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TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

 

PETRUSEVIČIAUS  Vytauto,  Juozo2 s. 

 

           1941  kovo  21  d. 

PETRUSEVIČIUS   V. J.,  gimęs 1911 metais, 

Jonavos miestelyje –  Lietuva.  Iki arešto – 

Naujosios Vilnios Lietuvos politinės policijos 

viršininkas. 

Tardymas  pradžia   13 val.  00 min. 

Tardymo  pabaiga   17 val.  00 min.  

       

 

Klausimas:   Kokiose armijose jūs tarnavote?  

Atsakymas:  Išskyrus Lietuvos armiją, kitose netarnavau . 

Klausimas:   Kokiuose daliniuose ir kokiose pareigose jūs tarnavote? 

Atsakymas:  Aš tarnavau aviacijos štabe raštininku, turėdamas  jaunesniojo puskarininkio laipsnį. 

Klausimas:  Išvardinkite jums žinomus Lietuvos armijos aviacijos štabo vadovus? 

Atsakymas:  Iki 1934 metų Lietuvos armijos aviacijos viršininku buvo pulkininkas PUNDZEVIČIUS, 

jo padėjėju buvo pulkininkas-leitenantas NARAKAS ar NAVAKAS, o aviacijos parko viršininku buvo  

pulkininkas GUSTAITIS Antanas. Po 1934 metų aviacijos vadovybė buvo pakeista, PUNDZEVIČIUS buvo 

pervestas divizijos vado pareigoms, kas atsitiko su NAVAKU  dabar neprisimenu, o GUSTAITIS  Antanas 

buvo pervestas Lietuvos armijos aviacijos viršininko pareigoms, kuriose tarnavo iki paskutinių buržuazinės  

Lietuvos valstybės dienų. 

Klausimas:   Dėl ko Lietuvos armijos aviacijos vadovybėje įvyko tiek pasikeitimų? 

Atsakymas:  1934 metais Lietuvoje buvo rengiamas ir beveik įvyko perversmas. 

Lietuvos nacionalsocialistinė partija, t.y. „Voldemarininkų“ partija rengė sąmokslą prieš tuo metu  

valdžiusią Smetonos vyriausybę. Vieną dieną eilė aukščiausių karinių vadovų pareikalavo iš Lietuvos 

valstybės prezidento Smetonos, kad į Lietuvos ministro pirmininko postą paskirtų  nacionalsocialistinės 

partijos vadovą Voldemarą, kuris tuo metu buvo tremtyje. 

Dėl to Smetonos potvarkiu daugelis Lietuvos armijos štabo pareigūnų buvo areštuoti, o kai kurie visai 

atleisti iš armijos. Dėl šių priežasčių įvyko pasikeitimai kariuomenės vadovybėje. 

                                                           
1 Kvotos protokolo vertimas į lietuvių k. 
2  Originale – Josipovičius – surusintas tėvavardis Иосиф – Иосифович  
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Klausimas:  PUNDZEVIČIUS  arba GUSTAITIS Antonas3 sąmoksle dalyvavo? 

Atsakymas:  Kiek man žinoma tai nei PUNDZEVIČIUS, nei GUSTAITIS kariniam sąmoksle 

nedalyvavo, o kaip tik buvo Smetonos vyriausybės šalininkai, ir kaip ištikimi Smetonos vyriausybės 

šalininkai buvo pakelti į labiau atsakingus vadovaujančiuosius postus Lietuvos armijoje. 

Klausimas:   Kokioms nors partijoms GUSTATIS Antonas priklausė? 

Atsakymas:  Ar GUSTAITIS priklausė kokioms nors partijoms aš nežinau, bet aš galvoju, kad jis buvo 

artimas Smetonos vyriausybei. Tai matyti iš to, kad jam buvo suteiktas Lietuvos armijos aviacijos štabo 

viršininko postas. 

Klausimas:  Ar jums asmeniškai teko kalbėtis su GUSTAIČIU? 

Atsakymas:  Aš su GUSTAIČIU niekada nekalbėjau, nes jis  visą laiką bendraudavo su aukščiausiais 

Lietuvos armijos vadovybės pareigūnais, o aš buvau štabo raštininkas. 

Klausimas:   Ką dar jūs galite papasakoti šiuo klausimu? 

Atsakymas:  Daugiau nei apie PUNDZEVIČIŲ, nei apie  GUSTAITĮ aš nieko nežinau. 

 

Tardymas baigtas 

Protokolas pagal mano žodžius užrašyta teisingai man suprantama rusų kalba ir mano asmeniškai 

perskaitytas:  

          (V.PETRUSEVIČIUS) . 

 Tikra:        

Tardė:   SSSR  NKGB   Tardymo dalies tardytojas      valstybės saugumo  

  jaunesnysis leitenantas       /parašas/   

       DOROŠIEVIČIUS    (ДОРОШЕВИЧ). 

       /atspaudas/4 

  Tardymo protokolo originalas yra kaltinamojoje Petrusevičiaus V.J.. byloje.  

 

SSSR  NKGB  Tardymo dalies 2-ojo  skyriaus  3-ojo  poskyrio tardytojas    

valstybės saugumo jaunesnysis leitenantas     /parašas/   

  

 

 

 

 

 

                                                           
3  Vardas  surusintas. 
4

  Antspaudo įrašas:    SSSR Valstybės Saugumo / Liaudies komitetas  /  NR. 21 
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5

 Vytauto Petrusevičiaus kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.79. 
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6 Vytauto Petrusevičiaus kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.80. 
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 Vytauto Petrusevičiaus kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.81. 
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8 Vytauto Petrusevičiaus kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. kovo 21 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.82. 


