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KLAIPEDOS  BEI  VILNIAUS  PROBLEMOS  IR  JAV
VYRIAUSYBES  POZICIJA  (1922-1929  M.)

JUOZAS    S K I  R I  U S

Vilniaus  ir Klaipedos  problemu  istoriografija  apima  nemaza skelb-
tu  vertingu  darbu.  Juose  minetos  problemos  nagrinejamos  Europos
val,stybing  politikos   aspektu,  oi  toki6s  itakingo:s  valstybes,  kaip  JAV,
pozitiris  beveik  nelie6iamas.  Platesne  analize  ribojo  tikriausiai  teigi-
niai,   jog   JAV   savo   uzsienio   politikoje   Europoje   laikesi   izoliacio-
nizmo.   Ta6iau,   kaip   rodo   archyvu   dokumentai,   tai   nekliude   Va-
§ingtono   ,administracijai   dometis   Europos   reikalais   ir   kartais   ne-
tiesiogiai    daryti    poveiki   sprendziant   kai    kuriuos    klausimus.    Tai
pasakytina   ir   apie   Lietuvos   teritorijl!,   i   kurias   pretendavo   Lenkija,
problemas.  Ra§ydami  Vilniaus  klausimu,   istorikai  visai  neliete  JAV
poziciju,   o   tyrinedami   1923-1924   in.   Klaipedos   problem?,   pla€iau
sustoja  ties  JAV  pilie6io  Normano.  Devio   (Davis),   Tautt!   Sajungos
komisijos   Klaipedos   problemai   spresti   pirmininko,   veikla.   Liko   ne-
atskleistas  jo  ry§ys  su  JAV  oficialiaisiais  sluoksniais,  asmeniniai  in-
teresai   bei   veikla   derinant   Lietuvos   ir   Lenkijos   santykius.   Todel,
norint   i§samiau   ir   giliau   nu§viesti   minetas   problemas,   pirmiausia
reikia   atskleisti   JAV   vyriausybes   pozicijas   del   Vilniaus   ir   Klajpe-
dos;   antra,   parodyti,  kokia   vieta  JAV   uzeme   sprendziant   §ias   pro-
blemas;  tre6ia,  panagrineti  Lietuvos  vyriausybes  veikla  Siais  klausi-
mais  Amerikoje.

Tyrinejamos    temos    pradzia    susijusi    su    JAV    1922,   in.    1iepos
28  d.  Liet'uvos  vyriausybes  de  facto  ir  de  jure  pripazinimu  ir  1929  in.
J.   Ttibelio   politi§kai    lankstesnio   kabineto    atejimu   i   valdzia    Lie-
tuvoje.

Svarbiausi   §altiniai-nauji   Lietuvos   centrinio   valstybiriio   ar-
chyvo  dokumentai:   Lietuvos  vyriausybes  susira§inejimo  su  savo  at-
stovu  Vasingtone \medziaga,  jo  ataskaitos  ir  telegramos,  skelbti  JAV
Valstybes  departamento  dokumentai;  to  meto  Lietuvos,  JAV  ir  Len-
kijos  periodika.
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Klaipedos  bei  Vilniaus klausimai  Lietuvos
ir JAV  santykiuose  1922-1923 in.

1922   in.   Iiepos   28   d.   Jungtinems   Amerikos   Valstijoms   pripazi-
nus   Lietuvos   vyriausybe   de   facto   ir   de   jure,   sustiprejo   valstybes
tarptautine  padetis.  Lietuvos  vyriausybe  tikejosi  galinti  drasiau  gin-
ti   savo   nacionalines   bei   teritorines   teises   i   Klaipedos   ir  Vilniaus
krastus.  Jau  Zinoma,  kad  Vakaru   Europos   didziuju   §aling  vyriausy-
bes   turejo   savo   tikslu   minetose   teritorijose.   Tuo   metu   JAV   vy-
riausybe   laikesi   oficialios   nesiki§imo   i   Europos   reikalus   politikos,
ir  toks  JAV  neutralumas  trauke  Lietuvos  vyriausybes  demesi.  I  JAV
ji   Zitirejo   kaip   i   realu   uztareja,   sprendziant   Lietuvos   problemas.
Tokia   Lietuvos  vyriausybes   nuomone  stiprino  tai,  kad  tuoj   po  pri-
pazinimo,    1922   in.    rugpjti6io   2    d.,    Lietuvos    atstova   Va§ingtone
V.  Carnecki  prieme  JAV  valstybes  sekretorius  C.  Hjuzas   (Hughes),
kuris   per   pokalbi   pazymejo,   kad   „tiki   i   grazia   Lietuvos   bei   kitu
Pabaltijo  kra§tu  ateiti"  I.  Tokie  palanktis  Zodziai  Lietuvos  vadov€!.ms
teike  nemaza  vil6iu.

1922   in.   antrojoje   puseje   Lietuvos   vyriausybes   demesys   vis   la-
biau  krypo  i  Klaipedos  krasta,  kuris  pamazu  virto  vienu  svarbiausiu
jos   uzsienio   politikos   objektu.   Tuo   metu   Klaipedos   krastas  `ttampa
tarptautines   politikos   problema,   sprendziamas   jo   likimas.   Ambasa-
doriL!   konferencija   Klaipedos   problems   siejo   su   Nemuno   inter'na-
cionalizavimu *.  Nesutikdama  su  Ambasadoriu  konferencijos  planais
del  Nemuno,  rugpjti6io  4  d.  notoje  suinteresuotoms  valstybems  Lie-
tuvos  vyriausybe  i5deste   savo  pozicijas,   pazymedama,   kad   interna-
icionalizacija   galima   vykdyti   tik  taikos   metu,   ir  todel   Lietuva   ims

j?  taikyti  tik  po  to,  kai   Lenkija   gr?fins  okupuota  Vilnii22.   Tokiam
Lietuvos   vyriausybes   pareiskimui   itakos   turejo   oficialus   JAV   pri-
pazinimas,   kuris   leido   tuomet   valdziusiai   E.   Galvan'ausko   vyriau-
sybei  tiketis  JAV  paramos.  Tuo  tikslu   Lietuvos  vyriausybe  kreipesi
i   JAV   atstova   Rygoje   E.   Janga    (Young).   Per   Lietuvos   atstova
Latvijoje  D.  ZauiiiLf  rugpjtl6io   12  d.  jam  buvo  iteikta  minetos  notos
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nu§viesti2  JAV  vyriausybes  pozicijas  del  Nemuno  internacionalizavi-
mo,  bet  i§  dalies  jas  atspindi  JAV  spauda.  Artimas  JAV  vyriausy-
biniams   sluoksniams   dienra§tis     „Vasington   Post"     („Washington
Post")    rase,   kad    Klaipedos   krastas   yra   negin6ijamai   lietuvi§kas,
ir  todel   kuo   skubiausiai   reikia   ji   priskirti   Lietuvai.   Kartu   tai   liete
ir   Nemuno   dali   Lietuvos   teritorijoje.   Tokia   pozicij?   uzeme   ir   kai
kurie   kiti    solidtis   JAV   periodikos    leidiniai4.    Kuo   tai   paai§kinti?
Ar   JAV   i§   tikri2jng   palaike   Lietuva?    Dar    1922   in.    geguzes    16   d.
E.   Jangas   rase   JAV  valstybes   sekretoriiui,   kad   Lietuvos   valdan6iu
sluoksniu  tendencija  yra  neoficialiai  priimti  status  quo  del  Vilniaus
ir sutelkti  visas  jegas  gauti  de jure  pripazinima  ir  Klaipedos  kra§ta 5.
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skverbtis  i  Lietuvos  ekonomini  ir  politini  gyvenima.
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Amerikie6it!   akimis   Zitirint,   tai   btiti!  tinkamiausias   sprendimas   ma-
Zinti   Lietuvos   ir   Lenkijos   itampai.   E.   Jango   i§destytos   mintys   tik
i§   dalies   atspindi   Lietuvos   vyriausybes   nusistatymus:   tuo   metu   ji
i§   tiesu   daugiausia   demesio   skyre   nei§sprestam   Klaipedos   kra§to
likimui,  bet  reikia  pabrezti,  kad  savo  pozicijos  del  Vilniaus  nekeite.
1922   in.   spalio   18   d.   Amerikos~Baltijos   draugijos   patalpose   Va-
§ingtone  buvo  surengti  piettis  i  Pabaltiji  isvykstan6io  JAV   atstovo
Lietuvai   F.   Kolemano    (Coleman)    garbei.   V.   Carneckis   pasakytoje
kalboje  pazymejo:   Lietuvos  ekonominis   ir  kulttirinis   gyvenimas  yra
suvarzytas   nei§sprestu   teritorinit!   klausimu,   nes   Vilnius   okupuotas
lenku,  o  Klaipeda   dar  negrazinta   Lietuvai.  Pabrezdamas,  kad  JAV
labai   daug   padejo,   pripazindamos   Lietuvos   savaranki§kuma,   pazy-
mejo,  jog  lietuviai   ir  toliau  tiki  teisingumu6.   I§destytos  mintys   ne
tik   apibtldino    Lietuvos   padeti,    bet   ir   rei§ke   vilti    gauti    politine
JAV  parama.  0  JAV,  neoficialiai  palaikydamos  Lietuvos  pretepzijas
i  Klaiped?,  stengesi  su§velninti  Lietuvos  ir  Lenkijos  prie§taravimus.
Amerikie6iu   nuomone,   tai  `galima   pasiekti   abieju   valstybiu   atstovl£
derybomis  ir  bendru  dalyvavimu  tarptautinese  konferencijose7.   Tuo
pirmiausia   buvo   norima   palauzti   Lietuvos   vyriausybes   kategori§k?
nenora  sureguliuoti  santykius  su  Lenkija.

1922   in.   spalio   viduryje   Ambasadorit!   konferencija   sudare   spe-
ciali?  komisija,  turejusi?  parengti  Klaipedos  krasto  statuto  projekt?.
Lapkri6io  20  d.  Kaune  gauta  Zinia,  jog  Si  komisija,  remdamasi  Len-
kijos   vyriausybes   sitilymais *,   `nutare   parengti   laikina   penkiolikos
metng   Klaipedos  kra§to   statute.   Ta   laikotarpi   Klaipedos   kra§ta   val-
dytu  Tautng  Sajunga,  o  uosta  tvarkytu  Lietuvos,  Lenkijos  ir  Klaipe-
dos   kra§to   atstovu   komisija8.   Toks   projektas   sukele   dideli   ne   tik
Lietuvos,  bet   ir  Amerikos   lietuviu  nepasitenkinima.   Lietuvos   atsto-
vybes   Va§ingtone   inspiruota,   Cikagos   lietuviu   deleggcija   gruodzio
19   d.   1ankesi   JAV  Valstybes   departamente,   kalbejosi   su   valstybes
sekretoriaus   pavaduotoju  V.   Filipsu    (Phillips).   Kite   diena   ja   pri-
eme  prezidentas   U.   Hardingas.   Delegatai   iteike   rezoliucijas   ir  me-
morandumus,  kuriuose  JAV  vyriausybe  prase  paveikti  Ambasadoriu
konferencija,  kad  Klaipedos  kra§tas  btitu  prijungtas  prie  Lietuvos 9.
Jie  susitiko  su  JAV  prekybos  ministru  H.  Htiveriu   (Hoover),  kuris
pazadejo  Klaipedos  reikalu  tartis  su  JAV  valstybes  d:partamentu 10.
H.  Htiverio  pazadai  lyg  ir  rodytu,  kad   Lietuva   domino  tarn  tikrus
JAV  monopolijng  sluoksnius.

Tuo  metu  JAV  Kongresas  aktyviai  svarste  Europos  reikalus.  UZ
JAV   politikos   suaktyvinima   Europoje   pasisake   ne  tik   H.   Htiveris,
bet   ir  JAV  valstybes   sekretorius   C.   Hjuzas.   Jt!  tikslas-sudaryti
s?1ygas  JAV  bizniui  uZ  vandenyno [].  Tai  i§  dalies  paai§kina,  kodel
Amerikos   lietuving   delegatus   prieme   JAV   administracijos   auk§tieji
valdininkai.

Tarybiniai  istorikai  atkreipe  demesi,  jog   1922  in.  pabaigoje  pati
JAV  vyriausybe  nepritare   Pranctizijos   reikalavimams   priversti  Vo-

reikejo   Klaipedos-nuo   Vokie_tijgs.   apsaugoto   uo,sto   prekybai   suy  ,              I.1         1                 ..         _   ._-`1  ....---`--J`-J_-      --____J  _

Pranctizija,   Anglija,   JAV   ir'  kitomis   Saiimis.   Si-ekdaria   3i-o   tikslo,   ji   siale   ivairiu
projektu  Klaipedos  klausimui  spresti.
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kietija_n].oketi  reparacijas ]2.   Reikia  manyti,  kad  JAV  nepalankumas
Prancuzljos  reikalavimams  skatino  Lietuvos  vyriausybes  ryzt?  veik-
ti.  Ne  atsitiktinai  Klaipedos  kra§to  prijuiigimas  1923  in.  sausio  23  d.
sutapo  su  Pranctizijos  invazija  i  Ruro  kra3ta.

JAV   vyriausybes   pozicijas   del    Klaipedos   ivykiu    geriausiai    i§-
rei§ke  JAV  atstovas   Lietuvoje  F.   Kolemanas   pokalbyje   su   D.   Zau-
niumi.  Atstovo  nuomone,   „1ietuviai   gerai  padare   prijungdami   Klai-
pad?  prie  Lietuvos".  Be  to,  netgi  pazymejo,  jog  jis  „tikisi,  kad  vis-
kas  bus  gerai"  13.  Tokios  atsakingo  valdininko  mintys  negalejo  kelti
abejoniu   JAV   palankuquu.   lvairtis   anglng   kalba   leidziami   JAV   pe-
riodikos.  Ieidiniai    gyvai    svarste    Klaipedos   ivykius.    Didzioji    dalis
nuomonii2,  Amerikos   lietuving   spaudos   apskai6iavimais,   buvo   palan-
kios  Lietuvai ]4.  To  fakto  negalime  nepastebeti,  nes  JAV  visuomenes
nuo.mone  turejo   itakos   JAV  vyriausybei.   Tai   gerai   Zinojo   Lietuvos
vyriausybe.

Vykstant  kovoms  del  Klaipedos,  Lenkijos  vyriausybe  sausio  1'6  d.
parei§ke   apsiribojanti   vien   protestu.   Ta€iau   buvo   matyti,   kad   yra
pasiryzusi   griebtis   ir  kariniu  priemoniu.  Jau   sausio   16   d.   i   Klaipe-
dos  uosta  iplauke  Lenkijos  karo  laivas,  kuriuo  atvyko  ir  Pranctizijos
karines   misijos   Var3uvoje   vadovas   pulk.   Triusonas 15.   Tuomet   Lie-
tuvos  vyriausybe  emesi  priemoniu  i  Klaipedos  ivykius  itraukti  JAV.
T?   pa6i?   dien?  .E.   Galvanauskas   telegrama   igaliojo   V.   Carnecki
pra§yti   JAV   vyrlausybe   neleisti   Antantei   imtis   represiji2   pries   su-
kileliu  v.aldzi?   Klaipedoje [6.   Sausio   17  d.  Lietuvos   atstovas  Va§ing-
tone  pasiunte  not?  JAV Valstybes  departainentui.  Joje  pazymejo,  kad
lenkng   laivo   iplaukimas   i   Klaipeda   rei§kia   gresme   Lietuvos   nepri-
klausomybei l7.   Lietuvos   politikos   vadovai   norejo   pasinaudoti   JAV
kaip   taikos   propaguotojos   autoritetu.   Notos   tikslas-perspeti   del
galimu   Lenkijos   ir  Lietuvos   konfliktu,   nurodant,   kad   Lietuva   gina
nuo  Lenkijos  savo  taut'inius  interesus.

1923   in.   vasario   3   d.   Tautu   S?junga   nutare   padalyti   neuiralia
z8.n?  tarp   L.ietuvos   ir  Lenkijos.   Kovo   15   d.  Ambasadoriu   konferen-
cija,  sutikusi  perduoti  Lietuvai  suverenias  teises  i  Klaipedos  kra§t?,
nauj?  demarkacijos  linija  pripazino  kaip   Lietuvos   ir  Lenkijos  sien?
ir  tuo   sankcionavo   Lenkijos   ivykdyta   Vilniaus   uzgrobim?.   Didzioji
dalis   anglL!   kalba   leidziamos   JAV   spaudos   sitile   Lietuvai   paklusti
tokiems  sprendimams.  Oficiozas  „Lietuva",  apibendrindamas  ivairius
p.asisakymus,   pazymejo,   kad  JAV   spauda   pritare   Klaipedos   prisky-
rimui   Lietuvai,   ta6iau   didele   dalis,   neisigilinusi   i   klausimo   esme,
buvo  nepatenkinta   Lietuvos  nusistatymu  nepripazinti  Vilniaus   Len-
kijai ]8.   Amerikos   lietuviu   spauda   netgi   driso  pasakyti,   jog  visi§kai
realu,  kad  JAV  vyriausybe   gali  oficialiai   pritarti  Vilniaus   uzgrobi-
mui 19.  Kilo  abejoniu,  ar JAV  gall  kuo  padeti  Lietuvai.

Nepavyko   suderinti   Lietuvos   ir  Ambasadoring   konferencijos   nuo-
moniu   del   Klaipedos   kra§to   perdavimo   lietuviams   salygu,   brendo
tiesioginis   Antantes   valstybit!   diktatas.    Ie§kodama    uztarimo,    Lie-
tuva   ve|   kreipesi   i   JAV   vyriausybe.   Geguzes   18   d.   i§sii2sta   i   Va-
§ingtona   nota,   kurioje  protestuojama   del  Vilniaus   priskyrimo   Len-
kijai2°.   Sunku  pasakyti,  koki  tai  turejo  poveiki,  nes  ji  rodan6iu  do-

52



kumentu   rasti   nepavyko.   Tarybiniu   istoriku   nuomone,   tik   tvirta   ir
principinga  Tarybu  Sajungos  pozicija  priverte  Antante  daugiau  de-
mesio   skirti   Lietuvos   interesams   Klaipedos   klausimu.   Ta6iau   JAV
poveikio  atmesti  taip  pat  negalima.

1923  in.  rugsejo  25  d.  Ambasadoriu  konferencija,  matydama,  kad
Lietuva   tvirtai   laikosi   savo   nusistatymu,   nutare   kreiptis   i   Tautu
S?jung?2L.   Gruodzio   15   d.   Tautu   Sajungos   Taryba   pradejo   svars-
tyti  Klaipedos  klausim?.

Klaipedos  problema  Va5ingtono  administracijos  1924  in.  politikoje

Nutarta   sudaryti   specialia   komisija.   Lietuvos   delegacija   TautL}
Sajungoje   primygtinai   prase   komisijos   pirmininku   skirti   JAV   pi-
1ieti.  E.  Galvanauskas  toki  prasyma  aiskino  tuo,  kad  JAV  yra  neut-
rali   Europos   reikaluose,   „neturi   jokiu    inleresu    Klaipedos    ateit-ies
politineje   padetyje",   ir   todel   amerikie6io   paskyrimas   galls    garan-
tuoti  objektyvu,  be§ali§ka  klausimo  tyrima 22.

Tautng   Sajunga    kreipesi   i   keleta   JAV   pilie6iu23,   kol   komisijai
pirmininkauti   sutiko   glaudziai   su  Volstritu   susijes   izymus   JAV   fi-
nansininkas,  buves  JAV  valstybes  sekretoriaus  pavaduotojas  N.  De-
vis.  Tuomet  buves  Lietuvos  atstovas  Vasingtone  K.  Bizauskas  infor-
mavo  vyriausybe:  jam  susidare  isptidis,  jog  i  Zeneva  nori  vykti  ne
tik  pats  N.  Devis,  bet  kad  tuo  susidomejusi  ir  viena  su  juo  susijusi
JAV   finansu   ir   politikos   veikeju   grupe24.   Ta6iau,   kalbedamas    su
„Niujork  Taims"   („New  York  Times")   korespondentu,  N.  Devis  ofi-
cialiai   pareiske  esa:s   pakviestas  Klaipedo,s   komisijos   pirmininku   ne
kaip  JAV vyriausybes  atstovas,  bet  kaip  privatus  asmuo 25.  Formaliai
buvo  taip,   bet  prakti§kai  jis   turejo   ry§iu   su  JAV  Valstybes   depar-
tamentu.  Pirmiausia  ten  svarste  jo  kandidattir?,  nes  mane,  kad  i  ji
Europoje  Zitires  kaip  i  JAV  vyriausybes  atstova 26.  Tarn  tikra  prasme
JAV  respublikonng  vyriausybe  sieke  atsiriboti   nuo  N.   Devio.   Padejo
ta   aplinkybe,   kad   jis   buvo   opozicines    demokratu   partijos   narys.
Tai   turejo   panaikinti   Vasingtono   administracijos   atsakomybg    uZ
Klaipedos   kra§to   klausimo   sprendima,   nors   ji   ir   nebuvo   abejinga.
JAV  Valstybes   departamente   K.   Bizauskui   prasitare,   kad   JAV   vy-
riausybe   pre`kybos   sumetimais   yra   suinteresuota   sureguliuoti   Klai-
pedos  klausima 27.

N.   Devio  pirmininkavimas  buvo  pirmas   izymus   JAV  pilie€io   ar-
bitrazas  Europoje  po  Taikos  konferencijos  Paryziuje.  Jis  pats   pazy-
mejo,   jog   „be   Amerikos   ki§imosi   i   Europos   sutvarkyma   artimoje
ateityje  negalima  nieko  gera  tenai  tiketis" 28.  Taigi  amerikie€io  tar-
pininkavimas,   sprendziant   Klaipedos   problems,   turejo   padeti   toles-
nei  JAV  veiklai ,Europoje.

Tautng   Saj'ungos   komisija,   pirmininkaujama   N.   Devio,    pradejo
darba  Zenevoje.  Jau  pirmame  posedyje,  v`asario  5  d.,  N.  Devis  savo
kalboje   kritikavo   politikos   vadovtf   pastangas   uzkirsti   kelia   laisvai
prekybai 29.  Tai  netiesiogiai  buvo  nukreipta  pries  Lietuvos  diplomatt!
pozicijas   neleisti   Lenkijai   dalyvauti   svarstant   Klaipedosr  klausima
ir  „normaliai"  i§spresti  visus  dominan6ia  problems.  Reik§damas  JAV
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pramoninio-prekybinio   monopolizmo   interesus,   N.   Devis   del   tarp-
tautiniu  pozitlriu  svarbiu  ir  gin6ytint!  teritoriju  turejo  savo  koncep-
cija,   kuri   sutapo   su   JAV   valdan6iu   siuoksniu   pozicijomis.   Jis   pa-
sisake  pries  bet  kokias  ypatingas   atskiru  tautng  privilegijas  tarptau-
tiniuose   santykiuose.   Propagavo   visu   tautu    lygiateisi   bendradar-
biavim?  visuotines  geroves  vardan 30.  Toks  pozitiris  buvo  naudingas
galingai,  stipriai  ir  geriausiai  galin6iai  konkuruoti  tarptautineje  are-
noje  valstybei-JAV,  kuri  ir  sieke  pirmauti  pasaulyje.  Toks  N.  De-
vio  nusistatymas  liete  ir  tarptautine  reik§me  turinti  Klaipedos  uosta.
Noredamas  i§vengti  politiniu  klausimLf  sprendimo,  N.   Devis   sutelke
demesi   i   ekonoming   klausimo   puss.   Jo   tikslas-pasiekti   Lenkijai
laisva   tranzita   per   Lietuva   gelezinkeliais   ir  vandens   keliu.   Ta5iau
Lietuvos   delegacija,   atsizvelgdama   i  Vilniaus   klausima,   tvirtai   lai-
kesi   nuomones,   jog  toks   tranzitas   visai   negalimas.   Kitaip   btitu.   1e-
galizuota   lenkng   okupacija3].   UZ   tai   N.   Devis   net   kaltino   Lietuvos
vyriausybe,   kad   tokiomis   savo   pretenzijomis   ji   trukdo   laisvai   eko-
nomi§kai  pletotis  visoms  Nemuno  baseino  teritorijoms 32.   Bet   Lietu-
vos   atstovai   Zenevoje   tvirtai   laikesi   savo   nusistatymo.    N.    Devio
komisijos  darbas  nejudejo.  Nenoredamas  grizti  i  JAV  tu§6iomis  ran-
komis,  jis  turejo  daryti  nuolaidng  Lietuvai 33.

Vasario  15  d.  atvykes  i  Var§uva,  N.  Devis  stengesi  tarpininkauti
lenkams   ir   lietuviams.   Per   pasikalbejima   su   Lenkijos   uzsienio   rei-
kalu  ministru  N.  Zamojskiu   (Zamoyski)   amerikietis   i§kele  net  Lie-
tuvos   de   jure   klausima 34.   Lenkijos   politikng   svarbiausias   reikalavi-
mas  taikai  su  Lietuva  pasiekti  buvo  esamo  status  quo  pripazinimas
su   tarn   tikromis   nuolaidomis   Lenkijai   Klaipedoje.   N.   Devis,   kaip
spejo  lietuviif  diplomatai,   matyt,   Zadejo   leiikams   i5tirti,  koki  isptidi
reikalavimai  padarys   Lietuvoje:   reikejo   nustatyti,   ar  jie   galetu   pa-
deti  normalizuoti  santykius 35.   Lietuvos   diplomatai   atkreipe  den.esi,
jog   amerikietis   per   pokalbius   stengiasi   pabrezti,   kad    lenkai   taip
pat  pasiryze   daryti   nuolaidu   reguliuojant   Klaipedos   problems 36.1§
dokumentu   aj§keja,   kad   N.   Devis   nepraleido   progos   pakalbeti   su
Lietuvos    delegatais    del    galimybit!    sudaryti    Baltijos    sajunga    su
Lenkija 37.  Vargu  ar  tai  galejo  btiti  tik  jo  asmeninis  interesas.  Tokio
plano  i§takos  sieke  JAV  Valstybes  departamento  sf eras.

1924  in.  vasario  23  d.   N.   Devis  iteike  Lietuvos   delegacijai   Klai-
pedos  konvencijos  projekt?.  Vis  delto  kai  kurie  straipsniai  toli  grazu
neatitiko  Lietuvos   pageidavimu,  bet  jis   specialiai  nepabreze  laisviu
Lenkijai,   ir   tai   paskatino   Lietuvos   vyriausybe   priimti   projekta38.
To  meto   Lenkijos   spauda   kritikavo   N.   Devio  veikla   ir  konvenc].jos
projekta.  Amerikietis  stengesi  itikinti  Lenkijos  atstovus,  kad  ju  eko-
nominius   interesus   Klaipedoje   ir   tranzita   Nemunu   konvencija   vis
delto   garantuos 39.   Klaipedos   „atidavima"   Lietuvai   pagal   konvenci-
jos  projekta   N.   Devis   lenkams  motyvavo  tuo,  kad   Lietuva   kol  kas
nenori   pripazinti   galutinio   Ambasadoriu   konferencijos     sprendimo
del   Vilniaus4°.   Apibendrinant   galima   pasakyti,   kad   JAV   atstovas
laikesi   nuomones,  jog  uZ  Vilniu   Lietuvai   btitina   atiduoti   Klaipeda,
kuria  galetng  naudotis  ir kitos  valstybes.

Vasario`  26   d.   N.   Devis   Zenevoje   kalbejosi   su   Lenkijos   atstovu
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Modzelevskiu.  Jam  pasake,  kad  planuojama  sudaryti  Klaipedos  uos-
to  Taryb?,  kuriai  priklausys  trys  nariai:  Lietuvos,  Klaipedos  ir  Tautt!
Sajungos;   Tautu   Sajungos   narys   atstovaus   Lenkijos,   kaip   ir   kitu
suinteresuotu   valstybii£,   interesams 4`.   Tokia     padetis    nepatenkino
lenku.  N.  Zamojskis  oficialiai  parei§ke,  kad  N.  Devio  pasitilymai  daro
didele   gala   Lenkijos   interesams42.   Leiikijos   valdantys   sluoksniai,
remiami   Pranctizijos,   sieke   gerokai   daugiau,   nei    sitile    lanks€.ios
N.  Devio  formuluotes.  Pranctizijos  deka  konvencijos  pasira§yma  pa-
vyko  perkelti  is  Zenevos  i  Paryziu,  ir  meginta  isples.ti  Lenkijos  tei-
ses  Klaipedoje.  Iki  pat   1924  in.  geguzes  8  d.  buvo  vis  atideliojamas
oficialus  konvencijos  klausimo  svarstymas.  Tuo  metu  diplomatiniais
kanalais   tartasi,   kad   prie  konvencijos   btitt!   pridetas   specialus   pro-
tokolas   ar   koks   kitas   dokumentas-rekomendacija,   normalizuojantis
Lietuvos   ir   Lenkijos   santykius43.   Jo   esme-Vilniaus   krastas   ga-
lutinai  pripazistamas  Lenkijai.   I§gasdinta   galimt2  komplikaciju  Lie-
tuvos  vyriausybe  pirmiausia  vel  kreipesi  paramos  i  JAV  vyriausybe.
Balandzio   16  d.  ji  igaliojo   K.   Bizausk?  pareik§ti  Va.3ingtono   admi-
nistracijai,  kad  toks   priedas  prie  konvencijos  bus   nepriimtinas   Lie-
tuvai.   Kartu   atstova   pra§e   „atitinkamai   inspiruoti"   tuo   klausimu
JAv  spauda 44.

|vyking   raidoje   tik   TSRS   vyriausybe,   atsizvelgdama   i   savvQ   ip-
teresus,   prakti§kai   pareme   Lietuva.   Dar   kovo   7   d._T.SRS   uzsienio
reikalt!  1iaudies  komisaras   G.   Ci6erinas   nota   Prancuzljos,   Ang}ijos,
Lenkijos,   Italijos,   Vokietijos   ir   kitoms   valstybems   kviete   nesiki§ti
i  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius  ir,  prisidengus  Klaipedos  klausimu,
nereguliuoti  ju  teritorinit2  problemt2 45.

1924   in.   geguzes   8   d.   Paryziuje  Ambasadoriu   konferencijos   na-
riai  pasirase  Klaipedos  kra§to  konvencija.  T?  pa€ia  diena  8.  K.  Ba-
lutis  telegrafu  perdave  instrukcijas  K.  Bizauskui  i  Va§ingtona.   Lie-
tuvos  atstovui  buvo  grieztai  nurodyta,  kad  „bet  koks   Klaipedos  ry-
Sys   su   Lietuvos   ir   Lenkijos   santykiais   bus   nepriimtinas"46.    Apie
tai  K.  Bizauskas  privalejo  informuoti  ir  N.  Devi.

Taigi  _N.   Devis,   atstovaves   JAV   interesams,   vis   delto   buvo   pa-
1ankesnis   Lietuvai   nei   Pranctizijos   atstovai.   Nors   jis   ir   stengesi
maksimaliai  padeti  Lenkijai  ir minimaliai  pakenkti  Lietuvai  del  Klai-
pedos   kra§to,   oficiali   lenku   istoriografija   kaltina   ji   per   daug   r}.uo-
laidziavus  Lietuvai 47.

JAV vieta  Lietuvos vyriausybes planuose del
Vilniaus  1924-1926 in.

Vakaru   valstybems   iforminus   Vilniaus   prijungima   p.rie   Lenki-
jos,   1ietuving   tauta   nebegalejo   tiketis,   kad   tarptautines   institu€ij.os
pades  susigr?Zinti  Vilniu.  Jai  teliko  .vienas  btidas:  saugoti  nep.azel.s-
tas   Lietuvos   teises   i   Vilnit!   ir   visals   atvejais   protestuoti   pri:s   jo
atple§ima48.1924   in.   rugpjti€io   2?..d.    K.   Bizauskas   paklause   vy-
riausybe,   kokios   bus   Lietuvos   pozicijos   del  Vilniaus   Tautu   Sajun-
goje,  kaip  apie  tai  informuoti  JAV  vyriausybe,  koki?  parama  galetng.     .   ,^      _                 `+.           1.                 ii       Tr      Tl  _  1..i:_     _^^:<i
;dt;i'k-ti  Am6rikos  lietuviai49.  Ta  pa€ia  diena  8.   K.  Balutis  pasiu



instrukcijas  £  Va5ington?.  Vyriausybe  planavo  del  Vilniaus  kreiptis
i  Tarptautini  teism?:  Kartu  Amerikos  lietuviams  rekomendavo  siusti
tan   tikras   rezoliucijas   Tautng   S?jungai   ir  JAV   Valstybes   departa-
mentui.  Svarbiausie. instrukcijos  mintis -,,1aikyti  Vilniaus  klausima
nuolat   egzistuojanciu   spaudoje   ir   oficialiose   JAV   sferose" 50.   Toki
uzdavini  kale  Lietuvos  atstovybei  Vasingtone.

Pasiuntinybes   pasta.ngomis   1924   in.   rugsejo   marl.   Cikagoje   su-
siktire  Amerikos  lietuviu  Vilniui  vaduoti  komitetas   (toliau -VVK),
su  kuriuo  buvo  palaikomi  ry§iai  per  Lietuvos  konsula   P.   Zadeiki5].
Jau   rugsejo   4   d.   VVK   pasiunte   savo   delegatus   i   Va§ingtona   pas
JAV  prezident?  K.  Kulidza  su  mernorandumu  ir  pra§e  paveikti,  kad
Lietuvos   ir   Lenkijos   gin6as   del   Vilriiaus   btitu   pavestas   Tarptauti-
niam  teismui52.   K.   Kulidzas  prieme   delegacij?   ir  pazadejo  padaryti
ka   tik   galesi?s53.   Amerikos   lietuviu   spauda   atkreipe   demesi   i   tai,
kad  pries  rinkimiis  JAV  politikai   links  Zadeti  viska,  nesiimdami  at-
sakomybes,  ar  igyvendins  tai.

Kartu  Amerikos  lietuving  delegatai  nusiunte  telegrama  Tautng  S?-
jungos  generaliniam  sekretoriui.

Susiktirus  Amerikoje  tokiai  organizacijai  kaip  VVK,   kilo  klausi-
mas,  kokia  turi  btiti  jos  veiklos  kryptis 54.   1925  in.  sausio  7  d.  Lietu-
vos  uzsienio  ref.kalu  ministerija  atsiunte  K.  Bizauskui  dar  platesnes
Vilniaus   vadavimo   akcijos   instrukcijas.   VVK  veikla   turejo   reik§tis
dviem  kryptimis:   I)   teikti  Vilniaus   lietuviams  materialine  parama;
2)   nuolatgs  visur  ir  kiekviena  proga  kelti  Vilniaus  klausima55.   Lie-
tuvos..vyriausybe   dar   anks6iau   panaudojo   Amerikos   lietuviu   orga-
nizecijas  politiniams  tikslams  kovoje  del  Vilniaus.  Sustiprejus  lenkng
nac.ionalistng   puolimui   pries    lietuving    5vietima   Vilniuje 56,    Lietuvos
vy.riausybe   padidino   finansine   parama   Vilniaus   lietuvi§koms   drau-
gijoms.   Didele   dalis   le§u   buvo   siun6iama   neoficialiai,   ivairing   orga-
nizaciju  ir  priva6iu  asmenng  vardu.   Dar   1924  in.   sausio  25  d.   slap-
taque   ra§te   K.   Biza.Tskui   vyriausybe   pranese,   kad   ji   rengiasi   kas
menes!  siusti  draugljoms  pinigus  per  JAV.  Ta6iau  tai  tiesiogiai  ne-
liete   Lietuvos   etstovybes   Va§ingtone.   Ji   privalejo   suie§koti   kokia
Amerikos   lietuvlvT   organizacija,   per   kuri?   ir  btitng   galima   sit!sti   pi-
nigus  i  Vilnii2,  zinoma,  su  salyga,  kad  reikalas  btitng  atliekamas  la-
bai  reguliariai,  o  svarbiausia -i§liktng  paslaptyje57.   Tai  buvo   daro-
rna   tarn,   kad   Vilniaus   lietuviai,   ju   organizacijos   galetu   vie§ai   pa-
reik§ti   Lenkijos   valdzios   atstovalns,   i§   kur   gauna   le§u,   ir   kartu
uzkirstu  kelia  lenku  teiginiams,  jog  Lietuvos  vyriausybe  finansuoja
okupuoto  kra§to  lietuvius.

Lietuvos  politikos  veikejai  stengesi  palaikyti  ry§ius  su  emigravu-
siais   i   uzsieni   buvusiais   Lenkijos   okupuotu   teritoriju   gyventojais:
ukrainie6iais  ir  baltarusiais.   1925  in.  pradzioje  Filadelfijoje  eme  or-
ganizuotis  vadinarlioji  „Lenkijos  pavergtng  tautng  s?junga",  kuri  jun-
ge  Amerikos  lietuvius,  baltarusius  ir  ukrainie6ius.  S?jungos  progra-
mos  projekte  numatyta  protestuoti  pries  Lenkijos  politika  Lietuvos,
Baltarusijos  ir  Ukrainos   Zemese,   teikti  moraline   ir  materialine   pa-
galba   Lenkijos   p.avergtoms   tautoms   Europoje 58.   Tokia   kolektyvine
triju  tautu  organizacija  JAV  galejo  tureti  ne  tik  propagandine,  bet
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ir..politine  reiksme  Lietuvai.  Gausia  lietuving  ir  mlnetng  tautu  emigra-
c|j?   buvo   galimq   panaudoti   siekti   palankesnio   Lietuvai   JAV   vy-
riau`sybes   demesio   santykiuose   su   Lenkija.   Mineto   regiono   nesta-
bilumas  neigiamai  atsiliepdavo  ir  Lietuvos  meginimui  gauti  finansi-
ne  JAV  banku  parama 59.

1925  in.  sausio   12  d.  K.  Bizauskas  rage  Lietuvos  uzsienio  reikalng
ministrui  V.  Carneckiui,  jog  mineta  sajunga  gali  duoti  naudos  pro-
pagandiniam  darbui  pries   Lenkij?,  ypa6  jei   Lietuvos   atstovybe  pa-
laikys  tinkam?  kontakta  su  ja 60.  S?jungos  organizatoriai,  noredami
SUZ.ivnoti  Lietuvos  atstovybes  Va§ingtone  pozicijas,  kreipesi  i  ja.  Kar-
tu  isspausdino  nedideli  atsi5aukima  Amerikos  lietuviu  periodiniuose
leidiniuose   ,,Vienybe"   ir  „G,arsas" 6].   Organizacija   susilauke   didelio
triju   i§eivijos   tautu   susidomejimo   ir  pritarimo.   K.   Bizauskas   paza-
dejo   sajungos   sekretoriui   P.   Ptikui   remti`  jng   veikla,   tik   pazymejo,
kad   „santykiai   su   pasiuntinybe   turi   btiti   laikomi   didziausioje   pa-
slaptyje",  nes  kitaip   gall  pakenkti  sajungos  veiklai  ir  pasiuntinybes
darbui62.   Lietuvos   atstovo   atsargumas   priklause   nuo  Vakarng   vals-
tybiu  spaudimo  Lietuvai  sureguliuoti  savo  santykius  su  Lenkija.  Be
to,   buvo   stengiamasi   i§vengti   Lenkijos   atstovybes   JAV   ir   lenku
emigrantu  i§puoliu,  kaltinimu  Lietuvai  antilenki§ka  veikla.  I  tai,  be
abejo,  btitng  atkreipusi  demesi  JAV  vyriausybe,  kuri,  vadovaudamasi
savais  interesais,  oficialiai  propagavo  taika  pasaulyje.

Del  tokio  atsargumo   Lietuvos   atstovybe  kentejo  ir  nuo   kai   ku-
ring   Amerikos   lietuviu   kairesning   gruping   pareiskimt!.   Jos   vie§ai   kal-
tino   atstovybe   pasyvumu   ginant   Lietuvos   reikalus63.   Ta6iau   JAV
vyriausybes  vadinamosios   „taikingos"   pozicijos  verte   Lietuvos   dip-
lomatus  dangstyti  savo veikla  ir dirbti  slapta.

„Lenkijos  pavergti! tautt!  s?junga"  galutinai  susiformavo  1925 in.
balandzio   16  d.   Filadelfijoje64.  Apie  tolesnius   atstovybes   ry§ius   su
§ia  organizacija  negalime  nieko  daugiau  pasakyti,  nes  nepavyko  ras-
ti  dokumentu.

1925  in.   susiktirusios   Lietuvoje   „Vilniui   vaduoti   sajungos"    (to-
liau-VVS)   istatuose  buvo  pazymeta,  kad  s?junga  uzmezga  ir  pa-
laiko  ry5ius. su  visomis   del  Vilniaus   susirtipinusiomis  organizacijo-
mis  Lietuvoje  ir  lietuviu  i§eivijos -Amerikoje,  Anglijoje  ir  kitur 65
15  studijuotu  archyvu  dokumentu  ai§keja,  kad  VVS  ir  Amerikos  lie:
tuviu  ry§ys  buvo  silpnas,  nors  Amerikos  lietuviai  Vilniaus  reikalais
domejosi,  del  jtf  sielojosi  ir  rtipinosi  ne  maziau  uZ  Lietuvos  gyven-
tojus.  Ta6iau,   kaip   prisipazino   patys  VVS   nariai,   ,,buvo  jau6iama,
kad  mtisu  keliai  daznai  i§siskiria,  kad  mes  vieni  kitt!  nesuprantame,
kad  mes  kartais  darome  viena  ir ta  pati,  o  kartais  ir  visai  skirtingus
darbus"66.   Del   silpno   ry§io   kaltas   ne   tik   didziulis   atstumas   tarp
Lietuvos   'ir   JAV,   bet   ir   pa6ios   Lietuvos   politiniai   prie§taravimai.
Be  to,  Amerikos   lietuviai  nelabai   suprato  Vilniaus   lietuviu  veiklos
lankstumo  Lenkijos  valdziai.  Nemaza  itakos  turejo  ir  vingiuota  vy-
riausybes  politika,  kuri?  atspindejo  jos  atstovybes Va§ingtone veikla.

Atvir6s  Lietuvos  vyriausybes  antilenkiskos  veiklos  didziosios  Va-
kart!  valstybes  nepageidavo,  todel  1925-1926  in.  vyko  kelerios  dery-
bos  su  Lenkijos  atstovais 67.  Antilenki5ka   propaganda   Lietuvos   vy-
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riausybe  stengesi  vykdyti  per  tarpininkus,  pavienius  Zmones.  Buvo
ie§koma   ir   imamasi   ivairiu   tos   veiklos   formi!.   Meginta   panaudoti
ir  uzsienyje  besimokan6ius  lietuviq  studentus.  Jie  privalejo  uzmegz-
ti  ry§ius  su  Lenkijos  pavergtu  tautu  studentija,  informuoti  to  kra§-
to,  kuriame  studijuoja,  visuomene  apie  Vilniaus  klausima  per  spau-
da,   paskaitomis   ir  kitais   btidais68.   Tai   liete   ir  JAV   koledzuose   bei
universitetuose  studijuojan€ius  lietuvius.

JAV vyriausybes  pozicijos  del  Lietuvos
ir  Lenkijos  santykiu  1927-1929 in.

1927   in.   pradzioje   Anglijos,   Pranctizijos   ir   Italijos   pasiuntiniai
Kaune  dare  Zygiu,  kad  priverstu  Lietuvos  vyriausybe  pradeti  dery-
bas  su  Lenkijos  atstovais  del  diplomatiniu  santykiu  uzmezgimo.  Tos
pa€ios   krypties   laikesi   ir  JAV.   1926-1927   in.   pastebimi   artimesni
finansiniai  Lenkijos  ry§iai  su  JAV69.  Del  to  JAV  valdantys  sluoks-
niai   buvo   gana   palanktis   Lenkijai.   Va§ingtono   administracija   pa-
naudojo   Lietuvos   atstovybe   jos   vyriausybes   pozitiriui   i   santykius
su  Lenkija  zonduoti.  Tai  ry§kiai  gali  parodyti   1927  in.  sausio   15  d.
K.  Bizausko  ir JAV  atstovo  Varsuvoje  DZ.  Stetsono   (Stetson),  trum-
pam  parvykusio  i  Amerika,  pokalbis.  Jame  DZ.  Stetsonas,  paneigda-
mas  lietuviu  primetam?   Lenkijai   agresyvuma,   pabreze,  jog  Vilnius
turi   priklausyti   Lenkijai   kaip   lenkiskas   miestas7°.   Be   kita   ko,   pa-
Zymejo,   kad   Lenkijos   sienos   yra   ga]utinai   nustatytos,   ir  visas   pa-
saulis  jas  pripazista.   Ta6iau   K.   Bizauskas  tai   paneige,  motyvuoda-
mas,   jog   didziosios   valstybes   negarantavo   Lenkijos   rytiniu   sienu..
Be  to,   Lietuva   ir  TSRS  nepripazino  esamos  padeties 7].  Amerikietis
kelis   kartus   priekaistavo   K.   Bizauskui   del   vokie6iu   ir   rusu   itakos
Lietuvoje.  Atstovas  paaiskino,  jog  tai  yra  lenku  paskleistas  mitas,  ir
akcentavo,   kad   Lietuva   visuomet   ieskoj.o   geru   santykiu   su   kaimy-
nais.   Tuomet   DZ.   Stetsonas,   remdamasis   tuo,   kad   Lenkijoje   gyva
Liublino  unijos  ideja,  megino  itikinti  Lietuvos  ekonomines  sajungos
su  Lenkija  reikalingumu.  Tai  nuneigdamas,  K.  Bizauskas  pazymejo,
jog   ekonominiai   ry§iai   su   Lenkija   nenaudingi,   nes   Lietuva   savo
uzsienio   prekyba   stengiasi   kreipti   i   Anglija   ir   JAV.   Tiesa,   kaip
pastebejo  atstovas,  yra  galimybe  padaryti  tarn  tikru  ekonominiu  nuo-
1aidng   Lenkijai,   jei   ji   grazins   Lietuvai   Vilniu72.   Del   politiniu   ry§ing
su  Lenkija,  kaip  pabreze  K.  Bizauskas,  negali  bnti  jokiu  kalbu.  Pa-
tikslindamas   isreiksta   minti,   pazymejo:   jeigu   Lietuvai   tektt2   suda-
ryti  su  kuo  sajung?,  tai  „btitu  pasirinkta  Rusija   [. . .I   artimesniems
ry§iams  uzmegzti`` 73.  Tai,  suprantama,  nebuvo  nei  K.  Bizausko,  nei
jo   vyriausybes   pozicija.   Si   mintis   buvo   pasakyta   grei6iau   norint
sukelti  ivairiu  min6iu  JAV  politiniuose  sluoksniuose.  0  DZ.  Stetsono
pozicija   prakti§kai   atspindejo  JAV  Valstybes   departamento   nuotai-
kas,   nepalankias   Lietuvos   tautiniams   interesams.   K.   Bizausko   is-
reik5tos   mintys   buvo   nepriimtinos   ne   tik   Lenkijai,   bet,   matyt,,   ir
Jungtinems  Valstijoms.

Lenkijos  vadovams  siekiant  pradeti  derybas  su  Lietuvos  vyriau-
sybe,   1928  in.   sausio   pradzioje  jos   atstovybeje  Vasingtone   lankesi
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Lenkijos  pasiuntinys  JAV  J.  Cechanovskis   (Ciechanowski).  Jo  tiks-
1as -uzmegzti   pasiuntinybiu   rysius 74,   kuriu   reikejo   pradeti   Lietu-
vos  ir  Lenkijos  deryboms.  1928  in.  tokios  derybos  vyko  Karaliau6iuje.
Ta6iau   del   principinio   Lietuvos   vyriausybes   nusistatymo   Vilniaus
klausimu   prie  bendros   nuomones   neprieita.   Ta6iau   abi   puses   susi-
tare   derybas   kuriuo   nors   klausimu   bet   kada   atnaujinti.   Lietuvos
delegacija  dar  pazadejo  duoti  pasitilymu  prekybai  sunorminti 75.  Va-
5ingtono   diplomatiniuose   sluoksniuose   buvo   priekai§taujama   Lietu-
vos   vyriausybei,   kad   ji,   neatsizadedama   savo   nuomones   del   Vil-
niaus,   „vis   tik   galejo   vie5os   opinijos   delei   parodyti   didesnio   noro
taikos   idejai   igyvendinti" 76.   Ai§kiau   JAV   vyriausybes   pozicijas   i§-
rei§ke  JAV  spauda:   Lietuvos  politika  traktavo  kaip   agresyvia,  JLruk-
dan€ia  pasaulinei  taikai.  Tautu  Sajungos  nutarima  pripazinti  Vilniu
Lenkijai  ji   laike  teisingu,   nes  tai   padejo   isvengti   Lietuvos   ir   Len-
kijos  karo 77.  Tokia   atvira  nuomone  buvo  labai  susirtipines  Lietuvos
atstovas  Va§ingtone  M.   Bagdonas.   Jis   pra§e   vyriausybe   „nepagai-
leti   suteikti   uzsienio   spaudos   atstovams,   ypa6   „Asosieited   Pres"
(Associated   Press)    korespondentams,   kurie   gama   be§ali§kai   infor-
muoja   spauda,   daugiau   Ziniu"78.   M.   Bagdonas   dar   karta   primine
vyriausybei,  koki  vaidmeni  vaidina   spauda,   formuojant  JAV  visuo-
menes  nuomone.

Tuo   metu   vyko   intensyvi   Kelogo   pakto  tarp   JAV   ir  kitu   §aliu
sudarymo  kampanija,  i  kuria  buvo  itraukta  ir  Lietuva.  Paktas  turejo
paveikti   ir   Lietuvos   santykius   su   Lenkija.    1928   in.   rugsejo   5   d.
A.   Voldemaras   pasiunte   JAV   valstybes   sekretoriui   speciali!   ra§t?,
kuriame,  pritardamas  paktui,  pazymejo,  jog  Lietuvos  vyriausybe  vis
delto  tiki  teisingu  Vilniaus  klausimo  i§sprendimu  Lietuvos  naudai 79.
Lietuvos  politikai  buvo  giliai  isitikine,  kad  Kelogo  paktas  „yra  tiktai
pirmas  Zingsnis  i  pasauline  taika" 8°.  A.  Voldemaro  teiginiu  anaiize
leidzia  tvirtinti,  jog   Lietuvos  vyriausybe,   pasirasiusi   Kelogo   pakta,
neatsisakys  Vilniaus.   Tai   ir  norejo   pabrezti   Lietuvos   premjeras.   Ir
pats   paktas   is   esmes   buvo  tik   formali   taikos   idejos   israi§ka,   kuri,
remiantis  pakto  sutar6iu  turiniu,  neuzkirto  kelio   galimiems  konflik-
tams.   1§  to   ai§kejo,   kad   Lietuvos  vyriausybei,  kol  ji   neatgavo  Vil-
niaus,   paktas   neturi   reiksmes.   Tat   1929   in.   pradzioje   patvirtino   ir
naujasis  Lietuvos  atstovas  Vasingtone  8.  K.  Balutis.  Lankydamasis
Amerikos   lietuviu   „Tevynes"   1aikra56io   redakcijoje,   pokalbyje   del
Vilniaus   paaiskino,   kad   klausimas   bus   tol   aktualus,   kol   lietuviai
„ji   gyvu   laikys   ir   nuolat   judins"8t.   Leista   suprasti,   kad   pasiunti-
nybes  pozicijos  tuo  klausimu  Amerikoje  bus  tokios  pat  kaip  ir  anks-
€iau.   Vis   delto   JAV   Valstybes   departamentas   ir   toliau   domejosi
Lietuvos   pozitiriu   i   santykiu   su   Lenkija   sureguliavima.    1929   in.
balandzio  9  d.  i   Kauna   atvyko  JAV  pasiuntinybes   Rygoje  sekreto-
rius  DZ.  Susdorfas  pristatyti naujo pasiuntinybes  sekretoriaus  DZ. Ke.
nano   (Kennan).   Susitikime  su   Lietuvos   uzsienio   reikalu  ministeri-
jos   atstovais   DZ.    Susdorfas   domejosi,   ar   Lietuva   gavo   Lenkijos
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vai   paai§kino,   kad   per   demarkacijos   linija   susisiekimas   uzdarytas.
Pakitimt2   gali   fvykti  tik  tuo   atveju,   kuomet   Lenkija   pripazins   Vil-
niaus   kra§ta   Lietuvos   teritorijos   dalimi83.   Tai   rei§ke,   jog   derybos
su   Lenkija   neduos   rezultatu.   Toks   Lietuvos   vyriausybes   nusistaty-
mas  nepatenkino  JAV  valdan6iu  sluoksniu.  To  meto  JAV  anglLf  kal-
ba    leidziamoje   spaudoje   Lietuva   vaizduojama    despoti§ku    kra§tu,
konfliktng  §altiniu 84.   Kodel  tuo  metu  sustiprejo  JAV  spaudos  kri.lika
Lietuvos   atzvilgiu   ir  JAV   politiniu   sluoksning   susidomejimas   Lietu-
vos   ir  Lenkijos   santykiais,   ypa6   ekonominiais?   Tai   i§   dalies   paai§-
kina  ir  DZ.   Susdorfo  vizitas  i   Kauna.  Pokalbyje  jis  domejosi   Lietu-
vos   i`r  TSRS   santykiais,   TSRS   ekonomine   ir  ypaE  vidaus   poli[ikos
padetimi.   Klausinejo,   ar   Lietuvos   atstovas   Maskvoje   negaletng   su-
rinkti   tikslios   informacijos   minetais   klausimais 85.   Toks   amerikie5io
demesys  Tarybu   Sajungai  turejo  ry§i   su   Lietuvos   ir  Lenkijos   san-
tykiais.   Kaip   rodo   dokumentai,   tuo   metu   Tarybu   §alimi   gyvai   do-
mejosi   priva5ios,   itakingos   ir   labai   turtingos   finansines-prekybines
JAV   sferos.   Jos   planavo   investuoti   kapitalus   Lenkijoje   ar  Vokieti-
joje,  ten   i§plesdamos   pramone,  o   gaminius'  realizuoti  Tarybu   §aly-
je86.   Be   abejones,   tos   prekes   galejo   btiti   parduodamos   ir   kituose
Europos  rajonuose,  taip  pat  ir  Lietuvoje.  JAV  kapitalui  reikejo  sta-
bilaus  regiono  Rytu  Europoje.   Su  tuo  susijusi  ir  antikarine  H.  Hti-
verio    vyriausybes    politika    Kelogo    pakto    pagrindu87.    Sis    paktas
maskavo JAV ekonominio skverbimosi  stiprejima  Europoje iki  1929 in.
pasaulines  ekonomines  krizes.

Apibendrinant   galima   pasakyti,   kad   JAV   politika   Lietuvos   at-
Zvilgiu  nebuvo  nuosekli.  Ji   priklause  nuo  Europos   ir  pa€iu  Jungti-
nib   Amerikos   Vals
JAV,   kaip   ir  kitos
sia  savo  interesais.

u   politinio   ir   ekonominio   gyvenimo   poslinking
dziosios   valstybes,   is   esmes   rtipinosi   pirrniau-

15vados

1.  Lietuvos  vyriausybes  de  facto  ir  de  jure  pripazinimas   1922  in.
1iepos  28  d.  bei  JAV  vyriausybes  atstovu  palanktls  pasisakymai  del
Lietuvos   orientavo   Lietuvos   vyriausybe   savo   tolesnius   politinius,
ekonominius  ir  nacionalinius  tikslus  sieti  su  JAV  parama.

2.   JAV   vyriausybe   pritare   Klaipedos   ijungimui   i   Lietuvos   su-
deti,  tikedamasi, jog  Lietuvos  vyriausybe  susitaikys  su Vilniaus  kra§-
to   praradimu.   N.   Devio,   netiesiogiai   atstovavusio  JAV  vyriausybei
ir  JAV  monopoliju  interesams,  pirmininkavimas  Klaipedos  klausimo
sprendimo  komisijai  leido  pletoti  JAV  veikla  Europoje.  Nors  N.  De-
vio   sprendimas   nevisi§kai   atitiko   Lietuvos   vyriausybes   tikslus,   bet
jo  pozicijos  buvo  palankesnes  nei  Pranctizijos  atstovi!.

3.  JAV  vyriausybe,  pateisindama  Vilniaus  kra§to  !jungima  i  Len-
kijos   sudeti,   megino   sureguliuoti   Lietuvos   ir   Lenkijos   prie§taravi-
mus,  neperzitirint  Vilniaus  klausimo.   Lietuvos   itraukimas   i   Ke]ogo
pakto   sutar6iu   pasira§yma   buvo   viena   is   priemoning   neutralizuoti
Lietuvos  siekimus  atgauti Vilniu.

4.   1924-1929  in.  sustiprejus  JAV  veiklai  Europoje,  Lietuvos  vy-
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riausybei  vel  atsirado  vil6ii!,  kad  JAV  gales  p`adeti  sureguliuoti  san-
tykius   su   Lenkija   Lietuvai   naudinga   linkme.   Vykstant   Lietuvos   ir
Lenkijos  `atstovt!  deryboms,  Lietuvos  vyriausybe  stengesi  netiesiogiai
panaudoti   antilenki§kt!   JAV   organizaciju,   Amerikos   lietuvit!   ir   kai
kuril£   izymiu   amerikie6iu   veikla   savo   propagaridai,   atkreipti   JAV
vyriausybes  demesi  i  Lietuvos  tikslus.

5.  UTAV,   kaip   ir  kitos   didziosios  valstybes,   menkai   domejosi   Lie-
tuvos,  mazos  ir  silpnos  valstybes,  siekimais.  Jos  kaitaliojo  savo  nu-
sistatymus  pirmiausia  pagal  tai,  kiek  mate  naudos  savo  interesams
ir   kiek   buvo   btltina   stabilizuoti   politinei   pade6iai   Rytu   Europoje.
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BIIjlbHroccKAH  H  KJIAHHEIicKAfl   HpoBJIEMbl  H  Ho3HUHfl
CLHA  8  1922-i929  rr.

10.   CKHPIOC

P e 3 Io M e

IlepexoH   a,AMHHiHicTpaurHH   BamHHrTona   oT   IIOJI'HTIIKH   aKTHBHoro  K   rloJIHTHKe   mac-
cHBHor`o   H3ouTjll|HioHiH3Ma   coBHaJI   c   HatlaJIOM    oXHBJleHHH   jieHTeJII>HoC"    CIIIA   a    EB-
pollie,    IIoj|iroTOBJlflBmefi    HoitlBy   A7m   9KOHOMHtlecKOH   AeHTejlbHocTH.    PelllaH    CBOH   Tep-
pHTOpllaJII>Hble    BotITpocbl    Ha    MexnyHapiotjiHblx    IIeperoBiopax,    JI,HTO/BCKoe    npaBHTejlb-
cTB'o   HaflejlJI'ocb   H,a   HOMoub   IIJo,JI'HTHKe   CIIIA   KaK   H'eHTpaJlbiHblx   IIocpeA,HillKoiB.   Hpie;I-
cTaBHTeJlb    IIpaBHTeJlbcTBa    H    MOHollioJIHfi    CIIIA    HopMa,H    HeBHc    CBOHM    npejroelia-
Te/Ibc`TtBOM    a    KOM'Hic`CIIH    JliH"    HauHH,    roBoPH    o    KJlafinezicKOM    BOIIpioice,     IIOJloxHJI
IIaqaJI,o   j|aJlbHeHmeH    j|eHTejlb,Hoc"    CIIIA    8    EBpolle.    IlpaBHTeJlbcTBo    CIIIA    oHo6.
pHJlio   BKJIIoqeHHe   KJ[afille;|bl   a   cocTaB    JliHTBI]I,   Ho   83aMeH    oHio    Ha'AeHJlocb   Ha   oTKa3
IIpaBIITejlbcT,Ba   JIIITBbl   OT   BHjlbHIOccKorio   KpaH   a   nojlb3y   rloJII>,IIIH.   Hoj|r,OT087IeHHblH
a   Hatlajle   1924   r.   H.   J|ieBH`coM   npoeKT   no   Biollpocy   KjlarineHbl   xio"   H   He   yjio87Ie-
TBQPHTI   npaBHTeJlbcT,Bo   JIHTBbl,   Ho   9Ta   Ho3HI|HH   6bljla   A/IH   Hero   6o/lee   npHeMJleM`OH,
tleM   Ho3HI|Hfl    ®paHuHH.    PaacMaTp`H;Bafl   po/Ib   IIoipTa    K,7IaHIIej|bl   c   TotlKill   3PeHHH   IIH-
TepiecoB    MOHollioJIHH    CIIIA,    aMe,pH\KaHeli   cTpeMH7IicH    H    MaKcllMaJlbH,o    yj|oBJleTBoPHTb
IIPHTfl3aHHH   HOJlblnH   K   K7Iafinej|e   H   HaHec"   M'HHIIMajlbHblfi   Bpen   HHTepiecaM   JIHTBbl.
OA`HaK0    ero    1103iHI|HH    Hie    ycTpaHBaJla    npa`Bjluille    KpyliH    HOJlbtlllll.    O,HH    cTpeMIIJIHcb
IIepecMOTpeTb   IIPoeKT   H.   J|eBHi'ca.

exoeHL°L#aHBTE#£:::P'%Be%E#%nipbH:TB:HCTHeanb%#=;HKcafiuAaMH°::8:#:::E:¥£on#[u]iHnoTCTb°B=
HeMy.    HOJII]3yH\cb    TaKHM     rloJloxeHiHeM,     aAMHHHCTpauHH     BalllHHrTOHa    xoTeJla     y/Ia-
j|HTb    oTHollleHHjl    JIHTBbl    H    rlojlbmH    6e3    HepecMioTpa    BHJlbHlocicKoro    Bollpoca.    14
Hojl6pfl   1928  in.   aMepHKaHUH   npHHysHJIH   npaB,HTerlBCTBo   JIHTBbl   noAn`IIicaTb  j|olioBopa
ap6HTpaxa    H   KOHic'IIjljll|HH,   HM.elourHe   oTH\ollleHHe   K   naKTy   KeJIora,   KOToPI]Ie   HH   rlo
coAepxaHHro,    HH    rlo   IIj|ee    He    HMeun    j|Jljl    jlHToiBneB    3HatleH"    j|o    Tex    IIoP,    HOKa
BHjlbHloccKHfi   K]pafi   ocTaBaJlcjl   8   cacTa',Be   HOJlbmll.   TorlbKo   a   KioHHe    1929   r.   HioBoe
IIpaBHTeJlbcT,Bo    10.    Ty6fl7IH`ca    noj|TBepIiHjlo   IIo;inHcaHHI]Ie   a    CIIIA   corJlameHHH.
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HpaBHTerlbtcTB.o     JI'HTBbl    Tlepe3     cBoero     npej|icTaB'HTe7IH    8    BaHIHHrTOHe    HoflAep-
XHBaJlo   TecHble,    Ho   T,aflHHe    cBH3iHi   c   ocHOBaH,HI]IM    8    1924    r.    8    tlHKaro    jlHTOBCKHM
«KOM'IITeTOM   ocBo6oX;ieHHfl   BHJlhHIOca»   H   c   «Coro3to'M   Hapor|oB,   IIopa6on|eHHI]Ix   Ho-
JIHKaMrH»,   ,ocHo,BaHHblM   8   HatlaJle   1925   r.   8   ®HJlal|eJlbdyHH.   HpencTaBHTeJlbcTBo   JIKT-
Bbl    8    BamHHrToiHe    Kolopj|HHHPo`BaJlo    liefiicTBHH    9THx    opraH\H3auHfi.     HPoHaraHflHCT-
cKafl    j|eflTeJIBHtocTb   9THx    opra'HH3al|Kfi    H,crliodlb3ioBaJlacb    rlpaBHTejlbcTBOM    JIHTBH    Bo
BpleMfl   IIeperoBoPoB   c   HOJII]He#.   I|eJlb -o6pa"Tb   BHKMaHIIe   IIpaBHTleJII]cT'Ba    CHIA
Ha    cTpieMJle.HKte    JIHTOBI|eB    rloJlytlHTb    HounlepxKy.    8    9To    BpeMfl    IIpfiMafl    aHTH,IIOJII>-
cKaH     IIponaraHj|a     cO     cTOpOHI]I     jl,IITOBI|eB     cpej|H     1107IHTHqecKHx     H     9KOHOMHqecKHx
KpyroiB    CIIIA    6I]IJla    HexeJlaTeJII]Ha.    HM    \i5I>17I    HyxeH    clloKofzlllE>Ifl    perKOH    HOJlbmH
H    JIHTBEI    KaK    9KOHOMHqecKiHfl    K    IIIOJmTIItleicKHfi    HjlalIAapMbl    8    Bo'CTotlHOH    EBPoiHe.
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