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PIRMASIS

PASAULINIS
KARAS
(DIDYSIS KARAS)
P ARENGË G INTAUTAS ÈIÞIÛNAS
PIRMOJO PASAULIIO KARO PRADÞIA – 1914 M.
RUGPJÛÈIO 1 D., PABAIGA – 1918 M. LAPKRIÈIO 11 D.
TAIKOS SUTARTIS PASIRAÐYTA 1919 M. BIRÞELIO 28 D.

2014 m. sukaks 100 metø nuo Pirmojo pasaulinio karo (Didþiojo
karo) pradþios. Daug kam atrodo, kad tai taip seniai, jog istorijos
knygos neverta net vartyti. Bet juk dar yra þmoniø, kurie tais metais
gyveno ar gimë. Apie tà laikà dar mena antkapiniai paminklai ir
buvusiø apkasø linijos. To karo ávykiai neatsiejami ir nuo mûsø,
Lietuvos, kelio á nepriklausomybæ. Ir dar...
Kai kalbame apie istorijà, daþniausiai prisimename ávykius, datas, bet po kiekvienu ið jø yra þmonës, jø likimai.
Pirmasis pasaulinis karas – vienas ið daugiausiai aukø pareikalavusiø karø. Tiesiogiai á karinius veiksmus buvo ásitraukusios 25
valstybës ir jø kolonijos. Ið viso jose gyveno apie 1,35 milijardai
þmoniø, o tai sudarë apie vienà ketvirtadalá visø planetos gyventojø.
Kare dalyvavo Antantë, kuriai priklausë Prancûzija, Britø imperija (Australija, Kanada, Britø Indija, Niufaundlandas, Naujoji Zelandija, Pietø Afrika, Pietø Rodezija), Rusijos imperija, Italija, JAV, Serbija, Japonijos imperija, Belgija, Graikija, Rumunija, Por tugalija, Brazilija. Visas ðis blokas kariavo prieð Centriniø valstybiø sàjungà, kuriai priklausë Vokietijos imperija, Austrija-Vengrija, Osmanø imperija, Bulgarija. Ilgiausiai karo veiksmai tæsësi Europoje. Mûðiai vyko ir kai kuriose Afrikos vietovëse, Artimuosiuose Rytuose
(Kinijoje ir Ramiojo vandenyno salose).
Pirmojo pasaulinio karo metais ið viso þuvo daugiau negu 12
milijonø þmoniø (kai kurie literatûriniai ðaltiniai nurodo, kad daugiau negu 13,6 mln.), ið jø kariø – apie 5 525 000. Suþeista daugiau
negu 20 mln. þmoniø, ið kuriø apie 12 831 500 buvo kariai. Apie
4 121 000 kariø dingo be þinios. Karo metais ið viso buvo patirta
apie 360 mlrd. doleriø nuostoliø, ið kuriø 208 mlrd. sudarë tiesioginës karo iðlaidos.
Ðio karo metu pirmà kartà plaèiai buvo pradëta naudoti karinë
technika (lëktuvai, orlaiviai, ðarvuoèiai), taip pat ir nuodingosios
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Vytauto Didþiojo karo muziejus. Danutës Mukienës nuotrauka

dujos, pirmà kartà ið oro buvo pradëti bombarduoti civiliai.
Kalbëdami apie Pirmàjá pasauliná karà negalime pamirðti ir tuo
laikotarpiu Osmanø imperijos organizuoto bei vykdyto turkø genocido prieð armënus. Ðie nusikalstami veiksmai prasidëjo po to, kai
turkai apkaltino krikðèionis armënus, kad jie teikia ar ketina teikti
pagalbà Rusijai. Turkai armënus tiesiog naikino. Raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad paskutiniais Pirmojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinta nuo 800 000 iki 1,5 mln. armënø. Turkai, kurie
ðio genocido fakto nepripaþásta, teigia, kad tai buvo kariniai veiksmai, o ne genocidas, atseit vyko karas, turkai kovojo su armënais,
nes ðie buvo jø imperijos prieðai.

Administracinisteritorinis vienetas
Oberostas,
sudarytas 1915 m.
Vokietijos imperijos
Rytø froto
kariuomenës
okupuotose Rusijos
imperijos þemëse.
Oberostas ribojosi
su Rytø Prûsija,
Liublino
generalguberija,
Lenkijos karalyste,
Rusijos imperija,
Varðuvos
generalgubernija.
Þemëlapis ið
interneto puslapio
http://
lt.wikipedia.org/wiki/
Oberostas
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KODËL ÁSIPLIESKË KARAS?
Pirmojo pasaulinio karo pradþia –
1914 m. rugpjûèio 1 d., pabaiga – 1918 m.
lapkrièio 11 diena.
Taikos sutar tis pasiraðyta 1919 m.
birþelio 28 dienà.
Pirmasis pasaulinis karas pradëjo bræsti XIX a. 9 deðimtmetyje, kai Vokietija, Austrija-Vengrija ir Italija 1882 m. sudarë Trilypæ
Sàjungà.
1891–1907 m. buvo sudaryta Prancûzijos, Rusijos ir Didþiosios Britanijos (Jungtinës Karalystës) karinë-politinë sàjunga –
Antantë.
Susidarius ðioms sàjungoms, tarp jø iðkilo daug nesutarimø.
XIX pab. – XX a. pr. ekonominëje ir karinëje srityje Vokietija tapo viena galingiausiø valstybiø Europoje ir ëmë planuoti perdalyti pasaulá, kuriame iki to laiko politinëje
srityje didþiausià átakà turëjo senosios, daug
kolonijø turinèios valstybës. Vokietija sudarë „Rugsëjo programà“, kurioje paþymëta,
kad „pagrindinis Vokietijos karo tikslas –
taikos Rytuose ir Vakaruose garantavimas“.
Tai padaryti planuota labai susilpninant Prancûzijà bei nustumiant Rusijà kuo toliau nuo
Vokietijos sienø, t. y. iðstumiant jà ið ne Rusijai nuo seno priklausiusiø þemiø.
Pretekstas pradëti karà (tai, kad Austrija
1914 m. liepos 28 d. paskelbë karà Serbijos
karalystei) buvo erchercogo, Austrijos-Vengrijos sosto ápëdinio Pranciðkaus Ferdinando ir jo þmonos nuþudymas Sarajeve (Bosnijos ir Hercegovinos miestas, anuomet priklausæs Austrijai) 1914 m. birþelio 28 dienà.
Nusikaltëlis buvo bosnis studentas. Austrija ðá ávyká ávardijo kaip sàmokslà, teroristiná
veiksmà, kuriuo serbai siekia pasakyti pasauliui, jog Austrija-Vengrija pietø slavø þemes valdo neteisëtai. Austrija-Vengrija, uþsitikrinusi Vokietijos paramà, 1914 m. liepos 23 d. pareiðkë ultimatumà Serbijai. Já
ávykdyti Serbija turëjo per dvi paras.
1914 m. liepos mënesá Didþioji Britanija
pasiûlë konfliktà, kilusá tarp Austrijos-Vengrijos ir Serbijos, pabandyti iðspræsti specialiai tam surengtoje tarptautinëje konferencijoje. Ðiai idëjai nepritarë Vokietija. Rusija
buvo Serbijos pusëje, taèiau patarë jai neprovokuoti Austrijos-Vengrijos.
1914 m. liepos 25 d. Serbija AustrijaiVengrijai praneðë, kad priima beveik visas
ultimatume nurodytas sàlygas. Nepaisant
to, 1914 m. liepos 28 d. Austrija-Vengrija nu-

Europos ðalys prieð ir po Pirmojo pasaulinio karo. Þemëlapiai ið leidinio www.istorikas.com

traukë diplomatinius santykius su Serbija ir
paskelbë karà jai.
Karo pradþioje kariavo dvi Vidurio Europos imperijos (Vokietija ir Austrija-Vengrija) – ið vienos pusës ir Antantës valstybës
(Prancûzija, Didþioji Britanija, Rusija, Serbija) – ið kitos pusës.
Vëliau dviejø Vidurio Europos imperijø
pusëje kariavo ir Osmanø imperija bei Bulgarija, o jø prieðininkës Antantës pusæ papildë Italija, JAV, Japonija, Portugalija, Rumunija.
Neutrali buvusi Belgija á karà ásijungë ne
savo valia, nes pagal Ðlyfeno planà (Schlieffenplan) Vokietija uþpuolë Belgijà, nepaisydama ðios ðalies neutraliteto.
1914 m. liepos 29 d. Rusija paskelbë dalinæ mobilizacijà ir pradëjo telkti kariuomenæ prieð Austrijà-Vengrijà. Netrukus buvo paskelbta ir visiðka mobilizacija bei pradëta
telkti kariuomenë prieð Vokietijà. 1914 m.
liepos 31 d. Vokietija pareikalavo sustabdyti Rusijos mobilizacijà. Vokietija, negavusi
atsakymo ið Rusijos, paskelbë karo padëtá,
pradëjo mobilizacijà ir 1914 m. rugpjûèio
1 d. paskelbë karà Rusijai ir dël tariamø Vokietijos sienø paþeidimø pradëjo karà Vakarø Europoje.
Kariniø veiksmø pradþioje – 1914 m. rugpjûèio 2 dienà – Vokietijos kariuomenë, planuodama puolimà per Belgijà, okupavo Liuksemburgà.
1914 m. rugpjûèio 2 d. Vokietija paskelbë ultimatumà neutraliai Belgijai. Ið jos buvo pareikalauta leisti Vokietijos kariuome-

nei þygiuoti per jos teritorijà link Prancûzijos. Belgai atmetë ðá ultimatumà. 1914 m.
rugpjûèio 3 d. Vokietija paskelbë karà Prancûzijai ir 1914 m. rugpjûèio 4 d. Vokietijos
kariuomenë áþengë á Belgijà. Toks veiksmas
vokieèiams turëjo padëti apeiti pagrindinius
Prancûzijos pasienio átvirtinimus.
Rugpjûèio 4 d. Didþioji Britanija paskelbë karà Vokietijai.
Prasidëjus Rusijos puolimui Rytprûsiuose, vokieèiai perskirstë savo karines
pajëgas.
Belgija pasiprieðino Vokietijai – karaliaus
Alberto I vadovaujama kariuomenë prie Ipro stojo á mûðá su vokieèiais.
1914 m. rugsëjo 6 d. vokieèiai pralauþë
prancûzø gynybà ir nustûmë jø kariuomenæ
iki Marnos.
1914 m. rugpjûèio 30 d. Rytuose, prie
Tanenbergo, vokieèiai apsupo rusø armijà.
1914 m. rugpjûèio mënesá prie Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos prisidëjo Turkija.
1914 m. spalio mën. Prancûzija paskelbë savo dalyvavimo kare tikslus – sutriuðkinti Vokietijos imperijà, susigràþinti Elzasà
ir Lotaringijà.
Didþioji Britanija á karà ásijungë siekdama iðplësti savo kolonijines valdas Vokietijos sàskaita.
Rusija á sàjungininkiø gretas stojo siekdama kontroliuoti visà Juodosios jûros baseinà, ypaè Bosforo ir Dardanelø sàsiaurius.
Taip ið pradþiø planuotas manevrinis ka(Nukelta á 40 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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ras tapo poziciniu. Iðsiskyrë du pagrindiniai frontai: Vakarø frontas –
ðiaurës ir rytø Prancûzijoje bei Rytø frontas – Rusijos vakaruose.
1915 m. balandþio mënesá ið Trilypës sàjungos pasitraukë Italija – ji prisidëjo prie Antantës. 1916 m. rugsëjo mënesá prie Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos prisidëjo Bulgarija.
JAV ið pradþiø á karinius veiksmus nesikiðo, tik tarpininkavo
tarp Londono ir Berlyno, siekdama, kad bûtø kiek ámanoma greièiau iðspræstas konfliktas ir nesutarimai. Taèiau... 1915 m. Vokietijos karinis povandeninis laivas paskandino Didþiosios Britanijos
lainerá „Lusitania“, kuriame buvo 128 JAV pilieèiai. Po ðio ávykio
JAV pripaþino, kad ankstesnë jos pozicija buvo klaidinga ir pareikalavo, kad kariaujanèios ðalys nutrauktø atakas prieð civilinius laivus. 1917 m. sausio mënesá Vokietija paskelbë, kad be apribojimø
ir toliau tæs karinius veiksmus povandeniniais laivais ir paskandino tris JAV prekybinius laivus. Átampa dar labiau iðaugo, kai Vokietija kreipësi á Meksikà, siûlydama prisijungti prie Vokietijos bei jos
sàjungininkø ir uþpulti JAV. Po ðiø ávykiø JAV prezidentas Vilsonas
kreipësi á kongresà, praðydamas paskelbti karà Vokietijai. Kongresas patenkino ðá praðymà. 1917 m. balandþio 6 d. JAV oficialiai
ástojo á karà, taip sustiprindama Antantæ ir persverdama pusiausvyrà jos pusën.
Susiklosèius tokioms aplinkybëms, Europos karinis konfliktas
virto Pirmuoju pasauliniu karu.
Svarbiausi ir arðiausi mûðiai vyko Vakarø fronte, kurá sudarë
apkasø ir átvirtinimø sistema, ëjusi nuo Ðiaurës jûros iki Ðveicarijos sienos.
Daugiausia netekèiø patirta Verdeno mûðyje ir Flandrijoje.
Verdeno mûðis („Verdeno pragaras“) vyko 1916 m. kelis mënesius. Jo metu þuvo apie 700 000 vokieèiø ir prancûzø kariø. Prie
Verdeno buvo sutraukta tûkstanèiai patrankø. Karo metø ataskaitos
rodo, kad á kiekvienà hektarà, kur vyko mûðis, buvo paleista po
maþdaug 50 tonø sviediniø. Mûðio metu itin dideliø nuostoliø Belgijoje patyrë Ipro miestas, Somos, Marnos slënis ir kai kurios kitos
ðiame fronte buvusios teritorijos.
Uþsitæsæs karas këlë ðalyse, kurios pradëjo já karà, þmoniø
nepasitenkinimà. 1916 m. Vokietijoje ávyko didelis gyventojø
streikas. 1917 m. keliose kare dalyvaujanèiose ðalyse prasidëjo sukilimai, masiniai maiðtai. Jie ypaè iðplito Prancûzjoje.
1917 m. Rusijoje kilæ neramumai peraugo á Vasario revoliucijà.
Caras Nikolajus II buvo priverstas atsiþadëjo sosto. Rusijoje buvo sudaryta Laikinoji vyriausybë, bandþiusi ákurti burþuazinæ respublikà.
1917 m. spalio mënesá Rusijos bolðevikai, kuriø pusëje buvo
darbininkai ir kareiviø tarybos, stojo prie valdþios vairo. Revoliucijai vadovavo Vladimiras Iljièius Uljanovas-Leninas.
Po 1917 m. lapkrièio 7–8 d. vykusio Petrogrado sukilimo ðalyje
buvo ávesta bolðevikø diktatûra. Bolðevikai nenorëjo toliau dalyvauti kare, todël nutarë taikos vardan, nereikalaudami kontribucijos, paaukoti dalá iki to laiko Rusijai priklausiusiø teritorijø Vakaruose. 1918 m. kovo mënesá Breste buvo pasiraðyta Rusijos bolðevikø ir Centriniø valstybiø sutartis.
1918 m. rugsëjo mënesá Vokietija ir jos ðalininkai pasiraðë paliaubø sutartá su Bulgarija.
1918 m. spalio mënesá Vokietija bei jos ðalininkai pasiraðë ir
kità paliaubø sutartá – ðá kartà su Turkija.

ZZ_2013_2_geras_a.P65

40
Black

1918 m. lapkrièio 11 d. Kompjeno miðke Vokietija pasiraðë galutinæ paliaubø sutartá
Pirmajame pasauliniame kare Austrija-Vengrija, Vokietija, Bulgarija ir Osmanø imperija turëjo pripaþinti prieðingoje barikadø pusëje kovojusiø sàjungininkø pergalæ.
Pirmojo pasaulinio karo átakoje pasikeitë pasaulio jëgø santykis, nusistovëjusi pasaulio tvarka: neliko XIX a. pr. susiformavusios
Vienos sistemos, þlugo keturios Europos ðaliø dinastijos – Osmanai, Romanovai, Habsburgai ir Hohencolernai, taip pat ir paskutiniosios Europos absoliutinës monarchijos. Ðis karas þenklina ir
Vokietijos, Rusijos, Osmanø bei Austrijos-Vengrijos imperijø egzistavimo pabaigà. Karo metais kaip stipri, pasaulyje dominuojanti
jëga iðkilo Jungtinës Amerikos Valstijos. Ðis karas taip pat daug
kuo prisidëjo prie Spalio revoliucijos sëkmës Rusijoje. Pasibaigus
karui, Europoje ir Artimuosiuose Rytuose buvo ákurtos kelios naujos valstybës, Vokietijos kolonijos perduotos kitoms jëgoms, buvo
ákurta Tautø Sàjunga.
Vokietijoje po karo pradëjo ásigalëti nacizmas. Jo ideologija
áplieskë Antràjá pasauliná karà, kuris prasidëjo 1939 metais.

KARAS LIETUVOJE
Lietuva ðio karo pradþioje buvo Rusijos pusëje, nes tikëjosi, kad
Rusija karà laimës, o po ðios pergalës bus suvienyta Lietuva – prie
jos bus prijungta Maþoji Lietuva. Lietuviai paskelbë „Gintarinæ deklaracijà“. Taèiau tuo pat metu nemaþa Lietuvos gyventojø pripaþino vokieèiø valdþià ir palaikë jà.
Vykstant karui jame dalyvavusiø didþiøjø valstybiø tikslai ðiek
tiek keitësi. 1916–1917 m. Vokietija nutarë atskirti vakarines Rusijos imperijos gubernijas ir jose gyvenusiø tautø teritorijose ákurti
vasalines valstybes, tarp jø ir nuo Vokietijos priklausomà Lietuvos
valstybæ. Dël ðiø prieþasèiø keitësi ir lietuviø pozicija.
1914 m. Lietuvos politikai, supratæ, kad prasidëjæs karas gali
sudaryti galimybæ Lietuvai iðsikovoti daugiau teisiø, pradëjo svarstyti ávairius Lietuvos valstybingumo variantus, pradedant nuo visiðkos nepriklausomybës, Lietuvos-Lenkijos valstybës sudarymo, kolaborantinës unijos su Vokietija, autonomijos Rusijos sudëtyje ir kt.
1914 m. liepos mënesá Vilniuje buvo ákurtas Laikinasis lietuviø
komitetas nukentëjusiems dël karo ðelpti (vëliau reorganizuotas á
Lietuviø draugijà nukentëjusiems dël karo ðelpti). Jos skyriai veikë
visoje Lietuvoje.
1914 m. rugsëjo 19 d. Vokietijos kariuomenë uþëmë Vilniø. Dabartinæ Lietuvos teritorijà (iðskyrus teritorijà á rytus nuo Ðvenèioniø) ir Kurðà vokieèiai okupavo iki 1915 m. pabaigos.
1915–1916 m. laikotarpis Lietuvoje vadinamas „liberaliuoju okupacijos laikotarpiu“.
1915 m. Rusijos kariuomenei pradëjus trauktis ið Lietuvos, dalis svarbesniø valdþios ástaigø, pramonës ámoniø, viduriniø mokyklø buvo evakuota á Rusijos gilumà. Kartu pasitraukë ar prievarta buvo iðvaryta apie 300 tûkst. Lietuvos gyventojø. Jie daþniausiai
apsigyvendavo kolonijomis ávairiose Rusijos vietovëse, daugiausia Jaroslavlyje, Maskvoje, Petrograde, Voroneþe, Tambove.
1915 m. liepos 28 d. Lietuvoje buvusi vokieèiø karinë vadovybë
iðleido ásakymà, kurá ágyvendinant buvo ávesti pasai, vykdomas
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visuotinis gyventojø suraðymas. Vokietijos tikslai, uþëmus Lietuvà
buvo: atkirsti Rusijà nuo Baltijos jûros, ásivieðpatauti Baltijoje, sustiprinti savo átakà Skandinavijos ðalyse, Lietuvà naudoti kaip þemës ûkio produktø gamybos ðaltiná (buvo pradëtos masinës maisto, paðarø, gyvuliø bei transporto rekvizicijos).
Vokieèiø valdþia uþdraudë bet kokià politinæ veiklà okupuotoje
Lietuvoje. Buvo sustabdyta visuomeniniø, kultûriniø draugijø veikla, uþdrausta leisti dienraðèius, steigti naujas mokyklas.
1915 m. rudená Vokietijos kariuomenës verþimasis á Rusijà buvo
sustabdytas Naruèio eþero–Daugpilio miesto ruoþe. Fronto linija ëjo
iðilgai Dauguvos upës iki Daugpilio, toliau – Naruèio eþeru, Berezinos upe, Pinsko, Pripetës upës link. Ji iðsilaikë iki 1917 metø.
1915 m. rugpjûèio mënesio pradþioje Berne (Ðveicarija) ávyko
lietuviø ir latviø atstovø susirinkimas. Jo dalyviai pareikalavo lietuviø ir latviø tautoms suteikti teises á plaèià tautinæ autonomijà.
Panaðiø bandymø iðsikovoti daugiau laisviø ir nepriklausomybæ
Lietuvoje buvo nemaþai.
1915 m. rugsëjo 4 d. vokieèiai ákûrë teritoriná vienetà Oberostà.
Jis buvo Vokietijos okupuotose Rusijos imperijos srityse (iðimtis
buvo tik didþioji lenkø gyvenamø þemiø dalis). Oberostà valdë Vokietijos Rytø fronto vadas. Ðioje teritorijoje karo metais valdþios
ástaigose dirbo vokieèiai. Vietos gyventojai galëjo pretenduoti tik á
kaimo seniûnø pareigas.
Vykstant karui buvo ávesta komendanto valanda, gyventojai neteko politiniø teisiø, buvo labai apribotos asmens laisvës, galimybës gyventojams keisti gyvenamàjà vietà – keltis ið vienos vietos
á kità. Dalis gyventojø buvo priverstinai iðveþti darbams á Vokietijà.
Kurá laikà buvo uþdrausta leisti lietuviðkus laikraðèius, nors „Lietuvos aido“ leidyba ir nebuvo nutraukta. Karo metais nepakeliama
naðta daugeliui gyventojø tapo vokieèiø nustatyti mokesèiai. Daug
gyvuliø, arkliø buvo nusavinta ir iðveþta á Vokietijà ar á frontà. Lietuviams buvo uþdrausta gaminti alø, kepti pyragus.
1916 m. Lietuvos visuomeninëms ir politinëms organizacijoms
vokieèiø valdþia paskelbë kai kurias nuolaidas.
1917 m. rugsëjo 18–22 d. ávyko Vilniaus konferencija, kurià leido surengti vokieèiø valdþia, norëjusi sukurti Lietuvos atstovybæ
tam, kad galëtø ja manipuliuoti. Vokieèiai þengë toká þingsná, nes
bijojo, kad Rusija suteiks Lietuvai autonomijà.
Vilniaus konferencijoje buvo iðrinkta Lietuvos Taryba, kurià sudarë 20 þmoniø. Tarybos pirmininku iðrinktas Antanas Smetona,
vëliau Tarybai vadovavo Jonas Basanavièius. Konferencijos dalyviai pasisakë uþ tai, kad bûtø atkurta Lietuvos valstybë su etnografinëmis sienomis (ten, kur gyvena lietuviai) ir sostine Vilniuje, kad
tautinëms maþumoms bûtø suteiktos kultûrinës teisës. Kitus itin
svarbius Lietuvai klausimus, tarp jø ir Konstitucijos parengimo,
priëmimo, santykiø su kaimyninëmis ðalimis nustatymo, buvo sutarta spræsti planuotame surengti Steigiamajame Seime.
1917 m. gruodþio 11 d. Lietuvos Taryba priëmë Lietuvos nepriklausomybës deklaracijà. Joje buvo sakoma, kad yra atkuriama
nepriklausoma Lietuvos valstybë su sostine Vilniumi, nutraukiami
ryðiai su kitomis valstybëmis, kurie kada nors buvo uþmegzti ir
skelbiamas „amþinas sàjungos ryðys“su Vokietija. Tokiems ryðiams nepritarë Tarybos nariai V. Birþiðka, S. Kairys, S. Narutavièius ir P. Vileiðis, todël jie ið Tarybos laikinai pasitraukë. Kai buvo
parengtas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybës aktas, kartu su
kitais Lietuvos Tarybos nariais já pasiraðë ir iki to laiko ið Tarybos

Rytø fronto linija, nusistovëjusi 1914–1917 metais. Iliustracija ið
interneto puslapio http://lt.wikipedia.org/wiki/Oberostas

buvæ laikinai pasitraukæ nariai. Ðiame akte skelbiama, kad atkuriama nepriklausoma ir demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos
valstybë su sostine Vilniuje ir kad valstybës santykius su kitomis
valstybëmis nustatys demokratiniu bûdu iðrinktas Steigiamasis
Seimas. Vëliau Lietuvos Taryba buvo vadinama Valstybës Taryba.
1918 m. kovo 23 d. Vokietija pripaþino Lietuvos nepriklausomybæ, taèiau tik 1917 m. gruodþio 11 d. akto pagrindu.
1918 m. lapkrièio mënesá Vokietijai kapituliavus, Lietuva iðsikovojo savarankiðkumà.
1918 m. lapkrièio 2 d. Lietuvoje buvo priimta laikinoji Konstitucija.
1918 m. lapkrièio 5 d. Valstybës Tarybos Prezidiumas paskyrë
Augustinà Voldemarà Ministru Pirmininku.
1918 m. lapkrièio 11 d. Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras sudarë pirmàjà Lietuvos Respublikos Vyriausybæ.
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