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Ліст да начальніка адміністрацыі акругі Літва
Chef der Verwaltung
Ніжэйпадпісаныя прадстаўнікі розных кругоў беларускага грамадзянства і ўсіх
палітычных кірункаў просяць зацьвярдзіць утвораны імі падгатавіцельны камітэт дзеля
сазыву ў Вільні беларускай канфэрэнцыі з усіх Беларускіх зямель акупацыі у зьвязку з будучай арганізацыяй1 нашага Краю.
Далейшае папаўненьне Камітэту будзе адбывацца на аснове кааптацыі.
Камітэт мае месца бытнасьці ў Вільні, Віленская, 23, і сваей чыннасьцю будзе абнімаць
беларускія землі Verwaltung’аў Літва і Беласток–Гродна2.

У Жыдоўскі Цэнтральны Камітэт у Вільні
Міласьцівыя Паны!
Арганізацыйны Камітэт дзеля сазыву Беларускай канфэрэнцыі ў Вільні, паведамляючы
Вас аб сваім заснаваньні, просіць Вас вызначыць для супольнай нарады ў справах, зьвязаных з канфэрэнцыяй, сваіх паўнамочнікаў і паведаміць, гдзе і калі можна было б зь імі
сустрэціцца.
Пры гэтым паведамляем, што засяданьня Арг. К–ту адбываюцца кожын дзень, апрыч
нядзель, ад 1 да 2 гадз. па Віленскай вуліцы, 23, другі этаж (уход праз тэхнічнае Бюро
В. Мірскага) у быўшым памяшчэньні Грамадзянскага камітэту.

Плятформа Арганізацыйнага Камітэту дзеля сазыву
Беларускай Канфэрэнцыі ў Вільні
І. Глаўная мэта Камітэту — злучыць у адно ўсе кругі і ўсе палітычныя кірункі беларускага грамадзянства дзеля агульнанацыянальнай справы: сазыву агульнабеларускай нацыянальнай Канфэрэнцыі ў Вільні.
ІІ. Палітычны кліч: незалежнасьць усіх Беларуска–Літоўскіх зямель акупацыі з далучэньнем закардоннай Беларусі. Незалежная Беларуска–Літоўская дзяржава павінна быць
збудована на гэткіх асновах: разьдзел на дзьве аснаўныя аўтаномныя этнаграфічныя
тэрыторыі — беларускую і літоўскую; разгранічэньне паводлуг матчынай мовы жыхароў;
роўныя правы для ўсіх нацыянальнасьцей і ўсіх вер краю; забясьпечаньне правоў нацыянальных меншасьцей; забясьпечаньне правоў беларускай мовы ў урадовых інстытуцыях,
судзе, грамадзкіх установах, касьцеле, цэркві і школе; увядзеньне выкладовай мовы ў школах паводлуг матчынай мовы вучняў.

Вільня, 20 лістапада
Апавяшчаючы нашых чытачоў аб утварэньні Арганізацыйнага Камітэту дзеля сазыву ў Вільні Беларускай Канфэрэнцыі з усіх зямель нямецкай акупацыі, мы лічым сваей
павіннасьцю адзначыць усю вагу таго палітычнага акту, запаведзьдзю каторага служыць
Камітэт.
Пасьля доўгіх вякоў бяспраўнага, маўчлівага жыцьця пад панаваньнем чужацкай сілы
народ беларускі з гэтага боку фронту першы раз прызываецца падаць свой голас і на ўвесь

