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Llt}TAS  MOCKtJNAS

DIPLOMAT0 VLADO ZILINSK0 ATSIMINIMAI APIE PASKUTINIASIAS
LIETUVOS PASIUNTINYBES SVEDUOJE DIENAS 1940 METAIS

IR VEIKLA PO JOS UZDARYMO

Savodiplomatin?kaH.eraekonomistasvladaszilinskas(1912-1993)prad6jol939
in., kai buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinyb6s Taline sekretoriumi. ng pa6iu metu rug-
s6jo men. buvo perkeltas i tas pa6ias pareigas Lietuvos pasiuntinyb6je Stokholme.
Sovietu Say.ungai okupavus Lietuva, pasiuntinyb6 buvo uzdaryta, kadangi §vedijos

vyriausybenedrisoprie§tarautigrobuoni§kaiKremliauspolitikai.V.Zilinskas,kaipir
kiti pasiuntinybes darbuotojai, pasiliko gyventi stokholme. Ilgainiui jis tapo pagrindi-
niu slaptu ry§iu su Lietuva koordinatoriumi. Penktojo de§imtme6io antroje puseje
bendradarbiavosubrituir§veduivalgybomis,kartusuJ.DeksniuirS.Zymantubuvo
uzmezges ry§ius su antisovietine rezistencija Lietuvoje.  1950 in. dalyvavo steigiant
Lietuviu rezistencine santarv?.

Jau gyvendamas Jungtin6se Amerikos Valstijose, V.  Zilinskas para§6 atsimini-
mus. Dalis ju yra skelbta (V.   Zilinskas,   Svedi§koji paunksn6 naciu okupacijos
m!ewis, Laisv6s besiehiant, Lietuvos laisv6s kovotojxp sqjungos ina5as i antinacine rezis-
fc#cz}.q,  ¢ikaga, 1983, p. 135-176). 1992 in. jis mums atsiunt6 dar viena niekur ne-

rl

skelbtu atsiminimu dali. Sip atsiminimu, kaip istorijos §altinio, verte neabejotina. Tai
autenti§kas liudijimas apie Svedijos vyriausybes laikysena, sovietams okupavus Lie-
tuva: Lietuvos pasiuntinybes uzdaryma, Lietuvos aukso atsargu perdavima sovietams.
Labai vertinga ir ta atsiminimu dalis, kurioje pasakojama apie tragi§ka 1944 in. Sve-
dijon pabegusiu lietuviu, latviu ir estu kariu likima.

Zinoma, atsiminimuose pasitaiko ir vienas kitas netikslumas. Jie nurodyti paai§-
kinimuose. Ta6iau viena ju bdtu geriausia aptarti i§ anksto. V. Zilinskas prisipazista,
jog neturi pakankamai patikimos informacijos apie uzsienyje laikytas Lietuvos aukso
atsargas. Kam tai idomu, sitilome paskaityti buvusio ,,liaudies" vyriausybes finansu
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ministro Juozo Vai5noro atsiminimus (J .  Va i § n o r a s ,  Istorijos kryzkel6je. IS atsi-
minimu apie 1940-uosius, Pgngr/G,  1988, nr.  10, p.  127-145.). Juose labai smulkiai
kalbama ir apie sovietu sekmes bei nes6kmes perimant uzsienio bankuose sukauptas
Lietuvos aukso atsargas. 1§ §iu atsiminimu taip pat matyti, jog V. Zilinskas apsiriko,
teigdamas, jog prie to prisid6jo, tegu ir netiesiogiai, Lietuvos banko valdytojas Juozas
Paknys. 1§ tikruju pastarasis grieztai atsisak6 paklusti Maskvos emisaro V. Dekanozo-
vo reikalavimams pasiratyti dokumentus d6l Lietuvos aukso perdavimo SSRS Gos-
bankui ir buvo uZ tai pa§alintas i§ pareigii. Viska sutvark6 jo vieton atej?s Aleksan-
dras Drobnys.

Cia  spausdinamoje  atsiminimu  dalyje  taisyta tik skyryba ir ortografija.  Stilius
neliestas. I§saugota ir kai kuriu terminu ra§ybos ivairove, pavyzdziui, ,,Uzsienio mi-
nisterija", „Uzsieniu ministerija", „Uzsienio reikalu ministerija" ir pan. Teksto pa-
ai§kinimai ir pastabos pateikiami puslapio apa6ioje.

LIETUVOS REZISTENCIJOS ATRAMA SVEDIJOJ
NACIU OKUIACIJOS METAIS

I.  Zvilgsnis  i  lietuviu  §vedu santykius

Per daugeli §imtme6iu Baltijos jtira skyre lietuviu gentis nuo §vedi§kuju kaimy-
nii, tartum ta siauroka t6km6 btitii buvusi platus vandenynas. Betgi nuo Zemai6iu

pakra§6io iki Gotlando salos t6ra 110 jtiros myliu (200 kin). Nepaisant to artumo, iki
pat karinguju ivedu karaliu Gustavo 11 Adolfo (1594-1632) ir Karolio XII (1682-
1718) yra maza istoriniu dokumentu apie lietuviu-§vedu ry§ius. Ta6iau ir susidriri-
mai su lietuviais §vedu didyb6s periode (1611-1718), iskiriant ir vadinamus §vedme-
6ius, buvo vos pamin6ti 5vedu istorijos vadov6liuose, menkai atsispindejo §vedu ra§-
tuose ir nepaliko atsiminimu istorija gyvenan6ioje ivedu liaudyje.

V

Mtisu  ankstieji  diplomatiniai  atstovai,  pasiusti  i Svedija,  tuoj  pat susidtire  su
5vedu mas6s nesidom6jimu Lietuvos reikalais ir net nesusigaudymu, ar Lietuva yra
Cia pat kaimynyst6je, ar gal kur nors Balkanuose!

Ra§ytojas bei diplomatas Ignas Jurkdnas-Seinius (1889-1959), kurs atstovavo
Lietuvai nuo 1923 iki 1927 metu, btidamas atkaklus, nesavanaudi§kas ir kupinas enei.-

gijos, kreipe ypatinga demesi i spauda, ra§ytojus ir politikus. Greitu laiku jis i§kel6
Lietuvos varda iki tokio pagarbumo, kad ivedu pramon6s ir laivininkystes milzinas

rz

Azel Azelson Johnson, v61iau tapes svedijos turtingiausiu asmeniu, pasisitile btiti Lie-
tuvos garb6s generaliniu konsulu. Deja, A.A. Johnson paskyrimas pasimet6 Kauno
biurokratiniuose vingiuose, ir tas §vedu tikio galitinas visiems laikams paliko negar-
bingai izeistu atitol6liu.
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Nepaisantlgno§einiausgiliospagarbosiradoracijosprof.A.Voldemarui,jisbu-
vo profesoriaus i§brauktas i§ diplomatin6s tarnybos 1927 metu geguzes m6nesi „d6l
nepaklusnumo".

Ra§ytojas-diplomatas Jurgis Savickis  (1890-1952) buvo  1930 metais paskirtas
igaliotu ministru Svedijai bei kitiems skandinavu kra§tams ir i5buvo tame paskyri-
me iki 1937 metu pabaigos. Laisvoji Lietuva gal n6ra tur6jusi diplomato, kurs pri-
]ygtu J. Savickio 5irdies platumui, tolerancijai ir draugys6iu igyjimui. Jo pragmati5-
kas  priejimas  btidavo  itin taiklus  ivedi§koje  aplinkumoje.  Puo§nios minister.i§kos
rezidencijos durys buvo visuomet atviros, o J. Savickio izangin6 kalba, ypa6 naujai

pazin6iai, btidavo trumpa: „Paskambink, ateik -ir uzkqsime!"
Ant I. Seiniaus pla6iai uzmestu dirvonu Jurgis Savickis jau lipde pastovumo ins-

titucijas,  kurios gal per kartu kartas  artintu bei sietu lietuviu  ir §vedu  tautas.  Jis
suktir6 5vedu-lietuviu draugija, i kuria itrauk6 daug Zinomu §vedu ir kurios skyriu
spar6iai daug6jo uZ Stokholmo vartu.

J. Savickis buvo vienas sumanytoju ikurti 5vedu-baltu akademini sambtiri, kurs
gi.eitai apjung6 apie §imta jaunu universitetus baigian6iu ar vos baigusiu akademiku.

Nepaisydamas  spar6iai silpn6jan6ios sveikatos,  Jurgis  Savickis nuolat  rtipinosi
santykiu  su Svedais pl6timu,  ruo5damas daugiau pri6mimu ir kviesdamas vis  dau-

giau sve6iu.  Savo svetingumu J. Savickis buvo pagars6jes Stokholme kaip „host of
the town"*. Toks dti§ios platumas atskamb6jo jo finansin6se apyskaitose: reprezen-
tacijos biudzetas, pasiuntinio alga nebuvo pakankami jo vai§ingumui - didzios §ir-
dies J. Savickis slydo i vis gilesnes skolas.

J. Savicki perk6lus i Ryga, 1937 in. gruodzio m6nesi pasiuntiniu Stokholme buvo

paskirtas Vytautas Gylys, 6jes charge d'affaires** pareigas Briuselyje. Tuo prasid6-
jo sutemos lietuviu santykiuose su §vedu visuomene.

Stokholmo pasiuntinyb6s sekretorius Jonas Jablonskis 1938 in. gale buvo nukeltas i
Berlynci, v6liau -i Kauna (sovietu likviduotas 1940 in. d6l veiklos pogrindiio spaudo-
je) ir jo vieton 1939 in. rugsejo menesi buvo i§ Talino pervestas Vladas Zilinskas.

11.  Baltijos  valstybiu  Zlugimo  atgarsiai

1. Svedijos padetis 2-ro karo pradzioje

Skystai  apgyventa  (septyni  milijonai  gyventoju  173  620  kv.  myliu  plote)  §ve-
dija  nesaugiai  jaut6si  tarp  6100  myliu  (9830  kin)  ilgio  sienu,  kurios  2-me  kare

*  host of the town (angl.) -svetingas §eimininkas.
* * charge d'affaires (pranc.) -igaliotasis atstovas, diplomatinis rangas.
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atrode  neapginamos.  §vedi§ka  bauguma  stiprino  ir  ta  aplinkyb6,  kad  didzioji
dalis ginklavimosi atsargu ir visos iki pat paskutin6s sunkiosios pakra§6iu patran-
kos  buvo  pasiustos  Suomijai  gelb6ti   193940  metu  Ziemos  kare  su  sovietu
uZpuol6jais.

§vedijos ,,griezto neutralumo" oficiali§kai paskelbta laikysena tikrumoje rei5ke
laviravima, kurs neerzintu Vokietijos ir Sovietu S".ungos.  Dvide§imties metu so-
cialdemokratu vyriausybes ir suomiu Ziemos karo nuginkluotai Svedijai atgavus
karine paj6ga per pla6ia 3-ju metu apsaugos programa ir v6liau, Vokietijai pradejus
pralaimejimo Zingsnius, ivedu tarptautine laikysena pradejo palaipsniui grizti i tik-
ray.i neutraluma.

Sovietu kariuomenes ifygiavimas i Lietuva 1940 in. birzelio 15 diena ir tuoj po to -
i Latvija ir Estija - ivyko kaip tik tuo metu, kada §vedu karinis pajegumas buvo
bevilti§kas. Ta6iau yra tikra, kad ir kitose aplinkyb6se ivedu vyriausyb6 oficialiniai
nebtitu atmetusi sovietu versijos apie Baltijos valstybiu ,,savanori§ka prisijungima".

2. Lietuvos aukso i§davimas

Pati pirmoji kregzde, nusakiusi §vedu vyriausybes lauktina laikysena Baltijos vals-

tybiu okupacijos atveju, pasirod6 perduodant Lietuvos auksa sovietams. Vos 2-jam
karui prasid6jus, Lietuvos Banko Valdyba itin i§mintingai ir visai slaptai pervede
visa Lietuvos aukso atsarga i JAV Federal Reserve Bank, Bank of England ir Sveri-
ges Riksbank. Informacijas turi Lietuvos diplomatiniai atstovai nera iki §iol atsklei-
d? lietuvi§kai visuomenei uzsienin pervestu aukso atsargu didumo bei likimo. Ta-
6iau yra Zinoma, kad §vedijos Valstyb6s Banke buvo deponuota, idant tur6ti  „po
ranka", tiktai nuotrupa mtisu aukso atsargos: apie 1060 kilogramu (8,6 milijonu US
doleriu vertes pagal §iuometines kainos vidurki).

UZ keliu dienu po Paleckio „liaudies vyriausybes" sudarymo pagal v6liau mirtim
nuteisto Dekanozovo ir sovietu pasiuntinio N.  Pozdniakovo nurodymus, t.y.  apie
1940 in. birzelio 22 diena vienas auk§tas ivedu Valstyb6s Banko valdininkas prane§e
telefonu pasiuntiniui V. Gyliui, kad esas gautas Lietuvos Banko Valdybos isakymas

perduoti tuos 1060 kg aukso sovietu Gosbankui ir kad auksas turis btiti nugabentas
i sovietu laiva ,,Molotov", kurs jau esas Stokholmo uoste ir jo kapitonas bei Gos-
banko atstovai laukia Lietuvos aukso.

Zinia apie Lietuvos aukso pervedima sovietams sukrete visus baltie6ius ir ju
§vedi§kus draugus, kadangi tuo buvo patvirtinta jau pries ,,liaudies seimu" rinkimus ir
prisijungimo nutarimus kilusi nuojauta, kad bet kurios viltys apie nominaline valsty-
bin? nepriklausomybe turi btiti palaidotos.
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Pasiuntinys V. Gylys, bijodamas „uzsitraukti nemalon?" i§ Kauno bol5eviku vir-
§ininky (Pijaus Glovacko ir Juozo Jurginio)I, nenor6jo kelti aukso klausimo pasiunti-
niovarduirtodeljissusisiek6susigurdcurman,Svedijosvalstyb6ssenienuvaldyto-

ju (Kabineto ministro range) ir ilgame6iu ivedu-lietuviu draugijos pirmininku. S.
Curman buvo nuo§irdziausiu Lietuvos draugu nepriklausomyb6s laikais ir rripinosi
pavergtos Lietuvos klausimais iki pat savo grabo lentos.

S. Curman negai§damas kreipesi i Svedijos Valstybes Banko valdytoja, reikalau-
damas sustabdyti Lietuvos aukso atidavima sovietams. Valdytojas atsak6, kad turis
Lietuvos Banko Valdybos isakyma, pasiradyta dvieju direktoriu  (Juozo Paknio ir
berods Zigmo Starkaus), kuriu pilni igaliojimai aukso deponavimo metu buv? §ve-
dijos Bankui pristatyti d6l v6lesniu patvarkymu ir jis negalis tu direktoriu isakymo
nevykdyti. §vedijos Banko valdytojas pridejo: ,,Vien tik Svedijos vyriausybes nutari-
mas sustabdytu aukso iivezima i§ §io kra§to!"

S. Curman papra§e banko valdytoja nepervesti Lietuvos aukso i sovietu laiva ,,Mo-
lotov", kol nebus gautas §vedijos Ministru Kabineto sprendimas ir tuoj pat kreip6si i

gera pazistama, ministra pirmininka P.A. Hansson, reikalaudamas Kabineto nutari-
mo. UZ dvieju dienu S. Curmanui buvo prane§ta, kad Ministru Kabinetas nutar6 i§-
duoti auksa sovietams pagal Lietuvos Banko isakyma, kurs „juridi§kai yra pilnoje
tvarkoje".

Taip Lietuvos auksas, 8,6 milijonu doleriu vert6s, i§keliavo is ivedi§kos apsau-

gos, ir kartu buvo mestas ispejimas, kad ivedu uzsienio politikoje Baltijos kra§tai
nebelaikomi suverenin6mis valstyb6mis.

3. Lietuvos pasiuntinybes likvidavimas

Po  ,,liaudies  seimo"  liepos 21-os dienos nutarimo  isijungti i Sovietu  Salunga,
buves uzsieniu reikalu ministras Stasys Lozoraitis2, paskirtas J. Urb§io 1940 in. bir-
Zelio 2-os dienos telegrama „diplomatijos §efu"  okupacijos atveju, paruo§e teksta

protesto, kuri Lietuvos pasiuntiniai tur6jo iteikti paskyrimo kra§to vyriausybei. Stok-
holme V.  Gylys gavo protesto turini telefonu per pasiuntini Vokietijai pulk.  Kazi
§kirpa ir iteike ta monolitini protesta ivedu vyriausybei per Uzsienio ministerijos
valstyb6s sekretoriu Boheman 1940 in. Iiepos men. 24 diena. Uzsienio ministerija i ta

protesta visai nereagavo.

I   P.  Glovackas  tuo  metu  buvo  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministerijos  generalinis  sekretorius,  o

J. Jurginis - Uzsienio reikalu ministerijos Politikos departamento direktorius.
2TuometS.Lozoraitisbuvonepaprastasispasiuntinysirigaliotasisministrasltalijoje.
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Galejo kilti mintis, kad didzios reik§mes protestas turejo briti sui.a§ytas ivairiai

pagal mtisu skirtingus santykius su svetimomis valstybemis. Ta5iau gal S. Lozoraitis
abejojo d61 ,,nepaprastuju pasiuntiniu" ra§ybiniu gabumu?3

Laukiant sovietu akcijos ir §vedu nusileidimo juju reikalavimams, pasiuntinyb6s

paprastos bylos buvo  deginamos,  o  slaptasias V.  Gylys nusigabeno  i savo slaptaji
buta. Kilo taip pat problema, kaip apsaugoti penkias didziules d6Zes originalu su-
tar6iu tarp Lietuvos ir svetimu valstybiu. 2io karo pa6ioje pradzioje tie originalai
mtisu Uzsieniu reikalu ministerijos buvo siusti apsaugai i JA Valstybes, bet d6l britu
ir vokie6iu grieztu jdros blokados nuostatu istrigo Stokholmo pasiuntinybeje. V. Gy-
lys susisiek6 su S.  Curman, kurs greitai rado vieta valdzios rrisyje  toms penkioms
d6Z6ms su sutar6iu originalais ir taip pat dar kelioms d6Zems, pripildytoms V. Gylio
brangaus anglu ranky darbo sidabro.

Sovietu Say.ungos Auk§6iausiai Tarybai 1940 in. rugpjd6io 3 diena nutarus „priimti
Lietuvos TSR i Tarybu Say.unga", V.I. Molotovas nedelsdamas paL¥auke §vedijos am-
basadoriu Maskvoje, -ir tuo pa6iu metu sovietu ambasador6 Stokholme A. Kolon-
taj atvyko pas uzsienio reikalu ministra Ch. Gtlnther, -ir abudu pateike I.eikalavi-
mus, kad Lietuvai, taip pat Latvijai bei Estijai, ,,pagal ju pa6iu pra§ymc|" isijungus i
Sov. S".unga, tu kra§tu diplomatiniu bei konsulariniu atstovu veikimas btitu tuojau

pat sustabdytas ir pasiuntinybiu patalpos, bylos ir visas valdzios turtas perduotas am-
basadores A. Kolontaj igaliotiniui. I§keles proceddros klausimus, uzsienio ministras

pri6me sovietu reikalavimus vyriausyb6s pavedimu.
Po ponios A. Kolontaj vizito, §vedu Uzsienio ministerijos valstyb6s sekretorius

Boheman pa§auke Baltijos valstybiu pasiuntinius V. Gyli, H. Laretei ir V. Salnais ir
isak6 jiems pasiuntinybes ir konsulatus uzdaryti, o bylas ir pasiuntinybiu turta per-
duoti sovietu ambasados igaliotiniui.

Griz?s i§ Uzsienio ministerijos, V. Gylys tvirtino, kad susitikimas su Boheman,
Zinomu kietu biurokratu, buv?s skaudziai nemalonus ir sekretoriaus balsas skamb6-
j?s be sentimentu ir §iurRE6iai, o kalbos Zodziai -„griezto isakymo". Svedu Uzsie-
nio ministerijos pribaugintas, Lietuvos pasiuntinys - pagal jo raporta - parei§k6,
kad jis pats priims sovietu igaliotini ir perduos jam visa pasiuntinyb?. V. Gyliui pra-
dejus raportuoti V. Zilinskui, i ra§tin? izenge Vanda Gyliene ir ji, vos i§girdusi savo

vyro pazada, kad jis pats savo noru perduos Lietuvos pasiuntinybe sovietu igalioti-
niui, prad6jo §aukti per visus didzius namus: ,,Tai yra Lietuvos i§davimas!"

V. Zilinskui su Vandos Gylien6s parama grieztai uzprotestavus pries V. Gylio pa-
Zada, tas pritrenktas pasiuntinys 5auk6si patarimo, kaip geriau ivykdyti 5vedu parei-

3  V. Zilinskas apsiriko. K. §kirpa tikriausiai padiktavo V. Gyliui tik protesto tezes. Lietuvos pasiun-

tiniu  iteiktieji  protestai  nera  identi§ki.  Jie  paskelbti:  K.   i ki rp a ,   Lz.cfLltJas »cp77.A/¢ifsonybGb` L`'z,//c7no6`

(1938-1940).. Atsiminimai  ir dokumentai,   Vi\nins-Chicago,  1996, p.  4L7428.
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kalauta ir pazad6ta pasiuntinyb6s uzdaryma. V. Zilinskas pasitil6 vienintel?  PRIE-
VARTOS akivaizdoje priimtina proceddra: perduoti pasiuntinybes ra§tin6s ir pasiun-
tinio reprezentaciniu patalpu raktus tiesiog §vedu Uzsienio ministerijos atstovui ir

palikti tolesn? eiga tos ministerijos ir vyriausybes atsakomybei. Po itin ilgu telefoni-
niu derybu, valstyb6s sekretorius Boheman pagaliau sutiko su kita, negu V.  Gylio

priimta, procedtira. Tuomet V. Gylys parei§ke: ,,Ponas Zilinskai, tai yra jtisu sumany-
ta procedtira, ir jtis ja vykdote be mano dalyvavimo!"

Sutartu laiku, 1940 in. rugpjti6io 21-os 10 val. ryto, pasirod6 nelauktas asmuo -
Lennart Nylander, Uzsienio ministerijos biuro §efas, V.  Zilinsko artimas pazista-
mas ir nuo§irdus Baltijos tautu prietelius, kurs buvo buv?s Rygos pasiuntinyb6s ak-
redituotas ir Lietuvai  1-uoju sekretorium (po 2io karo buvo i§keltas i generalini
konsula Niujorke).

Vos L. Nylander izengus per pasiuntinyb6s duris, V. Zilinskas perskaite savo pro-
testa §vedams:

„Lietuvos istorijoje pergyvename dar viena giliai tragi§ka momenta.  Mtisu pa-
rl

siuntinybe §vedijoj yra priversta nutraukti savo veikla. Mums Zinant, jog Svedija yra
kra§tas,  kurs visada palaike  tarptautini teisinguma ir reikalavo teises gyventi ma-
Zoms tautoms, Lietuvos Respublikos pasiuntinio vardu iteikiu sekanti parei§kima:

1. Pasiuntinybes perdavimas §vedu Uzsienio ministerijos atstovui yra paseka ap-

gaulingiausios okupacijos, ivykdytos prie§taravime i§kilmingai duotiems pazadams.
Pasiuntinybe yra patekusi i situacija,  kurioje n6ra pasirinkimo.  Ji turi nusilenkti
konsekvencijoms,  kurios seka i§ prievartos  toleravimo. Tokios konsekvencijos yra
tolygios prievartai ir tod6l pasiuntinybes perdavimas neturi jokiu btidu btiti supras-
tas kaip savanori§kas veiksmas.

2.  Idant britu  i§vengta galimu  nemalonumu kra§tui, su  kuriuo laisvoji Lietuva
visuomet palaik6 draugi§kiausius santykius, pasiuntinybe sutiko su procedtira, tai-
koma priverstajam perdavimui, ta6iau vien tik su savaime ai§kia salyga, jog ta pro-
cedtira neprie5tarauja pasiuntinyb6s principiniam nusistatymui.

3. Idant formaliai btitu patvirtintas uzmestas isipareigojimas sustabdyti pasiun-
tinybes veikla,  perduodu jos raktus,  laisvos Lietuvos veliavai plev6suojant pusiau
stiebo, 5vedu vyriausyb6s laisvai dispozicijai. Likime tikri, kad senoji Lietuva nepa-
liks ilgam laikui po svetimu jungu ir ji prisikels antra karta.

Siuo atlikau visu skaudziausia tarnybos pareiga, kokia gali btiti pareikalauta ir
belieka tiktai §ioje  atsisveikinimo valandoje §iltai padekoti uZ puikius  santykius,
kuriuos pasiuntinybe yra palaikiusi su Karali§ka Uzsienio ministerija. Pasiuntinio ir
savo vardu pra§au Ministerijos personala ir Jus, Pone Biuro §efe, priimti asmeni§ka

pad6ka uZ bendradarbiavima ir interesa bei simpatija, reik§ta mdsu nelaimingai tevu
Zemei«.
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§i protesta V. Zilinskas sura§6 ivedu kalba be V. Gylio patarimu ar pataisu; Sis
buvo ding?s savo ,,sl6ptuveje", niekam neduodamas adreso ar telefono.

L. Nylander i§klaus6 protesta su regimu susijaudinimu ir, ta ra§ta priemes, i§-
rei§k6 apgailestavima del ,,vyresnyb6s jam skirtos skaudzios pareigos".  Gav?s pa-
siuntinyb6s raktus,  L. Nylander lauk6 sovietu ambasados igaliotinio, kurs atvyko
11-ta valanda raktams perimti. UZ keliu dienu sovietu ambasadore A. Kolontaj nu-
vyko pas ivedu uzsienio ministra pareik5ti  ,,ypatinga pad6ka uZ sklandu Baltijos
valstybiu pasiuntinybiu perdavima".

4.  Baltie6iu  uZuov6ja  194042  metais

Baltijos valstybiu pasiuntinybes uzdarius, kazkas pradejo skleisti gandus, gal so-
vietu agentu inspiruotus, kad Baltijos diplomatai btisia ivedu vyriausybes i§tremti i
Sovietu Sajunga. Tie gandai, atrode perd6m nepatikimi, i§gasdino Baltijos valstybiu

pasiuntinius - V. Gyli, latviu V. Salnais ir estu H. Laretei - ir visi trys i§sikraust6 i
nezinomas vietas. Prieteliai, net artimieji bendradarbiai, negalejo suzinoti j".u ad-
resu ir slaptais uzregistruotu telefono numeriu.

Tuoj po pasiuntinybiu likvidavimo ivedu Uzsienio ministerija Zodziu prane§6,
kad Baltijos diplomatai §e§is m6nesius naudosis diplomatin6mis privilegijomis ,,par
courtoise"* grynai asmeni§ku titulu, o po to bus laikomi paprastais svetim§aliais.

1-ji sovietu okupacija nesuk616 baltiskos b6gliu bangos  i Svedija.  Regimai tos
okupacijos pradiioje nebuvo tiketasi bol§evikiniu Ziaunlmu, o v6liau sienu bei Bal-
tijos pakra§6iu sovieti§kos sargybos tapo beveik nepralauziamos.

1§ Lietuvos, pasprukes per Vokietijos siena, 1940 in. Iiepos men. gale (i Svedija. -
I.M. ) atvyko rasytojas ir buves diplomatas Ignas Seinius-Jurkenas, kurio Zmona ir
stinus gyveno Stokholme. Latviu profesorius J. Balodis i§trtiko i§ sovietu nagu, su-
vaidines trumpa vizita  ,,moksliniais reikalais".  Palyginti su keliais lietuviais ir lat-
viais, estai buvo skaitlingesni: prie ju, triju diplomatu, prisidejo per Suomija pab6-

g?s August Rei4 - estu socialistu vadas ir prie§paskutinis prezidentas, pasiuntinys
Suomijai - Aleksander Warma (pries tai buves pasiuntiniu Kaune), keli Estijos
prekybos laivyno savininkai ir daugyb6 jtireiviu. D61 laivu savininky apdairumo ir
greitos akcijos, 90% estu prekybos laivu buvo i§gelb6ta nuo sovietu pagrobimo.

LietuviukolonijaSvedijojbuvopir§taissuskaitoma:vytautasirVandaGyliai,1g-
nas Seinius ir Vladas Zilinskas su §eimomis ir du Lietuvos valstyb6s stipendininkai

* Par courtoise (pranc.) - mandagiai.
4A.ReibuvoirpaskutinysisFistijospasiuntinysSovietuSar.ungoje.
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studentai: Juozas Lingis ir Andrius Skimutis.1§ sovietu okupuotos Lietuvos 1940 in.
rudeni atvyko pasiuntinio Londone B.K. Balu6io Zmona, dukt6 ir Zentas Ada ir Vik-
toras Rozenblatai bei jo t6vai. G6teborge atsirado Kristupas Plonaitis, garbes gen.
konsulo E. Erlandsson Zentas. Erland Erlandsson su savo ribotais i§tekliais, bet labai

pla6iu populiarumu G6teborge, per metu metus ivairiais bndais i§tikimai dirbo Lie-
tuvai.

Baltijos  kra§tu  diplomatai,  i5skyrus  V.  Gyli,  ir keli  prisidej?  atbeg6liai greitai

pakliuvo i bevilti5kus finansinius sunkumus. Estus ir latvius, tur6jusius menkus pa-
siuntinybiu fondus, gelb6jo kuri laika juju turtingi garb6s konsulai. Lietuva, prisi-
rinkusi garb6s konsulais daug neturtingu, vos i§gyvenan6iu mazu pirkliu, kai tik ne-
teko nepriklausomyb6s, i§vydo akimirksnini pradingima tu „garbes konsulu". Zva-
1us uzsieniu ministro J. Urb§io isakymas 1940 in. geguz6s menesi pervesti pusmeti-
nio biudzeto suma nutolino Lietuvos diplomatu finansinius rtipes6ius5.

1940 in. rudeni Sigurd Curman, §vedu-lietuviu draugijos ir §vedu-baltu susivie-
nijimopirmininkas,i§kazkur-buvospejama,kadi§pa6iosiveduvyriausyb6s-i§gavo
nezinomo dydzio fonda, i§ kurio tas susivienijimas per sekretoriu dr. A. Schtick pra-
dejo mok6ti pragyvenimo minimumo pa§alpas, apskai6iuotas iki paskutin6s silk6s uo-
degos, Baltijos diplomatams, naujai atbegusiems „intelektualams" ir keliems mokslu
nebaigusiems studentams ¢u tarpe Lingiui ir Skimu6iui).

Spaudos Zinios  apie  ivykius  Baltijos  kra§tuose  i5nyko.  Pripuolamai  gaunamos
informacijos i§ Vokietijos ar Suomijos apie okupacinius vyksmus uzstrigo, kaip „slap-
tos", pasiuntiniu stal6iuose. Be to, nebuvo jokiu le§u antisovietinei akcijai ir paga-
liau buvo imta d6mesin rim6iau, negu §vedu gal manyta, Uzsienio ministerijos Zodi-
nis isp6jimas diplomatams, kurs buvo ira5ytas ne diplomatu, bet atb6geliu pase to-
kiu raudonu §tampu: ,,Viza suteikta su salyga, kad paso savininkas Svedijoje nedaly-
vaus politin6je propagandoje". I§imtimi tarp visu baltie6iu buvo Ignas Seinius, kurs
tiek savo drasa, pastiprinta jo §vedi§kos §eimos, tick atsidavimu Lietuvai ir neapy-
kanta bol§evizmui, tuoj met6si i ra§ybos darba.

1940 in. pavasari uzsieniu reikalu ministras Juozas Urb§ys telegrafavo pasiunti-
niui V. Gyliui, sitilydamas paskirti I. §einiu Stokholmo pasiuntinybes spaudos pata-
r6ju. V. Gylys kategori5kai atsisak6 I. Seiniu priimti, kvalifikuodamas ji „nenaudin-

gu". Nera abejones, kad Zinomojo ,,Kuprelio", politin6s satyros „Siegfried Immer-
selbe atsijaunina" ir kitu ra§tu autorius, buves diplomatas, Klaipedos gubernattiros
patar6jas,  „Lietuvos  aido" vyr.  redaktorius  etc.  btitu  sustiprines /.../ bei  nupigintarl

Lietuvos atstovavima Svedijoj ir i§ viso Skandinavijoj.
1940 metu gale pasirod61. Seiniaus knyga „Raudonasis tvanas" (§vedi§kame ori-

ginale -„Den r6da floden stiger"). Ta knyga buvo recenzuota visu didziuju bei dau-

5  Cia  norima  pasakyti. jog  ramiai  buvo  laukiama  le5u pervedimo.  Deja,  tai  nebuvo  padaryta.
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gybes mazesniu §vedu dienra§6iu ir, be to, inspiravo ilga eil? vedamvy.u straipsniu. Iki
to laiko Svedijoj ne vienas ivykis -nei sovietu prie§okupacinis ultimatumas, nei pa-
siuntinyb6s prievartingas uzdarymas - nesuk616 tick d6mesio Baltijos valstybiu tra-
gedijai, kaip I. Seiniaus ,,Raudonasis tvanas".

I. Seinius buvo pasiryz?s testi knygu ralyma ir neuzsiimti dienra§tiniais straips-
niais. Zurnalistiniai ra§iniai buvo skirti V. Zilinskui, kuri I. Seinius pristate senam

pazistamam, atsargos komodorui Dahlgren, vyr. redaktoriui ,,Dagens nyheter" (,,Die-
nos Zinios"), ivedu didziausio ir pla6iausiai skaitomo liberalu dienra§6io. Per pirma

pasikalb6jimakomodorasDahlgrenpastebejo,kadjisesasitinjautrusBaltijosvalsty-
biu tragedijai ir jo liberalines pasauleivalgos dienra§tis visada yra pasiruo§es apra§yti
komunistu ir nacistu prievartavimus bei Ziaurumus. ,,Ta6iau, - sake komodoras, -
i§ Tamstos laukiami straipsniai turi nusakyti ir apra§yti faktinius ivykius be platesniu
komentaru, kurie n6ra reikalingi, nes visiems yra Zinomas mtisu pazidru ai§kumas ir
pastovImas".

Nuo pat 1-os sovietu okupacijos per efle metu ,,Dagens nyheter" id6jo daugybe
straipsniu apie Lietuvos teriojima. Tng straipsniu galejo bdti ir aps6iau, ta6iau, deja,
nemazai pla6iu Antano Valiuk6no6 raportu nenuejo toliau biurokratinio tarnautojo
ministeri§ku  stal6iu.

Danijos ir Norvegijos ulpuolinas 1940 in. balandiio 9-ta diena ir greita okupacija
sukr6t6 visus ivedu prakilnumo bei didyb6s sanarius ir kuriam laikui sukel6 baim6s,
kadSvedijagal6tubtitiHitleriokarodygiusekantistaikinys.1§ganasanttirios,,Palauk-
sin - pazitir6sim" laikysenos kilo visuotinis pasibais6jimas naciu agresijomis.

Hitleriui prad6jus kara pries Sovietu Say.unga  1941 in. birzelio 22 diena, §vedu
visuomen6, spauda ir politikai, sp6dami toli siekian6ias 2-jo karo pas6kas, nesido-
mejo okupanto pasikeitimu Baltijos kra§tuose.

Tuoj po gretimu kaimynu okupacijos norvegu ir danu rezistencijos vadovai, ko-
votojai ir §iaip jau atbegeliai dauginosi Svedijoj kaip grybai po lietaus. Ir supranta-
ma - Svedijoj spauda buvo laisva, Zodis nevarzomas, bet kokie susirinkimai admi-
nistracijos nekontroliuojami ir asmens judejimas bei susisiekimas niekieno netruk-
domas. Antspaudas svetim5alio pase, raudonai ira§ytas, kad uzdrausta „dalyvauti
politinej propagandoj`` buvo prakti§kai bereiREmis, nes nebuvo istatymi§ko ,,politi-
n6s propagandos" aptarimo ir, gal svarbiausia, nebuvo teisiniu ar administraciniu
nuostatu svetim§aliu politi§ko veikimo persekiojimui pateisinti.

Svedijos spauda visuomet buvo laisva nekaro laikais ir paliko be jokiu varzymu,
tik su kai kuriuo savanori§ku santtimmu per visus i§orinius pavojus.

6 A. Valiukenas tuo metu buvo Lietuvos laisv6s kovotoju say.ungos isaliotinis Berlyne. Per pazistamus

Vokietijoje akredituotus diplomatus jis siusdavo i Stokholma V. Gyliui ivairius prane§imus ir informacijas.
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Dr. Jurgis §aulys, pasiuntinys neutralioje §veicarijoje, kurs buvo Lietuvos diplo-
matijos §efo Stasio Lozorai6io Romoje pavaduotojas ir daugelyje atveju karo metais
veike kaip ,,diplomatinis centras", rage V. Zilinskui 1943 in. Iiepos 19-tos dienos lai§-
ke: ,,Perzidiej?s Tamstos pagamintvy.u straipsniu nuora§us, pastebejau, kad ivedy spau-
da naudojasi daug didesne laisve, negu 6ionyk§te vietos spauda. Todel btitu patartina
Tamstai ir toliau t?sti joje Zurnalistini darba, ypa6 kad joje galima i§kelti nemaza da-
lyku, kas padaryti Cia btitu visai neimanoma".

5.  Vietines  rinktines  kariu  i§davimas  sovietams

Pastangos evakuoti lietuvius i§ Palangos -§ventosios pajtirio turejo baigtis 1944
in. spalio menesi sovietu armijai uzemus ta sriti ir apsupus Klaipeda. Po to i§kilo
bdtinybe rdpintis lietuviais, atvykstan6iais i §vedija i§ aplinkiniu valstybiu. T-ai buvo
tartum Lietuviu komiteto7 pareiga ir atsakomybe, ta6iau tikrumoje LLKS8 atstovas V.
Zilinskas su I. §einiaus aktyvia paspirtimi tvarke daugeli komplikaciju, susijusiv su
ivairiu tautie6iu daznai nelauktu atsiradimu §vedijoj. Buvo lietuviu, perejusiu §vedi-
jos-Suomijos siena, gi dar daugiau -pabegusiu i§ naciu prievartos darbu Norvegi-
joj.Pasta".ugrupeseatvykoKaunomedicinosstudentaiGintarasBtiga(didiiojokalbi-
ninko srinus), Jonas Dankis, Alfonsas Rimeika, Edvardas Vamauskas, statybos - Va-
lentinas Vilk6nas, Meno mokyklos - Pranas Lap6, leit. Vaclovas Gedminas, Jonas
§aulys ir kiti. Veliau E. Varnauskas tapo dymiu §irdies ligu specialistu ir medicinos
profesorium. I§skirtinai gabus G. Bdga, remiamas nepaprastos energijos zmonos, dzti-
ku kra§to Starkutes, baige medicinos fakulteta auREtais padymiais ir turejo atvira ke-
lia link profesnros, ta6iau pasitenkino gerbiamomis valstybinio ,,provincijos gydyto-
jo" pareigomis. J. Dankis ir A. Rimeika tapo Zinomais gydytojais, o A. Vilkenas -
ivedu Kooperatyvu sajungos vyriausiu architektu.

Tarp baltie6iu b6gliu, atvykusiu i §vedija, buvo oficialiniai nezinomas skai6ius,
bet keli §imtai kariu, dalyvavusiu savisaugos ir pana§iuose vienetuose. Sovietu pra-
siverzimu i Klaipeda atkirtus Estijos ir Latvijos pakra§6ius, §imtai tu kariu spruko i
Svedija, kartais numet?, o kartais nenumete ,,vokiediu siuvimo" uniformas, ir buvo
ivedu priimti kaip visi kiti begliai nuo sovietu okupacijos.

taut:,Lk£:#edki?o¥£t;traLiubs;::i±::;::ift?rv°eLLTHea.1:403mTt.eya¥at:ar.e}:¥roao¥i:n::#e§:Leadp£;::.'en£::::?LsjY,

lietuviu  politin?  veikla.  1944  in.  Iiepos  11  d.  komitetas  buvo  legalizuotas,  siekiant paversti ji  kaip  ir
Lietuvos  pasiuntinybe  §vedijoje.

8 LLKS -Lietuvos Laisves kovotoju satunga, 1941 in. rudeni ikurta pogrindihe antinacines rezisten-

cijos organizacija.
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1945 in. geguz6s men. 10-ta diena i§ vad. Kur§iu prietil6io atvyko i Gotlando salci
167 baltu kariai, apsirenge vokie6iu kari§komis uniformomis. Juos sutiko ivedi! ka-
rininkas, vienas i§vykusio apsaugos vir§ininko, jtiru kap. A. Johnsono pavaduotojas.
Slaptose Gen. §tabo instrukcijose buv? isakmiai nurodyta, jog visi baltie6iai turi btiti
laikomi ,,paprastais civiliniais pab6geliais". Tas jaunas karininkas, ar nezinodamas
slaptu instrukciju, ar nenumatydamas ju nesilaikymo pasekmiu, ar per apsirikima,

pasiunt6167 baltie6ius i Lingen uzsienio kariu internavimo stovykla. Griz?s jtiru kap.
A. Johnson nebegal6jo pakeisti savo pavaduotojo patvarkymo biurokratin6s eigos.
Ta6iau blogiausia buvo Zinia, gauta i§ Gen. §tabo, kad sovietu ambasada oficialiniu
keliu gavusi pilna sara§a tu 167 kariu.

Tarp internuotu.u §vedi§koje „uzsienio kariu stovykloje" buvo de§imt lietuviu:
Majoras Pranas Ambrazitinas
Kapitonas Voldemaras Langys
Karo gydytojas Vincas Zenkevi6ius
Vyr. Ieit. Jonas Jandys
Vyr. Ieit. Vincas Lengvelis
Vyr. Ieit. Justas Plevokas
Leit. Soteras Vosylius
Vir§ila Stasys Dranseika
Puskarininkis Vacys Ingelevi6ius ir
Kareivis Pranas Pla§kys.
V.  Zilinskas kreip6si i visas imanomas  ivedu  istaigas,  m6gindamas pervesti in-

ternuotus karius i neinternuotuju pab696liu stovykla. Jtiru kap. A. Johnson, nuo§ir-
dus lietuviu r6m6jas, su gailes6iu pripazino, kad vien tik kariuomen6s Vyr.  §tabas

galls paleisti lietuvius i§ „kari§ko internavimo". Pazistami Generalinio 5tabo parei-
gtinai pakartotinai tvirtino, jog ,,biurokratine proceddra esanti uztrukusi", bet lie-
tuviai ir kiti baltie6iai btisia paleisti i§ internavimo stovyklos.

1945 in. Iapkri6io 9-tos dienos popieti V. Zilinsko pazistamas auk`¥tas Gen. §tabo
karininkas paskambino telefonu prane§ti, jog pereitos nakties  slaptame pos6dyje
Ministru Kabinetas nutar?s i5duoti  167 baltie6ius karius Sovietu Sajungai ir pridfi-
re:  „Jus informuoju visi§kai slaptai ir Jtis niekuomet nei§duosite §ios informacijos
§altinio!  Gen. 5tabas negali jums niekuo pad6ti, o jtis darykite, ka galite lietuviams
ir kitiems baltu kariams i§gelb6ti. Jtisu pastangos neturi implikuoti Gen. 5tabo".

Vos baig?s pokalbi su §tabo karininku, V. Zilinskas tuoj pat telefonavo I. Seiniui,
idant suplanuotL!, kaip kuo grei6iau prad6ti akcija vie§umoje, neatskleidziant §altinio,
ir kaip sukelti masini pasiprie§inima Kabineto nutarimui, kurs buvo ne tik slaptas, bet
nelauktas ir netiketas. I. Seinius bematant susisieke su prof. Elis Hastad, ilgame6iu Lie-
tuvos prietelium ir Konservatoriu partijos gen. sekretorium. Prof. E. Hastad, giliai su-
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sijaudines d6l tokio jam nezinomo ir negird6to socialistu vyriausyb6s sprendimo, ta-
re, kad reikia rasti griez6iausia kelia ivedu visuomenei sukelti pries Baltijos kariu
i§davimc|, sakydamas, jog zinios pasirodymas stokholmo dienra§tyje galls atskleisti -
itin siaurame nutarima Zinan6iu tarpe -informacijos Saltini. E. Hastad pasidl6, kad
jis tuoj pat susisieks su vieno provincijos dienra§6io vyr. redaktorium ir Zinia apie
kariu deportavima pasirodys tame provincijos laikra5tyje su didziausia antra§te, o se-
kanti ryta Stokholmo dienra§6iai pakartos ta Zinia kaip sensacija.  Prof.  E.  Hastad

pasitilyta bei prad6ta akcija klojosi tiksliai pagal plana.
1945 in. Iapkri6io 12-ta diena I. Seinius ir V. Zilinskas iteike platu memoranduma

§vedu vyl.iausybei,  adresuota uzsieniu ministrui prof.  Osten Und6n, kuriame, tarp
kitko, apsakant karius paskirai, buvo meginta irodyti, jog internuotieji lietuviai buv?
„varu panaudoti pusiau kariniams darbams uzfront6je" irjie n6ra buv? voki§kuose ss
vienetuose. To memorandumo pasekoje kareivis P. Pla§kys buvo paleistas i§ interna-
vimo stovyklos, kaip nepilnametis. Lapkri6io 16-ta diena buvo gautas Uzsieniu minis-
terijos politinio direktoriaus Gravstr6m atsakymas, kuriame buvo isakmiai pareik§ta,

il

jog svedijos vyriausybe negalinti pakeisti sovietu say.ungos vyriausybei duoto pazado,
kad „vokie6iu karinese eil6se tarnav? ir drauge su vokie6iais po kapituliacijos atb6g?
lietuviai, latviai ir estai turi btiti perduoti sovietams". Oficialaus atsakymo diena i§
Generalinio §tabo prieteliu V. Zilinskas patyr6, jog sovietu laivas jau buv?s pakeliui

pasikrauti 167 baltie6ius ir daugyb? internuotu vokie6iu.
Gavus Uzsienio ministerijos politinio direktoriaus neigiama atsakyma, paai§kejo,

jog §vedu koalicin6 vyriausyb6, veikusi 2io karo eigoje, be jokio pasiprie5inimo 1945
in. birzelio 15-tos dienos paslaptyje laikomu ra§tu pazadejo i§duoti sovietams visus

rl

karius, atbegusius i Svedija i5 Rytu fronto vokie6iu karin6mis uniformomis. Ironi5kai,
ra§ti§kas pazadas sovietams vyriausybes vardu buvo pasira§ytas Christian Gtlnther,
kurs koalicin6je vyriausyb6je atstovavo Konservatoriu partijai, itin palankiai Balti-

jos tautoms, ir jo partijos vadovybe nieko nezinojusi apie ta slapta pazada. Vos karui
pasibaigus, Svedija grizo i tradicine parlamentarin6s valdzios sistema, kurioje dau-
gumos partija, 5iuo atveju -socialdemokratai, imasi visi§ka atsakomyb? uZ vyriau-
syb6s sudaryma bei potvarkius. Didieji socialdemokratu vadai - ministras pirmi-
ninkas Per Albin Hansson, kurs buvo ir koalicinio Kabineto pirmininkas, ir narys,
uzsienio ministras, tarptautin6s teis6s profesorius 0. Und6n tare ai§kiai ir kategori5-
kai, jog juodu nematc| galimyb6s i§sinarplioti i§ koalicin6s vyriausyb6s pazado sovie-
tams. Buvo ta6iau tvirtinama, jog karalius Gustav V rag?s asmeni§ka lai5ka Stalinui
ir prof. Und6n -sovietu uzsienio ministrui, pra§ydami atpalaiduoti Svedija nuo i§-
tr6mimo pazadu, lie6ian6iu baltie6ius, bet jokio atsakymo nebuve sulaukta.

1945 in.  spaliu menesi baltie6iai kariai buvo i§ Gotlando i§vezti i Zemyna ir po

poros tarpuvie6iu, lapkri6io men. patalpinti internavimo stovykloje prie Ronnestad, i
pietus nuo G6teborgo. Cia jie ir gavo tragi§ka zinia apie vyriausybes nutarima depor-
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tuoti juos i sovietu sap.unga. Lietuviu komiteto pavestas kun. Juozas Tadarauskas lan-
ke lietuviu karius kelis kartus, nuvezdamas pinigines pa§alpos ir savo iniciatyva dairy-
damasis del galimumu suorganizuoti pabegima.

Lapkri6io gale baltu kariai buvo jau pilnai informuoti apie neimanoma i§sigel-
b6jima. Pagal §vedu prieteliu patarima jie pradejo ,,bado streika", kuriame dalyva-
vo ne visi, bet dauguma kariu. Tas badavimas tes6si kelias dienas ir d6l to keletas
kariu buvo nugabenti i ligonin? d6l nusilpnejimo. Latviu kariu taxpe 0.u buvo 152)
ivyko keli nusizudymai ir eile susizalojimu, kurie regimai buvo inspiruoti ivedu vy-
riausybes pazado, kad rimti ligoniai ir sunkiai suzeisti kariai nebus deportuoti.

Kun. J. Tadarauskas suorganizavo kap. V. Langio ir vyr. Ieit. V. Lengvelio pab6-

gima is Eksj6 ligonines, kurioje juodu buvo paguldyti d6l nusilpnejimo nuo badavi-
mo. Abu karininkai i§triko i§ ligonines ir, vikriai perrengti i ,,civilinius pilie6ius",

pagal kun. Tadarausko labai sumanu planavima, vyko traukiniu i§ G6teborgo i Stok-
holma. Deja, Eksj6 ligonine greitai aliarmavo policija apie dvieju karininky dingima.
Tranas stotyje, juodviem pavaziavus 180 myliu, per traukini eje keli ivedu policinin-
kai pareikalavo asmens dokumentu, kuriu V. Langys ir V. Lengvelis neturejo. Juodu
vel buvo paguldyti i Eksj6 ligonine ir ypatingai saugomi.

Nepaisant bevilti§kos padeties,  I.  §einius  ir V.  Zilinskas,  prisidejus latviu bei
estu komitetams ir vadams, kreip6si i daugeli parlamento, dvasininkijos, dymiu vi-
suomen6s ir spaudos atstovu, pradydami 5auksmo pries i§davima nekaltu kariu. Po-
ros savai6iu tarpe pakilo masin6 ,,folkstorm", t.y. tautos audra, negirdeta §vedu is-
torijoj. Visa Svedijos spauda, i§skyrus kelis komunistu laikra§6ius ir pora socialistu
dienra§6iu, reikalavo politin6s prieglaudos teisiu baltu kariams. Eil6 Zymiu social-
demokratu, ju tarpe buves uzsienio ministras Richard Sandler ir teisiu profesorius
V. Lundstedt, vie§ai puole savo partijos vyriausyb6s formalistine laikysena. §vedijos
trys juridiniai fakultetai iteike vyriausybei pla6iai motyvuota peticija, pasiralyta vi-
su teis6s profesoriu, pries deportavima. Visi vyskupai ir kitu Zinomu tikybiniu orga-
nizaciju vadovai pareikalavo audiencijos ir buvo priimti uzsienio ministro 0. Und6n.
Pagal oficialu prane§ima, karalius Gustav V gavo peticiniu laisku bei telegramu su
daugiau kaip 100 000 para§u, reikalaujan6iu laisv6s intemuotiems baltie6iams. Triuk§-
mingamevie§osiosopinijosstikuryjekonservatoriuirliberalupartijuvadovyb6siteik6
Svedijos Riksdage interpeliacija, i kuria  1945  in. Iapkri6io 23-a diena atsakin6jo
ministras pirmininkas Per Albin Hansson ir uzsienio ministras Und6n, nekeisdami
ankstesnio Kabineto nutarimo. Istorikai teig6, kad per interpeliacija kile gin6ai bu-
ve §vedu Seime (Riksdage) negird6to ikar56io.  Interpeliacija §vedu parlamentari-
n6s valdzios sistemoje yra paskutinis Zingsnis pries keliant klausima d6l nepasitik6-

jimo vyriausybe, ta6iau toks klausimas nebuvo i§keltas, nes sekan6ioji vyriausyb6 vis
vien btitu sudaryta tos pa6ios Socialdemokratu partijos.
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Jokios kitos i§eities nebematant, buvo kreiptasi i gars".i ivedu advokata A. Hem-
ming-Sj6berg, kurs sutiko be uzmokes6io ginti lietuviu karius teismo keliu. Advoka-
tas pasitil6 ta i§eiti pateikti vyriausybei ir teisingumo ministras pasitilyma buvo pri-
emes, ta6iau 0. Unden parei§ke, jog pazadas sovietams turis btiti i§laikytas, net jei
teismas nutartu ir prie§ingai. Tai i§gird?s, A. Hemming-Sj6berg patare bylos nebe-
kelti.

1946 in. sausio 25-ta baltie6iai kariai, ju tarpe 9 lietuviai, buvo pakrauti Tralle-
borg uoste i sovietu laiva ,,Astrachanj" ir iivezti nezinomai atei6iai. Buvo twirtinta,

jog Gustavas V para§es antra asmeni§ka lai§ka Stalinui, kuriame karalius pra§es
traktuoti i§duotus karius ,,humani§kai, kaip karo belaisvius".

Tragi§kojo ivykio epiloge vyriausybes bei Riksdago nariai ir kiti idymtis Baltijos
tautu remejai ivedai daznai ai§kino, jog i§duotvy.u kariu auka sustiprinusi padeti
visu kitu Baltijos pab696liu, kuriu Svedijoj buvo tuomet per 30 000, daugiausia i§
Estijos. Buvo sakoma, kad, jeigu Sovietu Sap.unga ir reikalautu, kaip kad buvo laukta,
tolesniu deportavimu, ivedu vyriausyb6, karta gavusi vie§osios opinijos griezta per-
spejima, nebedrisianti duoti tolesniu pazadu. Triju m6nesiu „tautine audra" ir visos
spaudos protestai pries deportacijas i§kele Baltijos kra§tu laisves klausima §vedu sa-
moneje visu ry§kumu. Tik klausimas, ar sunaikinimas 150 baltie6iu n6ra buvusi per
auk§ta kaina?
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