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1920 10 07 SUVALKǏ SUTARTIS
Lietuvos Vyriausybơs Delegacija, Gen. leit. Maksimas Katche ir majoras Aleksandras Šumskis, Lietuvos Vyriausybơs Vadovybơs
atstovai, ir Bronius Balutis, Valdemaras ýarneckis ir Mykolas Biržiška, Užsieniǐ Reikalǐ Ministerijos
atstovai, - ir Lenkǐ Vyriausybơs Delegacija, - pulkininkas Mieczyslaw Mackiewicz, Lenkǐ Vyriausios
Vadovybơs atstovas, ir Juljusz Lukasiewicz, Užsienio Reikalǐ Ministerijos atstovas, suơjusios Suvalkǐ konferencijon 30 d. rugsơjo - 7 d. spaliǐ mơn. 1920 metais ir apsimainiusios Ƴgaliojimais, kurie
vienos ir kitos pusơs pripažinti pakankami ir tinkamoje formoje sustatyti, padarơ šitokią sutartƳ:
Straipsnis 1
Dơl demarkacijos linijos.
a) Nustatoma šitokia demarkacijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomeniǐ, kuri betgi nei kiek
dar nesprendžia vienos ar kitos pusơs teritoriniǐ teisiǐ:
Nuo Rytǐ Prǌsǐ sienos ligi Juodosios Anþios ir Nemuno upiǐ santakos - liniją, kurią yra nustaþiusi
Aukšþiausioji Taryba 1919 m. gruodžio 8 d. nutarimu; toliau Nemuno tơkme ligi Ƴtekant jin Gravơs
upeliui; toliau Gravơs upeliu ligi perkertant Merkinơs-Ratnyþios plentą; toliau tiesia linija ligi Skroblio
upelio Ƴtakos Merkio upơn; toliau Merkio upe ligi Derežincos upelio Ƴtakos Ƴ ją, paliekant Salavarþiǐ
kaimą lietuviǐ pusơj, o Maledubno - lenkǐ pusơj; toliau Derežnicos upeliu, perkertant VilniausVarơnos geležinkelƳ maždaug du kilometru Ƴ šiaurơs rytus nuo Varơnos stoties; toliau keliu per
Bartelius, Kiuþius, NaujadvarƳ, EišiškĊ, PaditvĊ, Gorodenką ir Bastǌnǐ stotƳ, paliekant visą tą kelią ir
Bastǌnǐ stotƳ lenkǐ vyriausybơs rankose.
b) Aukšþiau pažymơta linija visu jos ilgumu, karo veiksmams tarp Lietuvos ir Lenkǐ kariuomeniǐ
sustojant kaip kad numato šios sutarties Antrasis Straipsnis, jokiu pretekstu niekur negali bǌt
pereinama nei vienos, nei kitos susitarusiǐ pusiǐ kariuomeniǐ. Toji linija betgi neturi bǌt kliǌtis vietos
gyventojams, apdirbant savo, tos linijos perkertamus laukus.
c) Demarkacijos linijos nuskyrimas vietoje, buv. Suvalkǐ Gubernijoj, tose jos dalyse, kur tatai
numatoma Aukšþiausiosios Tarybos 1919 m. gruodžio 8 d. nutarimu, pavedama Aukšþiausios
Tarybos Kontrolơs Komisijai.
Straipsnis 2
Dơl karo veiksmǐ sustabdymo.
a) Patvirtindamos ir papildydamos dalinius ir laikinius karo veiksmǐ sustabdymus tarp Lietuvos ir
Lenkǐ kariuomeniǐ, kurie jau buvo priimti šios konferencijos bơgyje, abi susitarianþios pusơs
prisiima sustabdyti visus karo žygius visu šios sutarties Pirmojo Straipsnio (a) punktu nutartos
demarkacijos linijos ilgumu nuo Rytǐ Prǌsǐ sienos ligi meridiano, kuris eina per Paturþiǐ kaimą,
maždaug devyni kilometrai Ƴ šiauriǐ vakarus nuo Eišiškơs.
b) Demarkacijos linijos ruože nuo Paturþiǐ kaimo meridiano ligi Bastǌnǐ stoties imtinai, karo
veiksmai tarp Lietuvos ir Lenkǐ kariuomeniǐ sustabdoma Sovietǐ kariuomenei pasišalinus Ƴ rytus
nuo Vilniaus-Lydos geležinkelio linijos.
Dơl klausimǐ apie karo veiksmǐ sustabdymą ir demarkacijos linijos nustatymą tarp Lietuvos ir
Lenkǐ kariuomeniǐ apylinkơse Ƴ rytus nuo Bastǌnǐ stoties meridiano, tai šitie klausimai bus išsprĊsti
tam tikra sutartimi, pasišalinus iš tenai Sovietǐ kariuomenei. Jeigu šitokios sutarties nepavyktǐ
padaryti, tai abi pusơs pasilieka sau teisĊ kreiptis Tautǐ Sąjungon tiems klausimams išsprĊsti.
Straipsnis 3
Dơl Varơnos stoties.
a) Lenkǐ Vyriausybơ apsiima be kliǌþiǐ leisti per Varơnos stotƳ iš Vilniaus Alytaus linkui ir atgal
visus lietuviǐ traukinius, išskyrus traukinius su kariuomene ir karo medžiaga, ir garantuoja, jog
lietuviǐ traukiniai ras Varơnos stotyje visas technikos apystovas ir pagalbos, kuri reikalinga
tinkamam ir liuosam traukiniǐ judơjimui vienon ir kiton pusơn.
b) Kaipo išimtƳ, Lenkǐ Vyriausybơ sutinka be kliǌþiǐ praleisti per Varơnos stotƳ iš Alytaus Vilniaus
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linkui ne daugiau, kaip septynis traukinius su kariuomene ir karo kroviniais tąja sąlyga, kad Ƴ dieną
eis ne daugiau kai du tokiu traukiniu ir jie eis per Varơnos stotƳ tarp septintos ir septynioliktos
valandos lenkǐ laiku.
c) Priežiǌra, ar griežtai pildoma Antrojo Straipsnio a) ir b) punktǐ nutarimai pavedama Tautǐ
Sąjungos Kontrolơs Komisijai.
Straipsnis 4
Dơl belaisviǐ apsimainymo.
Abi susitarusios pusơs konstatuoja abipusƳ principinƳ sutikimą pradơti visǐ iš kitos pusơs paimtǐjǐ
belaisviǐ mainus. Belaisviǐ mainǐ tvarka ir laikas bus nustatyti skyrius.
Straipsnis 5
Dơl sutarties laiko etc.
Šioji sutartis pradeda veikti 1920 m. spaliǐ 10 d. 12 valandą, neliesdama vienok jau Ƴvykinto iki
šiam laikui karo veiksmǐ sustabdymo ir galioja ligi galutinio visǐ Lietuvos ir Lenkǐ ginþijamǐ
teritoriniǐ klausimǐ išsprendimo.
Šią sutartƳ sustatydamos abi pusi naudojosi Vokieþiǐ Gen. Štabo žemơlapiu 1:100 000 maštabu.
Šioji sutartis sustatyta dviem egzemplioriais, lietuviǐ ir lenkǐ kalbomis, ir pasirašyta Suvalkuose
1920 metais spaliǐ 7 d.
Lietuviǐ delegacija:
Gen. leit. M. Katche
Bronius Balutis
Voldemaras ýarneckis
Mykolas Biržiška
Majoras Šumskis
Lenkǐ delegacija:
M. Mackiewicz, puákownik
J. Lukasiewicz.
(Iš: Lietuvos sutartys su svetimomis valstybơmis. Sudarơ Pranas Dailidơ, Kaunas, 1939, t. 1, p. 58-61)

