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DEL  PABALTIJO  VALSTYBIU  SAJUN.dos
(BALTIJOS  ANTANTES)   KORIMO ,1919-192`5  in.

\

REGINA   Z E P KiA I T E`  I  -

Pabaltijo  valstybing  sajungos,  arba  dar  kitaip  vadinamos  Baltijos  an-
tantes,  ktirimo  raida  sudare  Siaures  rytu  Europos  politikos.  dali.  Kuriant

t¥`itjJ£:z::ttuan#anr¥,§kjaie:tns:Spfnudreoj;ogedtfffets°pFou[:t°£E:£rsea8n`t°ynk:hbit;zng°arss.
Cia  susipyne  Pranctizijos  ir  Angli'jos  s'iekimai  Rytu  Europoje.  ir  ju  prie§-
taravimai;    Lenkijos  siekimai   ir  jos  santykiai   su  mazosiomls  'Pabaltijo
burzuazinemis  valstyberhis  bei  jng  prie5taravimai.  Svarbi  vieta  toje  pol,iti-
iiiu.  santykiu  pyneje  priklause  Tarybu  §aliai  ir  jos  taikos  politikai.

Baltijos  antantes  karimo  problema  sudomino  istorikus.  Apie  ja  .n?rpa-
Za  rasyta.   Burzuaziniai  lietuviu  ir  latviu  istorikai .  atkreipe  demes!  i  jos
{aktine puss,  bet giliau neanalizavo.                                       '

ResguabriiEfos:£Tsetjoer£';S:°A£.°`8rka§f;jp°ejfota{arpbra°sb!:mj:{nsakg::a:jaL=:kiJ;3;£uL£]:uf§:a
•..''    .c.                                                                         .

tarybini\u  istoriku  K.  Po6o  ir  H.  Arumiaes  specialiuose veikaluose 3. Mark-
sistineje  istoriografijoje  atskleidziamas   antitarybinis  Pabaltijo  valstybiu
s?jiLingos  pobfldis,  nu§vie€iama  imperialistining  valstybing  veikla  kuriant  ja.
Apie  Lietuvos  vaidmeni  kuriant  Baltijos  antante  anks€iau  minetu  autoriu
dafljuose kalbama  epizodi§kai.                            .                                                       .

{rjoLsfe#d;tarzys?ineei:[k:°#v9frcakfiJ:°4jefraE.`ez£::2a[at£5j.°T::::tYibeftuuv:£J¥:rgye
bineje  istoriografijoje  apie `tai  Hera  ne  tik  platesniu  darbu,  bet  ir  straips-
niq.                             `

Sio  straipsnio  tikslas -parodyti,  koki  vaidmeni  suvaidino  Lietuva  ku-
riant    Baltijos   antante    pradiniame  etape-19l`9-1925  in.,   ypa€  kokia
reik§me  tarn  turejo  jos  santykiai  su  Lenkija.

mesT,ag:ldne#.E:?:ltjJ;3¥:i::y`;:!sva:rul:g3::kfrri;.:a;al:i;1;aiuaikrfigttivg::
®.,

Latvijos,  Estijos,  penkit! -Suomijos,   Estijos,   Latvijos,  Lietuvo.s,  Lenki-
jos  ir  keturiu,  be  Lietuvos.  Antrajam  ir  tre€iajam  sajungos  variantui  tu-
r€.jo  vadovauti   Lerikija.  Tokia  paidetis   atspindejo   pirmiausia  Anglijos  ir
Pi.anctizijos  pozitiri  i  Pabaltijo  valstybiu  sajung?.

Jau  .Zinoma,  kad  Pranctizijos  politiniai  vadovai,  pasibaigus  karui, .sie.-
kt.3, ::jog  Pranctizija  p.irmautng  Europoje.  Z.I.ugus  Rusijoje  kontrrevoliucijal,
va.dovaudamiesi  antitarybiniais  tikslais,  jie  vertino  Pabaltiji  kaip  patogt£
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placdarma   kovai  pries  Tarybng  Rusij?.   Jag  nuomone,   padeti   Pra'ncdzijai
galejo  sqkurtas. penking  valstybiq  Pabaltijo  blokas,  vadovaujamas  Lenki-
jo_S I sTarbiauslos  Pranctizijos  sajungininkes  Rytu  Europoje.  Taigi  Pfan-

tcfu€:]aosa#tpaerry£3:;s3tab£]oE%bfar]t;jay£:usd£:¥£ej:v::+¥rasfv£:E:::[s£]qu.ntt:¥€:i:c£:.;£s#::
rybng  §ali;  2.  sustiprinti  Lenkijos,  o  kartu  ir  savo  itak?  5ioje  Europos  da-
lyj.e 6.                                                                                                       ,

Tuo  tarpu  Anglija  buvo  pries  bet  kokios  valstybes  ar  jq  grupes  isiga-
l€jim?.  Ji  stojg  pries  Pranctizij8s  siekimus  sukurti  penkiu  Pabaltijo  vals-
tybiu  s?junga,. kurioje  vadovaujantis  vaidmuo  prikla,usytu  Lenkijai.  Ang-

:£±j°usn¥¥°t¥¥e}ikss]]%Sykbduyvt:irij±£]£yoa:Si#pfeur]|}£Ets±£ju°zsaaLv:i#.:;.£5r+i:::¥%Sm=]®
®

#:°;t{i::k]:P::§]ef::dga]r]#in:g]Trl::I:::§:gpfagri]l::?£¥}a]?ee5VST]r:arzd;£biJ:ej'::pis:::,:t€:}t:I::b=bna:|!i:I:
®

®,

Anglijos   ekonomines  politikos   Tarybu  Rusijos  atzvilgiu    a\tramos  ta5ka.
Taigi  Pabaltijo  valstybes  buvo  didzii2jng  Europos  imperialistining  valstybing
pr,ic§taravimng ir kovos arena.

Kokios   priezastys  skatino  Paba.1tijo. burzuazines  valstybes   dalyvauti
kuriant  antitarybini  bloke?  Viena  plrmu" -tai  klasine  Pabaltijo  burzua-
zfjos  neapykanta  Tarybng  5aliai.  Sujungusi  silpnas  jegas,  burzuazija  tike.
josi  lengviau  susidoroti  su  revoliuciniu  judejimu  savo  §alyse.  Svarbus  ju
artimo  bendradarbiavimo `veiksnys  buvo  noras  derinti  politik?  Tarybng  Ru-

Sijps  atzvilgiu.  Gana  reik§minga  priezastis,  skatinusi  vienytis,  buvo  ma-zi3jng   Pabaltijo   valstybing   valdan€ingjng   sluoksning   viltys   jungtinemis   jego.
mis  issilaikyti  sudetingomis  to  meto  tarptautinemis  s?lygomis,  tapti  sa-
varanki§kesnemis  santykiuose  su  Vakarng  Europos  §alimis 8.

Pabaltijo   valstybing   s?jungos   visi   variantai   bravo   kuriami    sunkiai.
Tarybiniai   istorikai  atskleid6  kai  kuriuos   nesekmingo  s?jungos   ktirimo
briiozus.  Latvijos, TSF  istorikas  J.  Krastinis  pabreze  Pabaltijo  valstybiu
ir  Lenkiios   Drie§taravimi]s9_    A    VaT.cila`rariac   ;r  Tr    D^x^^   ^^=.,_.i:_    A        1.I        __  ___    _   _-,I--'.J`'     YUJ,-I,JL,I.(ikijos  p_rie.§taravimus 9.  .A.  Varslavahas  ir  K.  Po€as  pazymejo  Angli-

Prancuzijos  prie§taravimus  del  Pabaltij.o  valstybiu  s?jungos  snd6-
\7      Ci7.n"^1^^     _1.___1____     in           1          v    1.

_  _______.,vu   rL..u.uluyiiii.uO   uci   I-aLjaiLiju   vaJs[yDlng   s?I
]°.   V.  Sypuolas  akcentavo  Tarybt!  §alies  kovos  uZ  taika
11.,-.

.     „   uyi+uuiaD   €I\|t=iuavu   iaryDL!  SaJles  KOVOS   uZ  talk?   ir   Pabaltijo
valstybit!  neutraliz`avimo  reik5me ]].

|T,+ ®Nesekmingam  Pa`baltijo  sajungos  ktirimui  atsiliepe  Lietuvos  ir  Lenki-
prie§i5ki  santykiai.  Jp  poveikis  pradejo  reikstis  dar  1919  in.  Pabaltijo
111rn,1|faraTi^;{f`a^      1r ...., `^^    L.._...     _______i_        ....

_   _,_    ___.._,..    `.`+.     LVLv   liii,.I   ai/alLlju
iu  konferencijc;se,  kuri-o;e  buvo  ;varstomi  karines  s?jungos  sudarymo

k]ausimai.
Tartu .konferencijoje  (1919 in.  rugsejo  29-spalio  5  d.), kurioje  dalyva-

v.o   Suomijos,  Estijos,  Latvijos  ir  Lietuvos  ministrai  pirmininkai   bei   uZ-

::::I:t£:#kmo]inf]:Srt:£:']j3;J#£!.;:3¥]CdaesineLs?tyfjL°:n¥]¥jsofse,n}3:::£ksat]iEr=ins££Sot;.

Rytu  E¥ropos  jegos,  vaidmeni  ir  pasitile  sudaryti  penking  Pabaltijo  vals-
tybil3  Sajung?,` itraukiant i j?  Lepkij? 12.

;uuy3Liif:a.¥a'J:onstdi!e:#.%i:T::es:ii::n::Ls#o::g:.:u,np;?s,i:ti:,y,sT?uubt:i:kgpua:r|;eo|i;%iurtfi:;|#tl:ej
0.oo

s?1yga,  jei  jos  dalyves'  garantuos  viena  kitos  teritorijos   nelie6iamybe 14.
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Garantuoti   bet   kurios   valstybes   teritorijos   nelie€iamybe   rei§ke   ginti  ja
g.inklu.   Turedami  galvoje  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius,  kitu  Pabaltijo
valstybi+n   vadovai  jokiu  garantiju   duoti  nepanoro.   Lietuvos  delegacijai

::;.[u:o:ti:tuosg:€c:¥;uan:±o[anf%e%ri:irce:t]j€T:SgJ:::::tJ:n;upLaebna:::ja:bvua::tys:::°::]u°nr:::
®

y.....

veiklos  programa,  iskilo  Lietuvos  teritorijos  pr.oblema.   Konferencijos  da-
1yviai  nepripazino  Lietuvos  su  sostine  Vilniumi,  pabrezdami,  kad  „ . . . tai
Specialus klausimas"  16.

Ne  tik Lietuvos,  bet  ir  Lenkijos  pozicijos  isry§kejo  Helsinkio  konferen-
cijoje   (1920  in.  sausio  15-21  d.),  kurioje  pirma  karta  ±alyvavo  Lenkijos
delegacija  (vadovas  L. Vasilevskis). Ji vyko  i konferenciia, t¥re.dama tiks-
1a  sulaikyti  Pabaltijo  valstybes  nuo  derybu  su  Tarybl!  Ruslja  ir  sudaryti
PI.ie§ ja karine konvencija 17.

Tokia  Lenkijos  delegacijos  pozicija  konferencijoje  i§ karto  sukele prie§-

!::.:::Eouss;dkai;[#eeskb°tint¥e#naoE:r°n#sa£[sft=:i:gig:r#£etikTt:rdyabiek¥::jogs.kT°un;•......

tarpu  nusistatymas  buvo  labai  skirtingas:  Lenkija  rengesi  karui  pries  Ta-
ryl-„!  §ali,  Estija  buvo  taikos  su  ja  i'5vakarese.

Prie§taravimus  tarp  konferencijos  dalyving  dar  labiau  pagilino  Lietu-
vos  ir  Lenkijos  prie§i§ki  santykiai.  Jie  vis  labiau   gilejo  vykstant  abieju
§aliu  kariuomeniu  kariniams  susidtlrimams.  Lietuvos  delegacija   (vadovas
D.  Zaunius)   pareiske,  kad  Lenkija  kesinasi  i  Lie`tuvos  nepriklausomybe  ir
kad  Lietuva  nestos  i  sajung?,  kurioje  dalyvaus  Lenkija.  Ten  pat,  Helsin-
k}.je,  Lietuvos  delegacija  taresi  su  Estijos  ir -Latvijos  atstovais  del  triju
Pat`jaltijo  valstybiu  sajungos.

Konferencijos   dalyviai  sitile  ivairius  variantus,  kaip   pagerinti   Lietu-
vos  ir  Lenkijos    santykius,  bet  nesekmingai.    Lietuvos  delegacija  nutare
daivvauti konferencijoje tik del  informacijos 18.•Rengdamiesi   puolimui   pries  tarybines   respublikas   1920  in.   pavasari,

Li`nkijos  vadovai  organizavo  pasitari.mus  su  Suomija  ir  Latvija  del  kari-
lies  konvencijos.  Sitilyta  j?  nukreipti  ne  tik  pries  Tarybu  Rusija,  bet  ir
Vokietija  bei  Lietuva.    Latvija  nesutiko  dalyvauti  sajungoje  pries  Lietu-

19

Lietuvos  ir  Lenkijos  ne;utarimai   Pabaltijo  .valstybiu ` santykiuose  vel
`__^                              ®-y.              .            .      1^^^   -__      __  _______I     /L..1_._J==_    ®E    i   \    ---

Va

i§kilo  1920  in.  rugpjti.€io  menesi.  1920  in.  pajasari   (balandzio  25  d.)   pra-
deiusia  karo  veiksmus   pries  tarybines   respublikas   Lenkijos  kariuomene
sulaike  Raudonoji  Armija,  perejusi  i  kontrpuolim?  ir  rugpjti€io.pren.  ap-
supusi   Var§uva.   Ilnperialistines  valstybds,   pirmiausia   Prancuzija,`_`nore-
damos  padeti  triu§kinamai  Lenkijai,  dare  Zygiu  itraukti  i  kara  pries  Ta-
ryb.q  Rusija ne tik  Lietuva,  bet  ir kitas  Pabaltijo valstybes 20.   Tarn panau-
dota  1920  in.  rugpjti6io  6-rugsejo  6  d.  Bulduriuose  (prie  R.ygos)  vykusi
Suomijos,   Estijos,  Latvijos,  Lietuvos  ir  Lenkijos  konferenclja.    Lenkijos
delegacija reikalavo, kad jos  susijungtu bendiai kovai su Tarybu Rusija 2[.
Es+iijos  atstovai  pasisake  uZ  karine-politine .visu  valstybiu  sajunga.  Suda-
ry!ii  karine   konvencija i jie  laike  svarbiausiu   konferencijos   uzdaviniu22.
Suomiai  laviravo.  Jie  neatmete  karines-politines  sajungos  p-asitilymu,  bet
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pasisake  uZ  tai,  kad  konferencija  rengtng  karines  konvencijos  projekta,  o
Pati  konvencija  btitu  priimta  tik  veliau 23`.

bfqLs#££gsa'2¥:£PiirryEbsftfj:S€sdt:]ef8taocr]!kaa8afif.SaAkreu:Z]ape:nrkaf¥yEffaaa]:£ja°pyea[£:¥:
tuv.o.s  pozicija  Bulduriu  konferencijoje,  teige,  kad  Lietuvos  delegacija  ne-
turejusi  paikankamai  igal`iojimng  pa'sira§yti  politine  ir  karine  konvencijas 25.

.IS  archyvu  dokumentu  matyti,  kad  Lietuvos  delegacijos  pozicij?  lame  ne
!g.alioji"  stoka,  bet  apskritai  Lietuvos  santykiai  su  Lenkija.  Vyriausybes

trukcijoje  delegaciiai  buvo  isakmiai  ni]ror]vta   iif}.ciit.a€`7+;  ;nl7;^o  17^nt,A-J ------- I   ------ JLj`+.     Y  /LJ.(+u-/L/|Okcijoje  delegacija~i  buvo  isakmiai  nurodyta  nesira§yti  jokios  konven-
kurioje  dalyvaus  Lenkija,  ir  pazymeta,  kad  reikia  siekti  trijng  Pabal-
]10+`7T`1.11     f`^:.--`+-__   9f:        rT`_1.                  .

_    _____,  ,___   ~.LLLL,I.u,   LL   ijra4yiiicia,  I`du   iciltla   sleKtl   trljq   tJaDal-
valstybiu  s?jungos 26.   Tokia  s?junga  padetng  sustiprinti  Estijos,  Lat-

s   ir   Lietuvns   tarntj]ii+;tia   nQrlA+;      1^;f`+..    A+A;i_:1__.I.:    ._._._y     1.  tv.     .L`ietu.vos  tarptautine  padeti,  leistu  atsiiaikyti  pries  didzil!ju  vals-
.,-_--0~-      .     -viLILu   ui±julisa   I;auciLz   DLIDLl|Jrlllll   J]stljos,   Lat-

audima,   pagreitinti  ju   pripazinima   de` 1.ure.   i9alinti]   Lqiir]prjnti   ;11
.®

•                                   .                       __    _-_--iJi    ,-L-

v}yri¥u:#ngd]Foaiitipka?grTeitrf#:j#u::jL8saz:E#£gfdue27J.ura.igalintngsuderintijng®

Lietuvos  delegacijos  vadovas  J.  Saulys  veda  derybas  su  Latvijos  dele-
gacijos vadovu  Z.`Mejerovicu  ir  Estijos -K.  Pusta.

Vykstant  ko.nferencijai,  pasikeite  Lenkijos  karo  su  Tarybng  Rusija  eiga.
Gavusi  didele  imperialistiniu  valstybiu  pagalba,  Lenkijos  kariuomene  pa-
siek6 .Iaimejimu  pries  Raudo.naja  Armij?.. Rugpjti6io  pabaigoje  ji  priarte-
jg  .pile   Lietuvos  kariuomenes  kontroliuojamos  teritorijos.   Prasidejo  ka-
riniai susidtirimai, grese karinis konfliktas.

Lietuvos   delegacija,    informuojama   apie  susidaririsi?   padeti,   katego-
ri5kai  atsisake  bet  kokiu  bendru  su  Lenkija  susitarimi£.

Bulduri#  konferencijoje  buvo  pasira5yta  politine  sutartis`ir  sudarytas
h-arines  konvencijos  projektas.  Ta6iau  Pabaltijo  valstybes,  stebedamos  to-
lesne  Lietu'vos  ir  Lenkijos  konflikto  eiga,  Vilniaus  okupavima  spalio  9  d.,

tifn#:jp°:sfkr:Sfeu°k¥:£nneess¥eornzJFn%;o!s,Lj:}ui¥°ietreartfitf:£]:j;o]g:I:ti¥€sr:g:anr!iiens:
Vilniaus  okupavimas  buvo  Latvijos  ir  Lenkijos  santykiu  pablogejimo

priezastis.  Latvijoje  baimintasi  del  Daugpilio  ir  apskritai  Latgalos  likimo.

E;gap£::T:eudmo]ds:j¥a]rt;ert]ua¥ossyb¥¥r]daeT:¥:€]j]aaptkvra£:£oovapsrajqzsoaj:]ynsTs;ur:t§e;t:0  .            .                           ,
®,

pagalbos.  Latvijos  prezidentas  J.  Cakste  parei§ke  J.  Sauliui,  kad  Latvijos
gyvavimo  s?lyga  yra  Lietuvos  nepriklausomy,b6  ir  kad  ji  savo  kaimynys-
teje nori turet'i  Lietuva, o ne Lenkij? 28.

Latvijos    parlamento   prezidiumo,    frakcijng   lyderiL!,   generalinio    5tabo
atstovu  pasitarime  nutarta  padeti  .Lietuvai  ginklais  ir  amunicija,  leisti  i
Lietuvos  kariuomene  stoti  savanorla.ms  i§  Latvijos,  bet  nesitfsti  Lietuvai
I  pagalba  reguliariosios   kariuomenes,  kuri  nesanti  pasirengusi   karui 29.
Tai  buvo  ai§kus  Latvijos  politiniu  vadovu  nenoras veltis  i  tiesioginius  ka-

;°ovvsek££kus,mt:§£:#tLae#.€;sBuusYj°edsuu°tja¥rors°dLyaT;i'jorsensgatjsgukfru?rn:g±..Z:#:
govskis  artejo  prie  Dauguvos  Daugpilio  rajone3°.  Latvijos  vyriausybe  bu-
vo  tiek  sunerimusi,  j.og  lapkri€io  viduryje  atsisake  priimti  L.  Zeligovskio
pasiuntinius,  ketinus.ius  sitilyti  uzmegzti   diplomatinius  santykius   su  Vi-
durio  Lietuva 31,  pasiunte  not?  Lenkijos  vyriausybei,  pareik5dama,  jog  to-
lesnis `L. Zeligovskio  verzimasis  i  Lietuv?  btisi?s vertinamas  kaip  Latvijos
interesng  pazeidimas 32.   Tik  didelemis  pastangomis  Lenkijos  diplomatams
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p€i`.yko  susvelninti  Latvijos  pozicija  Lenkijos. atgvilgiu.  Jie ,uztikrino  Lat-
vljos  vyriausybe,   karine  vadovybe,   visuomefle,  kad  Lenkija   nusiteikusi
lail:ytis taikiu  santykiu  su  Latvija.  Lenkijos kariuomenei  buvo  duotas  isa-
kymas  sustoti  visur,  kur  ji  susitiktu  su  Latvijos  kariuomene.  Tada  Latvi-
jos  vyriausybe oficialiai  paskelbe ,savo  neutraliteta  ir Lenkijos,  ir  Lietuvos
atz'vilgiu 33.                                                                                                               `
`    r\Tuo  1921  in.  Lietuvos  vyriausybe  nesiusdavo  savo  atstovu  i  konferen-

cijas,  kuriose  dalyvavo  Lenkija.  Kaip  ir  anks€iau,  ji  atsisake  stoti  i  bet

5Uar£2]t;I?juvna¥3tydbr£%u8]eoksau.i:#{kfj:diaetj°u[i;uL£¥?ikveosn3#aau¥;b:gkaukrtt;vtur£¥
rei`kia  sieti  su  Lietuvos  ir  Lenkijos  derybomis  Briuselyje  bei  atvirai  rei§-
kiamais  Pranctizijos   meginimais  pajungti   Lietuv?  Lenkijos  interesams.
Triju   Pabaltijo  val\stybiu  sajunga,   Lietuvos  po|itiniu  vadovu   nuomone,
ttrejo  sustiprinti  Lietuvos  padeti.  Lietuvos  delegacija  Briuselyje reikalavo
'g¥<°34.grf££:i:::]sa[vyrre[:[u}:#{s¥na£[:iJ;:;v¥a]ssktgtitiuopA°££:iFj%-smfai:::ina%S%Jbuai:

tijo krastams C. E. Viltonas 35.
1921  in.-  geguzes  pradzioje  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministras  J.  Pu-

rickis  del  sajungos  ktirimo  buvo  nuvykes  i  \Talina.  Geguzes  14  d.  Lietuva
ir  I.atvija  pasira§e  slapt?  protokola,  i§  esmes  labai  artima  politines  sa-
jungos  sutar€iai.   Latvijos  vyriausybe  atsisake  pasira§yti   karin?v.sutarti,
nes  tai,  jos  nuomone,  reik5tng  sutarti  pries  Lenkija.  Ta6iau  tuo  paciu metu
ji  pabreze,  kad  karine  s?junga  su  Lenkija  Latvijai taip  pat  nepriimtina 36.

Lietuvai  ir  L.atvijai  taip  suarteti  padejo  nemaza .aplinkybit!.  Sustiprejo
nesutarimai  tarp  Latvijos  bei  Estijos  i§  viepos  pTses  ir  Lenkijos-i§  ki-

i:js6sTaatfskt¥S:smisa[utp;£%a?ur£3:rez[J]°9S2'oL#kr]|adennesprs[eps:jz;re°#brdeezj,urkea.dLE::
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tijos  ir  Latvijos  nepriklausomybes  klausimas  galls  btiti  perzitir€tas,  jei' tik
Rusijoje  btisianti  atkurta  burzuazine  santvarka.  Jis  balsavo  pries  jng  pri-
emima  i  Tautu  sajunga 37.   Visa  tai  pa.gilipo  Estij.os  ir  Latvijos  nepasiten-
kinima    Lenkija.    1921   in.  vasario    men.  ]os  pripazino    Lietuva    de  ju.re.
1921  in.  sustiprejo  prie§taravimai  tarp  Latvijos  ir  Lenkijos  del  §e§iu  gin-
€ijamng  Latgalos  vals€ii±.

Visa  tai  padejo   Lietuvos  vyriausybei,   Anglijos  diploinatu   remiamai,
suaktyvinti  savo  veikla  Latvijoje  ir  Estijoje.  J.  Purickiui  pavyko  susitarti

Sj,!g:]£:.tug?osj'eLkaot:ii::nfcr]]g]Setfj(°]S92rzi£.eT£{:p::£¥a`±]gf8:)Strbuuv5°:;:;eanr:iJy°t:
visu  triju  valstybiu  uzsienio  politikos  .derinimo,  karines  sajungos  sudary-
mo  klausimai.  Lietuvos  vyriausybes  pasitilytame  militarines  konvencijos
projekte  numatyta   visoms  kartu  ginti  savo  nepriklausomybe,   teritorijos

:,ail;e£[:an:£yt:rgjuoovE:3[j::,tfvvo,tine::jovsy::a::]naks££jsoska¥££:gmt:Lje¥svvaa[3ta¥:£]uu£3:
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i-inis   generalinis   §tabas 38.   Konferepcijoje  numatyta   pasira§yti  konsulini,
pasto,  telegrafo   ry§iu  susitarimus,  susi'tarima    del  politiniu  nusikalteliu
perdavimo,  nutarta  dalytis  politine  ir  karine  informacija,  buvo  svarstyti
ekonominio  bendradarbiavimo  principai.  Ypa€  aktyviai.  Lietuvos  iniciaty-
v€  reme  Latvijos  vyriausybe,  vaidinusi  jungiainosiQ,s.,grandies  tarp  Lie-
tuvos ir Estijos` vaidmeni 39.
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`  ,.Rygos  konferencija  rei§ke  Zingsni  i-prieki  bendradarbiaujant  trim  rna-

£osioms  Pabaltijo `'vals,tybems.  Tai  ingi  btivo Anglijos  politikos  Pabaltijyje
laimejimas.                          ''   ,I:                                         `

Lietuvos, Latvijos ir Estijos atliktas darbas kale `dideli  Lenkijos ir Pran-
cti2ijo.s.  susirqpinim?.  Lenkijos  diplomatai,  Pranctizijos  padedami,  kurst€
St.'.omjos  vyrlausybg  organizu'oti .keturiu  valstybiq   (be  Lietuvos)  uzsienio
reikalt!   ministrtf  konf.e.rencija   Helsinkyje 40.

voE]:nkfi#:rednet:Jga¥£¥::?,(]v9a2d]ovma.s]£j:Pisu£:sTv2i9€i::e)Tak::i:r:#tc¥jvo]Suusiaabvi:
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nys -Sudaryti  trijt£   Pabaltijo  valstybiu  sajung?   su  Lenkija  ir  izoliuo`ti
Lietuva 4].   Lenkijos  pozicija   palaike  Pranctizijos  vyriausybe,  davusi  nu-
rodymus. savo  pasiuntiniams  Suomijoje,  Estijoje  ir  Latvijoje  paremti  Len-
kijos  iniciatyva  kurti  keturiu  valstybiu  s?junga 42.

No.rs  Lietuva  ir   nedalyvavo,  Helsinkio  konferencijoje   di'dele  reik§me
turejo  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiai.  Lerikijos  `delegacija  pla€iai  nu5viet6
prie5i§kus  santykiu.s  su  Lietuva  ir  pasisake  pries  jos  stojim?  i  Pabaltijo
valstybinl  s?jung? 43.

Estijos  ir  Latvijos  atstovai  pazymejo,  jog  nesudare  su  Lietuva  jokit!
svarbiq  sutar€iu,  tarp  ju-karines  konvencijos;  paai§kino,  kad  sukliud6
tai,  jog  Lietuva  neturinti  nust-atytos  sienos  .su  Lenkija 44.   Latvijos  delegai
cij.os  vadovas `Z.  Mejerovicas  Helsinkio  konferencijoje  i§kele  minti,  jog  be
Litetuvos  Pabaltijo  valstybing  sajungaf nepilna.  Ragino  pagerinti  Lietuvos
ir  Lenkijos  santykitis.  Jis  pasisake  pries  Lietuvos  izoliavim?,  sitile  kviesti
i?  i  uzsienio  reikalt!  ministrng  pasitarimus;  nesutiko  sudaryti   su  Lenkija
karines konvencijos,  nes ji, kaip.ir  Lietuva,  neturinti  nustatytu  sienng 45.

Lenkijos   delegacij.ai  pavyko  neutralizuoti  Z.  Mejerovico  pozicija   Lie-
tuvos  atzvilgiu,  parei§kus,  jog  bet  kurios  Pabaltijo.  valstybes  artimi  san-
t},-kiai  su  Lietuva  reik§tu  jt!  pabl.ogejima  su  Lenkija 46.

Ba.igiamajame  konferencijos  protokole  pazymeta,  kad  visos  joje  daly-
yavusios  §alys  vadovausis  ben`drais  ekonominiais  ir  politiniais  interesais

kriapuas]]aika¥.S#]oer:£tkito?6r#iuboi]S:2::ennd]:±apmoiftsi#?J,unE:8:i:[akuvs£:#:zS]ues:!8
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reikalng  ministrng  pasitariinus.
Len.kijos  uzsienio  reikalt±  ministerija  tikej.osi  suzlugdziusi  Rygos  kon-

feren.cljos. sukurta  trijng  Pabaltijo  valstybiu  s?jungos  uzuomazga.   Jos  va-
dovai  priejo  prie  i§vados,  kad  ju  itaka  Pabaltijyje  yra  didele  ir  kad  tai
leidzia  jiems   stiprinti   Lietuvos   izolia'vima 47.

.,

Vertinant  Helsinkio  ko'nferencij?  i§  istorij'os  perspektyvos,  matyti,  kad
Let.'kijai  ji  neatne,§e  tiek  naudos,  kiek  to  noreta.  Nebuvo  pasira§yta  jokia
politine    sutartis,   nieko   nenuveikta    del   kari.nio    susitarimo.    Prie'§ingai,`.
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Lietuvos  karines  sajungos  reikalus.
Lenkijos  diplomatai  grieztai  pasisake  pries  Latvijos  ir  Lietuvos  suar-

tejim?.  Jie  pabreze,  jog  Latvij®s  politika  priversianti  Lenkija  keisti  pozil
cij.?  Pabaltijo  valstybing  atzvilgiu 48.   Grasinta  Tautu  s?jungoje  i§kelti  len-
ktj  tautines  mazumos  Latvijoje  klausim?,  suvarzyti  Latvijos  pilie€ing  tran-

'
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zit3  per  Lenkijos  teritorija  ir kt.  Kita vertus,  daug kalbeta  apie  draugi§kng
Latvijos  ir  Lenkijos  santykiu  galimybes  bei  ju  nauda  Latvijai.

I.enkijos  spaudimo    Latvijai  paveiktas    Z.  Mejerovicas  parei§ke,   kad
Latvija  nesudarysianti  su  Lietuva  jokiu  politiniu  nei  kariniu  konven€i'ju,
kol  nebus  likviduotas  Lietuvos  ir  Lenkijos  konfliktas 49.   Latvijos  vyriau-
sybe ` sutiko   dalyvauti    Lenkijos   organizuotoje   Var§uvos   konferencijoj.e
1922  in.  kovo   13-19  diena.-Joje  dalyvavo  Suomijos,  Estijos,  Latvijos  ir
Lcnkijos  uzsienio  reikalu  ministrai  R.  Holstis,  A.  Piipas,  Z,.  Mejerovicg.s,
K.  Skirmuntas.  Svarbiausi  konferencijoje  svarstyti  klausimai  buvo  susl.je
su  Pabaltijo   valstybiu  sajungos   sudarymu,  santykiais   su  kaimyninemis
§alimis.

Kovo   17  d.  Var§uvoje  pasira§yta  politine  sutartis,  nuinatytas   atvejis
sudaryti  ir  karinio    bendradarbiavimo   sutarti.    Konferencijoje  paliesti   ir
Lietuvos  santykiai  su  Lenkija.   Lenkijos  uzsieni'o  reikalu  ministras  padare
oficialu  parei5kima,   kad  Lenkija  pasirengusi  sunormalinti   santykius  su
Lietuva  ir  pripazinti  j?  de jure,  kai  tik  Lietuvos  vyriausybe  sutiks  su  fak-
tine   padetimi  ir  uzmegs   su  Lenkija   tiesioginius  ry5ius5°.   Savo  ruoztu

SLTr°e¥LJi°i:'ot:Stiji:iuirosL?rtvije°:kit::leg;°nt;#uasLnlLr¥::i::,rakapdazLa±de:JL°vap:faettj
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bendradarbiauti  su Var§uvos konferencij``os  dalyvemis 51.
Kadangi  1922  in.   (Genujoje)    buvo  organizuojama  tarptautine   konfe-

rencija  santykiams  su  Tarybu  Rusija  sureguliuoti,  Va.r5uvos  kopf:renci-
j.oje  svarstytas  klausimas  del  jos  dalyviu  vienodu  veiksmu  Genujoje.

Var§uvos   konferencija  ypa€   neigiamai    atsiliepe  Lietuvai    Genujoje.
P.  Klimas  1922  in.  balandzio  21   d.  rage  i5  Genujos,  kad  ka  tik  atvyke  ji
aplanke  Z.  Mejerovicas  ir  R.  Kalningas   (Latvijos  finansu  ministras).  Jie
siiil6  testi  Varsuvoje  pradetas  derybas,  dalyvaujant  ir  Lietuvos  delegaci-
jai.    Lietuvos    vyriausybes   ldelegatams    atsisakius,     P.    Klimo   Zodziais,
„ . . . Mejerovi6ius  daugiau  su  mumis  nekalbejo,  tas  pats  su  estais.  Finai
irgi  daugiau  laikosi  Var§uvos  nutarimu  ir  su  mumis  laikosi  labai  rezer-
vuotai" 52.    „Mtisu  izoliacija  Cia  yra  tiesiog  „splendide`` *,-apibtidino  pa-
det!   P.   Klimas53.

Visa  Genujos  konfereficijos  laika  Lietuvos  ir  kitu  Pabaltijo  5aliu  dele-
gaciju  santykiai  taip  ir  nepagerejo.  Balandzio  25  d.  Lietuvos,  Latvijos  ir
Estijos  delegacijng  susitikime  Lietuvos  del6gacijos  nariai   (E.  Galvanaus-
kas,,  P.  Klimas,  V.  Sidzikauskas)   parei§ke,  kad  kaimyniniu  Pabaltijo  vals-
tybing  dalyvavimas  Var§uvos  konferencijoje  ir  Var§uvos  protokolo  pasira-

;I.{Taars£:ea£§££eankn};aJfu54reutra]uma  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiu  atzviigiu,  o
Var§uvos   susitarima  ir  jo  ratifikavima   Estijos  ir  Latvijos   seimuose

Lietuvos  vyriausybe  ivertino  kaip  nedraugi§ka  Lietuvai  akta.  Lietuvos  uZ-
sienio  reikalu  ministras V.  Jurgutis  pokalbyje  su  Estijos  pasiuntiniu  Kau-
ne  A.   Smitu  pabreze,  kad  Var§uvos  konferencijoje  Estija   suteike  laisve
Lenkijos  veiksmams  pries  Lietuva  ir  pripazino  Vilniaus  uzgrobima 55.

Pranctizijos   ir  Anglijos   prie§taringi   siekimai   Pabaltijyje   ir  ju   itaka
mazoms  bei  silpnoms  Pabaltijo  burzuazinems  valstybems  rei§kesi  ir  1923
_.i

*  Splendide -nuostabus, prabangus.  Reiketu suprasti:  auk56iausio  laipsnio.
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metals.  Antai  Pranctizijos  pasiuntinys  Taline  de Vjenas  ispejo  Estijos  uZ-
sienio  reikalu  ministra  F.  Akeli,  kad  bet  koks  Estijos  suartejimas  su  Lie-
tuva  nepageidaujamas  nei  Lenkijai,  nei  Pranctizijai.  Tuo  tarpu  Anglijos
gerjeralinis  konsulas  DZ.  K.  Grou   (Grew)   Estijos  uzsienio  reikalu  minis-
terijos  p.olitikos   skyriaus  vedejui  A.  Smitui  i§deste  visai  prie§inga  Ang-
]jjos vyriausybes nusistatyma 56.

Ry§ium  su  tuo  Estijos  politiniuose sluoksniuose ry§kejo dvi  sroves:  vie-
ni   (reakciniu  de5iniuju  partijng  vadovai)   laikesi  propranctiziskos  ir  prolen-
kis,kos  krypties,  t.  y.  prie§iskai  Lietuvai,  kiti   (burzuazine  liberalioji  gru-
puote.)-proangli§kos,  pasisakydami  uZ  didesni  suartejim?  su  Lietuva 57.
Estijos  politika  Lietuvos  ir  Lenkijos  pozitiriu  gerokai  priklause  nuo  to,  ku-
ri politine grupuote buvo stipresne.

1923  in.  del  Anglijos  itakos  Estija  megino  kurti  mazesne  s?jung?,  kuri
ilgainiui  virstng  „didziuoju"  bloku,,dalyvaujant  Lenkijai  ir  Suomijai 58.  Es-
tijos  vyriausybes  organizuojamas  blokas  turejo  padeti  sunormalinti  Lie-
tuvos  ir  Lenkijos  santykius.  Estijos  politiniai  vadovai,  nuo  1920  in.  Iaiky-
damiesi  vadinamojo   neutraliteto  Lietuvos  ir  Lenkijos   santykiu   pozitiriu,
buvo  tos  nuomones,  jog  Vilniaus  klausimas  galutinai  i§sprestas 59.

Lav.iruodami   tarp   Anglijos   ir   Pranctizijos,   Estijos   uzsienio   politikos

¥fEf±%Vma:ta,;¥a#:,£t]P938a#£.jogebg]:£gsgtidr.£mEost#5gapv:gjuftefrjfpoRysguoj:ej:ksjeo]:
jams  vyri.ausybe  ipareigojo  suzinoti  Lenkijos  vyriausybes  nuomone.  Len-
kijos  pasiuntinys  J.  Jodka-Narkevi5ius  atsake,  kad  jeigu  Estija  ir  Latvija
Lietuvos   atzvilgiu  vesian€ios   draugi§ka   politika,  ji   bus  vertinama   kaip
ne¢iraugi§ka  Lenkijai 60.  Lenkijos  pasiuntiniui  Rygoje  buvo  pavesta  jokiu
btidu  neleisti  sudaryti  trijt!  Pabaltijo  valstybiu  s?jungos 6].

Toki?  Lenkijos  pozicij?  reiketu  sieti  su  dviem  veiksniais.  Tai  buvo  jos
L,ietuvai  tuomet  taikomas  metodas:   izoliavimu  priversti  j?   pakeisti  savo
nusistatyma  Lenkijos  atzvilgiu.  Tai  glaudziai  siejosi  ir  su  Vakaru  valsty-
biu  Lenkijai  skirta  misija  Rytu  Europoje.  1923  in.  Vokietijoje  brestant  re-`
voliucijai,  Lenkijos  politiniai  vadovai  dare  Zyging  sutrukdyti  Vokietijos  ir
Tarybu  Sajungos  ekonomini  bendradarbiavim?,  veike  Estij?  ir  Latvija  ta
prasme,  kad  jos  neleistng  tranzito  i§  Tarybng  S?jungos.  Btidama  izoliuota,
Lietuva  nieko  negalejo  savaranki§kai  veikti.

Savo  ruoztu  Lietuvos  vyriausybe  megino  i§siverzti  i5  Lenkijos  sukur-
tos  izoliacijos.  Tuo  tikslu  1923  in.  spalio  pradzitoje  E.  Galvanauskas,  tuo-
metinis  Lietuvos  ministras  pirmininkas  ir  uzsienio  reikalu  ministras,  lan-
k6si Rygoje ir Taline ir sitile Kaune surengti uzsienio reikaltf ministrt! kon-
l-ei.encij?.  Joje  aptarti  prekybos  sutar€iu,  muitng tarifu  suvienodinim?,  pasu
lr  vizu  reikalus,  taip  pat  santykius  su  Tarybu  Sajunga  ir Vokietija.

Tokiomis  salygomis  Estija  ir  Latvija  emesi  kurti  dviejt!  valstybiu  s?-
junga.  1923  in.  Iapkri5io  I  d.  Taline  jos  pasira§e  ekonomine,  muitng  sajun-
gos,  karine  sutartis.  Karineje\ sutartyje  nu`matyta  savitarpio  pagalba,  uZ-
si.el]io  politikos  klausimtf  derinimas,  diplomatine  ir  politin€  pagalba.  Lat-
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kad  Lietuva  gales  prisideti  prie  Latvijos  ir  Estijos  s?jungos,  i§sprendusi
konflikta  su  Lenkija 62.   Apskritai  1923  in.  Latvijos  valdzioje  buvusios  re-
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akcines  grupuotes  atkakliai `1aik€si  tokios  pozicijos,  kad  Lietuva  suregu-
1iuott2  santykius  su  Lenkija  ir  sudarytu karine konvencija 63.   Jos  ir  kitais
poziflriais  Lietuvos   atzvilgiu  laikesi  tiesiog  prie§i§kai.  Lietuvai  pris.ijun-
gus  Klaiped?,  Latvijos  politiniai  vadovai,  nepaisydami  Lietuvos  .p_usista-
tym.o,  patarinejo  jos  vyriausybei  duoti  Lenkijai  i§ejima  i  Baltijos  jura  per
Klaipeda 64.   Tarptautineje  gelezinkeliu  konferencijoje  Nicoje  Latvijos  de-
1egacija  reikalavo, kad Lietuva  atidarytu Lenkijai Vilniaus-Kai§iadoril!-
Liepojos  (vad.  Liepojos-Romnt£)   gelezinkelio  ruoz?,  einanti  per  Lietuv?..
Lietuvos  pasiuntiniui  Rygoje buvo  atvirai  pasakyta.,  kad  Liepojos  in-teresai`
ver€ia  Latvijos vyriausybe mineto`gelezinkeliio  ruozo  atidaryma  kelti tarp-
taiitiniu  mastu 65.   Tai  buvo.I ne  tik  savo  valstybes  interesu  gynimas,  bet  ir
didele  paslauga  Lenkijai,  siekusiai  priversti  Lietuva  atidaryti  savo  siena
Lenkijos  tranzitui,  o  paskui  apskritai  sureguliuoti  santykius  su  Lenkija.

1924  metai  neine§e jokiu  pakitimu  i  Lenkijos  valdandiuju  vir§tinitf  po-
litikat Pabaltijyje.  Lenkijos  karine  vadovybe  ir  toliau  labai  vertinp  Lietu~
vos  strategine   padeti,  jos. reiksme   Pabaltijo  valstybiu  bloke.   Ji  la`ikesi
nuomones,  jog  netgi  neverta  sudaryti  karines  sajungos  su  Latviija  ir `Es~
tija,  jeigu  joje   nedalyvaus  Lietuva.    Be`  jos  nepakankamai    patikimas  ir
Vilniaus  koridorius *.   Lenkijos  karine  vadovybe  pasisake  uZ  aktyviausia'.
diplomatt!  ir  politiku  veikl?,  nesigailint  pastangng  ir  le§u,  palenkti  Lietuva
savo  interesams 66.

Lenkijos  di`plomatai    stengesi  sutrukdyti  Estijos  ir  Latvijos   delegac``i-
joms  vykti  i  Kauna.  1924  in.  geguzes  10  d.  pasiuntinys  Taline  lankesi  pas.rl     .  .                       `r     .          .                   .1        1                   .      .     I         ..                _   _1.i.1__  _       _1____?_.._      ___  11:  _        A         fi_..1_os-uzsienio  r6ikalng  mini-st6rijos   politikos   skyriaus  vedeja  A.   Smita

simine  apie  tai,  kad  Estijos  dalyvavimas  Kauno  konferencijoje  paga-
Est
irL,
dims  jos  santykius  su  Lenkija-.  Jis  patare  nevesti  su  Lietuva  jokiu  derybu.
Tokia  Estijos  politika  padarytu  Lietuva  gerokai  sukalbamesne67.

Lenkijos  diplomatng veikla  ta hart?  buvo  nesekminga.  1924  in.  Latvijoje.
sudaryta  nauja  vyriausybe,  pasisakiusi  uZ  trijng   Pabaltijo  valstybiu   sa-
jung?.  Del  artimesniu  rysiu  su  Lenkija  ji  lai.kesi  atsargiai.  Be  to,  i§kilo
nemaza  bendru  vis`oms  trims  Pabalti'jo  §alims  reikalu.  Tarybu  Sajungos,
atstovai  veda   derybas  su  Estijos   ir  Latvijos  vyriausybemis   del  tranzito
per  ju  teritorijas.   Tuo  pa6iu  reikalu  vyko  Lietuvos,  Latvijos,   Estijos  ir
Vokietijos  gelezinkeling  atstovu  .konferencija.  Didel?  itaka  mazosioms  Pa-
baltijo  valstybems  dare  Anglijos  leiboristu  vyriausybes  derybos  Londone
su Tarybng Sajungo's delegacija.

Tos aplinkybes paskatino Estijos ir Latvijos vyriausybes priimti E. Gal-
vanausko pasitilyma dalyvauti konferencijoje Kaune  (1924 in. geguzes  19-
22  d.).  Lietuvos  vyriausybe  numate  konferencija  panaudoti  savo  intere-
sa<ms.   E.  Galvanauskas  s`itile  apsvar.styti visoms trims valstybems  bendras
po]itines problemas, taip  pat  gauti  Estijos ir Latvijos param?  Lietuvos po-
litikai  del  Vilniaus   ir  Klaipedos.  Ta6iau  Estijos  ir  Latvij-os   delegacijos,,
ner]oredamos  atsidurti  priesi§koje  Lenkijai  stovykloje,  1aikesi  rezervuotai'..
Lietuvos vyriausybe  susidtire  su ju  norais  tenkintis vien  politine  infor`ma-
cija  ir  pla5iau  svarstyti  ekonominius  klausimus.  Konferencijos  baigiama-
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iame  protokole  uzfiksuotos  bendros  frazes  apie  triju  Pabaltijo  valstybing
glaudaus     bendradarbiavimo   reikalinguma.    Svarbiausias   nutarimas -
91audziau  veikti  Tautng  sajungoje  visas  tris  lie€ian6iais  klausimais 68.

Kauno  konferencija  vel  suktir6y  silpna  pagrinda  toliau  pletoti  triju  Pa-
baltijo  valstybiu  suartejim?.  Ta6iau  ir ta  pati  sugriove konkretris  politinio
gyvenimo  ivykiai.

1924  in.  rudeni  Anglijos  vyriausybe  vel  sudare  konservatoriai,  atnau-
Y          ,                                                                                                                                                                                                                                                                 .
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Pabaltijo  valstybes.  Vel  suaktyvejo  dabar  jau  Anglijos  konservatoring  re-
miama  Pabal`tijo  ir  Lenkijos  bloko  ktirimo  iniciatyva 69.

1924  in.  rudeni   Latvijos  ir  Estijos   atstovai  Tautng  sajungoje   megino
tarpini'nkauti  Lietuvos  ir  Lenkijos  atstovng  kontaktams  uzmegzti,  bet  Len-
kijos  ¢iplomatai,  laikydamiesi  instrukcijos,  ir  toliau  veike  pries  Lietuv?.
Jiems, pavyko itikinti  Latvij3   eiti  i§vien  pries  Lietuva,  trukdan€i?  tranzit?
Liepojos-Romnu  gelezinkeliu  ir  kartu,  ju  Zodziais,  Zlugdziusia  Liepojos
ekc>nomine   padeti 70.

Ypa€   palankios   s?1ygos   Lenkijos   pozicijoms   stipreti   Estijoje  ir  Lat-
vij.oje   susidare,   augant  jose  revoli`uciniam   judejimui.   1924   in.   gruodzio
I  d.  Taline ivykes komunistu vadovaujamas  proletariato  sukilimas  stipriai
sukrete viso  Pabaltijo burzuazij?.  I§g?sdintos revoliucines  kovos jegos  Es-
1jj.os ir Latvijos valdan€iosios vir§tines emesi  iniciatyvos uzmegzti  arti`mes-
nius  ry§ius  su  Lenkija,  kuri?  laik6  tinkamiausia  sajungininke  pries  revo-
liucini  judejim?.  1924  in.  gruodzio  men.  Estijos  atstovas Var§uvoje J.  Le-
pikas  ir  Latvijos  seimo  pirmininkas  F. Vesmanis  Lenkijos vyriausybei  kel€
klausima  del  Pabaltijo  ir  Lenkijos  sajungos 71.

Tas  klausim.as   1925  in.  turejo  btiti  i§sprestas,  nes  vis  labiau  stiprejo
sajungos  dalyviu  priestaringumai,  mazine  galimybes  ja  sukurti.  Ry§kejo
antroji  silpna  Pabaltijo  grandis,  kuria  sudare  Suomija,  linkusi  i  Skandi-
navijos  Salis.  Dar  1925  in.  sausio  men.  Suomijos  ufsienio  reikalu  ministe-
rijoje  Lietuvos  atstovui  Helsinkyje  buvo  pabrezta,  kad  Suomijos  vyriau-
sybe  kategori§kai  nusista6iusi  pries  s?jung?  su  Lenkija.  Kai 'kurios  poli-
tines   grupuotes  rei§ke  palankum? `Lietuvai,   reikalavo,  kad  ji   dalyvautt!
Pabaltijo   §aling   konferencij`ose 72.

Estijos  uzsienio  reikalu   ministras  K.  Pusta  Suomijos   ir  Latvijos  vy-
riausybems  ne karta  primygtinai  pabreze,  kad  Lenkija  laukianti  konkre€it!
¥ezultatng  i§  s?jun.gos  ktirimo  ir  rengiamoje  konferencijoje  reiki?  nustatyti
ju  bendradarbiavimo  principus 73.  Formavosi  naujas  sajungos  variantas:
Sitilyta  itraukt`i   i  ja  Estij?,  Latvija   ir  Lenkij?,  jei   atsisakytu    dalyvauti
suomij a 74.

1925  in.  sausio  16-17  d.  vyko  Suomijos,  Estijos,  Latvijos .ir  Lenkijos
uZ,sienio  reikalu  ministrng  konferencija   Helsinkyje.     Pasira§yta   arbitrazo
sutartis,  numatytas  glaudus. ekonominis  ir  kulttirinis  bendradarbiavimas,
suderinti  kovos   pries  revoliucini  judejima   principai,  bet  nesudaryta   nei
politine,  nei  karine  sutartis75.   Tais  pa€iais  metals  ivyko  keli  Lenkijos  ir'Pabaltijo  valstybiu  generaliniu, §tabu  vir§ininku  bei  karinil!  ekspertng  pa-

sitarimai,  nedave  norimu  rezultatu   del  karines  konvencijos.
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Pabaltijo  bloko  ktirimo  1925  in.  ne'sekmes  i5  dalies  vel ,priklause  nup
nesll.reguliuott±  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiu.  Lenkijos  politiniai  vadoval,
ypa€ karine vadovybe, kaip  ir  anks5iau,  labai vertino  Lietuvos  dalyvavima
Pabaltijo  va'lstybiu  s?jungoje,  o  Lietuvos  ir  Lenkijos  nesantaika  neleido
Lietuvai  isijungti  i  j?.   Karine  sajunga  vien  su  Latvija  ir  Estija  Lenkijos
militaristams  atrode  nepakankamai  vertinga 76.   Tikedamasi  poslinkiu  Lie-
tuvos  pozicijoje  po  tuo  metu  rengtu  Kopenhagos  derybu,  Lenkijos vyriau-
sybe  ne ypa6  stengesi  sudaryti  s?junga  su  Latvija  ir 'Estija 77.

Iniciatyvos   padeti  Lenkijai  sureguliuoti   santykius  su  Lietuva   emesi
Z.  Mejerovicas.

Reikia  atkreipti  demesi  i  tai,  kad  Latvijos vyriausybe  dazniausiai  veda
laviravimo  politika  ir  nenorejo  glaudziau  suarteti  su  viena  kuria  i§  nesu-
tarian6ing  §alit£.  1924  in.  pabaigos  parei§kime  spaudai  apie  Latvijos  uzsie-
nio  politika   Z.  M`ejerovicas   ai§kiai  pasake,  kad  Latvija,   suartedama  su
viena  i§  ju,  penori  tapti  kitos  prie5ininke78.   Kita  vertus,  Latvijos  tikinis
gyvenimas  reikalavo   atidaryti   Liepojos-Romnt!  gelezinkelio  ruoza.   T`ai
pasiekti   buvo   galima  tik  sureguliavus  Lietuvos  ir  Lenkijos   santykius79.
Tuo reikalu Z. Mejerovicas  1925 in. vasara lankesi Kaune, o paskui -Var-
§uvoje8°.    Spaudos  atstovams  jis  pabreze,  jog  jam  labai  rtipi  panaikinti
Lietuvos ir Lenkijos „kinu siena", kuri labai k,enkianti Latvijai ir politi5kai,
il. ekonomiskai 81.

Tai  atitiko  ir  Anglijos  politiniu  vadovu  siekimus.   1925  in.  pavasari  ir
vasara jie pasisake uZ Pabaltijo valstybiu ir Lenkijos sajunga  bei  Lietuvos
isijungima  i  ja,  sureguliavus  santykius  su  Lenkija.  Anglijos  vyriausybes
pozicija  atsispindejo  rengiant  Lietuvos  ir  Lenkijos  derybas  Kopenhagoje.
Ta.€iau jau  tu  pa5iu  metu rudeni  anglai  grizo  prie savo  neigiamo  Lenkijos
vadovaujamo  vaidmens  Pabaltijo  valstybing  sajungoje  vertinimo 82.  Angli-
jos.  diplomatai  vel  pasisake  uZ  trijt2  Pabaltijo  valstybing   (Estijos,  Latvijos
ir  I,ietuvos)   sajunga.  Jng  pozicija  turejo  didele  itaka  Pabaltijo  valstybems.
1925  in.  Lietuvos  vyriausybe  vel  sitile  kurti  trijng  Pabaltijo  valstybing  sa-
junga. Tuo reikalu Lietuvos uzsienio reikalng ministras V.  Carneckis lankesi
Rygoje.  J.  Auk§tuolis  veike  Taline,  noredamas  gauti  Estijos  uzsienio  rei-
kalu  ministro  K.  Pustos  sutikima  dalyvauti  Rygos .konferencijose 83.

Lenkijos  diplomatai  ir  toliau  trukde  kurti  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos
sajunga. Lenkijos  pasiuntinys  Rygoje A.  Ladosis  Z.  Mejerovicui  parei§ke,
kad  jo  vyriausybe  nepatenkinta  Z.  Mejerovico  ir  V.  Carneckio  susitikimu
bei  ju  nutarimu  organizuoti  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  konferencija.  Jis
parei§ke,  jog  „ . . . jo  vyriausybe  susaukima  triju  uzsienio  reikalu  ministru
konferencijos  Rygoje  skaitys  kaip  nedraugi§ka  Zygi  pries  Lenkija" 84.

Ta€iau  uzsienio  reikalu  ministro  K.  Pustos  nusistatymas  pries  ta  kon-
ferencija visiskai atitiko Lenkijos diplomatng siekimus. Estija  1919-1925 in.
visa  laika  laikesi  sajungos  su  Lenkija  poziciju,  ir  jos  padedama  Lenkija
daznai  vykdydavo  .savo  po'1itika.  Ir  §iuo  atveju  K.  Pusta,  ne  be  Lenkijos
diplomatu  Zinios,    sutiko  dalyvauti   Rygos  konferencijoje,   bet  praktiskai
stengesi  suzlugdyti  j?.   Numatyta  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos  konferen-
cija  neivyko.

Tuo  tarpu  K.  Pusta  aktyviai  renge  Suomijos,  Estijos,  Latvijos  ir  Len-
kijos  konferencij?  Taline.  Su  Lenkijos  uzsienio  reikalu  ministro  A.  Sk§ins-
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kin  Zinia  suktire  politines  sutarties  projekt?  ir  pavadino  ji  Pabaltijo  pro-
tokolu85.   Jo  esme  buvo  artima   1922  in.  Varsuvos  susitarimui.  Protokole
nulnatytas  glaudus  bendradarbiavimas  tarptautineje  areno.je  ir  reguliartis
ui,sienio  reikalu  ministrng  pasitarimai.  Priemus  protokola,  turejo  btiti  pasi-
ra5yti  kiti  susitarimai..  Jei  protokolo  nepasira§ytu  Suomija,  K.  Pusta  nu-
mate  sitilyti  Estijos,  Latvijos  ir  Lenkijos  sajung?.

tatu]§T€fi]i%Skdoeff:::#::j¥ub:€gk£J;?£eira.Lsej:i°[;og,erEysb#joKs?PLe:thv:j8o°sJefrreLzeu£:
kilos  atstovu  pasitarimas  ivyko  Zenevoje  rugsejo  6-11   d.  per  Tautu  sa-
jungos sesijos darbo pertraukas.

Lenkijos  uzsienio  reikalng  ministras  A.  Sk§inskis  ultimatyviai  reikala-
vo  pasira§yti  politing  sut`arti.   Tokia  jo  taktika  is  dalies  lime nesekmingos
derybos  Koipenhagoje,   bet  ypatinga  reik§m?  turejo  pablogejusi  Lenkijos
tarptautine  padetis,  ypa5  i§ry§kej.usi  per  pasirengimus  Lokarno  konferen-
cijai.   Noredamos  uztikrinti  Vokietijos  vakariniu  sienu  status  quo,  didzio-
sios Vakaru  valstybes  negalvojo  garantuoti  jos  rytiniu  kaimynu  sienu  ne-
1ieeiamumo.  Del to  padidejo  pavojus Vokietijos rytiniams kaimynams, kar-
tu  ir  Lenkijai.  Sukurta  Pabaltijo  s?junga  turejo  bent  i§  dalies  sustiprinti
Leiikijos  padeti.

Ta€iau  Lenkijos    diplomatams  nesiseke.    Suomija  atsisake    pasira§yti
sitiloma  politine  sutarti.   Latvija  laviravo.   1925  in.  rugpjti5ioz3l   d.  Lat-
vijos  seimo  uzsienio  reikalu  komisijoje  buvo  prie'ita  prie  isvados,  kad  Lat-
vij.a  negali  pasira§yti  politines  sutarties, ypa5  dalyvaujant tik  Estijai,  Lat-
vijai  ir  Lenkijai 86.   V.  R.  Sumanis,  atstovaves  Latvijos  vyriausybei  Tautu
s?jungos  sesijoje,  taip  pat  Pabaltijo  valstybil£  ir  Lenkijos  konferencijoje,
parei§ke, jog jis turis igaliojimus  pasira§yti  politine sutarti,  bet  su  salyga,
jei  j?  pasira§ysian€ios  visos  Pabaltijo  valstybes 87.   A.  Sk§inskio  pasitily-
mus  bes?lygi§kai  palaike  K.  Pusta,  nors  kiti  Estijos  delegacijos  Tautng  s?-
julj8oje  nariai  prie§taravo  K.  Pustos  linijai 88.

Zenevos  konferencija  buvo  paskutine Lenkijos,  Latvijos,  Estijos  ir  Suo-
mijos    konferencija.    DauBelio  metu    Lenkijos,  taip   pat   uz  jos   buvusios
Pranctizijos pastangos sudaryti Pabaltijo valstybiu bloka nedave rezultatng.

Nebuvo  ikurta  ir  Lietuvos,  Latvijos  bei  Estijos  s?junga.
Abi  sajungos  buvo  kuriamos  vien  politiniais,  i5  esmes  antitarybiniais,

pag.rindais.  Abi  grupes  galejo  stivienyti  ekonominiai  santykiai.  Tuo  tarpu
jie  btivo  labai  silpni  tiek  tarp  Lietuvos,  Latvijos  ir  Estijos,  tiek  tarp`  Len-
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sill,`ni   prekiu  mainai.   Antai   1923   in.   Lietuva  i   Latvija   eksportavo   savo
prekit!  mazdaug  uZ  23  mln.  Iitng,  impo.rtavo  uZ  5  mln.  1iti! 89.  1924  in.  pade-
tis  beveik  nepasikeite.   Lietuvos  eksportas  i  Latvija  sudare  apie  25  mln.
Iiti2,  importas-apie  7,5  mln.  Iitu9°.   Dar  blogesni  buvo  Lietuvos  ir  Esti-
jos  prekybiniai  santykiai.  Juos  savo  ruoztu  veike  politika.  Estijos  atsisa-
kymas  palaikyti  Lietuva  del  Vilniaus,  artimi  santykiai  su  Lenkija  atsiliepe
ir  .      Drekvbai9].    Pirmieii  nfiriall-ls  f]llnmpnvci  z]nifi  I  ifi+iivne  ir  Fe+;;r`c  t`ra_

I
prekybai 9].   Pirmieji  oficialtis  duomenys  api-e  Lietuvos  ir  Estijos  pre-
siekia    1924  metus.    1§  ju  matyti,   jog  Lietuva  i  Estija   eksportavo

I---J±     1  [0    i.-.1__I.       1:J ..... __        _      I                          v     +    A            1             ..i         i`^      T    .      I I
it!  uZ  153  ttikst.  Iitt!,  impo-rtavo  riz  I,3-riln.1itt! 92. Lietu`;oVs  vyriausybe
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sutiko  esti5ku  prekiu  isileisti  uZ  gerokai  dides.ne  suma  tik todel,  kad  tike-
josi  nors  nedideliu  Estijos  nuolaidu  politikoje93.

Ne  geresni  ir Lenkijos  prekybos  su  Latvija  ir Estija  reikalai.  Ekonomi-
n6s  struktaros  pozitiriu  btidama  Zemes  tikio  §alis  kaip  ir  jos,  Lenki.ja  ne-
gal€.jo   patenkinti  jng  eksporto.  reikalavimt!.   1924  in.   importas  i§  Latvijos
sudare   0,50/o   viso   Lenkijos   importo,1925  in.-I,20/o,   o   1926  in.-vos
0,40/o 94.    1§  Estijos   1925  .in.   importuota   0,020/o,1926  in.-.0:01%  95.   Len-
kjja  i tuos  kra§tus  prekiu  i§veze  daug kartng  daugiau  negu  isrvez€.  Tai ke-
16  Pabaltijo  §aliu  burzuazijos  nepasitenkinima.   Lenkija  negalejo  paremti
ji! ir kapitalais, kuring pati stokojo.

Tokie ekonominiai santykiai negalejo sudaryti tvirtesnio pagrirido glau-
desniam  politiniam  bendradarbiavimui.  Pabaltijo  valstybiu.  sajungos  pa-
grindus  taip  pat  arde  tarptautines  padeties  poslinkiai.

Lokarno 'konferencija  ir  jos  nutarimai  dar  karta  atskleide  imperialis-
tinit±  valstybiu  meginimus  izoliuoti  Tarybu  Sajunga,  nukreipti   pries  ja
V{ikietij?.   Vykdydama  leninin?  taikos  politika,  Tarybine  vyriausybe  su-v       .  ®          .              J                                     ,

stiprin6 -kov?' uz' taikius  santyk-ius  su  kdimyninemis  §alimis,  tarp
Lenkija.1925  in.  rudeni'Var§uvoje  lankesi  TSRS  uzsienio  reikalu

I,                  ,1                  I                    T

u  lr  Su
atldies

komis.aras  G.  Gi€erinas-,   pasirasyta  prekybos  sutartis,  ikurta   Lenkijos-
TSRS  prekybos  bendrove,  sustiprejo  ekonominis  bendradarbiavimas,  pra-
d€``li  pokalbiai  apie  nepuolimo  ir neutraliteto  sutarti tarp  TSRS  ir Lenkijos.

Tarybiniai diplomatai eme tirti` galimybes pa§ira§yti  nepuolimo  sutartis
su  Pabaltijo  valstybemis.  Gerejo  ju  ekonominiai  santykiai  su  TSRS.  Ke!-
t€.si  ir  pa5ing  Pabaltijo  valstybiu  santykiai.   Estijoje  i§  uzsienio  reikalu  mi-
nistro  posto  pasitrauke  K.  Pusta.   Jo  vieta  uzeme  ilgametis  Estijos  atsto-
vas  Maskvoje A.  Birkas,  pasisakes  uZ  palankesne  politika  Lietuvos ir  Lat-
Vljos  .atzvi|giu 96.

Po  1925  in.  tebevyko  varzybo-s  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  del  itakos  Es-
tijai  ir  Latvijai.   Apie  sajunga  daugiau  nekalbeta,  bet  jos  ir  toliau  trukde
viena kitai stiprinti savo padeti tose valstyb6se.

15destyta  medziaga  leidzia  tei'gti,  kad  kur`ti  Pabaltijo  valstybiu  sajun-
g?  trukde  Anglijos  ir  Pranctizijos,  pa€iu  bloko  dalyviu,  Latvijos,  Lietuvos
ir Lenkijos, prie5taravimai.                                       ,

Nemaza  reik§me  turejo  Ljetuvos  ir  Lenkijos  nesantaika.  Lenkija  nuo-
1atos  Zlugde  Lietuvos  pastangas  kurti  sajunga  su  Latvija  ir  Estij`a,  netgi
ti`ukde  labiau   suarteti  tik  su  Latvija,   o  Lietuva  savo  ruoztu   ne  maziau
veike  Lenkijos  politikos  nenaudai.     Lietuvos  pozicij.a  i§  da.lies  veike  Lat-
vija, kuri laviravo tarp dvieju nesutarian€iu §aliu.

Naudodamasi   dideles  Rytu  Europos  valstybes  autoritetu,   Lenkija  ne
tik  arde Lietuvos meginimus  sudaryti  s?junga  su  Latvija  bei  Estija,  bet  ir
panaudojo jas  Lietuvai  izoliuoti.  Lietuvos  izoliavimas -tai  metodas,  ture-
jes`,  priversti  Lietuva  kapituliuoti  ir  paklusti  Lenkijos  diktatui.

Lietuvos,  Latvijos ir Estijos  susitarimui  labiausiai  trukde  Lietuvos  rei-
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®

#;Jt:La?a£¥£sj°tsa££rtuErsetj£!°]Sa¥ysr:`3T:¥;;iqussut°Lkjfk#£ae.tux3Sa£;]df:££%sbrvL°iei:%:I:®,
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rna,. bet  praktiskai  buvo  uZ ju  santykiu  sureguliavima.  Tai trukde ju  glau-
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v6:a:3::{±oasva±:tnyk:;¥j.pr+er§£::;£gg#Trufuarzsut,y¥£]s;t;g:;tys#unsg:]#:£gf:
jag?.  Ji  g.alejo  trukdyti  Lenkijos  hegemonijai  Pabaltijyje.  Diktuoti  savo
nuomone  kiekvienai,  mazai  valstybei  atskirai  buvo  lengviau.
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K  BOHPocy  o  co3j|AHHH  coro3A  HPHBAIITHHCKHx  rocyj|ApcTB
(BAJITHHCKoro  Coro3A)  8  1919-1925  rr.

P.   XErlKAHTE

P e 3 1o M e

CTpeMjleHIIe ` co3j|aTb   aHTHcoBeTCKHfl   coro3   6ypxya3HHx   rocyj|apcTB   81919-1925   rr.
cocTaBHjlo   tlacTb   IIOJIHTtH,KH  CeBepo-BOcrotlHo#   EBpOHH.   HpejiycMaTPHBajlocb  HecKojlbKo   Ba-
[jHaHTOB:   COIo3   ®HHI[HHHHH,   9oroHHH,   JlaTBillH,   JIHTBbl   H   HOJlbllm.   C0ro3   9THx   rocyHapcTB
6e3   JIHTBI>I,   coro3   JliHTBbl   c   JlaTB`H`eH   H   9cTO'HHefi,   a   Ta,Kxe   jl,Byx   Hocjle|HHx   c   HOIlbHefi.
Co3HaH'Ke    Toro    HJIH    HHoro    BapH,aHTa    colo3a    3aBHcejlio    oT    HojlHTHqecK.Hx    o6CTOHTejlbcTB,
8°CE°BHHp°oMue°£eT°cro°3'flg£#%ecHo3rog:ur#Fo=B¥HCHycflbapHCHT:epnepcQE:83flpTa°HUHHFHHuHHa.ZE:¥.HH",peMneHHe

8¥EgHyE::TH°;E%#;UCH:::¥FE:::¥nHHcnbp':pg:¥8°oE`:qH®HP:`:uTHOHurbcKToaT:eke£;MBC£°HMKHBirH9Tfl°eMpxP:BTa%HH:
Ho  H  Mexjiy  MauiEIMH  rocyj|apcTBaMH  HPH6anTRE{jH,  a  TaKxe  MexI|y  H'HMH,  c  oj|Hofr  cTopoHbl,
H  HojlbmeH -c  jLpyroH.

HpoTHBopetlHfl   Ho   PemeHHro   Bonpoca   o   COIo3e   ycyry6jlHu"cb   BpaxHe6HblMH   oTHome-
iiHHMH   Mexliy   JIHTBofi   H   rlojlbmefi,   rlopoH,HBIHH'MiH   KOH¢jlHRTHyro   cHTyal|Hro   IIOcjle   3axBaTa
no7Ibmefi  BHjll>Hroca.  JIH.TBa  KaTerapHqeeKH  oTKa3ajlacb  npHHHMaTb  ytlacTHe  8  colo3e  c  Hojll]-
IIIefi.   Be3   ee   yqac"H   6jloK   TepHal   To  3HatleHHe,   Ko.Topoe   oT   Hero   OXH;|aJliH.   HojlH"tlec,KHe
]efiTejlH  JIIITBH  tlacTo  HacTpaHBajlH  JlaTBHro  lip,OTHB  cTpeMJleHH#  HOIII>IIIH  H  irlpenHTCTBOBanH
co3;|aHHro  6jloKa.  HOIlbcK,He  j|HIIIIOMaTbl  co  cBoefr  cTopoHbl  IIPELjlaranlt  ycHjl`HH  He  lionycTHTb
coro3a  Tpex  MajleHbKHx  IIPH6aJI"H,c'KHx  rocyHapcTB,  cTpeMH.cb  H3ojmpoBaTb  JIIITBy  oT   JlaT-
BHH   H   9CroHHH,   TeM   CaMHM   3acT'aBHTb   ee  noAqHH`HTbcjl.

rlpoTHBopetlHH   MexzLy   JIHTBofi   H   HojlbHieH   Hapjlj|y   c   j|pyrHMH   npHqiHHaMH   HOMemajlH
co34aHHlo   ej|HHoro   aHTH`coBeTCKoro   6jloKa   a   HPH6ajl"Ke   noli   9rHj|oH   nojlbmH.   He   6Hjl
TaKxe  co3jiaH   6jloK  JIHTBH,   JlaTtBH.H  H  9cTOH'HH.
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