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KLAUSIMAS  kaltinamajam ANZAI:  – Ar pažįstate jūs sėdintį prieš jus žmogų ir kokie jūsų   

   santykiai su juo? 

ATSAKYMAS:  – Šio žmogaus aš beveik nepažįstu. Pirmą kartą aš jį pamačiau š.m. kovo 4d. Asmeninių 

reikalų su juo neturiu. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  GUSTAIČIUI:  – Jūs seniai pažįstami  su kaltinamuoju ANZA? 

ATSAKYMAS:  – Ne. Jis sako tiesą. Mes su juo susipažinome tik kovo 4 d. Iki tol aš jo niekada nesu 

matęs ir jo  pavardę sužinojau tiktai tada, kai pasieniečiai tikrino jo dokumentus. Su juo 

aš taip pat neturiu jokių asmeninių reikalų. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  ANZAI:  – Kokiomis aplinkybėmis jūs susipažinote su GUSTAIČIU? 

ATSAKYMAS:  – Kovo 3 d. pas mane į namus atėjo mano geras pažįstamas PRABULIS Jonas, kuris man 

pasiūlė kartu su juo pervesti per sieną kažkokį tai žmogų. Aš sutikau ir, kiek man 

žinoma, PRABULIS išvažiavo į Kauną to žmogaus, o kitą dieną, t.y. kovo 4 d. manęs 

paimti užvažiavo PRABULIO brolis Vitas, su kuriuo aš nuvažiavau į Šeštokų stotį. Iš 

Kauno atvykusiu traukiniu atvažiavo PRABULIS Jonas, kuris, parodęs man 

GUSTAITĮ, pasakė, kad „šį žmogų reikia užvežti pas jį namo“. Taip pat į mane 

kreipėsi ir pats GUSTAITIS su prašymu „jį pavežti“. Aš priėmiau jį atsisėsti į vežimą 

ir tokiu būdu mes susipažinom, o netrukus mus visus sulaikė pasieniečiai. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  GUSTAIČIUI:  – Ar  ANZA teisingai papasakojo apie jūsų susipažinimą?  

ATSAKYMAS:  – Taip, tikrai jis yra vienas iš vedlių, kuris turėjo su vežimu  mane nuvežti iki sienos.   

KLAUSIMAS  kaltinamajam  ANZAI:  – Kokiomis sąlygomis jūs davėte sutikimą nelegaliai pervesti 

GUSTAITĮ per sieną?  

ATSAKYMAS:  – Man buvo pažadėta sumokėti 500 rublių. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  ANZAI:  – Kas jums žadėjo sumokėti pinigus? 

ATSAKYMAS:  – PRABULIS Jonas. 
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KLAUSIMAS  kaltinamajam  ANZAI:  – Kas dar važiavo jūsų vežime, neskaitant GUSTAIČIO? 

ATSAKYMAS:  – Vežime iš viso buvo trys žmonės: aš, GUSTAITIS ir PRABULIS Vitas. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  GUSTAIČIUI:  – Ar buvo vežime kas nors dar, išskyrus ANZOS 

išvardintus?  

ATSAKYMAS:  – Išskyrus mus tris vežime nieko daugiau nebuvo. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  ANZAI:  – Į ką ir kodėl šaudė pasieniečiai? 

ATSAKYMAS:  – Kai pasieniečiai tikrino mūsų dokumentus, GUSTAITIS iššoko iš vežimo ir pradėjo 

bėgti, į jį pradėjo šaudyti iš pistoletų ir tik todėl jis buvo sulaikytas. 

KLAUSIMAS  kaltinamajam  GUSTAIČIUI:  – Ar patvirtinate ANZOS parodymus?  

ATSAKYMAS:  –  Taip, tikrai aš buvau sulaikytas taip, kaip papasakojo ANZA.  

 

 

 Protokolas surašytas pagal mūsų žodžius teisingai. Mūsų perskaitytas su vertimu į 

lietuvių kalbą dėl kaltinamojo ANZOS. 

Parašai:   ANZA    GUSTAITIS 

 

 

 

AKISTATĄ  ATLIKO:   LSSR UGB NKVD 3skyriaus, 3 poskyrio viršininkas 

    Valstybės  saugumo vyr. leitenantas 

       (FUKSAS   ФУКС) 

 
PATIKRINO:   3 skyriaus operatyvinio  įgaliotinio  padėjėjas 

          (VIRŽIS) 

 

 

 

 

 

 /atspaudas/ 

UGB  3 skyriaus tardytojas     /parašas/ 
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