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TARDYMO PROTOKOLAS 
1
 

Kaltinamojo GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus 

         1941  gegužės  19  d. 

         Tardymas pradėtas  23 val.  40 min. 

          

Klausimas:   Jūs tardymui ne viską pasakėte apie antisovietinę savo veiklą ir veiklą kitų asmenų, su 

kuriais buvote susijęs.  

Siūlome pratęsti savo parodymus.  

Atsakymas:  Apie savo antisovietinę veiklą aš papasakojau viską. Tiesa, kai kuriuos savo anksčiau 

duotus parodymus galiu papildyti. 

 

Klausimas:   Apie ką norite papildyti savo parodymus? 

Atsakymas:  Savo parodymus noriu papildyti apie kai kurių asmenų,  mano išvardintų ankstesniuose 

tardymuose, antisovietinę veiklą konkrečiai ŠARAUSKO ir AUGUČIO. 

Klausimas:  Ką jūs norite papildyti apie antisovietinę ŠARAUSKO veiklą? 

Atsakymas:  Praėjus kelioms dienoms po nelegalaus antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ 

peržiūros PETKEVIČIAUS bute, aš atsitiktinai Donelaičio gatvėje sutikau ŠARAUSKĄ, kuris pasiūlė man 

dalyvauti konspiraciniame pasitarime dėl nelegalaus laikraščio „Laisvoji Lietuva“ platinimo provincijoje 

organizavimo. 

Dar per pirmojo antisovietinio laikraščio numerio aptarimą  PETKEVIČIAUS  bute, ŠARAUSKAS  

sakė, kad šis laikraštis buvo išplatintas Kaune ir Vilniuje. 

Antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ leidimui ir platinimui provincijoje aš pritariau, bet 

dalyvauti konspiraciniame pasitarime aš atsisakiau spėdamas, kad galiu būti sekamas. 

Klausimas:  Tai viskas, kuo jūs turėjote papildyti  savo parodymus apie antisovietinę ŠARAUSKO 

veiklą? 

Atsakymas:  Taip, tai viskas. 

Klausimas:   Kas leido antisovietinį laikraštį  „Laisvoji Lietuva“? 

Atsakymas:  Aš nežinau kas leido antisovietinį laikraštį  „Laisvoji Lietuva“.  Iš leidėjų dalyvių man 

buvo žinomas tik JABLONSKIS. 

Klausimas:  Kaip tai, juk jūs dalyvavote pirmojo  antisovietinio laikraščio  numerio aptarime?  

Atsakymas:  Aš manu, kad pirmas antisovietinio laikraščio  numeris buvo išleistas leidėjų grupės, 

kurios atstovas buvo JABLONSKIS. Kito leidimo organo nebuvo. Sprendžiu iš to, kad pasitarime pas 

PETKEVIČIŲ mes aptarėme ir nustatėme šio laikraščio programą. 

Šiame nelegaliame pasitarime PETKEVIČIAUS bute svarstėme klausimą apie laikraščio 

vadovaujančio organo sukūrimą. Šį organą, kiek pamenu, buvo numatoma pavadinti – „Lietuvos laisvės 

komitetas“. 
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Taipogi buvo svarstomas klausimas apie komiteto narių skaičių. Tikro sprendimo šiuo klausimu 

priimta nebuvo, bet buvo siūloma komiteto narių skaičius ne daugiau kaip 5 žmonės, iš kurių vienas ar du 

turėtų būti ne iš Kauno, o iš kitų miestų. Buvo numatomas iškeltų klausimų svarstymas kitame nelegaliame 

pasitarime, kuriame turėjo būti patvirtinta laikraščio programa. 

Tiksli sekančio pasitarimo data nebuvo numatyta ir dėl JABLONSKIO arešto jis neįvyko. 

Klausimas:  Ar buvo sukurtas „Lietuvos laisvės komitetas“? 

Atsakymas:  „Lietuvos laisvės komitetas“ nebuvo sukurtas, nes po JABLONSKIO arešto nelegalaus 

pasitarimo komiteto sukūrimo klausimu nebuvo. 

Klausimas:  Iš dalyvavusių nelegaliame pasitarime PETKEVIČIAUS  bute – kas turėjo įeiti į „Lietuvos 

laisvės komitetą“? 

Atsakymas:  Nelegaliame pasitarime PETKEVIČIAUS bute asmeninė komiteto sudėtis nebuvo 

svarstyta. 

Šiame pasitarime buvo svarstytas klausimas tik apie komiteto narių skaičių ir dėl geresnės 

konspiracijos buvo nuspręsta, kad  komitetas turi būti neskaitlingas. 

Klausimas:  Kas per pasitarimas buvo PETKEVIČIAUS bute? 

Atsakymas:  Pasitarimo tikslas man iš anksto nebuvo praneštas, o apie pasitarimo dalyvių sudėtį ir apie 

svarstytus klausimus aš jau parodymus daviau. 

Klausimas:  Kovo 19 dienos tardyme jūs parodėte, kad po to kai JABLONSKIS jums pasakė apie 

antisovietinio laikraščio išleidimą jūs susitarėte susirinkti šio laikraščio peržiūrai. Kodėl jūs dabar sakote, kad 

nebuvote supažindintas su pasitarimo tikslu? 

Atsakymas:  Aš nebuvau supažindintas su pasitarimo išplėstiniais tikslais, t.y. apie tai, kad 

konspiraciniame pasitarime bus svarstoma laikraščio programa ir klausimas apie komiteto sudarymą. Man 

taip pat nebuvo žinoma, kad numatyta antisovietinio laikraščio peržiūra pavirs pasitarimu, kuriame dalyvaus 

ŠARAUSKAS.  

Klausimas:  Kas parengė laikraščio programą, kuri buvo svarstoma nelegaliame pasitarime 

PETKEVIČIAUS bute? 

Atsakymas:  Programos projektą atskirame lapelyje su laikraščiu atnešė JABLONSKIS. Pasitarime 

svarstymo metu programos projektas buvo pakeistas bei papildytas ir galutiniam redagavimui perduotas 

JABLONSKIUI. 

Klausimas:  Kas parengė programos projektą? 

Atsakymas:  Kas parengė programos projektą aš nežinau, bet spėju, kad jis buvo parengtas 

JABLONSKIO. 

Klausimas:  Į kokį konspiracinį pasitarimą jus kvietė ŠARAUSKAS, kai su juo susitikote Donelaičio 

gatvėje? 

Atsakymas:  Aš neturiu nieko daugiau ką pasakyti prie to, ką jau sakiau apie pasitarimą, į kurį mane 

kvietė ŠARAUSKAS. Šis konspiracinis pasitarimas buvo šaukiamas aptarti klausimui kaip organizuoti 

antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ platinimą. 
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Klausimas:   Kur vyko šis nelegalus pasitarimas ir kas jame dalyvavo? 

Atsakymas:  Aš  ŠARAUSKO  neklausiau apie nelegalaus pasitarimo dalyvius ir kur jis turėjo vykti. 

Klausimas:  Jūs sakėte, kad buvote ŠARAUSKO pakviestas į šį pasitarimą. Tai kodėl sakote, kad 

nežinojote, kur jis vyko? 

Atsakymas:  Aš atsisakiau dalyvauti konspiraciniame pasitarime ir todėl neklausiau  ŠARAUSKO  kur 

jis turi vykti, juolab pokalbis su ŠARAUSKU vyko gatvėje. ŠARAUSKAS  man pasakė, kad konspiracinis 

pasitarimas vyks nuošalioje vietoje vienišame name. 

Klausimas:  Kodėl  ŠARAUSKAS  kviesdamas jus į konspiracinį pasitarimą nesakė kur jis vyks ir kas 

jame dalyvaus? 

Atsakymas:  Iki to laiko, kol  ŠARAUSKAS  pakvietė mane į konspiracinį pasitarimą, jis neįvardino 

vietos, kur vyks pasitarimas, ir nepasakė kas jame dalyvaus. 

Po to, kai aš atsisakiau  ŠARAUSKO  kvietimo, jam nebuvo tikslo man viską pasakoti. 

Klausimas:   Kodėl jūs atsisakėte dalyvauti pasitarime, į kurį jus kvietė  ŠARAUSKAS? 

Atsakymas:  Aš atsisakiau dalyvauti konspiraciniame pasitarime, į kurį mane kvietė  ŠARAUSKAS 

todėl, kad savo dalyvavimą šiame pasitarime aš laikiau bereikalinga rizika. Antisovietinio laikraščio leidyba 

ir platinimas vyko be mano dalyvavimo, todėl laikiau, kad ir toliau šis darbas gali vykti be mano įsikišimo. 

Klausimas:  Kam  ŠARAUSKAS  jus kvietė į konspiracinį pasitarimą? 

Atsakymas:  Matyt  ŠARAUSKAS  mano dalyvavimą konspiraciniame pasitarime laikė naudingu, bet 

kadangi  ŠARAUSKAS  pakvietė mane į pasitarimą per atsitiktinį susitikimą, o ne iš anksto susitarus,  aš 

galvoju, kad  jis nelaikė mano dalyvavimą pasitarime būtinu. 

Klausimas:  Kodėl jūs savo dalyvavimą konspiraciniame pasitarime laikėte rizikingu? 

Atsakymas:  Mano dalyvavimas konspiraciniame pasitarime  būtų buvęs kaip sutikimas tolimesnei 

veiklai antisovietinėje organizacijoje užsiimančioje nelegalaus laikraščio platinimu, ką aš ir laikiau rizikingu 

dalyku. 

Klausimas:   Kodėl jūs savo dalyvavimą konspiraciniame pasitarime pas PETKEVIČIŲ  nelaikėte 

rizikingu? 

Atsakymas:  Savo dalyvavimą konspiraciniame pasitarime pas PETKEVIČIŲ aš laikiau taip pat 

rizikingu, bet mažiau. 

                                        Tardymas baigtas 1941-05-20  5-tą  valandą. 

Protokolas mano perskaitytas, atsakymai užrašyti pagal mano žodžius teisingai.  

          (GUSTAITIS) 

 

TARDĖ:   NKGB   TARDYMO DALIES 1-OJO  SKYRIAUS  2-OJO  TARDYTOJAS 

      VALSTYBĖS SAUGUMO  JAUNESNYSIS  LEITENANTAS      

         (POLEVOJ  –   ПОЛЕВОЙ).  
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