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       Lietuvos TSR Valstybės saugumo 

       komiteto  tardymo skyriui 

 

        Jagminienės Danutės Onos, Jono, gimusios  

        1920 metais Kapsuko1 rajono Raišupio2 kaime, 

        gyv. Kaune, Pergalės krantinė  31-78 

 

PAAIŠKINIMAS  

 

Gustaitis Antanas, Kazio, gimęs 1898 metais, yra mano motinos tikras brolis. Jis yra gimęs Kapsuko 

rajono Obelinės kaime. Baigęs Paryžiaus aukštąją aviacijos mokyklą. Iš savo motinos  aš esu girdėjusi, kad 

Antanas Gustaitis buvo didelių gabumų žmogus. Labai gerai mokėsi, žinojo anglų, prancūzų, vokiečių 

kalbas. 1940 metais Antanas Gustaitis buvo Lietuvos respublikos aviacijos viršininku, turėjo brigados 

generolo laipsnį. Tuo pačiu metu jis dirbo vyriausiu aviacijos konstruktoriumi. Iš motinos bei kitų giminių 

teko girdėti, kad Antanas Gustaitis politika visiškai nesidomėjo. Jį domino tik aviacija ir aviacijos 

konstruktoriaus darbas. Tarybų valdžios priešu jis nebuvo. 

1941 metų pradžioje Antanas Gustaitis su šeima gyveno Kaune. Gustaičio žmona Bronė ir trys ir trys jo 

dukros: Jūratė, Elena ir Rasa prieš kara išvyko gyventi į JAV ir visą laiką gyveno Čikagoje. Su Gustaitiene 

Brone aš susirašinėjau laiškais, paskutinį laišką nuo jos gavau 1988 metais. Atrodo, kad ji ir dabar dar gyva, 

gyvena Čikagoje. Gustaitienė Bronė  JAV dirbo gailestingąja seserim. Jos dukros yra baigę aukštus mokslus. 

Bronė man rašė, kad Jūratė dirbo mokytoja, Rasa – dėstė universitete, o Elena – taip pat dirbo gailestingąja 

seserimi.  

1941 metų pradžioje Antanas Gustaitis buvo suimtas. Už ką jį suėmė aš nežinau. Vėliau iš giminių  bei 

kitų šaltinių teko girdėti, kad jo žmona Gustaitienė Bronė pokario metais per Raudonąjį Kryžių ieškojo vyro. 

Jai buvo atsakyta, kad Gustaitis Antanas žuvo 1941 metų spalio 14 dieną. Prie kokių aplinkybių jis žuvo, aš 

nežinau. 

Man atrodo, kad Gustaitis Antanas nieko pikto Tarybų valdžiai nepadarė, jokių nusikaltimų neįvykdė. 

Gustaičio Antano broliai ir seserys jau mirę. Taip pat išmirę ir jų vaikai. Dabartiniu metu iš jo 

artimesnių giminių Lietuvos TSR pasilikau tik aš. Kas iš Lietuvos gyventojų dar gali žinoti apie Antaną 

Gustaitį, aš nežinau. 

Paaiškinimas iš mano žodžių surašytas teisingai.  

Noriu patikslinti, kad dabartiniu metu Bronė Gustaitienė gyvena ne Čikagoje, o Portlende. 

Iš Gustaičio A. giminaičių be manęs dar Lietuvoje gyvena mano sesuo ir brolis, tačiau yra jaunesni ir 

jokių papildomų žinių suteikti negali. 

        /D.Jagminienė/   

Paaiškinimą  priėmė:     

1989.01.13 d.   Lietuvos TSR  VSK3  tardymo skyriaus 

Kaunas     YSB vyr. tardytojas 

     /parašas/  J.Marcinkevičius 

                                                           
1 Dabar Marijampolė. 
2 Raišupys – kaimas Marijampolės savivaldybėje, 6 km į pietvakarius nuo Obelinės. 
3 VSK - Valstybės saugumo komitetas – KGB. 
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 Danutės Jagminienės paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 181. 
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  Danutės Jagminienės paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 182.  
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6 Danutės Jagminienės paaiškinimas KGB dėl Antano Gustaičio  bylos, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 183. 
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7 Danutės Jagminienės paaiškinimo KGB dėl Antano Gustaičio  bylos vertimas į rusų kalbą, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 235-1. 
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8 Danutės Jagminienės paaiškinimo KGB dėl Antano Gustaičio  bylos vertimas į rusų kalbą, 1989 m. sausio 13 d., Kaunas.   

    Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 235-2.   


