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Gimė 1924 01 26 Sodeliuose Rokiškio rajone,  

mirė 2017 02 27  Lazdijuose 

 

Pedagogas, žurnalistas, prozininkas, kraštotyrininkas 

 

Mokėsi Stoniškio pradinėje, pasimokęs privačiai, buvo priimtas į trečią klasę Rokiškio 

gimnazijoje, 1941 m. ją baigė. 1942–1943 m. studijavo Vilniaus universitete ekonomiką. 

Neakivaizdžiai studijuodamas, baigė Šiaulių mokytojų ir Vilniaus pedagoginiame institutuose 

lietuvių kalbą ir literatūrą. 

Baigęs gimnaziją, 1941–1942 m. dirbo Rokiškio vaistinėje. 1944 m. pradėjo pedagoginį 

darbą Rokiškio rajone Maineivų pradinėje mokykloje mokytoju, vedėju, 1945 m. perkeltas į Juodupę, 

buvo Juodupės progimnazijos direktoriumi, Juodupės valsčiaus švietimo skyriaus inspektoriumi ir 

vedėju, vėliau iki 1957 m. mokytojavo Klaipėdos rajone. Nuo 1957 m. dirbo žurnalistinį darbą: 

1957–1962 m. Klaipėdos rajono laikraščio „Raudonasis švyturys“, 1962–1963 m. Kretingos rajono 

laikraščio  „Švyturys“, 1963–1966 m. Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“, 1966–1984 m. Lazdijų 

rajono laikraščio „Darbo vėliava“, 1990–1992 m. laikraščio „Lazdijietis“, 1995–1997 m. laikraščio 

„Dzūkų žinios“ redaktorius. 

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, vadovavo Lazdijų rajono Gamtos apsaugos, 

Knygos bičiulių, Karo ir darbo veteranų, Bitininkų draugijoms. Suteikti Lietuvos nusipelniusio 

žurnalisto, Lietuvos garbės medžiotojo (už nuopelnus gamtosaugai) vardai. 

Rašė kraštotyros, istorijos temomis. Dar besimokydamas Rokiškio gimnazijoje rinko ir 

užrašinėjo liaudies dainas, žmonių papročius, pokario metais dalyvavo kraštotyrinėse ekspedicijose 

Paskelbė darbų kraštotyros leidiniuose. Rašė ir grožinės literatūros kūrinius: apsakymus, humoreskas, 

satyrines miniatiūras. 

Išleido 8 knygas. Pirmoji kraštotyrinė knygelė „Lazdijų rajonas“ išleista 1977 m., vėliau 

pasirodė dar 5 su Lazdijų kraštu susijusios knygos, viena jų „Lazdijų krašto teismai“  (su N. 

Jarmaliene; 1998). Išleistos dvi satyros ir jumoro rinktinės: 1999 m. „Eismas ratu“, 2014 m. „Juoko 

žolė“. 

Kūryba ir kraštotyriniai straipsniai publikuoti rinkiniuose: „Esame dzūkai“ (1997), 

„Kraštotyra“ (1984, 1989, 1991), „Lazdijų krašto žavesys“ (2011),  „Meteliai“ (2008), „Navickienė 

M. O. Gyvenimas prie Nemuno ir Baltosios Ančios“ (2013), „Panemunės sielininkai“ (2004), „Prie 

Lazdijos“ (2004, 2008), „Skirsnemunė“ (2013), „Svetimi tarp savų“ (2006), „Švabienė G. Luksnėnai 

XX-ame amžiuje ir XXI-o amžiaus pradžioje“ (2009), „Tėkmė“ (2004, 2011, 2014), „Tverečiaus 

kraštas“ (2001), „Žodžių žydėjimas“ (2009) ir kt. 

Bendradarbiavo spaudoje: „Alytaus naujienos“, „Banga“,  „Dainava“, „Dzūkų žinios“, 

„Ladakalnis“, „Lazdijietis“, „Mūsų girios“, „Mūsų kraštas“, Švyturys“, „Ūkininko patarėjas“ ir kt.  
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Žemdirbystės Lazdijų krašte metraštis / Antanas Pupienis. – Kaunas : Judex, 2007. – 118, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr.  

 

Redaktorius 

 

Banga : Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis prie Klaipėdos gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių 
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1 (Nr. 105) 
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1990-. - 2 kartus per sav., 1990-. - Red.: ... Antanas Pupienis, 1995, lapkr. 18 (Nr. 89)-1996, rugs. 18 (Nr. 75)...  
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