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 41 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma sausio mėnesio finansinės 
sąmatos ministerijoms, karininkų, seržantų ir puskarininkių mobilizavimo klausimai, 
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konferencijoje būtinai nurodytini vyriausybės darbai, bolševikų įvardijimo okupantais, 
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. sausio 15 d.   /   172

 43 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos užsienio politikos 
klausimai, protokolas. 1919 m. sausio 16 d.   /   174
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daugumos atsiradimo Antrojoje Valstybės konferencijoje ir kiti su tuo susiję klausimai, 
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Lietuvos perėjimas į Anglijos protektoratą ir kiti klausimai, protokolas.  
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 46 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame Kabinetas kelia priekaištą Lietuvos Valstybės 
Tarybai, kad jos plenumas kviečiamas nepasitarus su Kabinetu, svarstomas  
koalicinės ar vienpartinės vyriausybės sudarymas, protokolas.  
1919 m. sausio 24 d.   /   184

 47 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ir priimti laikini pašto tarifai, 
sprendžiamas Kauno miesto milicijos vado pavaldumo vokiečiams klausimas, 
protokolas. 1919 m. sausio 25 d.   /   186

 48 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame svarstoma Raudonojo Kryžiaus atsiskaitomybė, 
miškų naudojimas, kredito paskyrimas Seinų vyskupijos dvasinei seminarijai ir 
konfliktas su Lietuvos Valstybės Taryba, protokolas. 1919 m. sausio 27 d.   /   187

 49 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Švedijos, Prancūzijos ir  
Vokietijos karinių instruktorių reikalingumas ir galimybės juos pasisamdyti, 
protokolas. 1919 m. sausio 28 d.   /   191

 50 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo skaitomos M. Sleževičiaus telegramos  
ir gautas perspėjimas apie galimą subolševikėjusio vokiečių bataliono maištą  
prieš Lietuvos vyriausybę, protokolas. 1919 m. sausio 30 d.   /   193

 51 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta nedalyvauti konferencijoje Princų 
salose ir paskirti karininką Stasį Zaskevičių Krašto apsaugos viceministru, protokolas.  
1919 m. sausio 31 d.   /   194

 52 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Vyriausiosios tiekimų valdybos 
įstatymo projektas, protokolas. 1919 m. vasario 1 d.   /   196
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 53 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma uždrausti rusiškų pinigų 
vartojimą, priimti Ypatingus valstybės apsaugos įstatus, taip pat svarstyti kreditų 
suteikimo klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 3 d.   /   199

 54 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas A. Stulginskio pasiūlymas  
dėl rusų popierinių pinigų ir prekybos svaigiaisiais gėrimais uždraudimo,  
taip pat kiti klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 4 d.   /   201

 55 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi įstatymų projektai dėl Ypatingų 
valstybės apsaugos įstatų bei Ministrų Kabineto statutas, protokolas.  
1919 m. vasario 7 d.   /   205

 56 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo projektas  
Instrukcijos šaukimo kariuomenėn, laikinojo Ministrų Kabineto statutas, užimtų 
Vilniaus aspygardos apskričių priskyrimas prie Kauno apygardos teismo, protokolas.  
1919 m. vasario 8 d.   /   206

 57 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame išklausęs naujai keliamus vokiečių valdžios 
reikalavimus Kabinetas nutaria nutraukti derybas su vokiečių valdžia iki tol, kol iš 
Berlyno sugrįš M. Sleževičius, protokolas. 1919 m. vasario 9 d.   /   207

 58 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl pašalpos Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijai skyrimo, kredito Krašto apsaugos ministerijai,  
karo padėties 30 varstų juostoje nuo fronto linijos paskelbimo ir svarstomi  
kiti klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 10 d.   /   208

 59 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame svarstomi M. Sleževičiaus susitarimai Berlyne, 
Tiesos Kardo 31-ojo numerio konfiskacija, karo padėties paskelbimo Seinų mieste  
ir apskrityje klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 12 d.   /   210

 60 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl darbo valandų valstybės 
įstaigose, straipsnio Tiesos Karde pavojingumo, svarstomos instrukcijos delegacijai  
prie Paryžiaus taikos konferencijos ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. vasario 13 d.   /   212

 61 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas konfliktas dėl vedamojo 
straipsnio Tiesos Karde, apribojimai dėl karo padėties įvedimo, Vasario 16-osios 
šventimo ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 15 d.   /   214

 62 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo patvirtinta Švietimo ministerijos  
801 800 markių sąmata, protokolas. 1919 m. vasario 19 d.   /   215

 63 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta už netinkamą elgesį atleisti  
2-ojo pulko vadą ir skirti Krašto apsaugos ministerijai 1 mln. markių kreditą, 
protokolas. 1919 m. vasario 20 d.   /   215
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 64 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta neasignuoti 66 400 markių kredito 
Lietuvos Valstybės Tarybai (kol ji nepaaiškins, kokiu įstatymu remiantis to prašoma)  
ir svarstytas įstatymas dėl privačių dvarų valstybinės priežiūros, protokolas.  
1919 m. vasario 22 d.   /   216

 65 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įsakymas apskričių ir valsčių 
komitetams, miestų taryboms, leidimas per Lietuvą vežti medikamentus į Rusiją ir kiti 
klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 23 d.   /   217

 66 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma galimybė įkurti komisiją,  
kuri aptartų Vyriausiosios tiekimų valdybos santykius su kitomis ministerijomis, 
paskolos Latvijai klausimas ir Lietuvos vyriausybės atstovo siuntimas į Lenkiją, 
protokolas. 1919 m. vasario 25 d.   /   220

 67 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos ministerijų sąmatos, Raudonojo 
Kryžiaus draugijos atsiskaitomybės ir paskolos skyrimo Latvijos vyriausybei klausimai, 
protokolas. 1919 m. vasario 25 d.   /   221

 68 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl ministerijų sąmatų 
patvirtinimo, svarstomi pinigų pavadinimų sulietuvinimo ir galimybės surengti 
darbininkų konferenciją klausimai, protokolas. 1919 m. vasario 26 d.   /   222

 69 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įgaliotinių vietoj  
J. Voronko siuntimas į Gardiną, sprendžiama, ar įteikti protestą vokiečiams  
dėl nupirktų ginklų sulaikymo ir svarstomi kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. kovo 1 d.   /   224

 70 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos ministerijų  
išlaidų sąmatos, protokolas. 1919 m. kovo 2 d.   /   227

 71 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma, ar mokėti kovojantiems  
fronte vokiečių kariams; sprendžiama dėl antros paskolos paėmimo iš Vokietijos, 
protokolas. 1919 m. kovo 3 d.   /   228

 72 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame M. Sleževičius nutarė nešti atsistatydinimo  
pareiškimą Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumui; buvo svarstomos sutarties su 
vokiečiais sąlygos dėl jų dalinių panaudojimo, protokolas. 1919 m. kovo 5 d.   /   230

 73 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta rinkti faktus apie vokiečių  
karių savivalę, protokolas. 1919 m. kovo 6 d.   /   231

 74 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Vyriausiosios tiekimų valdybos 
reikalai, įsakymo dėl rekvizicijų projektas ir kredito skyrimo klausimas, protokolas. 
1919 m. kovo 8 d.   /   232

 75 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl Gardino perdavimo lenkams 
ir nutarta siųsti notą Vokietijai, protokolas. 1919 m. kovo 10 d.   /   235
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 76 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo skaitomi pasiuntinio Berlyne J. Šaulio 
laiškai, svarstomi apmokėjimo už Vokietijoje nupirktus produktus būdai, kredito ir 
ministrų algų išmokėjimo klausimai, protokolas. 1919 m. kovo 11 d.   /   235

 77 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma, ar surengti posėdį su naujuoju 
Ministrų Kabinetu ir Lietuvos Valstybės Tarybos nariais, protokolas.  
1919 m. kovo 11 d.   /   237

 78 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta sustabdyti javų išvežimą į Latviją 
ir perduoti sudarytam naujajam P. Dovydaičio Kabinetui visus reikalus kovo 12 d. 
vakare, protokolas. 1919 m. kovo 12 d.   /   238

Trečioji vyriausybė:
nuo 1919 m. kovo 12 d., Ministras Pirmininkas –  
Pranas Dovydaitis (vėliau – Aleksandras Stulginskis)

 79 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame naujasis Ministras Pirmininkas P. Dovydaitis ir 
jo ministrai posėdžiauja su senojo Ministrų Kabineto pirmininku M. Sleževičiumi ir 
perima spręstinus klausimus, protokolas. 1919 m. kovo 12 d.   /   239

 80 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta sudaryti politinę komisiją į Kauną 
atvykstančioms Antantės misijoms sutikti, protokolas. 1919 m. kovo 13 d.   /   240

 81 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Ministro Pirmininko 
P. Dovydaičio deklaracija, protokolas. 1919 m. kovo 13 d.   /   241

 82 Lietuvos Valstybės Tarybos 1919 m. kovo 13 d. posėdis, kuriame buvo pristatyta ir 
svarstyta P. Dovydaičio Ministrų Kabineto deklaracija   /   242

 83 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma apsikeisti suimtaisiais su 
bolševikų valdžia Vilniuje, kreipimasis į vokiečius prašant padėti atsiimti Vilnių  
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. kovo 14 d.   /   248

 84 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas algų K. Daugirdui,  
V. Stašinskui, L. Girai mokėjimas ir kreditų skyrimas ministerijoms, protokolas.  
1919 m. kovo 15 d.   /   249

 85 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame priimtas įstatymas uždrausti vartoti popierinius 
rusų pinigus, protokolas. 1919 m. kovo 17 d.   /   250

 86 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame P. Dovydaitis atsistatydino iš Ministro 
Pirmininko pareigų ir jas buvo pavesta eiti A. Stulginskiui, protokolas.  
1919 m. kovo 19 d.   /   251

 87 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo priimtas „žyminio ir štempelinio mokesčio“ 
įstatymas, projektas dėl privatinių dvarų nuomos normavimo ir nuspręsta papildyti 
sąlygas dėl apsikeitimo suimtaisiais Vilniuje, protokolas. 1919 m. kovo 20 d.   /   251
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 88 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame vyko įstatymo projekto dėl privatinių dvarų 
nuomos normavimo antrasis skaitymas, buvo svarstomos vokiečių karių samdymo 
konkretiems tikslams sąlygos, protokolas. 1919 m. kovo 21 d.   /   252

 89 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo priimtas įstatymas dėl privatinių dvarų 
nuomos normavimo, protokolas. 1919 m. kovo 22 d.   /   254

 90 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas ir priimtas Karo teismo 
įstatymo projektas; svarstoma sutartis su AB „Banga“ dėl prekių kariuomenei pirkimo, 
protokolas. 1919 m. kovo 23 d.   /   254

 91 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta siųsti Lietuvos Valstybės  
Tarybos narį J. Alekną į Berlyną tartis su karine Vokietijos vadovybe  
dėl Vilniaus paėmimo, protokolas. 1919 m. kovo 24 d.   /   255

 92 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo priimtas įstatymas, draudžiantis kariškiams 
dalyvauti politikoje, taip pat – Karo teismo įstatai, svarstyti rekvizicijų klausimai, 
protokolas. 1919 m. kovo 25 d.   /   256

 93 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Vidaus reikalų ir Susisiekimo 
ministerijų bei Seinų vyskupijos sąmata kovo mėnesiui, protokolas.  
1919 m. kovo 26 d.   /   257

 94 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo patvirtinta Prekybos ir pramonės 
ministerijos sutartis su V. Duodžiu ir nuspręsta Gardine pirkti ginklų, protokolas.  
1919 m. kovo 26 d.   /   258

 95 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos ministerijų sąmatos, 
ultimatyvus Vokietijos generalinio įgaliotinio L. von Zimmerle’ės reikalavimas,  
kad kovos veiksmams vadovautų vokiečiai, ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. kovo 27 d.   /   259

 96 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame A. Stulginskis pranešė apie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovo pasitarimus su bolševikais dėl apsikeitimo belaisviais, protokolas. 
1919 m. kovo 28 d.   /   260

 97 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo išklausyta K. Olšausko informacija apie 
Lietuvos delegacijos darbą Paryžiuje, diskutuota apie įtartiną J. Gabrio-Paršaičio 
veiklą, priimtas nutarimas siųsti dr. J. Šaulį į Varšuvą, protokolas.  
1919 m. kovo 29 d.   /   261

 98 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas S. Rozenbaumo pranešimas 
apie veiklą Paryžiaus taikos konferencijoje, sutarties su Vokietija dėl miškų išvežimo 
būtinybė, J. Aleknos pranešimas apie lankymąsi Veimare, protokolas.  
1919 m. kovo 31 d.   /   265
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 99 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Rusijos valdžios konfiskuotų 
žemių, bažnyčių ir kito turto klausimai, per karą sekvestruoto turto įstatymo 
projektai, sprendžiama dėl stipendijų skyrimo studijoms užsienio aukštosiose 
mokyklose, protokolas. 1919 m. balandžio 2 d.   /   268

 100 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma sutarties su Vokietija dėl 
prekių (miško) išvežimo būtinybė, protokolas. 1919 m. balandžio 4 d.   /   271

 101 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo projektas  
dėl medicinos ir veterinarijos gydytojų ir felčerių mobilizacijos, sąmatų prašymo 
tvarka, protokolas. 1919 m. balandžio 5 d.   /   272

 102 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl atsakymo į V. Kapsuko 
kaltinimus, sutarčių su vokiečiais; svarstyta teikti Latvijai prašymą neimti  
į kariuomenę Palangos lietuvių, protokolas. 1919 m. balandžio 7 d.   /   273

 103 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame su Anglijos atstovu buvo svarstomi miško 
išvežimo iš Lietuvos klausimai, spręsta dėl įstatymo drausti tarnauti svetimoje 
kariuomenėje, protokolas. 1919 m. balandžio 8 d.   /   275

 104 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl karininkų algų, 
svarstoma Lenkijos ir Vokietijos sutartis dėl Gardino srities perleidimo lenkams, 
protokolas. 1919 m. balandžio 9 d.   /   276

 105 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta derėtis su vokiečiais dėl sienos 
kontrolės ir muitinių įsteigimo, protokolas. 1919 m. balandžio 10 d.   /   277

 106 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nuspręsta leisti sumokėti už rekvizuotus 
arklius, du kartus padidinti stipendiją užsienyje besimokantiems studentams, 
protokolas. 1919 m. balandžio 11 d.   /   278

 107 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo išklausytas Vokietijos generalinio  
įgaliotinio laiškas dėl Gardino perleidimo lenkams, protokolas.  
1919 m. balandžio 12 d.   /   279

Ketvirtoji vyriausybė:
nuo 1919 m. balandžio 12 d., Ministras Pirmininkas  
ir laikinai einantis užsienio reikalų ministro 
pareigas – Mykolas Sleževičius

 108 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame Ministras Pirmininkas M. Sleževičius praneša, 
jog Valstybės Prezidentas patvirtino naują jo vadovaujamą Ministrų Kabinetą, 
protokolas. 1919 m. balandžio 13 d.   /   280

 109 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos sienų klausimai; 
nuostatos, kurios kaip instrukcija ruoštos Lietuvos delegacijai prie Paryžiaus taikos 
konferencijos, protokolas. 1919 m. balandžio 13 d.   /   281
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 110 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi demarkacijos linijos ir 
susitarimo su Lenkija dėl bendros kovos su bolševizmu klausimai, protokolas.  
1919 m. balandžio 14 d.   /   286

 111 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas naujojo Kabineto deklaracijos 
projektas, vokiečių kariuomenės išvedimas iš Gardino ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. balandžio 15 d.   /   291

 112 Lietuvos Valstybės Tarybos 1919 m. balandžio 16 d. posėdis, kuriame buvo pristatyta 
M. Sleževičiaus Ministrų Kabineto deklaracija   /   294

 113 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos pozicijos, kurių Varšuvoje 
turėtų laikytis J. Šaulio misija, protokolas. 1919 m. balandžio 16 d.   /   300

 114 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta lenkams be pasipriešinimo 
neatiduoti Gardino, svarstomas Lietuvos muitinių įstatymo projektas ir laikinasis 
muitinių tarifas, protokolas. 1919 m. balandžio 17 d.   /   302

 115 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas vokiečių karių prašymas 
tarnauti Lietuvai, ministro be portfelio Gudų reikalams statusas bei antrosios 
paskolos klausimas, protokolas. 1919 m. balandžio 18 d.   /   304

 116 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma pasamdyti 5000 vokiečių karių 
krašto apsaugai ir jų samdos sąlygos, protokolas. 1919 m. balandžio 19 d.   /   306

 117 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos antrosios paskolos, kurią 
ketinta imti iš Vokietijos, sąlygos ir paskirta delegacija dalyvauti derybose Berlyne, 
protokolas. 1919 m. balandžio 22 d.   /   310

 118 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas akcizo mokestis;  
įstatymų projektų pateikimas pavedamas J. Šernui, dar kartą nutariama lenkams  
be pasipriešinimo neatiduoti Gardino ir pritarti švedų karių samdymui, protokolas.  
1919 m. balandžio 23 d.   /   312

 119 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame, išklausius vokiečių atstovų norą dalyvauti 
Vilniaus puolime, buvo nutarta stengtis, kad Lietuvos kariuomenė patektų į Vilnių, 
protokolas. 1919 m. balandžio 24 d.   /   314

 120 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame po antro skaitymo ir pataisymų buvo priimtas 
Laikinasis akcizų įstatymas, protokolas. 1919 m. balandžio 24 d.   /   314

 121 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo pranešta apie Ministro Pirmininko du 
susitikimus su Vokietijos gynybos ministru G. Noske, patvirtintos ministerijų sąmatos 
balandžio mėnesiui, protokolas. 1919 m. balandžio 25 d.   /   317

 122 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama, ką pranešti lenkams,  
kai lietuvių kariuomenė artėja prie Vilniaus; patvirtinta Susisiekimo ministerijos 
sąmata balandžio mėnesiui, protokolas. 1919 m. balandžio 26 d.   /   318
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 123 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame ministras J. Šimkus informavo apie savo 
kelionę į Liepoją ir paskolos iš Anglijos bei E. Zacharias’o bendrovės „Banga“ 
reikalus; buvo patvirtintos sąmatos balandžio mėnesiui, protokolas.  
1919 m. balandžio 28 d.   /   319

 124 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta leisti švęsti Gegužės 1-ąją, 
svarstytas įstatymo projektas dėl neapdirbamų žemių priežiūros ir aptarti Lietuvos 
misijos Lenkijoje tolesni veiksmai, protokolas. 1919 m. balandžio 29 d.   /   321

 125 Rankraštis Dėl Ministerių Kabineto protokolo balandžio 28 d., kuriame užfiksuotos 
kelių Ministrų Kabineto narių ir E. Zaharias’o derybos dėl medžiagos karių 
uniformoms ir kitų prekių įsigijimo. 1919 m. balandžio 28 d.   /   323

 126 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Įstatymas apie valdininkų 
pareigų ėjimo atlyginimą; nutarta, kaip toliau elgtis su E. Zacharias’u, protokolas.  
1919 m. balandžio 30 d.   /   325

 127 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl algų ir pašalpų 
kariškiams, taip pat Kalėjimų įstatymas, protokolas. 1919 m. gegužės 2 d.   /   326

 128 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi įvykiai 2-ajame pulke, karinės 
priesaikos, cenzūros ir Darbo biržos įstatymų klausimai, protokolas.  
1919 m. gegužės 4 d.   /   328

 129 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas karininko M. Gedgaudo 
pranešimas apie misiją Suomijoje ir Estijoje bei inžinieriaus T. Šulco pranešimas, 
protokolas. 1919 m. gegužės 5 d.   /   330

 130 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta paskirti ministrą žydų reikalams, 
aptarti neramumai 2-ajame pulke, svarstyta pasikviesti švedų kariškių, protokolas. 
1919 m. gegužės 6 d.   /   333

 131 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos ministerijų gegužės mėnesio 
sąmatos, Baudžiamojo statuto kodifikacija ir įstatymas dėl žemės pirkimo, protokolas. 
1919 m. gegužės 6 d.   /   335

 132 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta kuo greičiau užbaigti 
V. Grigaliūno-Glovackio bylą; gen. S. Žukauskas paskirtas vyriausiuoju kariuomenės 
vadu, protokolas. 1919 m. gegužės 7 d.   /   337

 133 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta be ginkluoto pasipriešinimo  
neužleisti lenkams Suvalkijos, reikalauti Lenkijos pripažinti Lietuvą su sostine 
Vilniuje ir perleisti Lietuvos civilinei valdžiai okupuotas teritorijas, protokolas.  
1919 m. gegužės 7 d.   /   338

 134 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nutarta, kad buvusius bolševikų 
bendradarbius reikia uždaryti į koncentracijos lagerius, o vis dar veikiančius 
bolševikus teisti karo lauko teismuose, protokolas. 1919 m. gegužės 8 d.   /   340
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 135 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nuspręsta leisti paskelbti mobilizaciją  
į kariuomenę Telšių, Raseinių ir Ukmergės apskrityse ir pakelti algą žemesniesiems 
valdininkams, protokolas. 1919 m. birželio 10 d.   /   341

 136 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl valdininkų  
algų projektas, protokolas. 1919 m. gegužės 11 d.   /   342

 137 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame skaitomas J. Šaulio pranešimas iš Varšuvos; 
M. Biržiška paliekamas vyriausybės atstovu Vilniuje ir svarstomi kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. gegužės 12 d.   /   343

 138 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma notų Vokietijos vyriausybei 
ir Antantei tekstai; įstatymo projektas dėl sąlygų kaliniams palengvinimo ir kiti 
klausimai, protokolas. 1919 m. gegužės 13 d.   /   345

 139 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas ministro be portfelio žydų 
reikalams M. Soloveičiko reikalavimas ir Susisiekimo ministerijos projektas dėl 
koncesijos plaukioti Nemunu suteikimo, protokolas. 1919 m. gegužės 15 d.   /   347

 140 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos prašymas; prekybos, abipusių ryšių su Vokietija klausimai, protokolas.  
1919 m. gegužės 16 d.   /   348

 141 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo aptariami reikalavimai Lenkijos 
kariuomenės atstovams pasitarime Vilniuje, komisijos Steigiamajam Seimui sušaukti 
sudėtis, protokolas. 1919 m. gegužės 18 d.   /   350

 142 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įsakymo  
Dėl darbininkų-ordi na ri ninkų iš dvarų prašalinimo projektas, protokolas.  
1919 m. gegužės 19 d.   /   351

 143 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi miltų dalijimo Kaune, vokiečių 
įmonių perdavimo klausimai ir tvirtinamos gegužės mėnesio sąmatos, protokolas.  
1919 m. gegužės 21 d.   /   353

 144 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl įvairaus turto perėmimo  
iš vokiečių okupacinės valdžios ir kiti su tuo susiję klausimai, protokolas.  
1919 m. gegužės 21 d.   /   356

 145 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo pranešta apie būsimą susitikimą su lenkų 
kariuomenės atstovais, svarstytos ministerijų sąmatos ir įsakymas dėl mobilizacijos, 
protokolas. 1919 m. gegužės 23 d.   /   358

 146 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl gabenant vokiečių 
prekes kylančių problemų; svarstomas įsakymas dėl moksleivių mobilizacijos, 
protokolas. 1919 m. gegužės 25 d.   /   359
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 147 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame sprendžiama dėl Krašto apsaugos 
ministerijos atstovo siuntimo į Paryžių; svarstomas Vokietijos generalinio 
įgaliotinio siūlomas prekybos sutarties projektas ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. gegužės 26 d.   /   361

 148 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame J. Šaulys skaito pranešimą apie savo misiją  
Varšuvoje ir Lenkijos pozicijas, protokolas. 1919 m. gegužės 27 d.   /   362

 149 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo informuojama apie pasitarimus su lenkais 
ir vokiečiais, aptariami pokalbiai dėl paskolos su Vokietijos valdžios atstovais ir 
svarstomi kiti klausimai, protokolas. 1919 m. gegužės 30 d.   /   366

 150 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame T. Naruševičius skaitė pranešimą  
apie Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus Taikos konferencijos veiklą, protokolas.  
1919 m. gegužės 31 d.   /   368

 151 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi finansiniai reikalai ir santykiai  
su E. Zacharias’u ir V. Duodžiu, protokolas. 1919 m. birželio 1 d.   /   374

 152 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo aptariama padėtis lenkų okupuotame 
Vilniuje, sprendžiama dėl dalyvavimo rinkimuose į Vilniaus miesto savivaldybę ir 
svarstomi kiti klausimai, protokolas. 1919 m. birželio 3 d.   /   376

 153 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo aptariamas V. Poželos dalyvavimas  
Steigiamojo Seimo komisijoje, svarstomas įstatymas dėl dvarų pirkimo, protokolas. 
1919 m. birželio 4 d.   /   380

 154 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi pašto ir telegrafo  
bei geležinkelių perėmimo iš vokiečių reikalai, protokolas.  
1919 m. birželio 5 d.   /   383

 155 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ministerijų sąmatų, 
Baudžiamojo kodekso, žemės pirkimo ir pardavimo, kariškių aprūpinimo žeme 
įstatymų projektai, protokolas. 1919 m. birželio 6 d.   /   384

 156 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi baltarusių pasiūlymai ir  
kelių įstatymų projektai, protokolas. 1919 m. birželio 10 d.   /   386

 157 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi paskolos Vokietijoje ir vidaus 
paskolos, apskričių ribų ir centrų, partijų kandidatų į Steigiamojo Seimo rinkimų 
komisiją ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. birželio 12 d.   /   388

 158 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nagrinėjamos antisemitizmo apraiškos 
Panevėžyje, svarstomi akcizo rinkliavų įstatų klausimai, protokolas.  
1919 m. birželio 14 d.   /   391

 159 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Laikinieji Armijos Teismo 
įstatai, sprendžiama dėl mokėjimų karininkams ir svarstomi kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. birželio 16 d.   /   394
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 160 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo pristatytas tardymo komisijos  
pranešimas apie antisemitizmo apraiškas Panevėžyje, protokolas.  
1919 m. birželio 18 d.   /   396

 161 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas žemės ūkio darbininkų 
samdymą reglamentuojantis įstatymas, protokolas. 1919 m. birželio 19 d.   /   399

 162 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame svarstomi Kariuomenės teismo įstatai, 
infliacijos įtaka miltų kainai ir ministerijų sąmatos, protokolas.  
1919 m. birželio 20 d.   /   400

 163 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo patvirtintos valdžios institucijų  
sąmatos, protokolas. 1919 m. birželio 21 d.   /   402

 164 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi pasų įstatai, V. Duodžio  
perdavimas Lietuvai dėl nusikaltimo Lietuvos valdžiai, protokolas.  
1919 m. birželio 23 d.   /   403

 165 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi pase būtini įrašai, finansinės 
paskolos Amerikoje reikalai, protokolas. 1919 m. birželio 24 d.   /   405

 166 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos vidaus paskolos  
sąlygos ir pagalbos Kauno miesto savivaldybei galimybė, protokolas.  
1919 m. birželio 25 d.   /   408

 167 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi į Ameriką vykstančios misijos 
uždaviniai, jos sudėtis, problemos su F. Puzeriu von Milleriu ir P. Plechavičiumi;  
F. Valiuko nužudymas, protokolas. 1919 m. birželio 27 d.   /   411

 168 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl vidaus paskolos, taip pat 
Kariuomenės teismo įstatai ir būtinybė įvesti laipsnius kariuomenėje, protokolas. 
1919 m. birželio 28 d.   /   416

 169 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi vekselių, atlyginimo už iš 
Lietuvos išvežtus arklius ir muitų ėmimo už importuojamas prekes klausimai, 
protokolas. 1919 m. birželio 29 d.   /   418

 170 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma kariškių V. Grigaliūno-
Glovackio, P. Plechavičiaus įvykdytas įtariamų asmenų sušaudymas, antisemitizmo 
apraiškos ir kiti būtini ištirti atvejai, protokolas. 1919 m. birželio 30 d.   /   420

 171 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos kovos su neteisėtais veiksmais 
kariuomenėje priemonės, Tardymo komisijos sudarymo, geležinkelių perėmimo ir 
kiti klausimai, protokolas. 1919 m. liepos 1 d.   /   426

 172 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi asignavimo ministrui be 
portfelio gudų reikalams, įstatymo dėl dvarų darbininkų ordinarininkų padėties, 
įsakymo dėl Karo mokyklos mokinių pavardžių pakeitimo ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. liepos 2 d.   /   429
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 173 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Tiekimo ir maitinimo 
ministerijos sąmatos birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiams; algų didinimas  
Suėmimo komitetų valdininkams ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. liepos 4 d.   /   429

 174 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas prekybos Lietuvoje 
reguliavimo įstatymo projektas ir atsakymas Prancūzijos karinės misijos vadovui  
dėl demarkacijos linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos projekto, protokolas.  
1919 m. liepos 4 d.   /   433

 175 Priedas prie Ministrų Kabineto 1919 m. liepos 7 d. protokolo: finansų ministro 
J. Vileišio kreipimasis į Ministrą Pirmininką dėl Prekybos reguliavimo įstatymo. 
1919 m. liepos 8 d.   /   436

 176 Ministrų Kabineto komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstomas Kabineto  
1919 m. gegužės 8 d. išreikštas požiūris į komunistus, protokolas.  
1919 m. liepos 8 d.   /   437

 177 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi valstybės įstaigų patalpų 
klausimai, aptariamas Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus taikos konferencijos 
pranešimas; sprendžiama dėl paskolos Vokietijoje ir svarstomi kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. liepos 9 d.   /   439

 178 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Lietuvos kariuomenės  
laipsnių įstatymo projektas, protokolas. 1919 m. liepos 10 d.   /   442

 179 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Kabineto požiūris  
į komunistus ir buvusius Rusijos sovietų valdžios veikėjus; Lietuvos  
kariuomenės laipsnių įstatymo projektas ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. liepos 11 d.   /   442

 180 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma skelbtini atsišaukimai į šalies 
piliečius, finansinės paramos Vilniaus vyskupui J. Matulaičiui ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. liepos 12 d.   /   447

 181 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama, kaip apmokėti už 
kariuomenei iš vokiečių nupirktus batus; svarstomi gandai dėl Lietuvos kariuomenės 
nesėkmių kovose su bolševikais, Karo mokyklos baigimo akto paskelbimas ir kiti 
klausimai, protokolas. 1919 m. liepos 15 d.   /   449

 182 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi piniginio vieneto pavadinimo, 
prancūzų karinių instruktorių pakvietimo, Karo ordino priėmimo ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. liepos 17 d.   /   455

 183 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi kredito Lietuvos vyriausybės 
įgaliotiniui Vilniuje, Tiekimo ir maitinimo ministerijai išduoto vekselio apmokėjimo 
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. liepos 18 d.   /   458
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 184 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Taupomųjų kasų įstatų 
projektas, prekybos ir pramonės ministro J. Šimkaus pranešimas, protokolas.  
1919 m. liepos 19 d.   /   461

 185 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas pranešimas apie Lietuvos 
spaudos biuro vedėjo pokalbį su kapitonu Brede, vokiečių veiksmų prieš Lietuvos 
piliečius, komisijos sudarymo šiems veiksmams tirti ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. liepos 21 d.   /   465

 186 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Prekybos ir Pramonės 
ministerijos užsakymų apmokėjimo ir ministerijų skaičiaus sumažinimo klausimai, 
protokolas. 1919 m. liepos 23 d.   /   468

 187 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo aptariamas finansų ministro J. Vileišio 
pranešimas prekybos ir pramonės ministrui; Susisiekimo ministerijos sąmatos 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiams; sprendžiama dėl Prekybos ir pramonės 
ministerijos iždininko etato ir svarstomi kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. liepos 25 d.   /   471

 188 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi kredito ministrui be portfelio 
žydų reikalams, finansinės padėties ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. liepos 29 d.   /   476

 189 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas ministro be portfelio gudų 
reikalams kreipimasis į Kabinetą dėl stačiatikių religinių reikalų, žydų stojimo  
į Karo mokyklą, notos Paryžiaus taikos konferencijai ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. liepos 31 d.   /   478

 190 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl nuolatinės komisijos, 
nagrinėsiančios Ministrų Kabinetui teikiamus įstatymų projektus, sudarymo; 
svarstomi Liepojos, Kauno ir Varšuvos sujungimo viena telegrafo linija ir kiti 
klausimai, protokolas. 1919 m. liepos 31 d.   /   481

 191 Ministrų Kabineto 1919 m. liepos posėdžių darbotvarkė   /   484

 192 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Ministro Pirmininko 
pranešimas apie Antantės nustatytą demarkacijos liniją; suomių ir švedų karininkų 
kvietimas į Lietuvą; savivaldybių įstaigų įstatymo projektas, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 4 d.   /   488

 193 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Ministro Pirmininko 
pranešimas apie susitikimą su Lenkijos vidaus reikalų ministru L. Wasilewskiu, 
sprendžiami ginklų iš Lenkijos kariuomenės perėmimo, prekybos su Lenkija  
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. rugpjūčio 5 d.   /   491

 194 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Tardymo komisijos 
pranešimas; sprendžiami Valiukų šeimos ir Smolskio bylos klausimai, protokolas. 
1919 m. rugpjūčio 7 d.   /   494
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 195 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi įstatymo dėl areštuojamo 
turto perleidimo aktų; Archeologijos komisijos įstatymo, aukštesniųjų mokyklų 
veiklos taisyklių, mokytojų seminarijų laikinųjų įstatų, aukštesniųjų bendrojo 
lavinimo mokyklų įstatų projektai ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 9 d.   /   498

 196 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl Finansų ministerijos 
pristatytos pinigų formos patvirtinimo, A. Žmuidzinavičiaus komandiruotės  
į Stokholmą finansavimo, svarstomi Lietuvos finansinės padėties ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. rugpjūčio 12 d.   /   499

 197 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi paskolos Didžiojoje Britanijoje, 
santykių su Prancūzija, Žemaičių kurijos sąmatos patvirtinimo, Žemaičių kapitulos 
sąmatos, ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. rugpjūčio 14 d.   /   505

 198 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Didžiosios Britanijos 
protektorato Lietuvai, paskolos Didžiojoje Britanijoje, koncesijų  
geležinkeliams, telegrafui, Klaipėdos uostui ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 15 d.   /   511

 199 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi procentų už indėlius 
Taupomosiose kasose nustatymo, Antantės nustatytos demarkacijos linijos Suvalkų 
gubernijoje, Vokietijos kariuomenės evakuacijos iš Lietuvos klausimai, protokolas. 
1919 m. rugpjūčio 16 d.   /   514

 200 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma JAV Pirklių bendrovės 
pasiūlymas pristatyti Lietuvai prekes už bonus; Lietuvos politinės orientacijos  
Rusijos atžvilgiu, V. Čepinskio paskyrimo Lietuvos vyriausybės įgaliotiniu  
Londone klausimai, protokolas. 1919 m. rugpjūčio 17 d.   /   517

 201 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Lietuvos kariuomenės 
vyriausiojo vado veikla ir Kabineto nuostata jo atžvilgiu, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 21 d.   /   519

 202 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas lenkų atleidimas iš Lietuvos 
kariuomenės ir klausimas dėl Lietuvos kariuomenės vyriausiojo vado, protokolas. 
1919 m. rugpjūčio 22 d.   /   521

 203 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Lietuvos kariuomenės 
vyriausiojo vado veikla ir sprendžiama dėl prekių pirkimo užsienyje, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 22 d.   /   524

 204 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Lietuvos kariuomenės 
vyriausiojo vado veikla, ministerijų skaičiaus sumažinimas ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. rugpjūčio 24 d.   /   527
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 205 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma pašalinti iš Lietuvos 
kariuomenės lenkus ir rusus, sprendžiama dėl Lietuvos kariuomenės vyriausiojo  
vado veiklos ir svarstomi kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 24 d.   /   530

 206 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma įstatymo įvesti vienkartinį karo 
mokestį projektas, įstatymo dėl butų, kambarių ir namų nuomos kainos normavimo 
miestuose ir miesteliuose projektas ir sprendžiami kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 27 d.   /   533

 207 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ekonominių santykių 
su Didžiąja Britanija ir koncesijų jai suteikimo klausimai; svarstomas karinės 
konvencijos sudarymas su Estija ir Latvija, protokolas.  
1919 m. rugpjūčio 28 d.   /   536

 208 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos vyriausybės įgaliotinio 
Londone santykiai su užsienio reikalų ministru, lenkų POW narių areštai ir kiti 
klausimai, protokolas. 1919 m. rugpjūčio 29 d.   /   539

 209 Pieštuku ranka surašyta Ministrų Kabineto 1919 m. rugpjūčio  
posėdžių darbotvarkė   /   541

 210 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi laikinojo įstatymo dėl 
svarbesniųjų vieškelių ir gruntinių kelių, garlaivio „Lietuvaitė“ sekvestro, Ministrų 
Kabineto nutarimo dėl Kryžiaus „Už Tėvynę“; demarkacinės linijos ir protesto  
dėl lenkų veržimosi bei kiti klausimai, protokolas. 1919 m. rugsėjo 3 d.   /   544

 211 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas finansų ministro pranešimas, 
protokolas. 1919 m. rugsėjo 6 d.   /   548

 212 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Steigiamojo Seimo  
rinkimų įstatymo, Draugijų įstatymo projektai, Latvijos, Lietuvos ir Estijos  
ministrų pirmininkų suvažiavimo ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 10 d.   /   551

 213 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos kariuomenės 
laipsnių įstatymo pakeitimai, užsienio reikalų ministro A. Voldemaro pranešimas 
apie pokalbį su L. Wasilewskiu ir Draugijų įstatymo projektas, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 11 d.   /   555

 214 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi metinių mokytojų kursų 
įstatai, Suėmimo komisijos orderių apmokėjimo ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 13 d.   /   558

 215 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi vienkartinio karo mokesčio, 
bonų išleidimo, profsąjungų planuojamo streiko klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 15 d.   /   561
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 216 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas vidaus reikalų ministro 
pranešimas apie derybas su profsąjungų streiko komiteto atstovais, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 16 d.   /   564

 217 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas vidaus reikalų  
ministro pranešimas, nuolatinės komisijos Kabinetui pateikiamiems  
įstatymų projektams svarstyti, ministerijų sąmatų klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 17 d.   /   565

 218 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Ministro Pirmininko 
pranešimas apie Lietuvos tarptautinę padėtį ir anoniminio asmens pasiūlymas 
suteikti jam diktatoriaus įgaliojimus, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 18 d.   /   568

 219 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl valstybinio turto 
ir pelno mokesčio projektas; sprendžiama dėl taikos su bolševikais, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 19 d.   /   570

 220 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Savivaldybių įstatymo 
projektas ir valdžios turimų baldų likvidavimo klausimas, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 19 d.   /   572

 221 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi komisijos  
iš JAV atvežamų prekių paskirstymui ir įkainojimui sudarymo, įstatymo 
 dėl Lietuvos Valstybės paskolos iš JAV ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 21 d.   /   574

 222 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Kabineto reorganizacijos 
klausimas, protokolas. 1919 m. rugsėjo 24 d.   /   577

 223 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Laikinieji naujokų šaukimo 
įstatai, Valstybės Prezidento ir Ministrų Kabineto santykiai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 25 d.   /   580

 224 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Kabineto reorganizacija, 
sprendžiama dėl paskolos Didžiojoje Britanijoje, svarstomi įstatymo dėl Lietuvos 
Valstybės paskolos JAV ir įstatymo dėl valstybinių ir pelno mokesčių projektas, 
protokolas. 1919 m. rugsėjo 26 d.   /   584

 225 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma sudaryti komisiją  
valstybinei sienai tarp Lietuvos ir Latvijos nustatyti; sprendžiami santykių  
su britais, Dvinsko operacijos ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. rugsėjo 27 d.   /   587

 226 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi JAV organizuojamos lietuvių 
brigados, delegacijos prie Paryžiaus taikos konferencijos sąmatos propagandos 
reikalams ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. rugsėjo 30 d.   /   589
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 227 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos muitinių tarifo 
laikinojo papildymo, Lietuvos sienų su Lenkija ir Rusija apsaugos klausimai, 
protokolas. 1919 m. rugsėjo 30 d.   /   593

 228 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl valstybinių 
mokesčių rinkimo, protokolas. 1919 m. spalio 1 d.   /   594

 229 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas vidaus reikalų ministro 
pranešimo apie ministrų pirmininkų suvažiavimą, protokolas.  
1919 m. spalio 4 d.   /   596

Asmenų rodyklė   /   598


