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          Kopija 

TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazio 

           1941  kovo  14  d. 

          Tardymas pradėtas 23 val. 

 

Klausimas:  Ankstesniame  tardyme  jūs parodėte, kad jus areštavo bandant nelegaliai pereiti  sieną, 

kad galėtumėte aktyviai veikti prieš SSSR. 

Su kuo užsienyje ketinote bendradarbiauti, vykdydami  antisovietinę veiklą?  

Atsakymas:  Pagrindinis mano ketinimas buvo per Vokietiją, Šveicariją ir Portugaliją patekti į Šiaurės 

Ameriką, kad galėčiau dalyvauti „Pagalbos Lietuvai komiteto“ darbe. 

Klausimas:   Kas tai per „Komitetas“? Kas jį organizavo ir kas vadovauja? 

Atsakymas:  „Pagalbos Lietuvai komitetas“ sukurtas 1940 metų rudenį  tarp lietuvių emigrantų, 

gyvenančių Šiaurės Amerikoje, vienija įvairias antisovietines partijas ir organizacijas. 

Šio komiteto pagrindinis tikslas yra kova prieš  Sovietų Sąjungą dėl Lietuvos respublikos atplėšimo. 

Klausimas:  Kas jums žinoma apie tikrą to „komiteto“ veiklą? 

Atsakymas:  Man žinoma, kad 1940 metų rudenį  „Pagalbos Lietuvai komiteto“ delegaciją priėmė 

prezidentas Ruzveltas, kuris pažadėjo įsigilinti į delegacijos iškeltus klausimus. 

Kitos komiteto veiklos aš nežinau. 

Klausimas:  Kada ir kokiu būdu užmezgėte ryšį su „Pagalbos Lietuvai komitetu“? 

Atsakymas:  Asmeninio ryšio su šiuo komitetu aš neturėjau. Visos anksčiau paminėtos žinios apie jį 

man žinomos iš radijo laidų lietuvių kalba, kurios buvo Vatikano radijo stoties transliuojamos praeitų metų 

gale kiekvieną šeštadienį 21 val. 15 min. Maskvos laiku 48,5 m banga. 

1941 metų pradžioje atsirado stiprūs trukdymai ir šių metų vasario mėn. radijo laidos lietuvių kalba iš 

Vatikano buvo nutrauktos.   

Klausimas:  Vis dėlto neatsakėte į klausimą kas vadovauja „Pagalbos Lietuvai komitetui“? 

Atsakymas:  Kas konkrečiai vadovauja tam komitetui ir kur Amerikoje jis randasi man nežinoma, nes 

per radiją apie tai nebuvo pranešama.  

Klausimas:  Tada paaiškinkite, kokiu būdu tikėjotės susirasti tą „Komitetą“, kad užmegztumėte ryšį ir 

galėtumėte dalyvauti jo antisovietinėje veikloje? 

Atsakymas:  Atvykęs į Ameriką, savo sesers Konstancijos Montvila (Montvilienės), gyvenančios 

Niujorke, bei mano asmeninių pažįstamų – lietuvių emigrantų žinomų politinių veikėjų  Kazio Pakšto ir 
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Rapolo Skipičio – pagalba be vargo būčiau galėjęs užmegzti ryšį su „Pagalbos Lietuvai komitetu“ ir 

dalyvauti jo veikloje. 

Be to užmegzti kontaktus su tuo komitetu man taip pat būtų galėjęs padėti buvęs Lietuvos pasiuntinys 

Vokietijoje Škirpa, su kuriuo, kaip kad anksčiau jau sakiau, ketinau susisiekti iš karto po savo nelegalaus 

sienos perėjimo iš Sovietų Sąjungos. 

Klausimas:  Kokią sąsają su tuo „Komitetu“ turi Škirpa? 

Atsakymas:  Aš neturiu pagrindo galvoti, kad Škirpa aktyviai dalyvauja minėto komiteto veikloje, nes 

Škirpa yra vokiškos orientacijos šalininkas, o Amerikos lietuviai, iš visko sprendžiant, orientuojasi į anglų-

amerikiečių bloką. 

Tačiau vis tiek galvoju, kad Škirpa daugiau ar mažiau žino apie „Pagalbos Lietuvai komiteto“ veiklą. 

Klausimas:  O į ką jūs orientuojatės? 

Atsakymas:  Aš orientavausi į anglų-amerikiečių bloko pergalę.  

Klausimas:  Jūs norite pasakyti, kad jūsų nuomonė nesutapo su Škirpos nuomone? 

Atsakymas:  Pilnai Škirpos nuomonės aš nežinau. Tuo pačiu klausimą, važiuoti man į Ameriką ar 

pasilikti Vokietijoje, numačiau spręsti pagal situaciją Vokietijoje ir pagal Škirpos nuomonę, kur aš galėčiau 

būti naudingesnis kovoje su Sovietų Sąjunga už  Lietuvos respublikos atplėšimą nuo jos. 

 

Tardymas baigtas 1941 m. kovo 15 d. 6 val.   

 

Protokolas mano perskaitytas, užrašytas pagal mano žodžius teisingai 

          (GUSTAITIS). 

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

  VALSTYBĖS SAUGUMO LEITENANTAS     (BORISKOVSKIS  –   БОРИСКОВСКИЙ). 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.54. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 55. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 57. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 58. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 59. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 15 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 60. 
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