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            Kopija 

TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus 

 

           1941  kovo  16  d. 

         Tardymas pradėtas 16 val.  20 min. 

         Pertrauka nuo 21 val.   iki kovo 17 d.  

            10 val. 30 min. 

 

Klausimas:  Ankstesniuose  tardymuose  iš savo antisovietinių ryšių SSSR teritorijoje jūs įvardinote tik 

tuos asmenis, kurie jums ruošė nelegalų sienos perėjimą į Vokietiją. 

Nurodykite savo bendrininkus antisovietinėje veikloje Lietuvos SSSR?  

Atsakymas:  Be mano išvardintų asmenų daugiau antisovietinių ryšių Lietuvos respublikoje aš 

neturėjau. Aš jau anksčiau sakiau, kad antisovietinės veiklos Sovietų Sąjungos teritorijoje aš nevykdžiau. Aš 

puikiai supratau Sovietų Sąjungos ir jos žvalgybos galią, todėl laikiau, kad vykdyti kokią nors priešišką 

veiklą Sovietų Sąjungos teritorijoje yra pernelyg rizikinga ir tai gali pareikalauti bereikalingų aukų. 

Klausimas:   O nelegalų sienos perėjimą jūs nelaikėte pernelyg rizikingu? 

Atsakymas:  Ne, aš žinojau, kad tai susiję su tam tikra rizika... 

Klausimas:  Vadinasi jūsų bandymas nuslėpti savo antisovietinę veiklą bijojimu „rizikuoti“  atkrinta? 

Atsakymas:  Reikalas tas, kad nelegalų sienos perėjimą aš laikiau gerokai mažiau rizikingu, nei 

antisovietinę veiklą SSSR teritorijoje. Tuo labiau, kad KOSMANAS žadėjo mane pavesti kvalifikuotiems 

vedliams, anksčiau neturėjusiais nepasisekimų, ir užtikrino mane visišku perėjimo saugumu. 

Klausimas:  Kiek yra „saugus“ nelegalus perėjimas per sovietinę sieną jūs jau įsitikinote asmeniškai. 

Tačiau vis tiek liekate prie savų antisovietinių, nacionalistinių pozicijų ir taip stengiatės klaidinti tardymą. 

Tardymas iš jūsų reikalauja sakyti tiesą apie jūsų vykdytą antisovietinę veiklą. 

Atsakymas:  Savo klaidingu požiūriu apie nelegalaus  sovietinės sienos perėjimo saugumą aš iš tikrųjų 

asmeniškai įsitikinau. Neneigdamas savo nacionalistinių įsitikinimų, vis dėlto, klaidinti tardymo aš neketinu. 

Prašau patikėti, kad aš kalbu tik tiesą. 

Klausimas:  Jūsų patikinimai ir bandymai nuslėpti antisovietinę veiklą ir ryšius nieko verti. Šiais 

klausimais jums prisieis duoti smulkius parodymus, kai mes prie to dar grįšime. O kol kas pasakykite, kokią 

veiklą prieš Sovietų Sąjungą  vykdo ŠKIRPA, su kuriuo jūs ketinote užmegsti antisovietinį ryšį po nelegalaus 

sienos perėjimo į Vokietiją? 

Atsakymas:  Apie konkrečią ŠKIRPOS veiklą prieš Sovietų Sąjungą aš nieko nežinau.  

                                                           
1 Kvotos protokolo vertimas į lietuvių k. 



3 
 

Klausimas:  Kaip tai nieko nežinote, jeigu jūs ketinote kartu su juo vykdyti veiklą prieš Sovietų 

Sąjungą? 

Atsakymas:  Aš žinau, kad ŠKIRPA yra aktyvus Sovietų Sąjungos priešas, bet apie jo antisovietinę 

veiklą aš galėjau tik nuspėti. 

Klausimas:  Pasakykite konkrečiai, kokią veiklą prieš SSSR jūs asmeniškai ketinote vykdyti, sėkmingai 

pavykus pereiti sieną? 

Atsakymas:  Pirmiausia aš užsienyje ketinau nušviesti padėtį  Lietuvos respublikoje nepalankia Sovietų 

Sąjungai šviesa. Dėl tolimesnės mano antisovietinės veiklos, tai jos kryptis būtų priklausiusi nuo aplinkybių 

užsienyje ir asmenų, su kuriais aš būčiau susitikęs, nuomonės. 

 

Tardymas baigtas 1941 m. kovo 17 d.  17 val. 40 min. 

 

Protokolas mano perskaitytas, užrašytas pagal mano žodžius teisingai: 

          (GUSTAITIS). 

 

TARDĖ:   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 17 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.63. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 64. 
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4 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 65. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 66. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 67. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 68. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 17 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 69. 


