
 

 



 

 

„TVIRTINU“           Forma Nr. 1 

1941 m. kovo 5 dieną     /atspaudas/  Areštą     sankcionuoju 

LSSR   VALSTYBĖS  SAUGUMO  /parašas/    /parašas/ 

LIAUDIES  KOMISARAS       /atspaudas/    ...................................................... 

Valstybės saugumo majoras                Prokuroro  parašas 

        (GLADKOVAS   ГЛАДКОВ)     1941 m.  kovo   6 dieną 

Nutarimas 
(areštui) 

Kaunas,  1941 m.  kovo  5  dieną 

Aš  Lietuvos SSR  NKVD  vyresnysis operatyvinis įgaliotinis UGB1   3-jo skyriaus 3-jo poskyrio  

Valstybės saugumo leitenantas – MILOVZOROVAS   (МИЛОВЗОРОВ) 

 

išžiūrėjęs gautą Lietuvos SSR  NKVD  medžiagą apie nusikalstamą veiklą  GUSTAIČIO Antano, Kazio 

sūnaus, gimusio 1898 metais, Marijampolės apskrityje, Obelinės2  kaime, lietuvio, SSSR piliečio, kilusio iš 

valstiečių, nepartinio, išsilavinimas aukštasis, vedęs, paties sakymu – neteistas, nuo 1919 iki 1941 metų 

tarnavo Lietuvos armijoje, paskutinis laipsnis – brigados generolas. Gyvena Kaune,  Lakūnų  Plentas 43. 

Radau: 
 Kad  GUSTAITIS  Antanas, Kazio sūnus, 1941 metų kovo 4 d. bandė nelegaliai pereiti valstybinę 

sieną iš SSSR į Vokietiją, sulaikymo metu bandė bėgti, bet buvo sulaikytas, iššovus į jį keletą šūvių iš  

šautuvo. 

 Sulaikant rasta slaptos medžiagos apie lėktuvų, esančių  RKKA ginkluotėje, skaičių ir tipą. 

Generolas  GUSTAITIS,   būdamas Lietuvos Aviacijos viršininku, buvo vienas iš aktyvių buvusio prezidento 

Smetonos šalininkų.  Turėjo  artimus santykius su užsienio valstybių diplomatijos atstovais. 

 Pirminės kvotos metu prisipažino, kad bandė nelegaliai pereiti valstybinę sieną iš SSSR į Vokietiją. 

Nutariau: 
GUSTAITĮ Antaną, Kazio s.,  gyv.  Kaune Lakūnų Plente Nr. 43 

suimti ir iškratyti. 

   Tardytojas  3-jo skyriaus  vyr. operatyvinis įgaliotinis,  

   valstybės saugumo leitenantas  /parašas/   MILOVZOROVAS  (МИЛОВЗОРОВ) 

 

SUTINKU:  UGB   3-jo skyriaus 3-jo poskyrio viršininkas 

   valstybės saugumo vyr. leitenantas  /parašas/  FUKSAS  (ФУКС) 

  UGB   3-jo skyriaus viršininkas 

   valstybės saugumo kapitonas  /parašas/   ČERNONEBOVAS  (ЧЕРНОНЕБОВ) 

 

                                                           
1 UGB (rusiškai УГБ) – Valstybės saugumo valdyba 
2 Rusiškai užrašyta - Jablonovo 
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3 Antano Gustaičio suėmimo sankcija, 1941 m. kovo 5 d.,  Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 1. 
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4 Antano Gustaičio suėmimo sankcija, 1941 m. kovo 5 d.,  Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 1ap. 


