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Rodos, tik ką su kolega Antanu Jasu „Geo-
logijos akiračiuose“ rašėme Alfonso Valušio 
90-ojo jubiliejaus proga (2021, 3–4, p. 101–
102). Dabar, deja, proga kita…

A. Valušis gimė 1931 m. spalio 7 d. Jog-
vilų kaime, Pabaisko valsčiuje, Ukmergės 
rajone. 1951–1956 m. jis studijavo Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų fakultete ir įgijo 
inžinieriaus geologo kvalifi kaciją. Gavo pa-
skyrą tolimajame Sibire, Salayro ekspedicijo-
je dirbo vyresniuoju kolektoriumi, geologu.

Į Lietuvą Alfonsas grįžo 1958 m. ir pradė-
jo dirbti Hidrogeologijos ekspedicijoje struk-
tūrinio gręžimo partijos, kuri vėliau priskirta 
Geologinei paieškų ir žvalgybos ekspedicijai, 
viršininku. 1964 m. Naft os žvalgybos eks-
pedicijoje įkurta Naft os žvalgybos partija, o 
A. Valušis buvo paskirtas jos viršininku ir 
dirbo juo iki 1976 m. Dar dešimt metų buvo 
šios ekspedicijos gamybos skyriaus viršinin-
kas, o išėjęs į pensiją – vagonėlių gamybos 
cecho stalius. 

Manau, drąsiai galima teigti, kad ryškiau-
sias A. Valušio gyvenimo etapas – darbas 
Naft os žvalgybos partijoje, kur jis organizavo 
naft os paieškos gręžimo darbus ir jiems va-
dovavo. O šių kompleksinių daugelio sričių 
specialistų – geofi zikų, seismikų, gręžinių 
bandytojų ir kt. darbų esmė – rasti naują naf-
tos telkinį ir jį ištirti. Tik, deja, pradėjęs nau-
ją gręžimą niekada nežinai, ar toje vietoje ką 
nors rasi… Bet A. Valušiui sekėsi. Iš aštuonio-
likos šiandien detaliai išžvalgytų naft os telki-
nių devyni surasti jam vadovaujant: Šiūparių 
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(1966 m.), Pietų Šiūparių (1968 m.), Vilky-
čių (1969 m.), Deglių (1972 m.), Vėžaičių 
(1972 m.), Šilalės (1976 m.), Pocių (1976 m.), 
Ablingos (1976 m.) ir Sakučių (1977 m.). Šių 
telkinių geologiniai ištekliai – 14,3 mln. t, o 
išgaunama – 4,4 mln. t. – tai apie du trečda-
lius visos Lietuvoje rastos naft os. Daugelyje 
jų naft os gavyba vykdoma ir šiandien. 

Prasmingi A. Valušio darbai, kurių rezulta-
tais iki šiol džiaugiamės ir didžiuojamės. Lie-
tuvos gelmių ištirtumas leido atsirasti naujai 
pramonės šakai – naft os gavybai, kuri padarė 
įtaką šalies socialinei ir ekonominei gerovei – 
sukurtos naujos darbo vietos, į valstybės biu-
džetą sumokėta nemažai mokesčių. Kasdie-
niame gyvenime Alfonsas buvo paprastas, 
draugiškas, maloniai bendraujantis žmogus. 
Iki gyvenimo pabaigos labai domėjosi naft os 
geologija ir jos gavyba, palaikė artimus ir šil-
tus santykius su buvusiais bendradarbiais. Il-
sėkis ramybėje, mielas kolega… 
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