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        Lietuvos TSR Valstybės saugumo 

        komiteto  tardytojui 

        Marcinkevičiui 

 

         Prabulio Jono, Vinco, gimusio 1916  

         metais   Lazdijų rajono Mockavos kaime, 

         gyv. Alytuje, Šaltinių  g-vė  2-21 

PAAIŠKINIMAS  

 

1941 metų pradžioje  aš gyvenau Lazdijų rajono Mockavos kaime. 1941 metų kovo mėnesio pradžioje, 

tikslios datos neprisimenu, savo reikalais buvau nuvykęs į Kauną. Tą pačią dieną po pietų važiavau namo 

traukiniu Kaunas – Alytus. Iš traukinio išlipau geležinkelio stotelėje Šeštokai, nuo kurios iki mano namų 12 

kilometrų. Minėtoje stotelėje manęs laukė mano brolis Prabulis Vitas, Vinco, gimęs 1924 metais, miręs 1945 

metais. Jis norėjo parvežti mane namo į Mockavos kaimą. Tačiau aš pasakiau broliui, kad važiuosiu toliau 

pas seserį Mikasę, tuo metu gyvenusią netoli Simno. Brolis nuėjo prie vežimo, o aš norėjau lipti į tą patį 

vagoną ir važiuoti link Simno. Tačiau to nespėjau padaryti, nes mane sulaikė du civiliais rūbais apsirengę 

vyriškiai. Iš pradžių jie nuvežė mane į Marijampolę, o paskui tą pačią dieną nuvežė į Kauno kalėjimą. 

Kauno kalėjime mane klausinėjo apie Lietuvos aviacijos konstruktorių generolą Gustaitį. Aš pasakiau 

jiems, kad tarnaudamas kariuomenėje 1937-1939 metų laikotarpyje girdėjau, kad yra toks konstruktorius 

generolas, tačiau  jo asmeniškai nepažinojau. 

Po keleto dienų mane suvedė akistaton su vyriškiu, kuris pasivadino pavarde Gustaitis. Akistatos metu 

jis sakė, kad 1941 metų kovo pradžioje važiavo kartu su manimi traukiniu nuo Kauno iki Šeštokų. Apie 

sienos perėjimą jis nieko neminėjo. 

1941 metų birželio mėn. pabaigoje, t.y. praėjus porai dienų nuo karo pradžios, aš išėjau iš Kauno 

kalėjimo ir ten susitikau brolį Vitą Prabulį. Jis man papasakojo, kad 1941 metų pradžioje, t.y. tą dieną kai 

mes su juo susitikome prie Šeštokų geležinkelio stotelės, jis taip pat buvo sulaikytas ir  po to sėdėjo Kauno 

kalėjime. Jis sakė, kad jį sulaikė netoli Šeštokų stotelės važiuojant namo. Pagal jo žodžius, jį sulaikė kartu su 

Lazdijų rajono Mockų kaimo gyventoju Anza, vardo nežinau, Lazdijų rajono gyventoju Šalašavičium, vardo 

nežinau, ir dar kažkokiu tai žmogumi, kurio jis nei pavardės, nei vardo nepaminėjo. Iš brolio žodžių supratau, 

kad tuos žmones jis nesiruošė pervežti per sieną ir jį sulaikė nekaltai. Apie generolą Gustaitį mano brolis 

nieko neminėjo. 

Ar dabartiniu metu dar gyvi Anza bei Šalašavičius aš nežinau. 

Klausimas: 1941 m. kovo 7 d. kaltinamasis Gustaitis Antanas, Kazimiero apklausos metu parodė, 

kad pagal išankstinį susitarimą Jūs turėjote jį pervesti per TSRS – Vokietijos valstybinę sieną netoli Šeštokų 

geležinkelio stotelės.  

Perskaitoma ištrauka iš Gustaičio parodymų. 

Ką galite pasakyti apie tai? 

Atsakymas:  Ištrauka iš Gustaičio parodymų man perskaityta ir suprantama. Tačiau jis parodė 

netiesą. Aš niekada nežadėjau Gustaičiui pervesti jį per sieną ir niekada to nedariau. Kodėl jis taip parodė, aš 

nežinau. 
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Klausimas: 1941 m. kovo 6 d. akistatoje su Gustaičiu A.K. kaltinamasis Anza V.A. parodė, kad 

1941 m. kovo mėn. pradžioje Jūs bandėte padėti Gustaičiui A.K. pereiti TSRS – Vokietijos valstybinę sieną. 

Perskaitoma ištrauka iš Anzos V.A.  parodymų. 

Ką galite pasakyti apie tai? 

Atsakymas:  Ištrauka iš Anzos parodymų man perskaityta ir suprantama. Aš jau sakiau, kad niekada 

nebandžiau padėti Gustaičiui pereiti TSRS – Vokietijos sieną. Kodėl taip parodė Anza, aš nežinau. 

Nuo Šeštokų geležinkelio stotelės iki TSRS – Vokietijos sienos 1941 metais atstumas buvo apie 20 km. 

Tačiau aš niekada nei vienam žmogui, tame tarpe ir Gustaičiui nežadėjau ir nebandžiau padėti pereiti TSRS  

valstybinę sieną. Traukinyje Kaunas – Alytus aš Gustaičio nemačiau. 

Paaiškinimą  perskaičiau, surašytas teisingai, pastabų neturiu 

        Prabulis 

 

Paaiškinimą  priėmė:    YSB1 vyr. tardytojas 

     /parašas/  J.Marcinkevičius 

Vilnius, 

1989 m. sausio 19 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 YSB – ypatingai svarbių bylų. 



4 
 

 2 

                                                           
2

 Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 170. 



5 
 

  3 

                                                           
3

  Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 171. 



6 
 

  4 

                                                           
4 Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 172. 



7 
 

  5 

                                                           
5

 Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 173. 



8 
 

  6  

                                                           
6 Jono Prabulio paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 174. 



9 
 

  7 

                                                           
7 Jono Prabulio paaiškinimo KGB dėl Antano Gustaičio  bylos vertimas į rusų kalbą, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 235-3. 



10 
 

 8 

                                                           
8 Jono Prabulio paaiškinimo KGB dėl Antano Gustaičio  bylos vertimas į rusų kalbą, 1989 m. sausio 19 d., Vilnius.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 235-4. 


