Editor’s Word
The most loyal readers of the series Acta Historica Universitatis Klaipedensis will notice
that its Volume 28 meets them in a different shape: a more convenient format and an
updated design. That is not an only change. In 2013, the publisher of the series, the
Institute of Baltic Region History and Archaeology, renewed the Editorial Board which
approved the publication policy and the objectives for the coming years. We are starting their implementation by presenting to our readers’ kind attention a collection of
articles devoted to paramilitarism in the eastern Baltic Region in the interwar period.
Quite a few contributors to the appearance of the volume are to be named: the papers
of our Estonian, Latvian, and Polish colleagues were translated by Vytautas Jokubauskas,
Vasilijus Safronovas, Jonas Vaičenonis, and Ernestas Vasiliauskas, the team of the authors
was brought together by Vygantas Vareikis and Vytautas Jokubauskas, English was taken
care of by Laimutė Servaitė and Joseph Everatt, and Lithuanian, by a faithful fellow of the
series Roma Nikžentaitienė. The new design was created by Vilhelmas Giedraitis. The book
acquired its present shape thanks to the hard working staff of Klaipėda University Press.
Vasilijus Safronovas

Redaktoriaus žodis
Ištikimiausi mokslo darbų serijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ gerbėjai
pastebės, kad 28-uoju tomu ši serija pasitinka Skaitytoją kitokiu pavidalu: patogesniu formatu ir atnaujintu dizainu. Šis pokytis ne vienintelis: 2013 m. serijos rengėjas,
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, atnaujino
redaktorių kolegiją, kuri patvirtino leidinio politiką ir artimiausių metų uždavinius.
Juos pradedame įgyvendinti, pateikdami Skaitytojų dėmesiui paramilitarizmui rytiniame Baltijos jūros regione tarpukariu skirtą straipsnių rinkinį.
Į šio tomo pasirodymą savo indėlį įnešė daugelis žmonių: Estijos, Latvijos ir Lenkijos kolegų straipsnius vertė Vytautas Jokubauskas, Vasilijus Safronovas, Jonas Vaičenonis, Ernestas Vasiliauskas, autorių komandą būrė Vygantas Vareikis ir Vytautas Jokubauskas, anglų
kalbą prižiūrėjo Laimutė Servaitė ir Joseph Everatt, lietuvių kalba rūpinosi ištikimoji serijos
bendradarbė Romualda Nikžentaitienė. Naują leidinio dizainą kūrė Vilhelmas Giedraitis.
Galutinį pavidalą knyga įgijo Klaipėdos universiteto leidyklos darbščių bendradarbių dėka.
Vasilijus Safronovas
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