Bajoras Jonas
1929 07 12 Grubose – 2011 09 27 Kaune. Kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas
Mokėsi 1937-1942 Čedasų pradinėje mokykloje, 1942-1949 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1952-1956 m. su
pagyrimu baigė Vilniaus valsty¬binio pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultetą anglų kalbos pedagogo
specialybę. 1962-1964 m. buvo Leningrado valstybinio universiteto aukštųjų pedagoginių kursų klausytojas. 1950 1952 m. pradėjo dirbo Čedasų septynmetėje mokykloje mokytoju. Baigęs institutą, 1956-1958 m. dirbo anglų
kalbos mokytoju Vabalninko B.Sruogos vidurinėje mokykloje. 1958 m. pradėjo dirbti Kauno medicinos instituto
Kalbų ka¬tedroje dėstytoju (anglų k.), 1964-1985 šios katedros vyr. dėstytoju, 1985-1995 m. Kalbų ir edukacijos
kate¬dros vedėjas, docentas (1987), nuo 1995 m. šios katedros docentas. Tyrinėjo anglų kalbos medicinos
terminų ir žodžių vartojimą. Medicinos terminų semantikos, vartojimo bei vertimo, kalbų dėstymo metodikos
klausimais yra parengęs ir paskelbęs 83 straips¬nius bei tezes. Pirmoji knygelė „Anglų kalbos metodiniai
nurodymai ir kontroliniai darbai" išleista 1965m. Parengė ir išleido 15 mokymo priemonių, keletas jų kartu su
kitais bendraautoriais. Vertė ir redagavo mokslo darbų ,,Medicina" santraukas. Bendradarbiavo spaudoje:
„Avevita", „Medicina", „Tarybinis medikas" ir kt.
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