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„TVIRTINU“
SSSR Valstybės saugumo Liaudies komisaro pavaduotojas
Valstybės saugumo 3 rango komisaras
(KOBULOVAS КОБУЛОВ) /parašas/

Sutinku
Karinis prokuroras
/parašas/
1941-05-08

1941 m. gegužės 7 d.

NUTARIMAS
(apie tardymo ir suėmimo termino pratęsimą)
Maskva, 1941 metų gegužės 4 diena

Aš, SSSR NKVD Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas valstybės saugumo
leitenantas BORISKOVSKIS (БОРИСКОВСКИЙ), peržiūrėjęs kaltinamąją GUSTAIČIO Antano,
Kazimirovičiaus bylą Nr. 1966 –

RADAU:
GUSTAITIS A. K., gimęs 1898 metais, Obelinės1 kaime Marijampolės apskrityje, lietuvis, SSSR
pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, nuo 1934 iki 1940 metų tarnavo Lietuvos armijos Aviacijos viršininku,
turėdamas brigados generolo laipsnį, sulaikytas 1941 metų kovo 4 dieną bandant nelegaliai pereiti valstybinę
sieną iš SSSR į Vokietiją.
Tardymo metu GUSTAITIS prisipažino, kad būdamas nepatenkintas savo atleidimu iš kariuomenės,
būdamas sovietų valdžios priešas, nutarė bėgti per sieną kad galėtų kovoti prieš SSSR. Po nelegalaus sienos
perėjimo į Vokietijos pusę GUSTAITIS ketino susisiekti su buvusiu Lietuvos pasiuntiniu Berlyne –
ŠKIRPA, su kuriuo anksčiau palaikė draugiškus santykius. Kartu su ŠKIRPA GUSTAITIS ketino nuspręsti
ar jam antisovietinę veiklą vykdyti Vokietijoje, ar dėl to tikslo vykti į Ameriką.
GUSTAITIS taipogi davė parodymus, kad 1940 metų gruodį pranešė besirepatrijuojančiam į
Vokietiją buvusiam Lietuvos armijos majorui ŠEMBERGUI slaptus duomenis apie sovietų oro pajėgas ir
aerodromų dislokaciją Lietuvos respublikoje.
1940 metų gale GUSTAITIS dalyvavo leidžiant nelegalų antisovietinį laikraštį „Laisvoji Lietuva“.
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Rusiškai - Jablonovo
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Atsižvelgiant į tai, kad GUSTAITIS inkriminuoja keletą esančių laisvėje asmenų, kurių atžvilgiu
vyksta tyrimas ir patikrinimas, sprendžiant tų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą, o
taip pat esant būtinybei tęsti kaltinamojo tardymą su tikslu išsiaiškinti jo priklausymą nacionalistinei
organizacijai ir visų jo antisovietinių ryšių, vadovaujantis RSFSR BTK2 116 straipsniu, –

NUTARIAU:
Teikti SSSR Prokurorui prašymą, kad būtų pratęstas tardymo ir suėmimo kaltinamajam
GUSTAIČIUI A.K. terminas vieną mėnesį, t.y. iki 1941 metų birželio 4 dienos.

SSSR NKVD Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas valstybės saugumo
/parašas/

leitenantas

(BORISKOVSKIS) (БОРИСКОВСКИЙ)
„Sutinku“:

SSSR NKVD Tardymo dalies 1-ojo skyriaus viršininkas
valstybės saugumo vyresnysis leitenantas

/parašas/
(ZIMENKOVAS) (ЗИМЕНКОВ)

SSSR NKVD Tardymo dalies viršininkas
valstybės saugumo majoras

/parašas/
(VLODZIMIRSKIS) (ВЛОДЗИМИРСКИЙ)
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RSFSR BTK – Rusijos Socialistinės Federacines Sovietų Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
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Nutarimas dėl Antano Gustaičio tardymo ir suėmimo termino pratęsimo, 1941 m. gegužės 4 d., Maskva.
Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 112.
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Nutarimas dėl Antano Gustaičio tardymo ir suėmimo termino pratęsimo, 1941 m. gegužės 4 d., Maskva.
Vilnius, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47818/3, l. 114.
6

