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Stenograma. 

TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazio
2
 – 

           1941  kovo  10 – 11  d. 

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

Marijampolės apskrityje, lietuvis, SSSR pilietis, išsilavinimas 

aukštasis. 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:  Vakar dienos tardyme  jūs parodėte, kad nelegaliai išvykdamas į Vokietiją, tikėjotės ten 

susitikti su savo šeima, kuri turėjo repatrijuoti legaliai. Kada buvo numatyta jūsų šeimos repatriacija į 

Vokietiją? 

Atsakymas:  Kovo 5 d. mano žmona turėjo kreiptis į repatriacinę komisiją su prašymu dėl leidimo 

išvykti. Pats išvykimas turėjo įvykti kovo 7 d. arba kovo 10 d. 

Klausimas:   Vadinasi, kai jūs palikote Kauną, jūsų žmona dar neturėjo leidimo išvykti iš SSSR ? 

Atsakymas:  Ne, leidimo išvykti mano žmona neturėjo, nes ji dar nespėjo kreiptis su prašymu. 

Klausimas:  Tada pasakykite, kodėl taip skubinote savo pabėgimą iš SSSR, kad nespėjote iš anksto 

pasirūpinti savo šeimos išvykimu į Vokietiją? 

Atsakymas:  Aš galvojau, kad po mano šeimos registracijos repatriacijai, mano nelegalus sienos 

perėjimas gali pasunkėti, nes šeimos ketinimai išvykti į Vokietiją negalėjo nesukelti NKVD organų įtarimo. 

Klausimas:  Kada jūs pradėjote ruoštis pabėgimui iš SSSR? 

Atsakymas:  Sumanymas nelegaliai pereiti sieną iš SSSR į Vokietiją kilo 1941 metų sausio mėnesį ir 

susijęs su buvusio Lietuvos armijos pulkininko LESAUSKO areštu. 

Klausimas:  Ar jūs buvote susijęs su antisovietine pulkininko LESAUSKO veikla? 

Atsakymas:  Ne, nebuvau su juo susijęs antisovietinėje veikloje ir nežinojau ar jis tokia veikla užsiima . 

Klausimas:  Tai vis dėlto kas jus paskatino bėgti iš SSSR? 

Atsakymas:  Aš niekada nebuvau Lietuvos sovietizacijos šalininku todėl buvau nepatenkintas, kai 

sovietinė kariuomenė užėmė Lietuvą. Mano nepasitenkinimas dar sustiprėjo 1940 m. spalio mėn., kai buvo 

išformuota Lietuvos karinė aviacija, kurios vadu aš buvau. Tačiau, laikydamas nenaudinga kovą prieš 
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Lietuvos sovietizaciją pačioje Lietuvos respublikos teritorijoje, aš nutariau nelegaliai išvykti į užsienį tam, 

kad galėčiau aktyviai veikti prieš SSSR. 

Šias savo nuotaikas 1940 m. spalio mėn. aš papasakojau savo buvusiam adjutantui atsargos kapitonui 

TINDŽIULIUI.  TINDŽIULIS  taip pat buvo antisovietiškai nusiteikęs ir tame pokalbyje išreiškė mintį, kad 

reikia užsiimti antisovietine veikla viduje Lietuvos SSR. Tačiau konkrečių  tos veiklos metodų jis neminėjo. 

1941 m. sausio mėn. per vieną iš pokalbių su TINDŽIULIU aš paklausiau ar jis nepažįsta asmenų, 

kurie užsiima nelegaliu pervedimu iš SSSR į Vokietiją, pareikšdamas, kad norėčiau su tokiais žmonėmis 

susisiekti. TINDŽIULIS  atsakė, kad tokių žmonių nepažįsta. 1941 m. vasario mėnesio viduryje į mano butą 

atėjo TINDŽIULIS ir pasiūlė pasinaudoti vokiečių paslaugomis nelegaliai išvykstant iš SSSR į Vokietiją. Aš 

atsakiau, kad pasinaudoti tokiomis vokiečių paslaugomis norėčiau, bet prieš pareiškiant sutikimą, privalau 

žinoti su kuo konkrečiai turėsiu reikalą. Be to aš pavedžiau TINDŽIULIUI  pilnai įsitikinti patikimumu to 

žmogaus, kurio paslaugomis jis siūlė  man pasinaudoti. 

Po kelių dienų pas mane vėl atėjo TINDŽIULIS   ir pranešė, kad susitikti su anksčiau jo nurodytu 

vokiečiu nėra galimybių, bet  tam, kad galėčiau susisiekti su tuo asmeniu, pasiūlė pasinaudoti tarpininku 

aviacijos atsargos leitenantu PODERIU,  buvusiu karinės aviacijos ūkio dalies techniku. Kadangi PODERIS 

tuo metu tvarkėsi savo šeimos repatrijavimo į Vokietiją reikalus, aš neturėjau pagrindo juo nepasitikėti ir 

sutikau su jo tarpininkavimu. Tuo pat metu aš paprašiau TINDŽIULIO  sužinoti iš vokiečio, užsiimančio 

mano nelegalaus perėjimo į Vokietiją paruošimu, ar nebus kliūčių iš Vokietijos valdžios pusės dėl mano 

nelegalaus atsiradimo Vokietijoje, ir taip pat ar Berlyne yra buvęs Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ŠKIRPA, 

su kuriuo aš ketinau užmegzti ryšį Vokietijoje. 

Po kelių dienų TINDŽIULIS  man  pranešė, kad  ŠKIRPA kaip ir anksčiau gyvena Berlyne, o taip pat 

mane nuramino dėl mano saugumo Vokietijoje. Šiame pokalbyje TINDŽIULIS man pasakė, kad mano 

nelegaliam perėjimui į Vokietiją viskas paruošta, kad kartu su manimi sieną pereis ir jis – TINDŽIULIS,  ir 

perėjimas turi įvykti kovo 2-ąją arba kovo 4-ąją dėl to, kad vėliau su nelegaliais perėjimais gali kilti tam tikrų 

sunkumų. 

Tuo pačiu TINDŽIULIS  man pranešė, kad pagrindinis nelegalaus sienos perėjimo organizatorius yra 

buvęs kulturverbando (vokiečių kultūrinė draugija)  pirmininkas KOSMANAS, ir mano prašymu pažadėjo 

suorganizuoti mano susitikimą su KOSMANU.  Apie šio susitikimo vietą ir laiką TINDŽIULIS  man pasakė 

savo bute 1941 m. kovo 1 d. 

Klausimas:  Ar įvyko šis susitikimas? 

Atsakymas:  Taip, pagal susitarimą kovo 2 dieną 10 val. ryto dalyvaujant TINDŽIULIUI ir PODERIUI 

aš turėjau pokalbį su KOSMANU. 

Klausimas:  Kur jūs su KOSMANU susitikote? 

Atsakymas:  Mes susirinkome Kauno pakraštyje Baranausko gatvėje name Nr. 25. 

Klausimas:  Kam priklauso šis namas? 

Atsakymas:  Šio namo savininko pavardės aš nežinau.  

Klausimas:  Tai ko gi jūs teiravotės, kai atvykote nurodytu adresu? 

Atsakymas:  Kovo 1d. pokalbyje TINDŽIULIS paskirdamas man susitikimą su KOSMANU  ne tik 

pasakė to buto adresą, bet ir smulkiai nupasakojo kaip jį surasti. Jis sakė, kad minėtu adresu aš surasiu 
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nedidelį vienaukštį kampinį geltonai dažytą  namelį, esantį viduryje kiemo, kiek pamenu jis man pasakė, kad 

šiame name gyvena  kažkokia tai MAMERTAITĖ (dėl pavardės tikslumo negarantuoju). 

Klausimas:  Papasakokite smulkiai MAMERTAITĖS buto padėtį ir apstatymą jame. 

Atsakymas:  Name aš pastebėjau du kambarius ir virtuvę. Be to jame yra kambarys palėpėje (SALKA). 

Kai aš atvykau į šį butą, TINDŽIULIS  mane sutiko prieškambaryje. Su juo aš nuėjau į kitą kambarį, kur jis 

supažindino mane su namo šeimininke maždaug 25 metų moterimi. Ši moteris per kambarį mus nuvedė į kitą 

kiemo pusę ir išoriniais laiptais mes užlipome į palėpės kambarį. (Šiame kambaryje be stalo ir 3 kėdžių 

daugiau jokių baldų nebuvo). Greitai atėjo KOSMANAS ir PODERIS. 

Klausimas:  Papasakokite jūsų pokalbio su KOSMANU turinį. 

Atsakymas:  Šiame nedideliame pasitarime KOSMANAS pasakė, kad jis organizuoja mano ir 

TINDŽIULIO nelegalų sienos perėjimą kovo 4 dieną. 

Kalbant apie pačią nelegalaus sienos perėjimo schemą, KOSMANAS smulkmenų mums nepasakė ir tik 

pažadėjo kovo 4 d. 11 valandą atsiųsti vedlį, slapyvardžiu „Adomas“. Vedlys turėjo atvykti į PODERIO butą, 

kuriame aš ir TIDŽIULIS privalėjome laukti pilnai pasiruošę nelegaliam sienos perėjimui. KOSMANO 

nurodymu, aš turėjau tam vedliui už pervedimą sumokėti 3 tūkstančius rublių. Kalbant apie mūsų  atvykimą į 

Vokietiją, KOSMANAS pasakė, kad mes turime iš Vokietijos pasienio užkardos nuvykti į pasienio miestelį 

Eitkūnus3, ten prisistatyti Grenz-komisarui (krašto valdytojui) ir paprašyti, kad mus nukreiptų  pas kažkokį 

tai ŠVEICERĮ. KOSMANAS taip pat pasakė, kad jis praneš GRENZ-komisarui apie mūsų sienos perėjimą. 

GRENZ-komisaro pavardės KOSMANAS nepasakė, kadangi Eitkūnuose jis yra vienas. Nepasakė jis ir kas 

toks yra ŠVEICERIS.  

Klausimas:   Kokias užduotis jūs gavote iš KOSMANO nelegaliai išvykdamas į Vokietiją? 

Atsakymas:  Jokių užduočių iš KOSMANO negavau. 

Klausimas:  Tada pasakykite, kuo KOSMANAS buvo suinteresuotas organizuodamas jūsų nelegalų 

sienos perėjimą? 

Atsakymas:  Apie tai man nieko nežinoma, nes KOSMANAS šiuo klausimu nieko nesakė. 

Klausimas:  Apie ką dar sukosi kalba jūsų minimame pasitarime? 

Atsakymas:  KOSMANAS mane užtikrino dėl absoliutaus sienos perėjimo saugumo, pareikšdamas, 

kad mane aprūpina patikimais vedliais, kurie neturėjo nė vieno nepasisekimo. Be to KOSMANAS man 

patvirtino, kad ŠKIRPA yra Vokietijoje, taipogi pranešė, kad ten gyvena ir  buvęs Lietuvos karo atašė 

Vokietijoje pulkininkas GRINIUS, su kuriuo aš esu gerai pažįstamas.  

Klausimas:  Kokiame kontekste vyko pokalbis apie ŠKIRPĄ ir GRINIŲ? 

Atsakymas:  Aš tiesiog domėjausi jais, tikėdamasis, esant reikalui, jų pagalbos Vokietijoje. 

Klausimas:  Pratęskite savo parodymus apie pasiruošimą nelegaliam sienos perėjimui. 

Atsakymas:  Kovo 4 d. 11 val. pilnai pasiruošęs aš atvykau į PODERIO butą adresu: Dariaus ir Girėno 

gatvė Nr.55. Netrukus ten taip pat atėjo TINDŽIULIS. Tačiau mūsų vedlys „Adomas“, kurio pavardė kaip 
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 Eitkūnai – Vokietijos pasienio miestelis už Kybartų, dabar Černyševskojė (Чернышевское) 
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vėliau paaiškėjo – PRABULIS, dėl nežinomų man priežasčių vėlavo ir pasirodė tik 14 valandą. Pasivadinęs 

savo slapyvardžiu, pirmiausia jis pareikalavo užmokėti už pervedimą per sieną 3 tūkstančius rublių. Po to jis 

pranešė, kad mes turime  išvažiuoti pirmu iš Kauno išvykstančiu traukiniu 14 val. 50 min., taipogi bilietus 

nusipirkti ne geležinkelio stotyje, o miesto kasoje (kelionių biure). Bilietus reikėjo nusipirkti nuo Kauno iki 

Alytaus, bet išlipti turėjome Šeštokuose, neprivažiavę Alytaus. 

Tada „Adomas“ pasakė, kad sutiks mus traukinyje ir išėjo. 

Klausimas:  Kas dalyvavo jūsų pokalbyje su vedliu PRABULIU?   

Atsakymas:  Be manęs ir TINDŽIULIO pokalbyje su PRABULIU dar dalyvavo PODERIS ir 

AUGUTIS. 

Klausimas:  Kas toksai AUGUTIS ir kokį vaidmenį jis turėjo jūsų nelegalaus sienos perėjimo 

pasiruošime? 

Atsakymas:  AUGUTIS aviacijos atsargos kapitonas, iki 1941 metų tarnavo lakūnu-žvalgu. Su mano 

pabėgimu jis neturėjo jokio ryšio. Tačiau jo dalyvavimas pokalbyje su vedliu manęs nepaveikė, nes jis 

taipogi ketino nelegaliai išvykti į Vokietiją. Jo ketinimai neišsipildė tik todėl, kad PRABULIS atsisakė 

pervesti jį per sieną kartu su manimi ir TINDŽIULIU.  

Klausimas:  Dėl kokios priežasties TINDŽIULIS pasiliko Kaune? 

Atsakymas:  Kadangi laiko iki traukinio išvykimo buvo labai mažai, aš ir TINDŽIULIS pavedėme 

PODERIUI užvažiuoti į miesto kasą bilietų ir atvežti juos mums į geležinkelio stotį. Nenorėdamas, kad kas 

nors mane stotyje pastebėtų, nelaukdamas TINDŽIULIO ir PODERIO, be bilieto sėdau į traukinį, kur sutikau 

tik vedlį „Adomą“. TINDŽIULIS tikriausiai pavėlavo į traukinį. 

Po išvykimo iš Kauno, kai traukinyje patikrino bilietus, prisiėjo užmokėti baudą ir nusipirkti pirmoje 

stotyje bilietą iki Alytaus. Kelyje prie manęs kelis kartus buvo prisiartinęs vedlys „Adomas“, bet jis laikėsi 

atokiau nuo manęs. 

Atvykus į Šeštokus, aš išlipau iš traukinio į kitą pusę nuo stoties ir ėjau tolyn nuo traukinio  iš paskos 

einančio „Adomo“ nurodyta kryptimi. Paėjus 200 metrų nuo traukinio, „Adomas“ perleido mane kitam 

vedliui berniukui, kaip vėliau išaiškėjo – savo broliui Vitui. Vitas iš pradžių man parodė kelią, o paskui liepė 

įsėsti į dvikinkį vežimą, vadeliojamą  apie 45 metų vyro, kaip vėliau paaiškėjo – ANZOS. Pavažiavus tuo 

vežimu apie pusę kilometro, mes buvome sustabdyti dviejų pasieniečių, kurie pareikalavo parodyti 

dokumentus. Atėmę mūsų dokumentus, pasieniečiai ANZAI pareiškė, kad jis kaip vedikas per sieną jiems jau 

seniai žinomas ir kad pastaruosius 3 mėnesius jie jo ieško. Tai išgirdęs, aš supratau, kad esu sugautas 

nusikaltimo vietoje ir puoliau bėgti, bet, pasieniečiams pradėjus į mane šaudyti, sustojau ir jiems pasidaviau. 

Tardymas pradėtas 1941 m. kovo 10 d. 22 val. 50 min. ir pabaigtas kovo 11 d. 2 val. 

Protokolas mano perskaitytas, užrašytas pagal mano žodžius teisingai 

        /parašas/         (GUSTAITIS). 

TARDĖ:   SSSR   NKGB   TARDYMO DALIES 1-ojo  SKYRIAUS  2-ojo  POSKYRIO VIRŠININKAS –  

  VALSTYBĖS SAUGUMO LEITENANTAS             

      /parašas/     (BORISKOVSKIS  –   БОРИСКОВСКИЙ). 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.43. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 44. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 46. 



10 
 

  8  

                                                           
8

Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 47. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 48. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 11 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 49. 
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