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MINDAUGAS  TAMOSIUNAS

LIETUVOS UZSIENIO ATSTOVU KONFERENCIJA KAUNE
1921  METAIS

Pirmuosius Zingsnius Zengian6iai nepriklausomos Lietuvos valstybei teko sprgsti
nc  tik  kasdienines  politikos  uzdavinius,  bet  ir  kurti,  gerinti  ju  vykdymo  sistcmzt.
ie§koti veiksmingu  oi.ganizaciniu  formu.  Tuo rtipinosi kiekviena Zinybci, taip pat  ir

jaunos  Lietuvos valstyb6s  diplomatin6  tarnyba.
Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministerija  1921  in.  spalio  18  d.  Kaune  su§auke  Lie-

tuvos uzsienio atstovu konferencijci, kuri truko iki lapkri6io 5 d. Noreta su Lietuvos

pasiuntiniais  i§samiai  aptarti naujaji  (2-aji)  P.  Hymanso projekto varianta  d6l  Vil-
niaus problemos sprendimo ir sudei.inti pozicijc| tuo klausimu. Tada tai buvo pirim-
eilis Lietuvos uzsienio politikos klausimas.  Be  to, buvo pribrend?s rcikalas ai§kiau
apibr6Zti Lietuvos atstovybiu uzsicnyje darbo ir ju santykiu su minister.ija tciisyklcs.

Konferencijos  forma  pasirinkta  todel,  kad  Uzsienio  reikalu  ministerijai  buvo

gana sunku su atstovybemis palaikyti pastovi! ir greita ry5i.  Diplomatiniai kurjcriai
anuomet sistcmingai vazinejo tik i Maskva, Ryga ir Berlynti. I kitu valstybii! st>stincs
retai  uZsukdavo].

I  konferencijc|  atvyko  Lietuvos  atstovai  i`5  Didziosios Britanijos  (Tomas  Norus-
Naru§evi6ius ir atstovyb6s patar6jas Tadas Petkevi6ius), Italijos (Jurgis §aulys), Lat-
vijos  (Dovas  Zaunius),  0landijos  (Jonas  Auk§tuolis),  Prancrizijos  (Oskaras  Mila-
L5ius  -  Lubicz-Milosz),  Suomijos  (Ignas  Jurkfinas-Scinius),  §veicarijos  (Vaclovas
Sidzikauskas)  ir Vokietijos  (Viktoras  Gailius  ir konsulas  Hamburge  Msevi6ius).

Konferencijojc  dal}Ivavo  ir  Uzsienio  reikali!  ministerijos vadovybe  - uZLsienio
reikalu ministras Juozas Purickis, viceministras Petras Klimas, departamentu direk-

J   Zr.  Ministro  pirmininko  E.  Galvanausko  izangin+-  kalbci,  pradedant  ljictuvos  uzsienio  atstovti

antrz`jq  konlerencijti  1923  in.  Iapkricio  11  cl.  -I,Crz1,  I.  383,  zip.7,  b.  3t%,I.  89.
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tot-iai,  Lietuvos  delegacijos  derybose  d6l  P.  Hymanso  projekto  vadovas  Ernestas
Galvanauskas  ir kai kuriu kitu Zinybu  atstovai.

Uzsienio  reikalu  ministras  J.  Purickis  pirmininkavo  devyniems,  viceministras
P. Klimas - dvicm ir J.  §aulys - trims kon±`erencijos posedziams.

Konferencijos  pagrindinis  sekretorius  buvo  I.  Seinius.  Jis  pal.a§6  14  pos6dziu

protokolus.  Vieno pos6dzio  (penktojo)  protokolaL para§6 V.  Sidzikauskas.   Se5tojo
ir septintojo  pos6dziu  sekretoriai nenurodyti.  Nezinomi ir Siu  bei  17-ojo  pos6dzio

pirmininkai.
Skelbiami konferencijos pi.otokolai yra idomtis ir svarbns dviem pozitiriais. Vic-

na,  i5 ju  matyti  ano  meto  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministerijos  darbo  braizas  ir
kaip  atsirado  kai kurie  uzsienio  atstovybit!  darba  reglamentuojantys  dokumentai.
Antra vertus, ir tai svarbiausia, jie parodo, kaip rimtai ir ivairiapusi§kai buvo svars-
tomas ir rengiamas atsakymas d6l P. Hymanso projekto 2-ojo varianto, kuris buvo

gautas  1921  in.  rugs6jo  3  d.  (pirmasis  projekto  variantas  buvo  pateiktas  tu  metu
geguz6s 20 d.). Trumpai tariant,  §ie protokolai yra 1.eik§mingas ne tik mtisu diplo-
matin6s  tar.nybos,  bet  ir  Vilniaus  bylos  istorijos  §altinis.

Istorikams  §ie  protokolai  Zinomi,  ta6iau  skelbtuose  darbuosc  kaip visuma  ne-
naudoti.  Tod6l manome, kad juos  tikslinga paskelbti.

Protokolai skelbiami i§ Lietuvos centrinio valstyb6s  archyvo  (toliau - LCVA)
Uzsienio  reikalu  ministerijos  fonde  (f.  383)  i§likusiii  ma§inra§tinii!  nuora5u.

Originalais galima laikyti tik  1921  in.  spalio  18 d.  ir lapkri6io 5  d.,  t. y.  pirmojo
ir paskutiniojo, konferencijos posedzit! protokolus. Pirmojo pos6dzio protokole yi.a

jo sekretoriaus I. Seiniaus ranka ira§ytas intarpas, o paskutiniojo pos6dzio protoko-
las - su jo paraL3u.  Kiti protokolai be para5u.

Originalui priskirtina pridedama prie pi.otokolu Lietuvos uzsienio atstovu kon-
ferencijos  rezoliucija  ekonominiais  ir  konsuliniais  klausimais,  nes  ji  taip  pat  su
konferencijos sekretoriaus  I.  Seiniaus para5u.

Skelbiamu  dokumentu  kalba,  i5skyrus  didziujL}  raidzit!,  vietovardziu  ra§ymc|  ir
korekttiros klaidas,  beveik netaisyta.  Padaryti  taisymai  aptarti  i§na§ose.

LIETUVOS  UZSIENIO  ATSTOVU  KONFERHNCIJOS  PROTOKOLAI

Kaunas,  1921  in.  spalio  18-lapkri€io  5  d.

Posedis  1-mas.  X.18  d.

Dalyvauja: Nuo Uzsieniu reikalu ministerijos - uzsieniu  reikalu ministeris d-ras
J. Purickis, viceministeris P. Rlimas, Vakaru departamento direktorius B.K. Balutis.
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Uzsienio atstovai - Lubicz-Milosz (Paryzius), T. Norus-Naru§evi6ius (Londonas),
dr. J. §aulys (Roma), V. Sidzikauskas (Bernas), J. Auk5tuolis*  (Amsterdamas),
I.  Jurktinas-Seinius  (Helsinkis**).

Pirmininkauja - viceministeris Klimas.  Sekretoriauja - §einius.
Svarstomi  su  Lietuvos  atstovyb6mis  uzsienyje  suri§ti  ekonominiai  klausimai  ir

i§svars6ius  nustatoma  §itaip:
Atstovybiu  i§laidos:
1.  Salyse  su  auk§tesne  valiuta,  negu  mtisL!,  algos  atstovybiu nariams  ir  tarnau-

tojams mokamos vietos valiuta, gi §alyse su mazesne ar lygia valiuta algos mokamos
auksinais.

Pcz£/czbcz..  Vienos pastovios valiutos, sterlingo ar dolerio ivedimas uzsienio atsto-

vybiu  algu  ir i§1aidl!  apmok6jimui praktingai neduotu jokiu patogumu.
2.  AIgos  nustatomos  atsizvelgiant  i  Seimynine  padeti,  i vietos  pragyvenimo  ir  i

tinkamo  atstovo uzdavinio  atlikimo  salygas.
P¢f!¢ZJ¢..  Atstovas T.  Norus-Naru§evi6ius mano,  kad valstyb6 privalo  taip  aprti-

pinti  savo  atstovus,  kad  nereik6tu jL!  skirti  i vedusiu  ir nevedusiu  kategorijas.
3.  Priva6ius  butus  atstovams privalo  apmok6ti valstyb6.
4.  Valstyb6 skiria  atstovams tarn tikras sumas  reprezentacijai.
5. Valstyb6 moka atstovams, vazin6jantiems atstovavimo reikalais savo veikimo

srityje ar atvaziuojantiems taip pat  oficialiais reikalais Lietuvon,  dienpinigius.
Pczsf¢b¢..  Uzsieniu reikah! ministerija paruo§ia  tuo klausimu nauja istatymo su-

manyma,  kuris tiktu  dabartin6ms  salygoms.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  185-186.

Posedis  2-ras.  X.19  d.

Dalyvauja: Nuo Uzsieniu reikalu ministerijos -ministeris J.  Pu].ickis. Nuo Fi-
nansu ministerijos -jos atstovas Nagornas. Uzsienio atstovai - T. Norus-Naru§e-
vi5ius,  dr.  J.  Saulys,  V.  Sidzikauskas,  J.  Auk§tuolis,  I.  Jurkrinas-Seinius  ir konsulas
Hamburge  Misevi6ius.

Pirmininkauja - dr. J.  §aulys.  Sekretoriauja - Seinius.
Nutarta  anks6iau  i§spresti  visus  konsuliarius  ir  ekonominius  klausimus  ir  tik

paskui imti  svarstyti politikos  klausimus.
Konsuliariu pajamu sutvarkymui ir toms pajamoms projektui paruo§ti i§renka-

ma  triji! komisija,  kurion  ieina §einius,  Misevi5ius  ir Nagornas.

*  Orig.:  Aug5tuolis.  Kituose  protokoluose  taip  pat.
**   Orig.:  Hclsinkiai.
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Titulu il. rangu klausimo i5sprendimas ir referavimas pavedamas d-rui J. Sauliui.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.184.

Posedis  3-6ias.  X.21  d.

Dalyvauja: Uzsienio atstovai -T. Norus-Naru§evicius, Lubicz-Milosz, d-ras J. Sau-
lys,  Auk§tuolis,  I.J.  Seinius  ir  konsulas  Miscvi6ius.  Nuo  Finansu  ministerijos  -
Nagorms.

Pirminjnkauja - dr.  Saulys.  Sekretoriauja - Seinius.
Svarstomas  ir  nagrin6jamas  triju  komisijos  konsuliarin6ms  pajamoms  i§sprgsti

pal.uo§tas  sumanymas.  1§  to  sumanymo  priimami  5ie  nusistatymai,  kai  kuriuos jii
pataisius  ar papildzius.

Konsuliar6s pajamos
1.  Visos  pajamos imamos  vietos  viiliuta.
Pt7sfczbc!.. Atstovybiu pajamos turi bfiti kick galima vienodii  rti§iii. Turi btiti ima-

ma  uZ  pasus,  vizas, vertimus,  kopiju,  clokumentu  ir  paraL€t}  paliudym}.
2.  Pajamos uZ vizas, pasus ir notarialius  aktus  imamos  tarn tikromis markchiis.
J'c!sJczJ)cz I... Uzsieniu reikalii ministcrija duoda visoms atstovyb6ms mar.ki`,s avan-

su  ir  gauna  apyskaita  uZ jas  i§1aidu  kvitais  ar gyvais  pinigais.
Pcr[s/c!/pcz  2...  Vizos  imamos  tik vietos  atstovyb6j.  Noris  gauti vizc|  i§  kilos  atstovy-

b6s  srities  privalo  partipinti jo  §alyjc veikian6ios  atstovyb6s  sutikimc|.  Tokiu  atvcju

gaunas  viza  privalo  mok6ti jo  §alyje veikian6ios  atstovybc;,s  taksa  ir pinigais.
3. Imant uZ ivazjavima. ir pravaziavimq vizas, kick tai nesipi.ie§ina Lietuvos vals-

tyb6s bcndram nusistatymui,  dcrintis prie  kiekvienos valstyb6s skyi-ium ir iinti  tic`,k

pat,  kick ji  ima nuo  Lictuvos  pilie6iii.
PczsfczzJcz..  Tuo  klausimu  Uzsicniu  reikalu  ministerija  paruo§itl  instrukcijz,I.
4.  Mokesniai  uZ   konsuliarinius  darbus   imami,  prisilaikant  1-usu  konsulifirinio

statuto.
Nurodytame  tarife  mokcsniu  dydis  aukso  valiutoje  dauginti  iki  dvieju  kartl},

prisitaikant  prie vietos valiutos.
Pc7L``/crz)a..   Uzsicniu  reikalu  ministerija  paruo5ia  visoms  atstovybems  ir  konsiila-

tams  I.usu  tarifo vcrtimc|.
5.  Mokesni uZ uzsienyje i§duodamus pasus nustato Uzsieniu re,ikalu minisLerija

kiekeienai valstybei skyrium, susizinojus su tojc ar tose valstyb6se veikian6ia Lictu-
vos  atstovybe.

P#5`fc}bcJ..  Uzsieniu reikalu ministerija tuo klausimu paruo§ia instrukcijc| ir nust{'l-

to pasu  kainas.
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6. Jei Vyriausyb6, pravesdama naujc| muitiniu tarifo istatymo sumanym€|, 1aiky-
t-t!s vcrtyb6s,  o  ne  svarumo  principo,  tai visos  ivezamiiju  Lietuvos pi.ekii}  fakttiros
turi bt-iti liudijamos mrisu uzsienio atstovybiu ir konsulatu. Atstovyb6s inltl} tuomet
0,5 pi.oc. nuo bendros fakttiros sumos. Muitin6ms btitii draudziama pi.aleisti prekes
su  nepaliudytomis  atstovybiii  ar konsulatu  fakttiromis.

Atstovui Sidzikauskui pavcdama paruoL€ti sumanymas, nustatc|s uzsienio pasu ir
vizt}  kainas  kiekvienai valstybei  skyrium.

LCVA.1`.  383,  ap.  7,  b.118,I.178-179.

Posedis  4-tas.  X.25  d.

Dalyvauja: Nuo Uzsieniu reikalu minister.ijos -viceministeris P. Klimas. UZLsic-
nio atstovai -Lubicz-Milosz. di.. J. Saulys. V. Sidzikauskas, naujai atvaziaves V. Gai-
lius  (Berlynas),  J.  Auk5tuolis  ir  I.J.  §einius.

Pirmininkauja ~ P.  Klimas.  Sekretoriauja - I.J.  Seinius.
Skaitomas  ir u;.giriamas  praeitL!  pos6dziii protokolas.  Besvarstant  konsuliarjus

klausimus pavcdama V. Sidzikauskui parinkti pavyzdziu i5 svetimu valstybiu naujau-
siu konsuliariu statutl| ir konsuliariu tarpvalstybiniu sutar6iu ir tc".a mcdziaga besi-
naudojant paruo5ti Lietuvai konsuliario st-atuto  sumanym€!.

V. Gailiui pavedama pal.uosti sumanymc| instrukcijai, reguliuojan6iai naujii pasi!

gavima.  ir  senu  prailginimft.
I.J.  Seiniui  pavcdama  paruo§ti  instrukcijos  sumanymc|  d61  pclliuosavimo  i§  pi-

Iietybl`s.

Konsuliariai k]ausimai
1.  Uzsienio pasai duo(lami iki vienu metu, atskirai vyrui ir Zmonai. Mazame6iai

iki  17  metu  ira§omi  savo  motinos.  t6vo  ar globejo  pasan.
J'flj`/flzJcr.. 15duodant naujus pfisus ar pi.ailginant senuosius, reikia patikrinti archy-

ve  esamus  dokumentus.
Uzsieniu  reikalii  ministerija  paruoL3ja  tuo  klausimu  instrukcij€i.
2. Pasai atimami is Zmoniii, turin6ii} Lietuvos pasus, bet kilusiu i§ anapus sienos,

nustatytos  lietuviti-rusu  taikoje  liepos  12  cl.1920  in.

3.  Lietuvos  pilic6iai,  nutrauk?  ry5ius  su  savo  t6vyne  ir  ilgai  isgyvene  uzsieii}7je,

gali  btiti  paliuosuojami  i`3  pilietyb6s  apie  tai jiems  patiems  praL¥ant.
J'as/cc/)c!..  Uzsieniu  reikali!  ministerija  paruoL€ia  tuo  klausimu  instrukcijc|.
4.  Reikalinga paruo§ti istatymo sumanymc| konsu]jai-iam statutui, kad juo vado-

vaujantis galima btiti! padaryti atskini konsuliai-iu sutareiu su atskiromis valstyb6mis.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.118,I.168-169.
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Posedis  5-fas.  X.26  d.

Dalyvauja:  Nuo Uzsieniu reikalu ministerijos - d-ras J.  Purickis ir P.  Klimas.
Uzsienio  atstovai  - T.  Norus-Naru5evi6ius,  d-ras  J.  §aulys,  naujai  atvykes  d-ras
Zaunius  (Ryga)  ir V.  Sidzikauskas.

Pirmininkauja - dr.  J. Purickis.  Sekretoriauja - V. Sidzikauskas.
Svarstoma:
1.  Darbo paskirstymas  tarp  atstovu.
2.  Ry§iai tarp  atstovybiu  ir centro,  Uzsieniu reikalu ministerijos.
3.  Propaganda uzsienyje ir
4.  Prekybos politikos klausimai.
P.  Norus-Narusevi6ius ir dr.  J.  §aulys i§rei§k6  pageidavima d6l isteigimo  atsto-

vyb6s Mazojoj Santarv6j. T. Norus-Naru§evi6ius pataria taip pat isteigti atstovyb? ir
Pietin6s Amerikos valstyb6se.

Lietuvos  atstovui  Paryziuje  priskiriama  atstovavimas  Belgijoj,  Ispanijoj  ir  Por-
tugalijoj.

D6l paskirstymo Balkanu ir buv. Austro-Vengrijos srities valstybiu galutinai nenu-
sistatyta.  Principe sutikta, kad Lietuvos atstovavima tose valstyb6se reikia paskirs-
tyti tarp mtisu atstovybiu Romoje,  Berne ir Berlyne.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  159.

Posedis  6-tas.  X.26  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  d-ras  J.  Purickis,  P.  Klimas,
B.K. Balutis,  [Europos] Centro departamento direktorius 8. Dailid6. Uzsienio at-
stovai - T. Norus-Naru5evi6ius, Lubicz-Milosz, dr. J. §aulys, Sidzikauskas, V. Gai-
lius,  dr.  Zaunius, Auk§tuolis,  §einius. Nuo  „Eltos" - d-ras Eretas.

Dr.  J.  Eretas  daro  prane§ima  i§  savo  kelion6s  Estijon  ir  Suomijon.  Pabrezia
bl-1tina reikalinguma atstovyb6s Helsinkyje*  ir reikalauja duoti jai ekonomin6s ga-
limyb6s tinkamai veikti.

Svarstoma  klausimai bendros  informacijos  i§  centro  ir i§  uzsienio  ir,  pagalios,
klausimas Uzsienio atstovu prane§imu. Po ilgu svarstymu ir visapusiu nagrin6jimu
nusistatyta §itaip:

Bendros informacijos:

*  Orig.:  Helsinkiuose.
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1.  Reikalinga leisti Uzsieniu  reikalu ministel-ijos m6nesini organq.  Jame tur6ti!
tilpti visi skelbtini uzsienio atstovu prane§imai, uzsienio politikos apivalgos, straips-
niai apie ivairiu valstybiu ekonomin? politika, valstybin6s svarbos aktai ir konsulia-
res instrukcijos.

Ptzsfczz)¢..  Uzsienio  atstovas pats privalo i5spr?sti,  kuris jo prane§imu  skelbtinas.
2.  Uzsieniu  reikalu  ministerija leidzia  hektografuotq  dienyna  uzsienio  atstovu

Ziniai.  Dienynas  tur6tt!  patiekti i§trauki!  i§  atstovu  prane§imu,  o  taip pat  rezium6

pasikalb6jimu-parei§kimt!,  darom! Uzsieniu reikali! ministerijoj su svetimu valsty-
biu  atstovais.

Ypatingai  svarbios  ir greitos Zinios  telegrafuojamos §ifru.
3.  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  oficial6s  informacin6s  telegramos,  siun6iamos

per  „Elta",  turi btiti  padymimos  kaipo  oficiales.  Tokit!  telegramu  gale  ar praclzioj
dedama Zodis  „patikrinta".

4.  Uzsienii!  reikah! ministerija pi.a§oma partipinti visoms atstovyb6ms po  1  eg-
zemplioriti visu Lietuvoj  einan6it| laikl.a§6iu, periodinil! ir neperiodiniu leidiniu,  o
taip pat  ir svarbiii  uzsienio  politikai  Lietuvoj  ir kitur i§einan6iu  knygt}.

5. Atstovas Sveicarijoje pra§omas partipinti visoms atstovyb6ms Tlutu Sajungos
leidinius,  prane§imus  apie jos veikima.

6.  Pasitarti su  Pabaltijos valstyb6mis  d6l bendru kurjeriu siuntin6jimo.
Uzsienio atstovu prane§imai
7.  Prane§imai  privalo  btiti  skiriami  i  dvi  rti§is.  Prane5imai  bendri  apie  kra§to

pad6ti ir prane§imai konfidencialiai apie paties atstovo veikima.
P¢s/4!b¢..  Atskira tema turi  btiti ir atskirai sura§yta,  ant  atskiro lapo.
8.  Prane§imams pagaminti uzsienio atstovas privalo domingai sekti atstovauja-

moj valstyb6j  ar valstyb6se visa politini, visuomenini ir politini-ekonomini gyveni-
ma.  Atstovas  privalo  prane§ineti  apie  atskiru  partiju  programa,  ji!  taktika  ir ju
sastata ir veikima parlamente. 0 taip pat Zinoti ir prane§in6ti ir apie atskin! minis-
teriju  ir ministeriu veikima ir ju politines  simpatijas.

Pczsf¢bcz.. Atstovas, negal6damas kartais paruo§ti prane§imo pats, paveda tc| dar-
ba  atlikti  savo  sekretoriui ar kitam atstovyb6s nariui.

9.  Prane5imai  daromi paties  atstovo  iniciatyva.
Pczs/flbcz.. Atstovas privalo daryti prane§imus, Uzsieniu reikalu ministerijai ir ne-

atsiliepiant  i juos.
10.  Prane§imai  privalo  briti  daromi maziausiai kas  dvi  savait6s.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  152-154.
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Posedis  7-tas.  X.27  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  dr.  J.  Put.ickis,  P.  RIimas,
J.  Vaitieknnas, B.K.  Balutis,  8.  Dailidc,I.  Jonynas, A.  Lisauskis*.  Delegacijos pir-
mininkas - E.  Galvanauskas.  Nuo  „Eltos" - dr.  J.  Eretas.  Uzsienio  atstovai -
T. Norus-Naru§evi6ius, Lubicz-Mill)sz,  dr. J.  Saulys, V.  Sidzikauskas,  V.  Gaijius,  di..
Zaunius,  J.  Auk§t-uolis,  I.J.  §einius.

Dienotvarken ine5tas svarstymas sulig punkti} 2-ro Ilymanso projekto, bet,  lau-
kiant atvykstant delcgacijos Zenevon 't` * pirmininko E. Galvanausko, aptariami klau-
simai  uzsienio  atstovybiu  santykiii  su  savo  centru.  Nusistatyta  §itaip:

1.  Reikalinga,  kad  Uzsieniu  reikalu ministcrija  pla6iau pl.ane5in6tu  savo  atsto-
vams uzsienyje apie svetimu atstovybiu Lietuvojc veikil"|, siuntin6tu jicms kopijas

jLi  ra§tu,  o ypatingai ir visi!  pirmiausia informuotu  savo  atstovus  toje  ar tosc vals-
tybese,  kurit}  atstovas  ar  atstovai veikia  Lietuvoje.

2.  Atstovai  privalo  prie  visu  savo  ra§ti!,  radytu  ma§ina  ir  siun6iamu  UzsieniL}
reikalu  ministerijai. visuomct  prideti po vicnt| kopijc|.

3. Pagcidaujama, kad Uzsieniu rcik{llu ministcrija kick isgal6dama siustu bertai-
nit!  pinigus  savo  atstovyb6ms  avansu  kick galima  jLS  anksto.

4.  Pageidaujama, kad Uzsieniu reikalu ministerija atsakytu i visus savo atstovy-
biu  uZ`sienyje  skubius  ra§tus  kick galima  grci6iziu.

**`*

Svarstomas  2-ras  Hymanso projektas  straipsniais.
Rcferuoja c/;: J.  Pi£7.i.cl'z.s. Jis skiria visa tci projektt| i dvi dalis:  sutvarkymas mtisu

santykiu  su  lenkais.  nustatymas  santykiu  su  Vilniaus  kantonu.
Dr.  Purickis skaito to projekto mums neigiamais straipsniais straipsnius 4, 5. 8,

9  ir  11.

I.  Gc}/v#;ic!££sA'czs,  i§6mus 5-t€t straipsni,  i5ai5kina, kad tie straipsniai nc tick Lie-

tuvos nepriklausomybei pavojingi. Ju tiesa neigiamim vciksmui mes visuomet leng-
vai  galime  atsispirti.  Bet  tikrai  pavojingu  straipsniu jis  skaito  5-t{!,  kuris  militariai

padalina  Ljctuvc|  i  dvi  pi-ie§ingi  dali,  kuriu  viena,  Vilniaus  kantonas,  palaikomas
Lenkijos,  visuomct  gali  uZpulti  Lietuvzt.

Su  E.  Galvanausko  nuomone  sutinka  rna;~daug visi  ka]b6tojai.  Jau vien  d6l  to
vieno  punkto  sunku  Lietuvai  priimti visas  projektas.

*   Orig.:  A.  Li.sauskas.

**   Orig.:  Gcnevon.
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Pcrcinama  pric  svarstylno  i`3  esm6s.  Ar rc]iatyviai priimtinas,  ar  absoliu5iai  at-
mestinas  tas  projektas?  Jis  statomas  plotmen  pasaulines  politikos.  Ir uzsicnii!  rei-
kali! ministeris, ir delegacijos pirlnininkas konstatuoja pasaulin6je politikojc kryps-
ni -augimc| kontinente ir visam pasaulyje {inglu itekm6s, kuris krypsnis jau dabar
kei6ia  mTisu  politine  pad6ti  geresn6n  pus6n  ir vis  daugiau  duoda vilties  mtisu  ne-

priklausomybei  konsoliduotis.
Sutinkama, kad mos daug rizikuojame ir priimdami, ir atmesilami 2-ra Hymans(`)

projekta, bet absoliu6iam atmetime rizika daug clidcsn6. Atmelus ta projekt-zt, lyg ir
nuti-riksta  Lietuvos  ry§iai  su  pasauliu,  ir ji  nustoja juridin6s  pagalbos.

LCVA,1.`.  383,  ap.  7,  b.118,1.139-140.

Pos6dis  8-tas.  X.28  d.

Dalyvauja:  Nuo Uzsienit} rcikalu ministerijos -clr. J.  Purickis, P. Klilnas, `T.  Vai-
tiektinas,  B.K.  Balulis,  A.  Lisauskis,  8.  Dailidih,  I.  Jonynas,  Z.  ZcmaiLis.  Nuo  „E1-
los" -di.. J. Eretas. Delegacijos pirmininkas -E.  Galvanauskfis. Uzsicnio atsto-
v€ii -T. Norus-Naru5evi6ius, Lubicz-Milosz,  dr. J.  §aulys, V.  Siclzikauskas, V.  Gai-
lius,  dr.  Zaunius,  J.  Auk§tuolis,  I.J.  L5einius.

Pirmininkauja -dr. J.  Purickis.  Sekretoriauja -I.J.  Seinius.
I.  JOJryJic7s  daro  platu  pranesimci  apic  Vilnii!  ir  Vilnijos  dabartin9  pad6ti,  apic

gyventojii nusistatym|  ir varomz! ten lenku  okupantu  politikc|.
Lenkai  savo ypatingomis  simpatijomis  dvarininkams sugadino  savo vardt| vci]s-

tic6iu  ir  Zydl!  tarpe.  Mtisu  vyriausyb6  pernai  metais  irgi  padar6  didel€  klfiidzt.  Ji
uZ6mus Vilniaus kra§tc| ncatsizii-ir6jo  i gyvcntoji! kalbzi ir jt} politini kulttirini nusi-
statym€!. Jj nor-6jo i§ karlo ivesti tenai Kauno valdymo sistema su savais kauiiic6i{iis
valdininkais.  Vietos  inteligentai  nemokc|  lietuvi§kai buvo  ncpriimami  tarnybon,  gi

jau  betarnaujc| vietos  istaigose  buvo  atstatomi.
I,cnkai,  Zeligovskiui  uZ6mus  Vilnijos  kra5tz},  dare  kaip  tik viska,  kacl  ]aimcjiis

gyventojii simpatijas. Tan tikslui buvo ir dabar tebevaroma didziausia propagandzi,
Vilniun  pristatomas  pusdykiai  i5  Lenkijos  maistas,  panaikinti  visi  mokesniai.  Gi
lietuviu elementcls climinuojamas. Ir lenkams vyksta ta politik€t.  Ir jei lenkai pi-aves
rinkimus  i Zadamu.i  Seima, jic,  be  abejon6s,  gaus  lam  Sejme  didumq.

rz

Zydai pataria priimti Hymanso projekt4. Mums palanktis lenkai pataria tc| pat.
Jje  ncpi-itaria  vien  6-tan  2-ro  rlymanso  projekto  straipsniui.  Girdi,  patys  lenkai
niekuomel  nereikalavo  ivesti savo  kalba  kaipo valstybin? vison  Lietuvon.

Vilniaus lietuviai taip pat yra palclnkiai nusistat? lam projektui. Jti numanymu,
to projekto atmetimas graso Vilniaus kra`5tui visi§ku sulenkinimu ir inkorpt)ravimu

i  Lenkijc|.  Ne  tik.  Tas  pavojus  graso visai  Lietuvai.
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Vilniaus lenkai federalistai ir peoviakai grieztai pasmerkia 2-ra Hymanso pro-

jekta.
Var§uvos lenku nusistatymas yra toks: Ponikovski nenori sugadinti Lenkijos san-

tykiu su Tautu Sajunga. Jis pataria priimti sitilomaja sutarti, vienok, jo nuomone, ta
sutartis pasirodys praktikoje neivykdinama ir nustos savo  reik§m6s.

Pilsudskis  ir  Co.  tiki  vien  i  atliktus  faktus  ir  su  nieku  kitu  nesiskaito.  Jis  vis
neatsisako  nuo  minties  uzimti  visa  Lietuva  ir  sujungti  ja  su  Lenkija  federacijos

rysiais. To sumanymo ivykinimui jis ie§ko kiekvienos progos suprovokuoti Lietuva.
Po prane5imo  seka  diskusijos, kurios vienok negali susilpninti  I.  Jonyno  stato-

muju  argumentu  irodymui  lenku politikos agresingumo,  kuri vis  dar gi-aso  mums
nauja ju  avantitira.

***

2-ras Hymanso projektas svarstomas st|ry§yje su vidaus klausimais ir mtisu eko-
nomine pad6timi.

Kai  kurie  uzsienio  atstovai  pabr6Zia,  kad  gyventoju  prie§ingas  tarn  projektui
nusistatymas tai daugiau partiju ir ju vadu nusistatymas, bijan6iu atsakomyb6s. Pati
§alis,  visu  pirmiausia  sodzius,  laikos  pasyviai  ir indiferen6iai.

A.  G¢/vcz73cH4sA'czs  i5rodo,  kad  atmetimas  i§  ekonominio  atzvilgio  btitu  labai  pa-
vojingas mtisu krastui. Salies produkcija i§ baim6s karo sustotu augus ir tarpus. Jei
karo  su  lenkais  ir  nebtitu  taip  greitai,  bet  to  karo  nuolatinis  pavojus verstu  mus
laikyti didel? armija. Gi neturedami pastoviu uzfiksuotu rubeziu, jokiu bddu negfl-
letum6m gauti kredito i5 uzsienio. Ne tik negal6sim pakilti i§ dabartin6s padeties,
bet vis  dar toliau ir vis giliau  klimpsim.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,1.  129-130.

Posedis  9-tas.  X.29  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  RIimas,
B.K.  Balutis,  J.  Vaitiektinas,  8.  Dailid6,  A.  Lisauskis,  I.  Jonynas,  Z.  Zemajtis,
A.K. Ozelis. Uzsienio atstovai -T. Norus-Naru5evi6ius, Lubicz-Milosz. dr. J. §au-
lys,  V.  Sidzikauskas,  dr.  Zaunius,  V.  Gailius,  J.  Auk5tuolis,  I.J.  §einius.

Pirmininkauja - dr. J.  Purickis. Sekretoriauja - I.J. Seinius.
Dr. J. Purickis daro i§samu prane5ima apie mtisu artimiausiu kaimynu vokie6iu,

rusu,  1atviu,  estu  ir suomiu nusistatyma d61 2-ro  Hymanso projekto.
Vokie6iai  to  projekto  pri6mimui  i§  mtisu  pus6s  labai  nepalanktis.  Bet  esm6je

dezinteresuoti, nes Zino, kad nieko nerei§kia dabartin6j tarptautin6j politikoj.
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Latviai taip pat pries. Jie bijo lenku isigal6jimo Lictuvoj. Jie nenor6tu net dide-
16s Lietuvos,  tai yra su Vilnium. Jie nenori ir Lietuvos sustiprejimo. Jie nor6tu net
tarn tikrais diplomatiniais Zygiais priversti Lietuvt| to projekto nepriimti. 0 jei Lie-
tuva nesutikti} ji priimti, Zada tan tikslui savo diplomatin6s pagalbos. Bent nor6tu,
kad tas projektas btitu  sumoderuotas.  Jie  pataria tarn klausimui i§spr?sti su5aukti
Paba]tijos valstybiu konferencijq  su  Suomija,  Estija  ir Latvija.

Estai  savo  nusistatyme  neaiL€ktis.
Suomiai taip pat. Jie karta Tautii S".ungos plenume balsav? uZ ta projektci ne-

gal6tu  dabar veikti ka  nors pries  d6l jo pri6mimo.
Rusai lyg ir Zad6tu pagalbos Lietuvai, jei Lenkija jc| uZpultu.  Ji, girdi,  nepak?s

lenku isigal6jimo Lietuvoj. Bet tiketis rusais vistik i§ ivairiu atzvilgiu negalima. Vel

gi jie bdtu  link? Zitir6ti  i lietuviu-lenku  sutarti kaipo  i antra Brest-Litovsko  taikci,
paj6ga antmesta Lietuvai.

D-1.o  Saulio,  VIaitiekL-tno,  Sidzikausko ir  L5einiaus  rtuomone, absohi+us HymaLnso

projekto atmetimas pastatytu Lietuva beteis6s keliu ir padarytu lictuviu-lenku bylc|
Lenkijos vidaus klausimu. Gi pri6mimas duotu mums galimyb6s turint savo valsty-
bini  aparata kovoti  d61 visi§ko  i§  Lenkijos  itekm6s  i§siliuosavimo.

D7..  PLC;.I.ckz.5'  ir  Zc#7¢z.ds   nurodo,  kad  toks  pavojus  Lietuvai  negraso.  Zemaitis

isitikines, kad projekto pri6mimas gr6stu net pa6iai Kaunijai. Dabar Kaunijos len-
ki§kas  elementas  pi-adeda jau  asimiliuotis,  bet  pri6mus  projekta  lenku paj6ga  su-
stipr6tu visoj Lietuvoj, ir tas elementas stotu pries mus agresingon kovon. Jie visai
nemano,  kad lenkai mus pultu.  Jie nedris sukelti pries save visa pasauli,  ir ju  da-
bartin6 ekonomine  pad6tis visai neleis  daryti jiems nauju karo  avantiriru.

J.J.  jcz.J7z.£/J.  Mdsu atsisakyma priimti Tautu Sqjungos sprendima Zeligovskis tu-
r6tu formalic| teis? skaityti karo paliaubu nutraukimu. Jei jis ar kitas koks jo vietoje
ir nedristu  uzimti visos  Lietuvos,  tai  maziausiai  pasistengtu  prat?sti  okupacija  lig
Pilsudskio  liepos  men.  14  d.  1920  in.  Iinijos,  o  gal  ir  dar  toliau.  Lenkai  btitinai

pasistengtu uzimti visa taip vadinama Vilniaus ekonomin? sriti, kurion ieina dides-
n6s  dalys  Ezerenu,  Ukmerg6s  ir Jonavos  apskri6iu.  Be  uZ6mimo  visos  tos  srities
vargiai  Vilnius  gali  ekonominiai  gyventi.  V6lgi  ir  „ctnografiniai"  lenkai  skaito  tc|
sriti nedalinama Vilnijos  dalimi.

Jei  lenkai  gautu  parankia proga,  neatsisakytu  okupuoti  ir visos  Lietuvos.  Juk
Zinom, kad n6ra atsisak? nuo Lietuvos kaipo Lenkijos istorin6s savasties. Jie prime-
na tai mums daznai. Nors ir be galo sunkus mums tas Hymanso projektas, vienok

jis juridiniai  anuliuoja visas  lenku  aspiracijas  i Lietuva kaipo savasti.
Visi§kas Hymanso projekto atmetimas reik§tu praktikoje mrisu atsisakyma nuo

Vilniaus. Bet ar turim teis? atsisakyti nuo jo? Jei ir nor6tum6m dovanoti ji lenkams,
tai jau negalim.  Atsisakymas nuo jo  reik§tu Lietuvai didziausia  tarptautini  smtigi.
Tai btitu  didziausias smtigis  Lietuvos prestizui.
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***

Pos6dyj  po piet pakviestas kra§to  apsaugos ministeris jJJ.of  5=!.J7jkzts  padar6  pra-
ncL¥imt|  apie  Lietuvos  dabarting  militai-e  pad6ti  ir  apic  galimybes  atremti  lenkii
invazijai.

Jis  pabr6Z6,  kad  Hymanso  projekt()  pri6mimas  mol.aliai  susilpnintu  lnfisu  ka-
riuomeng.

LVCA,  f.  383,  ap.  7.  b.118,I.119-120.

Pos6dis  10-tas.  X.3()

Dalyvauja: Nuo Uzsieniu rcikahi ministcrijos -dr. J. Purickis, P. Klim€is, A. Liscius-
kis,  I. Jonynas, 8.  Dailide. Uzsienio atstovai -T. Norus-Naru`3cvi6ius, dr. J.  §au-
lys, V.  Sidzikauskas,  J.  Auk§tuolis,  I.J.  Seinius,  Lubicz-Milosz.  Nuo  Finansu minis-
terijos - E.  Galvanauskas.

Pirlnininkauja - dr.  J.  Purickis.  Seki.etoriauja - I.J.  Seinius.
Svarstoma:  valstybiu  paskirstymo  klausimas.  Galulinai  nusistatyta:   1.  Romos

atstovui: Jugoslavija, Graikija, Bulgarija ir Rumunija, 2. Londono atstovui: Kinai ir
Japonija. 3. Berno atstovui: Cckoslovakija ir Vcngrija, 4. Berlyno atstovui: Austrija.
5.  Paryziaus  atstovui:  Belgija,  Ispanija  ir  Portugalija.

Svarstomas V. Sidzikausko paruo5tas sumanymas pasu ir vizu kainoms nusttltyti
ir sun()rmuoti.  Priimamos  pasu  padidintos kainos kickvienai valstybei  skyrium.

Vizl| kainos palickamos senos.  Vizu kainas gali pakeisti atskiros atstovyb6s su-
sitar?  tuo  reikalu  su  Uzsieniu  rcikalii  ministerija.

UZ vizas  ten  ir  z`tgal  ar pravaziavimui  imam  dvigubai.
PraL5oma  Uzsicniu  reikalu  ministerijos  i§dirbti  vicm}  bendra.  pavyzdi  uZ`sienio

pasams  formojc  knygeliu  ar prisilaikant Tautu  Sqjungos  i§dirbto  pavyzdzio.
M/inis[e/ris Gc7/vfl/7c!£/5TArc!5' daro prane§imt apie Lietuvos ckonomin?. prekybint`,-

finansing padeti.
Dabartin6  Lietuvos padl`tis  toje  prasmeje yra gera.  Zcm6s fikis veikia jau visai

normaliai.  To  tikio  produkcija  spar6iai  auga.  Pramon6  isikuria  svcikais  d6sniais  ir
kyla taip pat labai greitai.  Prekyba pasunkinaina d6l  negal6jimo gauti tarptautinio
kredito.

Jei  nebtitu  mums  pzivojaus  i`3  Lenku  pus6s  ir  sumazinus  kariuomen?,  Lietuva

gal6ti!  gyvuoti  ir  dabartin6j  teritorijoj.
Pcremimas Vilnijos  darytu mums tik i§  pradziu  ekonominiLi sunkenybiLi.  Gavi~

mzis gi  uzfiksuotti  mfisu  1-ubezius  ir duotii mums galimyb6s  daryti  mums naudingi.I
tarptautiniL!  ry5ii!.  Sunaikintas Vilnijos  kraL3tas  naujose normal6se  sc|lygosc  pakil[u
laip  pat  grcitai.
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Numatoma dienotvark6 rytdienos pos6dziui:  svarstymas Tautu  Sc|jungos spi.en-
dimo i3 rugs6jo in/6n/. 20 d. 5.in. trimis atzvilgiais -pri6mimo, atmetimo ir priemi-
mo  su  rezervais.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.118,I.109-110.

Pos¢dis  ]1-tas.  X.31  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalii  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  Klimas,
J.  Vaitiektinas,  I.  Jonynas,  A.  Lisauskis*,  8.  Dailid6,  di..  J.  Eretas,  Z.  Zemaitis.
/Uzsienio/  atstovai:  T  Norus-Naru§evi6ius,  Lubicz-Milosz.  dr.  J.  Saulys,  V.  Sidzi-
kauskas,  V.  Gailius,  dr.  Zaunius,  J.  Auk§tuolis,  I.J.  Seinius.  Dclegacijos  pirminin-
kas - E.  Galvanauskas.

Pirmininkauja -dr.  J.  Purickis.  Sekretoriauj.a -I.J.  §einius.
I.  GCE/i'¢77czw5'Arc75'  daro  prane§im{i  dtl vakarykL€€io  pasikalb6jimo  su  visuomcne,s

vcik6jais,  partiju  ir  frakciju  vadais.  Visu  ju  bendi.as  nusistatymas:  2-ro  rlymanso

projekto  atmelimas.  Ju  argumentavimas  relnias  beveik  perd6m  vidaus  politikos
d6sniais  ir  tautos  grieztu  psichologiniu  ir  socialiniu  nusistatymu  pries  bet  kokius
€`i.timcsnius  santykius  su  lenkais.  Pric;mus  tc|  projektc|,  ju  numatomas  bruzdcsys
§alyje,  kuris  gall virsti  katastrofa visai  mt-isu valstybei  ir kuriu  bruzclesin  manoma
btitinai bus  itraukta  ir  kariuomene.

1

D/:  .J.  P%J.!.ckz.5'  pradeda  svarstymt|  2-ro  IIymanso  projekto.
Kc|  mums  duotu  pri6mimas  gero?  Pirmiausiai  teoretiniai  uzfiksuotu  mtisu  sie-

nas.  Gautum6m  pripazinimt  de jure.  Teoretinis  sienq  uzfiksavimas  dar  ncduoda
mums jii  faktinai.  Pripazinimas  de jure  irgi  faktinai  ne  viskq  nulcmi€ts.

Pri6mimas  projekto  lyg  ir uzfiksuotu  mtisu  santykius  su  Lcnkija.
Bet tas pri6mimas turi savyjc ir labai daug pavojaus. Jis daug kuo atiduotu mus

lenkii  nuozitirai.
Vicnok  vokie6iu  ekonominis,  o  toliau  ir  politinis  pavojus  daug  didesnis  meg

ai.timesni ckonominiai santykitli su Lenkija. Palaikius muito siemt mos ekonominiai

galim  atsiremti  lenku  mi-1su  k()voje  su vokie6iais.
Vienok pri6mg  projekta  mes  sugadinam  savo  santykius  su  vokie6iais  ir  rusais.

Dabar jie  mums  nicku  ncgrestti,  bet  ateityje,  kilus  karui  tarp  rusu  ir  lenku,  rusai
ncskirtu mus nuo lenku ir visu pirmiausiai stengtL!si, net strateginiu atzvilgiu, uzimti
Lietuvzt  ir  pasilaikyti jf|.

7:  jvo/.I(5'-IV¢7.I/j¥c'v/.c¥!.LfLs'  mano,  kad  pripazinimas  Lietuvos  de  jure  faktinai  daug

claugiau  rei5kia,  ncg  tai paprastai nuzitii.ima.  Jis  pad6s  uzmegzti mums  taip  reikzi-

*   Orig.:  A.  Lastau.skis.

253



lingus  ry§ius  su  pasauliu.  V6lgi  gavimas  Klaip6dos  nelabai  maziau  mums  svarbus
neg  atgavimas  Vilniaus.

Rusai gi sumu§? Lenkus niekuomet, net ir nesusid6jus mums su lenkais, nepa-

gail6tu mtisu nepriklausomyb6s. Bet tokiam karui atsitikus, mes gautum6m pagalb€t
i§  Santarv6s valstybiu,  kad  nors  ir ginklais.

I? LSTz.cJzz.A'czLfskczs..  Pri6mimo  pozityv6s  pus6s  reikL5tus  tuojau,  gi  blogos  pasekm6s

tik v6liau  ir su jomis,  tut.int  savo valstybini  aparata,  bent  lengviau  kovoti.
Militar6  sutartis  tiesioginiai  nei§eina  i§  2-ro  Hymanso  projekto  pri6mimo.  Ta

sutartis patariama, ir ji tur6s btiti dar ratifikuota Seimo. Taigi klausimas tolimesn6s
ateities.

D;:  Z¢%7iz.Lts  abejoja,  kad  pripazinimas  de jure  sektu  tuojau  po  2-ro  Hymanso

projekto pri6mimo.  Ar Santarv6s valstyb6s nepalauks,  kol Hymanso projektas  ne-
bus jau  faktinai  ivykintas?

7:  IVo;.£t5`-IVcz7.[!j¥cw.cY!.[ts  paai§kina,  kad  to  nera  ko  bijoti.  Anglai  visci  laika  reika-

1auja  Lietuvos  pripazinimo  ir,  juridin6ms  klifitims  atpuolus,  jie  nelauks  projekto

procedtii.os pravedimo.
i.  M!./o5'z - Pranctizija laukia tik Vilniaus klausimo i§sprendimo.  Bet, Zinoma,

negalima tikinti, kad Pranctizija pripazins mus  tuojau.
DJ:  J.  j¢L/,/ys  mano,  kad,  Anglijai  padarius  pirma  Zingsni  pripazinimo  reikalu,

sunku abejoti,  kad Italija jos nepasektii.
P  jGJz.;7tczs  mano,  kad jau  vien  atsizvelgus  i vidaus  nusistatyma,  priemimas  Hy-

manso  projekto be kokiu rezervu  ar introdukcijos visai  n6ra galimas.
Mums reikia kreipti daugiau domes i Lietuvos gyvus reikalus ir i jos nepriklau-

somyb6s  id6jos  i§1aikyma,  neg  i patogumus,  sekan6ius  i§  pripazinimo  de jut.e.
Praktikoje Hymanso projektas, dabar ne visai ai5kus, paai§k6s ir bus mums daug

kenksmingesnis, meg dabar mes manom. Jo atsikratyti v61iau tegalima bus revoliu-
cijos keliu. Jis rig mus tarptautiniai, juridiniai, ir kitaip i§ jo i§siliuosuoti negal6sim.

Lenkija nepriims to projekto.  Mums gi pri6mus ji be rezervu ir Lenkijai nepri-
6mus,  bus  daroma v6l presija versti mus nusileisti  dar daugiau.  Negi nusileis  stip-
resnis.  Ypatingai  kai  Lenkija  turi  tokia  Pranctizijos  parama,  o  Pranctizija  vis  tik
daug daugiau  sveria kontinente, neg Anglija.

Lenkai  per  Vilniaus  kantona  vykins  didziausia  presija  ir  visoj  kitoj  Lietuvoj,
nesigail6dami tarn darbui pinigu, jokiu priemonii!. Jie trukdys visa mtisu valstybini
ir kulttirini  darbci, jau  i§ pradziu nuzemine  mtisu valstybine  id6ja,  paverg? jc|.

Grei6iau gal6tum6m sutikti ivesti vien lenki! kalba Vilnijoj, neg uZ ivedimc| ten
lietuviu kalbos duoti tokia didel? kompensacija Kaunijoj, kurici lenkai savo pad6tyj
stipresnio  daug  puikiau  gales  i5naudoti,  meg  mes  sugeb6sim  apsiginti.

Z.  Zc;7t¢z.!z.s  pakartoja bcndr€i visuomen6s veik6ju vakar  i§tarta  nusistatyma.
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J. j4Lfk5Y/z4o/I.s mano, kad praktingas gavimas teisiu lietuviu kalbai Vilnijoj bus be

galo  sunkus.  Ne,gi reikalaus  tos  kalbos  Zydai  ir baltgudziai.
Dj:  I  Pi!j.I.ckz.5`..  Jei  mes  paj6gsim vesti  i5mintinga vidaus  politikc|,  mok6sim  pa-

traukti savo pus6n ne  tik Kaunijos lenki§kai nusista6iusius valstie6ius, bet  ir Vilni-

jos.  Mes  turim  laim6ti  socialiai.
I.J.  jcz./`!z.£(5'..  Vilnijos  gyventojai  savo  daugumoj  valstie6iai  simpatingai  nusistat?

Lietuvos valstybei. Jie laukia i§ mtisu savo socialiu ltikesniu ivykinimo. Visai nebtitu
baisi  i5 valstybinio ativilgio dvarininku hegemonija Vilniaus kantone. Lenkii reak-
cija tenai geriausiai laim6s Vilnija Lietuvai ir socialiai, ir kulttiriniai, o visu pirmiau-
siai valstybiniai.

D7:  J.  P[!/.I.cAr!.s  nemano,  kad   atmetimas   2-ro  Hymanso  projekto  reik§tu  mtisu
bylos  su  lenkais  i§  Tautu  Sqjungos  i§traukima.  Ypatingai jei  tas  atmetimas  btitu

pamatuotas rezervais.
I? Sz.czzj.kczz/sAr¢5'  paai§kina,  kad  yra  linkimas  kaip  nors  grei6iausiai  uzbaigti  Vil-

niaus  byla.  Ar  Tautu  Szu.unga  i§  tiesu  atsisakytu  nuo  tolimesnio  tarpininkavimo,
sunku  dar pasakyti.  Bet jei  mtisu  ir lenku  atmetimas  btitu  gricztas,  tai  ai§ku,  kad
T/auti!/ S/ajunga/ btiti!  priversta  atsisakyti nuo visos  bylos.

Galima  kita  i§eitis.  Mes  kreipiam6s  i  Auk5tajc|  Tarybc|  ir  pra§om  jos,  einant
Versal6s  taika,  prane§ti  Lenkijos  rubezius.  Bet  gales  btiti  tas  pat,  kas  atsitiko  ir
A/uk§tutin6s/ Silezijos  klausime:  mtisu  byla griztu v6l Tautu  Sajungon  ir jos  spren-
dimas,  gal  tas  pats  tik  antroj  laidoj,  ratifikuotas  Auk§tosios  Thrybos,  btitu  mums

jau  privalomas.
D7:  I  Pft7.z.ckz.I  konstatuoja,  kad  tas  klausimas  n6ra  ai§kus.  Vienok  mes  esam

suinteresuoti,  kad mfisu  byla nei§eitii  i§  tarptautines  plotm6s.
DJ: J.  jaw/ys mano, kad sunku tik6ti, kad rasti!s kita tarptautine istaiga, Amba-

sadoriu  konferencija  ar Auk5toji  Taryba,  kuri  dristu  dezavuoti  T/auti!/ S/ajungos/`
spi.endim}  ir kuri  gal6tii  i§spr?sti byla  daugiau  mtisu  naudai.

D;:  J.  P££7.z.ckz.s.. yra  dar arbitrazo galimyb6.  Sunku  tik6tis,  kad lenkai  sutiktL},  bet
vis  tik ju  sutikimas n6ra  negalimas.

B.K.   Bcz/itfc.s   mano,   pasii.emdamas  T/auti!/  S/zu.ungos/  statutu,   kad   T/autu/
S/ajunga/ negali  pasitilyti  arbitrazo.  Ji gali pasitilyti,  bet negali  priversti jokios  pu-
ses  pildyti  arbitrazo  sprendima.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  98-100.

Posedis  12-tas.  XI.1  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikah!  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  Klimas,
B.K.  Balutis,  J.  Vaitiektinas,  A.  Lisauskis,  8.  Dailid6,  I.  Jonynas.  Nuo  „Eltos"  -
d-ras J. Eretas.  Delegacijos pirmininkas - E.  Galvanauskas.  Uzsienio atstovai -
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T.  Norus-Naru§evi6ius,  V.  Sidzikauskas,  V.   Gailius,  dr.   Zaunius,  J.  Auk5tuolis,
I.J.  Scinius,  dr.  J.  Saulys.

Pirmininkauja - dr. J.  Purickis.  Sekretoriauja - I.J.  Seinius.
Svarstoma 2-ro Hymanso projekto nepri6mimo pasekm6s, sary§yje su rusii-len-

ku itcmptais santykiais. Manoma, kad spekuliuoti rusu-lcnku karu labai pavojingas
daiktas  ii.  kad  mums  nereik§tu  gero  nei  rusu,  nei  lenku  laim6jimas.  Rczultatas

gal6tii  btiti  vienas:  Lietuvos  nepriklausomyb6s  pralaiml`jimas.
Rusu  paskelbimas  karo  lenkams  reik§ti!.  E.  Galvanausko  nuomone,  uzgavimzi

Versalio*  taikos, kurios daviniu yra Lenkija. Lenkija yra reikalinga tai taikai paltii-

kyti,  ir Santarv6  nclcis,  kad  Lenkija  btitu  sumu5ta  ar susilpninta.
J..J.  SYc!.7ij[t5T..  Rusu  paskelbimas karo Lcnkijai reik5tu  ne vien rusu  imperialisline

pastangc|  permesti  „revoliucijc|"  toliau  Europon.  Tas  Europoj  ir visame  pasaulyje
labai  gerai  suprantama.  Ir  visos  valstyb6s  kuo  gal6damos  pad6s  Lenkijai  laim6ti
karat  pries  b(]l`ievikus.  Padarius  gi  mums  toki  Zyg!  dabar.  kuris  britu  pasaulyje  su-

prastas kaipo koks kontaktas su bol§evikais, bntii mums ateityjc visai prazfitingas ir
atiduotu  mus v6liau  lenku  mz`lonei.
11

I  jvo7.LtL5'-IVo;.ztL!¥cJvz.cV7.it5'  draudzia  nuo  nutraukimo  ry5iu  su  Santarv6s  valstyb6mis

ir  nuo  i§6jimo  i§ jos  orbitos.  Vokie6iai  ir  rusai nepasigail6tu  Lietuvos,  patckus jai

ju  politikos  reikah}  sferon.
D;:  J.  PLt;7.cl'z.s  sv£`rsto  galimyb?  lenki!  antpuolio,  atmctus  mums  2-rc|  IIymanso

projckta„  Jis  nemano,  kad lcnkai pultu mus.  Viena, jie  nega]6tu  pasaulio  opinijoj
pateisinti savo Zygio puolimu pries Lietuvzt, Tauti! Stu.ungos nari. V6lgi jiem 1-eik61u
didel6s  armijos  ir  daug ginklu  uzimti  Lietuvq  ir laikyti jc|  okupuotc|.

I  IVo7.LtLT-IVcH.£tj¥cJvz.cYjft5'..  Jei  Lenkija  bt-itu  kokia  kulttiringa  Vakaru  valstybe,  kuri
vaduoti!si praktikos i§rokavimais, ji nedarytu  to,  bet joje vaidina didel? role  avan-
tifiros  clementas,  kuris  dazniausiai  paima vir`3u ju  politik()jc.

At-mcsti  mes  negalim.  Jau  nu6jom  per  toli.  Atmetimu  supykintum6m  net  jr
anglus,  nustotum6m  simpatijos  ir visam  pasaulyj,   o  tai  btitL!  mums  praztitis.

/.`J.   LS¥L'z.#7.it``T..  Mums  atmetus,  Tautu  Sqjunga  neraslu  kilos  i§cilies,  kaip  tik  v61

pasit-ilyti laikinai  atmestz! plebiscitci.  0 tuomet  las plebiscitas bl-itu  daugiau vykina-
mas jau taip, kaip lenkai panor6tu, t<1igi „Zmoniu atsik]ausimo" forma. To „atsiklau-
simo"  rezultatai  btitu  aiL3ktis.

1

Planuojama nusistatymas:
1.  Griezlas  atmetimas.
2.  Visi§kas  pri6mimas.
3.  Pri6mimas  su  rezervais**

*   Orig.:  Versal6s.

**    Cia  ir  kitur  orig.:  rezervomis.
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UZ grieztq atmetima niekas nei§sitar6. UZ visi§ka pri6mima taip pat niekas. Taigi
beliko vidurinis kelias,  pri6mimas su rezervais.

Skiriama komisija parengti atsakyma Tautu Say.ungai i jos sprendima i§ rugs6jo
in/6n/. 20 d. §.in. Komisijon  ieina P. Klimas, T Norus-Naru§evi6ius ir V. Sidzikauskas.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  84-85.

Posedis  13-tas.  XI.2*  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  B.K.  Balutis,
I.  Jonynas.  Nuo  „Eltos"  -  dr.  J.  Eretas.  Uzsienio  atstovai  -  dr.  J.  Saulys,
V.  Gailius,  J.  Auk§tuolis,  I.  Seinius.

Pirmininkauja - dr. J. Purickis.  Sekretoriauja - I. Seinius.
Svarstomas propagandos klausimas uzsienyje.
1.  Uzsienio  atstovai privalo  palaikyti  artimiausia  kontakta  su  „Eltos"  direkto-

rium ir propagandos uzsienyje  reikalu  susira§in6ti su juo.
2.  „Elta"  siun6ia  telegramas  tiesiog  atstovyb6ms,  o jos,  i§vert?  vietos  kalbon,

iteikia vietos telegramu  agenttiroms.
Atstovas turi teis? redaguoti gaunama Zinia savaip,  nenutoldamas nuo turinio.
3. „Elta" leidzia informacijos leidinius anglu ir pranctizu kalbomis ir i§siuntin6ja

juos  atstovyb6ms.
4.  Uzsienio atstovai mazesn6se valstyb6se leidzia mazesnius  informacijos leidi-

nius vietos kalba.
5.  Ten,  kur  „Elta"  turi  savo  atskira  korespondenta,  tas  korespondentas veikia

politin6j  priklausomyb6j nuo  atstovo.
6.  Atstovas palaiko, kick galima,  artimus santykius su itekmingesniu laikra§6iu

ved6jais, visuomen6s veik6jais,  partijt! ir frakciju lyderiais.  Jis  informuoja juos Zo-
dziu  ir  ra§tu.

7.  Tiesiogin6s  su  spaudos  informacija  ir propaganda  suri§tos  i§laidos  apmoka-
mos  „Eltos".  Atstovybe  tuo  reikalu  duoda  visa  atskaitomybe  „Eltai".  Biudzetas,
sustatomas propagandos reikalams,  siun5iamas jai patvirtinti.

8.  „Elta"  partipina  straipsnius  uzsienio  spaudai  ivairiais  Lietuva  palie6ian6iais
klausimais.

9. Prie Tautu Say.ungos suvaziavimu ar kitu pasauliniu konferenciju, kur dalyvau-

ja  Lietuvos  delegacijos,  „Eltos"  korespondentas  siun6iamas  drauge  su  delegacija
kaipo jos  spaudos attach6.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.118,1.  75.

*   Orig.  kk`icla:  X.2.
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Posedis  14-tas.  XI.3  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikahi  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  Klimas,
B.K.  Balutis,  8.  Dailid6,  Ozelis,  Z.  Zemaitis,  I.  Jonynas.  Delegacij.os  pirmininkas
E.  Galvanauskas.  Nuo  „Eltos"  -  dr.  J.  Erctas.  Uzsicnio  atstovai  -  T.  Norus-
Nai.uL¥evi6ius, Lubicz-Milosz, clr. J. Saulys, V. Sidzikauskas. V. Gailius, J. ALikL3tuolis,

I.J.  Seinius.

Pit-mininkauja -dr.  J.  Purickis.  Sekretoriauja -I.  §einius.
Skaitomas atsakymo sumanymtls, parengtas Trijii komisijos, Tautu Sajungos Ta-

rybos  pirmininkui  d6l  T/autu/  S/ajungos/  sprendimo  Vilniaus  klausime  i§  rugs6jo
men.  20  d.  §.in.

Po per.skaitymo V.  Sidzikauskas padar6 i5samu paai5kinimc| ir nurod6 motyvus,
kuriais besiremiant, Triju komisija padar6 prie Tautu Szu.ungos sitilomos sutarties 4
rezervus, prie sutartics 5,  8 ir 9 straipsniu ir protokolo 5  str.  Rczervu pamaline  ir
vicnatin6  mintis:  Lietuvos  suvcrenumo  sutartyje  su  Lenkija  pilnas  i5saugojimzis.

Kyla gin6ai,  kod6l nedaryta  rezcrvo  d61  6  straipLsnio,  d61 ivedimo  lenku kalbos,
kaipo valstybin6s vison Lietuvon. Dr. J.  Saulys, dr. J. Eretas ir I.  §einius ptiai§kina,

rl

kacl praktikoje lenkii kalba Kaunijoj nieko nereiks. Nurodoma i Sveicarijos. Belgi-

jos ir Suomijos pavyzdi, kur mazumu kalba -itali! Sveicarijoj ir 5vedu Suomijoj -
padaryta valstybin6mis kalbomis. Mazumu kalba vartojama tik ccntralin6sc istaigo-
se.  Vietoje  gi  ir vietos  istaigose - vietos  daugumos gyventoju  kalba.

E.  Gcz/vc}7?cH!5'A+¢5`,  atsiivelgdamas i viclaus pad6ti ir gyventoji} nusistatyma„ reika-

laujfi  padaryti  rezerva  ir  pric  6  sti-.  Ir  tokioj  redakcijoj,  kaip  jis  buvo  padarytas
Dclegacijos  Zenevoj*.  Kick rezcrvu  mos  darysim,  bus  visviena,  veiksmas  bus  tas

pat.  Pri6mimas  su  rezervais n6ra tikras  pri6mimas.
I  ivo;.[t,s-IV¢7.[tj¥cvz.cY!.££s  sitilo  daryti  kuo  maziausiai rezervu.  Juo  maziau  rezervii,

tuo ar6iau pric tikro pri6mimo. Anglai pataria irgi nedaryti daug rezcrvii, gal koki
viena„  du.

Z.  Zc#if!ztz.Ls paremia Galvanauska.. Delegacijos rezervas prie 6 str.  kaip tik atsa-
ko  demokratingumui,  kuo  taip labai afi§uojas patys lenkai.

8.  K.  Bcz/[t,J!.LT  nurodo,  kad  iL€skaitliavimas  rezervu yra  labai  pavojingas.  RciL5kia,

kad su visais tais straipsniais, prie kuriu rezervi! ncdaroma, pilnai sutinkama. Taigi
ir su atsisakymu nuo Punsko ir Seinu.  Sutinkama su  1-uoju str., kuris kaip tik yra
labai pavojingas mtisL! nepriklausomybei.  Tai jau nepriklausomyb6 su salyga.  Mos,
darydami vis maziau rezervu. vis daugiau slysim pakaln6n. Jej jau daryti rezervus,

*  Orig.:  Genevoj.
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tai  prie visi!  punktii,  kaip  tai yra  padarius  Delegacija,  arba viena  bendrci  rezelvz!,
kuris  gal6tu  padengti  vis€}  mtisu  nusistatyma  ir kuris  niekamc  mtisi!  nesuri.3tL!.

I? K/;.77i¢s paai§kino, kad Trijii komisija savo parengtam sumanyme n6ra galuti-
nai nusista6iusi ar uzbaigusi savo darbci. Buvo padaryti tik svarbiausi rezervai. Visi
kiti dar tures btiti i§spresti.  Rcikalinga daryti rezervus pric kiekvieno mums kenks-
mingo straipsnio.

Svarstomas B.K. Balu6io pasitilymas nedaryti atskiru rezervu, o tik viena bendrc|
§ioje formojc:  Mes priimam T/autti/ S/ajungos/ pasii-ilyma, palikdami sau teis? da-

ryti  rezcrvus  sutarti vykdant.
B.K.  Balutis pra§omas suformuluoti savo pasitilymaL ir formojc atsakymo Thutl!

S".ungai patiekti ji sekantiems pos6dziams svarstyti. Jo pagalbai skiriami 1g.  Joiiy-
nas ir T. Norus-Naru§evi6ius. Prie Trijt! komisijos vietoj T. Noraus-NaruL€evi6iaus -
E.  Galvanauskas  ir Z.  Zemaitis.

LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.118,I.  69-7().

Pos¢dis  15-tas.  XI.4*  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  Klimas,
B.K.  Balutis,  Z.  Zemaitis,  8.  Dailide,  I.  Jonynas.  Uzsienio  atstovai  -  T.  Norus-
Naru§evi6ius, Lubicz-Milosz, dr. J. Saulys, V. Sidzikauskas, V. Gailius, J. Auk5tuolis,
I.J.  Seinius.

Pirmininkauja ~ dr. J.  Purickis.  Sekretoriauja - I.J.  Seinius.
Skaitomas p. T Naru5evi6iaus, B.K. Balu6i() ir I. Jonyno sumanymas atsakymui

Tautu  Sajungai  i jos  sprendima  i§  rugs6jo  in/6n/.  20  d.  §.in.
Po skaitymo ir gin6u patarta Komisijai, bendradarbiaujant su pirmaja Triju ko-

misjja,  suredaguoti galutina atsakymq prancrizu  kalba.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.118,I.  60.

Posedis  16-tas.  XI.4  d.

Dalyvauja:  Uzsienio  atstovai  -  dr.  J.  Saulys,  Lubicz-Milosz,  V.  Sidzikaus-
kas,  V.  Gailius,  J.  Auk§tuolis,  I.  Seinius.

Pirmininkauja - dr. J.  Saulys.  Sekretoriauja - I.J.  Seinius

*   Orig.  k]aida:  X.4.
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Dienotvark6n irasyti*  klausimai:
1. Rangu klausimas, 2. Prijungtu prie atstovybiu nauju valstybiu klausimas, 3.  Pa-

liuosavimas  nuo  pilietyb6s,  4.  15davimas  uzsienio  ar  i§  uzsienio  nusikalt61iu  ir  su
tuomi suri§tos juridines pagalbos klausimas.

Sic  klausimai  i§svarstyti ir nusistatyta  §itaip:
1. Uzsieniu reikalu ministerija pra§oma ai§kiai formuluoti, kokios pareigos po-

litin6s, konsuliarin6s ir propagandos srityje dedamos atstovams naujai prijungtose

Prie ju  atstovybiu valstyb6se.
2.  a)  Reikalinga  parengti**  mfisu  diplomatinio  korpuso  statutas.  Jo  pamatin6

mintis prival6tu btiti tokia: Diplomatine karjera pradedama nuo tarnybos Uzsieniu
reikalu ministerijoj. Uzsieniu reikalu ministerijon priimami Zmon6s, baige auk§tes-
ni juridini ar visuomeniniai politini moksla.  I§tarnave koki laika Uzsieniu reikalu
ministerijoje ir i§1aike tarn tikra kvotima, jie siun6iami uzsienin prie mtisu didesniu
atstovybiu praktikai kaipo  attach6.  Parode  savo  gabumus  ir igytus patyrimus  gali
bnti skiriami uzsienio  atstovybiu  sekretoriais.

b)  Sekretorius  ir patar6jas  skiriami  ir paliuosuojami  ar perkeliami  U/Zsicniu/
r/eikalu/ ministerijos. Atstovas skiriamas, paliuosuojamas ar perkeliamas paties Res-

publikos Prezidento.
c) Atstovo laipsniai trys:  Charge d'Affaires, Ministre Resident ir Ministre Ple-

nipotentiaire.
d) Uzsitarnavimu ar amziumi igyti tarnybos laipsniai lieka ir atstovui ar kitam

atstovyb6s nariui atsistatydinus ar per6jus U/Zsieniu/ r/eikalu ministerijos tarnybon.
e) Dr. J. Sauliui pavedama parengti diplomatinio korpuso statutas / ir / patiekti

jo sumanyma Uzsieniu reikalu ministerijai.
f) Londone, Va§ingtone***, Paryziuje, Berlyne ir Maskvoje reikalinga be atsto-

vo tureti dar patar6jas ir sekretorius.
3. Reikalinga, kad vyriausyb6 paruo5tu kuo grei6iausiai istatymo sumanymq d61

paliuosavimo  i§  pilietyb6s  ir pravestu ji per Seima.
Pczsf¢b¢..  I.J.  Seiniaus  sumanymas teikiamas  to istatymo  sumanymui kaipo me-

dzia8a.
4. V. Gailiaus parengtas sumanymas pasu panaujinimui ir prailginimui sutvarkyti

iteikiamas U/Zsieniu/ r/eikalu/ ministerijos nuozitirai, ir ji pra§oma kuo grei6iausiai
juo  pasiremiant  i§leisti tuo  klausimu  instrukcija.

*   Orig.:  ine5ti.

**    Orig.:  il?dirbti.

***    Orig.:  Washingtone.
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5. Reikalinga padaryti su kaimynemis valstyb6mis konvencijas del i§davimo vie-
nos kitai pab6gusiu uzsienin prasikalteliu. Susitarti taip pat d6l juridin6s pagalbos,
suri5tos  su  §iuo  klausimu.

6.  Reikalinga,  kad  Uzsieniu  reikalu  ministerija  kodifikuotu  visas  savo  senas,

ypatingai  konsuliares  instrukcijas,  i5leistas uzsieniu  atstovyb6ms.
LCVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  118,I.  54-55.

ffriedas prie  16-to pos6dzio protokolo/
V. Gailiaus instrukcijos sumanymas

Kadangi 1918/19 ir 1920 in. pries taikos sutarti su Rusija mtisu atstovybiu buvo
i§duoti  lietuviu  pasai  Zmonems  ir  kilusiems  i§  anapus  min6toj  sutartyj  uzbr6Ztos
sienos  ir  bendrai  nebuvo  nustatytos  smulkios  ir  ai5kios  taisykl6s  i5duoti  pasams,
§iuomi Uzsieniu  reikahi ministerijos isakoma:

1.  Lietuviu pasai, i§duoti Zmon6ms, nepaeinantiems i§ Lietuvos teritorijos,  turi
btiti visur ir kiekvienu  atveju tuojau  atimti, jeigu nebus pase padym6ta arba pasu
savininkai  kitu  keliu  neprirodys,  kad  Lietuvos  vyriausyb6  jiems  suteik6  Lietuvos

pilietyb?.
2.  Atnaujinant  arba  prat?siant  pasa,  kaskart  tui.i  bdti  perzitirimi  ir  patikrina-

mi dokumentai, kuriais remiantis buvo i§duotas pasas.  Dokumentams neatitinkant
taisykl6ms,  nustatytoms pasams  i§duoti,  pasas  atimamas ir dedamas  atstovyb6s ar-
chyvan prie paso kopijos, panaikinus atimtojo paso galiojima.  Atstovyb6s  archyve
esantieji  dokumentai,  kuriais  remiantis  buvo  i§duotas  atimtasai  pasas,  grazinami

ju  Savininkui.
3. Atnaujinto paso originale turi btiti taip, kaip naujai i§ra§ytame pase, pazym6ti

visi  dokumentai,  kuriais remiantis pasas  i§duotas.
4. Atnaujinti arba prat?sti kitos atstovybes i§duotas pasas negalima, negavus t-os

atstovyb6s sutikimo arba pra§ytojui neprista6ius visus dokumentus, reikalingus nau-

jam pasui gauti.
Tas pat prisilaikoma ir prie  Central6s valdzios  istaigu  i§duotu  pasu.
P#sfczbcz.. Diplomatiniai ir tarnybiniai pasai nedokumentuoja Lietuvos pilietyb6s.
5. Konfiskuotas kitos atstovyb6s i§duotas pasas turi bdti grazintas tai atstovybei.
6. Kada reikia atsiklausti kitos atstovyb6s arba centrales valdzios istaigos, galima

pasas  i§imtinai prat?sti iki  dvieju  m6nesiu. Tuo  atveju  dedama pase  pastaba,  kad
pasas  i§imtinai prat?stas iki galutinam i5ai§kinimui pilietyb6s.

Tokie i§imtinai prat?sti pasai negali btiti prat?siami antru kartu, nei§ri§us galu-
tinai pilietyb6s klausimo: jie nedokumentuoja Lietuvos pilietyb6s.
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7.  Kiekviena pastaba, padaryta*  kitos atstovyb6s i§duotame pase, kuri lie6ia to

paso  csme,  tuojau  turi  btiti  prane§ta  atstovybei,  i§davusiai  past|.
8.  Paso  kopijoj  (atstovyb6s  archyve)  pazymimos visos  paso  originale  daromos**

(ir  kitu  atstovybiii)  pastabos,  1ie6ian6ios  arba  mainan6ios  paso  esm?  (pratcsimai
ir  t.t.).

LCVA,  f.  383,  £ip.  7.  b.118,I.  34.

I.J.  Seiniaus sumanymas

|statymas  d6l  paliuosavimo  i§  pilietyb6s

1.  Uzsienyje  gyvenan6ius  Lietuvos  pilie6ius,  jiems  pra5ant,  gali  paliuosuoti  i§

pilictyb6s  Vidaus  reikalu  ministeris.
2.  15 pilietyb6s gali bfiti paliuosuojami Zmon6s. i5g}ryene uzsicnyjc vir§ penkeriq

metll.
3.  Nepaliuosuojami  zismenys,  patraukti  Lictuvos  teismo  civilin6n  ar krimim`li-

n6n  atsakomyb6n,  kuriu  byla  dar  neisspr?sta  ar  kurie  n6ra  dar  atsilygine  jicms

priteistos bausm6s.
4.  Pasiliuosavus  i§  pilietyb6s  vyrui  su juo  seka  ir jo  Zmona  ir visi vaikai ligi  21

metu.
5. Nepaliuosuojami vyrai, ncatlikg kareiviavimo pal.eigu ar dar nei§6je is atsar-

gos  metu.
6.  I§imtis  i§  vir§minetu  taisykliu  ga]i  daryti  tik  Preziclentas.

7.  Pra§ymas  d61  paliuosavimo  i§  pilietyb6s  iteikiamas  uzsicnio  atstovti varclu.

8.  Prie  prasymo  reikalinga  prid6ti  pasas,  gimimo  metrika,  1iudymas  i§ vietin6s

policijos, kick uzsienyje i`5gyventa, ir liudylnas i§ Lictuvos apygardos teismo apie tat,
ar tas  asmuo yra  traukiamas  teismo  atsakomyb6n.

9. UZ pasiliuosavimt i§ pilietyb6s yra toks mokesnis: Skandinavijos valstyb6sc ~
1()0 kr/onu/, Anglijos - 5 sv/arai / sterlingu,  Siaur6s Amei.ikos Jungtiiidsc  Valsty-
b6se - 25  doleriai,  Suomijoj - 500 suomiu markiu,  Pranct-izijoj.  Belgijoj - 350
franki!, Italijoj -4001in!, Vokietijoj -1000 markiu ir visosc kitosc valstyb6se ~

pagal  §itos  normos.
LCVA,  f.  383,  ap.  7.  b.118,1.  35.

*   Orig.:  r)astatyta.

**    Orig.:  statomos.
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Pos6dis  17-tas,  XI.5  d.

Dalyvauja:  Nuo  Uzsieniu  reikalu  ministerijos  -  dr.  J.  Purickis,  P.  Iqjmas,
I.  Jonynas,  B.K.  Balutis,  8.  Dailide,  Z.  Zemaitis.  Delegacijos pirmininkas  E.  Gal-
vanauskas. Uzsienio atstovai -T. Norus-Naru5cvi6jus, Lubicz-Milosz, dr. J. Saulys,
V.  Sidzikauskfis,  V.  Gailius.  J.  Auk5tuolis,  I.J.  5einius,  J.  Petkevi6ius*,  Londo]u)
atstovyb6`s  patar6jas.

Svarstomas klausimas  rinkimo  diplomatinio  koi.puso  dekano.
V.  Sidzikauskas  pasii-Ilo  atsiklausti  Maskvos,  Ryg()s.  Kopenhagos  ir  Vasingto-

no** atslovu ir papra§yti ju prisicl6ti prie L5ito sumanymo. Renkamas dekanas laikui
lig  sekandios  konfcrencijos.  Statoma  kandidattira  T.  Noraus-Naru`3evi6iaus  ir  jis
i§renkamaLs vienbalsiai.

***

Skaitomas paruo§tas  atsakymo  sumanymas  i 2-rt|  Hymanso  projekt€}.
Po trumpesniu gin6l! ir svarstymli atsakymo sumanymas bendrose ljnijose priim-

1as.  Komisijai  pavesta dar kartq  tzt sumanymc| perredaguoti.  Sumanymas priimtas,
kz`ipo konferencijos bcndras nusistatymas.

Konfcrencijos pirmininkas
I.J.  Seinius  Sckretoi.ius

LCVA,  f.383,  ap.7.  b.118,I.  33.

Lietuvos uzsienio atstovu konferencijzl
Kaune,  1921  metu  spaliu  mc`n.

Rczoliucija  ekonominiais  ir konsuliariais klausimais

Atstovybil|  i§laidos***

1.  §alyse  su  auk5te`sne  valiuta,  negu  mtisu,  algos  atslovybiii  nariflms  ii.1arllau-
tojams mokamos victos valiuta, gi §alyse su mazesne ar lygia valiuta algos mokamos
auksinais.

Pii5T/clb¢..  Vicnos pastovios valiutos, sterlingo ar do]erio.  ivedimas uzsienio atsto-
vybii!  algii  ir islaidii  apmok6jimui  praktingai  neduott| jok].u  patogumu.

*   Orig.:   P.  I'ctkcvic`ius.

'`*   Orig.:  Washington().

***`    Zr.  pirmojt)  postdzio.1921  in.  spa]io   18  cl..  protokok}.
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2.  Algos nustatomos  atsiivelgiant i §eimynin? padeti,  i vietos pragyvenimo  ir i
tinkamo  atstovo uzdavinio  atlikimo salygas.

Pczsfczbcz..  Atstovas T.  Norus-Naru§evi6ius mano,  kad valstyb6 privalo  taip  aprti-

pinti  savo atstovus,  kad nereik6tu ju skirti  i vedusiu ir nevedusiu kategorijas.
3.  Priva6ius  butus  atstovams privalo apmok6ti valstyb6.
4.  Valstyb6 skiria atstovams tarn tikras sumas  reprezentacijai.
5. Valstyb6 moka atstovams, vazin6jantiems atstovavimo reikalais savo veikimo

srityje ar atvaziuojantiems taip pat  oficialiais reikalais Lietuvon,  dienpinigius.
Pczsf¢ba..  Uzsieniu reikalu ministerija paruo§ia tuo klausimu nauja istatymo su-

manyma,  kuris  atitiktu  dabartin6ms  salygoms.

Konsuliar6s pajamos*

6.  Visos pajamos imamos  vietos valiuta.
Pczsf¢b¢.. Atstovybii! pajamos turi btiti kick galima vienodi! rti§iu. Turi bbti ima-

rna uZ pasus, vizas, vertimus, kopiju,  dokumentu ir para§u paliudyma.
7.  Pajamos uZ vizas, pasus ir notarialius aktus imamos tarn tikromis mark6mis.
PtzsfczzJc} I... Uzsieniu reikalu ministerija duoda visoms atstovyb6ms markes avan-

su  ir gauna  apyskaita  uZ jas  i§laidu  kvitais  ar gyvais pinigais.
P#sfczbcI 2... Vizos imamos tik vietos atstovyb6j. Noris gauti viza i§ kitos atstovy-

bes srities privalo pal.dpinti jo §alyje veikian6ios atstovyb6s sutikima. Tokiu atveju

gaunas viza privalo mok6ti jo §alyje veikian6ios atstovyb6s  taksa  ir pinigais.
8. Imant uZ ivaziavima ir pravaziavima vizas, kick tai nesiprie5ina Lietuvos vals-

tyb6s bendram nusistatymui, derintis prie kiekvienos valstyb6s skyrium ir imti tick

pat,  kiek ji ima nuo  Lietuvos pilie6iu.
Pclsf¢bcz..  Tuo klausimu  Uzsieniu reikalu ministerija paruo§ia instrukcija.
9.  Mokesniai uZ  konsuliarinius  darbus  imami,  prisilaikant  rusu  konsuliarinio

tarifo.
Nurodytame  tarife  mokesniu  dydis  aukso  valiutoje  dauginti  iki  dvieju  kartu,

prisitaikant prie vietos valiutos.
Pc!sfc}b¢..  Uzsieniu  reikalu  ministerija  paruosia  visoms  atstovyb6ms  ir  konsula-

tams rusu  tarifo vertima.
10. Mokesni uZ uzsienyje i§duodamus pasus nustato Uzsieniu reikalu ministerija

kiekvienai valstybei skyrium, susizinojus su toje ar tose valstyb6se veikian6ia Lietu-
vos  atstovybe.

Pczsf¢/?c}.. Uzsieniu reikalu ministerija tuo klausimu paruo§ia instrukcija ir nusta-
to  pasu  kainas.

*  Zr.  tre6iojo  po`sedzio,  1921  in.  spalio  21  d.,  protokola.
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11. Jei Vyriausyb6, pravesdama nauja muitiniu tarifo istatymo sumanyma, laiky-
tus vertyb6s,  o ne svarumo principo, tai visos ivezamuju Lietuvos prekiu fakttiros
turi btiti liudijamos mdsu uzsienio atstovybiu ir konsulatu. Atstovybes imtu tuomet
0,5 proc. nuo bendros fakttiros sumos. Muitin6ms btitu draudziama praleisti prekes
su nepaliudytomis  atstovybiu ir konsulatu fakttiromis.

Konsuliai-iai klausimai *
12. Uzsienio pasai duodami iki vienu metu, atskirai vyrui ir Zmonai. Mazame6iai

iki  17 metu  ira§omi savo motinos,  t6vo  arba glob6jo pasan.
Pczsfcz/)cz.. I§duodant naujus pasus ar prailginant senuosius, reikia patikrinti archy-

ve  esamus  dokumentus.
Uzsieniu  reikalu ministerija paruo§ia tuo klausimu  instrukcijq.
13.  Pasai atimami i§ Zmoniu, turin6iu Lietuvos pasus, bet kilusiu i§ anapus sie-

nos,  nustatytos  lietuviu-rusu  taikoje  liepos  12  d.  1920  in.
14.  Lietuvos pilie6iai, nutrauk? ry5ius su savo t6vyne ir ilgai i§gyvene uzsienyje,

gali btiti paliuosuojami  i§ pilietyb6s  apie  tai jiems  prasant.
Pczs/czbcz..  Uzsieniu  reikalu ministerija paruo§ia tuo klausimu  instrukcijci.
15. Reikalinga paruo§ti istatymo sumanyma konsuliariam statutui, kad juo vado-

vaujantis galima btitu padaryti atskiru konsuliariu sutar6iu su atskiromis valstyb6mis.
Bendros informacijos* *
16. Reikalinga leisti Uzsieniu reikali! ministerijos m6nesini organa. Jame tur6tu

tilpti visi skelbtini uzsienio atstovy prane§imai, uzsienio politikos apzvalgos straips-
niai apie ivairiu valstybiu ekonomin? politika, valstybin6s svarbos aktai ir konsulia-
r6s  instrukcijos.

Pczb'/czb¢..  Uzsienio  atstovas pats privalo i§spr?sti,  kuris jo prane§imu  skelbtinas.
17.  Uzsieniu reikalu ministerija leidzia hektografuota dienync| uzsienio atstovu

Ziniai. Dienynas tur6tu patiekti i5trauku i§ atstovu prane§imu, o taip pat ir rezium6

pasikalbejimu-parei§kimu, daromu Uzsieniu reikalu ministerijoj su svetimu valsty-
biu  atstovais.

Ypatingai  svarbios  ir greitos Zinios  telegrafuojamos  §ifru.
18.  Uzsieniu reikalu ministerijos oficial6s informacin6s telegramos,  siun6iamos

per  „Elta",  turi btiti padymimos kaipo  oficial6s.  Tokiu telegramu  gale  ar pradzioj
dedama Zodis  ,,patikrinta".

19.  Uzsieniu  reikalu  ministerija  pra5oma  partipinti  visoms  atstovybems  po  1
egzemplioriu visu Lietuvoj einan6iu laikras6iu, periodiniu ir neperiodiniu leidinii},
o  taip pat ir svarbiu uzsienio politikai Lietuvoj  ir kitur i§einan6iu knygu.

20. Atstovas Sveicarijoj pra§omas parnpinti visoms atstovyb6ms Tautu S".ungos
leidinius,  prane5imus  apie jos veikimc|.

*   Zr.  ketvirtojo  posedzio,  1921  in.  spalio  25  d.,  protokola.
**    Zr.  `€e\€tojo  pos6dzio,  1921  in.  spalio  26  d.,  protokola.
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21.  Pasitarli  su  Paballijos valstyb6mis  d6l  bendri!  kurjeriu  siuntin6jimo.
Uzsienio  atstovi!  prane§imai
22.  Pranc§imai  privalo  bTiti  skiriami  i  dvi  rti§is.  PraneL5imai  bcndri  apie  kra5to

pad6ti  ir prane§imai  konfidcncialiai  apie  paties  atsLovo veikimq.
PczLtTfczbc}..  Atskira  tema  turi  btiti  ir  atskirai  sura5yta.  ant  atskii-o  lapo.

23. Prane§imams pagaminti uzsienio atstovas privalo domingai sekti atstovauja-
moj  valstyb6j  ar valstyb6se visa  politini,  visuomenini  ir politini-ekonomini  gyvcni-
ma.  Atstovas  privalo  prane§in6ti  apie  atskiru  ptlrtiju  prograimt.  jii  taktikzi  ir  jt}
sztstatq ir vcikimi parlamente. 0 taip pat Zinoti ir prane§in6ti ir apie atskiru minis~
teriju  ir mini`stcriu veikima  ir jii  politines  simpatijas.

P¢L!T/cf/j#.. Atstovas, ncgal6damas kartais paruosti prane§imo pats, paveda tc| clar-
b{|  atlikti  savo  sekrctoriui  ar kitam  atstovyb6s nariui.

24.  Prane`€imai  daromi  patios  atstovo  iniciatyva.
/'cl`s'/czbcI..  Atstovas privalo daryti prane§imus, Uzsicniu reikalu  ministcrijai ir ne-

atsiliepiant  i juos.
25.  Pranc§imai  privalo  btiti  daromi  maziausiai  kas  dvi  savait6s.
Santykiai  su  ccntru*
26.  Rcikalinga. kad Uzsieniu reikalu ministcrija pla6iau pranc5in6tu savo atsto-

vams uzsienyjc apie svctimu atstovybiii Lietuvojc veikima, siuntin6tu jiems kopijtls

jii  ra§tl!.  o ypatingai  ir visu pirmiausiai informuotii  savo  atstovus  toje  ar  tt)se vzils-
tyb6sc,  kurios  atstovas  ar atstovai  veikia  Lietuvojc.

27.  Atstovai  privalo  prie  visu  savo  raLstu,  ra§yti!  ma5ina  ir  sjun6iamu  Uzsienil}
reikahi  ministcrijai, visuomet  prid6ti  po vicna  kopij€t.

28.  Pageidaujama,  kad Uzsieniq reikalu ministerija kiek iL3gal6dama siList`!  ber-
tainii!  pinigus  avansu  savo  atstovyb6ms  kick galima  i§  anksto.

29.  Pageidaujama,  kad  Uzsicniu  reikalu  ministel-ija  a[sakytu  i visus  savo  atsto-
vybiii  uzsienyjc  skubius  raL€tus  kick  galima  grei6iau.

I.J.  Seinius
Konfcr/encijos/ sekr/etorius/* *
LCVA,  f.  383,  ap.7.  b.118,1.15-20.

Thumpai apie autoriL!

Minclaugas   T{lmo`€i`-Inns     (g.1932)  -hiimanitariniii  mokslii  dakt.irz`s.  buv¢s  Pzlrtijos  istorijtjs
jnstituto  prie   LKP   CK  ir  Lictuvos   istorijos   institiito   Nau.izi`]sl.i!ji!   kiikii   istorijos   `skyriaus   in()kslinis
bcnclrz`darbis.  Nuo   199(i  in.  -pcnsininkas.

*   Zr.  septintojo  pt>`sedzio.1921   in.  sr>alio  27  cl.`  protokoki.

**    Parasas  ir  pastarieji  Zoclziai  para`¢yti  ranka.
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