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TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Areštuoto GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus. –  

 

           1941  kovo  26  d. 

         Tardymas pradėtas 21 val.  10 min. 

         Pertrauka nuo 1941-03-27  5 val. 30 min.  

         iki  11 val. 30 min. 

 

Klausimas:  Ankstesniame  tardyme  jūs buvote perspėtas, kad jums teks duoti parodymus apie savo 

antisovietinę veiklą. 

Ar jūs ketinate tai daryti dabar?  

Atsakymas:  Pirmuosiuose tardymuose aš jau daviau parodymus apie savo  antisovietinius ryšius  su 

savo buvusiu adjutantu  TINDŽIULIU. Be dalyvavimo organizuojant mano nelegalų sienos perėjimą 

TINDŽIULIS dalinosi su manimi apie savus ketinimus  vykdant  antisovietinę veiklą. 

Pavyzdžiui, 1940 metų gruodžio pradžioje mano darbo kabinete į mane kreipėsi kapitonas 

TINDŽIULIS ir pareiškė, kad jis gali gauti žinių apie sovietinių karių dislokaciją Lietuvoje ir paklausė, ar aš 

tai laikau naudinga. Aš atsakiau, kad tokiomis žiniomis gali domėtis tiktai vokiečiai. Tačiau tokios 

informacijos jiems perdavimas būtų šnipinėjimas, tai aš patariau jam tokiu darbu neužsiimti, kad 

nepasidarytų  sau pavojaus.  

Tačiau, praėjus kelioms dienoms ir atnaujinus pokalbiui apie minėtus šnipinėjimo duomenis, aš 

rekomendavau  jam, kad patartų tų žinių informatoriui perduoti jas tiesiogiai į Vokietijos pasiuntinybę 

Kaune. Ar TINDŽIULIS pasielgė pagal mano patarimą, nežinau, nes su juo daugiau jokio pokalbio apie tai 

nebuvo. 

Klausimas:   Įvardinkite pavardę informatoriaus, siūliusio šnipinėjimo duomenis  TINDŽIULIUI? 

Atsakymas:  Šio informatoriaus pavardės TINDŽIULIS man nepasakė. 

Klausimas:  Tęskite savo parodymus. 

Atsakymas:  1941 metų vasario 28 dieną aš susitikau su TINDŽIULIU jo bute, kad susitarčiau dėl 

pasimatymo su KOSMANU  (savo ankstesniuose parodymuose per klaidą šio susitikimo datą aš buvau 

nurodęs kovo 1 dieną). 

Šio susitikimo metu TINDŽIULIS  man pasakė, kad jis jau yra kelis kartus susitikęs su KOSMANU, 

viename iš tų susitikimų KOSMANAS pareiškė, kad jo nuomone lietuviai vykdo per silpną antisovietinę 

veiklą ir kad latviai šios atveju veikia žymiai energingiau.  

Šiame pokalbyje TINDŽIULIS man pasakė, kad vokiečiai į jį kreipėsi su prašymu padėti įrengti slaptą 

radijo stotį, kur nors Lietuvos provincijoje. TINDŽIULIS vokiečių prašymu turėjo surasti patikimą radijo 

telegrafistą, kuris gautų  iš vokiečių slaptą radijo stotį palaikyti radijo ryšiui su Vokietija. 

Klausimas:  Kokie „vokiečiai“ pavedė TINDŽIULIUI  surasti radistą nelegaliam ryšiui su Vokietija? 

                                                           
1 Kvotos protokolo vertimas į lietuvių k. 
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Atsakymas:  Aš negaliu tiksliai patvirtinti, kas davė tokią užduotį TINDŽIULIUI. Apie tai aš jo 

neklausiau, nes man buvo aišku, kad ši užduotis buvo gauta iš KOSMANO  arba jo bendrininkų. 

Aš taip pat nežinau ar TINDŽIULIS įvykdė vokiečių pavedimą. 

Klausimas:  Jūs norite pasakyti, kad tuo ir apsiriboja jūsų antisovietiniai ryšiai su TINDŽIULIU? 

Atsakymas:  Ne, 1941 metų kovo 2 dieną po susitikimo su KOSMANU  ir po mano nelegalaus sienos 

perėjimo aptarimo, aš turėjau atskirą pokalbį su TINDŽIULIU savo bute. Šiame pokalbyje aš pasakiau 

TINDŽIULIUI, kad nelegaliai pereinant sieną, būtų neblogai turėti su savimi duomenų  apie sovietinių karių 

skaičiaus pasikeitimą Lietuvoje, tam kad tiksliau būtų galima apibūdinti karinę ir politinę situaciją. Čia aš 

pasakiau, kad tokių duomenų galima būtų  gauti iš maisto kombinato direktoriaus, kuris turėdamas žinias 

apie mėsos tiekimą sovietiniams kariams, gali įvertinti tų karių skaičių. 

Tačiau tai buvo tik pokalbis. Praktiškai šių duomenų aš nė nebandžiau gauti, pirmiausia todėl, kad 

abejojau ar maisto kombinato direktorius juos man pateiks, antra, aš galvojau, kad mano domėjimasis tokio 

pobūdžio žiniomis nepateisina rizikos, kylančios dėl tų žinių gavimo. 

Šį pokalbį pateikiu kaip savo nuotaikų iliustraciją artėjant bandymui nelegaliai pereiti sieną. Tuo metu 

aš buvau linkęs perduoti man žinomus duomenis užsienio žvalgyboms. Tačiau specialiai užsiimti rinkimu 

papildomų duomenų  prie tų, kuriuos  aš žinojau  iš savo asmeninių pastebėjimų darbe, aš  nesiryžau. 

Turiu pastebėti, kad savo ketinimus perduoti man žinomus duomenis aš taip pat nesuspėjau įvykdyti, 

išskyrus kai kuriuos duomenis, mano perduotus ŠENBERGUI.  

Klausimas:  Kas toks  yra ŠENBERGAS ir kokius šnipinėjimo duomenis jūs jam perdavėte? 

Atsakymas:  Majoras ŠENBERGAS tarnavo Lietuvos  karinėje aviacijoje nuo 1919 metų iki 1940 metų 

gegužės mėnesio. Pastaraisiais metais jis ėjo techninio skyriaus viršininko pareigas. 1941 metų vasario 

pradžioje jis išvažiavo į Vokietiją, pasinaudodamas teise repatrijuoti pagal sovietų-vokiečių sutartį. 

 Su Vsevolodu ŠENBERGU  aš pažįstamas nuo 1919 metų ir  su juo bičiuliavausi. 

Žinodamas, kad ŠENBERGAS ruošiasi išvažiuoti į Vokietiją ir kad jis antisovietiškai nusiteikęs, 

susitikęs su juo 1940 m. gruodį ir 1941 m. sausį aš jam pranešiau duomenis  apie sovietines oro pajėgas ir 

apie aerodromų vietas Lietuvos respublikoje. 

 

Tardymas baigtas 1941 m. kovo 28 d.  2 val. 20 min. 

 

Protokolas mano perskaitytas, atsakymai  užrašyti 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 28 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.83. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 84. 
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4 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 85. 
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5 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 86. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 87. 
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Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 88. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 89. 
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 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 90. 
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10 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 91. 
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11 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 92. 
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12 Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. kovo 28 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 93. 


