Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina
Neklauskite, kas mes, mes –
Laisvė ir kova
Praeisime visur kaip aidas,
Kaip daina,
Palaimins ir minės motulė
Lietuva
Neringa

KVIETIMAS
Šiemet Lietuvos karininkui, partizanų Žemaičių legiono vadui, pulkininkui Jonui Semaškai sukanka
70 metų nuo jo žūties. Prisimenant ir pagerbiant Lietuvos karininką, 2017 m. sausio 22 d. kviečiame
visus prisiminti ir pagerbti šio Lietuvos didžiavyrio šviesų atminimą.

PROGRAMA
10:30 val. – Gėlių padėjimas ant plk. Jono Semaškos kapo Petrašiūnų kapinėse.
12:00 val. – Šv. Mišios Kauno įgulos Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje.
13:30 – val. Minėjimas Kauno įgulos karininkų ramovėje adresu:
A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas, Kauno įgulos karininkų ramovės Mažoji salė, II aukštas.
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija (LKRKA) Kauno skyrius pagerbiant Lietuvos partizaną,
LLA Žemaičių legiono vadą, pulkininką JONĄ SEMAŠKĄ-LIEPĄ demonstruos dokumentinį filmą
„JONAS SEMAŠKA-LIEPA“ iš projekto „LIETUVOS PARTIZANŲ GYVOSIOS ISTORIJOS SKLAIDA I
ciklas“.

PLK. JONAS SEMAŠKA-LIEPA (1907-1947)
BIOGRAFIJA
1930 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
1937 m. tapo kapitonu. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą ir
pradėjus likviduoti Lietuvos kariuomenę buvo 29-ojo teritorinio šaulių
korpuso 179-osios šaulių divizijos 234 pulko kuopos vadas. Nuo 1941
m. gegužės, vengdamas suėmimo, slapstėsi. Nuo 1941 m. rugpjūčio
tarnavo lietuvių savisaugos dalinio 4-ajame batalione. Nuo 1942 m.
spalio 25 d. 7-ojo bataliono vadas. Vermachto pusėje dalyvavo
Stalingrado mūšyje. 7-asis batalionas prasiveržė per tris apsupties
linijas. Nuo 1943 m. kovojo Rytų fronte. Buvo 13-ojo bataliono vadas,
buvo du kartus sužeistas. 1944 m. paskirtas majoru. 1945 m. pavasarį
kovėsi vadinamajame Kuršo katile. Vokietijai kapituliavus, grįžo į
Lietuvą ir prisijungė prie Žemaitijos partizanų. Nuo 1945 m. rugpjūčio
vadovavo Šatrijos rinktinei, o nuo spalio – Žemaičių apygardai. 1946
m. kovą iš Generolo Vėtros priėmė pasiūlymą vadovauti būsimai
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų Šiaulių apygardai. 1946 m. balandį
Telšiuose buvo suimtas, o spalio 13 d. Vilniaus įgulos karo tribunolo
nuteistas mirties bausme ir sušaudytas. 1997 m. J. Semaškos palaikai
identifikuoti Tuskulėnų dvare. 2001 m. perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse.

