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Ponas Z. A. Meierovicas konstatuoja, kad lenkǐ ir lietuviǐ santykiai daro sudơtingą gynybinơs
karinơs sutarties sudarymą. Siekdama rasti tinkamą sprendimą, Politinơ komisija rugpjǌþio 12 d.
vienbalsiai priơmơ tokią rezoliuciją:
„Išklausiusi Lenkijos ir Lietuvos atstovǐ pareiškimus, lieþianþius abiejǐ šaliǐ ryšius, Baltijos šaliǐ
konferencijos, vykstanþios Rygoje, Politinơ komisija mano, tiek Lenkijos ir Lietuvos, tiek ir kitǐ
Konferencijoje dalyvaujanþiǐ šaliǐ interesams bǌtǐ geriausia, jog ginþytini lenkǐ ir lietuviǐ klausimai
bǌtǐ išsiaiškinti ir išsprĊsti kuo greiþiau, ir dơl to vienbalsiai nusprendžia kviesti Lenkijos ir Lietuvos
atstovus kreiptis Ƴ savo Vyriausybes, kad negaištant bǌtǐ pradơtos derybos, skirtos tarp abiejǐ šaliǐ
egzistuojantiems ginþytiniems klausimams sprĊsti.“
Ši Politinơs komisijos rugpjǌþio 12 d. rezoliucija buvo priimta vienbalsiai.
Rugpjǌþio 23 d. Lenkijos delegacija pateikơ tokią deklaraciją:
„Dơl lenkǐ ir lietuviǐ santykiǐ Lenkijos delegacija Rygos konferencijoje konstatuoja: lenkǐ politika
visuomet buvo vedama noro rasti draugišką išeitƳ iš visǐ ginþytinǐ tarp Lenkijos ir Lietuvos klausimǐ.
Lenkijos delegacija mano, kad panaši išeitis dar yra Ƴmanoma, jeigu tik Lietuvos Vyriausybơ patvirtins
nesudariusi jokios prieš Lenkiją nukreiptos sutarties ir jeigu ji atsisakys bet kokiǐ persekiojimǐ, nukreiptǐ
prieš lenkǐ tautybơs Lietuvos pilieþius. Naujausiais duomenimis, speciali Lenkijos Vyriausybơs sudaryta
komisija šiuo metu yra Kaune, kad pradơtǐ tiesiogines derybas su Lietuvos Vyriausybe. Tuo atveju, jeigu
tiesioginơs derybos nepasiektǐ galutiniǐ rezultatǐ, Lenkija bus priversta nesutarimus su Lietuva sprĊsti
nesigriebdama ginklo, t. y. kitais taikiais bǌdais, kuriuos praktikuoja civilizuotos XX a. tautos.“
Konferencija nusprendơ vienbalsiai priimti šios deklaracijos notą.
Lietuvos delegacija pateikơ tokią deklaraciją:
„Lietuvos delegacija pareiškia: Lietuva mano, jog širdinga visǐ Baltijos šaliǐ santarvơ yra naudinga
ir siektina tam, kad bǌtǐ išsaugota šiǐ šaliǐ nepriklausomybơ; taip pat Lietuva mano, jog yra galima ir
bǌtina karinơ gynybinơ sutartis tarp visǐ valstybiǐ, kurios jau sudarơ taiką su Rusija (tarp kitǐ taip pat
esanti ir Lenkija), kai tik bus taikiu bǌdu išsprĊsti su Lietuva susijĊ ginþytini klausimai ir kai tik ji sudarys
taiką su Rusija.
Remdamasi šiais teiginiais Lietuvos delegacija pareiškia, kad Lietuva yra pasirengusi nedelsiant
pradơti perengiamuosius darbus, kad bǌtǐ sudaryta anksþiau minơta karinơ sutartis su valstybơmis,
kurios jau pasirašơ taiką su Rusija.“
(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio Ƴvykdyto Vilniaus
užơmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokumentǐ rinkinys. Sudarơ E. Gimžauskas, Vilnius, 2012, p. 464 –
465)

