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Kunigas, literatas, spaudos darbuotojas 

 

Pradinę mokyklą baigė Petrograde, progimnaziją Vilniuje. 1907 m. mokėsi Seinų kunigų 

seminarijoje, 1908 m. išvyko į JAV ir tęsė teologijos studijas Kirilo ir Metodijaus kunigų seminarijoje 

Detroite, MI.  

1914 m. įšventintas kunigu. 1914–1915  m. Čikagos Šv. Kryžiaus parapijos vikaras,  1915–

1927 m. Čikagos Visų Šventųjų parapijos klebonas. 1927 m. grįžo į Lietuvą. Įsikūrė Švėkšnoje. 1931–

1940 m. ir 1942–1944 m. ėjo Švėkšnos Saulės gimnazijos kapeliono ir klasės auklėtojo pareigas. 1940–

1941 m. buvo pasitraukęs į Vokietiją. 1944 m. vasarą išvyko į Vakarus. Prieš karo pabaigą nacių 

areštuotas ir kankintas Lanzendorfo koncentracijos stovykloje, Austrijoje. 1945–1947 m. JAV dalinių ir 

lietuvių Bad Woerishofeno stovyklos Vokietijoje kapelionas. 1947 m. atvyko į JAV, prisiglaudė pas 

Čikagos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos kleboną J. Paškauską. 

1912 m., dar būdamas klieriku, buvo vienas iš „Amerikos Lietuvių Katalikų Moksleivių 

Susivienijimas“ įkūrėjų, pirmasis jo pirmininkas ir pirmasis šio Susivienijimo žurnalo „Moksleivio“ 

redaktorius. Į šį žurnalą jis parašė daug straipsnių, eilėraščių. Pasirašinėdavo Vaidevučio slapyvardžiu. 

Eilėraščiai ir straipsniai įtraukti rinkinius: „Švėkšnos lyra : poezijos antologija“ (2009), „Šv. 

Kazimieras Lietuvos karalaitis“ (1915), „Kas rūpėjo Amerikos lietuviams katalikams 1913 m.: referatai 

skaityti per lietuvių R.-K. federacijos konferenciją Pittsburg, Pa. 24 d. birželio, 1913 m.“ (1914) 

Į lietuvių kalbą išvertė ir atskiromis knygelėmis išleido E. Loebo „Kultūra ir spauda“ (1912 m.), 

komedijų scenai A. Belcikovskio „Pono Felikso apsilankymas“ (1911 m.), J. Chociszevskio „Medicinos 

daktaras“ (1911 m.), „Nuo ausies iki ausies“ (1913 m.) ir kt. Rankraštyje paliko studiją „Krikščioniškosios 

civilizacijos likimo klausimu“, Lietuvoje buvo bebaigiąs parengti knygą apie JAV. 

Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: Lietuvoje spausdino savo straipsnius „Kosmos“, „Tiesos 

kelias“, „Draugija“, „Židinys“; Amerikoje – „Draugas“, „Moksleivis“ ir kt.  
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