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LITUANIE ET POLOGNE

Arrangement relatif à l'établissement 
d'un « Modus vivendi » provisoire, 
signé à Souvalki le 7 octobre 1920.

L1THUAN1E AND POLAND

Agreement with regard to the estab 
lishment of a provisional "Modus 
vivendi ", signed at Suwalki, Octo 
ber 7, i 920.
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TEXTE LITUANIEN. — LITHUANIAN TEXT.

No. 221. — LIETUVOS IR LENKIJOS RESPUBLIKIJ SUTARTIS DEL LAIKI- 
NOJO MODUS VIVENDI LIGI BUS GALUTINAI SUREGULIUOTI SlU 
DVIEJU VALSTYBIU SANTYKIAI, PASIRASYTOJI SUVALKUOSE, 1920 
METU, SPALiy 7 DIÉNA.

Textes officiels lituanien et polonais, communiqués par le Chargé d'Affaires de la Lituanie, à 
Berne. L'enregistrement de cet arrangement a eu lieri le 19 janvier 1922 1 .

Lietuvos Vyriausybés Delegacija,

Gen. Lcit. Maksimas KATCHE ir
Majoras Aleksandras SUMSKIS, Lietuvos Vyriausios Vadovybés atstovai, ir
Bronius BALUTIS,
Valdemaras CARNECKIS ir
Mykolas BIRZISKA.

U2sienio reikalq Ministerijos atstovai, ir Lenku; Vyriausybés Delegacija,
Pulkininkas Mieczyslaw MACKIEWICZ, Lenku. Vyriausios Vadovybés atstovas, ir
Juljusz LUKASIEWICZ, Uzsienio reikalu, Ministerijos_ atstovas, sucjusios Suvalkq kon- 

ferencijpn 30 d. rugséjo — 7 d. spaliu. 1920 m ir apsimainiusios igaliojimais, kurie 
vienos ir kitos pusés pripalinti pakankami ir tinkamoje formoje sustatyti, padaré 
sitokia sutarti :

Straipsnis I 
DEL DEMARKACIJOS LINIJOS.

a) Nustatoma Sitokia demarkacijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenitf, 
kuri betgi neikiek nesprendzia vienos ar kitos pusés teritorinio teisiq :

Nuo Rytq Prusij sienos ligi Juodosios Ancios ir Nemuno upiu santakos-linija, kuria 
yra nustasiusi Augsciausioji Taryba 1919 m. gruodzio 8 d. nutarimu ; toliau Nemuno

1 D'après une lettre de M. le Chargé d'Affaires de Lituanie à Berne en date du 8 mars 1922, cet 
arrangement a commencé à produire ses effets à partir de la date de sa signature.
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TEXTE POLONAIS. — POLISH TEXT.

N° 221. — UMOWA MIE.DZY RZECZPOSPOLIT4 POLSK4 I RZECZPOSPOLITA 
LITEWSK4 W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO MODUS 
VIVENDI AZ DO SOSTATECZNEGO UREGULOWANIA STOSUNKÔW 
MIEJ3ZY OBOMA PANSTWAMI PODPISANA W SUWALKACH, DNIA 
7 go PAZDZIERNIKA 1920.

Lithuanian and Polish official texts communicated by the Lithuanian Chargé d'Affaires at Berne. 
The registration of this Agreement took place on January 19, 1922 *.

Delegacja Rza,du Polskiego w skîadzie osdb nastçpujqcych t
Delegat Naczelnego Dowddztwa Wojsk Polskich 

plk. Mieczyslaw MACKIEWICZ i
Delegat Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Juljusz LUKASIEWICZ
oraz

Delegacja Rza,du Litewskiego w skîadzie osôb nastcpujacych : 
Delegaci Litewskiego Naczelnego Dowddztwa :

Gen-lej. Maximas KATCHE 
Maj. Aleksandras SZUMSKIS.

Delegaci Ministerstwa >Spraw Zagranicznych :
Bronius BALUTIS 
Waldemaras CZARNECKIS 
Mikolas BIRZISZKA

podczas spotkania na konferencji w Suwalkach, od dn. 30 wrzesnia do 7 paedziernika 1920 roku, 
i po wymianie pehiomocnistw, Ictdre zostaly uznane za wystarczaj^ce i we wlasciwej wystawione 
formie zgodzili sic na naste.puja.ca, umowç :

Art. i.
O LINJI DEMARKACYJNEJ,

a) Zostaje ustanowiona nastçpujqca demarkacyjna linja miçdzy polska^ a litewsk^ 
armjq, ktdra nie. przes^dza w niczem terytorjalnych praw zadnej z umawiaj^cych sic 
stron :

Od granicy Prus Wschodnich do ujscia rzeki Czarnej Hanczy do Niemna linja us 
tanowiona uchwal^ Rady Najwyzszej z dnia 8-12 1919 r.

1 According to a note of March 8, 1922 emanating from the Lithuanian Chargé d'Affaires at Berne, 
this Agreement became effective as from the date of its signature.
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tekme ligi itekant i. ji Gravés upeliui, toliau Gravés upeliu ligi perkertant Merkinés plenta ; 
toliau tiesia linija ligi Skruoblio upelio itakos Merkio upén ; toliau Merkio upe ligi Derez- 
nicos upelio itakos i ja, paliekant Salavarciu kaima He tu vin puséj, o Maledubno — 
lenku. puséj ; toliu Dereznicos upeliu perkertant Vilniaus-Varénos gelzkeli mazdaug 
du kilometru \ siaurés rytus nuo Varénos stoties ; toliau keliu per Bartolius Kiucius, 
Naujadvari, Eisiske, Paditve, Gorodonka ir Bastunu, stoti, paliekant visa ta keliair Ba 
stunu, stoti lenkti vyriausybés rankosé.

b) Augsciau pazyméta linija visu jos ilgumu, karo veiksmams tarp Lietuvos ir Lenku, 
kariuomeniu. sustojant, kaip kad numato sios sutarties Antrasis straipsnis, jokiu pre- 
tekstu niekur negali but pereinama nei vienos nei kitos susitarusiu, pusiu, kariuomcniu,. 
Toji linija betgi neturi butikliutis vietos gyventojams apdirbant savotos linijos perkcr- 
tamus laukus.

c) Demarkacijos linijos nuskyrimas vietoje, buv. Suvalku, gubernijoj, tose jos da- 
lyse, kur tatai numatoma Augsciausios Tarybos 1919 m. gruodzio 8 d. nutarimu, pave- 
dama Tautu, Sajungos Kontroles Komisijai.

Antras Straipsnis.

DEL KARO VEIKSMH SUSTABDYMO.

a) Patvirtindamos ir papildydamps dalinius ir laikinius karo veiksmn sustabdymus tarp 
Lietuvos ir Lenkn kariuomeniu, kurie jau buvo priimti sios konferencijos bégyje, abi susitarian 
cios pusés prisiima sustabdyti visus karo zygius visu sios sutarties Pirmojo Straipsnio a) punktu 
nurodytos demarkacijos linijos ilgumu nuo Rytn Prusu, ligi meridiano, kuris eina per Paturciu. 
kaima, mazdaug devyni kilométrai i siaurin vakarus nuo Eisiskès.

b) Demarkacijos linijos ruoze nuo Paturciu kaimo meridiano ligi Bastuntj stoties jimtinai, 
karo yeiksmai tarp Lietuvos ir lenku, kanuorneniq sustabdoma Soviet^ kariuomcnei pasisa- 
linus \ rytus nuo Vilniaus-Lydos gelzkelio linijos.

c) Del klausimu. apie karo veiksmu, sustabdym^ ir demarkacijos linijos nustatyma, tarp Lie 
tuvos ir Lenkq kariuomenin apielinkése i rytus nuo Bastunu, stoties merediano, tai sitie klau- 
simai bus issprçsti tam tikra sutartimi, pasisalinus is tenai Soviett^ kariuomenei. Jeigu silokios 
sutarties nepavyktt} padaryti, tai abi pusi pasilieka sau teisQ, kreiptis Tautu. Sqjungo tiems klau- 
simans isspresti.

Treôias Straipsnis. 

DEL VARÉNOS STOTIES.

a) Lenku, Vyriausybé apsiima be kliuciu, leisti per Varénos stoti is Vilniaus Alytaus linkui ir 
atgal visus Lietuviu, traukinius, isskyrus traukinius su kariuomene ir karo medziaga, ir garan- 
tuoja, jog lietuvitj traukiniai ras Varénos stotyje visas teknikos apystovas ir pagalbos, kuri rei- 
kalinga tinkaman ir liuosam traukiniu, judéjimui vienon ir kiton pusén.

b) Kaipo isimti Lenku, Vyriausybé sutinka be kliuciu, praleisti per Varénos stotj is Alytaus 
Vilniaus linkui nedaeugi.au kai septynis traukinius su kariuomene ir karo kroviniaistajasajyga, 
kad i diena, eis ne daeugiau kai du tokiu traukiniu ir jie eis per Varénos stoti tarp septintosirsep- 
tynio liktos valandos lenku, laiku.

c) Prieziura, ar grieztai pildoma Antrojo straiplnio a) ir b) punktu nutarimai pavedama 
Tautu, Sajungos Kontroles Komisijai.

N° 221.
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Dale] wzdluz rzeki Niemna do ujscia rzeki Grawe ; dale] rzeka Grawe do punktu 
przecie;cia jej z szosa Merecz-Rotnica ;

dale] po linji prostej do ujscia rzeki Skroblis do rzeki Mereczanki ;
dale] po rzece Mereczance, do ujécia w nia, strumyka Dereznika, pozostawiajac 

wies Soloworce po stronie litewskiej, a wies Male-Dubno — po stronie polskiej ; dale] 
po strumyku Dereznica do punktu przeciccia z linja kolejowa, Wilno-Orany, w przybli- 
zeniu o 2 kilometry na Pdlnocno-Wschdd od stacji kolejowej Orany ; dale] wzdluz drogi, 
idacej prze Bartele, Kucie, Nowy-Dwdr, Ejszyszki, Podzitwa, Horodenka do stacji Bas- 
tuny, pozostawiajac cala tQ drogç i stacjç Bastuny w rçku wladz polskich.

b) Okreslona powyzej linja w miarç zaprzestania dzialan bojowych pomicdzy pol 
ska a litewska armja, przewidzianego w art. 2 niniejszej umowy, nie powinna bye pod 
zadnym pozorem przekraczana przez wojska umawiajacych sic stron. Linja ta nie po 
winna bye jednako przeszkoda dla miejscowej ludnosci przy uprawianiu naleza,- 
cych do niej pôl, ktdre ta linja przecina.

c) Okreslenie linji demarkacyjnej na tereriie w b. guber. Suwalskiej w tych jej cze.- 
sciach, co do ktdrych jest to przewidziane przez Uchwalc Rady Najwyzszej z dnia 8. 
XH-igig r. pozostawa sic Komisji Kontroluji^cej Ligi Naroddw.

Art. 2.

O ZAPRZESTANIU DZIAT.Atf BOJOWYCH.

a) W potwierdzeniu i uzupelnieniu czçsciowego i czasowego zaprzestania dzialan bojowych 
mie.dzy polsk^ a litewska armja, ktdre bylo juz przyjçte podczas niniejszej konferencji, obie uma- 
wiaj^ce sic strony zobowi^zuj^ sic do zaprzestania wszelkich dzialan bojowych miçdzy obydwoma 
armjami na calej dlugosci demarkacyjnej linji, ustanowionej w art. i-ym p. a. niniejszej umowy, 
od granicy Prus Wschodnych do poludnika przechodz^cego przez wieé Poturce, polozon^ w przy- 
blizeniu o 9 kilometrdw na pdlnocno-zachdd od Ejszyss;ek.

b) Co sic tyczy czçsci demarkacyjnej linji od poludnika wsi Poturce do stacji Bastuny wlacz- 
nio, to zaprzestanie dzialan bojowych pomiçdzy polska a litewska armj^ nastapi z chwila^ usu- 
niccia lub usuni<|cia sic wojsk sowieckich na wschdd od linji kolejowej Lida-Wilno.

c) Co sic tyczy kwestji zaprzestania dzialan bojowych mie.dzy polska, a litewska^ armja,, w 
miejscowolciach, polozonych na wschdd od poludnika stacji Bastuny, i okreslenia tarn linji 
demarkacyjnej, to te sprawy bçdq, rozstrzygniçte przez specjalna umowç po usuniçciu lub usu- 
uiQcia sic stamta,d w>jsk sowieckich. Gdyby umowa taka nic doszla do skutku, obie strony pozo- 
stawiaj^ sobie prawo zwrdcid sitj do ligi Naroddw z proeba, o rozstrzygniccie tych kwestji.

Art. 3- 

O STACJI ORANY.

n) Rz^d Polski zobowiazuje sie przepuszczae bez przezkdd przez stacjç Orany w kierunku 
z Wilna do Olity i odwrotnym wszystkic litewskie pociagi, za wyjatkiem pociagdw z wojskami 
i wojennymi materjalami, oraz gwarantuje, ze wskazane pociagi znajdq, na stacji Orany 
wszystkie techniczne warunki i pomoc , ktdre 33 konieczne dla pomyslnego i swobodnego 
przejazdu ich w tç i odwrotn^ stronq.

b) Jako na wyj^tek Rzad Polski zgadza si^ na przepuszczenie bez przeszkdd w kierunku 
Olita-Orany-Wilno przez stacje. Orany nic wiccej niz 7 (siedmiu) pociqgdw litewskich z mater 
jalami wojennjTni i wojskiem pod warunkiem ze w przecia,gu doby bçd^ przechodzily nie wiçcej 
jak dwa takie pociagi i ze b^da one przechodzily pomiçdzy godzin^ y-a 17-^ (przez stacjç Orany).

c) Kontrolowanie scislego wypelniania postanowieii, zawartych w p. a) i b) niniejszego arty- 
kulu pozostawia sic Komisji Kontrolujacej Ligi Naroddw.

No. 221. 12
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Ketvirtas Straipsnis

DEL BELAISVIU. APSIMAINYMO

Abi susitarusi pusi konstatuoja abipusj principini sutikima, pradéti visu, is kitos pusés paim- 
tiy'u. belaisviu. mainus. Belaisviq mainu. tvarka ir laikas bus nustatyti skyrium.

Penktas Straipsnis

DEL SUTARTIES LAIKO ETC.

Sioji sutartis pradeda veikti 1920 m. spaliu. 10 d. 12 valanda,, nelicsdama vienok jau jvykinto 
iki siam laikui karo veiksmu. sustabdymo ir galioja ligi galutino visu, visu. Lietuvos ir Lenku. gin- 
cijamu., teritoriniq klausimn issprendimo.

Si^ sutartj sustatydamos abi pusi naudojosi Vokieciu. Gen. Stabo zemélapiu i : 100.000 mas- 
stabu.

Sioji sutartis sustatyta dviem vienodai galiojanciais egzemplioriais lictuviij ir lenku. kal- 
bomis ir pasirasyta Suvalkuose 1920 m. spaliq 7 d.

Lietuviu. Delegacija : Lenkx^ Delegacija : 
GEN. LEIT. M. KATCHE. M. MACKIEWICZ, 
BRONIUS BALUTIS. Pulkownik. 
VALDEMARAS CARNECKIS. J. LUKASIEWICZ. 
MYKOLAS BIR2l§KA. 
MAJORAS SUMSKIS.

Pour copie conforme : 
(Signé) SIDZIKAUSCAS 

Chargé d'Affaires de Lituanie en Suisse.
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Art. 4.

O WYMIANIE JEÏÏCÔW WOJENNYCH.

Obie umawiaja.ce sic strony konstatuja, wzajemn^ zasadnicza, zgode. na przysta,pienie do wy- 
miany wszystkich, znajduja,cych sic u nich jencdw wojennych wzietych od strony przeciwnej 
Sposdb i terrain wymiany jencdw wojennych bçdzie ustanowiony osobno.

Art. 5

O TEKMINIE UMOWY i. t. p.

Umowa niniejsza zacznie bye wykonywana, od godziny 12-ej io-ego paidziernika 1920 roku, 
terrain powyzszy w niczem nie narusza przeprowadzonego juz w zycie zaprzestania dzialan bojo- 
wych, i bqdzie obowi^zuj^cEi.do czasu ostatecznego uregulowania spordw terytorjalnych pomie^dzy 
Rzaxiem Polskim a Litewskim.

Przy ukladaniu umowy niniejszcj strony korzystaly z map niemieckiego sztabu generalnego 
w skali i : 100.00.

Umowa niniejsza zostala spisana, w dwdch jednakowo waznych egzemplarzach w je.zyku pol- 
skim i litcwskim i podpisana w miescie Suwalki clnia 7 pazdziernika 1920 roku.

Delegacja Polska : Delegacja Litewska :
M. MACKIEWICZ GEN. KATCHE 
J. LUKASIEWICZ B. BALUTIS

W. CARNECKIS 
M. BIRZISKA. 
M. SZUMSKIS. 

Za zgodnosc z oryginaiem : LUKASIEWICZ.

Pour copie conforme :
(Signed SIDXIKAUSCAS

Chargé d'Affaires de Lituanie.

No. 221.


