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AIDONA  GAIGALAITE

ERNESTO  GALVANAUSK0  POLITINE VEIKLA
DEL KLAIPEDOS  KRASTO  PRIJUNGIMO  PRIE LIETtJVOS

1.  Istoriografine  painiava

Kai kurie §iuolaikiniai Lietuvos istorikai Klaipedos kra§to prijungima 1923 in.
prie Lietuvos jau nebedrista vadinti tikruoju vardu, o senosios ir naujosios vokie6iu
istoriografijos paveikti vartoja uzemimo termina. Antai V. Vareikio ir kitu autoriu
naujausiuose  straipsniuose  Lietuva  tampa grobike  Klaipedos  kra§to,  kuri ji  „uZ-
eme" po 500 metu Vokietijos valdymo, kai pastaroji pralaimejo Pirmajame pasau-
liniame karet.

RIaipedos kra§tas buvo prijungtas prie Lietuvos nepazeidziant jokiu tarptauti-
nes teises normu. Jis, kaip sena lietuviu gyvenama teritorija, Versalio Taikos sutar-
ties 99 straipsniu buvo atskirtas nuo Vokietijos ir pazadetas perduoti Lietuvai, kai
tik bus i§sprestas jos valstybingumo pripazinimo klausimas. 0 iki tol, kol Lietuva
bus pripazinta de jure, RIaipedos kra§tas buvo paliktas Antantes §aliu suverenitete2.
Pasaulio valstyb6ms pripazinus Lietuvos valstyb? 1919-1922 in. Iaikotarpiu, RIai-
peda savaime turejo atitekti Lietuvos Respublikai, ta6iau ten  isitvirtinusi pranctizu
administracija nenorejo palikti §io mazo Zem6s lopinelio ir patogaus Baltijos uosto.
Todel jaunai Lietuvos diplomatijai teko ie§koti keliu ir btidy, kaip patogiausiai ijungti
vakariniu lietuviu Zemes i viena valstyb? - Lietuva.

Lig§iolineje  istoriografijoje  teisingai  pastebimas vienas  akcentas,  kad  Lietuva
sieke  prijungti §i kra§ta,  ta6iau neatskleidziama to klausimo geneze.  Nematoma,
kad  lietuviu  atgimimo  veikejai,  Lietuvos  Taryba,  o  veliau  Lietuvos  Respublikos

I  V.   Va re i kis ,   Klaipedos kra§to uzemimas,  J923 mcfap sausz.a j.vykhaz. K7az.pGdo/.c,  RIaipeda,1995,

p.  35-39.
2 I.  P etkev.i6.\us ,  Klaip6dos kra5to teisine bdkle Lietuvos kolrstitucin6s teises sistemoje pagal 1924

7"  £f&frof¢   Kaunas,  1940.
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vyriausyb6 savo uzdaviniu kel6 visu  etnografiniu Zemiu sujungima i viena tautine
valstyb?.  Pazitirekime  tik Vilniaus  Seimo  1905  in.  nutarimus,  lietuvi§ky  partiniu

grupuo6iu  veik6ju  pasisakymus  Rusijos  politiniuose  forumuose  tuo  pat  metu  ir
veliau3.  Tii  toli grazu  nebuvo  tik  1923  in.  subrend?s visuomeniniuose  ir valstybi-
niuose  sluoksniuose  lietuviu  kaprizas.

Nesvetimas  buvo  ir  Mazosios  Lietuvos  lietuvininkams  siekimas  bendradar-
biauti,  o  veliau  susijungti  su  Didziosios  Lietuvos  lietuviais,  nors  mrisu  istoriog-
rafijoje  taip pat  gana  isi§aknij?  teiginiai,  dar XX  a.  pa6ioje  pradzioje  pateikti  V.
Mickevi6iaus-Kapsuko  ir  kitu,  apie jokiu  bendqu  ry§iu  nebuvima  tarp  Rusijos  ir
Prtisijos imperijoms priklausiusiu lietuviu4. Tai paneigia  daugyb6 konkre6iu  faktu,
mums  Zinomu  i§  mokykliniu vadoveliu,  kaip  lietuvi§kos  spaudos  draudimo  metu
leidima  Rusijos  imperijoje  gyvenantiems  lietuviams.  Ii.  ne  tik  spaudos  draudimo
metu,  bet  ir gerokai  pries  tai.  Nihilistinis  istorikL}  pozitiris yra  ir  i bendrt|  abieju
imperiju  pavergtu  lietuviu  valstybingumo  siekima.  Net  Klaipedos  kra5to  prijun-

gimo  prie  Lietuvos  metu  neizitirima  ry§ii!,  o  matoma vien  Lietuvos  Respublikos
pastangos  uzimti  kra§ta.  Konkreti  veikla  bendro  Lietuvos  valstybingumo  atki-iri-
mo  klausimais  prasidejo  tarp  abieju  imperiju  pavergtu  lietuviu  jau  Pirmojo  pa-
saulinio  karo  metais.  Ji  sustipr6jo,  kai  dalis  Mazosios  Lietuvos  lietuvininku  vi-
suomen6s veikeju  atsidtii.e  tremtyje  Rusijoje  ir  Cia  artimiau  susibi6iuliavo  su  ten

pat  atsidtirusiais Didziosios Lietuvos lietuviais. Tai matyti i§ karo meto  atsiminimu,
to meto  Rusijoje leidziamos  spaudos uzfiksuotu  faktu,  Lietuviii  draugijos  nukent6-
jusiems nuo karo  §elpti archyvin6s medziagos5. Ta patvirtina dymus politikos veik6-
jas,  Lietuvos uzsienio  reikalu ministras,  kiles i§  Mazosios Lietuvos Dovas  Zaunius`'.
Pagaliau  baigiantis  Pirmajam  pasauliniam  karui  susiknre  Prtisu  Lietuvos  tautine
taryba.  Ji  1918  in.  Iapkri6io  30  d.  pri6m6  Mazosios  Lietuvos  tautin6s  tarybos  po-
litini  akta,  kuriame  reikalavo  prijungti  Mazqja  Lietuva prie  savo  tautos  -  atsiku-
rian6ios  Lietuvos valstyb6s7.  Uzmir§tamas  ir  dar vienas  reik§mingas  faktas -  Ma-
Zosios  Lietuvos  lietuvininky  memorandumai  Paryziaus  Taikos  konferencijos  politi-
kams.  Gal jie  ir  buvo  papralyti  organizuoti  ,,i§  vir§aus",   t.y.  Lietuvos  delegacijos

3  A.    Gaigalaite,     Del  1905-1907  metu  revoliucijos  Lietuvoje  vertinimo,   L7.c/tivo6`  fzi/A`¥/iu.I/

mtikyklu[  inokslo  {lai.bail  1slori`ja`   XXXIIl, Vilnins,1994,  p.  LL7-128.
4  V.   Kapsukas,    Ji#bfror.,   t.1,  Vilnius,1960,  p.147.

5  M.  Jankaus  1915  01  05  lai§kas  nei§aiL€kintam  asmeniui,  L7.c/im.i!  /I./c;.czf{7;.oA'  7.7. fdz///)b`(JA'tJ,T  z./z,}'JJ./i£/f7,`',

f.  1-3309;  Apic lietuviLi belaisviii  iL€  Mazosios  Lietuvos §elpima,  Lz.c'/iftJ7.I/ bfl4`'czL``,   1916  02 05;  Petrapili{->
lietuviu  seimas.  Lz.cfiivi.if  c;7c.I.A'/apcdjj",   Boston,  t.  22,  p.  372-373.

a D.   Zaunius.   Didziosios ir Mazosios Lietuvos visuomenes santykiai, A.   Gerutis,  D/: DotJc»

ZattrliL!s  Mazosit)s  Lietuv()s  sL-Iiuis  ~  Nepliklau`s()111os  Lie(uv()s  uzsienio  reikahi  ininistl.as,    C]evck+ncl: ,
1982,  p.  527-528.

7  Prds\|  Lietuvz\,  PriiisLi  lie[LiviLt  balsas,   1919  01  ls.
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Paryziaus Taikos konferencijoje,  bet vis  d6lto juos  pasira§e  ne vienas Zmogus, jie
informavo  to  meto  didzivy.u  Europos  valstybiu,  ir  ne  tik  jos,  diplomaLija  apie
lietuviu siekius  atkurti savo valstyb? lietuviu etnografinese sienose8.  Memorandu-
muose  buvo  pra§oma  prie  Lietuvos  valstyb6s  prijungti  ne  tik  Klaip6dos  kra§tq,
bet  ir uZ  Nemuno  buvusias  lietuviu  Zemes,  iki  Karaliau6iaus  imtinai.  Jie  i§reiLike
lietuvininky  inteligentijos, jos  politikos  formuotoju  interesus  ir  negal6jo  btiti  vi-
si§kai  atmestini  kra§to  gyventojams  lietuviams,  kurie  savo  kultrirines  ir  politin6s
savimon6s  tuo  metu  nebuvo  prarade.

Kadangi Lietuvos Respublikos metais dar nebuvo norima iki galo atskleisti visos
Klaip6dos kra§to prijungimo istorijos, ypa6 d6l galimos Vakaru Europos politikos
reakcijos,  Lietuvos  ginkluoti!ju  pajegu  dalyvavimas  sukilime  Klaip6doje  1923  in.
sausio m6nesi Lietuviu istoriografijoje buvo apeinamas. Neakcentuojamas buvo klau-
simas d6l valstybes kariniu pajegu ir savanoriu da]yvavimo prijungiant krastci prie
Lietuvos. Apskritai nedaug tuo klausimu ra§oma. Nepasirode i§samesniu darbu ir
i§eivijos leidiniuose. Pa6ioje Lietuvoje sovietme6iu istorikai R. Zepkait6, P. Zostau-
tait6, R. Ziugzda apie tai ra§6, pateik6 kai kuriu duomenu, bet specialil! darbu tarn
neskyr6`'.  Be  to,  daznuose  darbuose  buvo  ai§kiai  siekiama  akcentuoti  Mazosios
Lietuvos lietuvininku iniciatyva ir veikla sukilimo RIaip6doje parengimo ir jo vyk-
dymo metu.  Zinoma, ji! dalyvavimo paneigti negalima.  Dalyvavo apie 300 klaipe-
die6iu  savanoriu,  ta6iau  patvirtinti,  kad vien jie  sukilima  ivykde,  istorikai  negali,
nors Lietuvos vyriausyb6 tuo metu ir veliau vie§ai skelb6, kad sukilimas ivykdytas
vien klaipedie6iu savanoriu jegomis,  ir sieke uztu§uoti didziul! savo atliktti darb€t,
net „uzmirsti" tuos, kurie vadovavo tuo metu Lietuvos valstybei, jos politikai. 0 kai
sovietme6iu  asmenybii},  ypa6  vadinam".u  burzuaziniu  veik6ju,  vaidmuo  istorijos

procese buvo apskritai sumenkintas, tai to meto Lietuvos uzsienio reikalu ministrui
ir ilgame6iam ministrui pirmininkui E.  Galvanauskui, nekalbant jau  apie maziau
atsakingus valstybes ir jos politikos vadovus, neliko net vietos enciklopedijoje'tt. Pi.ie
vyriausyb6s veiklos, prijungiant RIaip6dos kra§ta prie Lietuvos Respublikos, nuver-

8 Lietuviu delegacijos prie Paryziaus Taikos konferencijos 95  pos6dzio, ivykusio  1919  10 22, proto-

kolas  ir  1919  10  31  apyskaita XVIII,  Lz.c/£!tJo,`` c.c7]fn.Hz.L``  va/dy/7Gb`  c!;.c./]ytJc!b'  (toliau -Lcr4),  f.  383,  ap.
7,  b.  13,  I.  32,  27  ir kt.

t'  R.   Zepkz\±te,   Lietuvii  ir ilitlzitisios vciLstybes  1918-1939  Tn..   KzannzLs.1986.,  P.   Zostz\utai-

te,    KliLi|]¢dt]s  kl.u,Vstas   1923-1939,   VELr[ins.  L99Z,   R.   Z.iugzdaL.     Lietuva  impelialistiniLt  vcilstybiu.

p/f»"Itj„ J9J7-J940,  Vilnius,1983;  R .   Zi u gz d a ,   Pt) c/;.p/oJ"¢/jJ.a.`' .`'A-;.wz..7jc,  Vilnius,1973. Pastarojoje
R.  Ziugzda  pateike  daug  faktu  i§  Klaipedos  sukilimo  ir  E.  Galvanau`sho  veiklos,  ta6iau  tai  vertina
remdamasis  sovietines  diplomatijos  pozicijomis.

]t)  Mffztj/.z.  /!.L'/irtJ7.+`¥A'tj/.z.  /f7;ybz.;7¢  c/7c.I.A'/apcd!/.f7,   t.   1,  Vilnius,  1966.  Tuo  metu  enciklopedijos  reclakcija

buvo  numa6iusi  id6ti  straipsnius  apie  Nepriklausomos  Lietuvos  valstybes veikejus.  Jie  buvo  para`iyti.
Vyriausiasis  istorines  dalies  enciklopedijos  redaktorius  J.  Ziugzda juos  atmete  ir,  sureng?s  r>os6cli  su
enc`iklopedijos  redaktoriais  bei  autoriais,  irodinejo  tokiu  straipsniu  netikslingumt|.
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tinimo prisidejo ir kai kurie §iuolaikiniai Lietuvos (ir ne tik jos) istorikai. Antai JAV
istorikas, ra§antis Lietuvos moderniosios istorijos klausimais, Alfredas Sennas tei-
gia, kad kra§to prijungima prie Lietuvos ivykd? patriotines organizacijos, i§ ju ak-
tyviausiai dalyvave §auliai. Lietuvos vyriausybe nedrisusi rodyti iniciatyvos. Lietuvos
atstovai Berlyne V. Sidzikauskas ir Paryziuje P. RIimas eme veikti kra§to ijungimo
i Lietuvos valstyb6s sudeti labui tik po jo fakti5kojo prijungimo.  Savo i5vadas A.
Sennas daro remdamasis pokalbiais su V. Sidzikausku ir J. Budriu Amerikoje, taip
pat paskelbtais V. Kreves atsiminimais] I. Taigi i§ry§keja tre6ioji kryptis istoriografi-
joje, kuri neigia Lietuvos valstybes ir jos politiniu veikeju darba atgaunant RIaipe-
dos kra§ta, visus nuopelnus palikdama §auliams ir kitoms visuomenin6ms organiza-
cijoms. Jie sutelk? savanorius, suderine sukilima su Vokietijos uzsienio reikalu mi-
nisterija  bei  generaliniu  §tabu,  permete  savanorius  i  RIaipedos  kra§ta  ir  ivykde
sukilima.

RIaip6dos  kra§tas  prie  Lietuvos  buvo  prijungiamas  labai  slaptai.  Kaip  matyti
i§ archyve i§likusiu dokumentu,  daznai reikalaujama perskai6ius juos  sunaikinti]2.
Ta5iau  Uzsienio  reikalu  ministerijos  ir  Lietuvos  vyriausybes  popieriuose  i§liko
daug dokumentu apie sukilimo eiga, derybas po sukilimo su Antant6s §aliu atsto-
vais RIaip6doje ir Paryziuje, apie valdzios peremima Klaipedoje i Lietuvos vyriau-
sybes ir jai palankios vietos valdzios rankas ir kitais klausimais. Klek maziau i§liko
dokumentu apie konkretu sukilimo parengimo plana. Si trikuma uzpildo E. Gal-
vanausko biografin6 knyga, kurioje atskleidziamas jo genialus sumanymas sujung-
ti visas svarbiausias Lietuvos ir RIaipedos kra§to j6gas ir parinkti patogu tarptau-
tini  momenta  sukilimui  ivykdytiL3.  I§likusi  dokumentine  medziaga  ir  E.  Galva-
nausko atsiminimai atspindi didziuli Lietuvos ministro pirmininko sugebejima su-
derinti ir parengti Klaipedos kra§to prijungimo prie Lietuvos plana ir ji ivykdyti,pa-
sitelkus kra5to visuomenines organizacijas, klaip6di5kius lietuvius, Lietuvos karius
bei Mazosios ir Didziosios Lietuvos savanorius.

2.  E.  Galvanausko Klaipedos  kra§to  prijungimo  prie Lietuvos  planas

Klaip6dos  kra§to  prijungimo  prie  Lietuvos  klausimas  Lietuvos  Respublikos
politikams  kilo  po  to,  kai jis  buvo  pazad6tas  Antantes  §aliu  perduoti  Lietuvai
pasira§ant  Paryziuje  Taikos  sutarti.  Ta6iau  sutartyje  buvo  numatyta,  kad jis  bus

]]  A.   Senas,    Detales  ir asmenybes,  A4ods/as I.r gyiJenj.77tas,1994,  nr.  9,  p.  32-34.
]2  E.  Galvanausko  1923  01  16  slapto  rankra§6io  J.  Ziliui  nuora§as,  LCL42 ,  f.  383,  ap.  7,  b.  427,

I.  50-51a.
'3  a.   GaLLv ii,   Emestas  Galvanaushas.  Politin6  biografija,   Chicago, L992.
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perduotas  tik  tada,  kai  Lietuvos  valstybe  gaus  tarptautini  pripazinima.  Lietuvos
tarptautinis pripazinimas de facto ir de jure bei priemimas i Tautu  Say.unga uzsi-
tes6,  o  RIaipedos  kra§te  uzsis6dejo pranctizu vadovaujama  administracija,  atsto-
vaujanti  Antantes  §alims.  Sunku  buvo  laukti  lietuviu  politikams  pazadu  atgauti
lietuviu gyvenamas Zemes, dar Vokie6iu ordino atpl6§tas nuo Lietuvos Didziosios
Kunigaik§tyst6s. Todel kra§to prisijungimo klausimas buvo nuolat keliamas vidaus

politiniuose forumuose ir tarptautinese instancijose.  1921  in.  Iapkri6io 21  d.  Stei-
giamajame  Seime buvo priimta rezoliucija del Klaipedos kra§to.  Joje buvo pazy-
meta,  kad RIaipedos kra§to ekonominiai interesai  ir dymiausios  dalies gyventoju
tautiniai  siekimai  yra  tiek  bendri  su  Lietuvos  Respublika,  jog  ,,susidejimas  vie-
non  valstyben  yra  neiivengiamas,  abiem  §alim  naudingas  ir  realus  to  klausimo
i§sprendimas``]4.  Nutarime  buvo  pavesta  Lietuvos  vyriausybei  rtipintis,  kad  RIai-

p6dos  kra§tas  „prisidetu"  prie  Lietuvos.  Patarta  bfisimus  Lietuvos  santykius  su
RIaipedos  kra§tu  formuoti  taip,  kad jie  teiktu  visiems  Respublikos  gyventojams
vienodas  teises  ir pareigas,  tinkamai  saugotu visus  bendruosius  Respublikos  rei-
kalus,  o kartu  atsiivelgtu  i ypatingus Klaipedos kra§to gyventoju  reikalus  ir juos
gintu,  nes  ilgai  buv?s  Vokietijos  sudetyje  kra§tas  i§ugde  savo  ekonomika,  kultti-
ra, paveldejo ypatinga jurisdikcija, turejo kitoki negu Lietuva politini ir visuome-
nini  gyvenima.  Tie  ypatingi  kra§to  poreikiai  turetu  btiti  apdrausti  teise  savaran-
ki§kai  rtipintis  vietos  tikio,  administracijos,  mokes6iu,  darbo  ir  socialines  apsau-

gos,  teismo,  ivietimo,  kulttiros  bei  tikybos reikalais,  suktirimu  atskiro  autonomi-
jos vieneto,  sutvarkyto demokratiniais principais Lietuvos Respublikoje. Taigi jau
1921  in.  buvo  suformuluotas bfisimasis Klaip6dos kra§to statusas  Lietuvos valsty-
bes sud6tyje.

Kam priklauso prioritetas RIaipedos kra§to ijungimo i Lietuvos valstyb6s sudeti
sukilimo keliu, literatriroje nera pla6iau diskutuota. 1§ i5likusiu dokumentu atrodo,
kad Uzsienio reikalu ministerijai §ia ideja pasitile J. Zilius, Lietuvos atstovas RIai-

p6doje nuo  1922 in.  sausio m6nesio.  Viename  i§ savo prane§imu,  ralytu  1922 in.
vasario 13 d., jis ragino vyriausyb? Klaip6dos kra5ta atsiimti j6ga, kad jo nepraras-
tume, kaip atsitiko su Vilniumi. Ai§kino, kad kra§te tera 350 pranctizu kareiviu ir
kad tokia jega iveikti btitu labai nesunku]5. E. Galvanausko vadovaujama Lietuvos

vyriausybe eme rengti kra§to prijungimo prie Lietuvos dirva viduje ir tarptautineje
plotm6je.

Jau  nuo  1922  in.  pradzios  imta  §iek tiek trukdyti  maisto  produktu  i§  Lietu-
vos  vezima  i  RIaip6dos  kra§ta.  Ypa6  tai  pasakytina  apie  duoninius  grtidus,  ku-

14  L!.efrov¢,    1921   11   15.

15  LC%4,  f.  383,  ap.  7,  b.  366,  I.  277.
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riu  kra§tas  i§augindavo  nepakankamai.  Buvo  sumazintas  naudojimasis  RIaip6dos
uostu,   motyvuojant  tuo,  kad  blogas  susisiekimas,   sumazintas  Zaliavi!   tiekimas
ki.a§to  imonems.  Motyvuodama  lito  ivedimu  Lietuvos vyriausyb6  nuo  spalio  pra-
dzios  visi§kai  uzdar6  siena  su  kra§tu]`'.  Buvo  sugrieztinta  muitu  kontrol6,  truk-
domas  prekiu  ivezimas  i  kra§ta,  motyvuojant  mark6s  infliacija.  Zodziu,  imta  blo-

ginti  ir  taip  prasta  RIaip6dos  kra§to  gyventoju  ekonomine  padetis  valdant  pran-
ctizu  administracijai.  Tokiomis  aplinkyb6mis  pranchzu  administracija  su  Lietuva

pi.ad6jo  prekybos  derybas.  Jos  vyko  vangiai,  o   1922  in.   rugs6jo  menesi  buvo
Lietuvos  vyriausybes  nutrauktos.  Rugsejo  2  d.  J.  Zilius  iteik6  Vyriausiajam  An-
tant6s  komisarui  RIaip6doje  Lietuvos  vyriausyb6s  verbalin?  nota..  Joje  buvo  pa-
br6Zta,  kad  Lietuvos  vyriausyb6  atsisako  toliau  vesti  prekybos  derybas,  nes  Lie-
tuva  yra  didzi".u  valstybiu  pripazinta  de  jure  ir  RIaip6dos  kra§tas  turi  bdti  ati-
duotas  jail7.

Visomis ekonominemis ir kitomis priemonemis klaipedie6iai lietuviai ir vokie-
6iai  buvo  ne  tik  spaudziami,  bet  ir  agituojami  detis  prie  Lietuvos.  Propagandai
kra§te  sustiprinti  1922  in.  rugpjti5io  23  d.  Lietuvos  atstovybe  Klaip6dos  kra§te
lietuvininku vardu nupirko  „Memeler Zeitung"  spaustuv?  ir redakcija.  Laikra§tis

prad6jo vietos vokie6iu  taxpe  propaguoti prolietuvi§ka  politika]8.  Buvo  suorgani-
zuota  5  Mazosios  Lietuvos  ir  5  Didziosios  Lietuvos jtirininku  peticija  i  Paryziu,
kurioje  buvo  pasisakoma  uZ  uosto  Lietuvai  reikalinguma  ir  protestuojama  pries
Lenkijos tuo metu prad6jusias stipreti tendencijas i RIaip6dos uosta bei Nemuno
internacionalizavimalo.

E.  Galvanausko vadovaujama vyriausybe,  o nuo  1922 in.  rugs6jo  28 d.  ir Lie-
tuvos uzsienio reikalu ministerija suaktyvino agitacija ir propaganda uZ Klaip6dos
kra5to prijungima ir jo lietuvi§kuma lietuviu spaudoje Klaipedos kra§te, Lietuvoje
ir uzsienyje. Tuo buvo siekiama ne tik paruo§ti lietuviu visuomen6s nuomone, bet
ir paveikti  uzsienio  nuotaikas  palankia  Lietuvai  t6kme,  pad6ti  apsiprasti  su  min-
timi,  kad  tas  kra§tas  yra  organi§kai  susij?s  su  Lietuva.

Savo  ruoztu  Lietuvos  vyriausyb6  veik6  ir  diplomatiniais  kanalais.  E.  Galva-
nauskas ir jo vadovaujama Lietuvos delegacija  1922 in. vasara dalyvavo Europos
§aliu tarptautiniuose forumuose Zenevoje, Genujoje, kur, be Vilniaus ir santykiu
su  Lenkija  pad6ties,  priva6iuose  pokalbiuose  kel6  Klaip6dos  klausima.  1922  in.

I('  J.  Ziliaus  prane§imai  uzsienio  reikalu  ministrui  V.  Jurgu5iui  1922 03  30  ir  1922  07  06,  LCT4

f.  383,  ap.  7,  b.  366,I.179-180,133-134;   P.   Zostautait6,    min.  veik.,  p.  21.
]7 J.  Ziliaus  1922 09 02 raL§tas uzsienio  reikalu ministrui  apie  notos  iteikima,  LCL4Z4,  f.  383,  ap.  7,

b.   366,  1.   81.
t8  J.  Ziliaus  1922  09  09  ra§tas  uzsienio  reikalu  ministrui,  LC7Z4,  f.  383,  ap.  7,  b.  366,  I.  75.

19 J.  Ziliaus  1922 06  23  ra5tas  uzsienio  reikalu  ministrui,  Lcr4,  f.  383,  ap.  7,  b.  366,I.  10-lla.
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balandzio  6  d.  btidamas  Paryziuje  Lietuvos  ministras  pirmininkas  susitiko  su  R.
Poincare, tuo metu Zymiausiu ne tik Prancdzijos, bet ir Tautu Sap.ungos lyderiu2t'.

RIaipedos klausima buvo isakyta kelti ivairiomis progomis ir be ju visiems Lie-
tuv()s pasiuntiniams kitose §alyse ir prie Lietuvos vyriausyb6s  akredituotiems kitu
§aliu  pasiuntiniams.  Tuo  klausimu  atsiskaitinejo  0.  Mila§ius,  T.  Naru§evi6ius,  V.
Sidzikauskas, P. Klimas ir kiti. Paminesime tik pora idomesniu faktu, kurie mtisu
istoriografijoje neatsispind6jo. Lietuvos atstovas Rygoje 1922 in. rugpjd6io  19 d. ir
rugs6jo  11  d.  kalb6josi d6l RIaip6dos atidavimo pagal Versalio Taikos sutarti Lie-
tuvai su Didziosios Britanijos pasiuntiniu Pabaltijo §alims Wiltonu. Anglas parei§-
ke,  kad  RIaip6da  Lietuva  gaus.  Anglija  parems  Lietuva,  bet  tik  su  salyga,  kad
kra§tui  bus  suteikta  plati  autonomija  ir  laisvas  tranzitas  visoms  §alims.  Lietuva,

gaudama  Klaip6da,  tur6s  garantuoti,  kad  tas  kra§tas  atiteks  Antantes  globai, jei
Lietuva kada nors sudarys viena valstybe su Rusija2J. Uzsitikrinti JAV parama sieke
Lietuvos atstovas V. ¢ameckis Va§ingtone.  1922 in. spalio  18 d. Amerikos-Baltijos
draugijos surengtuose i Pabaltijo valstybes pasiuntiniu i5vykstan6io F. Colemano garbei

pietuose V  ¢ameckis pabrez6, kad Lietuvos ekonominis ir politinis gyvenimas yra
suparalyziuotas d6l nej§spr?stu teritoriniu problemu, negrqzintos Lietuvai RIaip6dos22.
JAV tuo metu, nors ir neoficialiai, palaik6 Lietuva.

Klaip6dos  problema  1922 in.  rudeni susiripino Tautu  Szu.unga.  Spalio  m6ncsi
Ambasadoriu  konferencijoje  imta kalbeti  apie  Klaip6dos  kra5to  ateiti, jo  sutvar-

kyma,  autonominio  statuso  rengima.  Lapkri6io  34  d.  i  Paryziu  pareik§ti  savo
nuomone  d6l  RIaip6dos  ateities  buvo  pakviesti  kraL€to  ekonominiu  organizaciju
lietuviu  ir  vokie6iu  atstovai.  E.  Galvanausko  vyriausybes  pastangomis  atstovauti
klaip6die6iams Ambasadoriu konferencijoje buvo parinkti lietuviu atstovai V. Gai-

galaitis, J.  Stikliorius,  E.  Simonaitis  ir J.  Labrencas.  Vokie6iu  interesams  atstova-
vo vietos  dvarininkai  K.  Dresleris ir J.  Guba bei pramonininkas  J.  Krausas.  Lie-
tuviu atstovai Paryziuje parei§k6, kad d6l kra§te susidariusios sunkios ekonomin6s

padeties jam geriausia btitu  autonomijos teisemis jungtis prie Lietuvos.  Vokie6iai
buvo  uZ valstybinio  savaranki§kumo  suteikima  Klaipedos  kra§tui  bet  kurios  An-
tant6s  valstyb6s  protektorate,  o  uosta  sitil6  internacionalizuoti23.

2t) Uzsienio reikalu ministerijos 1922 04 07 posedzio protokolas Nr. 31, Lcb4Z4,  f. 383, ap. 7, b. 287;

tas  pats,  1922  04  29  protokolas  Nr.  42,  ten  pat.,I.  143;  tas  pat,  1922 05  11  protokolas  nr.  47,  f.  383,
ap.  7,  b.  284,  I.  230  ir  kt.

2t  Uzsienio reikalu ministerijos  1922 08  19 po`sedzio protokolas Nr. 74, LCLZ4Z ,  f. 383, ap. 7, b. 284.

I.  71;  tas  pats,  1922  09  11  posedzio  protokolas  Nr.  82.  ten  pat,  b.  285,I.  58.
22  D.  Zauniaus  19221103  prane§imas  i`S  Rygos  uzsienio  reikalu  ministrui,  ten  pat,  b.  260,1.  10.

23 Lietuvos pasiuntinio Paryziuje 0. Mila.5iaus telegramos i Uzsienio reikalu ministerija ir Ministerijos

telegramos i Paryziu 1922 in. rudeni, LCJ+4,  f. 383, ap. 7, b. 366,I.129,130,132 ir kt.; P.   Zo s t a u t a i t 6 ,
min.  veik,  p.  24.
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Paryziaus pasitarime RIaipedos kra§to atstovu nuomonems nesutapus, Ambasa-
doriu konferencija nutare sudaryti specialia komisija, vadovaujama pranctizo teisi-
ninko George Laroche. Ji tur6jo parengti galutini projekta.  Komisijos nuomone,
RIaipedos kra§tas turi btiti paskelbtas ,,laisvay.a valstybe``, administruojamas 10-15
metu Pranctizijos komisaro. RIaipedos uosto valdyba sudaroma i§ Klaipedos kra§to,
Lenkijos  ir Lietuvos  atstovu.  Projektas numatytas igyvendinti  1923  in.  pradiioje.
Imta svarstyti ivesti Klaipedos kra§te Pranctizijos remiama valiuta ir ikurti emisijos
banka24. E. Galvanauskas ir kiti Lietuvos vyriausybes nariai suprato, kad pranctizai,
suhire RIaipedos kra§te vadinamaja laisva valstybe, ir toliau ja administruos, dar
labiau stiprindami savo itaka. Lietuva RIaipedos kra§to negaus. Lietuvos Ministras
Pirmininkas  ryzosi  tan  uzkirsti  kelia:  iivaduoti  kra§ta  i§  pranctizu  okupacijos  ir
prisijungti ji prie Lietuvos dar iki Ambasadoriu konferencijos galutinio sprendimo
priemimo bei igyvendinimo.

1922 in.  Iapkri6io 20 d. vakare  E.  Galvanauskas sukviet6  slapta  Ministru  Ka-
bineto pos6di. Jis uztruko visa nakti iki pary6iu.  Ministras Pirmininkas susirinku-
siems ministrams pateike tris Klaipedos kra§to prisijungimo prie Lietuvos galimy-
bes.  I§kelti  byla  Tautu  Satungoje  d6l  to,  kad  Pranctizija  neperduoda  Lietuvai
kra§to. Tuo pat metu visi§kai uzdaryti siena su Klaipedos kra§tu, nebesiusti i ji i§
Lietuvos  maisto  produktu,  nesinaudoti  uostu.  Visa  Lietuvos  uzsienio  prekyba
nukreipti  per  Liepoja  ir  pradeti  statyti  uosta  Sventojoje.  Antroji  galimybe  -
paimti  kra§ta jega.  Tarn  tikslui  geriausiai  panaudoti  Lietuvos  kariuomen?,  kuri
esamomis  salygomis  gali  uzimti  RIaipeda  per  24 valandas.  Politiniu  pozitiriu  Sis
kelias pavojingas, nes galima sulaukti Antantes §aliu ultimatumo - at§aukti ka-
riuomen?  ir padengti  karo nuostolius.  Tuo  atveju, jeigu  Lietuva ultimatumo  ne-
ivykdytu,  Pranctizija gali  atsiusti kariuomen?,  o Lenkija pulti Pietu  Lietuva.  Yra
galimybe parinkti ,,neklusnu" kari, kuris neva savo valia padarytu perversma. Tuo
atveju Antantes vyriausyb6s  irgi gali pasielgti  pana§iai.  Tre6ias  kelias - organi-
zuoti Klaipedos kra§to lietuvininku sukilima pries voki§ka kra§to Direktorija ir jos
ramsti  -  Pranctizijos  administracijos vadova  G.  Petisne,  uzimti  kra§ta  ir  uosta,
tureti gin6o objekta Lietuvos vyriausybes rankose. Antant6s  diplomatija greit su-
pras,  kad  sukilimas buvo Lietuvos vyriausybes  organizuotas,  bet  nedris  to  ivykio
vadinti uZpuolimu. Lietuvos vyriausyb6 susilauks protestu i§ Pranctizijos, bet vargu
ar ji  pakels  ginkla  pries  Lietuva25.  E.  Galvanausko  nuomone,  pastarasis  btidas
netur6tu  sukelti konflikto per pirmasias  dvi  savaites,  o v6liau  tektu  pereiti  i po-
litines  derybas  - iteisinti  RIaipedos  krasto  prijungima prie  Lietuvos.  Dauguma
susirinkusivy.u  pritare  pastarajam  projektui.

24  R.   Ziugzda,    Ljcft/va ...,   P.  44.

25  G.   Ga|va,    min.  veik.,  p.  297-298.
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Po  §io  posedzio  E.  Galvanauskas  pradejo  ie§koti  klaip6die6iu  tarpe  btisimojo
sukilimo vado, o i§ ivalgybos pareikalavo patikrinti kra§to karine pad6ti ir gyven-
toju politines nuotaikas.

Viliui  Gaigalai6iui  ir  Joktibui  Stiklioriui  atsisakius,  politiniu  sukilimo  vadu
sutiko briti Erdmonas Simonaitis. Jam buvo pavesta parengti sukilimui dirva tarp
klaip6die6iu,  o  sukilimui prasid6jus - vadovauti jam.  Kra§to  apsaugos ministras
8.  Slftys  parenge  sukileliu  Zygio  plana  ir  sutelk6  karines  j6gas.  Joms  vadovauti

pasisitil6 ivalgybos karininkas, atlik?s RIaip6dos kra§te ivalgymo darbus, J.  Polo-
vinskas,  pasivadin?s  J.  Budriu.  Prie  sukil6liu  vadovyb6s  buvo  sudarytas  atskiras
dalinys politikos ir informacijos tikslams, kuriam vadovauti buvo pakviestas J. Pu-
rickis, pasivadin?s J. Peterai6iu. Jo tikslas buvo propaganda lietuviu naudai, atsi§au-
kimu leidimas,kitos medziagos pranctizu ir vokie6iu kalba skelbimas, sukilimui pra-
sid6jus talkininkavimas susira§inejant su pranctizu komisaru, derybos su juo. Suki-
limo vadovybe  ir politinis  dalinys  isihir6  §iluteje.  Ten  isihire  ir veike  Klaipedos
kra§to gelbejimo komitetas ir sukilimo politinis vadovas E. Simonaitis, kurio uzda-
vinys buvo perimti kra§to politin? valdzia ir sudaryti Lietuvai palankia Direktorija.
Pagrindinis sukilimo tikslas ir buvo dangstomas tuo, kad siekiama pa§alinti provo-
kiska Krasto Direktorija26.

RIaip6dos  kra§to  sukilimas buvo parengtas  pasinaudojus  palankia tarptautine
situacija.   1923  in.  sausio  3  d.  prasidejo  Antantes  §aliu  pasitarimas  Vokietijos
reparaciju klausimu. Tuo pat metu Pranctizija ivede savo kariuomene i Ruro sriti.
Tligi  didziuju  valstybiu  d6mesys  buvo  nukreiptas  i  Vokietija.

Pasitikrino  Lietuvos  vyriausyb6  ir  sauguma  bei  artimiausiu  kaimynu  nuomo-
n?.  V.  Sidzikausko teigimu,  1922 in.  rudeni Vokietijos uzsienio  reikalu  ministeri-

ja uzsimin6 Lietuvos vyriausybei, kad reikia kazka daryti, nes kyla pavojus i5 Len-
kijos  pus6s  Klaipedai.  Lenkija  siek6  Nemuno  internacionalizavimo,  6me  Klaip6-
doje pirkti Zem?, namus, kurti ivairias pramon6s ir prekybos istaigas.  Vokie6iams
tai nepatiko.  Jie bijojo,  kad  Lenkija per RIaipeda gali i§eiti  i  Baltijos jtira  ir tuo
apsupti  Rytprtisius  i§  dvieju  pusiu.  Sukilimui  ruo§iantis,  i  Berlynz!  nuvyko  Lietu-
vos §auliu  sqjungos pirmininkas V.  Kr6v6-Mickevi6ius.  Jis  susitiko su uzsienio  rei-
kalu ministru Carlu Schubertu ir Generalinio 5tabo vir§ininku H. von Secktu. Vo-
kie6iai  pritare  lietuvit!  norui prisijungti  RIaipeda27.  Savo  ruoztu  pries  pat  prade-
dant  sukilima  RIaip6doje  E.  Galvanauskas  pasikviet6  Vokietijos  atstova  Kaune
F.  01shausena  ir prane§6 jam,  kad  Lietuva netrukus  uzims  Klaip6da.  Pra§6  apie

2`'  Ten  pat,  p.  300-302;   E.   Galvanauskas,    Kova  d6l  RIaip6dos,  Drcji/gc!L`',   19610123.
27A.   Senas,    min.Veik.
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tai  informuoti  savo  vyriausybe,  kad  ji  dygio  nelaikytu  nedraugi§ku,  kad  ispetu
RIaipedos  kra§to  policija  ir  kitus  vokie6ius  laikytis  nuo§aliai.  Kita  diena  Lietu-
vos  uzsienio  reikalu  ministras  gavo  prane§ima  i§  vokie5iu  pasiuntinio,  kad  Vo-
kietijos  vyriausybe  lietuviu  ryztui  pritaria  ir  dygio  metu  ispejo  vietos  vokie6ius
laikytis ramiai. Ta jie ir dare. Vokietijos vyriausybe, kad neatrodytu abejinga ch-
tantes  ativilgiu,  atliko  tik ta  gesta,  kad  kita  diena  po  sukilimo  pakviete  Lietu-
vos atstova Berlyne V. Sidzikauska, iteike jam protesto nota d6l isiverzimo i RIai-

pedos kra§ta, pra§e ja i Kauna perduoti atviru tekstu ir pakviete Lietuvos atsto-
Va i kita kambari taurei §ampano28.

RIaip6dos kra§to ijungimas i Lietuvos valstyb6s sud6ti j6ga buvo derinamas ir
su  Sovietu  Rusijos  vyriausybe.  1922  in.  Iapkri6io  29  d.  G.  ¢i6erinas  per  Kauna

vyko  i Lozanos konferencija.  E.  Galvanauskas Kauno gelezinkelio stotyje suren-
ge jam priemima, kurio metu i§siai§kino Sovietu Rusijos pozicija RIaipedos kra§-
to  prijungimo  prie  Lietuvos klausimu.  Rusijos  uzsienio  reikalu  ministras  parei§-
ke, kad Lietuvos sprendimas uzimti RIaipedos kra§ta n6ra prie§i§kas Sovietu Ru-
sijos politikai.  Be to, jis  pazadejo,  kad jeigu  Lenkija pakeltu ginkla pries  Lietu-
va,  Sovietu  Rusija  neliktu  neveiklia  steb6toja.  Tuo  atveju, jeigu  chtant6s  diplo-
matija  pareikalaus  suteikti  Lenkijai  RIaip6dos  kra§te  kokiu  nors  teisiu,  Sovietu
Rusija  irgi  reikalaus  tokiu  pat  teisiu.  Paskutinis  G.  Ci6erino  parei§kimo  sakinys
suneramino E.  Galvanauska, ypa6 tuo atveju, jei sukilimas nepavyktu. Kelias va-
landas trukes Rusijos uzsienio reikalu ministro pokalbis su Lietuvos Ministru Pir-
mininku Kauno gelezinkelio stotyje buvo rezultatyvus.  1922 in. gruodiio 22 d.  G.
¢i6erinas savo vyriausybes vardu para§e ra§ta Antant6s §aliu vadovams,  kuriame
ispejo, kad ,,RIaip6dos klausimo sprendimas, jei jis nebus Rusijos pozidriu teis6-
tas,  gali  btiti  laikinas  ir  netvirtas"29.  Be  to,  Rusijos  uzsienio  reikalu  ministerija

iteike  notas  del  Klaip6dos  1922 in.  gruodiio  25  d.  Anglijos,  Prancdzijos  ir  Itali-
jos vyriausybems.

Pries pat Klaip6dos sukilima Rusijos vyriausyb6 Minsko srityje, prie pat Len-
kijos  sienos,  pradejo  telkti  karinius  dalinius.  Sis  Zingsnis  Lenkijos  valdan6ivy.u
sluoksniu buvo suprastas, ir tuo Lietuva i§veng6 pavojaus, kurio labiausiai bijojo.
Tik  sukilimui  ivykus  kartu  su  anglu  ir  pranctizu  laivais  i  RIaip6dos  uosta  buvo
atplaukes  ,,Komendant  Piisudski",  kuris  po  keliu valandu  i§  uosto  i§plauk63°.

28 Ten pat;  V.   Sidzikauskas,    Lfefwvor d;.pfom¢fl}.or pan!£Y&djc,   Vilnius,1994,  p.12.
29  Einan6io  Rusijos  uzsienio  reikalu  ministro  pareigas  M.  Litvinovo  1922  12  25  notos  nuora5as,

iteiktas E.  Galvanauskui,  Lcr4,  f.  383,  ap.  7,  b.  419,  I.  47.
30 J.  Purickio  1923  01  17  telegrama  i  Kauna,  LCL4Z ,  f.  383,  ap.  7,  b.  427,  I.  91.
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3. Vadovavimas i§ Kauno sukilimo metu ir po jo

Gerai  parenges  sukilimo  plana,  E.  Galvanauskas  skubino  visas  sukilimo  or-
ganizacines  grandis  veikti  aktyviai.  1922  in.  pabaigoje  ir  1923  in.  pradiioje  vi-
same  Klaipedos  kra5te  J.  Purickio  iniciatyva vyko  vietos  gyventoju  mitingai,  ku-
riu  priimtose  rezoliucijose  buvo  pasisakoma  pries   ,,laisvos  valstyb6s"  k.nrima,
pries  Lenkijos  isigal6jima  kra§te,  uZ  ry§ius  su  Lietuva3].   1923  in.  sausio  9  d.
Mazosios  Lietuvos  Gelbejimo  komitetas,  sukurtas  Lietuvos  vyriausyb6s  iniciaty-
va,  paskelb6  manifesta  d6l  valdzios  peremimo  i  savo  rankas  ir  E.  Simonai6io
paskyrimo  Direktorijos  pirmininku32.  Sausio  10  d.  8.  Slizio  sutelkta  savanoriu
rinktin6,  kuria  sudar6  10  karininku  ir  150  karitinu  i§  karo  mokyklos,  5  karinin-
kai  ir  130  kareiviu  i§  karo  milicijos  mokyklos,  1  karininkas  ir  70  kareiviu  i§  5-
ojo  pestininku  pulko,   11  karininku  ir  150  kareiviu  i§  8-ojo  pestininku  pulko,
3  karininkai  ir  60  kareiviu  i§  1-ojo  kavalerijos  pulko,   1   aviacijos  karininkas,
7  generalinio  §tabo  karininkai,  15  elektrotechnikos  bataliono  kareiviu,  9  auto-
bataliono  vairuotojai,  2  karininkai  su  §auliais  (i§  viso  40  karininku,  584  karei-
viai,  455  §auliai  ir  apie  300  savanoriu),  perzeng6  Klaip6dos  kra§to  siena33.  Per
5  dienas  buvo  uzimtas  RIaipedos  miestas  ir  kra§tas.  Mti§iuose  Zuvo  20  lietuviu,
2  pranctizai  ir  1  vokie5iu  policininkas.  Atrodo, jog  Lietuvos  vyriausybei  pavyko
igyvendinti  viska  greitai  ir  sklandziai.  Ta6iau  taip  nebuvo.  E.  Galvanauskas  ra-
§6:  ,,Nuo  sukilimo  pradiios  iki  tarptautin6s  itampos  apmirimo  pergyvenau  bene
didziausios  itampos  menesio  tarpsni.  Slogi  rytojaus  nezinia,  politine  itampa,  vi-
durnak6io vaik§tyn6s  i  pasta  Kaune  susisiekti  telegrafu  su  sukilimo vadovais  (ta-
da  telefono  ry§io  tarp  Klaip6dos  ir  Kauno  nebuvo.  -  A.G.),  greitas  ivairiu
klausimu  sprendimas  vargino  mane``34.

E. Galvanausko, Ministro Pirmininko bei uzsienio reikalu ministro, B.K. Balu-
6io ir P. RIimo, Uzsienio reikalu ministerijos atsakingu darbuotoju, retkar6iais tal-
kinusiu  Kabineto vadovui,  pokalbiai Juzo  aparatu  su  RIaipedos  kra§te  sukilimui
vadovavusiais ir Lietuvai atstovavusiais A. Smetona, J. Budriu, J. Peterai6iu, majo-
ru Jaku6iu ir kt. i§liko Lietuvos centriniame valstybes archyve. Tai 3 didel6s bylos
ir dar keli pluo§tai telegramu kitose bylose35. Telegrafiniai pokalbiai - tai  gyvas

3]  A.   Eidintas,    Lietuvos  propagandine  veikla  rudsiant  Sausio  sukilina  RIaip6doje,   J923  in.

sausio  ivykial Klaipedoje,  p. 2:9-34.
32 Visiems RIaip6dos kra§to gyventojams,  Rla!.pGdas frHJfo v¢fazzfos Zi.#!.or,   1923  01  22, nr.  8, p.  48.

33  Ypatingo  paskyrimo  rinktines  isakymas,  LCL4Z ,  f.  929,  ap.  3,  b.  422,  I.  23.

34  G.   Ga|va,    min. veik.,  p.  308.

35 Telegrafiniai pokalbiai Juzo aparatu tarp E. Galvanausko ir RIaipedos kra5to sukilimo organizato-

riu,  Lcrfi,  f.  383,  ap.  7,  b.  427,  428,  429.
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visos sukilimo eigos ir lietuviu kovos d6l RIaipedos ijungimo i Respublikos sudeti
liudininkas, tai E. Galvanausko gilios politin6s mastysenos ir tarptautin6s diploma-
tijos pazinimo §altinis.

Uzsienio §aliu atstovai,  akredituoti Lietuvoje,  akylai sek6 kra§to gyvenimci. Tuo
metu, kai dar Kaune buvo tariamasi del sukilimo eigos, o Mazosios Lietuvos Gel-
b6jimo komitetas reng6 atsi§aukimus i vietos gyventojus,  Pranctizijos atstovas Lie-
tuvoje  G.  Padovanis,  taip  pat  anglu  konsulas  Kaune  A.  Dilley  iteik6  Lietuvos
uzsienio  reikalu  ministerijai  paklausima  del  kariuomenes jud6jimo  Lietuvos  pa-
sienyje  su  Klaipeda  ir  itartino  bruzd6jimo  RIaip6dos  kra§te.  P.  Klimas  ir  8.  K.
Balutis  klaususiems  paai§kino, jog  pasienyje  vykdomas  Lietuvos  pasienio  sargy-
bos  pergrupavimas  ir kad  bruzd6jimas  Klaip6dos  kra§te  nieko  bendra  su  Lietu-
va  neturi36.

E.  Galvanausko  sumanymu,  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministerija  atsiribojimo
nuo ivykiu taktikos laikesi visci sukilimo meta ir visa Nepriklausomos Lietuvos laik{i
tarptautiniuose  dokumentuose,  vidaus  ra§tuose  ir net  istoriniuose  veikaluose.

Prasid6jus  sukilimui  Lietuvos  pasiuntinybes  uzsienyje  uzgul6  kasdieniai  pa-
klausimai, priekai§tai, ispejimai ir net notos. Tick idemiai buvo sekamas Lietuvos

politinis  gyvenimas,  kad dvi  dienas,  per pati  sukilimo  ikar§ti,  Kaune  nepasteb6j?
E.  Galvanausko  uzsienio  atstovai  ir Zurnalistai  apie  tai  informavo  savo  §aliu  vy-
riausybes  ir spauda37.  Tuo  tarpu  Ministras  Pirmininkas  tebuvo  i§vyk?s vienai  die-
nai  i  Marijampole  atidaryti  gelezinkelio.

Kad palengvintu  pasiuntiniu  darba uzsienyje, Lietuvos uzsienio  reikalu minis-
terija nuolat informuodavo savo atstovus apie ivykius RIaip6dos kra§te, pateikda-
ma  informatyvia  ir  sausa  medziaga,  pralydama  ja  tokia  perduoti  atstovaujamu
§aliu  ministerijoms  bei  spaudai,  nesileidziant  i  platesnius  komentarus.  Lietuvos
atstovas  Didziojoje  Britanijoje  T.  Naru§evi6ius  kelis  kartus  buvo  ispetas  E.  Gal-
vanausko,  kad  nutrauktu  bet  kokius  ,,pliotkus"  su  anglu  politikais  ir laikytusi jo
teikiamu  prane`¥imu  turinio38.  Prane§imuose  buvo  grieztai  neigiama,  kad  Lietuva
dalyvavo  Klaip6dos  kra§to  sukilime,  kad  organizavo  vietos  valdzia  ir  pan.  Buvo
ai§kinama, kad tai ivyko d6l RIaip6dos kra§to gyventoju nepasitenkinimo prancti-
zu administracijos veikla, vokie6iu vyravimo Direktorijoje, d6l sunkios ekonomin6s
ir kulttirin6s kra§to btikl6s.

36  Grieztai  slaptu  Ziniu  1923  01  08  santrauka,  LCK4.  f.  383,  ap.  7,  b.  423,  I.  2-3.
37 P.  RIimo  1923 0123 telegrama Lietuvos atstovybems uzsienyje, LCL4Z4,  f. 383,  ap. 7, b.  426,I.118.

38  E.  Galvanausko  1923  01  18  telegrama  T.  Naru`§evi6iui  i  Londona,  Lcr4,  f.  383,  ap.  7,  b.  426,

I.  77.  Reikia  padymeti,  kad `€ioje  byloje  sudeti  dokumentai.  prane`5imai,  notos,  telegramos  Lietuvos  pa-
siuntiniams kitose §alyse ir pasiuntiniii prane`iimai bei telegramos i Lietuvos uzsienio reikalu ministerijt|.
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Visai  kitokia  informacija  Lietuvos  vyriausyb6  ir  Uzsienio  reikalu  ministerija
dalijosi su Klaip6dos krasto lietuvininku vadovais ir Lietuvos vyriausyb6s atstovais.
Sukilimo metu E. Galvanauskas i5 esmes dom6josi tik s6kminga jo eiga. Sukilimui

ivykus jis  6mesi koreguoti kra§to vidaus gyvenimo  tvarkyma.  Jau  sausio  17  d.  E.
Galvanauskas skatino sukileliu vadovyb? pl6sti Direktorijos teises, stiprinti RIaip6-
dos  ki.a§te  twarka  ir  administravima,  reikalauti,  kad  Antantes  kariuomene  bdtu

grei6iau  at§aukta.  Jis  skatino  grei6iau  su§aukti  RIaipedos  kra§to  seimti  i§  30-40
Zmoniu, kuris atstovautu kra5tui. Be to, E. Galvanauskas ramino sukileliu vadovus,
kad susiklos6ius sud6tingesn6ms aplinkybems ir sudarius atitinkama preteksta, ga-
lima tik6tis didesnes Lietuvos pagalbos. Lietuvos p6stininkai, §arvuotas ti.aukinys ir
artilerija pasiusti prie sienos39. Sukil6liu vadovus neramino Antant6s laivi! skai6iaus

padid6jimas  uoste,  ir jie  ta  pa6iq  diena  pasiunte  telegrama  i  Kauna,  pra§ydami
atsii!sti  artilerija uostui uzblokuoti4t'.  Bet kadangi Antantes  diplomatija  tuo  metu
nenorejo konflikto su vokie6iais ir rusais, tai Lietuvos kariuomenei neteko atvirai

isiki§ti i Klaipedos  reikalus.
I diplomatin? veikla E.  Galvanausko skatinami isijunge naujieji Klaipedos kra§-

to Direktorijos vadovai, Gelbejimo komiteto nariai.  Sausio  16 d. instrukcijoje jiems
E.  Galvanauskas  nurod6:  1.  Naujoji  vyriausyb6  turi  tuoj  kreiptis  i  Ambasadoriu
konferencijos pirmininka,  i Anglijos,  Pranctizijos,  Italijos, JAV vyriausybes,  pra§y-
dama palankiai  i§spr?sti RIaip6dos klausima.  [To kreipimosi tekstas buvo jau pa-
ruo§tas ir iduotas E. Simonai6iui. Propagandos tikslu kreipimasis turejo btiti i§siun-
tin6tas Skandinavijos ir Pabaltijo  §aliu, taip pat Sveicarijos vyriausyb6ms.]  2.  JAV

prezidentui pasiusti specialu ra§ta su pra§ymu neleisti Antant6s §aliu vyriausyb6ms
imtis represiju pries nauja RIaip6dos kra§to vyriausybe.  3.  Ikurti Klaipedos kra§te
specialu spaudos biura,  kuris valdzios vardu visus kreipimusis, parei§kimus ir pan.
dokumentus  i§siuntin6tu  didiesiems Europos ir Amerikos laikra§6iams.  4.  Naujoji
valdzia  turi  atsiusti  i  Kaunq  savo  specialu  delegata,  kuris  atstovautu  prie  Lietu-
vos vyriausybes.  5.  Pra§e prane§ti klaipedi5kiu planus pad6ties stabilizavimui kra§-
te.  6.  Jeigu  dar  neatliko,  tai  kaip  galima grei6iau  atlikti  Lietuvos  atstovui  uZuo-

jautos parei§kima pranctizams del Zuvusiu ir suzeistu ju kariu. Tai padaryti ir nau-
jajai  kra§to valdziai, kuri turi visomis priemonemis pabr6Zti, jog nenorejo kai.iauti
su Antantes administracija, nenorejo ulgauti jos suvereniteto, nori bi-iti su ja geriau-
siuose santykiuose.  7.  Skubino naujay.a valdzia kurti vietos militarines jegas.  8.  Tiks-
liai suskai6iuoti  ir prane§ti  abieju  pusiu  gyvosios jegos  ir  kitus nuostolius.  9.  UZ-

3t' E.  Galvanausko  1923  01  17 8.45 val.  telegrama i §ilut? J.  Purickiui,  LCL4Z4,  f.  383,  ap.  7,  b.  427.

I.  96-96a.
4"  J.  Purickio-Peterai6io  1923  01  17  17.20  val.  telegrama  E.  Galvanauskui,  ten  pat,I.  90.
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mu§tuosius tuoj palaidoti,  o suzeistuosius i§gabenti.  10.  Be kliti6iu  duoti leidimus

prekems i Lietuva ir sustiprinti kontrol? ivezimui i§ Vokietijos i RIaipedos kra§-
ta.  11.  Panaikinti pasu sistema ir grqzinti sienos perejimo leidimus  su minimaliu
muitu.  Stiprinti  pasu  kontrole  atvykstan6iuju  per  siena  ir  uosta,  kad  neprasi-
skverbtu nepageidaujamu Zmoniu.  12.  Prekems taikyti akcizo mokesti toki,  koks
taikomas Lietuvoje, kad nebtitu kliti6iu prekiu judejimui i Lietuva.  13.  Oficialiai
greta markiu  ivesti litus kaip kra§to pinigini vieneta.  14.  Darbininkus, kurie ne-
turetu darbo, leisti vykti dirbti i Lietuva. Stengtis sudaryti fabrikams ritmingo dar-
bo  salygas.  Mediena  pageidaujan6ius  aprtipinsime.  15.  Organizuokite  tikininku

produktu eksporta.  Lietuvos vyriausyb6, kiek leis galimyb6s, kreips savo ekspor-
ta ir importa per RIaip6da.  Tarn tikslui reikia,  kad vietos valdzia uzmegztu san-
tykius su anglu laivais, kurie reguliariai plaukioja i Liepoja, kad jie nustatytu laiku
uzplauktu  i  RIaipeda.  16.  Reikia  reviduoti  nekilnojamosios nuosavybes  pirkimo
taisykles,  kad  apsigintume  nuo nepageidaujamu  svetim§aliu pirkeju.  17.  Prane§-
kite krasto biudzeta ir reikalingas kra§to valdymui sumas, kuriu neuztektu  i5lai-
doms padengti. Tuoj informuokit, kokios sumos pinigu §iuo metu reikalingos.  Pa-
sidalinkite instrukcijomis su naujosios valdzios patar6ju J.P.  (reikia manyti, J.  Pe-
terai6iu-Purickiu. - A.G.)41.

Kaip matyti i§ §ios programos, E. Galvanauskas visapusi§kai apmaste RIaipedos
kra§to  tarptautine  ir vidaus  padeti  sukilimui  ivykus  ir  pateike  Klaipedos  kra§to
lietuvininku valdziai kryptingos veiklos gaires.

Neliesdami konkretaus vidaus tvarkos bei ekonominiu problemu igyvendinimo
plano, bent trumpai apivelgsime klaip6die6iu sukil6liu vadovu ir Direktorijos po-
litin? veikla. Jau sausio  17 d. jie kreip6si i Pranctizijos, Anglijos ir Italijos vyriau-
sybes nota,  kurioje pra§e at§aukti  G.  Petisne bei evakuoti pranctizu kariuomen?.
Sausio 19 d. E. Simonaitis protestavo nota tu pa6iu §aliu vyriausybems d61 1 anglu
ir 2 pranctizu laivu  atplaukimo  i Klaipeda42.  Savo  ruoztu veike  ir Mazosios  Lie-
tuvos  Gelbejimo komitetas.  Sausio  19  d.  Siluteje  su§auktame  susirinkime jis  pri-
em6 deklaracija del „prisiglaudimo prie Lietuvos". Sausio 24 d. Lietuvos Seimas,
i§klauses Ministro Pirmininko ir uzsienio reikalu ministro E. Galvanausko prane-
§ima  d6l  RIaip6dos  kra§to  Gelb6jimo  komiteto  deklaracijos,  pri6m6  rezoliucija,
kurioje sveikino Klaip6dos kra§to gyventojus ir dar karta patvirtino Lietuvos Sei-
mo  1921  in. Iapkri6io  11  d. pareiREta nusistatyma d6l santykiu su Mazap.a Lietuva.
Seimas  parei§ke,  jog  reikalauja  i§  vyriausybes,  kad ji  skirtu  demesi  ir  stengtusi

4]  E.  Galvanausko  1923  01  16  slapto  rankra§5io  J.  Ziliui  i  RIaipeda  kopija,  Lcrz4,  f.  383,  ap.  7,

b.  427,  I.  68-70.
42 gwcffj.o#  dc Mcmc/.  Docwmc#ts dip/omafkywcs,   Uzsienio  reikalu  ministerija,  Kaunas,  1923,  t.  1,

p.  65ut7;  R.   Valsonokas,   RT¢!PGdorprob/cm¢,   2-as  leid.  Vilnius,1989,  p.  99.
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padeti klaipedie6iams ir Lietuvai ivykdyti gyventoju nusistatyma susijungti i viena
nepriklausoma valstyb? - Lietuvos Respublika43.  Siais dokumentais i§  esmes  de
facto  RIaipedos  kra§tas  susijunge  su  Lietuva.  Dabar Lietuvos  diplomatija  galejo
atvirai imtis ginti Klaipedos gyventoju valia nuo bet kokiu pasikesinimu i krasta,
klaipedie6iai ie§koti pagalbos Lietuvoje, o uzsienio politikai, spresdami RIaipedos
kra§to problemas, turejo palaikyti tiesioginius ry§ius su Lietuva. Ta6iau kra§to rei-
kalams dar trukde pranctizu administracijos buvimas ir karo laivai uoste.

Naudodamiesi naujai susiklos6iusia situacija Mazosios Lietuvos Gelbejimo ko-
miteto  nariai  M.  Jankus  ir  V.  §aulinskas  jau  1923  in.  sausio  21  d.  kreipesi  i
Lietuvos  Ministra Pirmininka,  pradydami paramos  apginti RIaipedos kra§to  „ne-
lie6iamuma",  taip  pat  savanoriu  kareiviu,  ekonomines  pagalbos  ir  kt.44  Lietuvos

vyriausybe to daryti neskub6jo, bet, sekdama Antant6s Saliu elgesi, steng6si esant
tokiai situacijai gin6a paversti diplomatiniu susira§inejimu.

E.  Galvanausko diplomatinis disputas notomis bei kitokio pobGdiio ra§tais su
Pranctizijos  ministru  pirmininku  bei uzsienio  reikalu  ministru,  Versalio  sutarties

vykdytoju, Ambasadoriu tarybos pirmininku R. Poincare prasid6jo 1923 in. sausio
9 d.  Pranctizijos vadovas ta diena isp6jo Lietuvos vyriausybe, kad ji neleistu gin-
kluotiems kariams ir civiliams dygiuoti i Klaipedos kra§ta. Nuo sausio  11 d. Pran-
ctizijos uzsienio reikalu ministerija beveik kasdien telegramomis ir kitu btidu eme
kaltinti Lietuva d6l sukilimo RIaip6dos kra§te45. Sausio  12 d. E. Galvanauskas pa-
siunte telegrama 0. Mila§iui, Lietuvos atstovui Pranctizijoje, kurioje grieztai panei-
ge lietuviu kariu dalyvavima sukilime. Ta pa6ia diena pasiustoje telegramoje Am-
basadoriu konferencijai E. Galvanauskas pra§e nurodyti savo komisarui Klaip6doje
G. Petisne, kad ji.i imtusi visu priemoniu kraujo praliejimui kra5te i§vengti46. Toliau
atsakinedamas i kasdienines Pranctizijos vyriausybes telegramas ir jos atstovo Lie-
tuvoje  G.  Padovanio  parei§kimus,  E.  Galvanauskas  teig6,  kad  RIaip6dos  kra§to
gyventoju nepasitenkinimas nukreiptas ne pries Ambasadoriu konferencijos nutari-
mus, bet pries Kra§to Direkcijos ivesta tvarka, o Lietuvos vyriausyb6 nera susijusi
su ivykiais RIaipedoje.

Ambasadoriu konferencija sausio 25 d. i RIaipeda atsiunt6 nepaprastaja komi-
sija, kuri turejo stebeti ivykius vietoje. Komisija sudar6 pranctizas G. Clinchantas,

43 Vyriausiojo Mazosios Lietuvos gelbejino komiteto  1923 01  29 Memorialas,  Lcr4,  f. 383, ap.  7,

b.  379, I.  172-175; Seimo deklaracija del prisijungimo, ten pat, I. 284-285;  1923  01  24 telegrama i`5
Uzsienio  reikalu  ministerijos,  ten  pat,  I.  204.

44  M.  Jankaus  ir V.  §aulinsko  1923  01  21  rasto  E.  Galvanauskui originalas,  LCL4Z4,  f.  383,  ap.  7,

b.  378,  I.  283.
45  gwcsff.ow  dc Mcmc/,   p.  64;  G.   Galva,  min.  veik.,  p.  311.

46 0wcb`f!.o# deMcme4  p. 65ut7; E.   Galvanauskas,   Kova del RIaipedos, Drtzilgrs,19610128.
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Anglijos konsulas Dancige Fry ir Italijos konsulas Dancige Aloisi. Lietuvos vyriau-
syb6  i RIaipeda pasiunt6 savo atstova A.  Smetonq.  G.  Clinchanto komisija  iteike
A.  Smetonai  deklaracija,  adresuota  Lietuvos vyriausybei,  kurioje  buvo  nurodyta,
kad komisijos tikslas ,,atstatyti tvarka", sudaryti visiems gyventoju sluoksniams at-
stovaujan6ia Laikingu.a vyriausyb?. Komisija nepripazino kra§te ivykdytu pertvarky-
mu.  Ji  reikalavo  demobilizuoti  sukil6lius,  kurie  E.  Galvanausko  nurodymu  jau
buvo tap? kra§to policija ir kariuomene. J. Budrys persp6jo Antant6s atstovus, kad

jis gins bet kuri bandyma nuversti revoliucine valdzia, o Gelb6jimo komitetas pa-
siteiravo, ar tai rei§kia paliaubu nutraukima.  I tai G.  Clinchanto komisija atsak6
neigiamai47.

Santykiuose su komisija Gelb6jimo komitetas vadovavosi i§ Kauno vyriausybes

gauta instrukcija,  kurioje  svarbiausia buvo nurodyta  skaldyti Petisne  ir komisijos
siekius bei pozitirius ir konkre6ius veiksmus. Komisijos nariai gyveno pas Petisne,
ir kad nesumenkintu jos autoriteto, E.  Galvanauskas instrukcijoje nurod6 Antan-
tes  autoriteta kelti ir gerbti, o Petisne diskredituoti.  Kai d6l Antant6s `€aliu suvc-
reniteto  RIaipedos  kra§tui,  tai  sjekti  irodyti,  kad  ji  turi  tik  depozitaro  teises  ir
tvarke kra§ta iki tol,  kol kra§tas nebuvo perduotas Lietuvai. Antantes autoritetas
n6i.a  pazeistas,  kai  Klaip6dos  kra§to  gyventojai  patys  nori  tvai.kytis  ir  valdytis
demokrati§kai.  Sukil6liu kariuomen6 negali nusiginkluoti del gresian6io i5 Vokie-
tijos  pavojaus,  nes  pasienyje vyko  aktyvus  gyventoju judejimas,  ypa6  Tilz6je.  Tik
tada,  kai  pranctizai  i`¥ves  savo  kariuomen?  ir karo  laivus,  sukil6liai  atitrauks  ka-
riuomen? ten, kur nurodys komisija, bet ji negali i§eiti i§ RIaip6dos kra§to. Gelb6-

jimo  komitetas  lieka kra§te  kaip  Laikinoji gyventoju  atstovyb6,  kol  bus  sutvarkytas
kra§to  prijungimas  prie  Lietuvos  ir  demokrati§kai  i§rinktas  vietos  parlamentas.  Jis
negali btiti paleistas dar ir d6l to, kad igaliojimus gavo i§ Kra§to komitetu  suvazia-
vimo  ir tik jam gall juos grqzinti.  Be to, nesant kito vietos valdzios  atstovaujamojo
organo,  per kuri  gyventojai  galetu  reik§ti  savo valia,  kra.5te  gall  kilti  suirut648.

1923  in.  sausio  29  d.  Klaip6dos  kra§to  gelb6jimo  komitetas  iteik6  memorialc|
Nepaprastajai Antantes komisijai RIaip6doje. Jame  i§samiai buvo nu§viesta  RIai-

p6dos kra§to ekonomin6,  politine bei kulttirin6 btikl6.  Pla6iai  i§ai§kintos,  remian-
tis lietuviu  pozicija, sukilimo priezastys,  labai akcentuojant bloga pranctizii  admi-
nistracijos valdyma.  Pabr6Ziamas  kra§to  gyventoju  ir  sukil6liu  siekis  susijungti  su
Lietuvos  Respublika4`'. Visi Komiteto reikalavimai buvo atmesti.

J7  R.   Zepkaite,    min.  veik.,  p.128.
48  Instrukcija  b.d.  ir  para.5o,  Lcr4,  f.  383,  ap.  7,  b.  428,  I.  69-70;  E.  Galvanausko  1923  01  29

pokalbis  telegrafu  su  A.  Smetona  ir kitais,  LCK|,  f.  383,  ap.  7,  b.  427,  I.  66.
"  Memorialas,  LCK4,  f.  383,  ap.  7,  b.  379,  I.  172-175.
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Siekdamos  i§saugoti savo prestiza ir itaka, Antant6s valstybiu  (Anglijos,  Pran-
ctizijos  ir  ltalijos)  atstovai  Kaune vasario  2  d.  iteik6  E.  Galvanauskui  ultimaty-
vin?  nota.  Joje  Lietuvos  vyriausybe  buvo  kaltinama  siuntusi  i  RIaip6dos  kra§ta
savo  kariuomene,  r6musi  kra§to  sukil6lius  ginklais  ir  pinigais.  Notoje  buvo  rei-
kalaujama  per  7  dienas  at§aukti visus  ginkluotus  asmenis,  perejusius  i  kra§ta  iLi
Lietuvos,  paleisti  sukileliu  kariuomene,  atstatydinti  E.  Simonai6io  Direktorija  ir

paleisti  Gelb6jimo komiteta.  Visu  notoje keliamu  reikalavimu  neivykdzius  buvo
grasinama klausima spresti perduoti Tautu Say.ungos Tarybai ar net nutraukti sam-
tykius su Lietuva5°. Nota buvo gr6sminga, bet Lietuvos atstovu prane3imai i3 notci

iteikusiu §aliu sostiniu buvo kitokio pobtidiio. Antant6s 5aliu vadovai svarste, kaip
i§eiti  i§ jiems  nelauktai susiklos6iusios  Baltijos  regione  situacijos.  Paryziuje vyko
R.  Poincare  susitikimas  su  Didziosios  Britanijos vyriausyb6s  atstovais J.  N.  Cur-
zonu  ir  A.  J.  Balfauru  bei  Tautu  Squ.ungos  generaliniu  sekretoriumi  E.  Drum-
mondu.  Po §iu pasitarimu buvo nutarta suteikti Lietuvai suverenias teises  i Klai-

p6da ir RIaip6dos kra§ta.  §i Zinia verbaline  nota buvo prane§ta Lietuvos vyriau-
sybei  vasario  4  d.  1§  Lietuvos  vyriausybes  buvo  reikalaujama  Klaip6dos  kra§tui
suteikti  autonomija ir sudaryti salygas internacionaliniam uosto tranzitui5t.  Sis di-
dziuju Europos valstybiu politiku nuolaidziavimas buvo padarytas ie§kant i§eities
i§  susiklos6iusios  sudetingos pad6ties,  antra vertus,  nesant  dideliu savitarpio  sim-

patijii tarp anglu ir pranctizu.
E.  Galvanauskas po  5ios notos nutar6 paklusti Antant6s §aliu reikalavimams.

Jis  nurod6  Klaip6dos  kra§to  vadovams,  kad  dalis  ginkluotuju  paj6gu  paliktu
kra§ta.  Kita  dali  patar6  palikti  kaip  vietos  policija.  Klaip6dos  kra§te  buvo  su-
daryta nauja Direktorija i§ triju  lietuviu  ir dvieju vokie6iu.  Pii-mininku tapo  Vik-
toras  Gailius,  buves  Lietuvos  atstovas  Taline,  teisininkas,  o  nariais  -  dkinin-
kas  J.  Bir5kus  ii.  E.  Borchertas  (lietuviai),  pirklys  V.  Falkas  ir  darbininku  prof-
sajungos  vadovas  G.  Panaras  (vokie6iai)52.

Zinia,  kad  Klaipedos  kra§tas  pripazintas  Lietuvai,  i5kilmingai  buvo  paskelbta
Klaip6doje  Lietuvos  Nepriklausomyb6s  dienos  -  Vasario  16-osios  proga,  nors
galutinis  Ambasadoriu  konferencijos  sprendimas  buvo  priimtas  tik vasario  17  d.
posedyje.  Vasario  16  d.  Klaip6doje  Gelb6jimo komitetas  suorganizavo  i§kilminga
Lietuvos  Nepriklausomybes  minejima,  i  kuri  pakviet6  Antant6s  komisijos  atsto-
vus, buvusi pranctizt! administratoriti G. Petisne, vietos lietuviu ol.ganizaciju atsto-

•"  Anglijos,  Pranctizijos  ir  ltalijos  ultimatyvinio  turinio  ra.€tas,  Lcbz4Z .  f.  383,  ap.  7,  b.  378,  I.  74.
5]  E.  Galvanausko  1923  02  14 pasikalb6jimas  su  klaip6di§kiais,  LCW4,  f.  383,  ap.  7,  b.  428,  I.  27;

Question de  Melnel.   p. 59ndo.
52  E.  Galvanausko  1923  02  01  telegrafinis  pokalbis  su  A.  Smetona,  Lcbz4,  f.  383,  ap.  7,  b.  428,

I.  86-8;  J.  Purickio  1923  01  28  prane.§imas  uzsienio  reikalu  ministrui,  ten  pat,  b.  379,  I.  94.
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vus,  senar.a  ir naujqu.a  Direktorijas,  Lietuvos vyriausyb6s  atstovus.  J.  Budrys  prie
Direktorijos  pastato  suorganizavo  karini  savanoriu  parada.  Visi  sve6iai  i§klause
Kauno operos solistu koncertq. Buvo suruo§ta i§kilminga vakarien653.

Antant6s §alys at§auke G. Petisne ir G. Clinchanto komisija i§ RIaipedos. Tuo
pat metu, vasario 19 d., i§ uosto i§plauke Anglijos ir Pranchzijos karo laivai. Pran-
ctizu okupacija Klaipedos kra§te baigesi54. Klaipedos kra§to seimelis paskelbe de-
klaracija del Kra§to prisijungimo prie Lietuvos55.  Lietuvos kariuomenes 7 pulkas
izenge i Klaipeda56.  Klaipedos mieste  ir kra§te buvo i§keltos  Klaipedos kra§to ir
Lietuvos veliavos. Ta proga vasario 20 d. nuo 12 val. Lietuvos gyventojai nutrauke
darba, mitingavo ir dziaugesi kra§to ijungimu i Respublikos sudeti.

Vienas RIaipedos kra§to prijungimo etapas baigesi, prasid6jo kitas, pareikala-
v?s i§ Lietuvos Respublikos vadovo ne maziau politiniu sugebejimu ir diplomati-
nip vingrybiu, kol Mazosios Lietuvos teritorijai buvo pripazintas tarn tikras auto-
nominis statusas. Aptariant §i pirmaji etapa negalima nepamineti ir dar kai kuriu
E.  Galvanausko Zmogi§kuju savybiu, btidingu geram vadovui. Jam teko uzdavinys
spresti  gin6us  Klaip6dos  kra§te  tarp  tenyk§6iu  vadovu  bei  Lietuvos  vyriausyb6s
pasiustvy.u  veikeju.

RIaipedos  kra§to  lietuviu politiniai veikejai  nebuvo vieningas  patrioti§kai  nu-
siteikes  darinys.  Tarp  ju  buvo  ivairiu  ideologiniu,  religiniu,  moraliniu,  politiniu
pazitiru  bei  isitikinimu  Zmoniu.  Skyresi  sukilimo  metu  ju  pozitiris  i  taktika  ir
strategija, jungiantis  prie  Lietuvos,  i  kra§to  padeti  Respublikoje.  Tuo  metu,  kai
susiktire Mazosios Lietuvos Gelbejimo komitetas, i ji iejo M. Jankus, V.  Saulins-
kas, J. Strekys, J. Lebartas, J. Vanagaitis ir J. Brivelaitis. Komitetas buvo igaliotas
ginti kra§to gyventoju reikalus, veikti uZ susijungima su Lietuva. 1§ pradziu komi-
tetas  uzsi6m6  tik  agitacine  veikla.  Politinius  klausimus  spresdavo  tik  tada,  kai
pra§ydavo E. Simonai6io vadovaujama Direktorija. Paemus Klaipeda padetis pasi-
keite.  I Komiteta buvo itraukti papildomai V.  Gaigalaitis ir J. Stikliorius. V. Gaiga-
laitis,  palaikomas J.  Stiklioriaus  ir J.  Vanagai6io,  emesi perimti valdiia i§ Direk-
torijos  i  Gelbejimo komiteto rankas,  teikdamas,  kad kas priklause komisarui  G.
Petisne,  turi  priklausyti  Komitetui,  o  ne  Direktorijai,  kuri  turi vykdyti jo  teises.
Be to, jie, ypa6 J. Stikliorius, prad6jo agituoti pries Lietuvos Respublikos Zmones,
gasdindami  klaip6die6ius,  kad jie  atims  i§ vietos  gyventoju visas valdi§kas vietas

53  E.  Galvanausko  1923  02  17  pasikalb6jimas  su  A.  Smetona  ir  kt.,   Lctz4,   f.  383,  ap.  7,  b.

428'  I.  6-7.
54 E. Galvanausko 1923 02 19 telegrafinis pokalbis su J. Purickiu, Lcbz4Z ,  f. 383, ap. 7, b. 379, 1.  137.

55  RIaipedos kra§to  seimo  Deklaracijos nuora§as,  Lcrz4,  f.  383,  ap.  7,  b.  379,  I.  202-203.
56 E. Galvanausko 1923 02 18 telegrafinis pokalbis su A. Smetona, A. Merkiu, mjr. Jaku6iu, LCL4Z4,

f.  383,  ap.  7,  b.  429, I.  4849;  Tu pa6iu asmenu  1923  02 22 pokalbis,  ten pat,  I.  37-38.
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ir pan. Ivykius vietoje stebejes J. Purickis-Peteraitis sitile E. Galvanauskui koncen-
truoti politin? veikla ir valdzia apie karo vadovyb?, t.y. J. Budrio rankose, ir Direk-
torijos prezidento institucijoje. Skatino uzmegzti santykius, susijungus su Lietuva,
su visomis kra§to politinemis partijomis bei ekonominemis grupemis, stiprinti kra§-
to ginkluotasias pajegas. E. Galvanauskas pritare J. Purickio sitilymams, bet reika-
lavo laviruoti tarp abieju grupuo6iu, ju neatstumti57.

Vyko trintis ir taxp Lietuvos politiniu veik6ju, pasiustu i RIaipeda organizuoti
sukilimo ir RIaipedos kra§to prijungimo prie Lietuvos, atstovauti Lietuvai kra§te.
Lietuvos  atstovu paskirtas prie Antant6s komisijos A.  Smetona buvo tas asmuo,
kurio  §eimoje pradeta vie5ai  §neketi  apie  nusikaltimus  tuo  metu J.  Purickio va-
dovaujamoje  Uzsienio  reikalu  ministerijoje.  Taigi  tarp  dvieju,  atsiustu  atstovauti
Lietuvai  prie  vietos valdzios  ir Antantes  5aliu  atstovI}  Klaipedoje,  atsakingu  pa-
reigtinu jokios  simpatijos  nebuvo.  0  teko  dirbti  kartu,  derinti  taktika,  strategija
ir bendrus veiksmus. Nedr!stu grieztai teigti, nes tektu perzitireti labai daug medzia-

gos, bet, mano manymu, istoriografijoje sudarytai nuomonei apie silpna A. Sine-
tonos veikla tuo  metu  RIaipedos kraste  kaip tik pad6jo J.  Purickis.  Kaip  matyti
i§ jo prane§imu 1923 in. vasaricLkovo menesiais Uzsienio reikalu ministerijai, jis
skundesi E. Galvanauskui, kad sunku derinti veiksmus su A. Smetona. Savo ruoz-
tu  telegrafiniuose  pokalbiuose  matyti A.  Smetonos nepasitenkinimas J.  Purickio
veikla.  Todel  teko  E.  Galvanauskui  lyginti  santykius,  pra§yti,  kad  A.  Smetona

Palaikytu glaudzius ry§ius su J. Purickiu, kad nebtitu suskaldyta lietuviu vienyb658.
Pana§iai  buvo  aukl6jamas  ir  J.  Purickis.  Be  to,  ju  pozitiris  i  bnsimey.a  valdzia
RIaip6dos kra§te skyresi. J.  Purickis buvo uZ Gelbejimo komiteto funkciju stipri-
nima.  A.  Smetona savo pazitiru neakcentavo, bet pra§6  siusti  i  RIaipedos kra5ta
ekonomistus ir kitus specialistus i§ Lietuvos59. Taigi pasisakydavo uZ didesn? Lietu-
vos itaka btisimajame autonominiame kra§te.

4.  E.  Galvanausko  politine  kova
del  Klaipedos  kra§to autonomijos  tarptautinese instancijose

Antrajame  Klaip6dos  kra§to  prisijungimo  prie  Lietuvos  etape  E.  Galvanaus-
kui  teko  susidurti  su  didziaisiais  to  meto  Europos  politikais.  Jis  daugiau  kaip
metus  vykde  sudetinga  diplomatin?  misija  Paryziuje  ir  Zenevoje  del  RIaipedos

57  J.  Purickio  lai5kas  Ministrui  Pirmininkui,  b.d.,  LCT+Z4,  f.  383,  ap.  7,  b.  379,  I.  35-37.
58 E.  Galvanausko telegrafinis  1923 01  27 pokalbis su  A.  Smetona,  ten pat, b.  427,  I.  75,  71  ir kt.

59 LCK4,  f.  383,  ap.  7,  b.  427,  I.  379.
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kra§to juridinio  statuso  Lietuvos valstyb6s  sud6tyje.  Susiremti teko  su patyrusiais
diplomatijos  vilkais,  po  Pirmojo  pasaulinio  karo  nul6musiais  visos  Europos  liki-
ma.  Pirmasis buvo ne  tik Prancnzijos, bet  ir Tautu Say.ungos politikos vadovas  R.
Poincare. Ji E.  Galvanauskas apibtidino ne taip liaupsinan6iai, kaip esame iprate
skaityti  diplomatijos  istorijose,  bet  pakankamai objektyviai.  „RIta  diena po  RIai-

p6dos kra§to statuso komisijos pos6dzio (1923 03 25. - A.G.) nutariau aplankyti
Raymonde Poincare, Pranctizijos ministeri pirmininka ir uzsienio reikalu ministe-
ri,  Versalio  sutarties  vykdytoja,  Ambasadoriu  Tarybos  pit.mininka,  panaudojusi
savo  gabumus  ir  politin?  j6ga  Lietuvai  gniuzdyti,  -  ra§o  E.  Galvanauskas.  -
Mane  pasitiko  mazo  tigio,  apystoris,  gerokai  nuplik?s,  auk§tos  pla6ios  kaktos,

pavargusiu akiu, 63 in. amziaus vyras. Veidas buvo pageltes, lyg seno pergamento,
o  prie  jo  priglud?  pranctizi§kos  mados  tisai  ir  pasi§iau§usi  netvai.kinga  barzda.
Veido  i§rai5ka  buvo  sustingusi,  §alta,  lyg  roboto,  neturejusio jausmu.  Sveikinda-
masis  jis  parod6  pageltusius  rtikoriaus  dantis.  Sunkiai  jam  sek6si  §ypsotis,  nes
§ypsena  buvo  dirbtin6,  oficiali,  tarnybin6.  Snekta  sausa,  monotoni§ka,  bet  aiski,
lyg bel-tu jau seniai i§moktas matematikos taisykles. Tartame sakinyje nebuvo nei
vieno  nereikalingo  Zodzio.  Mintis  dest6  sklandiiai,  tiksliai,  logi§kai,  atmintis  ste-
betina"60.  Ne maziau patyr? buvo ir kiti politikai, kurie buvo itraukti i RIaipedos
byla  1923-1924 metais.  Naujose  derybose  Paryziuje  ir Zenevoje  Lietuvos  diplo-
matijos  padeti  sunkino  ne  tik nepatyrimas,  bet  ir  tai,  kad  i  Antant6s  §aliu  puss

perejo Vokietija, kad Vilnius buvo Ambasadoriu konferencijos pripazintas Lenki-
jai,  o  Rusija buvo  eliminuota ir, negana to,  Lietuvos delegacija nuolat buvo kal-
tinama  bi6iuliavimusi  su  bol5evikine  Rusija.

Derybos  d6l  Klaip6dos  kra§to  konvencijos  prasid6jo  Paryziuje  1923  in.  kovo
24 d. ir t?s6si su pertrauka, kurios metu irgi vyko nuolatinis pasikeitimas notomis,
beveik 4 m6nesius - iki liepos 23 d. Derybose Lietuvai atstovavo E. Galvanauskas
bei  V.  Sidzikauskas  ir  talkino  tarptautin6s  teis6s  Zinovas  prof.  A.  Mandel§tamas.
Klaipedos kra§to delegacija, dalyvavusi atskirai, buvo sudaryta i§ Direktorijos pir-
mininko V.  Gailiaus, RIaip6dos miesto vyriausiojo burmistro R.  Grabovo, RIaipe-
dos  kra§to Zemes  tikio  rtimu  pirmininko  K.  Dreslerio,  RIaip6dos  pi.ekybos  rrimu

pii.mininko J. Krauso ir dr.  R. Meierio. Ambasadoriu konferencija buvo sudariusi
deryboms su Lietuva specialia komisija, kuriai vadovavo G. Laroche.

Pirmajame  derybu  etape  i§  esm6s  buvo  aptariamas  1923  in.  vasai-io  17  d.
Ambasadoriu konferencijos nutarimas d6l Klaip6dos kra5to perdavimo tarn tikro-
mis scilygomis, kuri G. Laroche komisija kaip projekta, sudaranti net 50 straipsniu,

pateik6  svarstymui.  Klaipedos  konvencijos  projekte  i§  esm6s  buvo  numatyta  ne

60  G.   Galva,    min.  veik.,  p.  329-330.
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tai,  kokiomis  suverenumo  teis6mis  kra5tas  atitenka  Lietuvai,  bet  tai,  kad  kra§tui
btitu  garantuota  „laisvos valstyb6s"  btikl6  ir galimyb6  Lenkijai  kontroliuoti  RIai-

pedos  uosta.  Pri6mus  5i  projekta,  Lietuva  su  RIaip6dos  kra§tu  btitt!  junge  tik
bendra  pilietyb6,  bendri  gelezinkeliai,  pa§tas,  telegrafas  ir  telefonas,  bendra  uZ-
sienio  politika,  bendra valiuta,  bendros  reparacijos  Antant6s  5alims  uZ  kra§tci  ir
bendras  su  RIaip6dos  kra5tu,  Lenkija  bei  Tauti!  Sap.unga  uostas.  Lietuvai  toks

projektas buvo nepriimtinas,  ir ji bendrame  delegaciju pos6dyje balandzio 5  d. ji
kritikavo.  E.  Galvanauskas  parei5ke,  kad  Ambasadoriu  konferencijos  projekte
numatyta  ne  autonomija,  bet unija tarp  dvieju  suvereniu valstybiu,  kad  tokiomis

pla6iomis teisemis, kokias norima suteikti RIaipedos kra§tui, nesinaudoja net An-
glijos dominijos. Pasisak6 jis taip pat ir pries uosto internacionalizavima„ Lenkijos
atstovo  uosto  Taryboje  dalyvavima  ir  Tautu  Sap.ungos  atstovo  vadovavima.  Toks
uosto  tvarkymas neatitinka Barselonos konferencijos nuostati!.  Kilus  d6l to kar§-
toms  diskusijoms,  Lietuvos  delegacijai  buvo  pasitilyta  pateikti  kontrprojekta.  Jis
buvo iteiktas balandzio  11  d.  Pagal Lietuvos delegacijos pateikta pi.ojektq RIaip6-
dos  kraL5tui  buvo  suteiktos  pla6ios  teritorines  savivaldybes  teis6s,  o  suverenios
teis6s  i kra.§ta  buvo paliktos  Lietuvai.  Lietuvos vyriausyb6  skiria  savo  gubernato-
rii!, kuris kontroliuotu kra§to  seimelio - istatymu leidiiamojo  organo - darba,
jo priimtus istatymus. Lietuvos prezidentas turi teise skirti Direktorijos - vykdo-
mosios valdzios - pirmininka  ir  teis?  vetuoti  seimelio  priimtus  istatymus.  Klai-

p6dos  uostas  lieka  Lietuvos  Zinioje.  Visas  kra§te  esantis  Vokietijos  tui.tas  lieka
Lictuvos valstyb6s turtu.  Kra§to konstitucija tvirtina Lietuvos Seimas.  Geguz6s  7 d.
Lietuvos  dclegacija  paskelb6  deklaracija,  kurioje  isd6st6  laikinuosius  Klaip6dos
kra§to  autonomijos nuostatus.  Juose buvo tik daugiau akcentuota vokie6iu ir lie-
tuviu  kalbu  lygybe,  o  kiti  principai  liko  tapattis61.

Svarstymui  buvo  pasirinktas  Lietuvos  delegacijos  kontrprojektas,  siekiant  i ji
iti.aukti  pataisas  i§  Ambasadoriu  konferencijos  pateikto  projekto,  daugiausia  d6l
uosto  ir  tranzito  Lenkijai  galimybiu.  Visa  1923  in.  vasara  vyko  derybos  d6l  vis
nauju J. Laroche komisijos variantu, bet Lietuvos delegacijos vadovo Ministro Pir-
mininko ir uzsienio reikalu ministro E. Galvanausko jie buvo atmetami, pateikiant
savus pakeitimus ir nuostatas. Tada liepos 25  d. J.  Laroche pateik6 Ambasadorii!
konferencijai raporta apie derybu i§vadas, ir tuo fakti§kai derybos Paryziuje baig6si.
Tiesa,  dai. rugpjti6io  8  d.  Lietuvos vyriausyb6  gavo  R.  Poincare  ultimatyvic|  nota,

prie  kurios  buvo  prid6ta Laroche  anks6iau paruo5ti  konvencijos  ir kiti projektai,

6]  Vos ne  kasdienines  E.  Galvanausko  1923  in.  kovo-balandzio m6nesiu ataskaitos i.€  Paryziaus  i

Kaunz!, LCK4, f. 383, ap. 7, b. 420,I.13,142-148,106-110, 260, 261 ir kt.;  R.   Valsonokas,   min.
veik.,  rt.  129-131.
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ta6iau  i ja Lietuva rugsejo 21  d.  nota atsak6 irgi i§  savu poziciju  ir pasidle gin6a

perkelti i Nuolatini tarptautini tribunola. Gavusi Lietuvos atsakyma, Ambasadoriu
konferencija rugs6jo 28 d. iteik6 Tautu Say.ungos generaliniam sekretoriui skunda.
Ta pa6ia diena apie tai prane§6 Lietuvos vyriausybei, kad byla perkeliama i Tautu
sap.ungos Taryba62.

Tautu  Sajungos Taryba,  i§analizavusi Ambasadoriu  konferencijos  komisijos  ir
Lietuvos vyriausybes pateiktus RIaip6dos  kra§to konvencijos  projektus,  sudar6  i§
triju nesuinteresuotu, neutraliu §aliu atstovu komisija.  I ja iejo pirmininkas, JAV
valstyb6s veikejas, stambus finansininkas Davis, 0landijos atstovas Tautu Say.ungos
Taryboje Kr6leris ir §vedijos atstovas H6rnellis.  Komisija pradejo darba  1924 in.
sausio  m6nesi.  Vasario  m6nesi ji  atvyko  i RIaip6da,  lank6si  Kaune,  kur buvo  E.
Galvanausko  priimta,  o  po  to  i§vyko  i  Var§uva.  Vasario  18  d.  Komisija  grizo  i
Zeneva ir jau kita diena prad6jo derybas su Lietuvos delegacija, kuria sudare V.
Sidzikauskas,  8.  K.  Balutis  ir P.  RIimas.  Ministras  Pirmininkas  E.  Galvanauskas
atvyko  i  Zeneva vasario  27  d.,  o  kovo  6  d. jau  buvo  susitarta visais  gin6ijamais
klausimais. Susitarimas buvo pasiektas komisijos pirmininko Daviso nemazo lanks-
tumo, taip pat Anglijos diplomatijos deka. Naujajame projekte, kuris buvo priimtas
Tautu Satungos Tarybos, nebebuvo vietos Lenkijai uosto administracijoje, taip pat
laisvos zonos uoste, laisvo tranzito per Lietuva. Del to, kad nebebuvo akcentuoja-
mos Lenkijos teises, Lietuvos delegacija ji pri6m6. Prie§taravo tik Prancdzijos atsto-
Vas, bet,  anglu ir italu atstovams pritariant, ir jis nusileido63.

1924 in. geguz6s 8 d. buvo pasirafyta RIaip6dos kra§to konvencija d6l RIaip6dos
kra§to autonomijos, Klaipedos uosto ir tranzito statutai. Dokumentus pasira§6 Am-
basadoriu  konferencijos  nariai.  Anglija,  Pranctizija,  Italija  ir Japonija  tapo vadi-
namosiomis signatarinemis valstybemis. Jos isipareigojo saugoti Klaip6dos kra§to
autonomija Lietuvos valstyb6s suverenitete. Lietuvos vyriausyb6 dokumentus d6l
Klaip6dos kra§to perdavimo jai pasira§6 geguz6s  17 d., §ie dokumentai buvo de-
ponuoti Paryziuje rugsejo 27 d., o spalio 3 d. Klaipedos kra§to perdavimo Lietuvai
konvencija buvo iregistruota Tautu Squ.ungos sekretoriate. Tuo tarpu signatarin6s
valstyb6s neskub6jo. Ju ratifikacijos dokumentai buvo deponuoti tik 1925 in. rug-
pjd6io 25 d.64 Tais dokumentais buvo baigtas taxptautinis juridinis RIaip6dos kra§to

62  E.  Galvanausko  ataskaitos Lietuvos  uzsienio  reikalu ministerijai i§  Paryziaus  apie  derybu eiga

gegules-liepos m6nesiais,  Lcr4,  f.  383,  ap.  7,  b.  418,  I.  79ul2,  48-51,  91-98;  E.  Galvanausko
notos,  iteiktos  1923  07  20  R.  Poincare,  nuora§as,  LCK4,  f.  383,  ap.  7,  b.  418,  1.  17;  E.  Galvanausko
1923 07 26 telegrama Uzsienio reikalu ministerijai is Paryziaus, ten pat, b. 377, I. 6; Galutine Lietuvos
pasitilymu redakcija 1923 06 23, ten pat, b. 377,I. 9-34;  R.   Valsonokas,   min. veik., p.145-147.

63 E.   Galvanauskas,   Kova del RIaip6dos, Drflwgrs,  196102 04;  R.   Zepkait6,   min. veik.,

p.  134-135.
64  K|aip6dos  kra5to valdiios  Zinios,  T924. r[I. 82.
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ijungimas i Lietuvos valstyb? ir tuo ivykdytas Versalio Taikos sutarties 99 straipsnis.
Lenkijos pretenzijos isigal6ti RIaipedos uoste ir paversti kra§ta nauju lenky korido-
riumi negavo tarptautinio didiiu.u valstybiu pritarimo. Po pusantru metu atkaklios
ir itemptos kovos taaptautinese instancijose laimejo E. Galvanausko numatyta po-
litine  linija.  Apgalvotos  ir subtilios  diplomatijos  d6ka jis  sugeb6jo  apginti mazos
nepriklausomos Lietuvos valstyb6s reikalus didiiu.u Europos valstybiu forumuose.
Si jo veikla negali btiti pamir§ta istoriku, o RIaip6dos kra§to atsi6mimas ir ijungi-
mas i Lietuvos Respublika i§liks vienu i§ graziausiu mtisu praeities puslapiu, nepai-
sant to, nori to ar nenori vokie6iu bei kitu §aliu istoriografai. Asmenybes buvo, yra
ir bus istorinio proceso rfurejos. Mums, istorikams, nusinetusiems sovietme6io na§-
ta, laikas ivertinti Nepriklausomos Lietuvos politikos vadovus visapusi§kai, realiai,
nenukrypstant i viena ar kita kra§tutinuma, juo labiau kad dokumentu ir §altiniu
trikumu nusiskusti negalime.

Summary

ALDONA  GAIGALAITE

EENESTAS  GAIJVENAUSKAS'  POLITICAI. ACTIVITY
FOR ANNEXING KIAIPEDA IAND TO LITHUANIA

The article reveals political activity of the Lithuanian prime minister and the minister of foreign
affairs (1922-1924) in preparing and accomplishing RIaipeda land annexing to the Republic of Lithu-
ania. According to 99 article of the Versal peace treaty RIaipeda land was taken out from Germany and
it was promised to give it back to Lithuania as it was the land inhabited by Lithuanians.  But French
administration got there and they were not going to give this land. The Lithuanian government decided
totakeitbackbyusingsupportandpowerofintemationaldiplomaey.OwingtoE.Galvanauskasthought
out and strained diplomacy not contradicting by Germany and the USSR, when France focused attention
to  Ruhr. when  England was in favourable  position to Lithuania  and when the  initiative  of RIaipeda
Lithuanians was also clever organized and when Lithuanian volunteers and soldiers were weu organi-
zed, the land was easily and almost without the loss of living power annexed to Lithuania. The article
provides Lithuanian and not only Lithuanian historians opinions and criticism for annexing RIaipeda
land to  Lithuania.
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