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Žurnalistas, literatas 

 

 Mokėsi Veduviškio pradžios mokykloje, Salų žemės ūkio technikume agronomo 

specialybės. 

 Jau pradžios mokyklos trečioje klasėje nusprendęs būti rašytoju ir žurnalistu, rašė 

eilėraščius ir apsakymus, publikavo savo kaimo vaikams paties leidžiamame laikraštėlyje „Žibutė“. 

Po pradžios mokyklos teko grįžti į tėvų ūkį, tačiau rašymo neapleido, bendradarbiavo „Šaltinėlyje“, 

jame 1937 m. gegužę pasirodė  pirmieji eilėraščiai „Mokinys“ ir „Dvejetukas keliauja“, „Jaunajame 

ūkininke“, jame 1940 m. išspausdintas pirmasis feljetonas „Pjovėjo dalia“. 

 1953 m. buvo pakviestas į Obelių rajono laikraščio „Stalinietis“ redakciją. 1959–1988 

m. dirbo Rokiškio rajono laikraščio „Spalio vėliava“ (vėliau „Gimtasis Rokiškis“) redakcijoje. 

Dirbo laiškų skyriuje, domėjosi kaimo reikalais, rašė įdomiai, objektyviai, jautriai. Dalyvavo 

literatūriniuose konkursuose, pelnė nevieną apdovanojimą ir prizą. Žurnalistinį darbą dirbo 35 

metus iki pensijos. 

 Parašė daugybę apsakymų, feljetonų, humoreskų, juos spausdino respublikiniuose 

laikraščiuose ir žurnaluose. Parašė apybraižų iš kelionių, aplankė gausybę Rytų ir Vakarų Europos 

šalių. Daug rašė vaikams, buvo aktyvus jaunųjų rašytojų seminarų dalyvis. Dalyvavo Rokiškio 

literatų klubo „Vaivorykštė“ veikloje, kūryba įtraukta į klubo almanachą „Vaivorykštė“ (2000). 

 Išleido 3 knygas. 1963 m. pasirodė pirmoji knygelė vaikams „Kostukas kalakutas“,  

1964 m. išleista knygelė „Aš nenoriu kariauti“. Prasidėjus Atgimimui, leidykloms įteikė dar dvi 

knygas: humoreskų „Paslėpta sąžinė“ ir vaikams „Valentukas važiuoja į miestą“, tačiau dėl lėšų 

stygiaus jos neišleistos. 2010 m. giminaitės iniciatyva pasirodė humoreskų knyga “Konfliktas“. 

 Kūryba publikuota leidiniuose: „Genys“, „Gimtasis Rokiškis“, „Jaunasis ūkininkas“, 

„Jaunimo gretos“, „Kobieta Rodzieska“, „Literatūra ir menas“, „Pergalė“, „Šaltinėlis“, „Šluota“, 

„Švyturys“, „Tarybinė moteris“, „Tiesa“, „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“,  

„Žvaigždutė“, „Крестьянка“ ir kt. 
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