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ALGIMANTAS    KASPARAVICIUS

KOALICINES   LIAUDININKU   IR   SOCIALDEMOKRATU
VYRIAUSYBES   PASTANGOS   REORGANIZUOTI

KARIUOMENE  1926  METAIS

Reikia  pasakyti,  kad  istorikai  Lietuvos  kariuomenes  padeties   1926  in.
ir  koalicines  liaudininkng  ir  socialdemokratu  vyriausybes  pastangu  pertvar-
kyti  kariuomene  ir  sustiprinti  kra5to  sauguma  visi5kai  nenagrinejo.  Atsi-
minimuose  apie  M.  Slezevi€ing  5i  klausima  pripuolamai  paliete  K.  Skirpa 1.
Jis  pazymejo,  kad  tai  buvo  pirmasis  Lietuvos  karo  vadovybes  bandymas
i5s'tudijuoti  Lietuvos  strategine  padeti  ir  parengti  gynybos  planus 2.  Apie
1926 in. vasairos ir rudens Lietuvos kariuome.nes pertvarkyma  atsiminimuo.se
uzsimine  .ir  S.  Ra§tikis3.   Nenagrinedamas  reformu  jis  tik  pastebejo,  kad
jos   buvo   reikalingos,   ta6iau   kariuomeneje   sukele   nepasitenkinima4.   Sio
straips,nio  tikslas  yra  itru,mpai  apzvelgti  Lietuvos  ir  Lentkijos  santykius  ir
abieju  §aliu  karini  pajeguma   1926  in.  bei  patyrineti  Lietuvos  vyriausybes
ir  karo  vadovybes  kariuomeneje  pradetu  pertvarkymu  priezastis  ir  esme.

Lietuvos  ir   Lenkijos  isantykiai.   Lenkijos  karine  galia

Tarp   dvieju   pasauliniu   karu   greta   politikos   ir   diplomatijos   svarbia
reik§me  Europos  valstybing  tarpusavio  santykiams  turejo  jegos  argumen-
tai:   valstybes   dydis,   karine  jega,   sugebejimas   ja   demonstruoti.   Lietuva
nebuvo   i§imtis.   Valstybe,    susiktirusi   Zlugus   kelioms   imperijoms,   buvo
trapi  ir  lengvai   pazeidziama.  Trys   didieji  kaimynai -Lenkija,  Vokietija
ir  Sovietu  Sajunga   (Rusija)   buvo  prie§iski  nepriklausomos  Lietuvos  bu-
vimui,   sieke  itraukti  ja  i  savo  politine  orbita.  Nepriklausomybe     Lietuva
galejo   i§saugoti   tik  palaikydama   prie§i5ku   valstybing   itakois   pusiausvyr?
ir   turedama   pakankamai   stipria   kariuomene.    Tai    akivaizdziai    parode
1920  in.  spalio  menesio  Lenkijos  agresija  ir  Vilniaus  uzgrobimas.  Konflik-
tas  su   Lenkija  tapo  permanentinis  ir  uztruko  iki  pat   11   pasaulinio  karo.
Abi  valstybes  tarp  .saves  nepalai,ke  jokiu  politiniu  ar  diplomatining  santy-
kiu.  I§skyrus   1920  in.1apkri€io  21   d.  paliaubas,  jos  viena  su  kita  taip  pat
nepasira§e  jokios  karo  nutraukimo,  taikos  ar  nepuolimo  sutarties.  1§  abie-
ju  pusiu  karo  veiksmai  galejo  btiti  atnaujinti  bet  kuriuo  metu.  Lietuva  ne-
pripazino   1923  in.  kovo   15  d.  Ambasadoring  konfederacijos  sprendimo  Vil-
niu  ir  Vilniaus  kra5t?  atiduoti  Lenkijai  ir  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  patvir-
tintos   472   kin   ilgio   demarkacines   linijos.   Tiesa,   1920   in.   spalio   menesi
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uzgrobtas  Vilnius  nebuvo  galutinis  Lenkijo.s  tikslas.  Tarpukario  Lenkijos
tautines   ir  valstybines   aspiiracijos   buvo   siejamos  .su   visa   Lietuva.   Len-
kija  norejo  sudaryti  geras  salygas  tautinei  ekspansijai  i  Lietuv?,  aplenk-
dama  Vokietija,   gauti   pa'togesn,i   i§ejima  i   Baltijos  jtira,   kontroliuo,ti   ke-
1ius  i5  SSSR  i  Europ?  ir i5plesti  savo pramones  rinks.

Nebuvo  ivykdytas   ir  Ambasadoriu  konferencijos   sprendimas  padalinti
neutraliaja   zona   tarp   abieju   5aling.   Nepaisydama   sprendimo,   Lenkija   ir
toliau   okupavo   92,2   km2   Lietuvai   priskirtos   teritorijos,   o   Lietuva   savo
ruoztu  jai   negrazino   33,I   kvadratinio  kilometro5.   Nors   Lenkija   skelbesi
gerbianti   ir  vykdanti  Ambasadoring  konferencijos   sprendimus   ir  pripazis-
tanti  jos  nustatyta  siena,  ji  ir  toliau  okupavo  59,I   km2  neutralios  zonos.

Lietuvai  kale  nerima  ir  nestabili  Lenkijos  vidaus  politine  padetis,  daz-
ni   antilietuvi§'ki   vei.ksmai   jos   okupuotose   Lietuvos   Zem6se.   Po   1926   in.
geguzes  menesio   karinio   perversmo   Lenkijoje  ir  J.   Pilsudskio   atejimo  i
valdzia  buvo  pertvarkyta  Lenkijos  karine  vadovybe.  Ypatinga  reik5me  ir
daug  teisiu  igijo  generalinio  Stabo  vir5ininkas.  Pagerejo  vadovavimas  ka-
riuomenei  ir  jos  organizacija.   Lenkijos  militarizavimas  kele  gresme  Lie-
tuvai.   Padaugejo   konfliktu   prie   demarkacines   linijos.   Lenkijos   lektuvai
daznai  pazieidinejo  Lie;tuvos  oro  erdve.   Lalktinai  `jautesi  taip   drasiai,  kad
ne  karta  buvo  net  nusileide  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  prie  Seiriju,
Giedrai6iu,   Btidvie6io6.   Lietuvos   pasienio   policija   buvo   per   silpna,   kad
galetu  lektuvus  sulaikyti   ar  numu5ti.   Laktinai,  surinke  informacija   Len-
kijos  'karo  Zvailgybai,  grizdavo  i  savo ,bazes.  Lenkijos  spaudo`je  vos  ne  kas
savaite  pasirodydavo  straipsnii!,  skatinan6iu  militarizma  ir  imperializma.
Pavyzdziui,  karinis  Zurnalas  „Polska  Zbrojna"   1926  in.  Iiepos  5  d.  veda-
majame  tiesiai  rage:  „Versalio  traktatas  lenkus  nuskriaude,  nes  negrazino
Lenkijai   1772   in.   sienng   (...)    §iu   savo  pretenziju   lenkai   niekada   nei§si-
Zades,  nes  Sis  imperializmas  yra  grieztas  visos  tautos  nusistatymas   (. . .).
Todel  lenkai  turi  !sukurti  toki?  kariuomene,   kuri  isvaduotu  Zemes  vaka-
ruose,   §iaureje  ir  ryttuoise   (. . .)   ,kiekvienas  lenkas  turi  btiti  (ka'reivis,  'kick-
viena  lenke-priklausyti  tautos   gvardijos  rezervui,  visi  vaikai  turi  btiti
kareiviai.   Kiekviena   mama  turime  padaryti  tvirtove,  o  visa   Lenkija   turi
tapti  2bro/.#cl  od  s/op  do  gzoc„gr" 7.  Kad  lenkai  ne  tik  kalbejo,  bet  ir  prak-
tiskai  veike  pirmiausia  rodo  karines  i5laidos.   1924-1927  in.  daugiau  nei
tre6dalis   Lenkijos  valstybes  biudzeto  le§u  buvo  ,skiriama   karinems   reik-
mems   (Zr.llent.).

I    lentel a.    Lenkijos  valstybes  ir  Krasto  apsaugos  ministerijos  biudzetal
(1924-1927  in.) 9

Valstybes
biudzetas
zlotais

Karinis
biudzetas
zlotais

Karinis
biudzetas
procentais

I.632 733939                         717167 619

1.981592 844                       727 000 000

I.730 000 000                      563 500 000
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Lyginant  galima  pastebeti,  kad  to  paties  laikotarpio  Vokietijos  oficia-
lusis  karinis biudzetas  buvo  apie  7-80/o,  o  Sovietu  Sajungos -14-18°/o  9.
Savo   potencialius   prie5iniinkus   Vars.uva   Sioje   srityje   lenke   3-5   kartus.
Didele   buvo   ir   Lenkijos   kariuomene.   1926   in.   sausio   I   d.   joje   tarnavo
18 234  karininkai,  36184  puskarininkiai  ir  227 893  eiliniai.  IS  viso  Lenkijos
kariuomene   taikos   metu   sudare   282311   kariu]°.   Be   to,   buvo   paruo5ta
1800 000   atsarginiu ]].  Kariuomene  turejo   1900  patranku,  600-800  karo

lektuvu,   160  tankng,   19  ko'vos  laivi!,  600  lengvi2jtf  iir  6500   sunkit!ju  kulko-
svaidziu  bei  daug  kitos  smulkesnes  karo  techniko,s  bei  amunicijos [2.  Vien
tiktai  Ill  karo  apygardoje  (Vilniaus-Lydos-Gardino-Suvalku-Augus-
tavo  rajone)   netoli   Lietuvos  sienu  Lenkija  laike  tris  pestininku  divizijas
(1-aja,19-aja,  29-aja;  jas  tsu'dare  9  pestinin,ku  pulkai),  8  kavalerijos  pul-

kus,  3  lengvosios  artilerijos  pulku,s,   I   sunkiosios   artilerijos  pulka,  3  rai-
tosios  artilerijos  pulkus,   1   inzinerini  pulka,   I   autodiviziona,   I   gurguoles
diviziona,   1   Zandarmerijos   diviziona,   I   sanitarijos   batalion3   ir   I   dvira-
tininku  kuopa ]3.1§  viso  Ill  karo  apygardoje  Lenkija  turejo  apie  31000  ka-
reiviu ]4.   Toking   Lenkijos   karo  pajegu,   nors   jos  ir  turejo   kai   kuriu  rimtu
trtikumi!,   visi§kai   pakako   kariauti   su   Lietuva.   Lenkijos   pramones,   poli-
tiiniu   ir   dvasining  ceintru   Lie'tuva   t.   p.   negailejo  piais,iekti   ir  pazeist`i.  Tai,gi
1926  in.  Lenkija  galejo  kariauti  su  Lietuva  ilga  pozicini  kara  arba  ivyk-
dyti  Zaibi§ka  karine kampanija.

Lietuvos karinis pajegumas  1926 metals

Konfliktas  su  Lenkija  verte  Lietuva  rtipintis  savo  saugumu  ir  stiprinti
karine  galia.  Nemaza  le5u  i§  valstybes  biudzeto  kasmet  buvo  skiriama  ka-
riuomenei.   Ta€iau   net   santykiinai   Lictuvos  lkarinis   biudzetas   buvo   dvi-
gubai  mazesnis  negu  Lenkijos.  Realiosios  Lenkijos  karines  i§laidos  buvo
keliolika  kartu  didesnes  nei  Lietuvos.   1924-1927  in.  Lietuvos  karines  i§-
1aidos  parodytos  2 lenteleje.

2    I en te I i.    Lietuvos  valstybes  ir  Kra§to  apsaugos  ministerijos  biudzetai
(1924-1927  in.) 15

Valstybes
hiudzetas
litais

Karinis
biudzetas
litais

Karinis
biudzetas
Drocentais

214 297 947                           44 905 933

267 278 381                             5.3 744 000

24193'5 375                            44 964 000

229 535 703                           39 891060

Pagal  vyriausyibes  numatytus  etatus  Lietuvos  kariuomeneje  turejo  tar-
nauti  1600  karininku,  5200  puskarininkiu  bei   14 700  grandiniu  ir  eiliniu ]6.
Taigi  Lietuvos  kariuomeneje  taikos  metu  turejo  tarnauti  21500  Zmoniu 17.
Ta6iau  del  le§ng  stokos  Kra§to  apsaugos  ministerija   (toliau  RAM)   §i  skai-
6iu   sumazino   iki   15469   etatu ]8.   Lietuva  taip   pat   turejo   apie  75000   at-
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sarginiu.  Tarp  ju  buvo  apie  1000  karininku  ir  apie  2000  puskarininkiu ]9.
Visa   kariuomene   buvo   suskirstyta   i   3   pestininku   divizija,s   (kiekvienoj.e
divizijoje  buvo  po  3   sumazintos   sudeties   pestininku   pulkus),   4   artileri-
jos  pulkus  ir  1   atskiraja  mokomaja  baterija,  2  kavalerijos  pulkus  ir  1  at-
skiraji  .mokomaji  eskadrona,  Technikos  pulka,   Sarvuo€iu  rinktine   (ja  su-
dare  2  §arvuotieji traukiniai, tanku batalionas ir Sarvuo6iu  tkuopa),  6  avia-
cijos   eskadriles   ir   smulkes,nius   pagalbinius   padalinius.   Tokie   duomenys
per   1926   in.   I   pusmeti   ibtidavo   pateikiami   oficialiose   kariuo`menes   atas-
kaitose  ir  suvestinese.  Ta6iau  ofici`alioji  Lietuvois  ,kariuomenes  padetis  ge-
rokai   skyresi   nuo  tikros\ios.   Tai   paai5kejo   po   Ill   Seiimo   rinkimi!   ir  koa-
licines  liaudininkng  ir  socialdemokratu  vyriausybes  sudarymo.  Naujoji val-
dzia  kriti§kai  ivertino  Lietuvos  kariuomenes  padeti.

L.  Bistra  kra§to  ap.saugos  ministro  poste  pakeite  pulkininkas  leitenan-
tas  J.   Pepe€kys.   Buvo  pakeista   ir  karine  vadovybe.   15  Vyriausiojo  §tabo
vir§ininko  pareigng  buvo  atleistas  generolas  leitenantas  K.  Ladyga.  I  §ias
pareigas  Kra5to  apsaugos  ministro   1926  in.  birzelio  22  d.  isakymu  buvo
paskirtas  generalinio  §tabo  pulkininkas  leitenantas  K.   Skirpa,  iki  tol   dir-
bes  Vyriausiojo  5ta,bo  Itnformaciju  alkyriaus  vir5ininku.   Naujiasis  Vyriau-
siojio   5'tabo  vir5i`ninkas  kariuomenes   rtisiu  inspektoriams  iisa.ke  iki   liepos
I   d.  'patei,'kti  jam  raportus   apie  tikraja  ka'riuomenes  p,adeti.  Jau  birzelio
24  d.  raporta  K.  S''kirpai  iteike  pestininku  inspe`ktorius  pu\1ikininkas  A.  Ko-
reva.  Jis  p,rane5e,  kad  dauguma  pesti.ni'nku  apgin,ikluota  a,ngli5kais  „Ross-
Enfield"  ir  voki5kais  „Mauser"   siist'emos  Sau,tuvais.  1§  r,aporto  paai'Skejo,
kad  apie  18 000  3autuvng  buvo  kariuomenes  dalyse  ir  apie  40 0cO -sande-
liuose2°.   Soviniu  angli5kiems   §autu,vams  buvo   aipie  49  mili`jonus.  Rapor-
te   ,nurodo,rna,   kad   dauguma   §autuvu   yra   .geri.   K.ariai   b.uvo   ginkluoti
voki§'kais   lengvaisiais   ir  sunkiaisiais   „Maxim"   siistemos  ,kulkosvaidziais.
15  4761engvuju  kullkosvaidziu  tik  381  buvo tinkamas  kautynems 21.  A,tsar-
giniu   daliu  jiems  visai   nebuvo.   Inspeiktoriaus   aps,kai`€iavimu  tuometinei
Lietuvos   lkariuomenei   viisisikai    apginkluoti   reikejo    apie    1200    lengvuju
kul,`kosvaidziu 22.1§   turimu   397   sunkiujng   kulkosvaidziu   250/o   buvo   suge-
de   ir  kautynems  beveik  ,netiko23.  Jiems  isitigo   atsargining   daling.   Lietuvos
kariuo,menei   reitkiamai   apginkluoti   rei,kejo   apie   500   sunkitfju   kulkosvai-
dziu.   Buvo  problemu  iir  su   §audmenimis.  Angli§,kng   5autuvu  ikalibras   bu-
vo  'kitoks  nei  voki§ku  5autuivu  ir  lengvuji!  kulkosvaidzii!.  Del  ,to  ikarineis
dalys   sunkiai   apsirtipindavo   §oviniais.   Per   kara   prakti§kai   btitu   visai
ne!manoma   apsirtipinti.   Nors   angliskais   Sautuvais   buvo   apginkluoti   be-
veik  visi  pestininkai,   ta6iau  jiems  visi5kai  nebuvo  ti,nkamos  ekipiruotes.

Pana5i  situacija  buvo  ir  artilerijos  dalyse.  Birzelio  25  d.  artilerijos  ins-
pektoriaus  pulkininko  leitenanto  P.  Uoginto  raporte  ,nurodoma,  kad   arti-
1erija   apginkluota   pra,nctizi5kaiis   75   mm,   voki§kais    77    mm,    rusi§kais
76,2   mm,  angli§kais  83,8  mm  pabtiklais,   105  mm  voki§komis  haubicomis,
127   mm   angli§komis   tolia5aud6mis   patra'nkomis,   pranctizi§kaiis   37   mm
ir  rusi5kais  57  mm  zeniitiiniais  pabtiklais 24.  Ever,tinus  ginklu  technine  btik-
1e  ir  kovini  pajegum?,  paai'5kejo,  kad  14  pranctizi§iku  75  mm  pabtiklu  buvo
geri,  ta5iau  jiems  labai  stigo  sviediniu   (sandeliuose  jng  tebuvo  tik   1800).
Rusi§ku   76,2   mm   patranku   buvo   16,   sviedi,niu   joms   buvo   pakankamai,
ta€iau  beveik  visos  patrankos  buvo  susidevejusios  ir  nenaudojamos 25.  Vo-
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kiskos   77  mni  patra,nkos  taip   pat  susideve.jusios,  bet  jas   dar  buvo  gali-
ma  naudoti.  Ta'€iau  beveik  visi   5iems   ginklams  skirti   artilerijos  uztaisai
buvo  tisugede.   Keturioms  83,8  mm  naujoms  angli§`koms  patrainkoms  svie-
dining   tebuvo   tik   1800   vienetu26.  Voki§kos   haubicos   buvo   tinkamos   kau-
tynems,   ta€iau   joms   vi,si§kai   nebuvo   sviediniu.   Zenitiniai   pranctizi§ki   ir
rusi§ki   pabtlklai   buvo   pasene,   susideveje  ir   beveik   nebeturejo   praktines
reik§mes.  1§  viso  kariuomene turejo  apie  80  patra'nkng.

Tu   laikng   moderniomis   rysiu   priemonemis,   pavyzdz,iui,   optikos   apara-
tais,  Zemes  telegrafais,  kariuomene  nebuvo  aprtipinta.  Turejo  ti,k  14  radijo
sit!stuvi!-imtuvu   ir   2   pasiklausymo   aparatus 27.   Kariuomenes   autoparkas
buvo  pasenes  ir  susidevejes.  29  automa§inos  buvo  visi§kai  sugedusios,  jif
nebebuvo   galima   suremontuoti.    14   suremontuotng   automobilit2   buvo   at-
sargoje,19-ek,sploatuojami28.    Lengvujng   automobiling   buvo   like   tik   6
ir tuos  buvo jau  sunku  naudoti 29.  Tinkamng  motociklt!  visai ,nebuvo.  1925 in.
Pranctizijoje pirkti  4  sanitariniai  automobiliai buvo  laikomi  atsargoje.  Per.-
sikelimo  priemoniu  per  upes,  pontonining  ar puspontoninit±  tiltu  kariuo'mene
neturejo.  Be  apgriuvusiu  Kau,no  tvirtoves  fortu  ir  nuo  I  pasaulinio  karo
lailkt!  i,Slikusiu  riust!  ir vokie€iu  u,Zgriuvuisit2 blindazt2  palei  Neri Vies.ktin#T
Bieruli§kit!,-Lan,ki`3kiu  rajone,  kitu  for`tifikacining  irengi`mu  Lietuvoje  vl`sal
nebuvo.   Nebuvo  jokit±  inzineriniu  ,sulstiprinimu  ir  prie  demarkacines  lini-
j°S.Daug  trtikumng  buvo  Lietuvos  karo  aviacijoje.  Kaip  matyti  i§  Aviacijos

+5tabo  vir5ininko   generolo  leitenanto  Juozo  Kraucevi€iaus   raporto,   maite-
rialine   aviacijos   padetis  nuo   1923  in.   ne  tik  nepagerejo,   bet   dar  pablo-
gejo.   Keturiose  eskadrilese  trtlko  7  `naikintuvt!  ir   bombone§iu3°.   Puss  i3
turimu  501ektuvt2  reikejo  remontuoti.  Be  to,  technika  buvo  morali§kai  pa.
senusi.  Lektuvams  laikyti  nebuvo  tinkamt!  a.ngaru,  turimi  buvo  pasene,  t9-

el  juose  stovintys  lektuvai  net  neskraidydami  gedo.  Nedaug  kas  norejo~           ..        .       ~c       ,        o             .           .1_i  _I  _1_11-_1=

pozitiriu  tinkamng  Zmonit![.  Aviacijos  §t-abo  vii§ininkas  ravpgrte  K..  Skir-
._ ---. ___--_ ,----  `  _      -

-`   .         1                  1            1   I   ,                       I              1.,                 I.        .                                                                                      Y®

`_  _   _        _  -_    `   _______  _  J   _

1aktinais,  buvo  sunku  parinkti   §iai  -profesi,j`ai  fiziniu   ir  intele`ktuali-
.._    ....                   y              .          A     .        .e__     yl_1__   __:_x:..:.,`1.,`^    ..,`^^-+^   T7      el;;r_

r  ______  _-_     -                                                                U-

pai  pabreze,  kad  del.Vyriausiojo  §tabo  kaltes  studijuoti  i  uzsieni  siun€ia-
mi   netinkami   mokslui,   nedrausmingi   ar  net   nusikaltimu.   padare  ir  lau-
kiantys  teismo  karininkai 3[.  J.   Kraucevi€iaus  nuomone,  padetis  avi,acijo-
je  buvo  laba`i  bloga.

Taip   pat   trtiko   ivairiu   medicinosl   specialistu,   cheminio   karo   Zinovu,
gydytojl!-pedagogu,  medikamentu 32.  Beveik  visiskai  nebuvo  tinka"  apsl-
sauigojimo  nuo  cheminio  gitnklo  priemonit!.  Molbilizacijtai  sanitarijos  puntk-
tai  nebuvo  pasiruose nei  teclminiu,  nei  i§silavinimo  pozitiriu.

Kavalerijos   inspe'kcijos   raporte   nurodoma,   jog   §i   kariuomenes   rfl§is
materialiai  gerai  aprtipinta 33.

Visose kariuomenes  dalyse trtiko kareiviu ir karininku.  Pagrindi,nes trti-
kumo priezastys, buvo  Sios:

I.   1925  in.  skubotai  ir  be  tinkamo  pasiruo§imo  bei  plano  buvo  suma-
Zinta  kariuomene.

2.  Be  sistemos  pereita  nuo  2L-3  metng  prie  I-I,5. in.  tarnybos.
3.   1926  in.   buvo   blogai   pa5aukti   ir   imti,  i   kariuomene  naujokai.
4.  Labai   daug   kariu   buvo   paleista   i§   kariuomenes   del   blogos   svei-

katos.
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5.  Uzimti  etatus  trukde  kai  kurie vyriausybes  nutarimai.
Pestinin,ku  dalyse  trtiko  989  kariq  airba   13°/o   patvirtintu  etatu;   artile-

rijoje-859   karing   (41°/o);   kavalerijoje-459   karit!   (24,40/o);   Technikos
pulke-284  karing   (24,30/o);   Sarvuo6ii!  rinktineje-80  kareivit!   (26,40/o);
aviacijoje -350 ,karit2  (440/o )  34

Visoje kariuomeneje  pagal  pareigas  stigo 35:
karininkng -6,5 0/o ,
vir5ilng -  13,7 0/o ,
vyresniujri  puskarininking -55,30/o,
jaunesnii!jq  pusikarinin'king -82,40/o ,
grandiniu -68,5 0/o ,
eilining -4,4 0/o .
Visose  kariuo,menes   rikiuotes   daly,se,   5tabuo,se  ir   KAM  istaigose  pa-

gal   patvirtintus   etatus   turejo   btiti   15469   kariai,   ta€iau   i§   tikrl!ju   buvo
tik  I i  7|4 36.1§  viso  trtlko  3755 kariu  (24,20/o).

Trtiko   kariuomenei   ir   arkliu:   jojamng-39,30/o,   kinkoml!ju-39,70/`b   lr
Sunkit!ju  artilerijos -2,20/o 37.

Prasta,   neefektyvi   ir  neekonomi§ka  buvo   Lietuvos  kariuomenes  orga-
nizacija.  Ji  turejo  daug  5tabu,  tikio,  administracijos  ir  kitng  padaliniu,  bet
maza  aptarnaujamuju,  t.  y.  rikiuotes  kareiviu  ir  karininkt±.  Pavyzdziui,  ri-
kiuotes  karininku  algoms  iki   1926  in.  birzelio   I   d.,  t.  y.  per  5  menesius,
buv6  i§1eista   3 567197  litai,  o  karininkams,  tarnaujantiems  Vyriausiame
5tabe,   apygardng  §tabuose,  aviacijos  5tabe,  pulku  5tabuose,  karininkng  kur-
suose,  karo  mokykloje,  tikio  dalyse  ir  kitose  kariuomene  aptarnaujan6iose
istaigose~ 4 960155  litai 38.  Ta  pat,i   galima  pasakyti  ir  apie  kareivit!  al-
gu  santyki.  Per  ta  pati  laika  rikiuotes  kareiviams  i§moketa   16230081i-
tai,   o   kareiviams,   kurie   tarnavo   ivairiose   aptarnaujan5iose   istaigose,-
17118301itu. 39.  Del  kareiviu  ir  karininku  stokos  rikiuotes  dalyse  nebuvo
sistemingo    kariu    mokymo,  ypa€  buvo  stokojama  taktikos  pratybu.   Pis-
tininkt!   ir  ypa€  `kavalerijos  tkarine   organizacija   buvo   pries:karinio  lygio,
pasenusi  ir  atsilikusi 40.  Karininkng  paruo§imas  buvo  nepakankamas  ir  ne-
€ititiko  to  meto  naujausiu  reikalavimu.   Itin  silpnai  buvo  ruo§iami   artile-
l.istai  ir  pionieriai.   Nebuvo   §tabng  karinio  mokymo   ir  atsargos  karininku
tobulinimo.  Del  menko  kareiviu  i5silavinimo  ir  trumpos  mokymo  progra-
mos    (6   men.)    sunku   buvo   paruo5ti   puskarininkius.   Kareiving   mo,kymas
buvo  dar  blogesnis.  Naujokus  sistemingai  apmokydavo  tik  per  pirmuosius
4-5  menesius.  Veliau  del  i§ptistos  karines  administracijos,  sargybu,  tikio
cl.arbng,   didelio  pus\karininkiu  trrikumo   apmokymu  prakti§kai  nebebtidavo.
Tuometine  situacija  parodo  1926  in.  birzelio  26  d.  11  karo  apygardos  vir-
Sininko  ra,por,tas  apie  patikrinimo  rezulit,atius  LDK  Algirdo  vardo.  2-ajame
pesti,ninkng  pulke41.1§  viso  pulke  buvo  46  karininkai.   Patikrinimo   diena
24  i§  jq  buvo  komandiruoteje,  ato'stogose,  sirgo,  budejo  komisijoje,  buvo
suimti  ir  tik  22 -rikiuoteje.  Ta€iau  net  16  i5  ju  ejo  nerikiuotes  karininko
pareigas.  Tokie  buvo  tikio   dalies  vir§i,ninkas,   ra5tvedys,  maitinimo  kari-
ninkas,  izdininkas,  ginklininkas,  adjutantas,  teismo  ra5tvedys,  kapelmeis-
teris,  kapelionas,  pulko  gydytojas,  keli  kiti  dirbo  tikio  ir mokomosiose  kuo-
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pose.  Taigi  i§  46  pulko  karininku  tik  6  ta  diena  galejo  tiesiogiai  dirbti  su
kareiviais ir juos mokyti.

Efektyviai   mobilizacijai   Lietuva  tai`p   pat  nebuvo  pasiruo§usi.  Mobili-
zacij?  buvo  planuojama  ivykdyti  per  8-10  dienu42.  Zinant  atstuma  nuo
Vilniaus  iki  Kauno  ir  atsizvelgiant  i  tai,  kad  vien  tiktai  nuo  Vilniaus  iki
Gardino   Lenkija   turejo  28000   kariu,   matyti,   jog   Lietuva   neturejo  jegng
net  mobilizacijai  pridengti.  Ta€iau  ir  mobilizavus  ats,arginius,  nebtitu  bu-
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karinius  poreikius.  Ginklus,   §audmenis,   amunicija  ir  kitokia  karine  tech-
nika  teko  ivezti'  i§  kitng  §alit!.  Todel  kariuomenei  labai  svarbus  buvo  su-
sisiekimas   su   uzsieniu.   Pagrindiniai   keliai   i   uzsieni   ejo   per   Klaipeda,
Virbal,i,  Mazeikius.   Daugiausia  prekiaujama   su   uzsieniu  buvo  per   Klai-
pedos  uosta.  Per  Virbali  prekyba  buvo  mazesne.  Ta6iau  per  Virbali  i  Lie-
tuva  buvo  i,mportuojama   dau.giau'sia  pirekiu,  'tar`p  ju  \ir  karinit!.  Mazei!kiu
rei,ksme  buvo  Zymiai  mazesne.  Jie  ibuvo  ,kiek  svarbesni  ti,k  eksportui.  Ne-
pajegti,s  buvo  Lietuvos  gelezinkeliai.  Ju  tebuvo  1129  Ikm.,  a'rba  santy,kinai
6,5  karto  maziau   negu  viduti,ni§kai  Europoje.  Kariiliu  ir  ekonoquiniu  po-
Zitiriu   gelezinkeling   isdestymas   buvo   netobulas.   1926   in.   didesniu   plenti!
Ijetuva   neturejo.   Labiausiai,  plentu  tinklas  buvo   ispletotas  pietineje   Su-
valkijoje.  De§ineje  Nemuno puseje tebuvo  tik  dvi  plentng  linijos:  Taurage-
Joni§kis  ir  Kaunas-Zarasai.  Gruntiniai   Lietuvos,  ypa€  Suvalkijos  ir  .Z?-
maitijos,  keliai  buvo  prasti.  Kariniams  poreikiams  nebuvo  pritaikyta  clvi-
1ine  administracija.   Karo  ar  ilgesnio   ginkluoto  konflikto   atveju   Lietuvai
buvo  btitina  finansine  paskola  i§  uzsienio 43.  Per  kara  taip  pat btitng  reikeje
ivesti  valstybes  monopoli  Zemes  tikiui  ir  ko,ntroliuoti  bei  normroti  produk-
tu  gamyba,  prekyba  ir  vartojima 44.  Tokia  Lietuvos  kariuomenes  padetis  ir
karinis  pasiruo§imas  negalejo  garantuoti  valstybes  saugumo.

Pastangos  pertvarkyti  kariuomene  ir  sustiprinti  §alies  sauguma

Susipazines   su   atskirng   kariuomenes   daliu   inspektoriu   raportais   bej
Vyriausiojo   §tabo   dokumentais,   K.   Skirpa   kritiskai   ivertino  tikr?ja   Lie:
tuvos  kariuomenes  padeti.  Lie`pos  27  d.  raporte  kra§to  apsaugos  ministrui
jis  padare  tokias  i§vadas:

I.  Kra3to  gynimo  srityje  visai  mazai  kas  nuveikta.   Gynybai  Skiriami
pinigai  nepateisinamai  eikvojami.  Ginkluoti!ju pajegu  organizacija  ir kra§-
to  gynimas  prasti  ir vals,tybes  sienos  neapsaugotos.

2.  Ankstesne  vadovybe  nebuvo  parengusi  jokio  valstybes  gynimo  pla-
no.  Toks planas  nebuvo perduotas  ir jo niekur  nerasta.

3.   Pagal   dabartine  po`1itine  padeti   labiausiai  tiketinas  ir  pavojingiau-
sias  btitu  karas  su  Lenkija.  Lenkija,  neskelbdama  mobilizacijos  ir  nepasi-
telkdama   papildomu   jegu,   naudodama   vien   Vilniaus   ir   Gardino   rajone
dislokuota   kariuomene,   gali   pulti   Lietuva   ir   pasiekti   nors   dalini   laime-.
jima 45.

Si,os  priezastys  verte  pertvarkyti  esama  ginkluotu  paj,egu  organizacija
ir  suderinti  ja  su  kra§to  gynybos  reikalavimais.  Todel  Vyriausiasis Stabas
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pirmiausia   i§studij.avo  galimas   karo  veiksmng  zonas   ir  Lenkijos   puolimo
kryptis.  Buvo  nustatyta,  kad  pulti  Kaun?  ji  gali  trimis  kryptimis:

I.  IS  rytl!,  palei  gelezinkeli  Vilnius-Kaunas.  Sis  kelias  trumpiausias-
tik  66  kin.  TaEiau  toks  puolimas  btitu  vertes  lenkus  Kaun?  atakuoti  fron-
taliai.  Tokiai   atakai  btitu  reikeje  dideling  jegt!,  nes  Lietuvos  gynyba  tarp
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ir  Mazaj?  Lietuv?.  Puolan6ius  lietuviai  galejo  kontratakuoti  i5  Jonavos-
Veprit!-Ukmerges ruozo 46.

11.  Kryptis  i5  pietng  per  Suvalkij?.  Cia  atstumas  buvo  84  kin.  Sis  puo-
limas  btitu  nutraukes  Lietuvos  s,usisiekima  su  Vokietija  per  Virbali.  Nors
i§  pietu  Kauno  gyny.ba  buvo  silpniau  paruo§ta,  bet  Cia  buvo  nattirali  kliti-
tis  puolantiesiems -Nemunas.  Si  puolimo  kryptis  irgi  nebuvo  labai  pavo-
jinga,  nes  Lietuvai bfitng  likusi  galimybe laisvai  manevruoti 47.

11.I.  Puolimo  kryptis  palei  Neri  ir  i  §iaure  nuo  jos.  Smtigis  Sjrvintu-
Vepriu-J.onavos  arba  Kedaining  kryptimi  Lenkijos  kariuomene i5vestu  prie
svarbiauslos  Lietuvos  komunikaciju  linijos  Jonava-Siauliai.  Toks  puoli-
mas  galetu  apsunkinti  ar  net  nutraukti  Lietuvos  kariuomenes  ry5i  su  Ze-
maitija  ir  uzkirsti  kelia  trauktis  i  ja.  Atkirsta  prie  Kauno  del  moraliniu
ir  materialining  priezas6iq  Lietuvos  kariuomene  ilgai  i§silaikyti  nebtitu  ga-
lejusi 48.

Be  to,  Lenkijos  kariuomene  galejo  pulti  ir  Sven€ioniu-Anyk§6il!-Pa-
nevezio  kryptimi 49.  Cia  Lenkija  galejo  giliai  isiskverbti  i   Lietuvos  uznu-
gari  ir  ji  dezorganizuoti.  Del  menku  Lietuvos  pajegu   lenkai  galejo  pulti
ir  Klaiped?.  Tag.iau  Cia  Lenkija  galejo  s,usilaukti  dideles  Vokietijos  reakci-
jos..  Ivertipus  vl's`as.g.alimybes,  Vyriausiame  §tabe !buvo  nus,prgsta,  'kad  pa-
vojingiausias  btitt!  Lenkijos  puolimas  Sirvinti!-Veprit!-Jonavos-,Kedai-
nii!  kryptimi 50.  Nagrinejant  padet5,  buvo  ap,t,artos  t.  p.  istrateginio  ir orga-
nizaeinio  pobtidzio  problemos.   Nutarta,  kad   Lietuvos  ginkluoto,s  pajegos
p.irmiausia  turi  btiti `Paruo§tos  gynybiniam  karui  su  Lenkija.  Lenkijos  ka-
riuomenes   puolimas   strateginiu   pozitiriu   galejo   btiti   trejopas 5l:

a)   staigus,
b)   jungtinemi's  3-`iojo  korpuso  jegomis,
c)   masinis.
Staigiam  puolimui  .lenkai  galejo  sutelkti  7000  pestininki!,  4000  raiteliu

ir  apie  4000  artileristi! 52.  Toks  puolimas  buvo  labiausiai  tiketinas  Ukmer-
gas,  Kai5iadorit!  ar'Marijampoles  kryptimis.  Noredama  sulaikyti  prie5a,  ir
duoti   laiko  mobilizacijai,   Lietuva  turejo  prie§pastatyti   bent   10000  Zmo-
niu  kariuomene 53.+

Ja  konflikto  zonoje, reikejo  sutelkti  ne  veliau  kaip  per  24  valandas.  To-
del  prie  Uikmerges  jr  Marijaimpoles  buvo  nutar'ta  di,slokuoti  daugiau  ka-

riuomenes.                             '
Lenkijos   puolina.jungtinemis   3-iojo   korpuso   jegomis   buvo   planuo-

jama  atremti  mobil,iz'avus  4  divizijas  ir  tinkamai  jas  apginklavus.  Jas  mo-
bilizuoti  reikejo per.3~4  dienas 54.

Masinio  puolimo  attreju   Lenkijos   karines  jegos   galejo   btiti   didesnes
2-3  ir  daugiau  kartu.  Vienojejvietoje  Lietuva  nebtitng   ga'lejusi  sulaikyti
ju  puolimo.  Toks  mti5is  bntu  prazudgs  I.ietuvos  kariuomene.  Todel  buvo

65



nutarta,  kad  Lietuva  turi  laikytis  vadinamosios  gynimosi  traukiantis  tak-
tiKos 55.   Nestodama  i   lemiama  mti5i,   Lietuvos  kariuomene  turejo  nedide-
liais,   staigiais   mti§iais   trukdyti   prieso   Zygi,   ,naikinti   jo   gyvaja   jega   ir
technika  bei  st.engtis  laimeti  kuo  daugiau  laiko.  Kad  kariuomene  galetu
tinkamai  manevruoti  ir  nepavargti!,  tokiai  taktikai  reikejo  4-6  diviziju 56.
Prieso   uzimtoje   teriltorijoje   turejoi   prasideti   partizaninis   karas..   Lietuva
taip  galejo  atsilaikyti  menes'i  ar  pusantro.  Per  ta'laika  Uzsienio  reikalu
ministerijai  reiketu  surasti  pagalbos  uzsienyje,  o  vyriausybei -ie§koti  po-
1itinit!   problemos   sprendimo   btidi!.   Ruo§iant   gynybos   plan.a   buvo   at,si-
Zvelgta,  kad  Lenkija  galetng  Lietuva  intensyviai  pulti  nuo  pirmosios  karo
dienos,  ,nes,  pirmoji  pradejusi ikara,  ji  turetu  galimybe i5  aniksto  pasiruos-
ti  puolimui.  Todel,  siekdamas  pakelti  Lietuvos  kariuomenes  kovinguma  ir
sustipr,inti  valstybes  sauguma, Vyriausiasis  §tabas  pasitile:

a)   prie   demalrkacines  linijos  slukurti   stipria   ginkludta  jeg?,  `kuri   pero                           ,       y                 I        I      _    _--'L

uZpuolima  dengtng  siena  ir at,in-ustu pirmasias prie§o  ata.kas,
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Mobilizacija   decentralizuoti  ir  teritoriniu  principu  idykdyti  per
nas'

prie  dvie-

divizijas.
3-4  die-

d)   atsiradus  biudzete  le3u,  ikariuomene  plesti  iki  6  diviziju,  didinti  jos1

ginkl'uot? ir ruo5ti piliei6ius  partizaniniam  karui,
e)   nedideliems   kariniams   poreikiams   tenkinti   Zemaitijoje   ikurti   me-

talo  pramones  centra 57.
1926   in.   1iiepos   29~30   d.   vyriausybe,   pirminihkauja.in.a   Respu'blikvo.s

prezidento,   svarste  kra§to   apsaugos   ministro   ir  Vyriausiojo   §tabo  virsi-
ninko  pasidlymus   del   Lietuvos  kariudmenes  pertvarkymo.   Per  diskusijas
ministras  M.   Slezevi5ius  pabreze  bdtin`ybe  atsizvelgti',  i  politinius,  strate-
ginius,   organizacinius   ir   finansinius  .1aikme€io   reikalavimus   ir   pritare
Vyriausiojo   §tabo   vir§ininko   pozicijai,   kad   valstybe   turi   btiti   pasiruo-
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y.

pinskis.   Jis  parei§ke,   kad   sifilyrpus  palaiko  tik  todel,  jog  rna,no,  kad   jie
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eme  prezidento  K.  Griniaus  balsavimui  pat?ikt'a  rezoliucija.  Nutarta  kra5-
to  apsaugos  ministro  sitilomam  kariuomenes  vpertvarkymui  pritarti  ir  kal
riuomene  sutelkti  ,i  dvi  divizijas 60.  Netrukus  sf  vyriausybes  nutarima  bu-
vo  pradeta  vykdyti.  Jau  1926  in.'  rugpjti€io  3  d.  kra§to  apsaugos  ministras
isake  iki  rugpjti€io  30  d.  i§formuoti  5arvuotqju traukiniu bataliona 61. Tech-
nika  turejo  btiti  tinkamai  paruo5ta  ir  uzkonservuota.  Toks  sprendimas  bu-
vo  priimtas  motyvuojant  tuo,  kad  kasdienis  §arvuotu 'traukiniu  aptamavi-
mas  reikalauja  dideliu  le§t!,  o  ju  efektyvumas  karo  !atvieju  Lietuvos  saly-
gomis   btitu   nedidelis.   Rugpjti6io   2,0   d.   1aikinai   6inaritis   I   karo   apygar-
dos  vir§ininko  pareigas  pulkinirikas  Aleksandras  Jaka`i:tis  paskelbe  isaky-
ma   nuo   rugpjti€io   31    d.   isformuoti   `l-Ojo   artilerijos` iprilko   Stabs,.  dislo-
kuot?   Panevezyje62.   Ruigpjti€io   31   d.;  buvo  ii5formuot'as   ir   LD  'ku,nigaiks,-
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kra5to  ekonomine:padeti,  kuri  ver6ia  karine  vadovybe  taupyti  lesas  ir  ie§-
ko_ti   optimal!os  naudos.   Isakyinas  baig.iamas   Zodziais:   ,,tegul   Sis  litidnas
n?u.su  gyvenimo  ivyk.is'  sus`tiprina' mtisng  je8as" 64.   I§formuotu  daliu  karei-
vlal  pagal  ju  karines  .specialy,bes  buvo  i§skirstyti  i  kitas  I  ir  11  karo  apy-
gardu  dalis.. Kariniikie  likima  sprende  Vyriausiasis  §tabas.  Vieni  buvo  pa-
skirti  i  naujas  pareigas,  kitiems -pasitilyta  iseiti  i  altsarg?.

Ta5iau numatytas kariuomenes pertvarkymas nebuvo baigtas. Jam truk-
de   nesutarimai   vyri.ausybeje   tarp,   lia,,uidiniinku   ir   socialdemokratu.   Liau-
dininkai   sieke  .tobrillinti  ,kari,uomene  irt taip   stiprinti   valstybds   sa,ugum?,
o  ,socialdemCikra`tai   buvo   uZ  ,kariucmenes  ,mazinima   ir  jos  pakeitim?   vi-
suotiniu   liaudies   ap.gin,,klavimu,   uz   liaudies  mi'licija.  Jie   matne,   kad   Lie-
tuva  gall  i§likti  ,nepriklau,soma  ti.k  turedama  Europos  proletariato  palam-
kuma  ir  param? 65.  Kariuomenes  pertvartkymui  labai  tirukde  ir  atkakli  po-
1i'tine  .kova  tarp  vyriausybes  ir  opozicijos.  Prisidengdama  reformomiis,  vy-
riausybe  norejo  i§  kariuo,menes   pa5alinti  jr  savo  politinius  prie§ininkus.
Opozic.ija  .kiekvien?  vyriausybes  Zingsnf  tra,ktavo  lkaip  kariuoimenes  Zlug-
dyma  ir  ,naikinima.  Tokiomis  s?lygomi,s  kariuo,mene  nesustiprejo,  bet  bu-
vo  labai  politizuota.  Mazinant  karine  admi,nistracija,  kari§kiu  asmeniniai
iJnteresai  ir  baime  prara's'ti  ta,rnyb?  susiliejo  su  politinemis  pazitiromi!s  ir
siekiais.   Pradetas   kariuomenes   pertvarkymas    buvo    viena    svarbiausing
1926  in.  gruodzio  17  d.  val,stybes  p,ervers,mo  priezas€iu.

I:vados

I.   Po   Ill   Seim.o  rinki,mng  i,   valdzia   at6jusi  :koalici,ne  liaudi,Ininkng  ir  so-
cialdemokratu  vyriau.sybe  kritiskai  ivertino   Lietuvos  kalriuomenes  padeti.
Ji   konstatavo,   kad   Lenkijos   uzpuolimo   a`tveju   kariuomene  nepajegs   ap-
ginti  kra§to  nepri,klausomybes.   Del, to  liaudininkai   6mesi   iniciatyvos  ka-
riuomene   sustiprinti.   Vyriausias   §taba,s,   va`dovaujamas   pulkininko   leite-
nant.o  K.  Skirpos,  i§st.udijavo  valstybes  /strategine  padeti,  parenge  kariuo-
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2.  Del   prie3tara,vimng  pa€ioje  vyriausybeje  ir  labai  prie5isko  opozicijos

elgesio.   kariuomen.es  pertvarkymas  iga,vo  politini  pobtidi.  Kariuomenes  po-
litizavi,mas  buvo  viena  is  1926 in.  gruodzio  17  d.  valstybes  perversmo  prie-

Zas6iu.  Jis  nutrauke  ir  Lietuvos  kariuomenes  pertvarkym?.  Taigi   1926  in.
jos  susti`printi  nepavyko.
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.                    Summary

AE,GIMANTAS    KASPARAVICIUS

THE  ATTEMPTS  OF THE  COALITION  GOVERNMENT  OF  POPULISTS  AND
SOCIAL-DEMOCRAts  TO  REORGANIZE  LITHUANIAN  ARMY AND  TO

STRENGTHEN  STATE  SECURITY

In  1926,  the  milita.ry  I.raining  of  the  Lithua`nian  Army  was  rather  low.  Although  17  to
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750/o   of   the   necessary:.staff.   At   the   beginning  'of   1926,   It   consisted   of   11,714   soldiers
only,   this   being  three  ,times   less  than   the   Polish   military   forces   centered   in  the  occu-
pied  territory  of  Lithuania, .the  Vilnius-iGrodno  region.

In   the   summer   of   1926  the   Coalition  tGovernment   of   Populists   and   Social-Democ-
rats  started  the  reorganization  of  the  Lithuani`an  Army.  The  General  Staff  of  the  Army
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minated  by  the  coup  d'etat  on  December  17,1926.`         +
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