
    giris Aloyzas (g mė 1928 gruo ž o 25 Gakūnuose,  ab. Tautv la , Panevėž o r.), l etuv ų 

kalb n nkas,  r. (1962). 1954 ba gė   ln aus pe agog nį  -tą. 1954–2001   rbo L etuv ų kalbos  -te 

(1956–59 š o  -to aspirantas). Vidugiris – žym aus as l etuv ų kalbos par b o tarm ų tyr nėtojas. 

Disertac ja „Z etelos l etuv ų tarmė“ atskirom s  al m s paskelbta tęst n uose leidiniuose (LKK 2, 1959; 

3,1960; MA Darbai 2(11), 1961; LKK 11, 1969; 14, 1973; 15, 1974; 18, 1978; 36, 1996). Papildyta  šle sta 

atskira knyga „Z etelos l etuv ų šnekta“ (2004). Tyrė Č orna Pa  nos (Saratovo sr.) l etuv ų tarmę 

(LKK 7, 1964; MA Darbai 1(18), 1965), Gervėč ų tarmę (LKK 13, 1972). Su Jonu Petrausku parašė 

„Lazūnų tarmės žo yną“ (1985),  šle  o „Lazūnų tarmės tekstus“ (1987). Vidugiris paskelbė š o 

žo yno pap l ymų (LKK 29, 1991). Parengė „Z etelos šnektos žo yną“ (1998). Chrestomatijos 

„L etuv ų kalbos tarmės“ (1970) vienas autor ų. „L etuv ų kalbos atlaso“ (1–3, 1977–91; su kitais 

pask rta 1994 L etuvos Respubl kos mokslo prem ja) v enas autor ų  r re aktor ų. Š am ve kalu   štyrė 

40 gyvenamųjų punktų. Pr s  ėjo pr e ve kalo „L etuv n nkų žo  s“ (1–2, 1995) parengimo. Su 

Danguole M kulėn ene su arė le   nį „Z etelos šnektos tekstai“ (1, 2005), su M kulėn ene  r Kaz u 

Morkūnu – „D even šk ų šnektos žo yną“ (1, 2005). Parašė stra psn ų  v kalbystės,  stor nės 

dialektolog jos, l etuv ų kalbos tyr nėj mo  stor jos, kalbos kultūros klaus ma s (LKK 23, 1983; 34, 1994; 

Blt 3(1), 1996). Su arė programą „L etuv ų kalbos tarm ų  r jų sąveikos tyrimo programa. Leksika“ 

(1995). Paskelbė kalbotyros ve kalų recenz jų. Už kraštotyros  arbus jam kartu su k ta s 1994 pask rta 

valstyb nė Jono Basanav č aus prem ja. 
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