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GINTAUTAS    VI'LKELIS
\

re-.  Tai  btltt!  sustiprine  jos
kijos  prana§umas  per  ,kon

L!E'l`UVOS  IR  LENKIJOS  PRIESPRIE§A  TAUTU  SAJUNGOJE  1926  M.
1,

lint:£%taurvu°Sbj;oL::gija°ting°g::£skiaesipu¥;pV:Sas|aufg3tma#££ri'at:?k££Y£%j}uk%aiiai£:
ta  palyginti  daznai  svarste  Tautng  Sajunga,  'ta€iau,jos``projektai  ir  inicia-
tyvos  Zlugo.  Tiek  Lietuva,  tiek  Lenkija   atkakliai  laikes`i  savo  principiniu
nuostatu.  Tautng  Sajunga,  skelbianti  taikos  palaikyimo  idejas,  tapo  dvieju
valstybiu  konfrontacijos  arena.  1926  in.  yra  vienas  ry5kesniu  ju  prie§prie-
Sos  epizodu.  Apskritai   1926  in.  Tautu. Saj.Tngai  buvo  'krizes  lai,kas.  Krize
prasidejo   del   §ios   tarptautines   orga,nizacijos  Tarybos  pertvarkymo.   Len-
kija  norejo  pasinaudoti  ta  reformq  ir  tapti  Tautu  Sajungos  Tarybos  na-•       1          i,               I__    Tl...___,^:     A.-++1.    niif`+:r`rA:ac    ;r   I  art.

aka \td' metd `Europai,`btit-fa  su-stiprejes  ir  Len-
kta  su  Lietuva.  Kaip  tos  Tarybos  nare  Len-

k`i;;larib-a-a`t` -btitu  g+alejusi      ryfi spaudima vokietijiai.
Lietuvo,s  interesai  buvo  visi§kai  kitokie.  Ji  steng_esi.sutrukdyti  Lenkijai

tapti  Tarybos  nare  ir  taip  apsisaugoti  nuo  didejan5iu  pastarosios  preten-
zijt!.   Tapusi  tairybos  nare,   Lenkija,   balsuodama   „prie§",   galejo  blokuoti
Visus  Lietuvos  pa,sitilymus  ir  nusiskundimus.  Vilniaus  klausimas  bntu  i§-
nykes   i§   Europois   politinio   gyvenimo.   Tokia   padetis   verte   Lietuva   prieT
§intis  Lenkijos  i§rinkimui Tautu  Sajungos Tarybos nare.

S,i   Lietuvos  ir  Lenkijos   ko,nflikto   etapa   nagrinejo   abieju   §aling  istori-
kai,  ypa€  R.  Zepkaite,   P.  Miskinis  ir  P.   Lossowski's I.  Ta5iau  ju   darbai
skirti   bendrajai  valstybing  konflikto   istorijai.   Tad  Tautng   Sajungos   reik5-
me  per  Lietuvos  ir  Lenkijos  konflikta   1926  in.  dar  nera  reikiamai  i5tirta
ir ivertinta.  Siame straipsnyje ir bandorna  ta pa\daryti. ,

Tre€iojo  de§imtme€io  viduryje  Europos  politikoje  ivyko  reiksmingu  po-
ky6iu.  1925  in.  Locarno  (Lokarno)  sutartimits  Vokietija,  Prancqz.ija  ir  Bel-
gija  susitare  del  sienq  nelie6iamumo.  Viena  i5  5ios  sutarties  fsigaliojimo
salygu   buvo  Vokietijos   st6jimas   i   Ta.,utu   Sajunga.  Jos   Taryboje  Vokie-
tijai  buvo  pazadeta  nuolatinio  nario  vieta.  Lietuvai  Locarno  sutartys  da-
re  netiesiogine  itaka.  Lietuvo,s  atstovas  prie  Tautu  Saj¥ngos  Dovas  Zat:-
nius   pazymejo   „ . .  negalima  nesutikti   su  tu'o,  kiad  musu   §ansai   atma.I-
nyti  sf¢£#s  q#o *  mtisu  naudai  Vilniuje  mazeja,  juo  labiau  Europos  Zeme-

*  Sfafws  q#o  (lot.) -esama  faktine  padetis -Red.
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lapis   uzfiksuojamas   ir  juo   labiau   Europa   atsisako    atmainyti    Zemelapi
ginklo  keliu" 2.  Zymiai  didesne  reik§me  Locarno  tsutartims  teike  Lenkija.
Vokietijos  istojimas  i   Tautu   S?jung?  nuolatinilo  Tarybos  ,nario  ,teisemis

±ee[nekt£!.easffobgu£¥°egisefs§#Lneenpkr££jfo=tinaaks:r¥?s¥::tjJi°§.Ei°a]i;fnftsv!atfak°Lsendi?j%.:'mv;:riausybe  nutare  i§kelti  Lenkijos  kandidattir?  per  rinkimus  i  Tautu  Sajun-
gos  Taryb? *.  Lenkija  savo  sprendim?  motyvavo  tuo,  kad  ji -labiausiai
suinteresuota  Verstalio  sutarties  i§laikymu  ir  Tautng  S?jungoje  gali  atsver-
tLfe¥k°£;;estfi3Snj:3#far:serneainekms:e3:ni836r£#:£praudsetFsefb#vnog]£!.tadkFae[LP5::a:Z[zJ]€-,,

-,
jg.  pradejo  remti   Lenkijos  pretenzijas.  Lenkijos  uzsienio  reikalu  ministe-
rija  taip  pat  ieskojo  paramos  Londone.  Jos  atstovas  D.  Britanijos  uzsie-
nio   reikalq   ministrui   parei§ke,   ka,d  Vokietija   niekada  nepaliks   Lenkijos
rgmybeje.  Pa,sak  jo,  „Tautu .3?jungos  Taryba  be  Lenkijos,  tai  Taryba,  ku-
ri.  uzmerkia  akis  pries  pavoju  ir  ,gresme  taikai" 4.  Lenku  politiku  reikala-
vimai  didejo  ir  jie  pradejo  siekti  net  T,autu  S?jungos  Tarybos  nuola,tinio
nario  vietos.

Lietuvos   pozicija   §iuo   atveju   buvo   aiski.   1926   in.   sausio   26   d.   tele-
gramoje  visoms   Lietuvos   diplomatinems   atstovybems   buvo  ra§oma,  kad
Lenkija  1926  in.  steng,sis  btiti  isrinkta  i  Tautu  S?jungos  Taryb?:  Lietuvos
diplo,matai   buvo  ipa,reigojami   Zlugdyti   §ias   lenkng     pastangas 5.  Atstovai
greitai  pateike  informacija  apie  valstybii2,  kuriose jie  buvo  akredituoti,  po-
Zitiri   i   Le.qkijos   ka'ndidattir?.   E.   Galvanauskas   i§   Londono  pranese,   kad
D.   Britanija   pepalaikys   Lenkijos   pretenzijng   i   Tautng   S?jungos   Tarybos
n.uolatinio  narlo  vieta,  bet  balsuos  „uZ,  jei  Lenkija  sieks  nenuolatinio  na-
rio  vietos6.  V.  Carneckis  i§  Romos  ra§6,  kad   Italijos  pozicija  nera   aiski,
bet  Lenkijos  ir  Italijos  isantykiai  greitai  gereja  ir  labai  sunku  ka  nors  pa-
keisti 7.  Cekoslovakija  nesipriesins,  jei  Lenkijai  bu.s  suteikta  Tautng  Sajun-
9gs  Tarybos  nuolatinio  nario  vieta-prane§e  atstovas   Prahoje  D.  Zau-
nius 8.  Svedijos  vyriau,sybe  buvo  pries  bet  kokia  Tautng  Sajungos  Tarybos
reform?,   i5skyrus   Vokietijos   i5rinkima   nuol,atiniu   nariu 9.   Vokietijo.s   uz-
sienio  reikalu  ministerijoje  Lietuvos  atstovui  V.  Sidzikauskui  buvo  paai§-
kintas  Vokietijos  pozitiris.  Ji  sutiko  stoti  i  Tautng  S?junga  su  salyga,  kad
gaus  nuollatinio  nario  vieta  esamoje,  o  'ne  pertvarkytoje  Taryboje.  Jei  to-
kia  vieta  btitng  .suteikta  ir  Lenkijai,  Vokietija  atsisakytu  stoti  i  Tautu  Sa-
junga  `0.

Pranctizijos  pozicija  buvo  palanki  Lenkijai.   Lietuvos  atstovo  Paryziu-
je  P.  Klimo  nuomone,  Pranctizija  norejo  itraukti  Lenkij?  i  Tautq  Sajun-
gos  Taryb?  kai.p.atsvara  Vokietijai.   P.  Klima,s  sitile  grieztai  ir  tiesiogiai
nesiki5ti,  tries  visiems  T'autng   S?jungos  nariams   antilenki§ka   Lietuvos  po-
zicija  ir  taip  yra  visi5kai  ai§ki ]].  Lietuvos  pastangas   sutrukdyti  Lenkijai
tapti  Tautu  S?jungos  Tarybos  nare  kriti§kai  fvertino  ir  atstovas  prie  Tau-
tu  Sajungos  D.  Zaunius.  Jis  rage:I  „Lietuvos  balsas,  vis  tiek  kieno  jis  btitu
pareik§tas,  tiek  mazai  sveria  pasaulineje  politikoje,  kad  ir  geriausias  Lie-

*   Tautng  S?jungos  Taryba  iki   1926  in.  turejo  4  nuolatinius  ir  6  nenuolatinius  narius.
Pastarieji   buvo   kasmet   perrenkami.   Lenkija    1923,    1`924   ir   1925   in.   nesekmingai   sieke
nenuolatinio  nario  vietos -Awf.
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tuvos   delegatas,  be  keletos   de§im6iu.  diviziju  jos  ,krypties  vis  tick  i.lenu-
svers.  Vienas  tokit!  klausimu  yra  ir  lenku  i§rinkimas:Tarybon  ar  nuolati-
niais,  ar  renkamais  nariais.  Apie  tai,  kad  Lenkija  Tarybon. pate`ks  ir  Lie-
tuvos   pastanigng   bus   per   maza   tarn  .klausimui   paikrei,pti   vienion   ar   ki'ton
pusen,  mano  nuomone,  Hera  ko  abejoti" [2.  Ta€iau  i5 'pradzing  Lietuva  ne-
buvo  vieni§a.  Pries  Lenkijos  i§rinkima  Tautu  Sajungos  Tarybos  nenuola-
tlne  nare  ruo§esi  bat,suoti  taip  pat  ir  Latvija 13,  ir  Suomija 14.

Lietuvos   i§\puoliui  pries   Lenkija   realu  preteksta   dave  ,nauj.as   susidti-
rimas prie  Lietuvos ir Lenkijos  demarkacines linijos. Apie 2 kin f rytus nuo
Kernaves   demarkaci.ne   linija   kirto   dideli   mi§ka,   kurio   mazdaug   15   ha
buvo  Lietuvos  puseje.  Sios  linijos  abi  puses  laikesi .nuo  1923  rpett!.  1926 in.
vasario   17   d.   Lenkijos  pasienio   sargybiniai   uzeme   Lietuvai   priklausan-
Cia  misko   diali.  Vas,ario   19   d.  1ietuviu  policininkai   atstate  buvsia  padeti.
Ta€iau  vasario  22  d.  apie  22  val.  1enku  kariuonen6s  200  Zmoniu  dalinys
vel  puole  ir  uzeme  miska.  Astuoni  Lietuvos  policininkai  pateko  i  nelai,s-
ve.  Lietuvos  uZ`sienio  reikalng  ministerija   apie  tai  informavo   Lietuvos  atl
stove  prie  Tautng  Sajungos  D.  Zauniu  ir  ipareigojo  ji  iteikti  protesto  note
Tautu  Sajungai [5.  Protesto  nota  buvo  iteikta  Tautu  Sajungos  pirminin-
kui   Italijos   uzsienio   reikalu   ministrui   Vitori'o   Scialoja 16.   Lietuva   y,pa6
pabreze,  kad  incidentas  ivyko  tada,  kai  Lenkijos  karo  miinistru  tapo  litid-
nai   pagarsejes   generolas   Liucjan'as  Zeligowsk'is.   Lietuvo,s   diplomatiniai
atstovai,  susipazine  su  ivykiais,  pasidle  Tautng  Sajungoje  i5kelti  Lenkijai
byla.   Si   pozitiri   reme   atstovas   Londone  E.   Galvanauskas.  Jo  nuomone,
Kernaves   konfliktas   duoda   galimybe  priminti   ir   atnaujinti  Vilniaus  by-
1a.  Jis  pasidle  paruo§ti  memoranduma  ir  papra§yti  Tautu  S?junga  skirti
atstova  Vilniau,s  kra§tui 17.

Lenkijos  atstovas  Tautng  Sajungoje  F.  Sokal'is  vasario  26  d.  i§platino
parei§kima,  teigdama,s,   kad   gin€ijama   misko  dalis  priklauso   Lenkijai   ir
kad  vasario   19  d.  Iietuviu  policininkai  ginklo  pl,agalba  uzeme  ja.  Vasario
22  d.  1enkng  policija  atsta6iusi  buvusia  padeti.  Lenkijos  atstovas  parei§ke,
kad  nuostoliu  atlyginimo  klausima  ga\1inti  kelti  tik  Lenkijos  vyriausybe [8.
Vasario  28  d. Tautng  Sajungos Tarybos pirmininkas V.  Scialoja  telegrafavo
Tautu   Sajungos   generaliniam   sekretoriui   E.   Drummond'ui,   kad   Sis   abi
puses  papra§ytu  susilaikyti  nuo  karo  veiksmu  ir  palaukti  Tautu  Sajungos
Tarybos   sesijos.   Kovo   1   d.  D.  Zaunius   informavo   E.  Drummond'a,   kad
Lietuvos  vyriausybe  sutinka  susilai,kyti  nuo  karo  veiksmng  iki  Tarybos  se-
sijos  pradzios.  Kartu  jis  pazymejo,  kad  Lenkijos  kariuomene  te.berg  Lie-
tuvos  puseje.  Tokia  situacija  i§1iko  iki  Tautu  Sajungos  Tarybos  ir  vi,suoti-
nio  nariu  susirinkimo  darbo  pradzios.  Kovo  8  d.  prasidejo  neeilinis,  ne.pa-
prastasis  Tautng  Sajungos  nariu  susirinkimas.  Svarbiausias  j.o  darbotvar-
kes   klausimas  buvo  Vokietijos   stojimas   i   Tautu   Sajunga   ir   rinkimai   i
Tautu  Sajungos  Taryba.  Kaip  mineta,  Vokietija  Taryboje  8ieke  nuolatinio
nario  vietos *.  Padeti  komplikavo  tai,  kad  greta  Lenkijos  f  nuolatinio  na-
rio  vieta   dar  pretendavo   Brazilija  ir  Ispanija.  Tautu   Sajungo,s  Tarybos

*   1926   in.   Tautu   Sajungos   Tarybos   nuolatiniai   nariai   buvo,   D.   Britanija,   Pran-
cnzija,  Italija  ir  Japonija -Awf.
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nariu  rinkimai  buvo svarbiausias  1926  in.  Europos  politinio  gyvenimo .ivy-
kis ]9.  Lietuv8?  pozicij?  dar  1926  in.  vasario  ,menesi  isdeste  oficiozas  ,,Lie-

tuva".  Jis  rase:  ,.Siandien  Europos  taikai  yra  tik  viena  klititis -Lenkijos]L=££:i:!f?n::']Sat£Egt%£;nt:PrT°;t#as§j?umn°gno[sngTaafryt8ojle].!ti2!ifigt}#t£6s'S#:§£aa;i:®

jai   Tautt!   S?jungos   nepaprastajame   susirinkime  vadovavo   uzsienio  rei-
kalu  ministra,s  M.  Reinys,  jos  nariai,s  buvo  P.  ,iKlimas  ir  D.  Zaunius.

Iskart  tenka  pazy.meti,  kad  Tautu  Sajungos   1926  in.  kovo  menesio  vi-
suotinis   susirinkimas   buvo   pirmasis,   ,kai   jo   nariai   i5siskirste  nieko   ne-
Iiusprende.  Vokietijos  priemimas  i  Tautng  S?jung?  buvo  beveik  suzlugdy-
fas.  Tiesa,  jos  istojimui  i  Tautng  Sajunga  pritare visi,  bet  nesutarimai  pra-
sid6jo  del  Lenkijos,  Ispa`nijos  ir  Brazilijos  i§rinkimo  Tarybos  nuolatiniais
nariais.   Po   daugelio   kompromisng   ir  ,nuolaidu   buvo   rasta,   kaip   susitar-
ti;   susirinkimo   darba  .suzlugde  tik  griezta  ir  iqelanksti   Brazilijos  pozici-
ja.  Ji,  kaip   1926  in.  Tauti!  S?jungos  Tarybos  nare,  parei5ke  balsuosianti
pries  bet  kokia  kandidattira,  jei  ji,   Brazilija,  negaus  nuolatinio  Tarybos
nario  vietos.  Del  vienbalsi§kumo  principo  tai  rei§ke  viso  susirinkimo  dar-
bo  Zlug.im?.  Susirinkimas  Tarybos  reformai  paruo5ti  sudare  specialia  ko-
misija   ir   i§siskirste.   Bra,zilija   tuo   .nepasitenkino   ir   birzelio   menesi   pa-
rei§ke,  kad  visai  pasitraukia  i§  Tautng  Sajungos.

Per  susirinkima   Lietuvos   delegacija  veike  energingai.   1§  pat  pradziu
ji  iteike  Tautt!  S?jungos  Tarybai  note,  kurioje  atkreipe  demesi  i  tai,  kad
Lenkija   jau   yra   sulauziusi   daugeli   Ta,utu   S?jungos   pakto   straipsning   ir
negali   btiti   renkama   Tarybos   nare21.   Nota   padare   dideli   i,sptidi.   Tautu
S?jungos   sekretoriatas   per   atis'tov?   pra§e   palikti   notos   te'kst?   Tarybos
pirmininko  V.   Scialojos   Ziniai   ir  neskelbti   jo   kitiems   Tarybos   nariams.
Ta€iau   Lietuvos   delegacija   kreipesi   i   Tautt!   S?jungos   generalini   sekre-
toril!  E.  Drummond'a,  pra5ydama,  kad  notos  tekstas  btitt!  i§dalytas  ne  tik
Tarybos  nariams,   bet  ir  visiems  .susirin.kimo   dalyviams.   Nepasitikeda,rna
sekretoriatu,  delegacija  pati  padaugino  notos  teksta  ir  i§dalino  ji  visotms
delegacijoms 22.  Lietuvos  delegacijos  nariai  ruo§esi  aktyviai  dalyvauti  ap-
tariant   kandidattiras   i   Tautu   Sajungos   Taryba.   Buvo   paruo§tas   kalbos
tekstas   tarn   atvejui,   jei   Lenkija   6ficialiai   pareikalautu   nuolatinio   nario
vietos.  Si  kalba  liko  nepasakyta,  nes  rin,kimai  neivyko 23.  Delegacijos  veik-
1?  per  ,susirinkima  grizes  ,i   Lietuv?  jos  vadovas  M.  Reinys  taip  ai§kino:
„Lietuva,  ikaip   ir  daugelis  valstybit!,  yr,a   prie5inga  Tarybos  pra.pletimui.
Lietuvos. nuomone,  Tarybos  nariais  negali  btiti  valstybes,  kurios  yra  pasi-
zymejusios  tarptautines  tei,ses  lauzymu" 24.

Kita   delegacijos  veiklo:s  kryptis  buvo  Kernaves  byla.  Nors  Tautu  Sa-
jungos   sekretoriatas   labai   prie§i.nosi,  ji   buvo  itraukta   i   Tautng   Sajungos
Tarybos   darbotvarke25.   Posedzio  metu  naujasis  Tarybos  pirmininkas  Ja-
ponijos  atstovas  K.  Ishii   (Isi)   padare  trump?  prane§im?  apie  bylos  eig?
ir  parei5ke,  kad  Lenkija  vykdo ,savo  pazadus  ir  jos  policininkai  pasitrauke
i§  Lietuvos  teritorijos.  Jis  pasitile  nesvarstyti  §io  klausimo,  nes  byla  jau
baigta.  Tarybos  nariai  jam  pritare.  Lietuvos  delegatas  protestavo,  bet  jo
kalba  buvo  nutraukta.  Taryba  nutare  §io  klausimo  toliau  nesvarstyti,  Lie-
iuvai  paliko  galimybe jtraukti  j`i  i  kito  posedzfo  darbotvarke26.  Kovo  19  d.
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Lietuvo,s  delegacijos  narys  D.  Zaunius  iteike  proltesto  note  Tautu  Sajun-
gos   generaliniam   sekretoriui   E.   Drummond'ui   del   Tarybo,s    pirmi'ninko
K.  Ishii  elgesio  per  Tarybos  posedi 27.  Pasak  jo,  Lenkijos  policininkai  ne-
pasitrauke  i§  okupuotos  misko   dalies  ir  toliau  laiko  uzeme   15  ha   Lietu-
vos  teritorijos.

Po  Tautu  S?jungos  naring  visuotinio ,susirinkimo  prasidejo  politinio  gy-
venimo  atosltigis.  Ta€iau  Kernaves  incidentas  nebuvo  pamirstas.  D.  Bri-
tanijos  laikras€iai  „Daily  Telegraph",  „Daily  Herold",  „Manchester  Guar--
dian"  primine,  kad  Vil.nius  buvo  uzimtas  sulauzius  Tautt!  Sajungos  Tary-
bos   nutarimus   ir  kad   Kernaves   incidentas   taip   pat  ivyko   del   Lenkijos
kaltes.  Lenkijos  vyriausybe  buvo  priversta  nusingsti  D.  Britanijos  uzsie,nio
reikalt!  ministerijai  memora'nduma,  aiskindama  incidento  aplinkybes  ir  pa-
tikindama,   kad   incidentas   jau   likviduotas28.   Kernaves   incidents   savaip
ivertino   ir  to   meto   Len,kijos   visuomene.   „Vi,sas   incidentas  yra   Lietuvos
blogos  valios  israiska,  norint  kompromituoti  Lenkija  tuo  metu,  kai  spren-
dziamas  jos  i5rinkimas  i  Tautu  Sajungos  Ta,ryba",-ra§Ie  vis.Tomenes  vei-
kejas   J.   Grzymala-Graboviecki's29.      Autorius   tik   nepazymejo,   kad   §ios,
„blogos  valios.`  pradmenu  reiketng  ie§koti   1920  in.  ,spalio  ,menesio  ivykiuo-
Se.

Lenki,ja  neprarado  n-oro  tapti  Tautu  Sajungos  T-arybos ~.nuolatine  nare3°.
1926  in.  viduryje  ivyko  esminiu  abieju  Salit!  vidaus  gyvenimo  poky€iu.  Lie-
tuvoje  ivyko  rinkimai  i  Seim?,  i  valdzia  atejo  val,s,`tie€iu  liaudininku  ir  so-
cialdemokratu   vyriausybe.   Ji   skelbe,   kad   „kol   nebus   grazintas   Lietuvai
Vilnius  ir  visos  Maskvos  sutartimi  priklausan€ios  Lietuvai  Zemes,  kol  ne-
bus   atitaisyta   sulauziusio,s   Suvalkt!   sutarti   Lenkijos   padaryta   gala   Lie-
tuvai,  tol  negales  btiti  normaliu  santykiu  tarp   Lietuvos  ir  jos  pietu  kai-
myno" 31.   Lenkijai   atrode,   kad   Lietuvos   naujoji   kairiosios   pakraipo,s   vy-
riausybe   prades   tvarkyti   abiejng   valstybing   santykius.   Jos   nuomone,   tik
trumpalaikis  §ios  Lietuvos  vyriausybes  gyvavimas  neleido  to  pradeti 32.  Ta
galimybe  sunkino  ir  ivykiai   pa€ioje   Lenkijoje.1926  in.   gegu¥e9_in.en..p.o
valstybes  perversmo   Lenkijos  val,stybes  valdzios  pirgmides  virstineje  fsF
tvirtino  Juzef'as  Pilsudski's.  Lietuvai  tai  a't`rode  tarsi  grizima`s  i   1920  in.
Tuos  nuoga,stavimus  i§rei§ke  jos  spauda.  „Lietuva"  tomis  dienomis  reto-
riskai  klau,se  „kas  gall  tikinti,  kad  Pilsudski',s  ,nepanores  ipinti  i  savo  dik-
tatoriaus   laurus   ,Kauno   roze?"33    Buvo   laukiama   agresyviu   veiksmt!   ig
Lenkijos  puses.  Situacija  buvo  taip  apibtidinama:  „Reikia  laukti,  kad  Pit-
sudski's  griebsis  visu  priemoniu,  .kad  is   Lietu\vo,s  padaryti  mink§',ta  molt
savo   sienu   statyba,i" 34.  Tokiomis   apliinkybemis   pagerinti   sa.ntykius   buvo
neimanoma.

Nors  Len,kijos  valstybes  vadovas  J.  Pilsudski's  Tautu  Sajunga  men'kai
tevertino,  jis  leido  naujam  uzsienio  reikalu  ministrui  A.  Zalecki'ui  toliau
siekti  jos  Tarybos  nario  vietos 35.  Lietuvos  pozicija  taip  pat  nesikeite.  Rug-
pjti6io  9   d.   Lietuvos   uzsienio   reikalng   ministerija   pasiunte   telegrams   vi-
soms   atstovybems,   prasydama   issiai5kinti  vyriausybiu,  prie  kuriu  tie  at-
stovai   akredituoti,  poizitiri  i   Lenkijos  ketinima  tapti  Tauti!   Sajungos  Ta-
rybos  nare.  Telegramoje  pabreziama,  kad  Lietuva  paremtu  tik  Vokietijos
stojima  i  Tautu  Sajunga  ir  jos  i§rinkima  Sajungos  Tarybos  nuolatine  na-
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ja  privalejo  imtis,  buvo  i5destytos  specialioje  instrukcijoje 37.  Buvo  numa-
toma  vel  kreipti,s  i  Tautng  S?jungos  Taryb?  ir  atnaujinti   Kernaves  byl?.
Lietuvos  delegacijai  buvo  pavesta  reikalauti,  kad  visi  Tarybos  nariai  bti-
tH  renkami,  jei  to  pasiekti  nebtitq  galima-remti  sen?ja  Tarybos  struk-
tflr?.  Delegacija  buvo  jpareigota  remti  Vokietijos  i5rinkim?  Tautu  S?jun-
gos   Tarybos   nare   bei   pa.sisakyti   pries   nenuolatining   Haring   privilegijuota
padet£,  t.  y.  ju  teise  btiti  ,perrinktiems.  Paskutinis  instrukcijos  punktas  ipa-
reigojo   Lietuvos   dele,gacij?   per  nenuolatiniq   naring  rinkimus   bal,suoti   uZ
tu  valstybiu  kandidattiras,   kurios  palankesnes   Lietuvai.  Delegacija  buvo`ipareigota   visokeriopai   prie§intis   Lenkijos   i§rinkimui   i   Tautu   S?jungos

Taryba 38.   Instrukcij?   pasira§e  ministras   pirmininkas   ir  laikinai   einantis
uzsienio  reikalu  mini,stro  pareigas  M.  Slezevi€ius.  Lietuvos  delegacijos  na-
riais   buvo  pas,kirti  V.   Sidzikauskas,   8.   Balutis   ir  0.  Mila§ius.   Lietuvos
spauda   'taip   pat   neslepe   Lietuvos   vyriausybes   tikslng.   „Dedant   Lenkijai
pastangng  gauti  viet?  Tautng  S?jungos  Taryboje,  mums  belieka  pakartotinai
griez€iausiai  ,pries  fas   pastangas   protestuo'ti",-rage  „Lietuva" 39

I  rugsejo  men..  asgmbleja  Tautng  S?jungos  nariai  rinkosi  senng  prbblemng
spresti.   Kovo  menesio  ,susi.ripkimo   Zlugima,s   buvo   didelis   smtigis  Tautu
S?jungo,s   prestizui 40.   Komisija,   ruo§usi   Tautu   Sajungos   Tarybos   ref or-
mos  projekt?,  baige  darba.   Buvo  numatoma  Taryboje  vietoje  6  ikurti  9
nenuolatines  vietas.  Trys  Tarybos  nariai  turejo  btiti  renkami  trejiems  me-
tams,  kiti  3-dvejiems  quetams  ir  dar  3-vieneriems.1§  ju  3  nariai  ga-
lejo  btiti  perri`nkti  dar  vienai  kadencijai.  To,kie  nairiai  buvo  pavadinti  pu-
siau   nuolatiniais   Tarybos  nariais.   I   tokio  pusiau   nuolatinio  nario  viet?
pretendavo   Lenkija.  Jeigu   Lenkija   nebtitng   i5rinkta,  jos  vyriau.sybe  buvo
puma€iusi  dar  viena  'spaudimo  priemone.  Jos  ministras  A.  Zaleski's  ture-
jo  pareik§ti,  kad  Len,kija  pasitraukia  i§  Tautu  Sajungos 4[.  Ta6iau  §ito  ne-
prireike.  Lenkij?  reme  didzi,osios valtstybes, tik maza  Lietuva  prie§inosi jos
i§rinkimui.

Pra,sidejus. susirinkimui,  Teises  komisija  pasitile  dvieju  nutarimu  pro-
iektus.  Pirma.lame  buvo  sitiloma  oatvirtintj  kovo`  menesio  susirinkimo  nu-
tarima  del  Vokietijos  priemimo  i  Tautng  S?jung?.  Antrajj,  nutarima  sudare
2   dalys.   Pirmojoje   buvo   sitiloma   Taryboje  :suteikti   Vokietijai   nuolatinio
nario  vieta,  antrojoje-rinkti  9,  o  ne  6,  kaip  anks5iau,  nenuolatinius  Ta-
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gos  nare.  Per  balsavim?  del  antrojo  nutarimo  Lietuvos  delegacijos  pade-
tis  buvo  sunki.  Pagal  instrukcija  ji  turejo  balsuoti  „uZ"  del  pirmosios  nu-
tarimo   dalies  ir  „prie5"   del   antrosios  nutarimo   dalies.   Kadangi  balsuoti
„prie§"   rei§ke  balsuoti  pries  Vokietija,  o  susilaikyti  per  vie§a   balsavima
btitt!  tolygu  balsuoti  „prie§",  toidel   de,1egacija  nutare  balsuoti  „uZ" 42.  Vi-
sas  delegacijos  balsavo  „uZ".  ir  nutarimas  vel  buvo  priimtas  vienbalsiai.

Rugsejo  .14  d.  vyko  komisijng  posedziai.  Pirmojoje  teises  komisijoje  bu-
vo   svarstytas   nutarimas   del   Tarybos   narit!   skai€iaus   padidinimo.   Pose-
dyje  kalbejo  ir  Lietuvos  delegatas  V.  Sidzikau,skas.  Jis  parei§ke,  kad  Lie-
tuva  balsavo  prie§ingai   savo  nuomonei,  nes   norejo  padeti  iveikti   Tautq
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Sajungos  krize43.  Rugsejo  15  d.  susirinkime  vel  buvo  balsuojama  del  Ta-
rybos   nari,u   skai6iaus   padidinimo.   Lietuvos   delegacija   nusprende,   kad,
jai  vienai  tilk  del   Lenkijos  bal,suojant  pries  projekt?,  kitos  Tautu  S?jun-
gos   mares  susidarytu   apie   Lietuva   blog?  isptidii,  todel   nutare  balsavime
nedalyvauti 44.  Nutarimas  del  Tarybos nariu  s,kai€iaus  padidinimo buvo pri-
imtas  vienbalsiai,  Lietuva  balsavime  nedalyvavo.  Lietuvos  delegacija  tei-
ravosi  Latvijo,s  ir  Estijos  delegaciju  nuomones  del  Lenkijos  rinkimo  i  Ta--
ryba.  Latvijos  ir  Estijos  delegacijos  prane§e,  kad  jos  balsuos  uZ  Lenki,jos
kandidattira 45.

Rugsejo  16  d.  ivy,ko  rinkimai  i  Tautu  Sajungos  Taryba.  Buvo  renkami
visi  9  nenuolatiniai  nariai.   Per  pirmaji   bal.savima   Lietuva   pareme  Bel-
gija,   Rumunija,   Portugalija,   Suomija,   Cekosloivakija,   Kinija,   Urugvaju,
Kolumbij?,  Salvadora 46.  Balsavo  49  delegacijos.  Tarybos  nariais  tapo  Ko-
lumbija   (46   balsai),   Lenkija   (45),   Cile   (43),   Salvadoras   (42),   Belgija
(41),   Rumunija    (40),   0landija    (37),   Kinija    (29),   Cekoslovakija    (27).
Cekoslovakijai   trtiko   keliu  balst!,   todel   buvo  balsuojama   dar  viena   kar-
ta 47.  Per  antraji  balsavima  i§  9  j`,au. isrinktu  nariu  3  nariai  buvo  renkami
treju  metu  kadencijai.  Jais  tapol  Lenkija   (44  balsai),  Ci(le   (41),  Rumunija
(30).  Dveju  metu  kadencijai  buvo  i,grin,'ktos  Kolu,mbija,  0landi..a,  ,Ki.n'ija

ir  vieneriems  metam-s -Belgija,  Salvadoras,  Cekoslovakija.  Lenkija  nau-
dojosi  pa,1ankia  situacija  `ir  i§kele  savo  kandidattira  d.el  tei'ses  btiti  perrin,k-\,  ,            1          1

tai  po  3  metu.  Balsaviino  rezultatai  buvo  tokie:  is  48  turin6iu  hal.  .           ___        ,      -               1      _      J'              1

36  balsavo  „riz",  4  susilaike  ir  9  balsavo  „pries".  Tokiu  bad'u  buvo  g
nai  suformuota  Tautu  Sajungos  Taryba  ir  baigesi  Tautu  Sajungo.s
Pirma   karta   Tautu   Saju`hgo3   Taryb-oje   pradeJd\   posedziauti  Vokietija   ir
Lenkija.  Pastarajai  nesutrukde  atkakl.i  Lietuvos  antilenkiska  pozicija.  To
meto   Lenkijos   politikai   jos   i§rinkim?   i   Tautu   Sajungos   Taryba   vertino
kaip  ,tarptautini  triumfa 48.  Isrinkimas  vargu  ar  buvo  triumfas,  ta5iau  aki~
vaizdu, kad  Lenkija  gavo maksimu,rna  i§ to, ka  galejo  gauti 49.

Lietuvoje  Tautng  Sajungos  Tarybos  rinkimu  rezultatai `buvo  vertinaini
grieztai`neigiamai.  „|vyko  neigiamas  ir  kenksmingas  Tautu  Sajungos  au-
toritetui  ir  jos  interesams  faktas. .`.  Siuo  Zingsniu  Tautu  Sajungai  padary-
tas  didelis  moralinis  smtigis  ir  tarptautines  teises  atzvilgiu  ivyko  neleis-
tinas   precede'ntas",-rage   Lietuvos   teiisinitnkas   G.   Rutenb`eirga,s 50.   Lietu-
vos  delegacijos  vadovas  V.  Sidzikauskas  taip  komentavo  delegacijos  veik-
1a   Eltos  :korespondentui:   „Lietuvos   delegacija da.re pastangas, kad Lenkija
nebtitu   `priimta    Tautu   Sajungos   Tarybo:n,   nes,    kol    Lenkija    nera   ati-
taisiusi   tarptautiniu   savo   pasizadej`imng   (Suvalku   sutarties),   jos   i3rinki-
mas  Tarybon  laikytinas  blogu  patarnavimu  Tautu  Sajungos  ~idejai  ir  atl-
toritetui.  Lietuvos  delegacija  balsavo`pirie§  Lenkija  visais  atvejais" 51.  Kar-
tu  V.   Sidzikauskas  paai§kino,  kad  Lenkijos  is-rinkimas  buvo  garantuotas.,
nes   jis  ,buvo   didziosios   politikos   kompromisas   del   Vokietijos'   istojimo   i
Tautng  Sajunga.  `Neutralios  valstybes  mane,  kad  Lenkija,  btidama  Tarybos
nare,  susilaikys  nuo  neapgalvott!  Zygiu  ir  laikysis  Tautu  Sajungos  pakto.

Lietuvos  delegacija   Lenkijos  atzviligiu  Zenevoje  buvo  gana  kategori§-
ka.  Ta5iau  politi\niams  oponentams  to  pasirode  per  maza.  Lapkri5io  26  d.
Lietuvos  Seine  krik5€ioniu  demokratu,  tautininkng  ir  tikininku  sajungos  at-
s'tovai, itei.ke  +i'nterpeliaci`ja   Seiimo  vadovybei.  Joje  Seimo   atstovai   'kalti,no
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Lietuvos  delegacija,  kad  ji  blogai  dirbo  Zenevoje  ir  leido  Lenkij?  i§rinkti
i  Tautu  S?jun,gos  Taryb?.  Seimo  attstovng .nuomone,  reikejo  balsuoti  „pries``

jau  svarstant  pa6ia  balsavimo  procedtira 52.  Ta6iau  atstovai  buvo  neteistis.
Per   balsavim?   dell   procedtiiros  Tautng   S?jun,goje  uzteko  2/3   balsng   daugu-

quos.ir  Lietuvo:s  balsas  flieko  nebtitng  lemes.  Lietuvos  delegacija  panaudo-
jo  visas  tada  !manomas  galimybes.  Padetis  buvo  ai§ki  jau  po  .kovo  me-
nesio  Tautu  S?jungos  narlng  visuotinio  .susirinkimo.  Lietuvos  atstovas  prie
Tautu   Sajunggs   D.   Zaupius   tada   referavo   uzsienio   reikalu      ministrui
„ . .  kai  del  musu  kovo  menesi  darytos  kontrakcijos,  tai  vis tiek turime is-
pddzio,  kad  ji  lenkams  nedau,g  tepakenke"53.  Kernaves  byla  taip  pat  ne-
buvo  atnaujinta.

Lietuvos   pastangos   Tautng   Sajungoje   buvo   pastebetos.   Tautng   Sajun-
gos  vadovybe  aptare  santykiu  tarp   Lietuvos  ir  Lenkijos  problems.  Ne`si-
baigiantis  dvieju  Tautu  S?jungos  nariu  konfliktas  arde  §ios  tarptautines
organizacijos  pamatus.  Taryba  buvo  pasiruo§usi  i§  naujo  prade`ti  spresti
Vilniaus  klausim? 54.  Tautu  Sajung?  dar  Jabiau  turejo  paskatinti  Lietuvos
ir  SSSR  1926. i?.  rugsejo  2?.d. .sutartis. Ji  buvo  sudaryta  norint  sustiprinti
Lietuv.os .pozicijas,  susilpnejusias  po  Locarno  sutar€iu.  Sient!  nelie6iamu-
rpo  prlnclpas,  uzfiksuotas  Locamo  sutartyse,  sukomplikavo  Vilniaus  klau-
s]ma.   Reikejo  ji   atnaujinti.   Lietuva   ji   suaktualinti   ryzosi   sutartimi   su
SSSR.  Sutartyje  pabrezta,  .jog  Lietuvos  ir  SSSR  santykiu  pagrindas  yra
1920  in.  Iiepos  12  d.  sutartis.  Ji  skelbe,  kad  Vilnius  yra  sudetine  Lietuvos
valstybes  teritorijos  dalis.

Tautu  S?jungoje  suprato,  kad  pralaimejusi  Lietuva  parama  gali  rasti
kitur.   V.   Sidzikauskas   lapkri6io   menesio   pabaigoje   Berlyne   susitiko   su
Tautu  Sajungos  generaliniu  sekretoriumi  E.  Drummond'u.  Generalinis sek-
retorius  parei§ke,  kad  Tauti!  S?junga  labiausiai  susirtipinusi  Lietuvos  su-
tartimi  su  Sovietu  Sajunga.  Ji  sudaro  be  galo  sunki?  padeti  kaimyninems
valstybems.  E.  Drummond'o  nuomone,   Lietuva  yra  ta  valstybe,  kuri  su-
1auze   Baltijos   valstybiq   solidaruma   ir   bendra   front?   pries   Soviett!   Sa-
jun,g? 55.

Generalinis   sekretorius  tokias   i5vadas   padare  neivardines   priezas5iu,
kurio.s  pasttimejo  Lietuvos  orientacija  i  Rytus.  Tautu  S?jungos  abejingu-
mas  ir  nenoras  spresti  Vilniaus  konflikt?  verte  Lietuvos  vadovus  ie§koti
paramos  Sovietu  Sajungoje.  Tautu  S?jungos  pozitiri  komentavo  Lietuvos
spauda.   „Se§ti   metai   kaip   Lietuva   yra  Tautu   S?jungos   Hare,   bet  mazai
galima   atminti   faktu,   kurie   rodytt!   palanku   Lietuvai   nusistatyma.   Vil-
niaus  ir  Klaip6dos  klausiJmai  `nuo  tpirmuju  ,mtisng  nepri,klausomo gyvenimo
dienu  buvo  padare  mus  nuolatiniais  Tautng  Sajungos  klientais   (. . .)  ir   be-
veik  visais  atvejais,  kai  Lietuva  kreipdavosi  i  Tautu  Sajunga,  ji  rasdavo
nepalanki?  sau  atmosfera",-rage „Lietuva" 56.

Istoriku   tyrinejimai    rodo,    kad    1926    in.    Lietuvai    Lenkijos    karine
agresija  negrese57.  Ta€iau  Lenkijos  karo  vadovybe  1926  in.  rudeni  padare

!§vad?,  kad  karo  galimybe  egzistuoja  visu  pirma  su  Lietuva  ir  Soviett!  S?-
jupga 58.   Savalaikis  Tautu   Sajungos  isiki§imas  btitu  su§velnines  situaci-
ja.  1926  in.  iejo ti  istorij?  kaip  atkaklios  prie§prie§os  ir  konflikto  metai.  To
meto   Lenkijos  visuomeneje  vyravo  nuomone,   kad  „Lenkijos   ir   Lietuvos
santykiai  per  visu's  metus  taip  iir neisejo  i5  uzkeikto  raito" 59.
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Metu  pabaigoje  padethis   dar  labiau  komplikavosi.  Gruodzio   17  d.  Lie-
tuvoje  ivyko  valstybes  perversmas.  I  valdzia  atejo  A.  Smetona  ir  A.  Vol-
demaras,  tautininku  vadai,   Zinomi  ,savo  antilenki§ku  nusistatymu 60.  Jau
pirmame  savo  pareiskime  naujasis  premjeras  ir  uzsienio  reikalu  ministras
A.  Voldemaras  pazymejo,  kad  ir  toliau  i§lieka  santykiu  su  Lenkija  prob-
lema,  kad  atsisakymas  nuo  Vilniaus  btitu  valstybes  i§davimas 6[.
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vos   bandymas   sutrukdyti   Lenkijai   tapti   Tautng   Sajungos   Tarybos   mare;
Lime  ne  Tautu  Sajungos  pakto  principai  iir  idejos,  bet  konkrettls  didziujng
valstybing   interesai.   Didziosioms   valstybems,   visu   pirma   Pranctizijai   ir
D.  Britanijai,  Tautu  Sajungos  Taryboje  buvo  reikailinga  atsvara  Vokieti-
jai.  Del  to  visa  Lenkijos  a,gresijos  istorija  pries  Lietuva  buvo  „uzmir§'ta".
Lietuvos  diplomatas  P.   Klimas'  rage:   „Mazosios `valstybes  dejo  savo  vil-
tis  i  Tautu  Sajungos  globs,  ir  jos  daugiausia  nusivyle.  Didziosios  valsty-
bes   vis   dar   neatsizadejo   savo   militariniu  veiksmu   ir  jega   sprende  tei-
singuma"2.   Tautu   Sa,junga   nei5sprende   svarbaus   uzdavinio -sutaikyti
Lietuva  ir  Lenkija,  i§sprgsti  Vilniaus  klausima,  baigti  konflikta.
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Lietuvos  valstybinis  archyvas  (toliau  LVA).  F.  383.  Ap.  7.  8.  565.  L.17.

3  Nowak-Kielbikowa   M.      Polska-Wielka   Brytania   w   dobie  zabieg6w  o  zbio-
rowe  bezpieczehstwo  w  Europie  1923-1937.  Warszawa,  1989.  S.  3'7.

4  Ten  pat.  S.   184.
5  1925   sausio   26   d.   telegrama   atstovams   Londone,   Paryziuje,   Romoje,   Stokholme,

Prahoje,   Zenevoje,   Berlyne,   Rygoje,   Helsinkyje   //   LVA.   F.   383.   8.   629.   L.    141-142.
6  1926   vasario   I    d.   E.   Galvanausko   prane§imas   Lietuvos   uzsienio   reikalu   minis-

trui  //  Ten  pat.  L.  138.
7  1926  vasario  3  d'.  V.  Carneckio  prane§imas  Lietuvos  uzsienio  reikaltf  ministrui  //

Ten  pat.  L.   137.
8  1926  vasario   12  d.  D.  Zauniaus  prane5imas  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministrui  //

Ten  pat.  L.   130.
9  1926  vasario   12   d.   I.   Seiniaus  prane§imas  Lietuvos   uzsienio  reikalu  ministrui   //

Ten  pat.  L.   128.

::  :328  ?::::::  :,!  g..  ¥:  i#Zi5a::::e:,i=r:s mL:::?ioa:`  //si:fino Pr::kaTie  Lli6n=:rlu7i.  //
Ten  pat.  L.109-11'3.

]2  1926  vasario  2'5  d.  D.  Zauniaus  prane§imas  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministrui  //
Ten  pat.  L.  103-104.

]3  19i26  vasario  25  d.  J.  Auk5tuolio  prane5imas  uzsienio  reikalu  ministrui  //  Ten  Pat.
L.  87-88.

]4  19i26   vasario   26   d.   J.   Savickio   telegrama   Lietuvos   uzsienio   reikalu   ministrui   //
Ten  pat.  L.  82.

15  Visoms  atstovybems  //  Ten  pat.  8.  626.  L.  167.
]6  1926   vasario   27   d'.    D.   Zauniaus   prane§imas   Lietuvos   uzsienio     reikalu    minis-

trui  //  Ten  pat.  L.  135.
17  1926   vasario   2i8   d.   E.   Galvanausko   prane§imas   Lietuvos   uzsienio   reikalu   minis-

trui  //  Ten  pat.  L.  IllL-||2.                                                                                                                          I
18  Kernaves   incidentas.   D.   Zauniaus   prane§imas   Lietuvos   uzsienio   reikalu   ministrui

//  Ten  pat.  L.  21.

78



19  W r o n i a k    Z.  Polska-Francja  1926-1932.  Poznah,   1971.  S.  75.  I

::  i:utbjus sp?:£j#j3s T#ap:a?sjtuansgs°Sv]Ts:royt?££%  Ls:Efr££jfk£/in/asLfetuva.   ]926.   Vas.   23   d..
D.  Zauniaus  ataskaita  //  LVA.  F.  383.  Ap.  7.  B.  626.  L.  I,5.                  ]'926    in.     kovo     men.

22  Ten  Pat.
23  Ten  Pat.
24  Uzsienio  reikalq  ministro  prof.  M.   Reinio  prane§imas  spaudos   atstovams  apie  ne-

:]aapur:5Satia#]at§t?;j/usig#£::p§;S5£;3A{!i;:£%B{:%:2i6:P£:'6i3ii°rY:ki£.as.   1926  kovo  men.  D.  Zau-
26  Ten  Pat.
27  Lietuvos  protestas  pries  Tautu  S?jungos  Tarybos  pirmininko  elgesi  svarstant  Her-

naves  incident?  Taryboje  //  Lietuva.  1926.  Kovo  24.
28  N o w a k-K i e 1 b i k o w a   M.  Op.  cit.  P.   1'88.
29  Grzymala-Grabowiecki     J.     Polityka    zagraniczna    Polski   w    roku    1926.

Kiak6w,   1928.  S.   160.
30  Czapiewski     E.   Koncepcje   polityki   zagranicznej   konserwatyst6w   polskich   w

latach   1918~1926.  Wroclaw,1988.  S.  211.
31  Ministrt!  kabineto  deklaracija  //  Lietuva.  1©26  birzelio  22.
32  Lossowski   P.  OP.  cit.  P.145.
33  Lenkijos  perversmas  //  Lietuva.   19126.  Geg.   17.

::  #kounTeafkkfm2:  S6£pP.re:j£?. /p/. #uva.  1926.  Geg.  3|.
36  Visoms  atstovybems  //  LVA.  F.  383.  Ap.  7.  8.  629.  L.11.
37  Instrukcija   Liet.qvos   delegacijai   artimiausioms   Tautng   S?jungos   Tarybos   ir   Tautng

Sajungos  plenumo  sesijoms  //  Ten  pat.  8.  630.  L.  46-51.
38  Ten  pat.  L.  51.
39  Lenkija  Tautq  Saj.ungos  Tar}7boje  //  Ljetuva.   1926.  Rugp.  7.
40  Korczyk     H.      Przyjecie   Niemec  i   Polski   do   Rady   Ligi   Narod6w   w   19`26   ro-

ku.  Wroclaw,   1986.  S.   188.
41   Wroniak     Z.  Op.  cit.   P.  77.
42  Lietuvos   delegacija   Tautu   S?jungos   Taryboje   ir   Plenume.   1926   in.   rugsejo   men.

dienynas  //  LVA.  F.  383.  Ap.  7.  8.  631.  L.  25.
43  Ten  pat.  L.  36.
44  Ten  pat.  L.  40.
45  Ten  pat.  L.  45.
46  Ten  pat.  L.  46.
47  Korczyk    H.  Op.  cit.  P.  335.
48  Grzymala-Grabowiecki   J.     Op.  Cit.  P.19.
49  K o r c z y k   H.  Op.  cit.  P.  337.

Rug::  86Ttenbergas    G.      Tautu   S?jungos   VII   Sesijai   pasibaigus   //  Lietuva.   |926.
51   Lietuvos   delegacijos   darbai   Tautq   S?jungos   posed'Ziuose.   P.   Sidzikausko   parei5-

kimai  Eltos  bendradarbiui  //  Lietuva.   1926.  Spalio  5.
52  Vienuoliktoji  interpeliacija  //  Lietuva.  1926.  Lapkr.  29.
53   1926  in.  balandzio   1'3  d.  D.  Zauniaus  prane§imas  Uzsienio  reikalng  ministrui  M.  Rei-

n}u£ 5{/it52V6A.ruF6s3ei3.  fop.d7. 3..  8s4i3.zik.a:8ko   te|egrama   Uzsienio   reikalng   ministrui   //   Ten

pat.  8.  629.  L.  3.

retor5]5uxi££.dzj:1::S#:n'a?:°/7eTme:rig:.t.PE.Sf§8¥?eJ±r£:SzueTpa#:juEg°fu£E:nveerfak].£niTi8S:
56  Zenevai  pasisakius  //  Lietuva.  1926.  Rugs.  23.
57  Z e p k a i t a    R.  Min.  veik.  P.  187.
58  19'26   listopad   23.   Protok61   I   Posied'ziepia   Komiteta   Obrony   Kraju   Pahstwa   //

Dokumenty   z   dziej6w   polskiej   polityki   zagranlcznej   1918-1939.   Warszawa,   1989.   T.   I.
S.    375.

59  Grzymala-Grabowiecki   J.    Op.  cit.  P.154.
60  Los,sowski   P.  Op.  cit.   P.148.

79



mal;;P¥u!]¥=eai;to:v::=L:£ne.f{:°:i::di¥]a:S:lefn{#6;rat:atra#.bo¥i:;:£#r]#,ri°£f:e]A23..V°#€:?k.Pair.e£[§9ki:

Gauta  1993  in.  Iapkri6io  men.

Summary

GINTAUTAS    VILKELIS

LITHUANIAN  AND  POLISH  OPPOSITION  IN  THE  LEAGUE
OF  NATIONS  IN   1926

tBoth   Lithuania   and   Poland   were   members   of   the   League   of   Nations.   Thus,   the
League  of   Nations  was  automatically  involved  in  the  conf lict  between  them.  Both  sta-
tes  attempted  to  use  the  League  of  Nations  for  their  own  purposes  and  to  gain  more
influence  in  it.   In   1926  Poland   had   claims   to  become  a   constant  member   of  the  Lea-
gue.   The   main   objective   for   Lithuania   then   was   to   prevent   Poland   from   reaching   its
aims.  During  the  meetings  of  the  League  of  Nations,  held  in  March  and  September  of
the   same   year,   the   Lithuanian   delegation   mad'e   active   attempts   to   resist   Polish   pre-
tensions.   In   spite   of   the   interior   changes   in   Lithuania   and   Poland,   the   situation   re-
mained   the  same.   The  new  Lithuanian   government,  consisting   of   leftist   parties,   conti-
nued   the   anti-Polish   policy   of   t'heir   predecesso.rs   in   the   League    of   Nations.    Poland,
de:tshp:::ihheecbhfagngs::t:g|hfngg:¥:rdnT:EtFa:ienrcethL=f#vaoyurce°duppoqidndTs°tb:::#Tf8fatsmc:ariFesr-

of  the  League.  Poland  might  have  played  a  part  of  a  counterweight.to  Germany  there.
Thus,    Poland's   aggression    to    Lithuania   was   "forgotten".   Lithuanlan   efforts,   though
based   upon   the   principles   of   international   law,  `fell   I lat.   The  interests   of   the  big   sta-
tes  were  of  more  importance  than  the  proclaimed  ideas   of  the  League  of   Nations   and
the  principles  of  its  pact.
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