Kaltinamojo GUSTAIČIO Antano, Kazio sūnaus
akistatos su PRABULIU Jonu, Vinco sūnus
PROTOKOLAS 1

1941 kovo 6 d.

Kaunas

KLAUSIMAS kaltinamajam GUSTAIČIUI: –
santykiai su juo?
ATSAKYMAS: –

Ar pažįstate jūs sėdintį prieš jus žmogų ir kokie jūsų

Šį žmogų pažįstu iš matymo, pavardės ir vardo jo nežinau. Jis man žinomas
slapyvardžiu „Adomas“. Santykiai su juo normalūs. Asmeninių reikalų su juo neturiu.

KLAUSIMAS kaltinamajam PRABULIUI: –
O jums pažįstamas šis žmogus, vadinantis jus
slapyvardžiu „Adomas“ ir kokie jūsų santykiai su juo?
ATSAKYMAS: –

Šio žmogaus aš nepažįstu. Aš jį matau pirmą kartą.

KLAUSIMAS kaltinamajam GUSTAIČIUI: –
Kokiomis aplinkybėmis jūs susipažinote su PRABULIU
Jonu ir ką jūs apie jį žinote?
ATSAKYMAS: –

Ruošiantis nelegaliai pereiti valstybinę sieną ir SSSR į Vokietiją šis žmogus
slapyvardžiu „Adomas“ man buvo atsiųstas į iš anksto sutartą vietą, Poderio butą,
adresu Dariaus ir Girėno g. Nr. 55, kur mes su juo tarėmės apie mano lydėjimo iki
sienos techninius dalykus. Tame bute aš šiam žmogui įteikiau 3000 rublių, po to mes
išsiskyrėme ir vėl susitikome traukinyje, važiuojant į Šeštokus, t.y. link sienos.

KLAUSIMAS kaltinamajam PRABULIUI: –
Kaltinamojo GUSTAIČIO parodymais jums
inkriminuojamas dalyvavimas organizuojant jo nelegalų pervedimą į Vokietiją ir
paėmimą iš GUSTAIČIO už tai 3000 rublių. Ar jūs patvirtinate GUSTAIČIO
parodymus?
ATSAKYMAS: –

Ne, aš neturiu jokio ryšio su GUSTAIČIO nelegaliu pervedimu į Vokietiją. Pinigų
trijų tūkstančių sumoje iš jo negavau.

KLAUSIMAS kaltinamajam GUSTAIČIUI: –
Ar jūs patvirtinate, kad tikrai PRABULIUI jūs įteikėte
tris tūkstančius rublių už pergabenimą jus per sieną?
ATSAKYMAS: –

Taip, tikrai jis lydėjo mane traukinyje link sienos.

KLAUSIMAS kaltinamajam PRABULIUI: –
Ką galite pasakyti apie GUSTAIČIO tvirtinimą, kad
įteikė jums 3 tūkstančius rublių?
1

Akistatos protokolo mašinraščio vertimas į lietuvių k.

ATSAKYMAS: –

Aš iš jo jokių pinigų negavau ir iš viso nesuprantu, kaip GUSTAITIS, toks mokytas
žmogus, galėjo man patikėti, visiškai jam nepažįstamam žmogui, tris tūkstančius
rublių.

KLAUSIMAS kaltinamajam GUSTAIČIUI: –
Gal jūs klystate ir iš tikro neturėjote jokių reikalų su
PRABULIU dėl pervedimo jus per sieną?
ATSAKYMAS: –

Ne, aš jokiu būdu neklystu. Aš gerai įsiminiau „Adomą“, t.y. kaip dabar išaiškėjo
PRABULĮ Joną, tiek pagal išvaizdą, tiek pagal pakimusią jo kalbą. Dar kartą pakartoju,
kad tikrai jam aš įteikiau 3000 rublių ir jis lydėjo mane nuo Kauno iki Šeštokų stoties.

KLAUSIMAS: –

Jūs girdėjote GUSTAIČIO parodymus. Ką galite pasakyti?

ATSAKYMAS: –

Nieko. Aš jo nepažįstu.

Protokolas surašytas pagal mūsų žodžius su vertimu į lietuvių kalbą dėl kaltinamojo
PRABULIO.

AKISTATĄ ATLIKO:
LSSR UGB NKVD 3 SKYRIAUS, 3 POSKYRIO VIRŠININKAS
VALSTYBĖS SAUGUMO VYR. LEITENANTAS
(Fuksas Фукс)
PATIKRINO:

UGB 3 SKYRIAUS OPERATYVINIO ĮGALIOTINIO PADĖJĖJAS
(Viržis)

/atspaudas/
UGB 3 skyriaus tardytojas

/parašas/
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