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Pedagogas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas 

 

1920–1925 m. studijavo Lietuvos universitete lietuvių ir latvių kalbas. 

1919 m. dalyvavo kovose su bolševikais Rokiškio apskrityje. 1925 m. redagavo žurnalą 

„Mokykla ir Gyvenimas“, buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos Centro valdybos nariu. 1926 m. 

pradėjo dirbti Raseinių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. 1926 m. gegužės mėn. nuo 

Lietuvos socialdemokratų partijos išrinktas į III Seimą ir buvo vienas jauniausių jo narių. Po valstybės 

perversmo grįžo į Raseinius, dirbo mokykloje. 1927 m. buvo LSDP Raseinių apskrities vadovu. 1927 

m. rugsėjo 9 d. organizavo Raseinių sukilimą. Nepavykus pučui, emigravo į Latviją. Ten leido laikraštį 

„Laisvas žodis“. 1927 m. lapkričio 5–6 d. buvo vienas iš Politinių emigrantų kongreso Rygoje 

organizatorių, Kongreso Prezidiumo narys, Politinių emigrantų komiteto pirmininkas. 1928 m. spalio 

21 d. atsistatydino iš komiteto dėl vidinių politinių nesutarimų. 

1928 m. pabaigoje išvyko į Urugvajų, dalyvavo Urugvajaus socialistų partijos veikloje. 

1931–1940 m. redagavo laikraštį „Naujoji banga“, 1956–1959 m. bendradarbiavo užsienio lietuvių 

spaudoje: „Darbas“, „Keleivis“, „Naujienos“.  

Dar studijuodamas universitete, parašė lietuvių kalbos vadovėlių svetimtaučiams. 1921 m. 

pasirodė vadovėlis „Lietuvių kalbos pamokos“, 1923 m. išleido „Lietuvių kalbos vadovėlį“ su 

žodynėliu rusų kalba, 1926 m. išleido vadovėlį „Lietuvių kalba“. 1922 m. sudarė ir redagavo „Lietuvių 

ir rusų kalbų žodynėlį“.  
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