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TSRS PROKURATŪRA        Slaptai 

LIETUVOS TSR PROKURATŪRA      ekz. Nr. 1 

       Lietuvos SSR Valstybės saugumo komiteto pirmininkui 

       generolui-majorui Eismontui E.A.  

1988.11.05  Nr. 13/234-88/626c 

 

 

 Siunčiama patikrinimui archyvinė baudžiamoji byla Nr. N-15272 Gustaičio A.K., 1941 metų liepos 7 

d. Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo teismo Karinės kolegijos  nuteisto aukščiausia bausme (sušaudymu). 

Gustaitis A.K. pripažintas kaltu tuo, kad aktyviai reiškėsi prieš Sovietų valdžios įvedimą Lietuvoje. 

1940 metų gale per buvusį Lietuvos aviacijos majorą Šenbergą perdavė vokiečių žvalgybai šnipinėjimo 

duomenis apie Sovietų karines oro pajėgas ir naujų aerodromų buvimo vietas Lietuvos SSR.  

1941 m. sausį aktyviai dalyvavo kuriant antisovietinį centrą Lietuvoje pavadintą „Lietuvos laisvės 

komitetas“, šios bendrijos tikslas ir programa buvo: Lietuvos išėjimas iš SSSR padedant užsienio valstybei. 

1941 m. vasarį Gustaitis nusprendė bėgti į užsienį. 1941 m. kovo 4 d. bandant pereiti valstybinę sieną į 

Vokietiją buvo sulaikytas ir areštuotas. 

Kadangi kaltinimas pagrįstas Gustaičio prisipažinimu ir teismo posėdyje niekas išskyrus Gustaitį 

nebuvo apklausiamas, bylą būtina patikrinti. 

Reikia peržiūrėti bylas asmenų, kurie figūruoja Gustaičio byloje, būtent  Prabulio (bylos lapas 20), 

Anzos V.A. (b.l. 22), Jablonskio J.J. (b.l. 94) ir Šarausko J.A. (b.l. 106). 

Gauti specialistų išvadą apie byloje esančius slaptus duomenis, kurie įvertinti kaip Gustaičio 

„šnipinėjimo“ ketinimų  įrodymai (bylos paketas 166). 

Išsiaiškinti Gustaičio šeimos likimą. 

Patikrinimas vykdomas  pagal Lietuvos SSR  DOSAAF-o1 Aviacijos sporto federacijos darbuotojų 

grupės laišką, kuriame jie prašo patikrinto lietuvių aviacijos konstruktoriaus  Antano Gustaičio nuteisimo 

teisėtumą. Laiškas adresuotas SSSR Generaliniams prokurorui. 

Priedas: baudžiamoji byla Nr. N-15272  1 tomas ir byla Nr. 43971/3 1 tomas 

Lietuvos SSR prokuroras 

3 klasės justicijos valstybės tarėjas   /parašas/       L.Sabutis 

    V.Daugalui 

   Reikia pasitarti su drg. J.Bakučioniu dėl 

   specialistų nuomonės. Juk ir taip aišku, 

   kad tai ne šnipinėjimo medžiaga. 

    /parašas/       1988.11.14 

 

   drg.  J.Marcinkevičiui 

   Organizuokite patikrinimą. 

   /parašas/       1988.11.14 

                                                           
1 SDAALR – Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti. 



3 
 

 2 

                                                           
2

 Lietuvos SSR Generalino prokuroro raštas dėl A.Gustaičio bylos peržiūrėjimo, 1988 m. lapkričio 5 d., Vilnius.   

Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.168. 
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3 Lietuvos SSR Generalino prokuroro raštas dėl A.Gustaičio bylos peržiūrėjimo, 1988 m. lapkričio 5 d.,  Vilnius.  

 Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l.169  


