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TARDYMO PROTOKOLAS. 
1
 

 

Kaltinamojo GUSTAIČIO  Antano, Kazimirovičiaus. 

 

         1941  birželio  25  d. 

        Tardymas pradėtas  20 val.  45 min. 

        Tardymas baigtas 1941-06-26  1 val. 45 min. 

 

Klausimas:   Ankstesniuose tardymuose jūs parodėte, kad nelegaliame  pasitarime, vykusiame 

PETKEVIČIAUS bute, kartu su antisovietinio laikraščio „Laisvoji Lietuva“ aptarimu taip pat buvo 

svarstomas klausimas dėl „Lietuvos laisvės komiteto“ sukūrimo ir šio komiteto programos. 

Kokiu tikslu buvo ketinama sukurti šį komitetą?  

Atsakymas:  Ketinamas sukurti „Lietuvos laisvės komitetas“ turėjo vadovauti antisovietinei veiklai, 

kuri turėjo būti nukreipta pasiekti komiteto programinius tikslus. 

Pati komiteto programa nebuvo galutinai sudaryta, pasitarime jos projektą pristatė, kiek pamenu,  

JABLONSKIS, kuriam buvo pavesta galutinai suredaguoti tą projektą, ir po to kitame pasitarime dar kartą 

būtume turėję jį apsvarstyti. Galutinė programos redakcija turėjo būti pasirašyta komiteto ir atspausdinta 

laikraštyje „Laisvoji Lietuva“ tam, kad būtų pateikta žinia, jog  egzistuoja toks komitetas, kuris turi savo 

programą, pagal kurią organizuoja ir vykdo pogrindinę antisovietinę veiklą. 

Pats laikraštis „Laisvoji Lietuva“ turėjo tapti šio komiteto organu.. 

Klausimas:   Tokiu būdu „Lietuvos laisvės komitetas“ turėjo tapti centru, kuris organizuotų  ir 

reguliuotų  visų antisovietinių elementų veiklą visoje Lietuvos teritorijoje? 

Atsakymas:  Taip, komitetas turėjo organizuoti visus elementus, kurie prisijungtų prie komiteto 

programos, ją priimtų ir sutiktų veikti komiteto priimtais metodais. 

Klausimas:  Kokios komiteto programinės nuostatos buvo priimtos? 

Atsakymas:  Pagrindinė programinė nuostata buvo kova už Lietuvos išėjimą iš Sovietų Sąjungos 

sudėties ir buržuazinės-demokratinės valstybės sudarymą. Iš to sekė ir kitos programinės nuostatos: 

asmeninės nuosavybės įteisinimas į žemę, riboto dydžio gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, įteisinimas 

smulkios prekybos, paliekant nacionalizuotus bankus, fabrikus ir gamyklas, transportą ir stambias prekybos 

įmones. 

Klausimas:  Kokiu būdu buvo ketinama įvykdyti Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos? 

Atsakymas:  Nors šis klausimas nebuvo svarstomas, bet iš ankstesnių pokalbių su asmenimis, 

dalyvavusiais pasitarime, man buvo žinoma, kad viltis buvo dedama į  palankią tarptautinę padėtį, nes mes 

žinojome, kad vidinėmis jėgomis to pasiekti neįmanoma. 

Klausimas:   Vadinasi jūs tikėjotės kapitalistinių valstybių pagalbos?  
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Atsakymas:  Tokios pagalbos iš kokios nors kapitalistinės valstybės mes nesitikėjome, nes žinojome, 

kad nė viena valstybė tik dėl Lietuvos su Sovietų Sąjunga nekariaus. 

Buvo galvojama, kad išsiplėtus antram imperialistiniam karui, įvyks Sovietų Sąjungos ir stambios 

kapitalistinės valstybės arba tokių valstybių bloko susikirtimas,  kurio išdavoje Lietuva taptų  okupuota ir 

tokiu būdu susidarytų galimybė sukurti Lietuvos buržuazinę-demokratinę valstybę. 

Klausimas:  Tai negi komitetas buvo kuriamas tam, kad sėdėtų ir lauktų pakol kokia nors buržuazinė 

valstybė  ateis į pagalbą ir įvykdys komiteto programą? 

Atsakymas:  Ne, nesėdėti ir laukti  mes tarėmės, o vykdyti pasipriešinimą sovietų valdžios 

įsitvirtinimui, ir  palankiam momentui atėjus turėti parengtus atitinkamus kadrus, kurie būtų pasiruošę  

sukurti ir organizuoti buržuazinę valstybę. 

Klausimas:  Visgi kokios valstybės ar valstybių bloko pagalbos jūs tikėjotės? 

Atsakymas:  Susiklosčius palankioms aplinkybėms mes tikėjomės karinio konflikto Sovietų Sąjungos 

su Vokietija, nors tai buvo tik mūsų spėliojimai. 

Klausimas:  Kokiais metodais iki laukiamų palankių aplinkybių jūs galvojote vykdyti antisovietinę 

veiklą? 

Atsakymas:  Išskyrus antisovietinę agitaciją per laikraštį, kitų metodų nesvarstėme.  

Klausimas:   Tokiu būdu reikia pripažinti, kad jūs buvote vienu iš antisovietinio centro Lietuvoje 

organizatorių, kaip „Lietuvos laisvės komiteto“ dalyvis? 

Atsakymas:  Kadangi komitetas dar nebuvo sukurtas, tai aš save pripažįstu tik kaip vienu iš to komiteto 

organizatorių. 

 

Protokolas surašytas pagal mano žodžius teisingai, mano perskaitytas –  

         GUSTAITIS 

 

 

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

  TARDYTOJAS  VALSTYBĖS SAUGUMO      

  JAUNESNYSIS  LEITENANTAS      /parašas/             –  LEGKOVAS  (ЛЕГКОВ ). 
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