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TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus. 

           1941  kovo  19  d. 

 

   GUSTAITIS  A. K.,  gimęs 1898 metais,  

   Obelinės kaime   Marijampolės apskrityje,  

   lietuvis, SSSR pilietis, turintis aukštąjį  

   išsilavinimą. Nuo 1934 iki 1940 metų tarnavo 

   Lietuvos armijos Aviacijos viršininku, turėdamas 

   brigados generolo laipsnį. Sulaikytas sovietų- 

   Vokietijos pasienyje 1941 metų kovo 4 d. 

 

        Tardymas pradėtas 20 val.  20 min. 

        Pertrauka nuo 3 val. 30 min.   iki  kovo 20 d.  

            12 val. 20 min. 

 

Klausimas:  Ankstesniuose  tardymuose  jūs savo parodymuose išsisukinėdavote  apie savo 

antisovietinės veiklos  esmę. 

Ar  šiandien  duosite  tiesą atspindinčius parodymus šiuo klausimu?  

Atsakymas:  Kaip kad anksčiau esu sakęs, aktyvią antisovietinę veiklą vykdyti aš bijojau, bet turiu 

prisipažinti, kad pasyvioje veikloje prieš Sovietų Sąjungą aš dalyvavau. 

1940 metų liepos viduryje aš įvykdžiau keletą veiksmų, nukreiptų  prieš Lietuvos sovietizaciją. Po 

deputatų rinkimų į Liaudies Seimą aš nutariau priešintis Lietuvos respublikos įsijungimui į Sovietų Sąjungą. 

Kadangi asmeninių pažinčių su seimo deputatais neturėjau, savo sumanymo įgyvendinimui  aš pasitelkiau 

buvusį aviacijos majorą ŠEMBERGĄ, vėliau 1941 metų vasario pradžioje repatrijavusį į Vokietiją (pagal 

sovietų-vokiečių sutartį), taip pat buvusį Lietuvos armijos štabo propagandos skyriaus viršininką atsargos 

pulkininką ŠARAUSKĄ. 

1940 metais  maždaug tarp liepos 14 ir 21 dienų aš susitariau su ŠEMBERGU, kad jis įtikins savo 

pažįstamą daktarą GARMŲ, seimo deputatą, buvusį Kauno burmistrą, kad  įtrauktų į seimo posėdį pasiūlymą 

įvykdyti plebiscitą dėl Lietuvos prisijungimo prie SSSR. 

Taip pat tada aš kreipiausi su šiuo pasiūlymu ir į pulkininką ŠARAUSKĄ, kuris taip pat apsiėmė 

pakalbėti šiuo klausimu  su kai kuriais deputatais asmeniškai arba per savus pažįstamus. 

Klausimas:   Kokių tikslų  tikėjotės siekdami plebiscito? 

Atsakymas:  Man tada atrodė, kad jei seime pavyks priimti sprendimą dėl plebiscito, tai sprendimas dėl 

Lietuvos įėjimo į Sovietų Sąjungą būtų buvęs išspręstas neigiamai. Tačiau įgyvendinti savo sumanymo man 

nepavyko. ŠEMBERGAS netrukus pareiškė, jog daktaras GARMUS nepareiškė noro, kad mūsų siūlymas 

butų įtrauktas svarstymui seime. Ką šiuo reikalu padarė pulkininkas ŠARAUSKAS aš nežinau, tik aišku, kad 

plebiscito vykdymo klausimas seime nebuvo iškeltas.  

Klausimas:  Tik tuo jūsų antisovietinė veikla pasireiškė? 
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Atsakymas:  Aš nutariau tardymui pranešti, kad Kaune buvo leidžiamas nelegalus antisovietinis 

laikraštis „Laisvoji Lietuva“ („Svobodnaja Litva“ – „Свободная Литва“), apie ką man atsitiktinai tapo 

žinoma 1940 metų gruodį . 

Klausimas:  Kas leido šį laikraštį? 

Atsakymas:  Pirmas „Laisvoji Lietuva“ laikraščio numeris buvo išleistas 1940 metų gruodį, apie ką aš 

sužinojau tokiomis aplinkybėmis. 1940 metų gruodžio gale aš su žmona aplankiau savo bičiulį Vilniaus 

universiteto  teisės fakulteto docentą Tadą PETKEVIČIŲ, gyvenantį Perkūno aikštė Nr. 2. Pas 

PETKEVIČIŲ aš susitikau su kitu savo bičiuliu telegramų agentūros  „Elta“ tarnautoju Jonu JABLONSKIU.  

Grįžtant iš PETKEVIČIAUS  ir pakeliui besikalbant, JABLONSKIS man pasakė, kad yra organizuota 

nelegalaus antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ leidyba. 

Klausimas:  Kas organizavo, kalbėkite iki galo. 

Atsakymas:  JABLONSKIS man to nesakė,  jis tiktai pažadėjo artimiausią sekmadienį 

PETKEVIČIAUS bute supažindinti mane su išleistu pirmuoju to laikraščio numeriu. 

Sutartu laiku aš atvykau į PETKEVIČIAUS butą, kur be šeimininko dar buvo Jonas JABLONSKIS ir 

atsargos pulkininkas ŠARAUSKAS. Mes perskaitėme  JABLONSKIO  atneštą rotatoriumi atspausdintą 

pirmąjį minėto laikraščio numerį ir aptarėme jo turinį. 

Aš, PETKEVIČIUS  ir  ŠARAUSKAS  pasiūlėme šiame laikraštyje spausdinti aiškias programines 

antisovietines nuostatas, kviečiančias kovoti už Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. 

JABLONSKIS, kaip laikraščio „Laisvoji Lietuva“ leidėjų  atstovas, pažadėjo pagal mūsų pasiūlymą 

suformuluoti antisovietinę platformą ir ją atspausdinti viename iš sekančių laikraščio numerių. 

Šiame pokalbyje JABLONSKIS  pranešė, kad laikraščio leidimas susiduria su sunkumais dėl 

rotatorinio kopijavimo popieriaus trūkumo. Sugrįžus iš PETKEVIČIAUS  pirmą darbo dieną aš pasiteiravau 

ar yra tokio popieriaus Lietuvos aviacijos likvidavimo komitete, kur aš dirbau pirmininku. Įsakiau savo 

adjutantui  TINDŽIULIUI  pasaugoti turimą popierių tam, kad galėtų jį perduoti JABLONSKIUI.  

JABLONSKIS netrukus buvo areštuotas,  aš praradau ryšį su juo ir apie tolesnę minėto laikraščio leidybą 

daugiau nieko nežinau. 

Klausimas:  Kur buvo leidžiamas laikraštis „Laisvoji Lietuva“  ir kokios antisovietinės organizacijos 

organu tas laikraštis buvo? 

Atsakymas:  apie tai JABLONSKIS  mums nieko nesakė. 

Klausimas:  Jūs vis tiek stengiatės nuslėpti savus antisovietinius ryšius. Apie juos mes dar 

klausinėsime. 

Tardymas baigtas 1941 m. kovo 21 d.  4 val. 45 min. 

Protokolas mano perskaitytas, užrašytas pagal mano žodžius teisingai –  GUSTAITIS    /parašas/   

 

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 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.70. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 71. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 73. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 74. 


