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Quai d'Orsay .

„Faris, le 2 mai 1919 .

Monsieur le Premier D'legui,

L'attention du Conseil Sprîme des Allifs a 'ti appelé
gue le caractère sérieux de la situation dans les régions de
Crodno et de Vilna ou les forces polonsises et lithusniennes
sont en contact. Dans sa séance du 26 avril, le Conseil a d'ciă+
de faire appel au sens politique des Gouvernements Polonais et
Lithuanien pour ies engager à prévenir, par une entente directe „Жак
les graves complications que ne manquerait pas d'entraîner
l'ouverture d'hostilitis entre deux stats dont l'union est
n'cessaire céntre le piril bolcheviste.
Il a d'ailleurs affirmé une fois de plus de la manière la
{has catégirique , sa volont! de ne tenir aueun compte ,pour
a fixation des frontières , d'avantages militaires remportés
av mipris de see efforts conciliante .

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la
b'ration du Conseil Supr&me des Alliés,

Veuillez agrter, Monsieur ls Premier D'l/gué
, les
nssurences de ma haute consid'ration .
Signé P. DUTASTA

Vonsieur R, Drowski
Premier
Flónipotent&ire de Pologne

& la 0030115":- de la Paix
, rue de Balzac
Paris.
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Tłomaczenie
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francuskiego.
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Odpis.
KONFERENCJA POKOJOWA.

Paryż,

2 maja 1919.

SEKRETARJAT GENERALNY.

Do
Pana
Fierwszego

R.

Dmowskiego,

Velegata Polski na Konferencji Pokojowej.
3,

Unvaga Hady

rue Salzac,

Paris.

Aljantow zostala zurdeona na

powagę sytuacji w oklicy Grodna i Wilna , gdzie mają miejsce potyczki wojsk
polskich i litewskich. Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia Rada zdecydowała
zwrócić się do Kządu Polskiego i Litewskiego z wezwaniem, by ze wzglàdéw politycznych, nie dopusciły do poważnych komplikacji, które pociągnęły by niewątpliwie za sobą stan wojny pemiàâzy temi państwami, których z jednoczenie
(Union) jest konieczne dla powstrzymania nawały bolszewickiej, i by zawarły
bezpośrednio pomiàdzy sobą umo—é.
Kada raz jeszcze potwierdziła w sposób unjb-rdtzţej kate»
goryczny, że nie яи&:і;хіпіхддхяійяіяяіяхцзппіп.ъ;дяіо brała pod uwagę przy

ustalaniu granic, sukcesów wsyskswyz wîjennych, odniesionych wbrew jej
radom.
`

Мет honor zawiadomić Pana o powyższem.
Kaczy tan przyjąć wyrazy mego wysokiego poważania.
(-) P. Dutasta.
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