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Tautodailininkas, literatas, laisvės kovų dalyvis 

 

 Mokėsi 1938 m. Generališkio pradinėje, Juodupės, Rokiškio vidurinėse mokyklose, 

Kauno  amatų mokykloje siuvimo. Klaipėdoje mokėsi 4-osios vidurinės vakariniame skyriuje ir 

Dailės mokyklos suaugusiųjų vakariniuose kursuose. 

 Pokario metais dalyvavo rezistenciniame pasipriešinime. 1951 m. nuteistas ir išvežtas į 

Sibirą, Irkutsko sritį, iš ten 1953 m. pašauktas į sovietų kariuomenę. 1956 m. grįžęs persikėlė gyventi 

į Klaipėdą, 1976 m. į Gargždus. Dirbo siuvėju, Klaipėdos gazifikacijos valdyboje, Plungės kūrybinių 

dirbinių įmonėje „Minija“ gamino suvenyrus, jais prekiavo. 

Lietuvos krašto apsaugos savanoris, laisvės kovų dalyvis. Dalyvavo Persitvarkymo 

sąjūdžio veikloje, buvo Sąjūdžio I ir II Suvažiavimų dalyvis. Buvo Klaipėdos Meno draugijos narys, 

rajono kūrybinės sekcijos pirmininkas. Rengė Klaipėdos r. tautodailininkų parodas, rinko medžiagą 

apie Žemaitijos tautodailininkus. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1967 m., gamino 

gaminius iš gintaro, dalyvavo parodose, mugėse Lietuvoje ir sovietinėse šalyse. 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys nuo 1994 m. Kūryba įtraukta į rinkinius: „Jau 

saulelė…“ (2014), „Mitingas prie Minijos“ (2008), „Portretai : eilėraščiai, proza“ (2009), „Vyšnios 

kauliukas“ (2004) ir kt.  

1993 m. išleido prisiminimų knygą „Margi drobelių raštai“. Sudarė ir parengė knygas 

„Mitingas prie Minijos“ (2008), fotoalbumą „Pajūrio tautodailininkai“ (2001). Rengė spaudai 

ketvirtąją knygą „Žmonės ir jų likimai“ 

Bendradarbiavo spaudoje: „Banga“, „Lietuvos aidas“, „Švyturys“, „Ūkininkas“, 

„Vakarinė Palanga“ ir kt. 

 

Knygos  
 

Margi drobelių raštai : prisiminimai / Jonas Petrauskas. - Vilnius : Žaltvykslė, 1993. - 100 p : iliustr. 

 

Mitingas prie Minijos : Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Klaipėdos rajono dalyvių prisiminimai [bei autoriaus eilėraščiai ir novelė 

"Sargiukas"] / Jonas Petrauskas. - Klaipėda : Druka, 2008). - 77, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. - Turinyje prisiminimų aut.: 

Nijolė Daugėlienė, Irena Domarkienė, Vytautas Gipiškis, Stasys Globis, Linas Julijonas Jankus, Kazimieras Kemešis, V. Mašauskas, 

Adelė Kristina Plesevičienė, Ignas Varslauskas.  

 

Pajūrio tautodailininkai (1966-1999) : Klaipėdos, Neringos, Palangos miestų ir Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų 

tautodailininkai ir jų darbai : fotoalbumas / Jonas Petrauskas. - Jonava : Jonava, 2001. - 143, [1] p. : iliustr.  

 

Šaltiniai  

 

Biografijos: mes atėjome ir einame / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2000. – P. 116-117. 

 

Klaipėda. – 2001, birž. 19, p. 5. 

 

Ūkininko patarėjas. – 2001, liep. 7, p. 15. 

 

Valstiečių laikraštis. – 1997, lapkr. 25, p. 10. 


