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 Jonas Žemaitis Vytautas ;

 Adolfas Ramanauskas Vanagas;

 Juozas Lukša Daumantas.



•Gimė 1909 m. kovo 15 d. 

Palangoje

•1929 m. baigė Kauno karo 

mokyklą

•1936–1938 m. studijavo 

Prancūzijos artilerijos 

mokykloje.

•1940 m. vedė Eleną Valionytę, 

su kuria 1941 m. susilaukė 

sūnaus Jono Laimučio.



 1938–1940 m. Lietuvos kariuomenės karininkas;

 1944 m. įsijungė į antinacinę kovą;

 1945 m. tapo Žebenkšties rinktinės štabo viršininku;

 1947 m. išrinktas Kęstučio apygardos vadu;

 1948 m. įkūrė Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų sritį, 

tapo jos vadu;

 1949 m išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo 

pirmininku.



 1953 m. gegužės 30 d. buvo 

išduotas, suimtas, nugabentas 

į Maskvą. Tardomas liko 

ištikimas priesaikai Lietuvos 

valstybei.

 1954 m. lapkričio 26 d. 

Maskvos Butyrkų kalėjime 

įvykdyta mirties bausmė



• 1997 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinas

• 1998 m. sausio 28 d. – dimisijos brigados generolo 
laipsnis 



•Gimė 1918 m. kovo 6 dieną New Britain

mieste JAV.

•1921 m. Ramanauskų šeima sugrįžo į 

Lietuvą .

• Baigė Lazdijų „Žiburio" gimnaziją.

•1937 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos 

pedagoginiame institute.

•1939 m. įstojo į Kauno karo mokyklą.

•Iki1945 m. dėstė Alytaus mokytojų 

seminarijoje.

•1945 m. slapta susituokė su Birute 

Mažeikaite, o 1948 m. jiems gimė dukra 

Auksutė.



 1941 m. prasidėjus karui vadovavo sukilėlių būriui 
Druskininkų apylinkėse.

 1945 m. tapo partizanu ir įstojo į Nemunaičio apylinkėje 
veikusį partizanų būrį, tapo jos vadu.

 1946 m. buvo paskirtas Dainavos apygardos vado pirmuoju 
pavaduotoju, o 1947 m. – jos vadu.

 Aktyviai organizavo pogrindžio spaudos leidybą, pats rašė 
straipsnius į įvairius partizanų laikraščius

 1948 m. tapo Pietų Lietuvos partizanų srities vadu

 1949 m. buvo vienas iš LLKS deklaraciją pasirašiusių asmenų.

 1951 m. perėmė LLKS Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų 
pajėgų vado pareigas.



 Nuo 1953 metų gyveno nelegaliai 

ir slapstėsi su šeima

 Suimtas Kaune kartu su visa

šeima

 nuvežtas į Vilniaus KGB 

kalėjimą. Ten žiauriai kankintas

 1957 m. Vilniuje sušaudytas.



 Duktė 1992 m. išleido jo atsiminimų 

knygą.

 1997 m. suteiktas Kario savanorio 

statusas

 1998 m. sausio 26 d. – dimisijos 

brigados generolo laipsnis.

 įteisinti 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos 

partizanų aukščiausiosios vadovybės 

apdovanojimai – 2-ojo ir 1-ojo 

laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su 

kardais.

 1998 m. LR Prezidento dekretu 

suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus 

ordinas

 1994 m. jo vardu pavadinta gimnazija 

Alytuje



•Gimė 1921m. Marijampolės apskrityje.

•1940m. baigė Kauno  “Aušros” gimnaziją

•Baigęs gimnaziją įsijungė į Lietuvių 

aktyvistų frontą.

•1941 m. areštuotas ir įkalintas.

•Vokiečių okupacijos metais studijavo 

Kauno universitete architektūrą ir dalyvavo 

pogrindinėje veikloje Lietuvių fronte.

•Priklausė Lietuvos išlaisvinimo tarybai 

(LIT)

•Universiteto raštinėje sunaikino studentų ir 

dėstytojų anketas, kurias radusi MGB būtų 

represavusi žmones.

•1950 m. liepos 23 d. vedė



 1946m. išėjo partizanauti ir prisijungė prie Suvalkijos ginkluotų partizanų

 1946 m. gavo kapitono laipsnį

 Demaskavo Erelio (J. Markulio) bendradarbiavimą su MGB ir taip 

išgelbėjo partizaninį judėjimą.

 1947 m. buvo paskirtas Birutės rinktinės vadu

 1947 m. su Jurgiu Krikščiūnu-Rimvydu pasiųstas į Lenkiją atkurti ryšių su 

VLIK‘u.

 1947 m. kaudamasis prasiveržė į Lenkiją kaip BDPS Prezidiumo įgaliotinis 

Vakaruose.

 1948 m. dalyvavo Badene vykusiame pasitarime su VLIK‘o atstovais 

Lietuvos išlaisvinimo klausimu.

 1949 m. paskirtas LLKS atstovu užsieniui ir LLKS visuomeninės dalies 
Politinio skyriaus viršininku, suteiktas kapitono laipsnis.



•Gyvendamas Prancūzijoje išėjo 

prancūzų žvalgybos mokyklą

•Paraše atsiminimų knygą „Partizanai už 

geležinės uždangos“

•1950 m. spalio 3 d. oro desantu grįžo į 

Lietuvą.

•1950 m. jam suteiktas Laisvės kovos 

karžygio garbės vardas, taip pat 

apdovanotas 1-ojo laipsnio Laisvės 

kovos kryžiumi

• Žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d. Veiverių 

valsčiuje prie Pažėrų kaimo.



•Nusipelnė tuo, kad 
nuvežtu laišku Pijui 
XII ir kitokia 
medžiaga atskleidė 
pasaulio visuomenei 
apie sovietų terorą ir 
lietuvių tautos 
pasipriešinimą jam.



“ Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš 

vedžiau devynerius metus, duos rezultatų.“
(Jonas Žemaitis Vytautas)
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