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KALTINAMOJO GUSTAIČIO  ANTANO, KAZIO sūnaus  

SAVARANKIŠKI  PARODYMAI
1
 

 

         1941  kovo  7  d.   

         

GUSTAITIS  Antanas, Kazio sūnus, gimęs 1898 metais, Obelinės2 kaime   

Marijampolės apskrityje, lietuvis, SSSR pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą. 

Nuo 1919 iki 1940 metų tarnavo buvusioje Lietuvos armijoje, nuo 1934 iki 

1940 metų užimdamas karinių oro pajėgų viršininko postą, turėdamas brigados 

generolo laipsnį. Nuo 1940 metų birželio mėnesio iki 1941 m. sausio mėnesio 

buvo likvidacinės komisijos, Lietuvos armijos aviacijos dalinių perdavimui 

RKKA3, pirmininku . 

Areštuotas  1941 metų kovo 4 d., bandant nelegaliai pereiti valstybinę sieną iš 

SSSR į Vokietiją.  

 

 

 

 Mintis apie nelegalų valstybinės sienos perėjimą man atsirado 1941 metų pradžioje, kai pasitraukiau 

iš karinės tarnybos.  

Iš pradžių šios minties vengiau, nes iš principo nenorėjau palikti gimtosios žemės, bet palaipsniui 

atsirado naujų priežasčių ir vertinimų, kurie galiausiai paskatino mane šią mintį įgyvendinti. 

 Pagrindinė priežastis yra tai, kad buvau nušalintas nuo lakūno profesijos, kuriai buvau paskyręs 

paskutiniuosius 22 savo gyvenimo metus.  

Be to ir materialinės priežastys paskatino bandyti nelegaliai pereiti sieną. Aš numačiau, kad pakilus 

kainoms, man bus sunku aprūpinti šešių asmenų šeimą.  

Aš tikėjausi, kad Šiaurės Amerikoje, kur šiuo metu sparčiai vystosi aviacinė pramonė, galėsiu gauti 

įdomų darbą pagal savo specialybę ir turėsiu galimybę skraidyti bent jau sportinėje aviacijoje. Kadangi dar 

1940 metų liepos mėnesį aš užsirašiau Amerikos konsulate į kandidatų emigruoti Šiaurės Amerikon sąrašą, 

aš nutariau tai įvykdyti pereidamas Vokietijos sieną.  

Mano žmona, būdama vokiečio dukterimi, turėjo teisę gauti Vokietijos pilietybę, bet aš, kaip lietuvis, 

nenorėjau pasinaudoti šia galimybe ir tapti Vokietijos piliečiu. Aš norėjau turėti laisvą galimybę persikėlimui 

ateityje ir todėl, davęs leidimą žmonai repatrijuoti, pats nutariau išvykti nelegaliai pereidamas sieną. 

 Sienos perėjimui, pirmiausia reikėjo rasti asmenį, kuris turėtų ryšius su organizacija, užsiimančia 

pervedimu. Šiuo reikalu man padėjo vienas atsargos karininkas, kurio pavardės aš neturiu teisės įvardinti 

todėl, kad jis veikė mano pavedimu. Jis užmezgė ryšį ir surengė susitikimą su organizacijos, užsiimančios 

pravedimais per sieną, vienu iš vadovų.  

                                                           
1 Antano Gustaičio savarankiškų parodymų mašinraščio vertimas į lietuvių k. 
2 Rusiškai - Jablonovo 
3 РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия – Darbininkų-valstiečių Raudonoji armija. 
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Susitikimas įvyko š.m. kovo 2 d. Susitikimo metu buvo aptarta perėjimo eiga: kovo 4-ąją – dieną 

paskirtą perėjimui –  11 valandą turėjo įvykti mano susitikimas su asmeniu, kuris turėjo lydėti kelyje iki 

perėjimo. Susitikimo vieta –  PODERIO butas (Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 55). Palydinčiojo asmens 

slapyvardis –  „Adomas“.  

„Adomas“, kaip vėliai paaiškėjo, Jonas PRABULIS, į susitikimą atvyko tik 13 val. 50 min. Kadangi 

turėjome išvykti iš miesto geležinkelio stoties 14 val. 50 min., reikalų aptarimui turėjome labai mažai laiko. 

Buvo sutarta, kad Jonas PRABULIS sutiks mane traukinyje Kaunas - Alytus.  

Atvykęs į geležinkelio stotį, sėdau į vagoną be bilieto, kad neužtrukčiau stotyje. Traukinio bilietą iki 

Alytaus nusipirkau Kazlų Rūdoje. Iš anksto buvau įspėtas, kad atvykęs į Šeštokus, turėsiu išlipti iš traukinio. 

Išlipęs į priešingą nei stoties pusę, nuėjau tolyn nuo traukinio, reguliuojamas iš paskos einančio PRABULIO. 

Kiek palaukus man buvo parodytas vežimas, į kurį turėjau įsėsti, kai kiek paėjus pėsčiam, vežimas mane 

prisivys. Vežimą nurodė, kiek pamenu, vaikinukas, – kaip vėliau paaiškėjo, Vitas PRABULIS. Priartėjus 

vežimui, paprašiau mane pavežti ir įsėdęs pradėjau klausinėti apie padėtį ir apylinkes. Pervažiavus 

geležinkelio bėgius, mes buvome sustabdyti dviejų pasieniečių. Jie tikrindami pasus garsiai pareiškė, kad 

pagaliau pagavo vedlį ANZĄ. Man tapo aišku, kad būsiu sulaikytas ir, už bandymą nelegaliai pereiti sieną, 

pateksiu į kalėjimą. Dėl to pabandžiau bėgti, bet netrukus sustojau. Mane vijosi pasieniečiai ir keletą kartų į 

mane šovė. Ginklo aš neturėjau. 

Į užduotą man klausimą pasakyti organizacijos vadovo, su kuriuo buvau susitikęs, pavardę, pareiškiu, 

kad kovo 2 d. susitikimo metu man buvo  įvardinta pavardė KOSMANAS. Kadangi aš pats kreipiausi į jį 

pagalbos dėl nelegalaus sienos perėjimo, tai aš pats privalau prisiimti atsakomybę už  savo poelgį ir prašau 

minėto asmens netraukti atsakomybėn. 

 Su KOSMANU mane supažindino atsargos kapitonas TINDŽIULIS, kurio aš prašiau, kad 

suorganizuotų susitikimą nelegalaus sienos perėjimui aptarti. Kadangi TINDŽIULIS anksčiau buvo mano 

pavaldinys, tai šioje byloje laikau jį nekaltu ir prašau visą atsakomybę skirti man.  

 Susitikimas su KOSMANU, dalyvaujant TINDŽIULIUI,  vyko kovo 2 d., 10 val. ryto   Baranausko g. 

name Nr. 25.  

Šio susitikimo metu KOSMANAS pareiškė, kad  pervedimas kainuos 3000 rublių atsilyginimui 

vedliams, ir kad jis garantuoja beveik šimtaprocentinį saugumą. Be to, į klausimą ar nebus man kliūčių vėliau 

išvykti į neutralią šalį, buvo man atsakyta, kad kliūčių tikriausiai nebus, o į Vokietijos teritoriją aš būsiu 

priimtas be jokių kliūčių, kadangi apie mano atvykimą ten žinos. Be to, prieš pat išvykimą aš gavau mašinėle 

spausdintą adresą, kuriuo turėjau kreiptis Vokietijoje. 

  

Šie parodymai užrašyti mano savarankiškai ir jų teisingumą patvirtinu savo parašu. 

 

 

 

 TARDĖ:  LSSR UGB NKVD  3  SKYRIAUS  3 POSKYRIO VIRŠININKAS   

   VALSTYBĖS SAUGUMO VYR. LEITENANTAS  –  /parašas/  /FUKSAS   ФУКС/ 
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4 Antano Gustaičio  parodymų mašinraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 24. 
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5 Antano Gustaičio  parodymų mašinraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 25. 
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6  Antano Gustaičio  parodymų mašinraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 26. 
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7  Antano Gustaičio  parodymų rankraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 27. 
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8 Antano Gustaičio  parodymų rankraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 27ap. 
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9 Antano Gustaičio  parodymų rankraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 28. 
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10  Antano Gustaičio  parodymų rankraštis, 1941 m. kovo 7 d., Kaunas.    

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 28ap. 


