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 1930 m. baigė Kuosių pradinę mokyklą, 1930–1936 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 

Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose.  

 Nuo 1941 m. dirbo mokytoju Ramygalos, Šeduvos gimnazijose, 1944–1979 m. 

mokytojavo Radviliškio vidurinėse mokyklose. Keletą metų dirbo Radviliškio rajono pedagoginio 

kabineto vedėju, kartu eidamas ir švietimo skyriaus vedėjo pareigas. 

Kurti pradėjo anksti, vaikystėje, gimnazijoje dalyvavo literatų būrelio veikloje, kartu 

su kitais leido šapirografuotus žurnaliukus, rengė literatūros vakarus. Pirmieji eilėraščiai buvo 

išspausdinti tuometinėje moksleivių spaudoje „Ateitis“, „Ateities spinduliai“. 1935 m. „Ateities 

spindulių“ konkurse laimėjo pirmąją vietą už eilėraštį „Ačiū Tau, motule“. Studijų metais 

bendradarbiavo „Studentų dienose“, „Pavasaryje“, „Naujojoje Romuvoje“. Dalyvavo studentų 

meno draugijos „Šatrija“, Šaulių sąjungos veikloje. 1940 m. buvo parengęs spausdinti eilėraščių 

rinkinį, kurį norėjo išleisti Šv. Kazimiero draugija, „Sakalo“ leidykla, tačiau karo metai viską 

sumaišė. 1944 m. iš leidyklos gavo laišką, kad „...rinkinys... išbarstytas“. Mokytojaudamas 

bendradarbiavo vietiniuose laikraščiuose, rašė pedagoginėmis, literatūros temomis.  

I994 m. išleido eilėraščių rinkinį „Akmenėlių balsais“. 

 Kūryba publikuota leidiniuose: „Ant tavo rankų supasi gerumas“ (D. 2, 2007), 

„Sugrįžki mokyklon: iš Radviliškio Lizdeikos vidurinės mokyklos istorijos“ (1994), „Takai prie 

šaltinio : Radviliškio krašto almanachas“ (1999) ir kt. 

Bendradarbiavo spaudoje: „Ateitis“, „Ateities spinduliai“, „Aušrelė“, „Mūsų kraštas“, 

„Naujoji Romuva“, „Pavasaris“, „Studentų dienos“, „Židinys“ ir kt. 
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