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Žurnalistas, rašytojas 

 

Mokėsi nuo 1939 m. Rybakų nepilnoje vidurinėje Baltarusijoje, Čivilių pradinėje 

mokykloje, Jūžintų progimnazijoje, Rokiškio I-ojoje berniukų gimnazijoje, Rokiškio darbo jaunimo 

vidurinėje mokykloje. 1963 m. Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete baigė 

žurnalistikos studijas. 

1944 m. žuvus tėvui, 1946 m. šeima persikėlė pas giminaičius Trako kaimą Jūžintų 

apylinkėse. Mokydamasis vidurinėje mokykloje, kartu dirbo statistikos inspektūroje vyresniuoju 

statistu. 1950–1951, 1954–1956 m. dirbo Rokiškio rajono laikraščio redakcijos literatūriniu 

bendradarbiu, atsakinguoju sekretoriumi, 1956–1980 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentu Rokiškio, 

Panevėžio, Kauno, Zarasų, Telšių, Klaipėdos zonose. 1980–1990 m. Lietuvos valstybinio 

kinematografijos komiteto vyriausiasis redaktorius, Kinematografijos valdybos viršininko 

pavaduotojas. 1995 m. Kauno apskrities laikraščio „Kauno kraštas“ korespondentas Vilniuje, 1996–

1997 m. laikraščio „Policijos akademija“, 1997–2000 m. „Teisės akademija“ redaktorius.  

Lietuvos žurnalistų sąjungos (nuo 1957), Lietuvos rašytojų sąjungos (nuo 1977) narys. 

Nusipelnęs kultūros veikėjas (1982). Apdovanotas Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija (1967). 

Parašė 38 apysakų, romanų, detektyvų, pjesių, kino scenarijų, apybraižų, reportažų 

knygas. Pirmoji knyga „Į naujas aukštumas“ pasirodė 1967 m. 2001 m. išleido romaną „Svetimi 

meduoliai“ apie gimtojo kaimo žmones ir jų likimus. 2007 m. išleido atsiminimų knygą „Tokios 

tokelės“.  Parašė apysakų ir romanų vaikams. Kūrybai būdinga dinamiškas pasakojimas, nuotykių ir 

detektyvo elementai. Vaidybinio filmo „Žaizdos žemės mūsų“ scenarijaus autorius (1972, kartu su 

G. Kanovičiumi, režisierius M Giedrys). 

Kūryba įtraukta į rinkinius: „Dainų šventė‘ (1970), „Dievai jų nepasigailėjo“ (2008), 

„Horizontai“ (1979), „Istorinės prozos byla“ (1988), „Jaunieji“ (1950, 1953), „Jonas Čiulada“ 

(1976), „Juodupė. Onuškis“ (D. 2, 2012), „Jūrų trasomis“ (1982), „Kad žemėje žydėtų gėlės“ 

(1960), „Kalendorius“ (1981, 1987), „Kaltina nužudytieji“ (1963), „Metai ir akimirkos“ (1982), 

„Mintys apie Lietuvos valstybingumą“ (1988), „Mūsų Nemunas“ (1987), „Pasikalbėjimas vyriškai“ 

(1985), „Portfelis su buriniu laivu“ (1982), „Rytojaus žmonės“ (1966), „Tiesos kelias“ (1977) ir kt. 

Bendradarbiavo spaudoje: „Diena“, „Europos centras“, „Gairės“, „Gimtasis kraštas“, 

„Jūra“, „Kauno kraštas“, „Kinas“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos jūreivis“, „Lietuvos pionierius“, 

„Lietuvos žinios“, „Lietuvos žvejys“, „Literatūra ir menas“, „Mūsų rūpesčiai“, „Opozicija“, „Prie 

Nemunėlio“, „Sportas“, „Tarybinė Klaipėda“, „Teisės akademija“, „Tiesa“, „Vilniaus tribūna“, 

„Voruta“, „Žvaigždutė“, „Žvilgsnis“ ir kt. 
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Bendraautoris 
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