IŠ TAIKOS SUTARTIES SU SOVIETž RUSIJA
LIETUVA iš vienos šalies ir RUSIJA iš antrosios, bŻdamos tvirtai pasiryžusios teise ir teisingumu
pagristi patvarius pamatus ateities savitarpio santykiams, kurie abiem valstybŐm ir jſ gyventojams
suteiktſ visĆ rimties ir gero kaimynſ sugyvenimo labĆ, nusprendŐ tam tikslui pradŐti tarybas ir
paskyrŐ savo Ţgaliotiniais:
LIETUVOS DEMOKRATINŏ RESPUBLIKA —
TomĆ NARUŠEVIþIž,
PetrĆ KLIMą.
SimonĆ ROZENBAUMą,
JuozĆ VAILOKAITš ir
VytautĆ RAþKAUSKą
ir
RUSIJOS FEDERACINŏ SOCIALISTINŏ TARYBž RESPUBLIKA —
AdolfĆ JOFFĊ. Abraomo sŻnſ,
Julijona MARCHLEVSKl Juozapo sŻnſ ir
LeonidĆ OBOLESKš Leonido sŻnſ.
PažymŐtieji Ţgaliotiniai, viens kitam pateikŐ savo Ţgaliojimus ir pripažinċ juos esant sustatytus
tinkama forma ir reikiama tvarka, susitarŐ dŐl šiſ dalykſ:
STRAIPSNIS I
Remdamasi Rusijos FederacinŐs SocialistinŐs Tarybſ Respublikos paskelbtĆja visſ tautſ teise
laisvai apsisprċsti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstybŐs, kurios sudŐtyje jos yra, Rusija be
atodairſ pripažŢsta Lietuvos ValstybŐs savarankiškumĆ ir nepriklausomybċ su visomis iš tokio
pripažinimo einanÿiomis juridinŐmis sŐkmŐmis ir gera valia visiems amžiams atsisako nuo visſ
Rusijos suvereniteto teisiſ, kuriſ ji yra turŐjusi Lietuviſ tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.
Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neuždeda Lietuviſ tautai ir jos teritorijai
jokiſ pareigſ Rusijos link.
[...]
STRAIPSNIS IV
Abi susitarianÿios šalys apsiima:
1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir bŻti vyriausybŐms, organizacijoms arba grupŐms, kurios statosi
sau tikslĆ ginklu kovoti prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ. Taipo pat neleisti savo teritorijoje kalbinti ir
mobilizuoti žmones Ţ tſ vyriausybiſ, organizacijſ arba grupiſ kariuomenŐs eiles ir turŐti buveinċ jſ
atstovybŐms arba valdininkams.

2. Uždrausti toms valstybŐms, kurios su antra susitarianÿia šalim faktinai yra karo padŐtyje, taipo
pat organizacijoms ir grupŐms, kurios statosi sau tikslĆ ginklu kovoti prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ, –
vežti Ţ savo uostus ir per savo teritorijĆ visa tai, kas gali bŻti sunaudota prieš antrĆ susitarianÿiĆ šalŢ,
kaip antai: ginkluotas pajŐgas, karo turtĆ, karo technikos ir artilerijos, intendantŻros, inženerijos ir
oro lakiojamĆjĆ medžiagĆ.

STRAIPSNIS V
ValstybŐms pripažinus nuolatinŢ Lietuvos neitralitetĆ, Rusija iš savo šalies apsiima tĆ neitralitetĆ
saugoti ir dalyvauti garantijose tam neitralitetui išlaikyti. [...]
(Iš: http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112582&p_query=&p_tr2=2)

