvo gin6u tarp partiju.

Revoliucijos pradiioje lietuviai galejo paimti Lietuvos istaigas savo rankos-
na. Ta6iau Taryba susivelino: sutarta 18 kovo, gi ra§tas rusams iduotas tik gale
balandzio 1918 in.

Seimas.  Nors  seiman  atvyko  daug Zmoniu,  ta6iau L[ietuvos]  neprigul-
mybesklausimei§ejogindaiirkairiejiapleidosusirinkima,teisybe,jaui§ne§us
neprigulmybes rezoliucij a.

P. Leonas apleido sal? tardamas: „Eikim i§ Cia, kad ne dulkes neliktu``. Vie-
nozinskaite: ,Atsimeskim nuo senojo svieto...". P. S. Silingas i§ejo paskui, nu-
leid?s akis.

Po kiek laiko susitveie „Vyriausioji  lietuviu  taryba  Rusijoje``.
Jisteigesavoskyriusirdarbavosiivairiosepakraipose.Atejuslaikui,kuomet

lietuviaigalejogriffinanon,jieteikepasusgriztantiems.UZtaibol§evikaidau-
gelt susodino i kal6jimus.

Dabarjautiktrysacun.J.Vailokaitis,p.M.Slezevi6iusirp.Pak§tas)pasilieka
Rusijoje ir ripinasi lietuviu turtais bei kitokiais dalykais.

Gruzinai - Ukrainai. Gruzinai ir ukrainai geruos santykiuos su lietuviais. Jie
laukia lietuviu pasiuntiniu ir ketina savo atsiusti Lietuvon.

Baltarusiai.BaltarusiudvarininkainorijungtisprieLietuvos.Visaliaudisne-
apken6ia lenku, nes Cia stovejo ju koxpusas, kuris pasizymejo Ziauriomis rek-
vizicijomis.

K[unigaikstiene] M. Radviliene pamojo i gudus. Ji daug gero padare lietu-
viams per kara (§elpimu) ir daug dan darys. Ji gyvena dvare ties Minsku.

IV posedis

1918 rugsejo 6 d.

P.  S.  §[alkauskio]  dalyvavimo klausimas. Atvykstap. S. §aucaus-
kis, pakviestas atvykusiu i§ Lietuvos pasiuntiniu. Kyla jo dalyvavimo klausi-
mas. P. S. Salkauskis prasi§alina iki klausimas bus i§ri§tas. Kun. V. Bardska
prane§a, kad p. S. §alkauskis Qaip ir kiti Fryburge gyvenantieji lietuviai) atsi-
sakinedavo darbuotis i§vien su 6ionyk56iais lietuviais, ai§kindamas, jog jis stu-
dentas - tai i politika neprivalas ki§tis. Gi Cia politi§kas susirinkimas.

P.J.Gabrys:galetudalyvautiprane§imuosei§Lietuvos,betnei§§veicarijos.
P. M. Y6as: i§tikimas Zmogus, tai del ko neleisti.
Pr[ofl. A. Voldemaras: gal ir negerai, kad ulkviesta be pasitarimo su visais.

Pasiklausymas prane.€imu -tai ne politi`¥kas veiksmas.
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Kitu nuomones mazdaug pana§ios, sutikta mazdaug su tuo, kad leisti daly-
vauti prape§imuose. 5 balsai ul leidima, 2 -pries ir kiti 3 susilaike.

P.  S.  Salkauskis  dekoja ul kvietima,  bet,  kad netn]kdiius  konferencijos
darba, velija atsisakyti. Kreipdamasis i atvykusius i§ Lietuvos, sake, kad su
atydzia seke V[alstybes] Tarybos darba irjuo diiaugesi. Nors neigaliotas, svei-
kina  Cia  atvykusius  vardan  Fryburgo  lietuviu.  Pazymi, jog  semia  Europoj
moksla, kad pagalios Lietuvoj darbuotis.

Pirm[ininkas] A.Smetona dekoj.a ul pasakytLis Zodiius. Dziaugiasi, kad Cia
lavinasi jaunuomene, kuri veliau naudingai pasidarbuos Tevynej . Linki kloties
darbe.

P. §alkauskis i§eina.
Referuoja toliau p. M. Y6as.
Susirink[imas]  Kij eve.  Per susirinkima Rusijos tautu Kijeve i§kelta

Lietuvos savivaldos klausimas. Ypa6 Cia pasidarbavo p. A.Voldemaras. Paga-
lios ji palaike socialistai. Susirinkusieji pilnai pritare tarn.

Liet[uviai]bol§evikai.Kuometuhie§patavo„bol§evikai",liet[uviai]-
bol§evikai pradejo imti savo rankosna liet[uviu] organizacijas ir turtus. Ateme
bent keliu milijonu rubliu vertes turtu. Pat[y]s nuo valdiios i§gavo vos 350.000
rubl. Auk§6iau minetieji 3 nariai Cen[tralinio] Kom[iteto] ndn daboja dar neat-
imtus turtus.

Karininkai.Rusijojesusiorganizavodauglietuviugelezinkelininkuirapie
600 pa§tininku. Karininku organizavimas nevisai pasiseke. Valdzia i§ pradziu
prie§inosi, bet paskui pasidare sukalbamesne. Kerenskis leido susiorganizuoti
du pulkus. Susiorganizavo Smolenske ir Vitebske (Vitebsko kareiviai lietuviai
apgyne popus nuo apiple§imo). Smolenske pulkininku buvo p. J. Kubilius, Vi-
tebske -p. S. Nastopka. Bol§evikai i§vaike vienus ir kitus.

bat[:fij::i.123:€%:¥:v);:#y£V.taat:I:°cnhi?i.yi?±£;I.;bt:£gpervoakdafi[::mL::!Lj'o°s::p¥¥|®

vijanto ir galejo ilgai laikytis. Jie mane grizti Lietuvon visame susiorganizavi-
me. Tas buvo nelengva. Pasiskelbe neutraliais. Jie atlikinejo sargybine tamyst?
iki birzeliui. Buvo tai 600 Zmoniu. Vokie6iai apsupo nakti ir nuginklavo.

UZ savo tamyst? gaudavo nuo Ukrainos po 4 rubl. per diena. Liko nemoketa
uzdumenesiu.Ponuginklavimokareiviaipradejogriztinamonpavieniui.Drau-
ge grizo tik 30 Zmoniu 2 arkliais ir keletu rakandu.

Bandymas sudaryti kariuomene i§ Amerikos lietuviu nepasiseke, nes tan bu-
vo prie§inga S[uvienytu] Valstiju valdzia.

Liet[uvis] Zukovskis25, gen[erolas] , buvo tris kartus suzeistas.
24

2sOpornyj bataljon (rus.) - atramos bataliorras.
T.y. Siivestras Zuhaushas.
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Lansbergis -keliu ministeris.
LietuviaiirBrastostaika.Referuojaprof.A.Voldemaras.Rusijoslie-

tuviai i§rinko 3  kandidatus i L[ietuvos] Brasta: prof. A. Voldemara,
p.  M.  Slezevi6iu irp. J. Alekna.

Prof. Voldemaras ejo tartis pas p. L. Trocki. Trockis ketino duoti atsakyma
veliau. Ta6iau nedave ir iL¥keliavo i Brasta ant rytojaus su p. V. Kapsuku (Mic-
kum).

Liko vienatienis kelias per Ukraina. Prof. A. Voldemaras taip ir padaie. Ke-
1ionej turejo pergaleti daug klid6iu.

Vie§ai pakelti Lietuvos klausima nebuvo galima. Prof. A. Voldemaras infor-
mavo priva6iai. P. V. Kapsukas pats nepakele Lietuvos klausimo ir savo daly-
vavimutrukdetaipadarytiprof.A.Voldemarui.Vokie6iuserzinoZiniaapieLie-
tuvos neprigulmyb?, paskelbta Stockholm'e (8 sausio 1918 in.).

P.  A.  Voldemaras  pra§e  leidimo  vaziuoti  Vilniun.  Neleido.  Idave
M.  Hoffmann'ui lai§ka, prmiydamas, kad nusiustu p. A. Smetonai. Nors ap-
sieme, bet nenusiunte. Pazymi referentas, jog Brastoje dalykus vede vokie6iai
ir i§ dalies austrai. Kiti nelabai Zinojo nei kame dalykas.

v posedis

1918 rugs6jo 7 d.

L i e t [ uv i u ]  turt a i  Ru s ij oj e . Lietuviu turtai Rusijoje: Metrika, muziej.ai
(Rumiancev'o), knygynai, dvasiniu istaigu turtai (Akad[emijos] Petrapi-
lyje) etc.

Lenkai bands i§gauti Metrika. Lietuviai ulprotestavo. Dabarji sudeta Lietu-
viu komisariate. Veliau bus i`€siusta Lietuvon.

Akademijos turtais ripinasi prof. 8. Cesnys. Ta6iau §ie turtai pavoj.uj, nes
lenkai jau daug fygiu padare, kad i§gautu sau.

Technikos irankiai i§ karo meto (1igonines, fabrikai, etc.) daugumoje fus, nes
dainai pereina i bol§eviku rankas.

Labai didelis nuostolis bus i§ kasose sudetu pinigu. Pavyzdiiui, Panevezy
buvo sudeta apie 10 000 000 rubl. Ar §itu pinigu kiek gri§ ir kick -sunku pa-
sakyti. Vokie6iai daro kontrol?, kas buvo kur padej?s ir kiek. Knygeliu Zmones
neduoda. Jie tik suzymi viska. Rusijos bankai bankrutuoja („Volzsko-Kamski
Bank", etc.).

Teismu ir vals5iu dokumentai renkami Rusijoje i viena vieta, kad pargabenti
Lietuvon.

Lietuvos   pasiuntiniai.  Kijeve:  inz.  J.  Jankevi6ius,  pulkinin[kas]
E. Adamkevi6ius ir p. Narutavi6ius. Berlyne: belaisviu reikalais - adv. Choda-
kauskas, kun. J. Bak§ys, mok[ytojas] J. Bagdonas ir stud[entas] P. Grajauskas.



Maskvoje: p. T. §ulcas (1iet[uvis]) ir sekretoriai p. L. Dauk5a ir A. Janulaitis.
AL3;S§Svke¥c¥raLjRousS}Ji::tpu°v2L°u°°v:£bkLi::::Slut.

Referuoja p. J. Gabrys. Skiria i 2 dalis: a) Liet[uviu] tautos tarybos veikimas
ir b) Liet[uviu] inform[acijos] biuro veikimas.

Liet[uviu]    tautos    taryba   (§veic[arijoje]).   a)   Po  pemyki!ites
Liet[uviu] konferencij os prasidej o veikimas gana itemptais santykiais. Tevynes
meile ta5iau privede prie vienybes ir darbai ejo smarkiai pirmyn.

TuopoV[alstybes]TarybosnariusugrizimoLietuvon,1enkaipradejoskleisti
po laikra§6ius Zinias, ter§ian6ias V[alstybes] Taryba Entente's akyse. Reikejo
smarkiai reaguoti.

K.P6:§i€:iuas±:ilk;:|Sant.a;¥b;°Lmo&£:::sukeTgtray6b£:,T§u§::£ecna::og,azsLLn¥:tafp:euant:
-,
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siskyrima lietuviu nuo Rusijos. Referentas klausia, del ko Liet[uvos] Taryba
demontavo, nes tai padare nemalonu ispddi pas svetimtau6ius.

15sausioiduotalai§kaiirkt.dokumentaivisu§aliuambasadoms,kasdelLie-
tuvos neprigulmybes. Taip gi prideta Liet[uvos] Zemlapis.

taryp:::2Prfazy8iai[i]Centralesvaldiias,kadileistrylietwviuatstovusiBrastos
9 vasario 1918 in. padaryta fygiai i neutraliu ir Entente'os ambasadas delei

Lietuvos neprigulmybes.
Kuometambasadospasiuntera§tusvaldzioms,§iosatsiliepeprielankiai,ypa6

neutralai : olandai, ivedai, danai, norvegai, §veicarai.
Liet[uviu] tautos taryba (§v[eicarijoje]) temijo betgi dalykus Lietuvoje ir

kele protestus per spauda, kas vokie6iams nepatiko. Pas Entente tuomi i§dirbo
gera marke.

16 geguzes vel ftygiai pas Entente, kadji ultartu lietuvius, nes gresia pavojus
unijos su Prisais ar Saksais. Anglai ypatingu bddu uzsiinteresavo lietuviL| klau-
simu. §veic[arijos] prezidentas Colonder prieme labai maloniai. §veicans mo-
narchij a truputi erzina.

§veicarai ir kiti neutralai atsargds del Lietuvos Valstybes pripazinimo per
tai, kad nenori vieniems ar kitiems i§ kariaujan6iu isipykti. Entente scko, kad,
kolbusvokie6iaiLietuvoje,jienegalipripazintivalstybes.Tad§veic[arijos]1ie-
tuviai pra§o bent i§rei§kimo prielankumo, suteikimo vilties, nes tokiu bddu pa-
lengvins kova del liuosybes.

Entente vis nei§sizada idejos del „Dideles Lenkijos``. Ta6iau daugelis jau yra
§alininku ir ,Dideles Lietuvos`` su Ukraina.

Taryhas - 5ia derybas.
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Japonai irgi pradejo interesuotis lietuviais. Referentas baigia tuomi, kad nors
buvodaugklid6iuveikime,utiaujismano,kadLietuviutaryba(§veic[arijoje])
atliko savo uzdavini tinkamai.

L[ietuviu]  inf[ormacijos]  biuras  (§veic[arijoje]).b)L[ietuviu]
infor[macijos] biuras. Veikime per spauda reikalingas tikslumas, vienodumas
ir nuolatunas.

kats:#aE#+ed£.t:sgaei{%7:uT:1?prbeT;i:sa£Lyrk#tsots°#sftigpoas:dT¥p?Lpraeji#g:£L]:£zsfti£:
apie sutarti Ukrainos su lietuviais pries lenkus sujaudino lenkus, prancdzus ir
kitus. Ant len]qu uzsipuole prancdzai, kam jie imperialisti§kai elgiasi su lietu-
viais. Atvyko p. Kazakievi6ius i§ Paryziaus specialiai, kad tartis su lietuviais.

Per telegrafines agenthras leidiiama kas savait? po keleta komunikatu i visa
pasauli.

§veicarijos  laikra§6iuosna ir „Le Temps``28 laiks nuo  laiko talpinama irgi
straipsniai. Paskutiniu laiku ypa6 dainai talpina „Gazette de Lausanne", „Jour-
nal de Geneve`` ir kiti.

Siemet jau gauta 20 000 i§kaxpu i§ ivairiu pasaulio laikra§6iu.
Organai:„ProLithuania``-ententi§kospakraipos.„Litauen``-Centrovalstiju

pakraipos. „La Lithuanie et la guerre europeenne`` yra tai dokumentu rinkinys,
i§einas periodi§kai.

Leidiniai: „La Lithuanie sous joug Allemand" -p. C. Rivas; 700 fr. „Renes-
sance nationale lithuanienne" - p. Y. Pelissier. „La Lithuanie sous bot Alle-
mand``.  „La Lithuanie  artistique" p.  Danilovitch ir daugelis kitu knygu bei
bro§idru.

Per spauda stengiamasi informuoti pasauli apie lietuvius, apginti lietuviu tei-
ses, atremti uZpuldinejimus, kovoj.ama ul neprigulmyb? ir t.t.

lei ne uzsienio spauda ir veikimas, tai vargu bdtu tuieta tiek konferencijt|
§veicarijoje, vargu bdtu Vilniaus konferencija ivykus ir nebdtu i§kovota tiek
liuosybes Lietuvai, kiek dabar I.au turima.

VI posedis

1918 rugs6jo 8 d.

Baznytiniai  dalykai.  Kun. dr. V. Bartulka prane§a, kas padaryta Vil-
niaus vyskypystes klausimu.
27

T8Ballon d' essal (pranc.) -bandomasis balionas.
„ Le Temps" -pranc. dienrdstis, leidziamas Paryzrtye.
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Kasdelkun.K.01§auskokandidathrosivilniausvyskupus,kaipbuvosutarta
Cia §veicarijoj ir Lietuvoj, pasidarbuota kiek tik galint: apie 4 kartus kreiptasi
tiesiog ir per nunciju E. Pacelli (Mtinchenas) i Ryma; bandyta taipgi per mons.
Maglione (Beme). Po ilgu demar§u kard[inolas] Gasparri29 atsake, kad dabar,
karo metu, neparanku statyti kun. 0l§ausko kandidatdra.

Darbuotasi taipogi su pagalba p. Maknuno, buvusio §ambeliono Ryme, mi-
lijonieriaus, o taipgi su p. Sobato, minis[tro] V. Orlando3° pasiusto, kuris turi
ry§ius su Vatikanu. Pasklidus Ziniai, jog K. Lasinskis paskinas i Minska, kun.
J. Jalbrzykovskis -i Seinu sufraganus, pasiusta smarkus protestas kar[dinolui]
Gasparri telegrama ir lai§ku, nurodant, kad ul pasekmes to elgimosi lietuviai
neatsako.  Tas  parmiyta  17  rugpjd6io.  Ivaziuoti  kam  nors  i  ltalija  valdzia
(Ital[ijos]) neleidiia.

P.M.Y6asprane§a,jogsavolaikuminist[eris]A.Onu3]klauseRusuvaldzios,
kas daryti link ivaziavimo i Entente §alis kun. V. Bartu§kos, kun. V. Daumanto,
kun. J. Purickio ir A. Steponai6io. P. M. Y6as dav?s geras informacijas Rusu
valdziai. Ta6iau jeigu vir§minetus asmenis tuomet neileido, tai vargu ileis ka
nors dabar.

Amer[ikos]  1iet[uviai].  c)  Amerikos  lietuviu  veikimas.
Kun. V. Bartu§ka. Pradeda nuo paskutines konferencijos (Bemo).
Laikra§6iai i§ tenai (Amer[ikos]) ateina i menesi vos karta, korespondencija

dar sunkiau.
Prane§a: a) politika, b) pa{ialpa.
Amer[ikie6iu] politika. Centralis komitetas auku rinkime apmife. Surinktiej i

pinigai guli Amerikos Raud[onajame] Kryziuje (127 000 dol[eriu]).
Partijos varzesi darban per32 viena kite. Katalikai turejo Tautos taryba i§ 9

nariu. lsteige lnflormacijos] biura Washingtone. P. J. Bielskis vedeju. Vienam
buvo sunku. Papilde adv. 8. Mastauskas ir stud. f~esnulevi6ius. Stengesi sueiti
i santykius su valdziomis.

P. J. Bielskis para§e bro§idra: „Do you feel the Draft``; 1aikrais 6iai -,Lit Bo-
ostev"33 ir „The plea for Lithuanian". Amer[ikos] liet[uviu] taryba susideda da-
bar i§ 30 nariu.

Be to, yra „Lietuviu tautine taryba" New York'e. Cia ieina p. J. Slidpas,
p. V. Ra6kauskas, p. T. Norkus, p. R. Karuza ir kiti.
29

soKardinolas Gasparri Pietro - Vatil¢ano valstyb6s sekTetorius.
Orhando Vittorio - Italijos uzsienio reihaly ministras.

320nuAleksandr-Rusijosreihalypedketinis(chaTged'affdires)Sveicarijoje.
s3Tekste „pro".

Kleidingai uZTalyas ir maslf nei§aishiutas pavadinimas.
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„Lietuviu darbininku taryba". Pirmininkas P. Grigaitis. 800 darbininku pri-
8ulijon.

Kuomet Amer[ikos] 1iet[uviu] taryba !dave ra§ta W. Wilson'ui lietuviu var-
du, kitos tarybos protestavo ir idave savo ra§tus.

Amer[ikos]  liet[uviu] taryba dave anketa per laikrmi6ius, prie ko Lietuvai
bdtu geriau prisideti: prie Rusijos, Lenkijos ar Vokietijos. Lenkij a pajuoke. Ne
prie Rusijos, ne prie Vokietijos nenon prisideti. Visi neprigulmybes nori.

17 balandzio 1918 in. ivyko seimas. Cia atvyko atstovai i§ partiju, pasialpiniu
draugiju ir kitu organizaciju.1§ viso 2000 Zm[oniu]. Socialistai atsisake, nes tai
bdsias burfuazi§kas susirinkimas. Gin6ai del maldos. Nutarta: gelbeti Lietuva
i§ vokie6iu jungo, protestuoti pries veidmaininga nepriklausomybes paskel-
bima,reikalautiileidimoipasaulin?taikaLietuvosatstovu;Lietuvosvaldymosi
forma - tai respublika; konstituanta nustatys duoti moterims lygias teises su
vyrais.

Katalikai ir nacionalistai susitaie nedaryti pas svetimtau6ius Zygiu nepasita-
rus bendrai. Nacionalistai sutiko siusti atstova biuran, bet dar neatsiunte. Kata-
likai nutare siusti Sveicarijon kun. J. Dabuli, p. Kaupa ir p. K. Paksta.

Laikra§6iuose didiiausia agitacija pries vokie6ius. Delegacija i§ 30 nariu (vi-
sa Taryba) nuvyko pas prezid[enta]v W. Wilson'a. Idave rmita.

Amerikie6iai prie§ingi veikimui Sveicarijos tarybos ir taip gi V[alstybes] Ta-
rybos: mat, anot ju, §ie veikia vokietofili§kai. Katalikai at§auke savo delegata
kun. V. Bartu§ka, gi nacionalistai -p. J. §lidpa. Vysk[upa] P. Karevi6iu kaltina
ul vokietofili§kuma. Renkama protesto parmiai pries Europos veikejus lietu-
vius.V[alstybes]Tarybakaltina,kadpardaveLietuvqvokie6iams.Tarybojnesa
kairiuju elementu etc. Ne viena partija nepripazista akto 23 kovo 1918 in. (ne-
prigulmybes akto).

VI posedis

1918 rugsejo 8 d.

Pa§alpa. Kun. V. Bartutika ir p. J. Bielskis buvo ived? menesini liuosa mo-
kesti.  Seimas  nutale,  kad jis bdtu priverstinis.  Inteligentai  aukoja po  5-10
dol[eriu] i menesi.

Kataliku fondas surinko 150 000 doleriu.
P. M. Y6as paai§kina, kodeljie noiejo gauti Rusijon 127 000 S. Tuomet buvo

kursas 1S = 4 r[ubliams]; 1 r[ublis] = 3 kr[onoms?]. Taigi 127 000 S = 900 000
kr[onu?] = 2 000 000 r[ubliu] = 5 400 000 markiu.
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Amerikonai atsiunte 25 000 S ir ketino laiks nuo`laiko siusti po 25 000. M.
Tere§6enko34uinetekur6eki.Ikisurado,paemesavorankosnavaldiiabol§evi-
kai.Lietuviaibol§evikaipareikalavopinigusau.TuometpasiustaatgalAmerikon.

d)Berlyno  atstovybes  veikimas.
Kadangi senesni laikai jau referuoti §veicarijoj , tai lieka prane§ti tik i§ kara-

liaus i§rinkimo.
Referuoja kun. K. 0l§auskas.
KuometsugrizoK.0l§auskasiBerlynai§Sveicarijos,p-1eJ.Chodckauskaite

jau buvo i§vaziavusi Lietuvon su tarn tikromis informacijomis. Nuvaziavo ir
kun. J. Purickis, bet jis pavelavo -karalius buvo i§rinktas 11 1iepos §.in. -jis
atvyko 131iepos. Sutartoji telegrama pasieke Berlyna tik 15 liepos. Gaila, kad
jau Reichstagas buvo i§siskirst?s. Jeigu tenai bdtu buvus paskelbta zinia, tai vo-
kie6iai nebdtu galeje slepti karaliaus i§rinkimo.

Kun. K. 01§auskas tuoj prane§e Zinia apie karaliu p. p. M. Erzbergeriui,
A. Groeberiui, F. Pfeferiui35 ir kitiems. Jie diiaugesi.

Kadangi k[un.]. J. Purickis vis negrizo, tai sunku buvo kas veikti Berlyne
nezinant smulkmenu. Kun. K. 01§auskas nuejo pas F. Falkenhausena36 su kito-
kiais reikalais ir klausia, ar negirdejes ka naujo i§ Lietuvos, nes po Berlyna
skrendazinios,bdkv[alstybes]Tarybakaraliuihinkus.Tasatsake,jognezinas,
ta6iau ir jis girdejes paskalas.

Laikra§6iams buvo ulginta talpinti kokias nors Zinias, palie6ian6ias karaliu.
Kuomet ulsienyje pasklido po laikra§6ius Zinia, tyleti nebuvo galima ir Vokie-
tijoj ; valdzia isake laikrasi6iams talpinti priefurachi§kas Zinias : „Nord deutsche
Allgem[eine] Zeitung`` patalpino biaun] straipsni. Juo paseke kiti laikra§6iai.

Kun.K.01§auskasprase„Germanijos"redaktoriaus,kadpatalpintustraipsni,
atitaisanti klaidingas Zinias laikrasi6iuose. Atsisake. „Berliner Tageb[1att]" su
vargaisprieme(„Berl[iner]Tageblatt"turi200000prenum[eratoriu]).P.F.Fal-
kenhausep, graqas] Matuska uzklupo kan. K. 01§auska del slaptumo karaliaus
rinkime. Sis smarkiai ulreagavo , kadjie nesiskaite su lietuviais, ju pasiuntiniu
nepriimtaetc.Aniesurivelnejo.Para§ytarmitaip.Hindenburgui,E.Ludendorfui,
G.Hertlingui37irkitiems,paai§kinantdelkotokiubddui§rinktaskaralius.Galu
gale atvyko kun. J. Purickis. Jis bijoj.o paimti jo i§rinkimo rmita; paeme vien
protokolu kopij as.
34

3sTeres6enho Michall - Rusijos uzsievio rehaky miristras.
36T.y. Vok}etyos kataliky ceritro paTtijos lyderianils.
TR Falkenhausen Friedrich - Ober Osto Ciwitihes administracijos vadovas.

E!gk5ngbeu#a£%#fav#ket%%,.8ff%rir##t8estoar##S#..#%#.rffErich-generaliniostaho
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Vokie6iai,  kurie  i§dirbinejo  jau  konvenciju  projekta,  bdtent,  unijos  su
Prdsais, skundiiasi, j og ju darbas nuejo niekais, paskelbus karaliaus i§rinkima.

i::Liiasi,H:iiii;:sp¥:#rfi#aa!:::c¥i#,n::sn,:1i::,:aeir|fuynoeT:taJii:l;§rn;:®,,

ne§ima i§ Grosshauptguartier38, jog iki rudeniui §iu metu bus ir karaliaus klau-
simas i§ri§tas ir militate valdiia i§ Lietuvos parialinta.

Mindaugas 11. I§rinktasis Karalius J. M. Urach -Mindaugas 11 pasikalbeji-
muose su lietuviais pazymi, I.og j.is skaitosi i§rinktu karaliumi. Laukia oficialio
ra§to nuo V[alstybes] Tarybos. Tuomet darysias demar§us pas kaizeri.

Mindaugas  11 prieme  punktus  pastatytus  lietuviu  be  kondiciju.  Kas  del
ivaziavimo Lietuvon, tai pasake, jog be vokie6iu sutikimo nevyksias.

Informacijos kas link karaliaus asmens ir kaipo valdovo geros.
Kandidataii§neutraliu.§veicarijoslietuviubuvokalbanataipgisukandida-

tais i karalius i§ neutraliu §aliu. Taip, pav[yzdziui], buvo tartasi [su] Ispanijos
princu Alfonsu. Ji ypa6 piriio grafas M. Ti§kevi5ius, gyvenas Lausanne. Pr[in-
cas] Alfonsas yra dar jaunas, bet i.5silavines Zmogus. Ypa6 Zinosi kari§kuos
dalykuos.

Jisai dale bandymus, ar sutiks vokie6iai ji ileisti Lietuvon. Lietuviams vo-
kie6iai prane§e, jog jie nesutiksia neutralu karaliu ileisti. Sulinojes apie Min-
daugo i§rinkima, jis nusimine.

VII posedis

1918 rugsejo 8 d.

11. Konferencijos kompetencij os klausima nutarta atideti.
Ill. Lietuvos Valstijos suorganizavimas.
Ill. Karalius.
Kun. K. 01§auskas prane§a, ka girdej?s pasikalbejime su grafu M. Ti§ke-

vi6ium[i]. Jisai (Ti§k[evi6ius]) remias Alfonso, (Ispanijos) karalai6io, kandi-
dathra. Be to, jisai girdej?s, jog prancdzai nuo seniai sutinka atiduoti Lietuva
vokie6iams, jeigu j ie grazins Alsace-Lorraine39.

P. J. Gabrys. Kas del karaliaus, reikia i§ne§ti rezoliucija, pav[yzdiiui], kas
link greitesnio vykimo Lietuvon.

P. A. Smetona pasako, jog negalima rezoliuciju daryti, nes V[alstybes] Ta-
ryba gal yra kitaip nusista6iusi.
38

39Graphauptquartier(vok.)-Vyriausiosioskarihesvadovybesbastihe.
Aisace-Lorralne (pranc.) - Elzasas-Lotaringija.
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P.J.Gabrysstatoklausima:ardaromrezoliucijas,arne?Kitaiptaibergzdiias
darbas. Mtisu Taryba veikia ir veiks, nes ant jos uldejo priederme tauta. Kon-
ferencija kvie6iama tarn, kad nutarimus padaryti. Del karaliaus vokie6iai pas-
kutinio Zodzio dar netare. Taigi konferencija tuietu rezoliucij a iine§ti.

P. M. Y6as. Nereikia jungti du klausimu: karaliaus ir konferencijos. Kas del
karaliaus, tai buvo referuota, kad jis kvie6iamas kuo grei6iausiai; apie ji kalbeti
neprisieina. Mes atvykom vien pasiinfomuoti.

K[un.] K. 01§auskas: asi nemanau, kad konferencija nutaria kitaip, kaip V[als-
tybes] Taryba. Rezoliucija reikia i§ne§ti, kad parodyti kitiems ®[avyzdziui],
Amer[ikos]  lietuviams), kad vienodai veikia ir V[alstybes] Taryba, ir nutare
konferencija.

P. A. Smetona. Nutarta nesvarstyti kompetencijos. Rezoliucija -tai privalu-
mas. Man, kaip prezidentui, tuomet negalima dalyvauti. Prezidentas turi i§stoti
i§ visu partiju. Jeigu padarom rezoliucijas, tai vokiediai sakys, kad konferencija -
suverenis organas.

V. Bartu§ka. Jeigu V[alstybes] Tarybos nariai atvaziavo vien pasitarti, tai to-
1iau posediiauti ir laiko gai§ti neverta: tesurasio atvykusieji savo nuomon? ir
iduoda savo attache4°. Mes pasiliekame teise Zidreti §iaip ar taip.

Kan. K. 01§auskas. Bdkim logi§ki. Netraukim tevynes, kuria jau pastatem
anti§ganymokranto,velibala.Kas6iadalyvaujapasilikspaslapty.Mumsreikia
tartis,  nes   gales   dar  neturim  vienus   ar  kitus   ®av[yzdiiui],  Amer[ikos]
liet[uvius]) priversti. Jeigu Amer[ikos] liet[uviai] kitaip elgiasi, tai tas galima
i§naudoti pries vokie6ius.

P. J. qabrys klausia, nuo kada Vals[tybes] Taryba tapo suverenia.
P. A. Smetona. Mdsu akyse -nuo  11  gruodzio  1917 in. Vokie6iu akyse -

nuo 23 kovo 1918 in.
J. Gabrys. Ant kiek tauta delegavo, tiek suvereni. Ar tauta delegavo, ar ne?

RItaip a§ nepripazistu.
Prof. A. Voldemaras ai§kina,jogjuristu nuomone, ne tauta suvereni, bet vals-

tija. Pagalios ai§kina, kokios turi bdti Zymes suverenes valstijos.
Pagalios kyla gin6ai. P. M. Y6as atsisako nuo vicepirmininkavimo, k[un.]

A. Petrulis -nuo sekretoriavimo, ai§kindami, kad per daug sauvaliai elgiasi kai
kurie konferencijos nariai, pertraukdami kalban6ius.

P.A.Smetonaatsistoj?sparei§ke:jeiguyranorsvienas6ionaikonferencijoje,
kurs nepripazista Valstybes Tarybos suvereni§kumo, a§ atsisakau dalyvauti.

P. M. Y6as: ir art atsisakau.
P. A. Voldemaras: ir a§.
K[un.] Petrulis: ir a§.

40
Attache (pranc.) - Cia atstovas.
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Kiti paduoda sumanyma atideti susirinkima 5 val. vakare. Nutarta susirinkti
5 val.

Ix posedis

1918 rugsejo 10 d.

J. Gabrys referuoja. P. J. Gabrys referuoja, ka jis girdejo 9.IX.18 Beme.
Buvo pas prancdzus. Prancdzu ambasada, kaip seniau taip ir dabar, sako, kad

jie negali pripazinti Lietuvai nepriklausomybes, nes ji yra uzimta Vokie6iu ir
tol nepripazins, kol Vokie6iai tenai bus. Ta6iau jie klausime interesuojasi ir
temija Valst[ybes] Tarybos fygius.

Prancdzai taipgi prane§e, kad Amerikos delegatus lietuvius gali sulaikyti
Prancdzija delei interviu, tilpusio „Berliner Tagebl[att]`` ®[ono] Valstybes Ta-
rybos pimininko A. Smetonos).

Austrijos tautu konferencija manoma daryti 7 rugsejo L¥.in. Paryziuje, bet
atideta iki 15.IX.18. Lietuviu tenai nebuvo manoma kviesti.

Pirmininkas k[un.] K. 0l§auskas klausia p. J. Gabrio, ar tiesa, kad jis (Gab-
rys),8.K.18konferavoMontreursup.Ropp'uirkadansailaukiaciurichegalo
konferencijos, kad sulinotu, kaip dalykai virto.

P. J. Gabrys stebisi i§ tokiu paklausu ir parei§kia, kadjis su p. Ropp'u nekon-
feravo Montreux ir nesimate su juo nuo laiko, kaip apleido Lausarme. Tis isiti-
kines, kad Ropp 'as i§vaziavo jau Vokietijon.

Kol buvo p. Ropp'as 6ionai p. J. Gabrys itikino ji, kad reikia pima parkviesti
karaliu,sudarytivaldiia,pra§alintivokie6iumilitar?valdiia,otiktuometdaryti
konferencijas. Valstybes Taryba 7Ina, kad monarchijos principa i§gelbejo. Ba-
ronas su tuo visur sutiko.

nu:g°sL;aauft:i.«!i.f#as£P§rfrp:::£'.JfguJjL:;:#f)?::'r¥:#a°::ia:entry°r;±°tasn¥ri'o°:::
®,,,,

Lietuvoje, nei uzsienyje.
Suverenitetas.ValstybesTarybosautoritetasvisgigalimakvestijonuoti.

Jis neatliko visus uzdavinius kaip reikia. Teisybe - karo laikai. A§ Valstybes
Taryba gyniau ir ginsiu, bet tik tol, kol ji stoves ant savo uzdavinio pamato ir
gins nepriklausomos Lietuvos reikalus.

Toliau p. J. Gabrys pazymi, kad netaktas buvo padaryta Valstybes Tarybos,
demontuoj ant 6ionyk§tes Tarybos paskelbima, kas del atsiskyrimo nuo Rusij os.

Kuehlmann42 pamin6jo savo kalboj.e, kidP.R. Lietuvos tvarkymas yra tai vi-
41

420rdrungspartct (vck.) - Tvarhos partija
Ktihlmann RIchard - Vohietijos vaistybes uzsienio reihalap sekretorius.

155



durinis Vokietijos dalykas. €ionyk§te Taryba protestavo, o Valstybes Ta-
ryba -ne.

K[un.]J.Purickis.Perpereitasusirinkimaarinekalbejau,kasdelsavopazidqu
i susirinkima ir jame dalyvavima. Nenoriu, kad tylejimas bdtu negerai supras-
tas. Nuo 11 gruodzio 1917 in. Lietuva pasiskelbe valstybe. Dalykai atsimaine.
Kiekvienas kraritas turi tuieti suvereni organa. Lietuvoje juomi yra Valstybes
Taryba. Jeiguj os autoriteto nepripazintume, tai prieisim prie anarchijos. Jo nuo-
mone, ta6iau galima daryti rezoliucij as, tik j os neobliguos43 Valstybes Tarybos.

Prof. A. Voldemaras parei§kia, kad jeigu nors vienas yra 6ionai, kas nepri-
pazista Valstybes Tarybos suverenia, jis nebegalis dalyvauti.

Pirminihkas K. 01§auskas. Nors nesu juristas, bet man neai§ku, del ko jds
pavirtot tokiais ponais,  kad negalit  su kitais  dalyvauti, tartis  ir rezoliucijas
i§ne§ti. Tevynes nelaimes turetu visus suvienyti darbe.

P. J. Gabrys. Pripazista Taryba toje prasmeje, kaip pemai buvo nutarta per
konferencijq, bet jeigu ji nei§pilde to, kas jai buvo pavesta, tai jos suvereniteto
nepripazista. Suvereni Taryba bus toji, kuri tautos valia ne§ios, ar tai bus Lie-
tuvoje, ar kitur.

V[alstybes]  T[arybos]  pirmininkas  p.  A.  Smetona  pazymi,  kad  tik  toje
prasmeje  kalba  vokie6iai,  noredami  nugriauti  Valstybes  Tarybos  suvere-

ii#E:i|ieenboeia?sdvtiiuvra:fkoaY:i:##:3inp#yoznqusiiTs];izn::nseasv::,I.d:reb::i;
Tarybos.

P. F. Ropp'as noiejo i§griauti Taryba.
Prdsams rdpi padaryti Liet[uvos] unija su I.ais, ne su Vokietija, nes tuomet

prdsai bus gubematoriais etc., o ne visi vokie6iai.
P. A. Voldemaras stato p. J. Gabriui klausima, arjis pripazista suvereniteta,

ar ne?
Ansai nori pla6iau kalbeti, bet A. Voldemaras ver6ia sakyti vien „taip ar ne".
Kun. A. Steponaitis protestuoja pries toki elgimasi p. A. Voldemaro ir klau-

sia, kas ji ®. A. Voldemara) igaliojo pana§iu bddu egzaminuoti. Jis priki§a, ap-
skritai, §iurk§tu elgimasi atvykusiu i§ Lietuvos Valstybes Tarybos nariu.

P. J. Gabrys ai§kina, kaip jis supranta suvereni§kuma.
Kun. V. Bartulka tik tuomet balsuoti gales, kaip dalykas bus i§ai§kintas.

nea¥§u£,A;]S±eop6°£:atfat£;ie¥aa£¥;L££anstftsa#:StL:g4a5Sfe¥£:L£Snug¥akdaas#XTdfi:%i
43

44neobli8uOS (i§ lotyxp ir italu) - neipareigos.
4sverwaltung (vok.) - edministracija.

Prisiaga (rus.) - priesalha.
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prisiaga daryti, reiketu i§ai§kinti Lietuvos Valstybes Tarybos pozicija ir patsai
suverenitetas.

P. M. Y6as. Vokie6iai nenori pripazinti Tarybai suvereniteto. Jie gailisi akto
23.Ill men. 18 [m.]. Jie duoda dvira6ius ir automobilius socialistams Lietuvoje,
kad agituotu pries Valstybes Taryba.

Prof. A. Voldemaras paai§kina, kad jis nenoiejo prievartos daryti, klausda-
mas p. J. Gabrio. Pagalios gana pla6iai ai§kina, kas tai yra suverenitetas.

Kun. dr. V. Bartulka. Neuztenka kokiam nors organui suvereniu pasiskelbti,
bet reikalinga, kad kiti pripazintu ir kad ta suvereniteta galetu apginti.

Lietuva dan nera kitu pripazinta kaipo laisva §alis. Valstybes Taryba kol kas
darneturimilitariujegu,kadapsigintu;jagalivokie6iaivisaisuspausti,tuomet
gal bdtu reikalinga pagalba i§ kitur; gali bdti, kad patys noiesit, kad mes pro-
testuotume pries kai kuriuos jdsu dygius, padarytus po vokie6iu prievarta.

Pripazine gi Valstybes Tarybos suvereniteta mes (Liet[uviu] taryba §veica-
rijoje) negalesim to daryti.

Kun. dr. J. Purickis. Jeigu Vals[tybes] Taryba eis pries Tautos nora, ves da-
lykus prie prazdties, -tuomet tauta gali ja pa§alinti. Suvereniteta giname del
to, kad prie§ai nori mums i§ple§ti.

P.J.Gabrysirgiai§kinatojprasmejkaipBartulka,bdtent,kaduldarys§v[ei-
carijos] lietuviams buma pries protestus.

Pagalios skaito deklaracij a.
Kun. A. Petrulis prane§a, jog j.is nesupranta §ios deklaracijos. Pra§o grieztes-

nio atsakymo.
Kalbejo dan pirmininkas p. A. Smetona ir kun. V. Daumantas. Ju mintyse bu-

vo mazdaug pakartojimu girdetu min6iu.
Posedis tuomi ir uzsibaige.

x posedis

1918 rugsejo  11  d.

Suverenitetas.Pirmininkaskun.K.0l§auskasatidengiaposediirklausia,
ar dar bus kalbama apie suvereniteta.

Pirmininkas p. A. Smetona. Daug jau kalbeta apie tai, tai gal neverta daugiau.
Uztenka veikti Vilniaus ir Bemo konferenciju i§ pemai metu prasmeje.

P. J. Gabrys pritaria.
Kun. V. Bartu§ka. Bemo konferencija yra pamatu. Reikia tureti omeny

Stockholmo konferencijos prieda: ,*ol Valstybes Taryba stoves ant neprigul-
mingos Lietuvos pamato``.
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Kiti nutyli. Tuomi klausimas ir ulsibaigia.
Revizij a . V[alstybes] T[arybos] pirmininkas A. Smetona prane§a, kad at-

vykusieji i§ Lietuvos V[alstybes] Tarybos nariai noietu perzidieti L[ietuviu]
tautos tarybos kasa.

P. J. Gabrys. Vietine Taryba turi pritarti ir Zidres, ar ras leistinu dalyku, ar ne.
P. M. Y6as. V[alstybes] Taryba asignavo pinigus, tai turi teis? pazidreti, kaip

jie yra suvartojami. Vilniuje mus klaus apie tai.
Prof. A. Voldemaras. Diskusij as, palie6ian6ias kasa, reiktu protokoluoti labai

tiksliai.
Kun. V. Bartulka. Jeigu atvykusieji i§ Lietuvos nenori balsuoti „konferenci-

joj``, tai ner ka Cia ilgai ir svarstyti. Tei§rei§kia savo nora ra§tu, mes apsvarsty-
sime, kas darytina.

Tuomi klausimas ir uzsibaige.
Toliau griztama prie programos.
P. M. Y6as. |ne§u, kad reikia skubinti baigti konferencija.
Kun. V. Bartutika. Ne konferencija, bet pasikalbdj.ima.
Ill.1. Karaliaus  klausimas.
Kun. V. Barfu§ka. I§rinktas jau ir pripazinta taipgi Cia Sveicarijoj. Rdpintis

jo Lietuvon nuvykim[u]. Kito i§ vokie6iu neimti, I.ei §ito neleistu.
P. A. Smetona. Lietuvoj buvo kalbama tik apie viena. Apie kitus kandidatus

neverta kalbeti.
P.  J.  Gabrys.  Val[stybes]  Tarybai neutralds  kandidatai neprieinami.  Cio-

nyk§6iai lietuviai tai gali daryti. Reikia atsizidreti ir i tai, kad Entente gali i§1o§ti.
2.  Seimas.
Cia paai§kejo, kad seimas (konstituantas) tik tuomet galima daryti, kaip bus

ribos ir savo valdiia, ir ta valdzia gyventoju pripazinta. Dabar negalima, nes
vazinej imas suvarzytas.

3. Valdzia.
Gruodzio menesyj nutarta Tarybos (15 balsu uZ, 2 susilaike ir 3 pries) imti

katalika karaliu dinasta. Toj prasmej paduota 14 rugpjd6io kancleriui vienas
memorijalas, gi 17 rugpjd6io §.in. -kitas. Rdpinamasi paimti bdk tas i savo ran-
kas, kas galima per §vietima, teisma ir t.t.

Vokie6iai nenori apleisti, nes Zino, kad prisieis eiti i Vakaru fronta.
Reichstagas gali mus ultarti, ypa6 paskolos reikalu.

4. Kariuomene .
Konvencijos nepadaryta, tai kariuomene nenori leisti. Zygiai daromi. Ban-

dyta bent [sudaryti] milicija kovai su banditais. Miestu milicija silpnai apmo-
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kama ir tai 30% mokesties atskaito (80 M[arkiu] per diena). Kaimuos mi-
1icija -starostos46: turi prane§ti, kas slepia produktus, ar agituoja kur nors...

Su lenkais tariasi vokiediai link kariuomenes : oficieriai vokie6iai moka len-
ki§kai. Abi kalbos vartojama. Taip proponuoja ir lietuviams. Lietuviai bijo, kad
nevaprfu] i Vakaru fronta. Lietuvai nebdtu naudinga, jei visa kariuomene vo-
kie6iai i§trauktu: kra§tuose turi likti, iki sava kariuomene bus.

Buvo manoma atidaryti fronta menesiui ir paskelbti, kad gali banditai i§eiti
liuosai.

5. Administracij a.
Paduota pra§ymas valdiiai, kad asignuotu milijona m[arkiu] administracij os

sudarymui; kol kas atsakymo nera.
Vokie6iai  nenori  perleisti  lietuviams  nieko.  Veikia,  teisybe,  §iandien  ir

pabegeliu grazinimo komisija.
Kas link vals6iu, tai sudarytas geras projektas ir jau vykdomas.
Teisiukomisijaimapamatanrusuistatymus,delsuvalkijos-Napoleonoko-

deksus.1§LietuvosStatutomazaikasgalimapanaudoti,nespersenasirbaudzia-
vos laiku.

6. Baznytinis  klausimas.
Konkordatas Rusijos su Rymu nepereina ant Vokie6iu, nes tas konkordatas

tai privilegija buvo. Rymas irgi taip Zidri. Dabar daryti konkordata su Rymu
kliudys ir Vokie6iai, ir Lenkai. Kol kas oficialiai Rymas nenori daryti. Geguzes
men. §.in. Rymas i§rei§ke didel? uZuojauta Lietuvai (ra§tu). Daugelis dalyvau-
jan6iu visgi buvo nuomones, jog verta daryti konkordatas su Rymu.

xl posedis
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Eina toliau baznytinis klausimas.
P. J. Gabrys iduoda susirinkimui kopijas protesto del paskyrimo vysk[upo]

K. Lasinskio i Minska ir pavysk[upio] J. Jalbrzykovskio i Seinus.
P. A. Smetona. Pries v[yskupo] Lasinskio paskyrima gali protestuoti gudai;

mes galim tik pries pav[yskupio] Jalbrzykovskio.
46

Starosta (rus.) -sevitwras.
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P. A. Voldemaras. Kas del Minsko V[alstybes] Taryba protestuoti negali.
Sveicarijos Liet[uviu] Taryba gali kad ir i vkinus ki§tis.

Kun. A. Petrulis. P. J. Gabrys mini, kad Sveicarijos lietuviu protestai ir ra§tai
padare dideli ispddi Ryme. Vilniuje jie daro bloga ispddi. Protestai be pamato,
kaip link Minsko vyskupo, negal geru pasekmiu tuieti. Dabar prigulia nuo Ry-
momalones,nesmdsuvalstijakolkasdartikinfieri47.AIesuigaliotasvilniaus
vyskupijos kunigu pareik§ti, kad §veicarijos lietuviai btry atsargds. Veliju Cia
nusideti nedapilant, negu pelpilant.

P. J. Gabrys. Pas mus daroma atsargiai, §velniai, diplomati§kai. Mes paprastai
esame apsileide, per nedrasns. P. Malmet, geras katalikas, buv?s Vatikano §am-
belionas, pasake: ,A§ stebiuosi, kaip lietuviai po tiek priespaudu kryzeiviu lai-
kais, po tiek skriaudy i§ 1enku puses pasilieka dar katalikais.`` Nesistebek ger-
bianasai: a§ kaltinu Lietuvos kunigija ul apsileidima.

P. A. Smetona parei§kia, jog jeigu tokiu tonu bus kalbama kaip p. J. Gabrys,
tai jis i§eisias.

Nariai i§siskirsto.
Po trumpo pasikalbej.imo griztama vel prie posediio.
Kun. V. Daumantas. Rymas ignoruoja lietuvius, tai priseina kitokiu tonu kar-

tais rasyti. 1§ Cia siusti raritai negalejo pakenkti Lietuvai, jeigu koki paskalai yra,
tai tame pasidarbavo lenkai. Jeigu norima i§tirti mdsu ra§tus, tai galima i§rinkti
komisija.

Kun. J. Purickis. Man rodos, vertetu kalbose stengtis neuzgaulioti vieni kitu.
Tuomet pasekmingiau eis darbas.

Kun. A. Steponaitis. Kadangi mdsu 6ionai kalbos neveda mus prie vienybes,
bet kaskart labiau tolina mus vienus nuo kitu, tai ar nebdtu geriau mums i§si-
skirstyti.

Po to kalba p. M. Y6as, kan. K. 0l§auskas, p. A. Smetona, kun. A. Petrulis.
Mintys mazdaug kartojasi.

Vilniaus  vyskupij a.  Priejus prie Vilniaus vyskupijos klausimo, kun.
K. 01§auskas pasi§alina. Pirmininko vieta uzima p. M. Y6as.

Kun. V. Bartulka. Vilniaus vyskupijos klausimas padare daug vargo, tridso
irripestieskaip§veicarijos,taipirkitiemslietuviams.Baznytinisstovistaitoks
apverktinas, kad tik toks i§tvermus, energi§kas ir doras inogus, kaip kun. kan.
0l§auskasgalipadarytitvarka.KandidatasneturibdtiLenkijosvergas,betino-
gus sugebas drasiai pasakyti tiesos Zodi.

Atejo liddnas gandas, kad mdsu kandidata neremia mgr. E. Pacelli. Cia i§
§veicarijos pasiusta daug rarity, informaciju.
47

In fieri (lot.) - hariasi.
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P. A. Smetona. Buvo pastatyta kun. K. 01§auskas kandidatu ir yra surinkta
para§u (i§ Suvalkijos apie 70 kunigu, Vilniaus -70 ir Kauno -30 kunigu) ku-
niguirpasiustamgr.E.Pacelli.P.A.Smetonairkun.J.Staugaitisnorejovaziuo-
ti i Mtlnchena -neleido. Vaziavo veliau kiti. 1§ pradiiu Ob[er] Ostas rdpinosi,
paskui apsileido. Atscko ,Ausgeschlossen"48, sidlo administratoriu. Pacelli sa-
ko, jog kandidatu per maza pastatyta. Kunigai ir Zmones laukia vyskupo. Len-
kininkai varo propaganda. K. Michalkevi6iL| i§veze. I§rin]cta C. Hanusevi6iu49.
Vyskupas P. Karevi6ius atsisako [k]i§tis i svetima vyskupyst?. Krik3i6ionys de-
mokratai atsiscke remti kandidathra kun. K. 01§ausko.

Lenkai pastate kandidatu kun. Usila, baltgudi.
Kun. J. Purickis. Kun. J. Purickis su p. Voldemaru nusiunte ra§ta mgr. Pacelli,

oveliaupatysapsilankepasji,kalbeta2val[andas].Mgr.Pacelliprasiekitukan-
didatu ir proponavo kun. J. Matulevi6iu. Prof. A. Voldemaras reagavo, primin-
damas, kad gali schizma pasidaryti. Mgr. Pacelli sako, kadjis dar?s, ka galej?s.
Nesq vilties. Rymas turf specialias priezastis. Rymas panariiai elgiasi kai kada
ir su kitomis valstijomis. Ai§ku, kad Cia lenku intrigos.

Kanonu Zvilgsniu Rymas neturi nieko pries kun. K. 01§auska. P. M. Erzber-
geris, kuris per Dievo Kdno §ventes tris dienas buvo Mtinchene, irgi negalejo
nieko padaryti.

Baronas Ropp'as uzpyko ant kun. K. 01§ausko ir jo kandidatdros neremia.
P. M. Y6as. Seniai laukiama kun. kan. K. 01§ausko paskyrimo. RItaip daug

keblumo. Pav[yzdiiui] , veliavos pa`¥ventimas ar i§kilmes mus ver6ia eiti pas sa-
vo prie§us.

Kun. V. Bartu§ka. Mindaugas 11 geras katalikas. Reiktu paduoti minti, kad
jis nuo sav?s pra§ytu §v. Sosto vyskupa paskirti, kad galetu vainika nuo jo
priimti.

Kun. J. Purickis. Karalius vargiai ant to sutiks. Vie`€ai negali to padaryti.
Pagalios tartasi apie re[i]kalinguma kam nors vaziuoti Ryman. Kadangi lie-

tuviu neleidzia, pra§yti kokio nors svetimtau6io. Apsistota ant p. Makmito
asmens.

7. Teritorij a
Zidiek pemyk3i6iu metu nutarimai ir apie ribas i§ prane§imu.

48

49Aus8eschlossen (Vok.) - negalima, neimanoma.
Kalbama apie Vilniaus vyshapijos administratorius.
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AmerikosDelegatai.AtvykstatrysAmerikosdelegatai:kun.J.Dabuzis,
p. adv. 8. Mastauskas ir p. K. Pak§tas.

Kun. K. 0l§auskas sveikina atvykusius, diiaugiasi i§ to ir kvie6ia darban.
P. A. Smetona. 4 metai kaip vargina karas. Kun. V. Bartu§ka ir p. J. Bielskis

musnudiiuginoirsustiprino.Dabarjausulaukemlaisves.Teisybe,darnevisos.
Tikisi, jog amerikie6iai pades. Mes padarem, ka galejom; kitaip ir nebuvo
8alima.

Sveikina sve5ius vardan V[alstybes] Tarybos ir visos Lietuvos.
Kun. V. Bartu§ka, kaipo buv?s Amerikos lietuviu atstovas, sveikina atvyku-

sius. Jis elgesi taip, kaip prigul6jo Lietuvos pilie6iui elgtis. Dabar skaito save
laimingu, kad jo at§aukimas atkviete 6ionai sve6ius.

Kun. A. Steponaitis vardu Centralinio komiteto „Lituania" sveikina Ameri-
kos  delegatus.  Malonu susitikti  su Amerikos  lietuviais,  tuo  labiau,  kad 6io-
nyk§5iai lietuviai jau nuo seniai buvo santykiuose su Amerikos lietuviais belais-
viu §elpime. Belaisviu §elpime atlikta sunkus, bet svarbus darbas. Vardan be-
1aisviu sveikinu atvykusius.

Kun. J. Dabuzis. Sveikina susirinkusius veikejus. Vienas tikslas junge visus
lietuvius. I§rei§kia vilti, kad ntln 6ionai pasitarus, pasiai§kinus, dar geriau eis
dalykai.

P. K. Pakiitas. Pazymi, jog Amerikos lietuviai idave pasveikinimus ir pagar-
bos jausmus del veikeju Europoj. Pagalios parei§kia, jog jei desim ant tevynes
aukuro visas pajegas, darbas klosis.

Referuoja K. Paki!itas apie Amerika. Pazymi, j.og yra atsiusti Lietuviu tautos
tarybos, kuri atstovauja apie 500 000 lietuviu Amerikoje. Norejo siusti delegata
nacionalistai5°, bet jie neturi uztektinai pinigu.

Nuosausio1917m.1ietuviaikatalikaisubruzdopinigusrinkti.1§pradiiuvisai
nenor6jo pinigu skirti politikai. Pagalios paskyre 20%. Dabar jau duoda 50%,
o gal ir visus.

Lietuvosateitis.KatalikaiirtautininkaisiekiasiprieLietuvosneprigulmybes.
Socialistai linksta prie federacijos su Rusija. Valdzios forma -respublika. To
reikalauja visi. Jeigu kas uzsimena apie monarchija, tai Zmones pyksta. Kun.
A. Milukas vos per langa i§spruko nuo minios, kuomet i§rei§ke prijautima mo-
narchijos formai.

T.y. Amerihos lietavixp tautininhai, susibar? i Amerikos lietwviy tautin? sandarq.
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Po pemyk§6io seimo isteigta lnflormacijos] biuras Washingtone. Vedeju p.
J. Bielskis. Veliau papildytas 2 nariais.

13-14 kovo 1918 in. seimas New Yorke.1200 atstovu. Tikslas:
1) tarti galutini Zodi del Lietuvos; 2) suvienodinti partiju darba.
Socialistai atsisake dalyvauti, atvyko keletas desetku neoficialiai.
1§ laiko sutinka nekelti tokiu klausimu, del kuriu partijos negaletu susitarti.
Opas buvo geras. Daznai skambejo himnas.
I§neL¥e rezoliucija del Lietuvos neprigulmingos respublikos. Zeme -tautos,

o ne dvarininku rankose. Kapitalistu neturi bdti. Sudaryta „Pildomasis Komi-
tetas", kurin ieina abieju partiju po tris Zmones. Jeigu komitetas sutinka, tai tas
dalykas vykdinama abieju partiju.

Amerika ir lietuviai. Amerikos valdzia pamate lietuviuose galyb? ir pamate,
kuri partija vadovaujanti. Komisija i§ 9 profesoriL| nagrineja tautu klausima.
Lietuviu klausimq nagrinejo proftesorius] Zydas, prielankus lietuviams. Lenku
klausimas Amerikoje stovi blogai. Lietuviai irgi antju inir§e. P.I. Paderewskis
susikompromitav?s amerikonu akyse.

3 gegules lietuviu delegacija i§ 23 Zmoniu atsilanke pas W. Wilsona. Iduota
deklaracija. W. Wilsonas prieme prielankiai, kalbejo 5rf minutes, bet griezto
atsakymo negalejo duoti, nes nebuvo uztektinai pazin?s lietuviu klausima.

Kun. J. Dabuzis. Amerika nori suorganizuoti 14 000 000 armijos5] del Suv[ie-
nytu] Valstiju, kitus -Europon. I pora metu Valstijos sumu§ ir padiktuos taika
\,,.

Fir;¥:1:;:gfou¥Oi;:[££:iue=koos::T#asuatvoomkso;:riakne#.i:i]%2an|::onsT|p]oTftya¥2;
®,,

bet amerikonai Cia nori tureti sau bazes.
Pazadeb.o] viena lietuvi ileisti i Taikos kongresa. Reikalinga surasti Zmogu,

kuriam Entente negaletL| nieko priki§ti.
Amerikasiun6ia25000kariuomenesiMurmana53.Norisudarytilietuviupul-

kus (savo Zenklai ir viskas, tik prie§akyj viena veliava amerikonu).
Reikalinga steigti Lietuviu informacijos biurus Paryziuj ir Londone.
Latviai. Latviu klausimo Amerkoj nera. Amerikos lietuviai kaltina Europos

lietuvius veikejus vokietofili§kume.
Ukrainu klausimas Amerikoj blogai, nes atstovauja Zydai.
Atvykimo tikslas. Amerikos pasiuntiniai atvyko 6ionai, kad surin]ch} ti]m}

Ziniu apie dalyku stovi, nes ra5tai ir spausdiniai i§ Sveicarijos neateidavo. lie
suzinodavo tik §i ta nuo pa6iu amerikonu. Lenkai visokiais bddais §meize lie-
tuvius.
51

s2Taip tekste.
s3port (angl.) - uostas.

T.y. i Murmarskq.
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P.8.Bachmetjevas54susenatoriumiH.LodgegaivinoidejasenosiosRusijos
palaikyo.

Kard[inolai] Gibbon ir Palmieri55 uztaria lietuviu reikalus Ryme.
Reikalinga siusti bent su delegatu Ryman.

in posedis
1918 rugsejo  13 d.

Amerikos delegatai atsako i klausima, del ko Amerikos lietuviai labiau nori
respublikos, negu monarchij os :

1) prie dvaro gali isivyrauti lenki§kas skonis,
2) monarchijos dabar gridva: ner ka mums dabar statyti, o paskui griauti,
3) su griuvimu monarchijos nuken6ia ir bazny6ia,
4) prie respublikos maziau papuo§alu,
5) prie dvaro daug intrigu,
6) Amerikos lietuviai prakti§kai yra patyr? respublikos parankumus.
Pagalios priduria, jog I.ie Cia siusti, kad darbuotis del Lietuvos respublikos.

RItaip at§auks.
LietuvosdelegataiapsakoLietuvospadejimapirmiauirdabar,prane`¥a,kokiu

bddu formavosi V[alstybes] Taryba, pazymi, del ko buvo rinktas karalius, del
ko p. Urach'as, ne kiti, kas verte prie skubinimo, del ko buvo eita i §iokias tokias
tarybas su vokie6iais, o ne su Entente ir t.t., ir t.t.

Po referavimo uzduota keletas paklausimu, §iek tiek pasigin6yta delei takti-
kos ir tuomi susirinkimas pabaigta.

Kadangi 14.IX.18 [m.] daugelis mano vaziuoti tai i Bema, tai i Geneva, su-
sirinkimas paskirtas 16.IX.18 [m.] 9 val. ryto.

XIV posedis
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V. Lietuvos  santykiai  su  Entente  ir  neutraliais.
(IV. Santykiai su kaimynais -paai§kejo referuojant, taigi Cia apleista).
1. Vakaru Europa. 2. Amerika 3. Neutralitetas 4. Nepriklausomybe.
P. M. Y6as. Amerikos lietuviai steigia savo biurus Paryziuj ir Londone, tai

jie ta dalyka ir atliks. Mums nera ka ir svarstyti.
P. A. Smetona. Lietuva yra savaranki§ka valstija, tai Val[stybes] Taryba turi

rdpintis ir veikti visur.
54

ssBachmetjev Boris - Rusijos pasiuutinys JAV.
Kataliky bazny5ios JAV hierarchai.
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P. J. Gabrys. Ententoj yra dvi orientacijos: 1 ) atstatyti didel? Rusija; 2) atsta-
tyti didele Lenkija. P. G. Clemenceau56 pries kelias dienas pazymejo savo kal-
boje,pazymintnoraatstatytiLenkijaistori§koseribose.Reikiaie§kotikeliu,kad
tarn ulbegus. Ant kick lietuviai rodysis vokie6iu prie§ais, ant tiek Entente rems
mus... Svarbu yra, kad V[alstybes] Taryba Zinotu, kas daroma Londone ar Pa-
ryziuj : ji tuomet galetu spirtis pries vokie6ius.

Kun.V.Bartu§ka.V[alstybes]Tarybosnariamsyrasunkupasisakyti,kaslink
veikimo pas Entente. Mes 6ionai lik? darbuosimes toj pakraipoj pas Entente
drauge su Amerikos delegatais.

P. J. Gabrys. Reikalinga paskelbti neutralitetas: tuomet mdsu kareivius ne-
gales imti anglai, prancdzai ar kiti.

P. A. Smetona. Mums ai§ku, kad reikia skubinti su nepriklausomybes pri-
pazinimu. Mes ir rodom vokie6iams ir kitiems, kaip neparanku netureti savo
atstovu  Berlyne  ar  kitur.  Tuomet  p.  A.  Joffe57  ar  kas  kitas  turi  aprdpinti
mdsi§kius pasais. Sunkumas ir Sveicarijoje tas pats.

Kun. V. Bartu§ka. Reikia skubinti paskelbti neutraliteta ir §tai del ko: 1. An-
91ija,PrancdzijairAmerikadarnepaskelbemdsnepriklausomybes,okaraneina
mdsu Zmones, neutraliteto paskelbimas priverstu juos paleisti. 2. Vokie6iai su
laiku gal stengsis paimti mdsu jaunima Vakaru frontui, neutralitetas tarn uzkirs
kelia.

P. J. Gabrys. Neutrali §alis duoda suprasti, jog laukia mdsu pasiuntiniu, taigi
tuomet duoda suprasti, jog mdsu nepriklausomybe pripazins; vokie6iai, dabar
mu§ami Ententes, irgi labai nesiprie§ins.

Link neutraliteto: paskelbkit Lietuvoj ir duokit mums Zinia: mes 6ionai pa-
garsinsim pasauli. Lietuviams reikia desetka metu ramybes, kad susitvarkytu,
atsistotu ant koju: neutralitetas Cia pagelbes.

P.  Smetona.  Apie neutraliteta  dabar kalbos  negali bdti.  Esame  ank§tame
sary§y su vokie6iais. Savo akyse nustojom neutraliteto 11 gruodiio 1917 in., gi
vokie6iu -23 kovo 1918 in. Entente nenores pripazinti neutraliteto, kol esame
sary§y su vokie6iais. Vokie6iai negal ki§tis i mdsu vidu, kol ju ne§auksim.

Jei paskelbsim neutraliteta, tuomet i§eina vokie6iai, gi ateina bol§evikai arba
lenkai ir `¥eimininkauja; be to, yra 20 000 banditu, kuriuos sunku numal§inti.

Altdeutschei58 tik laukia netakto i§ mdsu puses, kad paskui ulpulti ir panai-
kinti jau pripazintus aktus. Laikytis reikia, kol Lietuvos garbe neulgauta.
56

s]Clemenceou George - Prancazjjos premjeras ir karo ministras.
s8Jof ie Adolf -Sovicty Rusijos atstovas Berlyne.

q_r.ei5i^pu5jal.Al.I,4g¥F£.her V.erppn4 a!Pa .Voki?5iu, ar   Ppngep'r!.an.js!.ap, §qjungos rarial, raginesukurti stipriq Vohietijos vaistybe ir uZ}mli gretimds, tarp jag i`r PabahijJ, Zenyme;.
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Kas del neprigulmybes, tai reikia ripintis paskelbima jos i§gauti pas Entente
ir neutralius.

P. M. Y6as. 1. Ukrainie6iai, gruzinai laukia mdsu pasiuntiniu. Ta6iau sunku
mums kas padaryti, kad mdsu Zmoniu neleidzia net Berlynan. 2. Neutraliteta
paskelbti bdtu per anksti. Per Murmana eina Lietuvon mdsu kariuomene i§
Amerikos.NeutralitetopaskelbimasbuskolizijojsurinkimukariuomenesAme-
rikoj ir tuomet W. Wilson'as nerems mdsu klausimo.)

Kun.J.Purickis.Lietuvayraneutrali,nesneskelbianiekamkaru.Neutraliteto
paskelbimas priguli nuo Valstybes Tarybos.

P. A. Smetona. Kas del neutraliteto, juridi§kai nesame neutraliai, fakti§kai -
taip, nes nesame liuosi. Politi§ka konkurencija i§veda mus i§ neutraliteto.

P. V. Daumantas. 1§ Entente sunku i§gauti neprigulmybes pripazinimas, nes
ji nori sutriu§kinti vokie6ius. Neutralai gi bijo ir vienu, ir kitu i§ kariaujan6iu.

Reikia rdpintis i§gauti pripazinimas i§ visu Centraliu valstybiu.
Konkliuzij a59: neutraliteto paskelbimas mum uzkerta kelia pas Entente ir vo-

kie6ius.
Kas del nepriklausomybes paskelbimo - darbuotis kiek galint.

[xv posedis]

[1918 rugsejo  16 d.]
VI. L ab d aryb e
1. Belaisviu  paliuosavimas.
P. M. Y6as. Vilniuje prie Tarybos yra i§rinkta komisija, kuri rfupinosi belais-

viu paliuosavimu ir pasitraukusiu Rusijon grazinimu. Tos komisijos paduota
apie 3 tdkstan6iai pra§ymu del pavieniu belaisviu paliuosavimo. Ta6iau gauta
tik7atsakymaiirtainegatyviai-nesurasta,neragyvoetc.Beto,Zmonessiun6ia
daugybes pra§ymu per Kreishauptmannus6°.  1§ Vilniaus  siun6iami 4 Zmones
Berlynan, bdtent, kun. Bak§tys, p. Chodakauskas, p. P. Grajauskas ir p. J. Bag-
donas, kurie belaisviu reikalais rdj]insis. Valdzia sutiko leisti juos mazdaug ul
8 dienu nuo i§vaziavimo atstovu Sveicarijon.

Kun. A. Steponaitis prane§a, jog Centralis komitetas „Lituania", kuris rdpi-
nasi belaisviu  likimu,  gyvuoja jau beveik 3  metai.  Pinigu  §elpimui  gavo  iL5
pradziu i§ D. Britanijos lietuviu, paskui i§ Amerikos. |neigu i§ viso buvo
240 645 fr[anku] 39 ct (10 000 doleriu dar guli 5ekyje). I§1eista apie 140 000
fr[anky].  Kasoje  lieka netoli  100  000  fr[anku].  Komitetas  „Lituania"  (teike
pa§alpa material? (maistas, drabuliai etc.) ir dvasin? (knygos, tauti§kas susipra-
59

coKonkliuzija (i5 lot. conclusio) - pabaiga, iivade.
Kreishauptmann (vok. ) -apskrities vir5ininkas.

166



timasetc.).„Lituania``suorganizavolietuviusbelaisviusirapsergejoi`isibla{iky-
mo tarp kitu tautu.

Kas  link belaisviu paleidimo  namon,  „Lituania"  darbuojasi nuo  senai,  iLi
pradiiu rdpintasi paleisti civiliai, o nuo taikos Lietuvos Brastoj  ir kareiviai.
9b[er]  Ostas atsake, jog klid6iu nedarys.  Trukdo Karo ministerija.  Tuomet
Sveicarijos lietuviai (Lietuvos informacijos biuras) uzatakavo per spauda. To
vokie6iai bijo. Jau pries keleta menesiu prizadejo paleisti visus, kas neina dar-
buosna (moterys,  seniai,  1igoniai,  inteligentai etc.), gi rudeni visus kitus.  To
prizado mes laikysimes ir nuolat atakuosim, kad grei6iau leistu.

Austrijojbelaisviupadejimasdarblogesnis,i§tenainetziniunegaunamatin-
kamu. I mdsu atakavimus nenoriai atsakinejo Austrija.

Paskutiniu laiku ulginta siuntineti parialpa lietuviams belaisviams i§ Sveica-
rijos. Mdsu igaliotinis Berlyne kun. kan. K. 0l§auskas, kuris daug pasidarbavo
del belaisviu, i§gavo leidima i§vezti valgiu del belaisviu i§ Lietuvos. „Lituania"
pasiryzusi yra paskirti didesnes sumas valgiu bei knygu supirkimui i§ Lietuvos.
KadangiatvykstaketuriZmonesi§Lietuvos,taireiktunustatytitamtikratvarka
darbui.

P. A.  Smetona. Vykstantieji i§ Lietuvos bus apmokami Valstybes Tarybos
(kelione, pragyvenimas). Vienas i§ ju vazines i§ Berlyno bent karta i menesi
Lietuvon. Ju uzlaikymui bus skiriama 5nd tdkst[an6iai] markiu i menesi. Jie
rdpinsis susine§ti su belaisviais, suzinoti ju padejima, suteikti jiems literatdros
pasiskaitymui. Bendra sutartis su komitetu „Lituania" bus reikalinga. Reikalin-
ga bus §elpti ne tik lietuvius, bet ir visus pilie6ius. Tarn bus reikalinga sudaryti
fondas apie 200 000 markiu.

1§ Lietuvos gabenti bus nelengva, nes bevezant daug Zdsta. Turtingesniems
prisius nami§kiai arba gimines; biednesnius §elps fondas. Kas del „Lituania``,
tai iL§ tikro ji rimtai dirbo, daug pa§alpos ir paguodos suteike taipgi mums Lie-
tuvoj per savo pasiuntinius, organizuojant pa§alpa ir korespondavima lietuviu

V,su uzsieniu.
Kun.J.Dabuzis.P.J.SlidpasskleidziaAmerikojeulmetinejimus1)kad„Li-

tuania``neduodaparialposp.J.SavickiuiKopenhagojedelbelaisviI;2)kaduzsi-
ima daugiausia lai§ku raL§inej.imu ir per daug tarn leidzia pinigu.

XVI posedis

1918 rugsejo  16 d.

Kun. kan. K. 01§auskas. Prane§a, jog nuo senai beldzia vokie6iu valdiia ir
kad leistu lietuviu komiteta sudaryti. Prie „Deutsch-litauissche Gesellschaft``6]
nesidarbuoja, nes nera laiko tuomi uzsiimti.

Deutsch-litauische Geselischof (vok.) - Vohie5iap-lietaviy drougija.
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Karo ministerija buvo leidusi 2 belaisvius pagelbeti darbe (Berlyne), bet i§
ju tik vienas tinka darbui. Pagasdinti Ziniomis, skleidziamomis ulsienyje apie
belaisviu vargus, vokie6iai sutiko galu gale i§leisti 4 1ietuvius i§ Vilniaus. Be-
laisviu padetis baisi: i§ bado pagelt?, sutin€, daugelis dziova serga. Belaisviai
turi dirbti sunkius darbus palei Tucher pavyzdi, savimi vezioja per smiltynus
kelmus i§ girios. Kas link paliuosavimo, tai vokie6iai kieti. Sveikus vargiai i ru-
dent paleis.

Austrijoje ir Turkijoje belaisviu padejimas nera Zinomas. Buvo gauta leidi-
mas atvaziuoti, aplankyti, bet ivairios klidtys sulaike. Reikes i§sirfupinti leidi-
mas i§ naujo.

Kun. A.  Steponaitis. Paai§kina, jog Kopenhagon jau pasiusta apie 40 000
franku. Lai§ku raiinejimo mes kaip ir vengem, nes nera Zmoniu, mokan6iu lie-
tuvi§kai ir rusi§kai. Jeigu priva6iai asmenys paskelbia laikra§6iuos, kad „Litua-
nia`` persiunte lai§kus Lietuvon, tai daugelis pra§o mdsu ra§ineti. Ta6iau ne-
turedami darbininku, mes bdsim priversti pagarsinti, kad daugiau nebesiusim.

Toliau prane§a, jog Entente, nezidrint i mdsu dideles pastangas ir tankius
fygius, nesutiko ne gabalelio maisto perleisti mdsu belaisviams.

Gall gale i§rei§kia §irdinga padeka „Lithuanios`` ir belaisviu vardu visiems,
kurie pasidarbavo ir kurie aukoj.o del belaisviu, ypa6 Amerikos lietuviams ul
ju gausias aukas.

P. M. Y6as. Belaisviu §elpimas -tai sunkus ir svarbus darbas, kur „Lithuania"
pasidarbavo Cia daugiausia. Gerokai taipgi pasidarbavo p. J. Savickis Kopenha-
goje. UZ pasidarbavima priguli jiems acid.

Pirmininkas kun. kan. K. 0l§auskas konferencijos vardu dekoja komitetui
„Lithuania``, ypa6 jos pimininkui ul pasidarbavima.

P. J. Gabrys paduoda sumanyma i§ne§ti konferencijos rezoliucija kas del be-
1aisviu paliuosavimo. Nors buvo sutarta rezoliuciju nedaryti, bet Siam sumany-
mui niekas nesiprie§ino.

§ 2, 3 ir 4 paai§kejo i§ referavimo, taipgi apleista Cia.

VII. Praktikos  dalykai ®1ang nustatymai)
Susine§imas su Lietuva. Reikalinga taip nustatyti dalykai, kad kuljeris i§ Vil-

niaus bent du kartu i menesi pasiektLLBerlyna.1§ Cia bus teikiamos Zinios per
spauda ir kitais keliais Sveicarijon ir Svedijon.
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Taikos  tarybos62

P. J. Gabrys. Taikos tarybos artinasi. Reikia galvoti apie lietuviu atstovus te-
nai.

P. A. Smetona. Taikos tarybose didele role log Amerikos lietuviai, kuriu be-
veik 1/3 yra is visu lietuviu. Principialis Zodis, be abejo, priguli pa6iai Lietuvai.
Vieni su kitais turi bdti harmonijoj . Lietuvos neprigulmybe yra tai baze ant ku-
rios stoja vieni ir kiti; valdzios forma -tai vidurinis dalykas.

Kun.J.Dabuzis.Kandidatastarybosnaturibdtinekaltasakysevienosarkitos
kariauj an6iu puses.

P. J. Gabrys. Jeigu mums neleistu dalyvauti tarybose, tai prisieitu veikti per
diplomatus, per spauda, etc. Jei leis, dalyvaus Valstybes Taryba arba Valdiia.
Neuztenka vieno Zmogaus, bet reikalinga i§tisa organizacija ulpakalyje. Jau
`€iandien reikia rinkti mediiaga, nulidreti tihkamus Zmones, le§as etc.

Kun. J. Dabuzis. Amerikos lietuviai jau prisireng?. Tarybose Amerika prin-
cipialia rol? log. Jeigu Amerikos lietuviu taryba nesusikompromituos, tai tary-
bosna bus ileistas vienas Zmogus: ar jis bus i§ Lietuvos, ar i§ Amerikos -vis
tiek.

Pinigu  klausimas

P. A. Smetona. Pinigu klausimas - tai pirmas svarbus klausimas. 200 000
[franku] duoti korespondentui „Le Temps" nusvere Balkanu klausima. Apie
kandidata i Taikos tarybas dar neverta kalbeti vie§ai.

P. M. Y6as. Pinigai -tai a§is, apie kuria suksis dalykai. Jau 1916 in.1enkai
ruo§esiprietaikosPetrograde.Lietuvagalestamtiksluiparuo§ti2000000mar-
kiu. Reikia, kad ir Amerika pardpirty tiek pat.

Kun.J.Purickis.JeiguAmerikaisileisdelegatalietuvi,taisavo§alininka,ku-
ris atstovaus Amerikos lietuvius. Lietuva kaip valstybe turi siusti nuo saves.

Kun.V.Bartulkairp.8.Mastauskas.PatariauzkabintiAmerikoskapitalistus
pinigu klausime.

Kun.Dabuzis.Bdtgerai,kadvyskupasP.Karevi6iusparagintucherikoslie-
tuvius prie auku savo laiku.

Auk§6iausias  komitetas
Entente nori pripazinti Lietuvos Nepriklausomybe. Reiketu gal suvereni ko-

miteta, kuris bdtu su ja santykiuose. Taip dare pirma lenkai ir pagalios 6echo-
slovakai.

Tahos tarybos - Cia: derybos d6l talhos ar talkos derybos.
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P. A. Smetona. Taip negalima. Tuomet V[alstybes] Taryba sueis i kolizija su
tuo komitetu. Jam galima prileisti, kad ne tautos rinktas.

Kun. kan. K. 01§auskas. Kadangi vokie6iai varzo Valstybes Taryba, tai gal
bdtu gera sutverti toki komiteta, kad jis pertu vokie6iams kaili. Tas komitetas,
Zinoma, nekenktu V[alstybes] Tarybai.

P. J. Gabrys. Amerikonai ima lietuvius kariuomenen, tai reikalinga darosi ci-
viline valdzia; tai ir sudaro toks komitetas, vokie6iai to pribijos.

P. A. Smetona. Gal ir galima bdtu daryti Amerikos lietuviu kolonijos vardu.
Lenky kelias pavojingas.

Kun. J. Purickis. Valstybes Taryba rinkta Zmoniu. Entente apie tai Zino ir nu-
mano, kad kol [kas] nauj ai i§rinktas komitetas negal tureti Zmonese pasisekimo.
I lenku elgimasi nicks rimtai nezidri.

Kun. V. Daumantas. Turime V[alstybes] Taryba Lietuvoje kaip valdiia. Jei-
gu visi lietuviai pasisakys ul Tarybq, jos autoritetas bus didelis pas visus. Mes
i§lo§im, I.ei bus vienybe.

P. K. Pak§tas. Amerikos lietuviu taryba steigs komitetus Londone ir paryziuje
savo vardu. Jiems Amerika daugiau teiks negu Vilniui.

P. A. Smetona. Politikams daug pasitiketi negalima: Anglija nori to, Amerika
kito, Rusija kito. Bus daug intrigu. Apie Taryba Entente Zinojo gerai. Reikia
atsargos,kadkasneapviltu.Steigimastokiokomiteto(Auk§6iausiojo)ultrauktu
didvel? atsakomyb?.

Siuomi pasikalbejimai ir uzsibaige.

Nutarta:
1) konferencijos delegacija i§ 3 asmenu, bdtent, kun. kan. K. 01§ausko, p.

8.  Mastausko  (amerikie5iu delegatas)  ir kun.  A.  Steponai6io  atsilankys pas
§veicgrijos prezidenta Collonder.

2) Sveicarijos kareiviu §eimynoms paaukoti 500 fr[anku] ®enkis §imtus) i§
Lietuviu tautos tarybos kasos ir apie tai paskelbti „Gazete de Lausanne".

Konferencijos pirmininkas kun. kan.  K.  01§auskas paskelbia konferencija
ulbaigta,  dekoja ul  atvykima  ir dalyvavima joje,  kaipo  svarbioje  istori§ku
Zvilgsniu;mat,susirinktitokioseaplinkybesetiekzmoniuiri§taiptolimukra§tu
yra tai i§ ti]mzjL| nepaprastas dalykas.

Valstybes Tarybos pirmininkas p. A. Smetona dekoja Sveicarijos lietuviams
ul sukvietima konferencijos. Pazymi, jog lietuviams kaip galint reikia vengti
nesusipratimu ir darbuotis i§ vien.

Pirmininkas Lietuviu konferencijos Lozanoj e
1918.9-16. IX ®as[ira§e]) kun. kan. K. Oisvousfaas
Konferencijos sekretorius toas[iraL5e]) A. Sfepo#¢z.fis


