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2021 m. liepos 1 d. eidamas 94-uo-
sius metus mirė geologas naftininkas 
Jonas Stasys Malinauskas. 

Jis gimė 1927 m. rugpjūčio 30 d. 
Kriaunių kaime Alytaus rajone. Mokė-
si Alytaus gimnazijoje, tačiau tarybi-
nė okupacija sujaukė ir jo gyvenimą... 
Šeima 1948 m. pavasarį buvo ištremta 
į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, o Jonui 
trėmimo metu pavyko pabėgti. Li-
kęs vienas kaip stovi, Jonas nepalūžo, 
nors slapstantis teko palikti gimtąsias 
vietas ir rasti būdų, kaip išgyventi. Jis 
net gebėjo mokytis ir 1949 m. sėkmin-
gai baigė Kauno „Saulės“ gimnaziją. 
Besislapstydamas atsidūrė Skuodo ra-
jone, mokytojavo Mosėdžio valsčiuje 
Tėvelių kaimo mokykloje, kol saugu-
miečiai nepradėjo juo domėtis ir įta-

rinėti. Nuo persekiojimo 1950-aisiais 
jį išgelbėjo šaukimas į tarybinę armi-
ją... Po tarnybos 1953 m. Jonas įsto-
jo į Lvovo politechnikos institutą ir 
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baigė jį 1958-aisiais,  
įgydamas naftos ir 
dujų paieškų inžinie-
riaus geologo specia-
lybę. Paskyrimą gavo 
į Moldaviją, kur iki 
1963-iųjų dirbo geo-
logu, vyresniuoju geo-
logu ir naftos paieškų 
lauko partijos virši-
ninku. 1959 m. Jonas vedė bendrakur-
sę Varvarą Muromcevą, o 1960-aisiais 
jiems gimė sūnus Jonukas, kurio gimi-
mo liudijimas išrašytas moldavų kal-
ba. 1963 m. Jonas su šeima persikėlė 
į Simferopolį ir dirbo „Krymneftegaz-
razvedka“ tresto teminėje partijoje, 
dalyvavo naftos gręžinių bandymuose, 
nustatant naftos pritekėjimą ir debitus. 

Plečiantis naftos paieškoms Lietu-
voje, J. Malinauskas grįžo į tėvynę ir 
1965–1989 m. dirbo Lietuvos geologi-
jos valdyboje naftos paieškų pagrindi-
niu (tuo metu buvo sakoma – vedan-
čiuoju) geologu – planavo kasmetines 
naftos paieškų ir žvalgybos apimtis ir 
gynė šiuos planus Geo logijos ministe-
rijoje Maskvoje. Jonui suteiktas Dar-
bo veterano vardas, jis apdovanotas 
medaliu už nuopelnus vykdant naftos 
paieškų darbus. 

Jonas buvo ne tik geologas, bet ir 
aistringas sporto sirgalius, krepšinin-
kas, žvejys, sodininkas ir nepamai-
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nomas šokėjas folkloro ansamblyje 
„Šimtažiedis“ – spalvinga, įvairiapusė 
ir labai stipri asmenybė! 

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Joną, 
marčią Lolitą, anūkę Ievą Mariją ir vi-
sus artimuosius. Jonai Stasy, tebūnie 
Tau šviesi Amžinybė... 

Vincas Saulėnas, Vita Rastenienė

Neseniai susituokę... Su žmo-
na geologe naftininke Varva-
ra Mu romceva, 1959 m.

„Šimtažiedžio“ ansamblyje, 2006 m.


