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Kaltinamojo GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus. 

 

         1941  birželio  24  d. 

         Tardymas pradėtas  13 val.  00 min. 

         Tardymas baigtas  

 

 

Klausimas:   Iki šiol jūs nedavėte išsamių  parodymų apie savo antisovietinę veiklą. Tardymas ragina 

jus duoti detalius parodymus apie savo ir apie jums žinomą kitų asmenų antisovietinę veiklą?  

Atsakymas:  Apie savo antisovietinę veiklą ir kitų asmenų man žinomą antisovietinę veiklą aš tardymui 

daviau išsamius parodymus. Galiu tik padaryti kai kuriuos papildymus, kurie neatsispindi praeitų tardymų 

protokoluose. 

Klausimas:   Kokius papildymus prie savo ankstesnių parodymų norite padaryti? 

Atsakymas:  Š.m. gegužės 19 d. tardyme aš pareiškiau, kad norėjau papildyti anksčiau mano duotus 

parodymus apie ŠARAUSKO  ir  AUGUČIO  antisovietinę veiklą. Tačiau minėto tardymo eigoje visko 

papasakoti nepavyko ir buvo užfiksuoti mano parodymai tik  apie ŠARAUSKĄ. Dabar noriu papildyti savo 

parodymus apie AUGUTĮ. 

Klausimas:  Ką konkrečiai žinote apie AUGUČIO  antisovietinę veiklą? 

Atsakymas:  1940 metų gruodį, mano minėtas ŠENBERGAS man pranešė, kad į jį kreipėsi buvęs 

kapitonas AUGUTIS siūlydamas gauti dokumentus apie sovietų karių dislokaciją Lietuvoje. 

ŠENBERGAS pasak jo paties, nuo šio pasiūlymo atsisakė. 

Aš pasakiau ŠENBERGUI, kad su tokiu pat pasiūlymu į mane kreipėsi kapitonas TINDŽIULIS (apie 

tai yra mano ankstesniuose parodymuose). 

Klausimas:  Kodėl  ŠENBERGAS  pasakojo jums  apie tą  AUGUČIO  pasiūlymą? 

Atsakymas:  ŠENBERGAS  įtarė, kad  AUGUTIS galbūt  jį  provokuoja  ir todėl, žinodamas, kad aš 

pažįstu kapitoną  AUGUTĮ,  klausė mane ar gali AUGUČIU  pasitikėti. 

 Klausimas:   Ką jūs atsakėte ŠENBERGUI  dėl jo įtarimų? 

Atsakymas:  Aš  ŠENBERGUI  atsakiau, kad AUGUTIS yra antisovietinių įsitikinimų žmogus ir jo 

pasiūlymas negali būti provokacija. 

Klausimas:  Iš kur jūs žinojote apie AUGUČIO  antisovietines nuotaikas? 
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Atsakymas:  AUGUTĮ  aš pažįstu kaip eilinį lakūną-žvalgą nuo jo tarnybos pradžios buvusioje 

Lietuvos karinėje aviacijoje, maždaug nuo 1936-1937 metų. 

1940 metų rudenį kalbėdamasis su juo sužinojau, kad sovietų valdžios organai suėmė jo brolį, kuo jis 

buvo nepatenkintas. Pats jis jautėsi neužtikrintai. Jis kalbėjo, kad gyventojai nepatenkinti Lietuvos 

sovietizacija. Iš to ir iš kitų jo išsakytų minčių buvo akivaizdus  jo  antisovietinis veidas. 

Klausimas:   Ar po to ŠENBERGAS  pasinaudojo  AUGUČIO  pasiūlymu? 

Atsakymas:  Aš manau, kad nepasinaudojo, nes pokalbyje pasakė, jog neketina tuo pasinaudoti. 

Klausimas:  Kodėl  ŠENBERGAS pasitikėjo jumis, išsakydamas savo būgštavimus dėl AUGUČIO? 

Atsakymas:  Su ŠENBERGU aš buvau geras bičiulis nuo 1919 metų. 

Klausimas:   Ankstesniuose tardymuose jūs parodėte, kad buvote susijęs su ŠENBERGU 

antisovietinėje veikloje. Perdavėte jam šnipinėjimo duomenis, davėte užduotį per seimo narius sužlugdyti 

Lietuvos sprendimą prisijungti prie Sovietų Sąjungos, kalbėjotės su juo antisovietinėmis temomis. Ar 

patvirtinate  tai? 

Atsakymas:  Taip, aš pažinojau ŠENBERGĄ  kaip antisovietinį žmogų, bet ryšį su juo  antisovietinėje 

veikloje užmezgiau 1940 metais. 

Klausimas:  Vadinasi ŠENBERGAS, kalbėdamas su jumis apie AUGUČIO pasiūlymą gauti jam 

dokumentus apie sovietinių karių dislokaciją, pasitikėjo jumis ne tik kaip bičiulis, bet ir kaip jūsų vienmintis? 

Atsakymas:  Visiškai teisingai. 

Klausimas:   Kas jums dar žinoma apie antisovietinę AUGUČIO veiklą? 

Atsakymas:  Pasak TINDŽIULIO man yra žinoma, kad AUGUTIS buvo pažįstamas su vokiečių 

kulturverbando2  pirmininku  KOSMANU, kuris užsiiminėjo nelegaliu  pergabenimu  per  sieną  asmenų, 

nenorinčių likti Lietuvos teritorijoje 

AUGUTIS taipogi norėjo nelegaliai pereiti sieną  į  Vokietiją. Kai š.m. kovo 4 d.  aš  PODERIO  bute 

laukiau vedlio, turėjusio mane palydėti ir pervesti per sieną, ten atėjo AUGUTIS  ir  ėmė prašyti vedlio, kad 

ir  jį karti su manimi pervestų per sieną. Bet kadangi buvo numatyta, kad su manimi  eis  ir  TINDŽIULIS, tai 

vedlys  jam atsakė, jog trys žmonės būtų per didelė grupė.  

Klausimas:  Kodėl AUGUTIS norėjo nelegaliai pereiti sieną? 

Atsakymas:  Priežasties aš nežinau, bet galvoju, kad dėl  antisovietinių  įsitikinimų. 

Klausimas:   Kodėl jūs nekalbate apie savo asmeninius  antisovietinius  ryšius  su AUGUČIU? 

Atsakymas:  Su AUGUČIU antisovietinių ryšių  neturėjau, išskyrus pokalbį, apie kurį papasakojau 

anksčiau. 

Klausimas:  Ankstesniuose tardymuose sakėte, kad dalyvavote nelegaliame pasitarime, kur buvo 

aptariamas antisovietinis laikraštis „Laisvoji Lietuva“. Tame pasitarime svarstėte klausimą apie 

vadovaujančio tam laikraščiui komiteto sukūrimą. Kas pasiūlė sukurti tokį komitetą? 
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Atsakymas:  Tiksliai neatsimenu, galimas daiktas, kad šį pasiūlymą pateikiau aš. 

Klausimas:   Kaip tas komitetas vadinosi? 

Atsakymas:  Buvo numatyta jam suteikti pavadinimą „Lietuvos laisvės komitetas“. 

Klausimas:  Šiame pasitarime buvo svarstyta to komiteto programa. Kas teikė tos programos projektą? 

Atsakymas:  Buvo svarstyta ne komiteto programa, o laikraščio programa, bet ši programa turėjo būti 

pasirašyta komiteto. 

Klausimas:  Tokiu būdu tai vis dėlto buvo komiteto programa? 

Atsakymas:  Taip, nes komitetas turėjo ją pasirašyti ir išspausdinti laikraštyje be narių pavardžių. 

 

Protokolas surašytas pagal mano žodžius teisingai, mano perskaitytas –  

         GUSTAITIS 

 

 

TARDĖ:    SSSR  NKGB   TARDYMO DALIES 1-OJO  SKYRIAUS  2-OJO  POSKYRIO 

  TARDYTOJAS  VALSTYBĖS SAUGUMO      /parašas/          

  JAUNESNYSIS LEITENANTAS          – LEGKOVAS  (ЛЕГКОВ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 3 

                                                           
3

 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. birželio 24 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.134. 



6 
 

  4 

                                                           
4

 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. birželio 24 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 135. 



7 
 

  5 

                                                           
5 Antano Gustaičio kvotos protokolo mašinraštis, 1941 m. birželio 24 d., Maskva.  Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 136. 



8 
 

  6 

                                                           
6
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  Antano Gustaičio kvotos protokolo rankraštis, 1941 m. birželio 24 d., Maskva.   Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 140. 
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