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LIETUVOS TRAGEDIJA DIPLOMAT BOTOSE DOKUMENTUOSE

1945 kovo m» baronas von Griesheim, Vokietijos užsieniu 
reikalų ministerijos archyvų ėei'as, gavo Ribijentropo įsakymą tuos 
archyvus išgabenti iš Berlyno į Degenershauseno pili Harzo kalnuose. 
Vos spėjo senukas baronas naujojoj vietoj iškrauti tuos /.okumentus, 
kuriuos jis daugiau kaip 40 metu kaip savo.akį saugojo ir tvarkė 
Wilhelmstrassis pogrindžiuose; kai jį pasiekė Ribbentrops tele
grama, įsakanti svarbiausiuosius aktus sudeginti. Tačiau kai 1945m, 
balandžio n, ?r Degenershauseno pilį įžengė pirmieji amerikiečiu 
kariai, juos sutikęs žilas senukas-tas pats baronas von Griesheim - 
susijaudinęs tarė:

- Ribbentropas buvo man įsakęs So vyru akyse sudeginti svar
biausius diplomatinius reicho dokumentus. Štai jo telegrama, Aš jo 
nepaklausiau ir archyvus išsaugojau istorijai, kad ji galėtu nu
statyti šio baisiojo karo atsakomybę. Neišmanėliu SS-ninkų akyse 
aš tesudeginau senus užrašus ir beverčius popierius...

AmerikieSiai archyvus tjkrai atrado sveikus ir gražiai 
sutvarkytus, Jie pasiėmė ne tik juos, bet ir ilgametį jų saugotoją,

Kone po trejų, metų, 1948 m. sausio 21 d,, JV valstybės de- ■ 
partamentas išleido pirmų rinkinį atrinktų dokumentų., liečięnčių 
Sovietų. S-gos ir nacinės Vokietijos santykius: ’’Nazi-Soviet Rela
tions 1939-1941".

Toje 362 puslaplių knygoje paskelbtieji dokumentai teikia 
gausios medžiagos ir mūsų krašto tragedijos diplomatinei istorijai, 
nes Lietuva (šalia Lenkijos ir kitų Baltijos valstybių) buvo- 
kaina nacionalsocialistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos plė
šikių! o susitarimo, kuris įgalino vokiečius pradėti II-jį pasaulio 
karę o Minimasis leidinys yra pagrindinis šios apžvalgos šaltinis. 
Kita medžiaga,panaud^ua vieningam to meto įvykių. Vaizdui susidaryti, 
pažymėta tekste,

[Lozoraičių
[biblioteka
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I. SŪTOT9 GRYBUS SU DEŽOKIteTIJOMIS 1939 METAIS 
I

1. Politinio aiškinimasis

Buv.Prancūzijos min.oirm.DALADILR ir 
užs.reik.min.BOLNLT parodymai (dalis 
atpasakojama, dalis cituojama ištisai)

pradėjus ryškėti vokiečiu agresijos |rieš Čekoslovakija 'grėsmei, 
Prancūzijos užsieniu reikalu ministeris Georges Bonnet 1938 ni. gegu
žės 12 d. Ženevoj paklausė tuometini sovietu užs.reik.komisarą Litvi
nova, kokiu būdu sovietai galėtu padėti agresijos atveju Čekoslova
kijai, su kuria jie turėjo sąjungos sutartį. Epnnet liudijimu

"Jis (Litvin'vas) man atsakė, kad jo vyriausybė atsisako svarstyti 
savu kariuomenės ar aviacijos siuntimą per Lenkijos bei Rumunijos 
teritorija prieš tu kraštu valią’} (Les nėgctiations franco-russes 
de 193'1 et de 1939”, par Georges Bonnet. ’’Rėvue de Paris”, novembr© 
1W, No. 11, p.94).

Vėliau, 1938 m. rugsėjo 2d., Litvinovas prancūzu chargė d’af
faires Maskvoj, Payart, pareiškė, kad sovietai per Lenkija ir Rumu
nija nesiūs pagalbos Čekoslovakijai, nebent tai nutartu Tautu b-ga. 
(Bonnet, "De tiiashington a Quai d’Orsay", p«199«)

Čekoslovakiją šaltu būdu likvidavus ir iškilus vokiečiu agre
sijos prieš Lenkiją pavojui, Vakaru Europos demokratijos - Prancūzija 
ir Anglija ėmėsi bandyti sovietus prikalbėti, kad jie garantuotu 
Lenkijos ir Rumunijos saugumą. Tuo reikalu'prancūzu ir britu amba
sadoriai Maskvoj 1939 m* balandžio pradžioj pradėjo derybas su sovie
tais .

"Sovietai pateikė gausi’.; reikalavimu. Visu pirma, jie pareikalavo, 
kad Baltijos kraštai, nepaisant ju formalaus atsisakymo, būtu 
įtraukti į tą sutartį. (Tebuvo kalbama apie Suomiją, Estiją ir 
Latviją, tac.a tiesioginius Sovietu S-gos kaimynus. ELTA.) To 
reikalavo Litvinovas. Tie, kurie jį laiko mažųjų tautu nepriklausomy
bės fee- plonu, tepasiskaito jo ultimatyvines telegramas,. pasius
tas trijų Baltijos valstybių sostinėms ir reikalaujančias totaliė- 
kai pasiduoti Maskvai”. Bonnet, ’’Les nėgotiations.. Rėvue de
Peris, p..92.)

1939 metais gegužės 3 d. Litvinovą staiga pakeičia Molotovas.
"Debatai dėl Baltijos valstybių ėjo toliau su Molotovu. Mums 
būdavo kartais sakoma, ko mes taip ilgai ginčijamės dėl Baltijos 
valstybių, o nesviedžiam ju per tvorą. Tebūnie mums atleista, 
bet anuo metu dar nebuvo išrasta ir priimta tokia patogi ’’gele
žinė uždanga”, ir mes tebekovojom bandydami apginti mažųjų tautu 
nepriklausomybę nuo bet kokios hegemonijos”. fIbid.p.p,98-99.)

Bonnet pažymi, kad 1939 &-• birželio m. derybos buvo privedusios 
nrie "visiškai priimtino susitarime".

(Tuometinis prancūzu premjeras Daladier 1946 n, liepos 13 d. 
prancūzu konstituantoj pareiškė:

”1939 m. birželio 2 d. sutarimas esminiais punktais buvo pasiektas, 
tačiau pasirašymas buvo nustumtas dėl nauju rusu reikalavimu 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Rusija norėjo, kad ji būtu oripa- 
žlnto Balti j s valstybių globėja kad ir pastarosioms to nenorint. 
Prancūzija tam rusu reikalavimui pritarė”o"Le Monde" 1946c, liepos T4d.)
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B*~t tada sovietai iškėlė aau,ju reikalavimu,kurie išsėmė 
Įritu vyriausytės kantrybę, ir ji 1339 m. liepos 10 d. savo notoj 
prancūzu vyriausybei rašė;

’’Mes priėjom prie tokio taško, kada aiškiai nebegalim toliau lai
kytis metodo — priimti kiekviena naują sovietu pateikta reikalavimu* 
Mes gavom (accuellli) ją reikalavimą, kad sutartis apimtu Baltijos 
kraštus.«. (Toliau'i,&sk-..išluojami ir kiti sovietu reikalavimai.LLTA.) 
Mūsų kantrybė veik išseko. Mūsų vyriausybė turėtu persvarstyti visu 
padėtį” c (Ibi i. p.,99.)

1939 liepos 17 d. Bonnet į tai atsako britu užs.reik.minis
ter! ui lordui Hali'faxui;

= ■>Tačiau mes prieinam lemiamą momenta, kada mums atrodo būtina 
nepaisyti nieko, kad tik pasiektume tikslą. ‘(Bonnet nabr..) Nereikia 
užmiršti, kad defybą'nūtfūkiniaš būtų." ura žūt ings s taikos iš laikymui”. 
(Ibid.p.99*)

Lrdas Halifaxas priima transakcinę formulę, ir 1939 m. liepos 
24 d. Molotovas britu ir prancūzu ambasadoriams pareiškia, jog

belikę ’’antrinės reikšmės skirtumai. Trys vyriausybės pakankamai 
sutaria dėl pagrindiniu duomenų, kad galėtu pereiti prie kariniu 
problemų svarstymo”.

Kariniu derybų vesti 1939 ni. rugpiūėio 11 d. Maskvon nuvyksta 
britu misija, vadovaujama adm. Drax, ir prancūzu su gen. Doumenc prie
šaky.

2. Kariniai pasitarimai

Gen.DOUMLNG,prancūzu karinės 
misijos šefe, parodymas.

pirmasis posėdis Įvyko 1939 m. rugpiū^io 11 d. Tuoj- pat Įvyko 
incidentas patikrinant į; aliojimus. Sovietu delegacijos pirmininkas 
marš.Vorošilovas iškilmingai apgailestavo, kad britu misijos šefas 
adm.Drax neturėjo įgaliojimo "pasirašyti taikos labui karines sutartis 
prieš agresorius”. Nuramintas ir prikalbėtas eiti prie reikalo, Voro- 
šilovas pareikalavo britu ir prancūzu delegacijas■ pateikti '-'planu ir 
konkrečiu duomenų" vokiečiu agresij -s prieš Lenkiją bei Rumuniją atvejui. 
Tie duomenys, kai ir bendrybėmis, buvo duoti.

Prancūzu misijos šefo gen.Doumenc liu.iijimu (‘•’Carrefour” ,1947* 
V.,21) , rugpiūčio 14 i,, posėdy

Vorošilovas "paklausė, ar Lenkija sutiktu, kad sovietu kariuomenė 
Įžengtu i jos teritoriją, būtent, į Vilniaus koridorių ir Galiciją, 
taip pat ar Rumunija leistą sovietu pajėgoms pražygiuoti. Jam buvo 
atsakyta, kad pats klausimas ro'oį jog sovietą armija gali’ padėti 
abiem grasinamiems kraštams ir kad sovietą kariuomenės koncentracija 
rodo ju esmingą dėmėsi. Tačiau maršalas atkirto, kad apie koncentra
ciją jis nenorįs kalbėti,., Jis pridūrė: "Aš reikalnujui Visu pirmu 
reikia aptarei sovietą pajėgu praėjimą per Lenkiją ir Rumuniją. 
Tai esminis dalykas!"’

Toliau (rašo gen.Dcumenc) - s paprašiau sovietu delegaciją pra
nešti , kokią galimybę ji numato intervencijai. Vorošilovas atsisakė 
’et k< pareikšti, kol neatsakyta Į jo klausimą: ar sovietu pajėgoms 
bus leista Įžygiuoti į lenku koridorių Vilniaus link? Ar jiems bus’’ 
leista Įžygiuoti į Galiciją, Į Rumuniją? Tai esąs "kardinalinls” 
klausimas, Į kurį neatsakius derybas vesti nebesą prasmės".

Gen,Doumct.c toliau pažymi, jog
• "kadangi Lenkija ir Rumunija suvereninės valstybės, tokį leidimą 
tegalėjo duoti ją vyriausybės; politinis klausimas, dorotinas tarp
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yyriausybią... Be to,, tec tuz ,om Baltijos vaistysiu 
leidimą mūsą sąjungininkams rusa 3 užimti ją salas ir pagrinftinius 
uostus".

atsakys- į tuos klausimus bu o laukiama ligi rugpiūčio 21 d. 
Tą dieną V rošilčvas pasiūlė derybas atidėti sine die, nes britu ir 
prancūzą delegacijos neturinčios atsakyme i tuos j c pateiktus klausimus, 
Rugpiūčio 22 d. anksti rycą gen.Dcumenc jau galėjo Vorcšilovui pranerti, 
kad "i pastatytuęsius klausimus atėjo teigiamas atsakymas”, tačiau Voro- 
šilovo tai nepatenkino - jis reikalav;-, kad lenku ir rumunu vyriausybės 
pačios įsakmiai patikintu- Tik tada tebūsią galima redaguoti karinę su
tartį, "jeigu politinės aplinkybės bus tos pačios".

(Bonnet liudija:
"... Lenku vyriausybė atkakliai atsisakė rusus praleisti, nes, kaip mums 
buvo uareikšta, kartą įėję į Lenkijos teritoriją jie jau niekad iš 
ten nebeišeis". Rėvue de Paris"..., 100 p.)

5* Finalas
Tačiau tos pačios rugpiūčio 22 d. vakare TASS jau pranešė, jog 

laukiama atvykstant į Maskvą Ribbentrops,- o rytojaus dieną tarp reicho 
ir Sovietu S«-gos buvo pasirašytas susitarimas. Britu ir prancūzu misijos 
dar lūkuriavo Maskvoj, kol rugpiūči? 25 d. 15 vai. Vorošilovas teikėsi 
priimti ju šefus ir apgailestaudamas pareiškė, kad politinėms aplinkybėms 
pasikeitus tolimesnės derybas pasidarė beprasmės. Tą pačią dieną panašiai 
Molotovas pareiškė ir britu bei prancūzu ambasadoriams, visą atsakomybę 
dėl derybų nesėkmės suversdamas Lenkijai.

II. VOKIEČIŲ - SOVIETŲ SĄJUNGĄ

I. Užuomazga
"NAZI-SOVIET RELATIONS 1959-1941.
Department of State 1948"

Dauginu kaip po dešimties mėnesiu nuo skiriamąją raštu įteikimo 
sovietu ambasadorius Berlyne Merekalovas 1959 m. balandžio 17 d. pirmą
syk apsilankė pas reicho valstybės sekretorių Weizsackeri> kuriam jis, 
kalbėdamas "praktiniais klausimais", pakišo mintį, jog nesą pagrindo, 
kad sovietą-vokiečią santykiui nepagerėtą.

(Tą pačią balandžio 17 d. sovietą vyriausybė, atsakydama į britą 
ambasadoriaus Maskvoj užklausimą dėl sovietą garantiją Lenkijai ir Rumu
nijai, formaliai pasiūlė britą ir prancūzą vyriausybėms sudaryti trijų 
sąjungos paktą, kuris garantuotą nuo agresijos visas valstybes tarp Bal
tijos ir Juodąją jūrą).

Išsyk vokiečiai į tą sovietą ambasadoriaus sugestiją tekreipė 
maža dėmesio, tačiau sovietai vis stengėsi atsargiai priminti naujos.^ 
sovietą orientacijos galimumą. Pagaliau, gegužės 20 d. Molotovas, kalbė
damas su vokiečiu ambasadorium Maskvoj Schulenburgu dėl pradėtinu prekybos 
Icrybą, užsiminė, jog

"sovietu vyriausybė tegalėtą sutikti derybas pradėti, jeigu tam 
būtą sukurtas tinkamas politinis pa ;rindas".(6 p.)

Vokiečiu ir sovietu diplomatija ilgai čiupinėjosi atsargiai aiš- 
.indamsi, koks turėtą būti tas "politinis pagrindas". Gegužės 27 d. 
Jeizsackeris iš Berlynu rašė Schulenburgu! į Maskvą, jog "mes >3ia manom, 
kad anglą-rusą kombinacijos tikrai bus nelengva sukliudyti", o dėl vO-
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kiečiu-^vietu derybų pasisakė, jog ’’sėkmės galimumai čia Laikomi gana 
riboti”. Savo ruožtu sovietą charge d5afiaires Berlyne d.
privačiai -išdėstė Bulgarijos pasiuntiniui (matyt, su intencija, kad šis 
perduotu tai' vokiečiams? ką jis tuoj ir padarė), jog sovietu vyriausybė 
svyruojanti tarn susitari. mo su britais ir prancūzais, tolimesnio lūku
riavimo ir suartėjimo r-u vokiečiais. Pastarasis galimrunas esąs sovietams 
arčiausiai prie širdies, bet

’’baimė, kai vokiečiai gali pulti arba per Baltijos valstybes, arba 
per Rumuniją, yra tam kliūtis”(20-21 p.p.)

1^ kliūčių aiškinimasis vyJfjo ir birželio 22 d. pradėjus ūkines 
derybas. Sohulenburgas keliais atvejais įre-'inėjo Molotovui vokiečiu 
o-erą vali®, nur dvdamas į Vokietijos nepuolimo sutartis su Baltijos 
valstybėmis. I tai birželio 29 d- "Molotovas pastebėjo, kad Vokietija 
tas sutartis sudarė savais interesais, o ne iš meilės Sovietu S-gai. 
Po patyrimo su Lenkija jie abejojąs tokiu sutarčių patvarumu”.(26-27 p.p.) 
Ir vokiečiu prekybinis cerybininKas su sovietais Schnurre po pasikalbė
jimo su sovietu charge d’affaires Astachovu bei prekybinės misijos šefu 
Babarinu, kuriuos jis buvo pasikvietęs' į Edeno restoraną vakarienės 
liepos 26 1. vakare, rašė:

"Mūsų prielaida, kad Baltijos kraštai ir Suomija, o taip pat Rumunija, 
yra mūsų įtakos sferoj, sovietu vyriausybei duoda visiškai tikrą grėsmės 

jausmą”, Nepaisydamas Schnurrės Įtikinėjimu, "Astachovas vėl grįžo 
prie Baltijos kraštu klausimo ir teiravosi, ar be ūkinės lenetraoijos 

'mes ten neturim toliau siekiančiu politiniu tikslu-.. Aš (Schnurre) 
tepareiškiau, kad visais tais klausimais sovietu-vokiečiu santykiai 
negali susikirsti”. Schnurre gavęs "įspūdį, kad Maskva dar neapsi
sprendė ką daryti... Atrodo, kad tuo tarpu Maskva varo atidėliojimo 
politiką tiek mūsų, tiek Anglijos atžvilgiu.(32-36 p.p.)

2. Reicho posūkis dėl Baltijos kraštu
’’NAZI-SOVIET RELATIONS”36-57 p.p*

Po to reicho vyriausybė ryžosi padaryti posūkį Baltijos kraštu 
klausimu. Liepos 29 d. Neizsackeris instrukcijoj Schulenburgui rašo:

"Jeigu pasikalbėjimai Baltijos klausimu eis pozityviai, galima pa
kišti mintį, kad mes pakoreguosiu savo nusistatymą Baltijos klausimu 
taip, kad būtu pagerbti gyvybiniai sovietu interesai Baltijoj.(96 p.)’

Rugpiūčio 2 d. pats Ribbentropas sovietą charge d'affaires pareiš- 
•-> jog -

"tarp Baltijos ir Juodosios jūros nėra problemos, kuri tarp mūsų ne
galėtą būti išspręsta. Mums abiems pakankamai vietos oriu Baltijos, 
ir rusu interesams anaiptol netenka susikirsti su mūsaisiais”.(38 p.)

ueizsackerio instrukcijoj nur. lyta prasmė rugpiūčio 4 d. Sdhulen- 
burgąs kalbėjo su Molotovu, kuris "buvo metęs savo įprastinį rezervuotumą 
ir pasirodė nepaprastai atviras”. Tačiau Molotovas parodė dar daug ne
pasitikėjimo vokiečiu politika.

"Paminėjus Baltijos valstybes, Molotovas stengėsi sužinoti, kurias 
valstybes mes turėjom galvoj ir ar Lietuva buvo tarp ju”.(41 p.)

Nors Schulenburgui atrodo, kad jo pareiškimai Molotovui padarė 
įspūdžio, tačiau jis dar pastes!, jog ’’sovietu vyriausybė šiuo metu yra 
pasiryžusi pasirašyti sutartį su L.glija ir Prancūzija, jeigu jos išpil- 

ys visus sovietą norus". (41 p.)
Tačiau po tu pabengiamųjų politiniu išsiaiškinimu, rugpiūčio 12d.

ą pačią dieną, kada Maskvoj prasidėję karinės derybos su britais ir 
Prancūzais) sovietą charge d’affaires Berlyne Astachovas jau pareiškė
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Schnurrei, jog sovietu vyriausybė pasirengusi pradėti su vokiečiais 
■oolitines derybas. Ribbentropas> apie tai tesužinojęs rugpiūėio 14 1., 
skubiausiai pavedė Schulenburgui ištirti $ ar Stalinas priimtu jį' (Rib
bentrops) Maskvoj, kad jis jam galėtu "išdėstyti fiihrerio pažiūras7’o 
Ribbentropas rašo, jog "vckieėlu-sovietŲ politika šiandien priėjo is
torinį pc-sukį." ir kad dalysimi ’’sprendimai bus reikšmingi... kartu 
kartoms". Tarp klausimu, kuriu sprendimas galėtu "visiškai patenkinti 
abi šalis", Ribbentropas mini "Baltijos jūra, Baltijos sritį, Lenkija, 
pietryčiu klausimus ir t.t."(50 p.)

Schulenburgo perduota Ribbentropo pasipiršima Molotovas rugpiū- 
ėio 15 >1. priėmė "su didžiausiu •lėmesiu". Jis be kitko pasiteiravo, 
"ar Vokietija galvoja apie bendras (su sovietais) garantijas Baltijos 
valstybėms" (52 p.), pripažino, jog su deryboms "reikia skubėti, kad 
neužkluptu įvykę faktai""(53 p.), tačiau derėjosi laiko Ribbentropo 
atvykimui tinkamai pasirengti. Schulenburgas pastebėjo, jog "nepaisant 
visu pastangųj mums nepasisekė visiškai aiškiai patikslinti, ko p» Mo
lotovas norėjo Baltijos valstybių klausimu... Mano akimis, tokios 
bendros garantijos nesiderina su s -vietų vyriausybės laikymusi derybose 
su britais ir prancūzais". (5? P») Jau ir Schulenburgui "šįkart atrodo, 
kad mes (rei has) derybomis "ia pasiektume trokš t amu rezultatu"(57 p»).

3 • Berlynas skubina
a) "^ZI-SūVIEl(RHLkTlOES, 53-69 P»P< 

•b) 0.S.S.pareigūno Dr..Deutsch praneši
mas ("La Bataille",1947,IV.30)

į tai Ribbentropas tuoj pat, rugpiūėio 16 d., Sohulcnburgę in
struktuoja, jog "Vokietija pasirengusi išvien su Sovietu S--gu garam-- 
tuoti Baltijos valstybes”>(5? p.) o rugpiūėio 18 d, praneša jam esąs 
pasirengęs "pasirašyti specialu protokolą, kuris sutvarkytu bet kokius 
abieju šalių užsieniu politikos interesus, kaip, pav., interesu sferos 
nustatymas Baltijos srity, Baltijos problema ir 1.1," (63 p.^Ribbentropas 
įsako savo ambasadoriui pabrėžiamai nurodyti Molotovui, jog "v.-kiekiu 
užsieniu politika šiandien yra pasiekusi, istorinį posūkį"(63 p.) ir kad 
jis turįs ko greičiausiai nuvykti Į Maskvą. "Ryšium su tuo Jūs (Su?:.u- 
lenburgas) turite turėti galvoj lemiama faktą, jog greit gali kilti 
atviras vokiečių-lenką konfliktas".(63 p.) Rugpiūėio 19 d. Schuler! urgas 
•pasiunti į Berlyną Molotovo jam įteikta nepuolimo sutarties projektą 
ir prah.šė, jog sovietu vyriausybė sutinkanti, kad Ribbentropas atvyktu 
į Maskvą apie rugpiūcįo 26-27 d. "Mano pastangos gauti Molotovo suti
kimą, kad.reicho užsieniu reikalu ministeris galėtu atvykti anksčiau, 
deja, buvo nesėkmingos” (65 P») Tada įsikišo pats Hitleris, rugpiufeio 
2<’įd. telegrama pasiustame per Schulcn1. urgę laiško Stalinui primygtinai 
jĮ prašydamas, kad priimtu RV bent ropę vėliausiai rugpiūėio 23 d-> 
nes"Vokieui ja, kaip ten bebūtu, yra pasiryžusi ginti reicho interesus 
(Lenkijos atžvilgiu) visomis jos turimomis priemonėmis".(67 P<-) 
Ribbentropas turįs "visus įgaliojimus parengti ir pasirašyti nepu limo 
paktą ir orotok lą",(67 p, j Ribbentropas Schulenburgui pridirba - 
"prašau - daryti, ką tik gali, kad kelionė įvyktu (Hitlerio) telegramoj 
nurodytą datą".(67 p.) Ši telegrama buvo išsiųsta iš Berlyno rugpiūėio 
20 d. 4,35 vai. p, p.-

"Belaukiant Stalino a t s aky m , įtempimas buvo nepaprastas. Pagal
Goeringo užrašus, Jrugpiūėio 22 1.) 5 vai.ryto Hitleris jam paskamtjį^, 

no telefonu ir pareiškė savo nerimą, kad atsakyme dar nėra Jis
pradėjo net galvoti, ar nebus padaręs "kvailos klaidos", Ir vos 
neplūdo Gocringą, kad tas jam tą mintį pakišo", (Dr-.Harold G. 
Deutsch, OSS (amerikiečiu žvalgybos) tyrinėjimu misijos Vokietijoj 
šefe, pranešimas, "La Bataille" 1947m.balandžio 30 d.)
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Rugpiūčio 21 d. 5 i>fi.\.P«P« Mol.-otovas perdavė Schulenburgui 
Stalino atsakymą riitlerv-d'Kiuriam jis pranešė sovietą vyriausybės 
sutiki-ną, kad Ri-tbe^tsy pas atvyktą Į Maskva rugpiūčio 23 d.

4. Pasirašymas Kremliuje

a) "NAZI-SOVIST RELATIONS” ,71-72 p. p.;
b) Dr.DkUTSCH pranešimas (La Bataille).

Rugpiūfcio 23 d. Ai vai.p.p. Ribbentropas susitiko Kremliuj 
su Stalinu, ir Molotovu. "Rusai išsyk buvo šalti ir rezervuoti. 
Stalinas tuoj pareiškė savo dėmesį Baltijos valstybėms. Jis pasitei
ravo į ar Vokietija vis. tebesidomi Liepojos if Ventpilio uostais ir, 
nevyniodamas žodžiu, aiškiai pareiškė, jog derybos vesti nebus prasmės, 
jeigu vokiečiai tuo klausimu nenusileis. Ribbentropas pasiprašė 
leidžiamas telefonu susisiekti su Hitleriu Obersalzberge ir per kelias 
minutes gavo ryši. Hitleris valandėlei paliko telefoną pažiūrėti į 
žemėlapi. Tuoj pat jis pranešė sutinkąs užleisti rytini Baltijos 
pakraštį Rusijai”. (Dr.Deutsch, "La Bataille"...)

"Nazi-Soviet Relations'1 skelbią tą pasikalbę i imą užfiksuotą. 
Ribbentropas: ”... Lemiamas punktas galutiniam rezultatui yra rusu 
reikalavimas, kad mes ją įtakos sferai pripažintume Liepojos ir Vent- 
pilio uostus”. (71 p.) Atsakymas. "Taip. Sutinkam". (72 p.)

"Toji nuolaida ledus tuoj sulaužė, ir viename vieninteliame posė
dyje, kuris, beje, ilgokai užtruko, buvo susitarta visais klausimais. 
Rugpiūčio 23 d. datos sutartis ir slaptasis protokolas buvo pasi
rašyti rugpiūčio 24 d. paryčiais". (D..Deutsch, "La Bataille"...)

5. Lietuvos perleidimas sovietams

a) "RAZI-SCVTLT RELATIONS”,95-101 p.p.;
b) Dr.Deutsch pranešimas("La Bataille”..,

Greitas Lenkijos žlugimas, kaip Molotovas pareiškė Schulen
burgui rugsėjo 10 d., buvo sovietams toks netikėtas^ kad jio ne- 
s-cėjo laiku parengti operacijoms savo kariniu pajėgu. Vokiečiu pa
kartotinai spaudžiamas Molotovas rugsėjo 16-d. pagaliau Schulenburgui 
pareiškė, jog "sovietu karinė intervencija Įvyks tuoj pat - gal net 
rytoj ar poryt”. (95 p.) Tame pačiame pasikalbėjime

"Molotovas baigdamas nrimygtinai prašė paaiŠKintl, kas įvyks su 
Vilnium. Sovietą vyriausybė absoliučiai norinti išvengti susikir
timo su Lietuva ir dėl to norinti žinoti, ar dėl Vilniaus krašto 
su Lietuva pasiektas koks nors susitarimas, ypač dėl to, kas 
užims miestą". (95 p.)

Rugsėjo 1'3 d. Molotovas pranešė Schulenburgui, jog sovietu 
manymu jau "pribrendęs laikas išvien su vokiečiu vyriausybe galutinai 
nustatyti Lenkijos erdvės struktūrą", pareiškė, jog Lenkija padalin- 
tina Pissos-Narevo-Vyslos-Sano linija, ir pasiūlė derybas Maskvoj.(101p.) 
Rugsėjo 23 d. Ribbentropas pavedė Schulenburgui pranešti Stalinui 
su Molotovu, kad jis ja ts atvyks į Maskvą, ir paprašė, kad šie pa
skirtu datą. Rugsėjo 25 1. Stalinas ir Molotovas priėmė Schulenburgą. 
Sis tą pačią dieną telegrama pranešė į Berlyną, jog Stalinas pasiūlė, 
kad

"iš teritorijos, esančios į Rytus nuo demarkacijos linijos, mums 
(vokiečiams) būtu pridėta visa Liublino provincija ir toji Var
šuvos provincijos dalis, kuri siekia Bugo. Už tai mes (vokiečiai) 
turėtume atsisakyti savo pretenzijų į Lietuvą. Stalinas šią sugestiją
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pažymėjo kaip busimąją derybų su reicho užsieniu reikalu ministeriu 
objektu ir pridūrė, kad jei mes (vokiečiai) sutiktume, Sovietu 
S-ga tuoj pat imtųsi spręsti Baltijos kraštu problema pagal rugpiūčio 
2J d o protokolą. Jis laukias dosnios vokiečiu vyriausybės paramos. 
Stalinas įsakmiai išskaičiavo Estiją, Latvija ir Lietuvę, bet nepa
minėjo Suomijos'1. (-0.3 p.)

Rugsėjo 26 d., sovietams jau pareikalavus Estija pasirašyti 
su jais karinės sąjungos sutartį, Suomijos užs.reik.ministeris pastebėjo 
vokiečiu pasiuntiniui Helsinky Blūcheriui, kad

"Suomija pasirengusi pagerinti savo santykius su Rusija, bet niekad 
nepriims tokiu reikalavimu (kaip Estijai) ir verčiau leis dalykams 
eiti į blogiausią1 padėtį. Aš (vokiečiu pasiuntinys) nurodžiau, jog 
esama skirtuiao tarp Estijos ir Suomijos padėties".(104p,)

Ribbentropas 5, Maskvą nuvyko rugsėjo 27 d. Ten jau buvo Latvijos 
delegacija. Kitą dieną Stalinas paprašė Ribbentrop? pažiūrėti "Qulbiu 
Ežero", kad jis pats tuo metu galėtu dalyvauti pasikalbėjime su latviais. 
Vidurnaktį iš rugsėjo 28 į 29 d. posėdis su vokiečiais buvo tęsiamas, 
ir 5 val» ryto Ribbentropas pasirašė su sovietais sienos ir draugiškumo 
sutartį, tris slaptus protokolus, tarp ju vien? dėl Lietuvos, ir bendrą 
pareiškimą.

Dr.Deutsch ("La Eataille"...) rašo: ■
"Vienas vokiečiu delegacijos narys buvo pakankamai guvus kad paste
bėtu, jog Stalino reikalaujamoji demarkacija visiškai sutampa su 
1926 m. Carzono linija ir kad tai savaime sudarytą puiki? bazę bū
simajai santarvei tarp Rusijos ir Anglijos. Tačiau Stalinas su ža
liu pieštuku skubiai žemėlapy išvedė numatytąją liniją".

(199-5 m. vasario 12 d. Churchillis, Rooseveltas ir Stalinas 
pasirašė Jaltos pareiškimą, kuriame sakoma;

"Triją vyriausybių galvą auomone, rytinė Lenkijos siena turi eiti 
Curzono linija. Kai kuriose srityse ji gali nukrypti 5-8 km Lenki
jos nauda1’!)
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Iii. S O V 1 S T r ... L I E T U V A - V O K I E T I J A 1939-1940 m. 
---: = ==== = = —=- ” — ==:^:==5^3; «.===: = = =x==: = .== ===m==s=s s= = =-. = === = = = -- - =

Siame skyriuj skelbiamieji dokumentai apima perijodų nuo 1039 n. 
r-ugpiūčio 23 ligi ly40 m. vasaros, t.y. metų nuo slaptųjų Ribbontropo 
-Molotovo. pr ,:t -kolų p .sir šymo ligi jų realizavimo, Visi dokumentui 
p-imti iš ’-JUSI-SOVIET R.i.-TZCx<3« ir išversti ištisai, r ritė kiekvienu 

kumentų P' tuoti jav v Istybės depart-. mente ^rchyvo kataloginiai ženklai, 
- pabaidoj nežymėti minėtojo leidinio puslapiai, kuriuose tie dokumentui 
paskelbti.

1. ”p o v a n a” ir apiplėšimas

lrar.es 182-163, serial F 19
Slaptos p gild2m_sis_protc?kol s

Pyėium su nepuolimo p kto p ‘■-ir. žymu t rp Vokiečių reicho ir 
Scci lietinių. T rylų Respublikų S-gos kiekvienus biejų ė lių p sir 
Ąiusieji įg liotini-i griežt-i si ptucse pĮsikalbėjimuose upturė s vo - . 
it kos sferų Rytų Europoje sienos klausimų. Šie p sik. Ibėji.i: i privedė 
prie šių rezult tų.

1. Tuo .tveju, jeigu srityse, priklausanšiose BAtij -s v Istybšms 
(Suėmij i, Lstij i, L tvij i ir Lietuvei) Įvyktų teritorinių bei poli
tinių pertv rkymų, šiaurinė Lietuv s siena bus Vokietijos ir 3±RS inte
resų sferos si n . Tuo atžvilgiu- ūbi šalys pripažįsta Lietuves interesus 
,'llni.- us krašte.

2. iu tveju, jei pa teritorinių bei pelitinių pertv-rkymų įjryktų 
Lenkijos v Istybei priglaus nėiose srityse, Vokietijos ir STRS į t-.kos 
aferas skirs linija, einanti maždaug Narevo, Vyslos ir S-no upė is.

K.1 uslir. s, ar bbiejų š lių interesų požiūriu yru p. gaid'Ujama iš- 
1 .ikyti ne priklaus, m., Lenkij s vulstyb, ir koKics turėtų būti tos vals
tybės sienos, te-;ulws būti galutinai išspręst.'s. tolimesnėj politinėj 
Žiloj. KieKvienu tveju abi vyri usyt. ės šį klausimų spręs taikingo 
; ualtrrii'.o keliu.

3. ėl piėtų-rytų Lurop.s sovietinė šalis atkreipė dėmesį į savo 
interesus Besami i j -j • Vokiškoji šalis pareiškia save visiškų politinį 
n si-lomėjim, tomis sritimis,

4. Abi šalys šį pretok 1, laikys visiškai slaptu.
Maskva, 1939 m. rugpiūdio 23 d. STBS vyriausybės

Už Vokiečių reioho vyriausybj. įgaliotinis
v. Ribbentrop V. Molotovas

(79 p.)

Frames 032^-0325, serial F 2
Slaptas papilloma^ic protokolas

Fa-ira'lupioj i Įgaliotiniai pareiškia šį Vokiečių reioho vyriau
sybė? ir STBS vyriausybės rurĮtarimų:

1939 m. Anta-- papildomas ir protokolą*- pntrirom.r
'1 punktus) tuo būtu, k d Lietuves v 1-tylAs teritorijų atitenka STRb 

’.tako*- '■ferni, tuo tarpu k-.i iš antro*- pusor Liublin? provincija ir Var- 
' ivo* rrovincijo'- dalis atitenka Vokietijo' įtakO' sferai (žiūr.žemėlapį
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^rie *18rulien pur iraėytos 'ienų ir -draugiškumo sutarties). Kai tik 
STBS vyriausybė imsis ypatingų, priemonių Lietuvos t riteri joje savo 
interesus pseugoti, dabartinė Vokieti joc-Li-tuv,?s siena bus i*tni- 
^yta, sienos natūralumo ir ;aprautume sumtimais, tokiu būdu, kad 
Li^tuv^s teritorija, esanti i pietvakarius nuo linija* , atžymėtos pri
jungiamame ž-mil py, atitek' Vokietijai.

T'linu pareižkisme, kad aukočiau minėtos Scv.S-go*' priemonės 
nepalies dabur gsliejančių ūkiniu * usit- rimų, t.rp Vokietijon ir Lietuvos.

Markvo, 1939 m. rugsėjo 28 d.
Už Vokiečių reicho vyriausybę: STBS vyriausybės pavestas.

J. Ribbentrop V. Molotovas

(107 p.)

Frames 111663-lH^’<š^> serial 103

Vrkietijos jambasadorius S~v.S-goje_(Schulenburg)
Vokietijo'_užslėnių reikalų minister!jai_ 

Telegrama

Labai skubu ' Maskva,1939m.spalių 3 ši* -19,04 vai.
Griežtai slėpta. Gauta 1939 it* spalių 3 d. 21,lUval, •
Mr.4£3ispalių 3 d.

Molotovas šiandien 14 vai.pakvietė mane $ savo is taigų,kad 
pranertų:

Sovietų vyriausybė pasakysianti Šiandien atvykstančiam Lietuvos 
užs.relk.ministeriui, kad draugižko tarpusaviu santykių sprendimo 
(greičiausia, panagi i k ip su Estija) rėmuose, Sovietų vyri usybė 
kotin- Lietuvai perleisti Vilnių ir .jo apylinkes', t-.Ši u dr uge Sovietų 
vyri usyLė nuroposianti Lietuvai, k d ji turi perleisti V.kietijai 
rrvos teritorijos žinomų d-.lį. Molotovas kl ufi'ir, kokiu formaliu būdu 
mes t t manytume s tlikti. Uo manymu Sovietų-Lietuvos protokolus Vilniau? 
klausimu ir Vokietijos-Lietuvos protokol.s dėl Lietuvos srities pe.rlei-

■ ūžiamos mums-? turėtų būti pasirąžyti vienu, metu,
nė ■ ts-ki.u, kad ė.i sugesti j m.n nėra priimtin' . Man 'trodo, 

k_-d būtu legižki u, jei Sovietų vyri usybė duotų Vilnių m .in is už mums 
perleidzl m, (Lietuvos) žemės juosti, (strip) ir vėliau,'tų juostų per
duotų mums. Mulct*. Ve*. , t trelė, nevisiėk i sutinkųs su mano pasiūlytai, 
bet p reižkė nr.r,, k-d pasiklausčiuu r ,vo vyri-usybės nuomonės ir duo- 

‘ iiau jum atsakymų rytoj vidudieni.
Molotovo pasiūlymus man atrodo žalingas, nes tat pasaulio akyse 

padarytų mus Lietuvos teritorijos ’’plėėiknis”, o sovietų vyriausybė 
figūruotų kaip dovanotoja. Man atrodo, kad svarstytina tik mano cu~ 
gettij . T ’-i u pr i:.u jus psvrrstyti, r nebūtų mums priimtinų, rtskiru 
Vokieti j -sovietų si ptu protokolu Įvykinti Lietuvos teritorijos.
juostos p-.rleidim,, kol S -v.S-g f Jctin i inkorporuos Lietuvy. Tai yru 
mintis, kuri.,i ė tikiu, pradžioje buvo p grist .s sueit rim.s dėl 
Lietuvos.

Eohuleni'.urg
(112 p.)
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Fr_E.es 111665} šeri 1 103
Jięich.ą uis. reiXurlAl!: tsri'_ V-oki ,_ti j o*. JąV Joriui Sovietu

'c7juhg;-,je •'ScLulenburg).
Griežt i si pt..i r.Wrnmn Berlynas,1939 m.epeliu 4 d.

Nf,462
Liefti-j ju^tį telegram# N. .463.

*,.ip p. t nei ik_u tink mu Molotove siūl-'E • metodo dėl Lietu
vos teritrij.-. juostos perlo i tim ■ • Priešingai> malonėkite p.prašyti 
Molotov, šiuo Ketu to _pt _rti’ su lietuviais šios teritorijos perleidimo, 
bet pr. lykite, k d Sovietu vyriausybė risiimtu prievolę Vokietijos 
.tžvilgiu (p..tr.:-ri>) p likti tc-s teritorijos juostu neokupuotu sovietu 
kariuomenėm įvedima į Lietuv, atveju, kuris j>li būti numatomas, ir 
palikti V'•kieti j i nustatyti dėt,, k..d-. (kalbum-js) teritorijos perloi- 
dimus turėtų, būti form Ii i atliktas,. Susitarimas tuo . r ai., alų turėtu 
būti fiksuotas slaptu raštu pasikeitimu tarp jūsų ir Molotovo.

Reicho užsieniu reikalu minist ris
(Pastabos.)
Reicho užs.r<_ik.Einist_rio nurodymu ši t^l^grams pasiustina tu?jau 
su jo parašu. Gaus, spaliu 4 d.
T Ivgrames • turinį šifruota kalba pranešiau grafui Sabui< nburgui 
11 vai. Jis pilnai'suprato šią instrukcijų. Gaus, spaliu 4 d.

(115-114 p. p.)

Pramos 254671-254672, šeriui 664
Voki.tijcs ambasad-riui Sor.s-gpj. (Schulenburg) Vokitijos

užsieniu reikalu minist-rijai
Labai skubu 
Gri-žtai slapta 
Nr.470, spaliu 4 d.

T-lcgramn•
“Maskva, 1939 m.skaliu 5 d.l2,3Cval»

Li tia E'.n'.; spaliu 3d. t 1 gramą N-r.463
Tuojau pat,gav<į.s valstybes pr.s^kr^toric Gauso pirmąjį prane

šimu t .lefonu, šį ryt? p rlaviau M-.'-lot 'vui reikalavimu nieko nesakyti 
Li tuvos užsoraik.minist-riui uple V-'kieti jos-Sovietu susipratimu dėl 
Li-tuvos. Holot-va^* prašė jį aplankyti 17 vai. ir pasakė, kad nelai
mingu būdu jis yak-'-r buvo priverstas painformuoti Lietuvos užs.rcik. 
minister! apie šį susipratimu; nes būdamas mums lojalus, jis kitaip 
neg-Įėjo pasielgti. L-^tuvos delegacija atrodė nepaprastai išgąsdinta 
ir nuliūdusi; jie paraiškų., kad t- s tlrit-rijos nustajimas būtu ypa
tingai sunku pakelti, nes čnug žymiu lietuviu tautos v du yra kilu iš 
tesLi -tuves dalies. Sį ryta opie vai. Lietuvos užsieniu reikalu min. 
išskrido at.j”! i Kpunu, ketin i m s grįžti į Liaskvu p? dienos ar antros.

,.asaki-u, k-d oš tuoj-u p-t apie tai painformuosiu s:vo vy- 
rV usybu, ir pusk-, mt in- u j . G-us. ?-• valandos JLl-.tcv. s pranešė n£ji, 
k--d Stalin's asmonisk i (pobr. rig.) . r-šr- V ki tijos vyri'usyb^ 
šiu > momentu_~pobr.orig.) -einsistu.ti dėl L>.etuv.-.s-teritorijas per
leidimo.

.Gohulonburg
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Fr-m.cs 69687-69689, s^ri 1 127
F.uiChT._užs«reikšmini storis 2 r'kivtijos

-mtr s' -toriui Bov.S-gojc_ (Schulenburg)

T įcgrjEO
Lcb i skubu Berlynas, 1939 m. spaliu 5 d.3,53 vai.
Griežt-i sl-pt-, G-ut- M'-škvoje 1939 tt.sp~liu 5 d. 11,55 vai,
Nr.49? ,sp!.lią 4d.
Liefti- mb-s-dori-.us šios dienos pr<n-šimą telefonu- 

Fsiur.tinyb^i Krune duotos šios instrukcijos: 
1) Tikt-.i jūsų usmenišk.i informrcij- i pranašu štai ką: 

Rugpiūftio 23 d., pr.sir .š' nt Voki-tijos-Rusijos nepuolimo paktą, t ip 
r-t buvo nustatytos griežtai slaptusetitinkcEią įt-kes sferą rytu --t ° 
t v Europoje- tribojim s. Ryšium su tuo Lietuve turėjo priklausyti 
Voki tijos įtakos sf-r i, 0 buvusios Lenkijos v Istybės teritorijoje 
es-nti t-, ip v din'm-, ’’keturią upią linij-’’, Pissn-N rcw-Visl- -San, 
turėjo būti rife: . J u t-do '-'i reikalavau, k. d Vilniaus sritis būtu pri
skirta Lictuv i, ir sovietu vyri usybė su tuo sutiko* Rugsėjo 28 d, 
darybose dėl sienų ir dr'ugi ė komo tut.rtlesj (-.nes) sprondim-s buvo 
p -K^ist s t- prasme, k d Lietuva, įsk'itant Vilnius sritį, buvo įjungta, 
į rusu įt-k?° sfc.r-,. Jž t-i lenku srityj ir Liublino provincija ir 
Varšuvos nrovi-c_jos žymi dalis, įskaitant Suvalkų žemės ’’trikampį' 
(nockot), pateko į voki tijos interesą sferą. Kada gi ryšium/Suvalką 
trakto įjungimu į Voki tijos interesu sf^rą atsiranda sunkumą nustatyti 
si.nu, m-s sutikome, kad, j.i sovietai imtųsi specialiu priemonių 
Li tavoje, mcž> pi.tą-vakarą Lietuvos teritorijos -juosta, fineliai 
pažymėta * milfi-pyje, tektų Vokietijai.

2. Šiandien, jrafss Cchulonburgas pranešė, k.4 Molotovas,prie
šingai mūsų p.šių intencijoms, praeitu vuk: rą painformavo Lietuvos 
uis.reik, inisterį anie slaptąjį susitarimą.* r ašau jus dabar savo 
ruožtu p informuoti tuo kl- usimu Lietuvos vyriausybę žcdž.u ir griež
tai sli ptai šiaip:

Rugpiūėio 23 d. pasirašant Vokietijos-S vietą_nepuolimo paktu, 
kad būtu išvengta komplikacijų Rytu nuropoję, tarp musu ir sovietu 
vyriausybės. tartasi dėl Vokietijos ir 8-vietų įtakos sferų atribojin*. 
Pasikalbėjimu motu aš r kom-.nl a vau grąžinti Li- tuvai Vilniaus sritį, 
su kuo 3ovi tu vyriausyt’ sutiko. Rugsėjo 28 d. derybos^ dėl sienų 
ir draugiškumo sutarties, kaip matyti iš askelbtrs Vokįetijos-S?vietą 
sienų demarkeijos, Suvalkų žemė., ’’trikampis" (..ocket), išsikišąs tarp 
Voki tijos ir Lietuvos, teko Vokietij i. K-.dangi tai sudarė sudėtingu 
ir nepraktišką sieną, aš rezervavau Vokietijai pakoreguoti sieną toje 
srityje tuo būdu, kad Vokietijai tektų maža Lietuvos teritorijos juosta. 
To.se d eryhc-se buvo palaikomas Vilniaus grąžinimas Lietuvai. Jūs dabar 
autorizuojamas pranešti Lietuves vyriausybei, kad R-.i oho vyriausybė, 
šios vienos revizijos klausimo nelaiko tinkamu šiuo metu. Mas,tašiau, 
statome sąlyga Lietuvos vyriausybei šį klausimą traktuoti griežtai 
konfidencialiai. Instrukcijos Kaunui pabaiga.

Prašau painformuoti poną Molotovą apie musu pranešim, Lietuvos • 
vyriausybei. Toliau, prašau paprašyti jį, kad, kaip nurodyta anksten- 
nėje telegramoje, Lietuves teritorijos kalbama pasienio juosta būtą, 
palikta laisva galime sovietą kariuomenės įžygiavimo į Lietuvą atveju 
ir kad būtą palikta Vokietijai nust-tyti d-1-, sus it rimui fėl k-lb?-.mcs 
t-.,rit rijas perleidimo" Vokieti j i. . t. Abudu Lo kl usimo
punkt i tari būti sut rti si ptdi p sikeiėiant 1 iš k is tr-rp j ūsą 
ir M-lotovo.

Ribbentrop
(115-116 p.p.) '
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Fr mes 23^040-235041, s^ri- 1 596
V Ištylės sekretori us_(Weizsacker) Vokieti j £S^užs_. 

re ik.ministerijoje pro memori'

Slapta
3t,S.Nr.?06

Berlynas, 1939 m. spalių 5d. j

8į vakarą at*jo pas mane lietuves ministeris, kad, kaip buvo laukimą, 
pasiteirautų, apie Vokietijos pretenzijas i žemės juosta pi etų.-vakarų. 
Lietuvoje. Fonas Škirpa įeidamas atrodė draugiškesnis, nei gulima 
buvo laukti. Kadangi ministeris Zechlšn (Vokietijos ministeris Lietuvoje) 
tuo metu jau buvo perdavus informaciją kauna, man nebebuvo reikalo 
aiškinti pono Škirpos pastatytų klausimų. Aš apsiribojau trumpai pami
nėdamas žios dienos instrukcijas, telegrafuotas pc ui Zechlin.Kadangi 
ponas Škirpa išreiškė man savo vyriausybės pasitenkinimą dėl atsisakymo 
nuo mūsų, preten ijos, tai aš pabrėžiau, kad'pranešimas apie mūsų rei
kalavimą, "šiuo momentu nėra skubus". (Pastebėtina, kad ponas Škirpa 
žinojo ir tiksliai nužymėjo atsitiktinai patiestame prieš mus Lenkijos 
žemėlapyje sieną, mūsų sutartą slaptu protokolu su rusais).

Tain ministeris dvė m: n daugiau inform ei jų, kad rusui nnnų 
‘Ud .ryti su Lietuv p...gulbos p ktų, o tip p. t gaut sutikimą rusų.k- 
rini ms d-lini jas įvesti, tuo pučiu metu principe sutikdami Vilnių ir 
jo-sritis orijungti prie Lietuvos. Fonus Škirpa prkl--usė manęs, ar aš 
neturįs kokių minčių • r sugestijų k .lt-nu kl usimu. Pareiškiau . kad 
nesu informuotus ir pridėjau, kad ryšium su mūsų derybomis Maskvoje 
vokiečių interesai neina t.'liau rusų-vokiečių linijos rytuos^., žinomos
ponui Škirpai.

Baigdamas mi’istcris prašė duoti galimų sugestijų. Ponas Urbšys 
Kaune dar bus šiandien ir rytoj; jis pats - Škirpa - esąs Reicho užs. 
iiinisteric dispozicijoje bet kuriuo Įtaiku.

Weizsacker
(116-11?) p.p.)

Frames CJ13, šeri. 1 F 2
Sovietų Sąjungos Liaudies uemisarų tarybos pirmininkas (Kol.-t-yas)

Vokietij6s_amtasudoriui Soy.S-goje (Schulenburg)
Slapta Maskva, 1939 ra. spalių h d.
Pone„Ambasadoriau,

Turiu gurbą- patvirtinti, kad ryšium su slaptu papildomu protokolu, 
LL. tavos reikalu pasirašytu tarp SIRS ir Vokietijos 1939 m.rugsėjo 2ud. 
(28d), terp mūsų esama šio susipratimo;

1. Protokole paminėta ir ^rie protokolo pridėtame žemėlapyje 
pažymėta Lietuvos teritorija nebus. Raud.Armijos okupuota tuo atveju, 
k^i ji įžygiuos į Lietuvą;

2. Paliekama Vokietijai nustatyti datą, kada ji įvykdys susita
rimą dėl aukščiau paminėtos Lietuvos teritorijos perleidimo Vokietijai.

Prašau priimti, ponu ambasadoriau, mano aukščiausios pajarbos 
pareiškimą

V. Molotov
(118-119 p. p.)
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2. Lietuvos okupacija '
Frames 219495-2194<~l6, serial 4J2

Užu »reik.ministorijos _pro memoria
’ -• . • Berlynas ,1940m. birželio 11 d.

Lietuvos' minist’erj ..*p.SJšw?$fe)'‘aplankė mane‘šiandien painfor
muoti apie Wjj£u>snę eigą 'pasSAarimų su 3ov.S-ga. Sov.S-gai iškėlus 
Sovietų" kariniu darbinių saugumo Lietuvoje klausima ir jai atmetus 
pasiūlymą sudaryti mišrią komisija incidentams ištirti, Lietuves vy
riausybė savo ninciatyva ėmėsi priemenių, kurios, jos nuomone, galėtu 
patenkinti Šov;S-gą. Gali būti daleista, kad santykiai tarp sovietų, 
kariniu daliniu ir Lietuos gyventoju anksčiau buvo tvarkomi kiek at
sitiktinei. Imtasi varžomųjų ir kontrolės priemonių, padaryta daug 
areštų, kratų ir t.t. Patirta, kad negauta jokio (sovietų) atsakymo 
i Lietuves sugestiją pasiųsti užs.reik.ministerįfp.Urbšį) į Maskvą. 
D’,1 to juo labiau buvo nelaukta, kad ne užs.reik.ministųris, bet mi- 
nist ..ris pirmininkas Merkys buvo pakviestas Maskvon.

Birželio 7 d. Merkys turi jo -pi rmą- -pasikalbėjimą šu Molotovu. . ■ 
Pastarasis padarė aštrių oriekaištų dėl sovietų karinių dalinių sau- , 
gurno ir ryšium,su tuo paminėjo labai.dau; atskirų incidentų^ Molotovas- 
.ypatingai, kištai teigė, kad Butą j ę vas-, “Laud. Armijos ■ kąrya, .kurs- lietu
vių pranešimu pats nusižudęsį 'buvo lietuvių nušautas, jis labai aiškiai 
pareiškė, savo:nepasitenkinimą ir pa'brėžė, kad Lietuvos vidaus reik, 
minister!ja-nėpriąųgųs-i sayd; paskirčiai.- ? • ■ , ■ .

Vėlesniame birželio'9 . d". pasikalbėjime Molotovas iškėlė užs.' ■ 
politikos •kiau.simus', kurie padidino Lietuves -baimę dėl tolesnės pasi
kalbėjimu eigos. Molotovas teigė/ kad'V ar p trijų Balti jos- ‘valstybių 
esama karinės sąjungos , \ir ■ tam pagrįsti^minėjo tų trijų kraštų genera
linių štabų viršininkų dažnus' susitikimus ir kitas Baltijos valstybių 
asmenybių dažnas. Konferencijas,. Merkys atsakė, kad nesama nei slaptų 
nei viešų.susitarimų, kurie galėtų laužyti 1939 m. spalių 10 d. susi
tarimo raidę ar dvasią. Tarp Baltijos valstybių yra sena politinė su
tartis, bet nėra jokios karinės sutarties. Tada Merkys pareiškė savo 
norą pakviesti pasikalbėjimams užs.reik, ministerį. Pastarasis į Maskvą 

■atvyko vakar po pietų, ponas Škirpa dar nėra gavęs vėlesnių pranešimų. 
Protokoliniu požiūriu.viskas vyksta labai mandagia forma.

Lietuvos vyriausybė dar nežino Snv.S-gos intencijų. Lietuvos 
vyriausybė yra pasiruošusi karinių dalinių saugumo reikalu padaryti 
daugiau, nei lig šiol padaryta. Jeigu dabar Sov.S-ga statys didesnių 
politinių ar karinių reikalavimų, tai Lietuvos vyriausybė negalinti 
imtis atsakomybės dėl. jų priėmimo. Ligi šiol Lietuvos-Vskietijos . 
santykiai nebuvo diskutuoti per pasikalbėjimus užs.politikos klausimais. 
Tačiau neabejotinai laukiama, kad Sov.S-ga taip pat iškels klausimus 
ir tuo atžvilgiu. Čia aš įterpiau, kad Vokietijos-Lietuvos santykiuose 
nėra nieko, kas So.v,S-gai nėra žinoma ar bent neturėtų būti .žinoma.

Ponas Škirpa paklausė, ar mes nedavėme instrukcijų mūsų ambasa
doriui- Maskvoje patyrinėti klausimą. Aš atsakiau neigiamai ir vengiau 
tolesnių diskusijų, pastebėdamas, kad mūsų.ambasadorius tikriausiai 
padarys savo pranešimą.

• . VJoermann ■ • ’
- * . .. . (146-147p.p.)

Frames 214876-214877, serial 407 •
Vokietijos_užo.reik.min-ja Reicho užs. reik. min-į.yu<

■ - Telotypas
Nr. .... ... _ . . _ Berlynas ,1940iji. birželio 16-d.

■S o.nnenl šiferiui baums chule’j e (šifruotas pavadinimas reicho 
užs.reik.minister!o įstaigos karinėje vadovybėje)

Liečia pranešimus Nr.96.9'7\dokumentų rinkiny nepateikta)
P 'teigtų tiletypu birželio 15 d. iš Kauno.
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Šią naktį 2 vai. atsilankąs Lietuvos miniataris pranešė,kad 
pagal pranešimą telefonu iš Eitkūnų prezidentas Smetona, adjutanto 
ir savo a-.mos norių lydimas, o taip pat generolas Rastaikis (doku
mentų rinkinio rašyba) (sovietų atmestas mini eterio pirm-ko vietai 
užimti) ir jo brolis pulkininkas Rastaikis, drauge su žmonomis atvyko 
i Eitkūnus. Toliau ministoris pranašė, kad galimas daiktas, jog tam 
tikras kitų Lietuvos žymiu asmenų skaičius yra prie Vokieti-jos-Lie- 
tuvos si -.n .“9 Ir kštl jis norėtų įžengti Vokietijon. Kai kurie iš jų 
atsirastų pavojuje, jei pat’ktį?. į rusų rankas. Mint eteris prašė pa
liepti Vokietijos pasienio ištaigoms tuos ‘asmenis įsileisti į Vokie
tijų, Naktį budėjęs valdininkas pasiūlė tuo pačiu reikalu dar kartą 
užklausi rytą.

Valstybės pasekretorio Woermanno pavestas prašau nurodyti,kaip 
traktuoti Lietuvos mini eterio prašymą. Klausimas kyla ypatingai dėl 
įsileidimo buv,vidaus reikalu mini.sterio Skučo ir buv.Saugumo Departa
mento direktoriaus Povilaičio (povclaitisis kurie pagal Sovietų ulti
matumo i-jį punktą turėtų būti teisiami, Povilaitis, .jėJ kurio įsi
leidime jau gautas užklausimas teletypu, lojaliai bendradarbiavo su 
vokiečių įstaigomis kovojant su lenkų intrigomis

Politiniu reikalų skyrius/
Naktį bud į s pareigūnas VJEICK,

(140-149p.p.)

Krames 214887, serial 407
Vokietijos užs,reik,minister!jos pro nenoria

Vyriausioji kariuomenės vadovybė (025?) (plk.von Geldern) pra
neša gavus iš kontržvalgybos įstaigos Karaliaučiuje šį pranešimą?

Šią' naktį apie 3 vai.prezidentas Smetona su šeima ir palydo
vais perėjo per "žaliąją sieną”. Jis davus įsakymus Lietuvos kar-lų;^ 
menės daliniams Marijampolėje ir Tauragėje kautynių aprangoj peržengti 
sieną į Vokietiją,

Vyr„Kariuomenės Vadovybė prašo nurodyti, kurios akcijos imtis, 
jei Lietuvos kariuomenės daliniai, .kurie,matyt,dar nėra atvykę, no
rėtų pereiti sieną, von KESS'IL 
Berlynas, 1940 m. birželio 16 d, \

Krames 214873'7 serial 407
Hėicho užs.reik.ministeri.s Vokietijos vžs;roik.mina.stori jai 

E o r lyn a s , L 9 40m .birželio 16 d.
Baumschule Nr.36,biržei.i.o 16 d. ll,lp vii.

1, Aš jau esu davęs įsakymus per gestapo internuoti Lietuvos
prezid.Smetoną su šeima ir kitais pareigūnais.peržengusiais "žaliąją 
sieną". Tai turės atlikti gestapo.

2. Jeigu Lietuvos kariuomenės daliniai prašytų leidimo-per
žengti Vokietijos sieną, tai leidimas gali būti duotas. Kariniai 
daliniai nuginkluotinl ir taip pat internuotini.

3 = pranešama, kad lietuvių pulkininkas pasisiūlė su savo pulku 
pereiti sieną. Prašoma, kad Lietuvos kareivių, pereisiančių sieną, 
nuginklavimas ir internavimas butų atliktas įloki eti jos)kariuomenės 
bendradarbiaujant su pasienio policija. Susitaręs su valstybės policija 
(State Police) prašau imtis reikalingų žygių pasienio postams apie 
tai tuojau pat painformuoti. - Dar kartą nurodoma? kai sieną perženg
ti leidžiama tiktai lietuvių prašymu ir kad mes iš savo pusės neturim 
nieko daryti,kas galėtų skatinti tokius prašymus.

Sis pranešimas tuojau pat perduotinas’ greičiausiu keliu žodžiu 
ir raštu Vyriausiajai Kariupm.Vadovybei (0KW) su prašymu atitinkamai 
veikti. Ribbentrop.
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Užrašas.

Pagal instrukcijas (šis patvarkymas) buvo tuojau pat per
duotas VyrcKarluomenės Vadovybei. Drauge Vyr.Kariuomenės Vadovybė 
prašyta nedelsiant pranešti užs.reik.ministerijai apie kiekvieną 
Lietuvos kariniu dalinių sienos peržengimą„ 

v.d.HeydenRynsch (150 p.)

Frames 214386, serial 407
Vokieti j os_užsą_reika minister! j os pro memoria

Slapta
Polo IoM.8560 Berlynas j 1940 m,birželio 16 d

Pro memoria
Vyriausioji Kariuom.Vadovybė, Užsieniu Skyrius (OKU, Ausland), majo
ras Krummacher perdavė 11,35 valo štai ką;

"Fūhrerio įsakymas
1. Rytprūsių sieną peržengę Lietuvos kariuomenės daliniai, 

turi būti nuginkluoti, Lauktina patvarkymo, kas toliau sV- jais daryti
2, Šiuo metu kai kurie Vokietijos kariuomenės daliniai grįžta 

į savo įgulas Rytprūsiuose. Jie gavo instrukcijas nemanevruoti ir 
vengti visa, kas galėtų atrodyti, kad jų grįžimas bet kuriuo būdu 
yra susijęs su įvykiais Lietuvoje,

Pateikiama jūsų informacijaiakad eventualūs Sov,Rusijos už
klausimai galėtų būti tuojau atsakyti nurodyta prasme,"

von Grote (151

Frames 214861, serial 407
Reichojižs.reik.min.asmeninis štabas Vokietijos užs.reik.min-jai

_Telegrama_
Baumschule N,57>birželio 16 d, teletypu ponui v.Grundherr(Vokietijos 
užs.reik.m-jos elitinio skyriaus pareigūnas Baltijos valstybių, 
reikalams per ministerio įstaigą.

Reicho užs .reik-.minister!s prašo jus galimai greičiau pra
nešti jam, ar Baltijos valstybėse-įb stebima tendencija sulaukti pa
ramos iA Reicho ir ar pastebimos pastangos suformuoti bloką (to 
form a bloc), Savo pranešimą pateikite teletypu,

Sonnenleiter (i$i pc)
Frames 214862-214864, serial 407

Vokietijos_užs.reik.min-ja^ Reicho užs, re ik. mini eteriui
Teletypas

Baumschule’i Berlin, 1940 m. birželio 17 d.
Liečia Baumschule 1940,VI. 16 d, telegramą Nr.5?»

I, Bendradarbiavimas tarp'Baltijos valstybių Estijos,Latvi
jos ir Lietuvos grindžiamas tų trijų valstybių 1954 m, rugsėjo 12 d. 
dešimčiai metų sudarytąja tarpusavio susipratimo ir bendradarbiavimo 
sutartimi. Be to, Latvija ir Estija 1923 m,lapkričio 1 do pasirašė 
tarpusavio gynimosi paktą, Praktiškai politinis bendradarbiavimas 
reiškėsi svarbiausia užs reik.min--riu pusmetinėmis konferencijomis ir 
bendromis spaudos konferencijomis; is antros pusės per jas pasireikš
davo nesutarimo ir rivalizacijos ženklu Baltijos santarvėj.Latvija ir 
Estija įsakmiai nurodydavo savo nesiintėresavimą Klaipėdos ir Vilniaus 
klausimais, svarbiausiais Lietuvai. Rusijos dabartinis tvirtinimas,kad 
Lietuva yra prisidėjusi prie Esti jos-La t vi jos karinio paktą>,pagal tu
rimas informacijas yra be jokio pagrindo.Dėl labai panašios tų kraštų
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ekonominės struktūros ūkinis bendradarbiavimas tarp tų valstybių, 
nežiūrint padėtu dideliu pastangų Pe- pastaruosius; metus, nėra 
padaręs ve ttintinos pažangos. ipAo Sovietų 193’9 rugsėjo-spaliu m.

,7/su Baltijos valstybėmis; tarp Baltijos valstybių nėra glaudesnio 
bendradarbiavimo anti-rusįškfįja prasme.. Trijų Baltijos valstybių 
vyriausybės supranta tokios politikos pavojus,- turėdamas galvoj,kad 
Sovietu Rusijos kariuomenė jų kraštus gali okupuoti.

II. Dėl tu paėįuLriežtsSiu negali būti klausimo - per pastaruo
sius kelis mėnesius - apie Baltijos valstybių, užs.politikos pareina- 
mumą nuo Vokietijos. Iž tikrųjų. Lietuves vyriausybė ligi pastarųjų 
dienų, ra tyt, nebuvo visiškai tikra, ar mes esame politiniu požiūriu 
visiškai nesuinteresuoti Lietuva, taip kad daugelyje sluoksnių,pav., 
Lietuvos ministerio (Berlyne) atveju, gal būt, buvo kiek vilčių,kad 
Vokietija, Rusijos tolimesnių reikalavimų atsitikimu, tars Maskvoje 
žodį, .už Lietuvą, nors, tikra?., niekados iš' mūsų pusės nebuvo duota 
jokios progos tekiai prielaidai.

Iš antros pusės, mūsų ekonominiai saitai su Baltijos valsty
bėmis nuo karo pradžios buvo labai sustiprinti. Atsižvelgiant į 
Baltijos valstybių didelę svarbų Reicho karo ūkiui, prašau perskai
tyti pridedamų mln.Schnurre pro memoria.

,//t arpus a vės pagalbos pakto sudarymo Grundherr^j

Frames 214849, serial 407
Vokieti jos jižs. reik.mln..jos valstybės sekretorius(Weizsacker)

vis oms /Voki e t i įo s ai si .joms: a pi i nkr aš t i nė / el egrama

Pol.VI.1675 Berlynas,1940m.birželio 17 d.
Informacijai ir orientacijai jūsų pasikalbėjimams,
Be pasipriešinimo įvykdytas Rusijos kariuomenės dalinių įkur

dinimas Lietuvoje, Latvijoje ir E.tijoje, o taip pat Baltijos vals
tybių vyriausybių reorganizacija, rusų, vyriausybės siekta patikimes- 
niam bendradarbiavimui su Sovietų S-ga patikrinti, teliečia Rusija 
ir Baltijos valstybes. Dėl to, turint galvoje mūsų nepasikeitusius 
draugiškus Santykius su Sovietų S-ga, nėra jokio pagrindo mūsų ner
vingumui, į kurį mums užsienio spaudos dalis aiškiai pramatomu būdu 
priskiria.

Pasikalbėjimų metu prašau susilaikyti nuo pareiškimų, kurie 
galėtų būti palaikomi šališkais.

Prašau patvirtinti gavimą.
V/sizsacker

(154 p.)

Frames 112218- serial 105
Vokieti jos^ambasadorius Sovietų S-goje (Schulenburg) 

Vokietijos užs.reikalų ministerijai
Telegrama

Labai skubu Maskva,1940m.birželio 18d. 1 10val>
Nr«1167,birželio 1? d. .. Gauta 1940m.birželio 18 d. - 4 vale

Mol' tovas pakvietė mane šį vakarų į savo .įstaigų ir pareiškė 
Sovietų vyriausybės nuoširdžiausius sveikinimus dėl vokiečių gink
luotų pajėgų pulkaus laimėjimo. Po to Molotovas painformavo mane 
apie sovietų akciją prieš Baltijos valstybes. Jis paminėjo spaudoje 
paskelbtas priežastis ir pridūrė, kad tapo reikalinga padaryti gala 
visoms intrygom? kuriomis Anglija ir Prancūzija bandė pasėti nesuta- 
mą Ir nepasitikėjimą tarp Vokietijos ir Sov.S-gos Baltijos valstybės®.’
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I pasitarimus naujoms vyriausybėms suformuoti-Sovietu vy
riausybė žalia te:;, akredituotą sovietu pasiuntiniu pasiuntė šiuo 
specialius emisarus? . : •• * .. ...-•’.’• &

Lietuvon.-.užsieniu reikalu-komisaro paraduotoj9 Dekanozovą, 
Latvijon - mihisterią tarybos atstovą Višinskį, Estijon - Leningrado 
srities partijos vadą Ždanovą.

Ryšium su Smetonos pabėgimu ir galimu Lietuvos kariuomenės 
daliniu sienų peržengimu, Molotovas pareiškė, kad, matyt, Lietuvos 
siena nėra tinkamai saugojama. Dėl to sovietu vyriausybė, prašoma, 
padės Lietuvos vyriausybei saugoti savo sienas.

Schulenburg
(154 p.)

Frames 112294-112297, serial 104
Vokietljos_ambasadorius Sovietu S-goje (Schulenburg) 

Vokietijos užs. reikalu ministerijai

Tgb,Kr.A/3192/40 Maskva,1940 m. liepos 11 d,
... Visas politinis susiinteresavimas Maskvoje yra sukon

centruotas į įvykius Baltijos valstybėse ir į tai, kas įvyks su 
Turkija ir Iranu, Daugelis mano, kad trys Baltijos valstybės taps 
visiškai priklausomos nuo Maskvos, t,y. jos bus inkorporuotos į 
Sov.S-gą. Trijų Baltijos valstybių pasiuntinybės Maskvoje mano,kad 
jos bus panaikintos ir turės trumpiausiu laiku susilikviduoti. Bend
rai manoma, kad sovietu vyriausybė pareikalaus pasišalinti visas 
svetimąsias misijas iš Kauno, Rygos ir Talino, Susijaudinimas tarp 
■šia esančią lietuviu, latviu ir estu yra nepaprastai didelis. Tačiau, 
tolimesnė įvykiu raida lauktina.

(185 p.)

Frames 214783-214788, serial 407
Vokietijos užs^reik.minister!jos pro memoria

Atsilankąs pas mane Lietuvos ministeris pareiškė štai ką;
Atsižvelgdamas į svarbius įvykius jo krašte jis laiko savo 

pareiga nepraleisti tylomis šių įvykiu:.
Jis savo nusistatymą tu įvykiu atžvilgiu yra sutraukąs savo 

rašte Reicho užs, re ik ..ministeri ui. Rašto pateikimas laikomas jo vie
našališku aktu ir jis vienas už jį prisiimąs atsakomybę. Tuo veiksmu 
jis nenorįs sudaryti bet kuriu sunkumu Vokietijos politikai.

Klausimas kilo šiuo budu: Prieš kiek laiko (Lietuvos), užs.reik, 
min.Urbšys kaip apsaugos priemonę nurodė visiems Lietuvos ministeriams 
imtis tokio žygio, jei (Lietuvos) suverenumas turėtu būti perleistas 
Sov.S-gai, Po susižinojimo tarp Lietuvos ministeriu jis esąs tikras, 
kad šiandien visose sostinėse, kur Lietuva atstovaujama, bus įteik
tos atitinkamos notos. Tada ministeris įteikė man pridedamą raštą, 
kuriame pareiškiamas "iškilmingiausias ir gii ežėiausias protestas".

Fonui Škirpai pasakiau, kad <šiuo metu aš ketinu įteiktąjį do
kumentą pasilaikyti, ir is jo pareiškimu supratau, kad jis nelaukia 
jokiu komentaru (dėl įteiktojo rašto). Tačiau aš jam negalėjau pa
sakyti, ar Vokietijos vyriausybė iš viso būtu pasirengusi priimti 
tokią notą, ir dėl to turiu rezervuoti sau teisę ją grąžinti.

Tada ministeris pareiškė, kad jis, ypatingai turėdamas galvoje 
žinomą Vokietijos laikyseną, notoje yra praleidęs vieną punktą, 
xurį kiti Lietuvos ministerial įjungs į savo notas, įteiktinas vy
riausybėms, prie kurią jie yra akredituoti,būtent, prašymą nepripažinti.
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inkorporacijos a Mini storis paklausė ? ar jis negalėtą bent •žodžiu 
pareikšti kalbamą prašymą* _-J. tai atmečiau, į ką minieteri s pareiškė, 
kad tas jo.prašymas laikytinas nebuvusiu, Pagaliau ministeris pasakė, 
kad jis ketina apie savo žygi paskelbti per Eltos agentūros Berlyno 
skyrių t kadangi tai jam ati-odo reikalinga jo asmeniškai laikysenai 
įvykiu atžvilgiu pabrėžti c

Aš paprašiau minister! susilaikyti nuo paskelbimo, ir jis pa
žadėjo*

Pateikiama per valstybės sekretorių Reicho užs<>reik<>ministe
rial, prašant nūrodymų, ar nota pasilaikytina* Lauktina, kad Latvi
jos ir Estijos ministerial gali čia pateikti panašaus turinio notas. 
Latvijos ininisteris prašė pasimatymo su manim-šiandien 17,30 vai,

Woormann (163-169 p*p<») 
Priedas
Lie tavo s^min o Vokieti J o^e jSkjrga} Reiche juŽ3.reik*min<> (Ribbentropui) 
Ir,3991 * ~ ................. *
i-'one Reicho Ministre; Berlynas, 1940 m0liepos 21 d*

Turiu garbės Jūsų Ekscelencijai pareikšti kas seka;
Kaip jau yra žinoma, Socialistiniu Sovietu Respublikų Sąjunga, 

pasinaudodama nereikšmingu ir nepagristu pretekstu. 1940 m.-birželio 
14 d* Įteikė Lietuvai ultimatumą, kuriuo buvo i’cikalaujama;

lo priversti konstitucinę Lietuvos Vyriausybę atsistatydinti J
2o nenurodant teisiškai pagrįstos kaltės, patraukti teismo 

atsakomybėn Vidaus Reik«Ministxą,ir Saugumo Departamento Direktorių ir
3o leisti neribotam sovietą karinių pajėgų skaičiui įžygiuoti 

į Lietuvąe
Kita dieną rusą x-aud. armija, kuri pėrė j o .Lietuvos sieną, už

puolusi lietuvių pasienio sargybas, užsrno visą Lietuvą* V-M5.au spe
cialiai iš Maskvos atsiusto sovietų aukšto valdininko mums buvo 
primesta tariamoji vyriausybė ir Socialistinią Sovietą Respubliką 
Sąjunga paėmė į savo rankas viso valdymu kontrolę*

Norint galutinai Lietuvą inkorporuoti į i-oe5.nl1 ętinią Sovietą 
Respublikų S-ją, ėam-,>blriclic 14 d* buvo padarytį rinkimai J. Seimą, 
kuris visiškai auklaatojo lietuvių tautos valia* 1

. Kad nuslopinti bot kokį pasipriešinimą, dai* pries rinkimus 
buvo uždarytos visos lietuviškos draugijos ir ox*ganizacijos, paša
linant xodaktorius buvo išorlevartauva lietuviu spauda ir suimti 
daugiau ar mažiau visuomeniniam-' gyvenimo įtakingi žmon ės .Valstybi
nių įstaigų vedėjais, ypatingai saugumo policijoje, buvo paskirti 
asmens, kurie anksčiau buvo vieši Lietuvos valstybes priešai*

- Komunistinė parti ja buvo vii-nintelė poliuinė organizacija, kuri 
galėjo Legaliai veikti* Ji viena tik turėjo sprendžiamosios įtakos 
į minėtus rinkimus o Tebuvo le-i.stas vienas kanaidatų sąrašas ir bū
tent komunistu partijai priimtinas* . , , . ., . , .

Kad kuo platesnes k-.s.-s priverst a daxyvau**. rinkimuose, 
kiekvienam, kuris nenorėtų dalyvauti balsavime, buvo grasinama pa
skelbti u.*ant tautos priešu ir, bo to, buvo labai kontroliuojama 
balsuojamieji asmens*

Netrukus pasirodė, kad tokiose sąlygose išrinktas seimas 
buvo komunistų rankose; taigi ir Socialisuindą pavietų Respublikų 
vyriausybės aki as įrankiso Standie.n 194C nu 15. epos 21 d* Seimas 
priėmė nutarimą krašto miduje įvesti sovietų santvarką ir Lietuvą 
inkorporuoti į Rusijos-Sovletų Respublikų S-gą.

Visos šios Socialistinių Sovietų Respublikų S-gos priemonės 
sudaro fla-jrantiJjkiausį pažeidimą visą tarp Lietuve® Respublikos 
ir Socialistinių Sovietų Respublikų S-gos pasirašytų sutarčių o ypa
tingai ;
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1. 1920 m0 liepos 12 d. Taikos Sutarties, kuria Socialistiniu 
Sovietu Rospubliky. Sąjunga, kaipo buvusios caristinės Rusijos Įpėdinė, 
be jokiu rezervu pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir savarankiš
kumą ir visiems amžiams atsisakė nuo suverenumo teisiu, kuriu Rusija 
yra anksčiau turėjusi Lietuvos atžvilgiu (žiur. 1 str.);

2o 1926 m. rugsėjo 22 d, Nepuolimo Pakto ir jo 1931 m.gegužės 
6 d. ir 19J54 m. balandžio 4 dc pratęsimus. Šia sutartimi SSRS pasi
žadėjo visais atžvilgiais respektuoti.Lietuves suverenumą, o taip pat 
jos teritorinį integralumą ir neliečiamybę (žiūr. 2 str.), ir susi
laikyti nuo bet kurio jėgos panaudojimo (žiūr.3 str.);

3° 1939 m. spaliu 10 d. Savitarpės Pagalbos Sutarties, kuria 
SSRS dar kartą iškilmingai Lietuvą patikrino jokiais atvejais nepa
liesti Lietuvos Valstybės suverenumo ir jos vidaus santvarkos.

Turėdamas galvoje visas šias aplinkybes, kaipo konstituciniu 
Lietuvos Respublikos organą atitinkanti prie Vokietijos Reicho akre
dituotas Pasiuntinys, laikau būtina pareikšti iškilmingiausią ir 
tvirčiausią protestą prieš SSRS padarytą mano kraštui prievartą ir 
Lietuvos suverenumo bei valstybinės nepriklausomybės paglemžimą,nes 
anksčiau pažymėtas Seimo nutarimas, padarytas Rusą okupantams ver
čiant, yra ne kas kita, kaip negirdėtas lietuviu tautos valios pa- . 
reiškimo suklastojimas, kuris yra aiškiai priešingas Lietuvos valsty- . 
bis konstitucijos ir jos interesams, o taip pat ir teisei tautoms 
laisvai apsispręsti. Todėl jis nė jokiu atveju negali būti pripažin
tas turįs juridinės galios.

Naudodamasis šia proga prašau malonėti, Ekscelencija, priimti 
mano aukščiausios pagarbos pareiškimą.

Ko Škirpa
(169-171 P.P.)

Krames 214771, serial 4Q7
Vokietijos_užs^reik.ministerijos pro momoria

Berlynas, 1940 m. liepos 24 d.
Šiandien draugiška forma grąžinau Lietuvos ir Latvijos miniaJ 

toriams ją notas dėl ją kraštą inkorporavimo Į SovoS-ga ir paaiški
nau, kad mes iš ministoriu galine priimti tik notas, kuri:s patei
kiamos ją vyr.iausybią vardu. Tačiau, pagal turimus nurodymus, aš 
nenurodžiau, kad notos grąžinamos Reicho užs.reik.ministorio įsakymu,

Estijos mlnisteris šiandien taip pat norėjo įteikti man pa
našią notą. Prašiau jį to nedaryti, nurodydamas atitinkamas priežastis.

Lietuvos mlnisteris painformavo mane, kad jis sava iniciatyva 
nasluntė Lietuves vyriausybei telegramą, nrotestuodamas prieš nutarimą 
inkorporuoti (Lietuvą) į Sov.S-gą, pareikšdamas tarp kitko, kad re
zoliucijos nelaikąs saistančia lietuviu tautai ar jam pačiam. Latvi
jos (leidiny per klaidą parašyta: Lietuvos) ir Estijos anbasadoriai 
pasakė man, kad jie nėra pasiuntę panašios telegramos savo vyriausy
bėm ir nemaną to daryti.

Toliau, aš pasakiau trims minieteriams, kad jie ir kiti pa
siuntinybių nariai, įskai-tant ją šeimas, jeigu nori, gali likti Vo
kietijoje., Trys ministerial pareiškė labai įvertiną tai ir prašė 
manąs padėkoti Reicho užs.reik.minister!ui.

Noermann
(172-173 P0Po)
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Frames 112311? serial 104
Vokieti jos_ambasadorius Sov.S-goįe. (Schulenburgas)

Vokietijos užs.reikalą ministerijai
Telegrama

Labai skabu Maskva ,1940 m. 11epos 1J d .19,04 vai.
Nr.lJ6J>liepos 13 d. Gauta 1940m.liopos 13 d, -<21,10 vai.
Liečia Jūsų. 8 d.tclegramą Nr.1164 ir mano 12 d.telegramą Nr.1348.

Molotovas pakvietęs mane šiandien pareiškė štai ką: Stalinas 
dar kartą rūoestingai apsvarstė padėtį, susijusią su Lietuvos teri
torijos juosta, ir priėjo išvados, kad mūsą pretenzija į tą terito
rijos juostą ir Sovietą įsipareigojimas perleisti ją yra neginčijami. 
Tačiau esamomis aplinkybėmis šios teritorijos juostos perleidimas 
būtą sovietą vyriausybei nepaprastai nepatogus ir sunkus. Dėl to 
Stalinas ir jis pats rimtai prašo Vokietijos vyriausybę apsvarstyti, 
ar ji, turėdama galvoje nepaprastai draugiškus santykius tarp Vokieti
jos ir Sov.S-gos, nerastą btido, kuris pastoviai paliktą kalbamą 
teritorijos juostą Lietuvai.- Molotovas pridėjo, kad mes galime bet 
kuriuo metu iškeldinti vokiečiu kilmės gyventojus iš Lietuves ir 
taip pat iš tos teritorijos juostos. Molotovas keletą kartą pabrėžė 
sunkumus, kurie šiuo metu susidarytą Sov,S-gai dėl perleidimo kalba
mos teritorijos juostos, ir pavaizdavo savo ir Stalino prašymą esant 
labai skubiu, pakartotinai išreikšdamas viltį dėl Vokietijos nuo
laidos. Prašau telegrafuoti instrukcijas. Gal but Sovietą prašymas 
galėtą būti panaudotas pravesti mūsą ekonind.nl ams ir finansiniams 
reikalavimams Baltijos valstybių atžvilgiu.

Schulenburg
(166p.)

Frames 357760, serial 1379
Reicho užs.reik.ministeris Vokietijos ambasadoriui 

Sovietą Są jungoje_(Sohuįenhvrgui)
Tolegrama

Nr.l339,rugpiūėio 2 d. Berlynas,1940 m-rugp.2 d; 16,24 vai.
Gauta Maskvoje 1940 S-.2 d.,20,45 vai-

Liečia jūsą liepos 13 d. telegramą NrblJJSJ.
Prašau painformuoti poną Molotovą, kad Reichu vyriausybė priė

mė dėmesin Sovietą vyriausybės norą, kai Vokietija paliktą Sovietą 
S-gai tą Lietuvos dalį, kuri pagal Maskvos susitarimus yra priskirta 
Vokietijai, Tat reiškia gana reikšmingą Maskvos sutarties pakeitimą 
Vokietijos nenaudai. Kol Reicho vyriausybė detaliau svarstys šį 
klausimą, man tūtą įdomu išgirsti, kurį quid_pru_auo_s;' v".; sovietą 
vyriausybė,

Bibbentrop (1?4 p>)
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Frames 357764 ? serial 1.379 ■ .
Vokietijos užs.reik.ministerija Vokietijos ambasadai Sovo 

S-gojo ir Vokietijos pasiuntinybei Lietuvoje

Berlynas, 1940 morugpiūčio 9 d. 
W akli o 5225

Tik asmeninei informacijai
Lietuvos inkorporacija i SovoS-gos teritorija sudaro visiškai 

naują padėtį Klaipėdos laisvoj© uosto zonoje. Laisvoji uosto zona 
reiškia tarptautinį įsipareigojimą, kad palengvintu Lietuvai jos 
svarbiausio uosto grąžinimą Vokietijai. Rusijai, kuri išplito ir 
save dispozicijoje turi didelį Baltijos juros uostu skaičių, (lais
vojo uosto zona) nustojo realios reikšmės; jos tolimesnė egzistencija 
sudarytų politiniu požiūriu pavojingas rusų, privilegijas Vokietijos 
teritorijoj c□ jeigu Rusija reikalautą laikyti ir toliau laisvojo 
uosto zon? Klaipėdoje, tai mūsą pozicija tuo klausimu turėtų būti 
šitokia; pažadai; duoti 1939 m. kovo 22 do. Vokieti j os-Lietuve s sutar
timi, nebetaikomi Lietuvai, inkorporuotai į SovoS-gą. Kompetetingos 
įstaigos turi imtis reikalingų žygių esamai padėčiai baigti.

Rusų susisiekimo per Vokietijos uostą klausimas ypatingai 
turėtinas galvoje.

pavedimu; S chnurre
(176 P=)

Frames 112333, -serial 1Q'+
Vokietijos ambasadorius SeVoS-gsje (Schulenburg)— , .a. — _ "r. . '.K* —• —■* k r' — • — —— • »—» —* O— — — — -M

‘■Veklėti jus uzs e reikalų ministerijaiia. »• <£«-*■ >M »M *ZW ar OM» >— «ai <—> — V.1 v wu --

Labai skubu
Slapta
Nr.1638, rugpiūdl o 12 d»

Telegrama

Maskva51940m.-rugpo 13 d. 12,25 vai. 
Gauta 1940 m.rugp.13 d. 15,25 vai.

Liečia mano 7 d. telegramą 1590. •
Molotovas šiandien įteikė man Lietuvos teritorijos juostos 

klausimų ilgą memorandumą, kuf pareiškia, kad teritorinė kompensa
cija So.v,S-gai nepriimtina, tačiau pažymi, jog Sov.S-ga pasirengusi 
sumokėti už tas teritorijos juostos pasilaikymą Sov<,S-gai 3.850.000 
aukso dol-erių^ _ ' (tsy, pusė sumos, kurią JAV su
mokėjo Rusijai uZ xxiiaskos perleidimą) auksu bei prekėmis,

, kalu Vokietija norėtų.
Memorandumo tekstas bus pasiųstas trečiadienį lėktuvu per 

kurjerio
Schulenburg i, ° (176 pc)

Fran#© 112436-112437> serial 104
Vokietįj os_ambasadorius Sov4S-goje_(Sohuįenburg) 

Voki et ij os_užs 0Tei kalų _minis t eriįai
Tel agrama.

Skubu Maskva,194Qmorugp030 d,,22,12valt
Nr.l799,uugpc3O d, Gauta,1940m.rugp.31 d.12,10 valo
Liečia rogpiūčio 9 d. instrukciją WoXII,5228.
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Vakar vakare Molotovas prašė mane atsilankyti pas jį. ir įteikė man 
note verbale', kurioje atkreipiamas dėmesys į vokiečiu įstaigų 
Klaipėdos'laisvojo uosto zonoje veikla* kuria pažeidžiama Lietuvos 
sovietinės respublikas teisės ir interesai. Vokiečių įstaigos, 
nebodamos teisių, fiksuotų Vokietijos-Lietuvos gėgūžės 20 d, sutar
timi dėl Klaipėdos laisvojo uosto zonos (tat smulkiai cituojama 
verbalinėje notoje), įsakė vokiečių, kariniams daliniams įžengti į 
laisvojo uosto zoną, sutrikdė muitinės veikimą ir praneši, kad 
visos zonoje esančios Lietuvos prekės turi būti atsiimtos^

Tuo būdu vokiečių įstaigos rimtai palietė Lietuvos, dabar 
sudarančios Sovietų S-gos dalį, ekonominę padėtį ir prekybines ga
limybes c Sovietų vyriaugybė mano, kad Lietuves sovietinė respublika 
turi teisių į visas teises ir privilegijas, teikiamas Vokietijos- 
Lietuvos sutartinai; o taip pat ir 1939 ui. gegužės 20 d. pasikeistais 
laiškais tarp Schnurre ir Įiorkaįėio (Lietuvos užs.reik.min-jos 
Ekonom.Dep-to direktorius) ir kad' jų galiojimas negali būti nutrauk
tas vienašaliu aktu.

Molotovas pridėjo žodžiu-, kad taip kaip Vokietijos vyriau
sybė laiko savaime suprantamu dalyku vykdymą prekybinių sutarčių, 
sudarytų tarp Vokietijos ir Baltijos valstybių, taip ir Sovietų 
vyriausybė turi reikalauti, kad būtų..laikomasi Vokietijos-Lietuvos 
sutarties dėl{giąįjpėdos laisvojo uosto zonos, kuri irgi yra preky
binį ogjsta'rtiš>; ’■ J*; .-f’ ?

Prašau titeh pranešti, kaip atsakyti į verbalinę notą,kurios 
tękstą pasiųsiu artimiausiu kurjeriu.

Ministeris. .Schnurre įduoda atskirai savo nuomonę šiuo 
klausimu. ,s ' - į./t '

Schulenburg
. .. . (177-178 p.p.)

Frames 357827-257830, serial 1379 . t . \ . .
.-'Reicho .užs.reik.minįst0ris £Rįbbentrog) jos

.j tv Sov.S-goje (Schulenburg)_
< ;■ - - ' Tel egrama

Labai skubu Berlynas,1940 m.rugsėjo 6 d. 4,35 vai.
.į Gauta Maskvoje 1940m»rugss6 d, 10 vai.

Nr. 160^ rugsėjo 5 d. 
ambasadoriui asmeniškai 
Liečia jūsų telsgramą Kr.1241

Dėl jūsų sugestijų jūsų informacijai pranešu:

4) Palieku jūsų nuožiūrai nuspręsti, ar šia proga būtų 
tinkama iškelti Lietuvos teritorijos juostos klausimą. Jei many 
tumėte, kad tai tiktų, tai galite pasakyti Molotovui, kad Reicho 
vyriausybė principe yra pasirengusi uz atitinkamą kompensaciją 
atsisakyti nuo pretenzijos į Maskvoje sutartą Lietuvos teritorijos 
juostą. Sovietų S-gos pasiūlytoji mums kompensacija mums yra aiš
kiai nepriimtina. Šiuo metu mes ruošiame pasiūlymą atitinkamai kom
pensacijai ir greitu laiku jį pranešime Sovietų vyriausybei.

5) Iš kitos pusės, prašau šia proga neforsuoti Klaipėdos 
laisvojo uosto zonos klausimo. Mos turime laikytis nuomonės,kad 
Sovietų vyriausybei negalime duoti laisvojo uosto zonos Klaipėdoje. 
Sis klausimas turčių būti su Sovietų vyriausybe aptartas atskirai.

Ribbentrop
(187 P.)
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Frames 214737a serial 407
Vokietijos ambasadorius SoVcS-go^e (Schulenburg)

Vokietijos uis.reikalu_ministerijai
Telegrama 

■n <» «— •» *“

Skubu Maskva,1940m.rugsėjo 10 d. - 17,58val«
Gauta 1940m.rugsėjo 11 d.-20 vai.

Nr.1900, rugsėjo 11 d. '
Liečia; jūsų 10 d. telegramą Kr.1649.

Molotovas parodė didelio susidomėjimo pareiškimu, kurį aš 
keėetą kartu turėjau pakartoti, kad "Reicho vyriausybė yra prin
cipe pasirengusi, gaudama atitinkamą kompensacija, atsisakyti tei
siu X Lietuvos teritorijos juostą? dėl kurios perleidimo (Vokietijai) 
buvo sutarta Maskvoje’’. Turiu įspūdžio, kad Molotovas buvo pa
tenkintas. Mano pareiškimą, kad pasiūlytoji kompensacija aiškiai 
nėra mums priimtina ir kad mes ruošiame kantra-pasiūlymą, Moloto
vas pasižymiėjo nekomentuodamas.

Schulenburg ,,Po n >

Frames 46290, serial 66
Pro memoria apie pasikalbėjimę_tarp Reicho_užs.reik.min.Ribben- 
tropo ir SPRS liaudies komisaru tarybos pirmininko ir užs.reik. 
liaudies komisaro V.M.Molotovo... Berlyne 1940m.lapkričio 12 d.

(Ištrauka)
RM 41/40

(Molotovas Ribbentropui );... Tokiu būdu iš Vokietijos - 
Rusijos pakto turėjo naudos abu partneriai, tiek Vokietija,tiek 
Rusija, nes paktas įgalino Rusiją įgyvendinti jos teisėta revizija 
Vakaruose, Vokietijos laimėjimas prieš Lenkija ir Prancūzija žy
miai prisidėjo prie tą revizijų sėkmingo realizavimo. Abudu Vokie
ti jos-Rusi jos cakt6 partneriai drauge padarė gerą sandėrį. Taį&ra 
pats naudingiausias pagrindas bet kuriam paktui. Dabar kyla klau
simas, ar juodu negalėtą taip pat ir ateityje daryti drauge gerą 
bizniu...

Berlynas, 1940 m. lapkričio 1? d.
Schmidt 

(ministeris) (221 p.)

Frames 0281-o259, serial F 3
Pro memoria apie pasikalbėjimą tarn Fūhrsrio ir Liaudies 
komisarą Tarybos pirm-ko ir užsereik.Liaudies Komisaro 
Molotovo 1940 m, lapkričio mėn.12 d. (ištrauka)

Valstybinė paslaptis
Fuh. 32/40 g.,R5,

(Hitleris Molotovui)_3» .••Daugeliu atveją, blaiviai 
traktuodamas Vokietijos ir Rusijos interesus, jis (fūhreris) ne- 
visados buvo linkęs į nuolaidas, tačiau jis suprato, kad pageidau
tina pusiaukelyje sutikti su rusą reikalais, kaip, pav.,Lietuvos
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atveju,. Ekonominiu požiūriu Lietuva, iš tiknįjū, turi tam tifcros 
reikšmės mu.js> tačiau politiniu atžvilgiu mes supratome reikalą 
išlyginti padėtį tuo klausimu, kad ateityje būtų, išvengta dvasinio 
atgimimo tų tendencijų, kurios buvo įtempimo tarp abiejų valstybių - 
Vokietijos ir Busijos priežastis 1 j

(Molotovas Hitleriui):.., Jis taip pat mano, kad Vokietijos 
:.r SoVuS-gos interesas būtų, jei abi valstybės bendradarbiautų 
:.r nekovotų viena su antra. Prieš jam išvykstant iš Maskvoš, Sta
linas davė jam tikslias instrukcijas, ir visa, ką jis kalbės, ati
tinka Stalino pažiūras* Jis pritaria Fūhrerio nuomonei, kad abu 
partneriai turėjo esminės naudos iš vokiečių-rusų susitarimo. ,,, 
Iškeikiant Lietuvą į Liublino vaivadiją, visoks galimas trynimasis 
tarp Rusijos ir Vokietijos tapo pašalintas. DėTUVokietĮjos-Rusijos 
susitarimas per pastaruosius metus traktuotinas kėip išpildytas, 
Išskyrus vieną ‘.pūnktą, būtent, dėl Suomijos...

Berlynas, 1940 m. lapkričio 16 d.
Schmidt (234 p.)

Frames 154-190, serial F 13
Pro memorla apie_pasikalbėįimą_targ Fūhrerio_ir Liaudies
Komisarų_Tarybos pirm, ko Molotovo...Berlyne 1040.ll.lJd.

{Ištrauka)
Fuh.35/40,
Fuhreris palietė vakar dienos pasikalbėjimo metu padarymą Molotovo 
pastabą, kad vokiečių-rusų susitarimas buvo išpildytas ’’išskyrus 
vieną punktą, būtent, dėl Suomijos”.

Molotovas paaiškino,kad jo pastaba lietė ne tik patį vokiečių- 
rusų susitarimą, bet ypatingai slaptuosius protokolus,

Fuhreris atsakė, kad slaptame protokole Įtakos zonos ir inte
resų sferos buvo sutartos ir pasidalintos tarp Vokietijos ir Rusijos. 
Kiek tai lietė teritorijų paėmimą valdyti, tai Vokietija susitarimų 
lalkėši; tačiau Rusijos atveju esama ne visai taip. Kiekvienu atveju 
Vokietija nėra okupavusi jokios teritorijos, kuri būtų buvus rusų 
Įtakos sferoje,

Lietuva jau buvo paminėta vakar. Nėra abejonės, kad šiuo 
reikalu Įvykę pakeitimai, nukrypstą nuo pirminio Vokietijos-Rusijos 
susitarimo, daugiausia parėjo nuo rusų iniciatyvos. Ar sunkumai - 
kuriems išvengti rusai yra pateikę sugestijų - faktlnai kilo dėl 
Lenkijos padalinimo, nediskutuųkime. Kiekvienu atveju Liublino vai
vadija ekonominiu požiūriu nebuvo kompensacija už Lietuvą. Tačiau 
vokiečiai matė, kad Įvykių eigoje susidariusi padėtis pareikalavo 
pirminio susitarimo revizijas.

(Hitleris Molotovui):,., Vokietija laukė, kad bus atsižvelgta 
į šiuos josios interesus (t«y. ekonominius interesus Suomijoje ir 
Rumunijoje), juo labiau, kad ji laiku parodė suprantanti rusų norus 
Lietuvos atveju,.,

(Molotovas Hitleriui). Kas liečia pirminio susitarimo dėl 
Lietuvos ir Liublino vaivadijos revizijos klausimu, tai Molotovas 
nurodė, kad SovtS-ga nereikalautų jo revizijos, jeigu pati Vokietija 
nebūtų to norėjusi. Tačiau jis tiki, kad naujasis sprendimas yra
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buvęs abiejų šulių interesuose, — Šiuo momentu įsiterpė užs.reik. 
minister! s , sakydamas , kad tikrai Rusija tos revizijos nestatė kaip 
būtinos sąlygos, tačiau ji jos reikalavo labai smarkiai.

Molotovas tvirtino, kad Sov.vyriausybė nebūty, atsisakiusi 
palikti klausimus taip, kaip buofirminiame susitarime numatyta. Už 
savo nuolaidas Lietuvos klaus imiP'gaVįkompensaciją Lenkijos žemėmis.

Čia įsiterpė fuhreris, sakydamas, kad šie mainai ekonominiu 
požiūriu negali būti laikomi tinkama kompensacija.

Tada Molotovas paminėjo Lietuvos teritorijos juostos klausimą 
ir pabrėžė, kad sovietą vyriausybė tuo reikalu dar nėra gavusi iš 
Vokietijos aiškaus atsakymo. Kaip ten bebūtu, klausimas reikalingas 
sprendimo. ...

(Hitleris Molotovui):... I Molotovo atsikirtimą, kad revizi
jos klausimai dėl Lietuvos teritorijos juostos ir Bukovinos nebuvę 
labai didelės svarbos, palyginus su revizijomis, kurią Vokietija 
kai kur ėmėsi karine jėga, fuhreris atsakė, kad taip vadinama ’’revi
zija ginklo jėga” iš viso nebuvo susitarimo objektas.

Tačiau Molotovas laikėsi anksčiau pareikštos nuomonės, kad 
Rusijos norėtosios revizijos buvo nerei kišmin^^s.,

Fuhreris atsakė, kad, jei norima, kad vokieėią-rusą bendra
darbiavimas ateityje būtą pozityvus? Sovietų, vyriausybė turėtą su
prasti, jog Vokietija veda mirtiną kovą, kurią ji bet kuria kaina 
norėtą baigti sėkmingai. ...

Berlynas, 1940 m. lapkričio lp d.
Schmidt

(254-247 p.p.)

Frames 333-334, serial F 15
Slaptasis protokolas

Vokietijos ambasadorius grafas von der SchuJenburg, Vokie
tijos reicho vyriausybės įgaliotas, iš vienos Ir STlio Liaudies
Komisarą Tarybos pirmininkas V.M.Molotovas, oTRS vyriausybės Įgalio
tas, iš antros pusės, susitarė šiaip:

1. Vokietijos reicho vyriausybė atsisako savo pretenzijos
į Lietuvos teritorijos juostą, minimą 1939 m. rugsėjo 28 d. papila 
domame slaptame protokole ir atžymėtą žemėlapyje, pridėtame prie 
' ■ protokolo;

2. STBS vyriausybė yra pasirengusi kompensuoti Vokietijos 
reicho vyriausybei už teritoriją, minimą šio protokolo pirmame 
punkte, mokėdama Vokietijai 7.500.000 aukso dolerią, arba 31*500000 
reichsmarkių.

STBS vyriausybė 31.5 milijonus reichsmarkių sumokės šiuo 
būdu: vieną aštuntąją dalį, t.y. 3-937.500 reichsmarkią ne geležies 
metalo tiekimais trijų mėnesių būvyje nu; šio protokolo pasirašymo 
dienos, o likusias septynias aštuntąsias dalis, arba 27.562.500 
reichsmarkių., auksu, atskaitant juos iš vokiečių mokėjimą auksu, 
kuriuos Vokietija tui sumokėti 1941 m. vasario 11 d. pagal laiškus, 
pasikeistus tarp Vokietijos ekonominės delegacijos pirmininko dr. 
Schnurre ir 5TRS užs.prekybos liaudies komisaro pono A.J.Mikąjano 
ryšium su 1941 m. sausio 10 d. susitarimu dėl tarpusaviu tiekimą 
sutarties antrojo perijedo metu pagal ekonominį susitarimą., 1940m. 
vasario 11 d. pasirašytą tarp Vokietijos Reicho-STRS.
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3» $io protokolo surašyta po du originaliaius egzempliorius 

vokiečių ir rusų kalbomis; protokolas įgyja galios jį pasirašius.
Maskva, 1941 m» sausio 10 d.

Už Vokietijos Reicho STRS vyriausybės įgaliojimu;
vyriausybę; V^Molotov (antspaudas)

Schulenburg
(antspaudas) (26?-268p.p.)

~ — =?~ =3 = = = — = - = = ==7 == =5= — = = =X = =n= = =» = SS= =2= = = = SS

BALTIJOS KRAŠTŲ KLAUSIMAS KARO EPILOGE

Nurnbergo byloj gcn,Jodl liudiję, kad Hitleris apie busi
mąjį karą su sovietais prakalbęs jau 1940 m. rugpiūėio m. Toj pa
čioj byloj marš Paulus parodė, kad jis nuo 1940 m. rugsėjo 3 d. li
gi lapkričio m, dirbęs ruošdamas puolimo prieš Sovietų S-ga planus. 
Lapkričio 13 do Hitleris įsakęs visus pasirengimus baigti ligi 
1941 .m. gegužės 15 d. Maskvon'

1941 m. balandžio 24 d, vokiečių, laivyno attacnė telegrama 
pranešė vokiečių admiralitetui, jog

"pasak italų ambasados patarėjo, britų ambasadorius pranašauja, 
kad karas prasidės birželio 22 d. ,Aš stengiuos tuos aiškiai 
kvailus gandus paneigti”. («Mazi-Soviet Relations”, p.330.)

Ryšium su atkakliais gandais apie kilsiantį, vokieėių-sovietų 
karą (kuriuos lyg patvirtino pernelyg dažnas Vokiečių žvalgybinių 
lėktuvų įskridimas į. sovietų teritoriją) sovietų vyriausybė, no
rėdama išprovokuoti oficialų reicho vyriausybės pasisakymą, 1941m. 
birželi© 13 d.'paskelbdino TASSo komunikatą, kuriame tarp kitko 
sakoma, jog 

"sovietinių sluoksnių manymu, neturi jokio pagrindo gandai, 
pasak kurių Vokietija ketinanti sulaužyti paktą .ir užpulti 
Sovietų Sąjungą",,

Bet vokiečių vyriausybė tylėjo. 1941 nu birželio 21 d.
9,30 vai. vakaro Molotovas pasikvietė pas save vokiečių ambasadorių 
Schulenburgą jam pranešti, kad vienas i sovietų teritoriją įskri
dęs vokiečių lėktuvas buvo priverstas nusileisti ir kad ja įgula 
internuota. Po to Molotovas atsilošęs fotely ir, žiūrėdamas 
Schulenburgui į akis, paklausęs:-

-• Bet pasakykit Jus man, kas gi ten darosi? Mes turim ne
rimą keliančių žinių. Ar Vokietija turi kokių nors pageidavimų?

fG.Timm, "Die ietzten Tagen in Moskau", Die Gegenuart.
1947eIXs30r p»p«J.8-19»)

- Schulenburgas prižadėjo atsiklausti savo vyriausybės.
Vos grįžts iš pasimatymo su Molotovu, Schulenburgas gavo 

Ribbentropo radijcgramą, paženklintą "labai skubiai; valstybinė 
paslaptis”. Joj buvo įsakoma tuoj sunaikinti šifrus, išardyti 
radijo siųstuvą ir ko greičiausiai įteikti Molotovui pareiškimą, 
kurio pabaigoj sakoma, jog fįjhreris įsakė vokiečių ginkluo
tosioms pajėgoms visomis turimomis priemonėmis pasipriešinti tai 
(sovietų) grėsmei". Trečiasis vokiečių notos punktas sake;

"Diplomatinėje ir karinėje srityje pasidarė aišku, kad Sovietų 
S-ga - priešingai jos pareiškimams, padarytiems sudarant sutar
tis (su reichu), esą ji neketinanti subolševikinti ir aneksuoti
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jos įtakos sferon patenkančiu kraštą.- - kur tik galėdama 
stengėsi pastūmėti sovietu karinę galybę į Vakarus ir plėsti 
bolševizmą toliau Europon. Tai aiškiai įrodė Sovietą S-gos

, akcija Baltijos valstybėse, Suomijoj ir Rumunijoj”. (Nazi- 
Soviet Relations, 343 p.)

Prasidėjus vokiečią-sovietą karui Lietuvos ir kitą Balti
jos valstybią klausimas buvo palaidotas archyvuose. Jis beiškil
davo užkulisinėse kariaujančiąją galybią pertraktacijose - didžio
jo tarptautinio vyksmo paraštėje - nebe kaip savaiminga problema, 
bet kaip smulkus mainą, pinigas didžiąją marėandaže. Iš to meto 
oficialiai paskelbtą dokumentą dar neturim. Naudojamės nuotrupo
mis, paskelbtomis periodinėje spaudoje, bei vieno kito diplomato 
atsiminimais.

1. T e. -r p J st o v i e t ą ir vokiečiu
JV valstybės departamento žinioje esančiuose buvusios 

reicho užsieniu reikalu ministerijos archyvuose esą dokumentą, 
kurie rodo, kad karo ratu buvusi visa eilė tiek vokiečiu, tiek 
sovietą slaptu bandymą pasiekti separating taikos. ("Time" 1946m. 
gruodžio 2J d. ,vol. XLVi.II, -Nr.26, p. 14; "Carrefour" 1947 m. 
lapkričio 26 d.) Pastarasis šaltinis nurodo.: jog tarp 1943 m. 
sausio m. ir 1944 m. pavasario buvę penki tokie bandymai.

Šveicarą "Gazette de Lauzanne" paskelbė šį vieno buvusio 
vokiečiu įgalioto ministerio, anonimiškai paženklinto baronu X..., 
parodymą (cit.iš "Figaro" 194? m, balandžio 4 d.):

"I943 m. birželio 27 d. mane pasišaukė Riobentropas. Jis man 
pasakė, jog sovietą užs.reik.liaudies komisą d. ato politinio 
skyriaus direktorius Aleksandrovas jau kelios dienos esąs 
Stockholrne, kur jis sovietą minis terio, ponios Kolontai, ^pade
damas suėjęs į kontaktą su vokiečiu pasiuntinybe per vieną že

mesnįjį jos tarnautoją. Aleksandrovas sakėsi esąs Stalino asme
niškai pavestas pasiūlyti reichui, galimumą sudaryti paliaubas 
šiomis sąlygomis:

1. atstatyti sienas, buvusias prieš 1959m,rugsėjo 1 d,
2. Vokietija nesiinteresuos teritorijomis į rytus nuo tos 

sienos".
'(■Toliau eina dar keturi punktai.)
Vokietija turinti atsakyti - taip ar ne - ligi 1943 m. 

liepos 10 d. Jai sovietą pasiūlymą atmetus, "Aleksandrovui 
pavesta dar suglaudinti sovietą santykius su anglosaksais 
visiškam Vokietijos sunaikinimui. Baigęs tai dėstyti, Ribbentro- 
pas man (baronui X.) pavedė tuoj vykti į ūKW pranešti tai Hit
leriui ir gauti jo instrukcijas. Aš susitikau su kancleriu 
kitą dieną 16 vai. Mogilevo apylinkėse, kur nuvykau lėktuvu. 
Hitleris mano expose išklausė tylėdamas, po to tyliu balsu 
tarė; pasakykit tam ponui (Aleksandrovu.!), kad Vokieti ja kovos 
ligi galutinio bolševizmo sunaikinimo". Audiencija buvo baigta".

Amerikiečią "Time" (1946.XII.23), remdamasis JV valstybės 
departamento žinioj-esančiais dokumentais, rašo, jog

"1943 me rudenį, kai naciu smukimas jau buvo įsibėgėjęs, bet 
"trys didieji" (Sov.S-gą, JV ir D.Britanija. E.) dar nebuvo 
Teherane pasiekę kadnią susitarimą, Berlynas zondavo Kremlią 
dėl separatinės taikos, Maskva davė vokiečiams suprasti, kad 
Sovietą S-ga (sėparatinę taiką)pasirašytą, jeigu Berlynas 
priimtą šiuos reikalavimus; 1. pripažinti sovietinę Baltijos 
valstybią aneksi ją ■ , . (toliau eina dar trys punktai.)
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Derybos vėl nutruko, kai vokiečiai atsisakė leisti Rusijai 
kontroliuoti Vidurinius Rytus”.

Apie vokiečių-soviet'ų separatinės taikos bandymus dar 
karo metu, 1944 m. sausio 16 d.-, rašė britų. '’Sunday Times". 

t

2, Tarp Stalino ir Roosevelto
Ryšium su slaptaisiais vokiečių pasiūlymais sovietams 

1943 m. rudenį "Carrefour" (1947.XI.26) R.de Saint Jean rašo*
"Stalinų taip nustebino vokiečiu pasiūlymo originalumas,kad 
jis, norėdamas jį patogiai išstudijuoti, vis atidėliojo Roose
velto kvietimų susitikti: Rooseveltas tik iš ketvirto karto 
prisiprašė jį į Teheraną... Atidėliojimo taktika, panaši į 
1939 m. rugpiūčio m. derybas, kada Maskva, galėdama pasirinkti 
tarp anglų-prancūzų, propozicijų, ir slaptų Hitlerio pasiūlymų, 
pastaruosius rado pelnįngesnius ir juos pasirinko. Šįsyk Stali
nas pareikalavo Rygos-Isrambulo linijos, ir savo nustebimui iš 
Hitlerio ją gavo. Be Dardanelų, sovietai reikalavo išėjimo į 
Persijos įlanką... Norėdama bet kuria kaina gauti atsakymą dar ■ 
prieš Teheraną (1943 m. lapkričio m.), Maskva pasiuntė parlamen
tarais kelis nelaisvėn paimtus marš, paulaus štabo karininkus. 
Bet šie negrįžo..."

Vakariniai sąjungininkai tai jautė, Prieš pat Teherano 
konferenąiją, 1943 m. spalių m., vienas iš artimiausių Roosevelto 
patikėtinių, Harry Hopkins,.rašė "The American Magazine";

"Jei mes netektume Rusijos, aš netikiu, kad karą pralaimėtume-, 
bet numatytą pergalės datą - 1945 m. - tektų nukelti tolyn".

Teherane Stalinas užtat galėjo skinti savo šantažo vaisius 
ir manevruoti Rooseveltą. Karo meto lenku ambasadorius’JV, Jan Cie- 
chanowski, savo atsiminimuose ("Carrefour", 194/m.vasario 13 d.) 
rašo, jog „prezidentas Rooseveltas pareiškė savo dėmesį Suomijai ir 
trims Baltijos valstybėms,,. Stalinas atrodė visiškai nelinkęs 
duoti patikinimų dėl trijų Baltijos valstybių. Dėl jų jis dar nieko 
nebuvo nutaręs, Jis nežinojo, ar jos išlaikys savo prieškarinį 
statusą, ar jis jas sulydins į vieną valstybę. Tačiau jis manąs, 
kad dėl jų strateginės padėties ir ūkinės reikšmės tie trys kraštai 
turėsią pasilikti glaudžiam kontakte su sovietais. Tačiau tai ne
reiškią, kad jie taps sovietinėmis respublikomis Sovietų S-gos 
rėmuose. Jis galvojąs apie naują susiartinimo sistemą, apie kurią 
jis betgi tuo tarpu nieko tikslesnio negalįs pasakyti.

Atsakydamas į vieną Churchillio klausimą, Stalinas pasakė, 
kad sovietai, be abejQ>, įkursią sausumos, oro ir jūres bazes Bal
tijos valstybių teritorijose. Jis pridūrė neteikiąs jokios reikšmės 
jų režimo klausimui ir net neišjungiąs galimumo, kad tas režimas 
būtų kapitalistinis. Pagaliau, jis užtikrino prezidentą Rooseveltą 
ir Churcbillį, kad viduje Baltijos valstybės bus visiškai autonominės 

Prezidentas Rooseveltas po to paklausė Staliną, nuo kurių 
sąlygų priklausomas bus jo galutinis sprendimas, Stalinas atsakė j 
jog pirmų pirmiausia jis ketinąs atsiklausti vietos gyventoj^,'.'.
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Cordell Hull, ligi 1944 h. lapkričio m. JAV valstybės 
sekretorius, savo atsiminimuose liudija, jog

kas liečia Lenkijos ir Baltijos valstybių ateitį, Rooseveltas 
norėjo Stalinę prikalbėti "moraliniais argumentais", kad jis 
Baltijos kraštuose ir Rytų. Europos srityse, su kurių atidavimu 
Sovietu S~gai jau tada buvo skaitomasi, per dvejus metus pra
vestų. tautos atsiklausimą, (Cit. iš "Rhein-Echo", 1948.IV.8.)

Hull sakosi jau 1944 m. rudenį pradėjęs rimtai abejoti, 
ar Sovietų S-ga pasiryžusi laikytis bendradarbiavimo su Vakarų 
sąjungininkais politikose jis aštriai pasisako prieš Roosevelto 
nekantrumų ir asmeninį jo kišimąsi į užsienių politiką net per 
valstybės sekretoriaus galvą.

Šiaip ar taip, Teherane buvo paskutinis bandymas spręsti 
■ Baltijos kraštų problemą aukščiausiame tarptautiniame gremiume 

Jaltos konferencijoje, kaip liudija James Byrnes,
"Molotovas pareiškė viltį, kad Gudija, Ukraina ir Lietuva 
bus priimtos į Jungtines Tautas.:. Premjeras Churchillis 
palaikė sovietų reikalavimą, pareikšdamas; "Mano širdis su 
Gudija, kuri paplūdusį krauju mušė tironą". (James F.Byrnes 
"Speaking Frankly", p.39.)

Toliau Byrnes pažymi, jog prezidentas Rooseveltas, 
"nenorėdamas (su tuo) sutikti, bet taip pat nenorėdamas ir 
tiesiogiai prieštarauti 
organizacijos klausimas 
studijuoti klausimą, ar 
kaip vieną balsą, šiaip 
jau n e t .i k nebe 
bės klausimo, bet aiškiai 
pane'igti sovietų tezę, kad Lietuva yra Sovietų S-gos 
respublika. Dėl ko jis iš tikrųjų n e n o r ė jo sutikti su 
sovietų reikalavimu, iš Byrnes liudijimo taip pat neaišku. 
Žinom tik, kad galų gale buvo sutarta į Jungtines Tautas įsileisti 
tarybines Gudiją ir Ukrainą; tarybinė Lietuva buvo iš
braukta.

Taip su Teheranu Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų klausimas 
pranyko iš sąjungininkų svarstymų dienotvarkės. Belieka laukti, 
kada jį prikels atbundanti tarptautinė sąžinė

Churchilliui su Stalinu, kol tarptautinės 
tebekybpjo", pareiškė, jog reikią iš
kąri nors valstybė gali gauti daugiau 
ar taip, prezidentas Rooseveltas Jaltoj 
kėlė Baltijos kraštu nepriklausomy-< 

vengė įsakmiai iš principo
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