APIE AUTORIUS

Apie autorius
Adamonytė Veronika – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto
bendradarbė.
Aleknonis Antanas – miškininkas, publicistas.
Ambrazienė Gailė – istorikė.
Andrijonas Antanas – žurnalistas, „Lietuvos valsčių“ serijos
monografijos „Gelgaudiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.
Auštrienė Laimina – kultūros darbuotoja, Veršių bendruomenės
centro pirmininkė.
Bagdonavičienė Dalia – kraštotyrininkė.
Bakienė Irmanta – mokytoja.
Baltrušaitis Vingaudas – etnologas, „Lietuvos valsčių“ serijos
monografijos „Griškabūdis“ vyr. redaktorius sudarytojas.
Bingelienė Audronė – kultūros darbuotoja, Veršių laisvalaikio
salės vadovė.
Birbilas Kęstutis – žemėtvarkininkas, Sintautų seiūnijos seniūnas.
Buchaveckas Stanislovas – istorikas, Lietuvos valsčių“ serijos
monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius
sudarytojas.
Čepaitienė Giedrė – kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė,
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto profesorė.
Čepas Ričardas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Čeplevičienė Vida – choreografė, kultūros darbuotoja.
Červokienė Daiva – žurnalistė.
Daniliauskas Raimondas – mokslinis agronomas, istorikas,
monografijos „Sintautai“sudarytojas.
Dėdinienė Regina – mokytoja.
Dichavičius Rimantas – fotomenininkas, dailininkas, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės meno premijos laureatas.
Dielininkaitienė Sofija – kraštotyrininkė.
Dubikaltienė Aira – kartografė.
Durstinienė Teresė – kraštotyrininkė.
Endriukaitis Algirdas – istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo
narys 1992–1996 metais.
Endriukaitis Pranas – atsiminimų autorius.
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Galinskienė Rūta – pedagogė, Sintautų darželio vedėja.
Girdauskas Vitas – lituanistas, Šakių rajono savivaldybės
regioninės plėtros skyriaus vedėjas, projekto „Sintautai–Goldap“
vadovas, šios knygos sudarytojas.
Girdauskaitė Elena –  atsiminimų autorė.
Girdauskienė Laima – kultūros darbuotoja, Sintautų kultūros
namų vedėja.
Girininkienė Vida – istorikė, šios knygos vyr. redaktorė sudarytoja.
Jacevičius Juozas – teisininkas, publicistas.
Januta Donatas – teisininkas, publicistas, rašytojos Petronėlės
Orintaitės sūnus. Gyvena Kalifornijoje.
Juodagalvis Vygandas – archeologas, humanitarinių mokslų
daktaras.
Jurkevičius Algirdas – kraštotyrininkas.
Kamaitienė Nijolė – atsiminimų autorė.
Kamaitis Vytautas – atsiminimų autorius.
Karčiauskienė Levutė – kraštotyrininkė.
Karpavičienė Birutė – botanikė, fizinių mokslų daktarė.
Kasparaitis Justinas – filologas, kraštotyrininkas.
Kasparavičienė Genovaitė – straipsnio autorė.
Kasparavičius Jonas – kraštoryrininkas.
Kašetienė Rasa – lituanistė, Lietuvių kalbos instituto mokslinė
bendradarbė.
Katilienė Irena – istorikė, vertėja iš lenkų ir lotynų kalbų.
Katilius Algimantas – istorikas, humanitarinių m. daktaras,
Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos skyriaus darbuotojas.
Kaunas Juozas – agronomas, agrarinių mokslų daktaras.
Kavaliauskienė Lidija – kartografė.
Kavoliutė Filomena – geografė, fizinių m. daktarė, Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentė.
Klimaitienė Antanina – lituanistė, mokytoja.
Klimka Libertas – mokslo istorikas, etnologas, fizinių m. daktaras.
Koženiauskienė Regina – filologė, habilituota humanitarinių m.
daktarė.
Krikščiūnas Povilas – folkloristas, Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto mokslo darbuotojas.
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Kudirkaitė Milda – žurnalistė.
Kunskas Rimvydas – geografas, ekologas, fizinių m. daktaras,
valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
Kutaitė Zita – bibliotekininkė.
Kutkaitienė Liudvina – kraštotyrininkė.
Kvašytė Regina – filologė, humanitarinių mokslų daktarė,
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto docentė.
Laukaitytė Regina – istorikė, Lietuvos istorijos instituto
XX a. istorijos skyriaus darbuotoja.
Lembutienė Živilė – mokytoja.
Mačiekus Venantas – ekonomistas, kraštotyrininkas, šios knygos
sudarytojas Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas (1997).
Mačys-Kėkštas Jonas – poetas.
Mališauskienė Gražina – lituanistė, mokytoja, kraštotyrininkė.
Maskeliūnas Antanas – kunigas emeritas, ilgametis Sintautų
klebonas.
Matijošaitis Antanas – ūkininkas.
Matijošaitytė Birutė – dailininkė, poetė, kraštotyrininkė.
Matijošienė Audronė – filologė.
Misius Kazys – istorikas, archyvistas, Žemaičių akademijos
garbės daktaras.
Morkūnas Eligijus Juvencijus – muziejininkas, humanitarinių m.
daktaras, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus
pavaduotojas informacijai ir muziejininkystei.
Naujokaitis Zigmas – inžinierius konstruktorius, Dendrologinio
parko Juškakaimių kaime steigėjas, kraštotyrininkas.
Norkūnienė Aldona – medikė, Keturnaujienos bendruomenės
centro pirmininkė.
Orintienė Daiva – mokytoja.
Pabedinskas Tomas – menotyrininkas, humanitarinių m. daktaras.
Patalauskaitė Daiva – biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos
botanikos instituto mokslo darbuotoja.
Paukštytė-Šaknienė Rasa – etnologė, humanitarinių mokslų
daktarė.
Petrauskienė Laima – mokytoja.
Petravičienė Emilija – bibliotekininkė.
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Pikčilingis Zigmas – straipsnių autorius.
Puodžiukaitienė Marija – filologė, kraštotyrininkė.
Rastupkevičiūtė Marytė – bibliotekininkė.
Rupeikienė Marija – architektė, humanitarinių mokslų daktarė.
Spurgevičius Povilas – menotyrininkas.
Stanžienė Doneta – kraštotyrininkė.
Stepulaitis Algimantas – straipsnio autorius.
Stiklius Kostas [Liepukas] – knygnešys, švietėjas.
Strokienė Irena – istorikė, mokytoja.
Sviderskienė Dalia – lituanistė.
Šuopys Algirdas – straipsnio autorius.
Šveistienė Rūta – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Gyvulininkystės instituto Baisogaloje vyresnioji mokslo darbuotoja,
žemės ūkio mokslų daktarė.
Terleckas Vladas – ekonomikos mokslų daktaras, Kovo 11-osios
Akto signataras.
Urbonavičius Rimvydas – istorikas., Marijampolės apskrities
archyvo direktorius.
Vaičaitytė Rūta – ekonomistė, Prano Vaičaičio gimtinės sodybos
paveldėtoja ir puoselėtoja.
Vaičiūnas Albinas – kultūros istorikas, bibliofilas.
Vaičiūnas Kęstutis – biologas, istorikas, monografijos „Kiduliai“
vyr. redaktorius sudarytojas.
Vakarinienė Audronė – etnomuzikologė.
Vyšneveckienė Ramutė – straipsnio autorė.
Žilinskas Antanas – istorikas, Vilkaviškio krašto muziejaus
vadovas.
Žumbakienė Gražina – miškininkė, Lietuvos liaudies buities
muziejaus vyresnioji muziejininkė.
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