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        Lietuvos TSR Valstybės saugumo 

        komiteto  tardymo skyriui 

         

 

         Arbačiausko Antano, Antano, gimusio 

         1933 metais Kaune, TSRS piliečio,  

         lietuvio, dirbančio Lietuvos TSR  

         SDAALR informacinio biuletenio  

         „Sparnai“ vyr.  redaktoriumi, 

         gyv. Vilniuje, Antakalnio  g-vė  58-27 

 

PAAIŠKINIMAS  

 

Nuo 1949 metų iki 1987 metų aš dirbau Lietuvos TSR SDAALR aviacijos sporto klube lakūnu-

instruktoriumi. Nuo jaunystės domėjausi Lietuvos respublikos aviacijos istorija, todėl gerai žinau net 

prieškarinius jos lėktuvus. 

Klausimas: Jums pateikiama 10 fotografijų, kuriose pavaizduoti seno tipo lėktuvai. Ką galėtumėte 

apie juos pasakyti? 

Atsakymas:  10 fotografijų man pateiktos ir aš jas pasižiūrėjau. Pavaizduoti jose lėktuvai man 

žinomi. Devyniose fotografijose matosi Lietuvos respublikos aviakonstruktoriaus  buvusio aviacijos 

viršininko brigados generolo Antano Gustaičio sukonstruoti ir išbandyti lėktuvai Anbo – sutrumpintai – 

„Antanas nori būti ore“. Sąlyginai pažymėtose pieštuku fotografijose Nr. 1, 2 pavaizduoti lėktuvai Anbo II; 

fotografijoje Nr.3 – Anbo III – taip pat mokomasis lėktuvas; fotografijose Nr. 4, 5 – karinis žvalgybinis 

lėktuvas Anbo IV; fotografijose Nr. 6, 7 – karinis žvalgybinis lėktuvas Anbo 41;  fotografijose Nr. 8, 9 –

lengvasis bombonešis Anbo VIII; ir fotografijoje Nr.10 – pirmojo pasaulinio karo metais pagamintas 

lėktuvas mokomasis, kurio tipo neprisimenu. Anbo tipo lėktuvus A.Gustaitis sukonstravo 1925 – 1939 metų 

laikotarpyje. Lietuvos respublikos laikmečiu visi anksčiau išvardinti lėktuvai nebuvo slapti. Nuo Tarybų 

valdžios sukūrimo Lietuvoje, tai yra nuo 1940 m. liepos 21 d. šie lėktuvai taip pat negalėjo būti slaptais, 

kadangi jie buvo žinomi daugeliui žmonių visame pasaulyje. 

Fotografijose, sąlyginai pažymėtose Nr. 5, 8, 10 matome patį Antaną Gustaitį. Fotografijoje Nr. 5 jį 

matome aviatorių grupėje, jis trečias iš kairės. 

Klausimas: Jums pateikiami trys popieriaus lapai su mašinraščio tekstu. Viename lape, 

pavadintame „Liūdymas“ išvardinti 9 Anbo tipo lėktuvai. Ką galite pasakyti apie jį? 

 

Atsakymas:  Aš matau, kad šiame liūdyme išvardinti visi Antano Gustaičio sukonstruoti 1925 – 

1939 metų bėgyje Anbo tipo lėktuvai. Aš skaitau, kad minėtas liudymas, datuotas 1940 m. gruodžio 30 d., 

negalėjo būti slaptas 1941 metai, kadangi išvardinti jame lėktuvai nebuvo slapti.  

 

Klausimas: Likusiuose dviejuose lapuose mašinraščiu atspausdintas 1939 m. lapkričio 22 d. aktas. 

Ką jis reiškia? 



3 
 

Atsakymas:  Iš minėto akto teksto matosi, kad šis aktas buvo sustatytas 1939 m. lapkričio 22 d. 

Lietuvos respublikos karo aviacijos komisijos, kuri priėmė A.Gustaičio konstrukcijos lengvąjį bombonešį 

Anbo VIII. Akte nurodyti šio lėktuvo taktiniai-techniniai duomenys, taip pat ir jo ginkluotė. Kaip matosi iš 

minėto akto, jis surašymo metu, t.y. 1939 metais nebuvo įslaptintas. Todėl aš skaitau, kad ir man pateiktas 

akto nuorašas apie lėktuvo taktinius-techninius duomenis bei jo ginkluotę negalėjo būti slaptas 1941 metais. 

Klausimas: Ką galėtumėte pasakyti apie Antaną Gustaitį?  

 

Atsakymas:  Kadangi nuo vaikystės aš domėjausi Lietuvos respublikos aviacijos istorija, tai 

atitinkamai nemažai teko girdėti ir apie aviakonstruktorių Antaną Gustaitį. Kalbėjau su jo buvusiais 

bendražygiais Jonu Mikėnu ir Masiu, vardo neprisimenu. Jie abu jau mirę. Iš jų žodžių man yra žinoma, kad 

prieš karą, t.y. maždaug 1940 metais, A.Gustaičio šeima išvyko gyventi  į Vokietiją. 1941 metų pavasarį jis 

lygtai gavo pranešimą iš žmonos, kuri tariamai norinti su juo susitikti prie Kalvarijos. A.Gustaitis patikėjo, 

kad jį kviečia žmona ir važiavo prie valstybinės sienos Ten jį suėmė Tarybinės valdžios organai ir apkaltino 

bandymu neteisėtai pereiti sieną. Pokario metais Mikėnu ir Masiui tapo žinoma, kad  1941 metais 

A.Gustaičio žmona nekvietė jį susitikti. 

Iš pažinojusių A.Gustaitį žmonių man yra žinoma, kad jis nebuvo Tarybų valdžios priešu. Aš 

asmeniškai skaitau, kad Antanas Gustaitis 1940 – 1941 metų laikotarpyje jokių nusikaltimų nepadarė ir 1941 

metais buvo represuotas nepagrįstai. 

 

Paaiškinimą  perskaičiau. Iš mano žodžių surašyta teisingai, pastabų neturiu 

        /parašas/   

 

 

Paaiškinimą  surašė:    YSB vyr. tardytojas 

     /parašas/  J.Marcinkevičius 

Vilnius, 

1989 m. vasario 1 d. 
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