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Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris 
Juozas Zamkus 

Lietuvos kariuomenės karys savanoris, pėstininkų leitenantas Juozas 
Zamkus. Fotografas Sakadauskas, 1921 m. Kretingos muziejaus Ikono-
grafijos rinkinys, IF-7364.

Nepriklausomybės kovose su lenkais ties Širvintomis ir Giedraičiais dalyvavusių Lietuvos kariuomenės karių 
savanorių grupė. Pirmoje eilėje iš kairės trečias sėdi pėstininkų leitenantas Juozas Zamkus. Nežinomas foto-
grafas. 1921 m. Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys, IF-7365.

Klaipėdos krašto sukilėlių dalinys. Antros eilės viduryje, aštuntas iš kairės, sėdi dalinio vadas, Lietuvos kariuomenės leitenantas Juozas Zamkus. 
Nežinomas fotografas. Klaipėda, 1923 m. sausio 15 d. Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys, IF-7366.

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos kariuomenių kario savanorio, 
pėstininkų leitenanto, Klaipėdos sukilimo sukilėlių dalinio vado, polici-
jos valdininko Juozo Zamkaus kapas Kretingos senosiose kapinėse. Ju-
liaus Kanarsko nuotr., 2015 m.

Juozas Zamkus gimė 1896 
(kitais duomenimis – 1894 m.) 
metų gruodžio 24 dieną tolokai 
nuo Kretingos, Kauno guberni-
jos Šiaulių apskrities Kruopių 
valsčiaus Pailių kaimo valstie-
čio Juozo Zamkaus šeimoje. 
Pradinio mokslo pradmenis 
įgijo valdiškoje rusiškoje liau-
dies mokykloje, kaip ir kiti jau-
nuoliai savarankišką gyvenimą 
pradėjo tarnaudamas samdi-
niu. XX amžiaus pradžioje ne-
mažai daliai Lietuvos jaunimo 
legaliais ir nelegaliais keliais 
traukiant laimės ieškoti į užjū-
rio kraštus, apie 1912 metus su 
kitais bendraamžiais emigravo 
į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Amerikoje baigė 4 gimnazi-
jos klases, gavo JAV pilietybę, 
metus studijavo inžinerijos 
universitete.

išeivijoje susipažino ir ar-
timai bendravo su Steponu 
Dariumi. Kartu su juo įstojo 
savanoriu į Jungtinių Ame-
rikos Valstijų kariuomenę ir 
dalyvavo Prancūzijoje vyku-
siuose Pirmojo pasaulinio 
karo mūšiuose su okupacinės 
kaizerinės Vokietijos kariniais 
daliniais.

Lietuvai atkūrus valstybin-
gumą ir pradėjus kovas dėl 
Nepriklausomybės, 1920 m. su 
Steponu Dariumi grįžo į Tėvy-
nę ir įstojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę, dalyvavo mūšiuo-
se su lenkais ties Giedraičiais 
ir Širvintomis. Tarnavo būri-
ninku, vėliau – viršila, o 1921 
metais jam buvo suteiktas pės-
tininkų leitenanto karinis laips-
nis. 1922 m. balandžio 8 dieną 
buvo perkeltas į Krašto apsau-
gos generalinio štabo žvalgybos 
skyrių. 1923 m. sausio 10–15 
dienomis dalyvavo Klaipėdos 
krašto sukilime, vadovavo su-
kilėlių kariniam daliniui. išė-
jęs į atsargą, 1924 metais buvo 
perkeltas tarnauti į pasienio 
policiją.

1927 m. su Steponu Dariu-
mi išvyko į Jungtines Ameri-
kos Valstijas, iš kurių po kelių 
metų vėl grįžo į Lietuvą. 1932 
m. birželio 22 dieną jam buvo 
suteiktas Lietuvos kariuome-
nės kūrėjo savanorio statusas 
ir įteiktas Lietuvos kariuome-
nės kūrėjų savanorių medalis 
(apdovanojimo liudijimas Nr. 
8664).

Tęsė tarnybą Lietuvos poli-
cijos žinyboje. Nuo 1941 metų 
gyveno Slučkų kaime netoli 
Kretingos, dirbo policijos valdi-

Įėjus į Kretingos senąsias kapines pagrindinio tako pradžioje į akis krenta kukliai 
įrengtas kapas. Jo antkapinėje paminklinėje plokštėje iškalta epitafija liudija, kad 
čia palaidotas Juozas Zamkus (1896–1942), o šalia kapo stovi kovotojui už Lietuvos 
laisvę atminti skirtas ženklas.

ninku Dimitravo priverčiamojo 
darbo įstaigos administracijoje. 
Mirė 1942 m. vasario 13 dieną. 
Palaidotas Kretingos senosio-
se kapinėse, netoli pagrindinių 
vartų, dešinėje pagrindinio tako 
pusėje.

Prie jo kapo Kretingos mu-
ziejaus direktorės Vidos Ka-
napkienės rūpesčiu 2017 
metais Kretingos rajono sa-
vivaldybės remiamo projek-
to lėšomis buvo pastatytas 
lietuviško granito atminimo 
ženklas su užrašu „Kovotojas 
už Lietuvos laisvę“ (atminimo 
ženklo projekto autorius – ar-
chitektas Edmundas Giedri-
mas, akmens meistras – Juo-
zas Žilinskis).
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