Petras Girdzijauskas. Iškilmės 2017-02-16 Šiluvoje, atidengiant žymenį prezidentui J. Žemaičiui
Žymens gamybą jo pritvirtinimą ir atidengimo iškilmes organizavo LLKS garbės
pirmininkas J. Burokas ir namo savininkas V. Valentinavičius, kartu su Raseinių
savivaldybe ir Šiluvos seniūnu. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje,
kuri buvo pilnutėlė gimnazistų jaunųjų šauliukų bei kito jaunimo. Vyresniųjų buvo
mažesnioji dalis. Šiluvos klebonas, pasveikinęs susirinkusiuosius su valstybine
švente, Vasario 16-ąja, jaunimui pasakė neeiline tėvynės meile, patriotizmu ir
krikščioniškuoju atsidavimu Dievui ir tėvynei dvelkiantį jausmingą pamokslą.
Po Mišių, susirinkusieji perėjo prie, čia pat prieš aikštę, esančio namo, kur
prezidentas J. Žemaitis rezidavo ir slapstėsi okupacijų metais. Atidengimo
ceremoniją atliko Raseinių meras ir LLKS garbės pirmininkas J. Burokas.
Memorialinę lentą pašventino Šiluvos klebonas Erastas Murauskas, o kariškiai šį įvykį pagerbė trimis
salvėmis. Trispalvėmis gėlių puokštėmis, Prezidento rezidavimą pagerbė rezistentai, Raseinių
savivaldybė, kiti susirikusieji.
Šventinius sveikinimus ir trumpas kalbas pasakė: Raseinių rajono meras Algirdas Gricius, LLKS garbės
pirmininkas ir prezidentą globojusios šeimos vardu V. Valentinavičius.
Toliau iškilmės persikėlė į Kultūros namus. Rezistentas P. Girdzijauskas trumpai apžvelgė prezidento
gyvenimą ir jo žygdarbius. Plačiau pakalbėjo apie tuometinę situaciją V. Valentinavičius, o apie šių dienų
aktualijas - J. Burokas, kiti kalbėtojai.
Renginį filmavo žurnalistas Virgis Valentinavičius.
***
Kapitonas J. Žemaitis vokiečių ir rusų okupacijų kariuomenių sūkuriuose 1940-1944 m.
P. Girdzijausko kalba pasakyta 2017 m. vasario 16 d. atidengiant Prezidentui Jonui Žemaičiui-Vytautui
vardinį žymenį, ant Valentavyčių namo Šiluvoje, kuriame jis gyveno 1942-1944 m.
Jonukas gimė 1909 03 15 Palangoje grafo Tiškevičiaus dvaro pienininkystės meistro Jono Žemaičio
šeimoje. Šeima paklajojusi po šalį, 1920 m. apsistojo Raseiniuose. Jonukas įstojo į Raseinių valstybinę
(Kalno) gimnaziją, kurią baigė 1926 m. Absolventas iškart įstojo į Kauno karo mokyklą, kurią sėkmingai
baigė 1929 m.
Artilerijos ltn. J. Žemaitis tarnavo Kėdainiuose, kur tapo leitenantu. 1935 m. antrasis artilerijos pulkas
buvo perdislokuotas į Klaipėdą, kur jau reiškėsi fašistuojantys hitlerjungendai. Jie prasilenkiant gatvėje
įžeidė ltn. Žemaitį. Šis skėlė įžeidėjui antausį. Atsakas - šūvis krūtinėn. Išgelbėjo gabus chirurgas. Tada
prasidėjo ltn. J. Žemaičiui antrasis pasaulinis karas, turėjęs neigiamų pasekmių tolimesniame jo
gyvenime.
1936-1938 m. tobulinosi Paryžiuje. Grįžta į savo dalinį Klaipėdoje. Suteiktas kapitono laipsnis. 1939 m.
nacistinė Vokietija užgrobia Klaipėdą. Kpt. J. Žemaitis paskiriamas į 4-tą artilerijos pulką Šiauliuose.
1940 m. po SSRS okupacijos Lietuvos kariuomenė buvo likviduota, o jos pagrindu sudarytas 29-tas
korpusas ir inkorporuotas į okupacinę armiją. Kpt. J. Žemaitis buvo paskirtas į 29 korpuso 184 divizijos
617 haubicų pulką.
Karo pradžioje jis pasidavė vokiečiams, bet jiems tarnauti atsisakė. Apsigyveno Kaune, dirbo Energetikos
valdyboje. Gimus sūnui grįžo į Šiluvą. Įsidarbino Šiluvos žemės ūkio kooperatyvo vedėju ir dirbo iki 1944
m. kovo mėn.
1944 m. kovo 15 d. kpt. J. Žemaitis buvo paskirtas Vietinės rinktinės 310 bataliono Seredžiuje vadu.
1944-05-09 vokiečių karinė vadovybė Vietinę rinktinę perėmė savo žinion. Dauguma karių pasitraukė į
gimtąsias vietas. J. Žemaitis grįžo į Šiluvą ir slapstėsi iki 1945 m. birželio, tada įstojo į LLA Žebenkšties
rinktinę štabo viršininko pareigoms.
1945 m. liepos 5 d. Žebenkšties rinktinė sutelkė savo pajėgas (27 slėptuvės vienoj teritorijoj) Pyragių
miške. Susikovė su okupacine kariuomene. Žuvo vienas laisvės kovotojas, kiti pasitraukė. Priešui pateko
rinktinės archyvas.
To pat mėnesio 22 d. Žebenkšties rinktinė Virtukų miške vėl susikovė su okupacine kariuomene, nes
visos pajėgos buvo sutelktos vienoj vietoj. Karininkai prasiveržė. Žuvo 15 laisvės kovotojų. Priešui pateko
ginklai, archyvas, provizija. Rusų žvalgyba iššifravo slaptus dokumentus ir suėmė visus rėmėjus.
1945 m. lapkritis - 1946 m. balandis. Žaibo apygarda ir Žebenkšties rinktinė - tas pats darinys. Tolesnės
perspektyvos neturėjo, todėl suiro ir tapo Šerno rinktine.

J. Žemaitis 1946-08-12 paskiriamas JKA Šerno rinktinės vadu. Jis rinktinę pervadina į Savanorio ir jai
vadovauja iki 1947 m. gegužės. Tuomet likusių nesunaikintų JKA vadų pasitarime išrenkamas šios
apygardos vadu ir jai vadovauja iki 1948 m. kovo. 1948-04-01 iš trijų JKA rinktinių įkuria Prisikėlimo
apygardą. Likusias rinktines apjungia į Kęstučio apygardą. Žemaičių, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardas J.
Žemaitis sujungia į Jūros sritį. Laikinai tampa jos vadu. Tuoj pat paskiria Jūros srities vadu A. MilaševičiųRuonį, įkuria VLKSO ir pradeda visos Lietuvos pasipriešinimo vadovybės kūrimo procesą, kurį užbaigia
1949 m. vasario 16 d. LLKS Deklaracijos paskelbimu, įgaudamas generolo laipsnį ir prezidentinius
įgaliojimus. Prezidentauja, vadovaudamas okupuotos Lietuvos Gynybinėms pajėgoms ir kitoms
pasipriešinimo organizacijoms iki priešų paimamas nelaisvėn 1953 m. gegužės gale, o 1954 m. lapkrityje
priešai Lietuvos prezidentą sušaudo.

