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Visiškai slaptai.  

 

 

TARDYMO PROTOKOLAS1 

 

Kaltinamojo JABLONSKIO  Jono, Jono sūnaus,  Kaunas  

 

           1941  balandžio  10  d. 

   Pradėtas   22 val.  30 min. 

 

    

       

Klausimas:  Papasakokite smulkiai apie nelegalų pasitarimą, kuriame buvo aptariamas nelegalaus 

antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ pirmasis numeris, kurio išleidime Jūs dalyvavote? 

Atsakymas:  1941 metais maždaug  sausio 3 ar 4 dieną mano svainio Tado PETKEVIČIAUS bute, 

mano iniciatyva buvo sušauktas nelegalus pasitarimas, kuriame svarstėme ir aptarėme nelegalaus 

antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ pirmąjį numerį, kurio išleidime aš dalyvavau.  Šiame pasitarime 

dalyvavo: aš –  Jonas  JABLONSKIS;  Tadas PETKEVIČIUS, Vilniaus universiteto docentas;   Antanas  

GUSTAITIS  – generolas buvęs Lietuvos armijos aviacijos viršininkas ir buvęs atsargos pulkininkas – 

ŠARAUSKAS. 

Klausimas:   Kas  iš pasitarimo dalyvių  ir kokias nuomones pareiškė apie nelegalaus antisovietinio 

laikraščio „Laisvoji Lietuva“ leidimą ir kokie buvo priimti sprendimai? 

Atsakymas:  Į šį nelegalų pasitarimą aš atsinešiau vieną laikraščio „Laisvoji Lietuva“ numerį ir įteikiau 

jį susipažinimui susirinkusiems, kartu informuodamas, kad dalyvauju  šio laikraščio leidime ir galiu daryti 

įtaką jo turiniui ateityje. Aš pasakiau, kad pirmasis laikraščio numeris, nors ir yra silpnas savo turiniu, bet aš 

teikiu svarbią reikšmę pačiam nelegalaus leidinio išėjimo į šviesą faktui ir paprašiau pareikšti nuomonę apie 

laikraštį. Dalyvavusieji pasitarime išreiškė nuomonę, tiesa kiekvienas savaip, kad laikraštis silpnas ir 

neįtikinamas, nes jame nėra praktinių nurodymų apie tai, kokią veiklą būtų galima vykdyti esamomis 

sąlygomis. Apie informaciją, kuri buvo paskelbta laikraštyje, susirinkusieji pareiškė nuomonę, kad geriau 

būtų,  jei gandai, apie kuriuos buvo rašoma laikraštyje, būtų aprašomi kaip tikri faktai, nurodant vietą ir laiką, 

t.y. – konkrečiau.  

Dėl kvietimo kovai prieš sovietų valdžią Lietuvoje, apie ką rašė laikraštis, susirinkusieji pareiškė 

nuomonę, kad bendrą žodį „kova“ reikia taip pat sukonkretizuoti, t.y. paaiškinti kaip esamomis sąlygomis 

galima kovoti. Su išsakytomis nuomonėmis aš sutikau, nutaręs jas įgyvendinti išleidžiant antrąjį laikraščio 

„Laisvoji Lietuva“ numerį. 

                                                           
1 Šis kvotos protokolas yra suklastotas. Tokio kvotos protokolo Jono Jablonskio byloje nėra. J.Jablonskis buvo suimtas 1941-01-11 

dėl laikraščio „Laisvoji Lietuva“ leidimo. Paskutinė Jono Jablonskio kvota buvo 1941-03-03. (Apie tai žr. –  188 lapą –  A.Gustaičio 
reabilitacijos proceso  1988-12-09  PAŽYMA  pagal baudžiamąją bylą Nr. 33430/3, Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.188) 
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Kiek atsimenu, tuo ir baigėsi nuomonių išsakymas aptariant laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Po to vyko 

dienos naujienų  aptarimas. Kurį laiką aš dalyvavau peržiūrėjime karo veiksmų teatro Balkanų žemėlapyje, 

po to nuėjau į motinos kambarį (viršuje). Grįžęs iš ten, aš jau nieko neradau, nes visi buvo išėję namo. Buvo 

apie 12 valanda nakties. Kai aš išėjau iš PETKEVIČIAUS, jis palydėjo mane iki vartelių ir paklausė: „Tu 

pats susijęs su tais, kurie leidžia laikraštį?“ Aš pasakiau, taip. Tada jis pasakė: „Ar ne geriau būtų, jei tu 

perduotum šį reikalą kam nors kitam“.  Atsakiau, kad antrą laikraščio numerį aš dar išleisiu, o po to 

pasielgsiu taip, kaip jis rekomenduoja. 

Klausimas:  Kieno iniciatyva į susirinkimą buvo pakviestas buvęs „Šaulių sąjungos“ centrinės valdybos 

pirmininkas – buvęs pulkininkas  ŠARAUSKAS? 

Atsakymas:  ŠARAUSKAS buvo pakviestas mano iniciatyva. Su ŠARAUSKU  aš pažįstamas apie 20 

metų. 1940 metų gruodžio viduryje, po to kai į šviesą išėjo nelegalus antisovietinis laikraštis „Laisvoji 

Lietuva“, aš Kauno gatvėje  (Stalino prospekte tarp Gedimino ir Mickevičiaus gatvių) sutikau ŠARAUSKĄ, 

kuris man pasakė, kad išeina iš tarnybos istorijos muziejuje. Tai man kilo mintis parodyti ŠARAUSKUI  

laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Aš pakviečiau ŠARAUSKĄ laisvą jam dieną užeiti pas mane į namus. 1940 

metų gruodžio gale vakare ŠARAUSKAS atėjo į mano butą, kur po pokalbio bendromis temomis aš jo 

paklausiau:  „Ar girdėjai ką nors apie nelegalius laikraščius?“ Jis atsakė, kad negirdėjo. Tada aš jam 

parodžiau laikraštį „Laisvoji Lietuva“ ir paklausiau, ar matė tokį. Susipažinęs su laikraščiu ŠARAUSKAS  

manęs paklausė , – Kas gi leidžia šitą laikraštį? Aš atsakiau, nežinau. Daugiau jokių klausimų jis man 

neuždavinėjo. Greitai mūsų pokalbis baigėsi ir jis išėjo namo, pažadėjęs aplankyti. 

1941 metų sausio 2-ios vakare ŠARAUSKAS vėl atėjo į mano butą, kur pokalbio metu pranešė, kad jis 

dabar žmogus laisvas, nes išėjo iš kariuomenės ir iš muziejaus  atleistas. Ryšium su tuo, kad buvau iškviestas 

į „Eltą“ – savo darbą ir pokalbis nutrūko, aš jį pakviečiau užeiti 1941 metų sausio 3 ar 4 dieną pas savo svainį 

PETKEVIČIŲ tam, kad pasidalintume nuomonėmis apie  einamuosius įvykius ir pakalbėti apie jam žinomą 

laikraštį „Laisvoji Lietuva“. Turiu pasakyti, kad pirmojo susitikimo metu ŠARAUSKAS mane informavo, 

jog buvę areštuoti pulkininkas ŽUKAS ir GIEDRAITIS, o taip pat ir MATULIONIS – išlaisvinti. Kodėl, kas 

ir kaip? – jis man atsakyti negalėjo. Mano kvietimą užeiti pas PETKEVIČIŲ ŠARAUSKAS priėmė, pasakęs, 

kad jis pasveikins mano motiną Naujųjų metų proga. 

Iki pasitarimo dienos aš nespėjau PETKEVIČIAUS perspėti apie tai, kad pakviečiau ŠARAUSKĄ, o 

kai aš ten atėjau, tai ŠARAUSKAS  jau ten buvo. Aš pasikviečiau PETKEVIČIŲ į šalį ir paaiškinau, kad 

ŠARAUSKAS yra mano pakviestas. 

Klausimas:  Kam be išvardintų asmenų Jūs davėte perskaityti nelegalų laikraštį „Laisvoji Lietuva“? 

Atsakymas:  Nelegalų laikraštį „Laisvoji Lietuva“ perskaityti daviau (1940 metų gruodžio viduryje) 

technikui BAGDONAVIČIUI, gyvenančiam  viename name su manimi, adresu Trakų g. Nr. 10. Jis perskaitė  

laikraštį ir iš karto jį man grąžino, be to vieną egzempliorių 1941 metų sausio 2-ją daviau ŠARAUSKAUI, 

bet atgal šio egzemplioriaus negavau.  

Klausimas:  Kokį dar nelegalų antisovietinį leidinį Jūs žinote? 

Atsakymas:  Aš dar žinau vieną nelegalų antisovietinį laikraštį, kurio pavadinimo neprisimenu, mažo 

formato, atspausdintas mašinėle. Pavadinimas, jeigu atmintis neapgauna, buvo iš dviejų žodžių, paskutinis iš 

kurių buvo žodis „lapas“ ir Nr. 4. Buvo šešių puslapių. Ten buvo atspausdinta eilės ir kažkoks straipsnelis, 

panašus į feljetoną, turinio visiškai neatsimenu. Gerai atsimenu, kad jis buvo atspausdintas lietuvių kalba ir 

buvo viena frazė, apie kurą aš kalbėjausi su MALINAUSKU – „mus gali išgelbėti Vokietija“ ar „ mes 

laukiame Vokietijos išgelbėjimo“.  Iš perskaityto teksto susidarė įspūdis, kad jis buvo išleistas vaikų. 
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Klausimas:  Kas Jums davė perskaityti šį laikraštį, kada ir kur tai buvo? 

Atsakymas:  Šį laikraštį man į namus atnešė  Povilas MALINAUSKAS 1940 metų lapkričio gale. Jis 

man nesakė iš kur gavo šį egzempliorių, o aš jo neklausinėjau. 

 

 

 

Protokolas pagal mano žodžius užrašytas teisingai, asmeniškai mano perskaitytas, už ką ir pasirašau 

            (JABLONSKIS) 

 

      Tardymas baigtas 1941 m. balandžio 11 d. 06 val. 30 min.  

         

 

 

Tardė:    SSSR  NKGB   3-ios  Valdybos  4-ojo  skyriaus  3-ojo  poskyrio viršininkas 

    –   valstybės saugumo leitenantas         

       (RUDAKOVAS)  (РУДАКОВ) 

 

 

LSSR  NKGB  Tardymo dalies vyresnysis tardytojas    

  Valstybės saugumo jaunesnysis leitenantas             

       (KIRIČENKO)  ( КИРИЧЕНКО). 

 

 

Kopija  tikra:  Vyresnysis tardytojas      /parašas/   

       1941-04-11    

       /atspaudas/ 2 

   

 

  Tardymo protokolo originalas yra kaltinamojoje  byloje Nr. 1716.  

       /parašas/   

 

 

 

                                                           
2 Antspaudo įrašas:    Lietuvos TSR  VRLK / НКВД  Литовской  ССР    /     Valstybės Saugumo  Valdyba  / 

Управление Гос. Безопасности  /  KVOTŲ sk. /  
СЛЕДСТВЕН.  ЧАСТЬ 
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 Jono Jablonskio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. Balandžio 10 d., Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.94. 
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4 Jono Jablonskio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. Balandžio 10 d., Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.95. 
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5 Jono Jablonskio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. Balandžio 10 d., Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.96. 
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6 Jono Jablonskio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. Balandžio 10 d., Kaunas.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.97. 


