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TARDYMO PROTOKOLAS  

 

Kaltinamojo ŠARAUSKO  Juozo  Antanasovičiaus.1 

 

           1941  gegužės  2  d. 

   Pradėta   14 val.  15 min. 

       

Klausimas:  Tardymas vėl Jums siūlo nutraukti kovą ir teikti atvirus parodymus apie Jūsų dalyvavimą 

antisovietinės organizacijos centro darbe?  

Atsakymas:  Antisovietinės organizacijos centro darbe aš nedalyvavau ir apie tokio centro egzistavimą 

nieko nežinau. 

Norėdamas tardymui būti atviras, noriu papasakoti, kad 1941 metų sausį aš dalyvavau nelegaliame 

pasitarime profesoriaus Tado  PETKEVIČIAUS  bute, kur buvo svarstomas klausimas apie antisovietinės 

organizacijos vadovaujančiojo centro sukūrimą. 

Į šį pasitarimą aš – Juozas ŠARAUSKAS buvau pakviestas Jono JABLONSKIO. Kviesdamas mane 

Jonas JABLONSKIS sakė, kad tame nelegaliame pasitarime dalyvaus profesorius Tadas PETKEVIČIUS, 

generolas Antanas GUSTAITIS, aš – ŠARAUSKAS  ir jis – Jonas  JABLONSKIS.  

Į šį pasitarimą aš atėjau pirmas, paskui atėjo generolas GUSTAITIS,  o po jo Jonas JABLONSKIS. 

Pirmas klausimas, kurį aptarinėjome, buvo kiekvieno  mūsų iš įvairių šaltinių girdėtos žinios apie 

lietuvių veiklą užsienyje. Kalbėjome apie tai, kad Amerikoje visos partijos, išskyrus komunistus, prezidentui 

pateikė kolektyvinį protestą dėl Lietuvos sovietizacijos. Kalbėjome, kad Šveicarijoje bus sukurtas lietuvių 

informacinis biuras, kuris leis laikraštį. 

Tada mus pakvietė prie stalo pavakarieniauti. Pokalbis tęsėsi bendromis visai šeimai temomis. 

Vakarienės metu per radiją iš Romos pradėjo transliuoti žinias lietuvių kalba, bet labai blogai girdėjosi. 

Tačiau išgirdome, kad: „buvęs Lietuvos pasiuntinys buvo vizito pas Romos popiežių pasveikinti jį Naujųjų 

metų  proga ir kalbėjo su juo apie padėtį Lietuvoje“. Kartoju, girdimumas buvo labai prastas todėl vargu ar 

ką nors daugiau kas išgirdo. 

Dar iki vakarienės susirinkusieji į šį nelegalų pasitarimą apkalbėjome būtinybę Lietuvoje įkurti  centrą 

ar komitetą, ar informacinį biurą, kuris užsiimtų  žinių apie užsienio lietuvių veiklą gavimu bei organizuotų  

tos informacijos paskleidimu tarpe žinomų asmenų  čia Lietuvoje. Kokių  asmenų – nebuvo kalbėta. Jokių 

sprendimų ar nutarimų šiuo klausimu nebuvo priimta.  Buvo tik bendra nuomonė apie tokio informacinio 

biuro būtinumą. Šio klausimo svarstymas, kaip aš jau sakiau, buvo nutrauktas kvietimu  prie stalo. 

Kitų pasitarimų vėliau nebuvo sukviesta. Greitai buvo areštuotas Jonas JABLONSKIS ir aš sutikęs 

Tadą PETKEVIČIŲ, tiksliau aplankęs jį namuose, pasiteiravau kaip reikalai, PETKEVIČIUS pasakė, kad 

                                                           
1 Tėvavardis  Antanas – surusintas.  
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Jonas  JABLONSKIS  areštuotas, aš iki tol žinojau, kad JABLONSKIS kažkur tai dingo, bet nežinojau 

tiksliai ar areštuotas jis. 

Per šį susitikimą PETKEVIČIUS pasakė, kad:  „neverta užsiimti pogrindine veikla, nes taip galima 

save ir kitus žmones be naudos pražudyti“. 

Šią  PETKEVIČIAUS  frazę atkuriu iš atminties todėl ji gali būti ne visiškai tiksli. 

Klausimas:   Kokie klausimai dar buvo aptariami minėtame nelegaliame pasitarime? 

Atsakymas:  Ne kaip atskiras klausimas, o kartu svarstant apie informacinį biurą buvo aptartas 

pasiūlymas, neatsimenu tiksliai kieno, bet atrodo GUSTAIČIO, apie būtinybę leisti nelegalų biuletenį, 

kuriame būtų tos visos informacinio biuro gaunamos žinios. Susirinkusiųjų mintys dėl biuletenio leidimo 

sutapo. 

Klausimas:  Kam  šitas pasitarimas pavedė užsiimti praktine veikla – leisti tokį nelegalų biuletenį? 

Atsakymas:  Tai buvo pavesta JABLONSKIUI. 

Klausimas:   Viskas, ką papasakojote tardymui šiandien, ne visiškai atitinka tikrovę. Tardymas 

reikalauja atviro atsakymo į Jums iškeltą klausimą apie antisovietinę veiklą? 

Atsakymas:  Aš nuoširdžiai papasakojau viską, ką atsimenu apie šitą pasitarimą. 

Klausimas:  Jūsų pareiškimas apie nuoširdumą yra tikintis apgauti tardymą. Paaiškinam Jums, kad 

melagingi parodymai yra bloga gynybos priemonė. Jūs nuo tardymo bandote nuslėpti tą aplinkybę, kad šiame 

nelegaliame pasitarime buvo aptariamas pirmasis nelegalaus laikraščio numeris, išleistas jūsų antisovietinės 

organizacijos. Papasakokite tiesą? 

Atsakymas:  Aš iš tikro nepapasakojau apie tai, kad šiame nelegaliame pasitarime buvo aptariamas 

pirmas nelegalaus laikraščio „Laisvoji Lietuva“ („Svobodnaja Litva“) numeris,  parodant jo trūkumus ir 

duodant patarimus, koks turėtų būti antrasis šio laikraščio numeris. Šio nelegalaus pasitarimo dalyvių bendra 

nuomonė susivedė į tai, kad antrasis šio laikraščio numeris turi būti geriau atspausdintas, kad jame turi būti 

išspausdinta lyg ir programa, kad jo išleidimą reikėtų sutapatinti su 1941 metų vasario 16-ąja. Ryšium su tuo 

įdėti istorinę pažymą apie vasario 16-ąją ar atskirą apžvalgą, kurioje paminėti Lietuvos „nepriklausomybės“ 

manifestą. Man dabar sunku prisiminti, kas iš dalyvavusių kokius pasiūlymus teikė. Atsimenu, kad pasiūlymą 

dėl programos pateikė generolas GUSTAITIS. 

Klausimas:   Kada jūs pirmą kartą pamatėte ir susipažinote su nelegaliu antisovietiniu laikraščiu 

„Laisvoji Lietuva“? 

Atsakymas:  Pirmą kartą nelegalų antisovietinį laikraštį „Laisvoji Lietuva“ pamačiau Jono 

JABLONSKIO bute, kur buvau užėjęs 1940 metų lapkritį ir gruodį 3 ar 4 kartus. Vieno tokio apsilankymo 

metu Jonas JABLONSKIS davė man paskaityti „Laisvąją Lietuvą“ nepasakęs nei kur, nei kas, nei kaip tą 

laikraštį leidžia. Be to JABLONSKIS man papasakojo, kad Vokietijoje veikia „pabėgėliams  iš Lietuvos 

pagalbos komitetas“ ir kad vadovauja šiam komitetui kažkoks lyg tai daktaras, lyg tai inžinierius man iki tol 

negirdėta pavarde (todėl aš tos pavardės dabar ir negaliu prisiminti). 

Klausimas:  Kiek nelegalaus antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ egzempliorių jums davė 

J.JABLONSKIS? 



4 
 

Atsakymas:  Iš viso iš J.JABLONSKIO aš gavau septynis ar devynis nelegalaus antisovietinio 

laikraščio „Laisvoji Lietuva“ egzempliorius. Gavau juos per du kartus. 

Klausimas:   Kam jūs išdalinote iš  JABLONSKIO  gautus nelegalaus antisovietinio laikraščio 

„Laisvoji Lietuva“ egzempliorius? 

Atsakymas:  Iš  JABLONSKIO  gautus nelegalaus antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ 

egzempliorius aš išdalinau šiems asmenims: studentui SKIRGAILAI – 4 egzempliorius, gimnazistui 

KRUKAUSKUI – 3 ar 4 egzempliorius. Vieną egzempliorių pasilikau sau. 

Klausimas:  O kam dar davėte šį laikraštį? 

Atsakymas:  Daugiau niekam nedaviau. 

Klausimas:   O kam davėte šį laikraštį skaityti? 

Atsakymas:  Skaityti daviau  PRŪSIENEI,  PILŽIENEI  ir  Vytautui ANIULIUI. 

 

 

Parodymai pagal mano žodžius užrašyti teisingai, mano perskaityti už ką ir pasirašau.  

            ŠARAUSKAS  

Tardymas pertrauktas 1941 m. gegužės 2 d. 20 val. 10 min. 

 

 

        

TARDĖ:     SSSR NKGB   4-ojo  skyriaus  3-ojo  poskyrio viršininkas    

     Valstybės saugumo leitenantas       

        (RUDAKOVAS)   (РУДАКОВ) 

 

TIKRA: LSSR  NKGB  SPO2 1-ojo  poskyrio viršininkas 

  Valstybės saugumo leitenantas      

  Tikra:  NKGB  3-osios  Valdybos  operatyvinis įgaliotinis 

   Valstybės saugumo  jaunesnysis  leitenantas     /parašas/   

   

 

  

 

 

 

                                                           
2  СПО  – секретно-политический отдел – slaptasis politinis skyrius . 
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 Juozo Šarausko kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. gegužės 2 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.106. 
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