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Jonas Žemaitis-Vytautas

 Gimė 1909 m. kovo
15 d. Palangoje.

 1926 m., baigęs 
šešias Raseinių 
gimnazijos klases, įstojo 
į Kauno karo mokyklą.

 1929 m. baigė mokyklą, 
gavo leitenanto laipsnį, ėmė 
tarnauti 2-ajame artilerijos 
pulke kuopos vadu.

 Mirė 1954 m. lapkričio 26 d.



Partizanavimas

 Jau vokiečių okupacijos metais J. Žemaitis įsijungė į 
rezistencinę veiklą.

 1944 m. kovo mėn. jis buvo paskirtas Vietinės
rinktinės 310-ojo bataliono vadu. 

 1945 m. birželio mėn. įsijungė į Juozo Čeponio
vadovaujamą partizanų Žebenkšties rinktinę
Raseinių rajone.

 1948 m. gegužės mėn. įkūrė Jūros (Vakarų Lietuvos) 
sritį ir tapo pirmuoju jos vadu.

 1949m. vasario mėn. Jonas Žemaitis-Vytautas
vienbalsiai buvo išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo
pirmininku.



 1949 m. vasario 16 d. jam buvo suteiktas partizanų
generolo laipsnis.

 1951 m. gruodžio 2 d. po jį ištikusio insulto buvo
paralyžiuotas. 

 1953 m. balandžio mėn., šiek tiek pagerėjus
sveikatai, J.Žemaitis vėl ėmėsi pirmininko pareigų, 
stengėsi atstatyti nutrūkusius ryšius.

 1954 m. lapkričio 26 d. Jonas Žemaitis buvo
sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.



Adolfas Ramanauskas - Vanagas

 1918 m. kovo 6 d. Niu
Britene, JAV.

 1921 m. Ramanauskų šeima 
grįžo į Lietuvą.

 1936 m. A. Ramanauskas 
baigė Lazdijų „Žiburio“ 
gimnaziją, vėliau –Klaipėdos 
pedagoginį institutą.

 Prasidėjus antrajai sovietų 
okupacijai, 1945 m. balandžio 
25 d. tapo partizanu.

 1957 m. lapkričio 29 d.  
Vilniuje



Partizanavimas

 1945 m. balandžio 25 d. buvo išrinktas Nemunaičio
apylinkės būrio, po kelių dienų - kuopos vadu.

 1946 m. išrinktas Merkio rinktinės vadu.

 1947 m. rugsėjo 25 d. tapo Dainavos apygardos
vadu.

 1948 m. tapo Pietų Lietuvos partizanų srities vadu.

 1949 m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos
partizanų vadų suvažiavime.



 1951 m. susirgus Jonui Žemaičiui – Vytautui , 
perėmė LLKS Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų
pajėgų vado pareigas.

 1957 m. rugsėjo 24-25 d. Vilniuje posėdžiavęs
LTSR Aukščiausiasis Teismas jam skyrė mirties

bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių
metų lapkričio 29 d. Vilniuje. 



Juozas Lukša-Daumantas

 Gimė 1921m. rugpjūčio 10d
Juodbūdžio kaime, Veiverių 
valsčiuje, Sūduvoje.

 1940 m. įstojo į Vytauto
Didžiojo universitetą
studijuoti architektūros.

 1940m. tapo 
antikomunistinio Lietuvių 
aktyvistų fronto nariu.

 Mirė 1951 m. rugsėjo 4-ąją.



Partizanavimas

 1945m. Lukša įsijungė į Lietuvos partizanų sąjūdį (kuris 
greitai buvo sunaikintas)

 1946 metų pradžioje prisijungė prie Suvalkijos ginkluotų 
partizanų.

 Antisovietinėje rezistencijoje greit iškilo, veikė 
įvairiausiais slapyvardžiais (pvz.: Juodis, Skirmantas, 
Vytis, Arminas, Kęstutis Skrajūnas, Daumantas).

 1946 m. lapkričio 1 d. gavo kapitono laipsnį.

 1947 m. sausį Lukša buvo paskirtas Birutės rinktinės 
vadu.

 1947 m. gegužę su Jurgiu Krikščiūnu-Rimvydu pasiųstas 
į Lenkiją atkurti ryšių su VLIK‘u.



 1948 m. liepos 9 d. dalyvavo Badene vykusiame
pasitarime su VLIK‘o atstovais Lietuvos išlaisvinimo
klausimu.

 1949 m. spalio 14 d. paskirtas LLKS atstovu užsieniui 
ir LLKS visuomeninės dalies Politinio skyriaus 

viršininku, suteiktas kapitono laipsnis.
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