IŠ CIKLO „ŽYMŪS PAMARIO KRAŠTIEČIAI“

LITERATŪROS IR DOKUMENTŲ PARODA

„ŠILUTĖS GARBĖS PILIETIS“
Skirta ekonomisto, teisininko, kraštotyrininko Jono Jonaičio

100-osioms gimimo metinėms

Jono Jonaičio biografija
Jonas Jonaitis (Antanas Šidlauskas) – ekonomistas, teisininkas, kraštotyrininkas.
Tikroji gimimo data – 1920 metų birželio 4 diena. Enciklopedijose ir žinynuose minima

1918 metų lapkričio 17 diena.
Jis gimė Puknionių kaime, Linkuvos valsčiuje (dabar Pakruojo rajonas), ūkininkų
šeimoje. Tėvai, šiaurinės Lietuvos gyventojai, nuo senų laikų išlaikė lietuviškąjį identitetą
ir tradicijas.
Jonas Jonaitis mirė 2018 metų balandžio 13 dieną. Palaidotas Šilutės kapinėse.

Jono Jonaičio biografija
Jonas Jonaitis (Antanas Šidlauskas) 1938 m. baigė Linkuvos
valstybinę gimnaziją, 1944 m. – Vilniaus universiteto Teisės

fakultetą. 1944 m. traukėsi į Vakarus, bet buvo suimtas,
tačiau jam pavyko pabėgti ir legalizuotis.
Taip jaunuolis A. Šidlauskas šiame krašte pakeitė ne tik
pavardę, bet ir biografiją – čia jis tapo nekvalifikuotu be
išsilavinimo Jonu Jonaičiu.

Jono Jonaičio biografija
1946 m. Jonas Jonaitis pradėjo dirbti Žemės ūkio banko Pagėgių ir Šilutės skyriuose
vyriausiuoju buhalteriu. Jis nebeturėjo dokumentų, todėl įstojo mokytis į Pagėgių vakarinę

mokyklą.
1957 m. jis baigė sidabro medaliu Šilutės darbo jaunimo vidurinę mokyklą.
Iki 1959-ųjų m. dirbo Žemės ūkio banke, vėliau perėjo dirbti į tuometinę Melioracijos
statybos valdybą, kurioje vyr. buhalteriu dirbo iki pensijos.

Kraštotyrinė veikla
Gimnazijoje Jonas Jonaitis pradėjo domėtis Klaipėdos kraštu, ypač Klaipėdos uostu.
Parengė ir viešai perskaitė pranešimą „Klaipėdos uosto reikšmė Lietuvai“. Klausytojai
pagyrė J. Jonaitį, taip jis pradėjo tęsti tyrinėjimus. Susidomėjimas šiuo kraštu dar labiau

sustiprėjo, kai 1936-ųjų metų vasarą pabuvojo Girulių stovykloje. Po karo likimas ji
atbloškė į Mažąją Lietuvą, taip jis pradėjo tyrinėti kiekvieną smulkmeną, studijavo
vokišką istorinę literatūrą. Istorija visada buvo prie širdies. Kraštotyra tarybiniais laikais
be didelės cenzūros siejo su praeitimi.

Kraštotyrinė veikla
Gyvendamas Šilutėje domėjosi Klaipėdos krašto bei visos Mažosios Lietuvos praeitimi.
Apie šį kraštą jis parašė nemažai kraštotyrinių straipsnių, iš vokiečių kalbos su lotynų
kalbos intarpais išvertė J. Zembrickio ir A. Bitenso knygą „Geschichte des Kreises

Heydekrug“ („Šilokarčemos apskrities istorija“).
Jonas Jonaitis sukaupė didžiulį prisiminimų kraitį.

Jonas Jonaitis – Šilutės miesto Garbės pilietis

Jonas Jonaitis – Šilutei bei šio krašto istorijai daug
nusipelnęs miestietis. Tai įvertinus, 1999 metais Šilutės
rajono tarybos sprendimu jam buvo suteiktas Šilutės
miesto Garbės piliečio vardas.

