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             Slaptai 

  SSSR   PROKURATŪRA          Egz. Nr. 1 

VYRIAUSIOJI  KARINĖ     LIETUVOS SSR  KGB  PIRMININKUI 

     PROKURATŪRA     generolui-majorui  

1989 m. lapkričio 30 d.       drg.  EISMUNTUI   E. A. 

 Nr. 3-5362-89  / 04715      Vilnius 

 Suderinus su  SSSR   KGB  tardymo skyriaus  vadovybe, siunčiame Gustaičio A.K. archyvinę 

baudžiamąją bylą patikrinimui. 

 Nagrinėjant šią bylą, nustatyta, kad Gustaitis A.K.  per tardymus teigė apie savo ketinimus po sienos 

perėjimo vykdyti kovą su sovietine valdžia užsienio antisovietinės organizacijos sudėtyje, apie ką pranešė 

savo buvusiam adjutantui  atsargos kapitonui Tindžiuliui, kuris prisidėjo prie nelegalaus sienos perėjimo 

(bylos lapas 45). 

 Tindžiulis Gustaičio byloje nebuvo apklausiamas ir jo parodymų byloje nėra. Nors jo parodymai 

turėtų svarbią reikšmę, t.y. Gustaitis nuteistas už Tėvynės išdavimą, už tai, kad ėjo per sieną su tikslu 

vykdyti priešišką veiklą SSSR. 

 Taip pat byloje yra Gustaičio parodymai, apie tai, kad jis bandė nelegaliai palikti Lietuvos SSR tam, 

jog galėtų gerai gyventi vakaruose.   

 Išsiaiškinimui tikrų Gustaičio ketinimų būtina atlikti tokius veiksmus: 

- patikrinti ar Tindžiulis buvo traukiams baudžiamojon atsakomybėn; 

- jei yra  archyvinė byla apie Tindžiulį – gauti pažymą, kurioje turėtų atsispindėti Gustaičio ketinimai 

prieš pereinant sieną; 

- patikrinti ar gyvas Tindžiulis šiuo metu ir esant galimybei gauti jo paaiškinimą minėtu klausimu. 

 Pagal nuosprendį Gustaitis per buvusį Lietuvos aviacijos majorą Šenbergą perdavė vokiečių 

žvalgybai duomenis apie aerodromų padėtį, o sienos perėjimą jam organizavo vokiečių nacionalistinės 

organizacijos  „Kulturverband“ pirmininkas Kosmanas. 

 Dėl to būtina atitinkamuose archyvuose patikrinti ar priklausė Šenbergas ir Kosmanas Vokietijos 

specialiosioms tarnyboms. 

 Lietuvos SSR prokuroro pavedimu 1988 m. Lietuvos SSR KGB vykdė pagal šią bylą patikrinimą, bet 

minėti klausimai nebuvo kelti ir nagrinėti. 

 Kadangi šio patikrinimo duomenys pateikti lietuvių kalba, o kvalifikuoto vertėjo Vyriausioji karinė 

prokuratūra neturi, prašau Jus organizuoti vertimą. 

 Atlikus visus nurodytus veiksmus, archyvinę bylą su visais duomenimis prašau vėl atsiųsti į 

Vyriausiąją karinę prokuratūrą. 

 Priedas: slaptai, byla I tomas Nr. 10661/s,  tik adresatui. 

 

 VYRIAUSIOJO   KARINIO  PROKURORO  PADĖJĖJAS 

 justicijos pulkininkas    

        /parašas/ N.L.Anisimov  (Н.Л. Анисимов) 

drg. Lazarevičiui T.J.   drg.   V. Daugalui 

 /parašas/  XII/8  /parašas/  89. XII. 11.  

       drg.  Marcinkevičiui J.V.  

             vykdymui    /parašas/  1989.12.11 
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