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TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazio
2
 – 

           1941  kovo  9  d. 

        Tardymas pradėtas 13 valandą 

 

GUSTAITIS  A.K., gimęs 1898 metais, Obelinės
3
 kaime   

Marijampolės apskrityje, lietuvis, SSSR pilietis, turintis aukštąjį 

išsilavinimą. Nuo 1934 iki 1940 metų tarnavo Lietuvos armijos 

Aviacijos viršininku, turėdamas brigados generolo laipsnį, 

sulaikytas prie Sovietų – Vokietijos sienos 1941 metų kovo 4 d. 

 

Klausimas:  1941 metų kovo 4 d. jūs sulaikytas prie Sovietų – Vokietijos sienos. Ką ten veikėte? 

Atsakymas:  Aš bandžiau nelegaliai pereiti sieną iš SSSR į Vokietiją. 

Klausimas:   Kokiu tikslu nelegaliai vykote į Vokietiją? 

Atsakymas:  Aš ketinau per Vokietiją, Šveicariją ir Portugaliją persikelti nuolat gyventi Šiaurės 

Amerikoje. Tam tikslui aš dar 1940 metų liepos 12 d. Amerikos konsulate Kaune užregistravau save ir visą 

savo šeimą kandidatais emigracijai. To įrodymu gali būti per apiešką iš manęs atimta pažyma,  išduota 

Amerikos konsulato Kaune. 

Klausimas:  Jeigu jūs užsiregistravote emigracijai Amerikos konsulate, tai kodėl jūs neįforminote savo 

išvykimo iš SSSR į Ameriką, o bandėte pereiti valstybinę sieną į Vokietiją nelegaliai? 

Atsakymas:  Aš nutariau nelegaliai pereiti sieną todėl, kad gauti vizą išvykti iš SSSR beveik 

neįmanoma. 

Klausimas:  Ką  jūs darėte, kad gautumėte vizą išvykti iš SSSR? 

Atsakymas:  Jokių veiksmų tuo reikalu nesiėmiau, todėl, kad bijojau, jog vizos vis tiek neduos, o gali 

mane išvežti į darbus kur nors į SSSR gilumą ir tada aš nebegalėčiau įvykdyti savo ketinimų išvykti į Šiaurės 

Ameriką. 

Klausimas:  Jeigu jūs ketinote persikelti nuolat gyventi į Ameriką, tai kodėl jūs ėjote per sieną vienas, 

be šeimos? 

Atsakymas:  Kadangi mano žmona yra vokiečio duktė, tai ji su vaikais galėjo repatrijuoti (pagrindas – 

mūsų susitarimas su ja) į Vokietiją pagal Sovietų –Vokietijos sutartį. 

Klausimas:  Kur gyvena jūsų žmonos tėvas? 

                                                           
1 Kvotos protokolo vertimas į lietuvių k. 
2 Rusiškai - Kazimirovičiaus 
3 Rusiškai - Jablonovo 
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Atsakymas:  Jis mirė maždaug 1917 metais. 

Klausimas:  Jūsų žmonos tėvas buvo Vokietijos pilietis? 

Atsakymas:  Ne. Žmonos tėvas gimė Vokietijoje, vėliau persikėlė į Rusiją ir buvo Rusijos pilietis. Nuo 

kurių metų jis gyveno Rusijoje aš nežinau. Bet kuriuo atveju mano žmona gimė jau Rusijoje ir Vokietijoje 

niekada negyveno. 

Klausimas:  Bet vis tiek  ji ketino repatrijuoti į Vokietiją? 

Atsakymas:  Taip. 

Klausimas:  O kokį pagrindą repatriacijai turi jūsų vaikai? 

Atsakymas:  Pagal Sovietų – Vokietijos sutartį, jei vienas šeimos narys turi teisę repatrijuoti, tai su juo 

gali išvykti ir visas šeima. Tuo labiau, kad aš parašiau žmonai raštą, jog neprieštarauju, kad vaikai 

repatrijuotų.  

Klausimas:  Reiškia ir jūs turėjote galimybę repatrijuoti į Vokietiją kartu su šeima? 

Atsakymas:  Aš nenorėjau priimti Vokietijos pilietybės. 

Klausimas:  Argi prieš repatriaciją reikia priimti Vokietijos pilietybę? 

Atsakymas:  Ne, asmenys atvykstantieji į Vokietiją, tampa tik kandidatais tapti Vokietijos piliečiais. 

Klausimas:  Vadinasi, ne būtinybė priimti Vokietijos pilietybę yra priežastis jūsų atsisakymo 

repatrijuoti ir bandymo nelegaliai pereiti sieną į Vokietiją? 

Atsakymas:  Ne, žinoma, ne tai yra pagrindinė priežastis. Man kaip tikram lietuviui, buvo tiesiog 

nepatogu stoti prieš komisiją ir repatrijuoti dedantis vokiečiu. Be to, aš galvojau, kad nelegalus sienos 

perėjimas man suteiks daugiau galimybių išvykimui į Ameriką. 

Klausimas: Ar jūsų žmonai buvo žinoma apie jūsų ketinimus nelegaliai pereiti sieną? 

Atsakymas:  Ne, apie tai mano žmona nieko nežinojo. 

Klausimas:  Kuo jūs motyvavote savo išvykimą iš namų 1941 metų kovo 4 dieną? 

Atsakymas:  Aš jai pasakiau, kad važiuoju keletui dienų į Vilnių. 

Klausimas:  Kodėl jūs slėpėte nuo žmonos savo nelegalų išvykimą į Vokietiją? 

Atsakymas:  Aš nenorėjau įtraukti žmoną į savo nusikalstamus reikalus. 

Klausimas:  Bet juk, po jūsų paslaptingo pradingimo jūsų žmona galėjo atsisakyti nuo repatriacijos. Ar 

negalėjote jūs numatyti tokį pavojų.? 

Atsakymas:  Aš turiu prisipažinti, kad žmona žinojo apie mano nelegalų išvykimą į Vokietiją. Aš 

nuslėpiau nuo tardymo tai, jog ji žinojo apie šį reikalą todėl, kad bijojau, jog ją gali patraukti atsakomybėn už 

tai, kad ji neperspėjo NKVD organus apie mano ketinimus nelegaliai pereiti sieną. 

Klausimas:  Kada jūs pranešėte savo žmonai apie šiuos savo ketinimus? 
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Atsakymas:  Aš pasakiau dieną prieš išvykimą, t.y. 1941 metų kovo 3 d. 

Klausimas:  O kada jūs davėte rašytinį leidimą vaikų repatriacijai? 

Atsakymas:  Maždaug 1941 m. vasario 21 d. 

Klausimas:  Iš jūsų parodymų aiškėja, kad 1941 m. vasario mėn. dar nežinodama apie jūsų ketinimus 

nelegaliai išvykti į Vokietiją, žmona paėmė iš jūsų rašytinį leidimą vaikų repatriacijai. 

Ar jūsų žmona ketino su jumis skirtis, palikti jus SSSR? 

Atsakymas:  Ne, mano žmona neketino palikti manęs SSSR. Aš su ja susitariau, kad ji su vaikais turi 

anksčiau pereiti repatriacijos komisiją, turint tikslą palengvinti persikėlimą kaip vokiečių šeimai. 

Tardymas baigtas 23 valandą. 

Protokolas mano perskaitytas, užrašytas pagal mano žodžius teisingai: 

        /parašas/ 4        (GUSTAITIS). 

Tardė:   SSSR   NKGB   tardymo dalies 1-ojo  skyriaus  2-ojo  poskyrio viršininkas –  

  Valstybės saugumo leitenantas             

      /parašas/     (BORISKOVSKIS  –   БОРИСКОВСКИЙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Antano Gustaičio parašai bylos kvotų protokoluose visur  pasirašyti  rusiškomis raidėmis – kirilica. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.30. 



6 
 

  6 

                                                           
6

 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 31. 



7 
 

  7 

 

                                                           
7 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 32. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 33. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 34. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 35. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 36. 
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12 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 37. 



13 
 

 13 

                                                           
13 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 38. 
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14 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 39. 



15 
 

 15 

                                                           
15 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 40. 
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16 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 41. 
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17 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 9 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 42. 


