KUSTA ALGIS JUOZAS
Gimė 1942 10 09 Didsodėje Rokiškio r.
Žurnalistas, redaktorius
1955-1966 m. mokėsi Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje mokykloje. 1966-1970 m. studijavo Vilniaus
universitete žurnalistiką.
1966-1968 m. buvo VU laikraščio „Tarybinis studentas“ literatūrinis darbuotojas, 1968-1978 m.
redaktorius. 1978-1981 m. laikraščio „Gimtasis kraštas“ skyriaus vedėjas, 1995-1997 m. red.
pavaduotojas, 1997 m. redaktorius. 1988 m. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio „Suvažiavimo biuletenio“
redaktorius. 1993-1995 m. laikraščio „Vilniaus tribūna“ red. pavaduotojas, 1997-1998 m.
laikraščio „Šalies ūkis“ redaktorius. 1997-1998 m. Valstybinės darbo inspekcijos vyr. konsultantas
informacijai. 1998-1999 m. leidyklos „Margi raštai“ vyriausiasis redaktorius. 1999-2001 m.
leidinio „Lietuviška mugė“ redaktorius, 2002 m. žurnalo „Lithuania offers/Lietuva siūlo“ red.
pavaduotojas. 2002-2004 m. laikraščio „Naujoji politika“ redaktorius. 2004-2014 m. žurnalo „Gairės“
redaktorius.
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys nuo 1981 m. Apdovanotas
medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" 2015 m.
Spaudoje daugiausiai rašo visuomenės gyvenimo, kultūros, politikos temomis. Keliolikos knygų
redaktorius ir sudarytojas.
Išleido publicistikos ir poezijos rinkinį “Tylioji meilė” (2004), publicistikos knygą „Pagyvenkime
kitaip" (2016). Sudarė ir parengė spaudai knygą “Kruonio HAE didybė ir vargai” (1999). Keliolikos
knygų redaktorius.
Jo kūryba įtraukta į poezijos rinkinius: Kalendorius, 1980 (1979), “Šitas aidas toli girdis… : žurnalistų
poezija” (2012) , “Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga” (2014).
Bendradarbiavo spaudoje: “Argentinos lietuvių balsas”, “Atgimimas”, “Gairės”, “Gimtasis kraštas”,
“lietuvos aidas”, “Literatūra ir menas”, “Lithuanian Weekly”, “Mokslo Lietuva”, |Panevėžio rytas”,
“Santara”, “Šalies ūkis”, “Tarybinis studentas”, “Tiesa”, “Universitas Vilnensis”, “Valstiečių
laikraštis”, “Vilniaus tribūna”, “Žurnalistų žinios” ir kt.
Knygos
Pagyvenkime kitaip : pašnekesiai iš besikeičiančio laiko [su politikais, visuomenės veikėjais, politologais, savo sričių specialistais] /
Algis Juozas Kusta. - Vilnius : Gairės, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). - 223, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm
Sovĕtská Litva / [autor textu Algimantas Kusta] ; [překlad: Janina Křimska-Urniežaitė]. - Vilnius : Mintis, 1986 (Kaunas : K. Požėlos
sp.). - 48 p. : iliustr.
Szovjet Litvánia / [a szőveg szerzője Algimantas Kusta] ; [ford. Tibor Kiss]. - Vilnius : Mintis, 1986 (Kaunas : K. Požėlos sp.). - 48 p. :
iliustr.
Tylioji meilė : ką man žmonės pasakė / Algis Juozas Kusta. - Vilnius : Gairės, 2004 (Vilnius : Spauda). - 141, [3] p., [8] iliustr. lap. ; 21
cm
Sudarytojas
"Aido" choro 70 metų (1912-1982) jubiliejaus albumas / [medžiagą surinko: Vytautas Kazakevičius, Sigitas Krivickas, Algis Kusta,
Mildred Stenslerienė ; spaudai parengė Vytautas Kazakevičius ; redaktorė Ramutė Šurkutė]. - Vilnius : Niujorko "Aido" choras :
"Tėviškės" draugija : Mintis, 1982. - 55, [10] p. : portr., iliustr., nat.
Kruonio HAE didybė ir vargai / [sudarė ir spaudai parengė Algis Kusta]. - Vilnius : Margi raštai, 1999 (Kaunas : Spindulys). - 172, [2]
p., [12] iliustr. lap. : iliustr.

Bendraautorius
Bendraplunksniai : publikacijos apie Jono Laurinavičiaus knygą "Žurnalistai" / [sudarytoja Jūratė Bagurskienė]. - Kaunas : Naujasis
lankas, 2018 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 87, [1] p. : iliustr.
Intakas : in memoriam Vidui Aleksandravičiui : [ilgamečio Vilnius universiteto dainų ir šokių ansamblio vadovo atminimui skirto
koncerto leidinys]. - [Vilnius] : [Vilniaus universiteto kultūros centras], 2016. - [16] p. : iliustr., portr.
Poviliūnas A. Nematoma olimpinio medalio pusė : [leidinys sporto moralės, dorovės ir etikos klausimais] / Artūras Poviliūnas, Aloyzas
Urbonas ; [dailininkė Aušra Čapskytė-Šarauskienė]. - Vilnius : Gairės, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). - 239, [1] p. : iliustr.
Račkauskas R. Nesibaigiantis skrydis : [civilinės aviacijos piloto prisiminimai] / Romualdas Račkauskas. - Vilnius : Gairės, 2017 (Vilnius
: Standartų sp.). - 367, [1] p. : iliustr., faks., portr.
Redaguoti leidiniai
Gairės : visuomenės, politikos, kultūros žurnalas / vyriausias redaktorius Povilas Masilionis. - 1994, Nr. 1 (balandis)-2014, Nr. 10(239)
(gruodis). - Vilnius : Mūsų gairės, 1994-2014. - 25-30 cm. - Mėnesinis.
Gimtasis kraštas : Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto laikraštis / redakcinė kolegija: M. Jackevičius (vyr. redaktorius) … [et
al.]. - 1967, vas. 2 (Nr. 1)-1996, kovo 7 (Nr. 10(1505)); 1996, Nr. 11(1506) (gegužė)-1997, Nr. 10(1541) (kovo 14); 2010, geg. 7/14 (Nr.
11)-2011, rugpj. 26 (Nr. 34(78)). - Vilnius : Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komitetas, 1967-1997, 2010-2011. - Savaitinis.
Lietuviška mugė : reklaminis leidinys. - 1998, Nr. 1(1)-2000, Nr. 9(33). - Vilnius : Olsona, 1998-2000. - Įvairaus dažnumo.
Naujoji politika : laikraštis politikams ir besidomintiems politika / vyriausiasis redaktorius Gintautas Kniukšta. - 1999, rugsėjis (Nr. 1)-. Vilnius : Naujoji sąjunga (socialliberalai), 1999-. - Įvairaus dažnumo.
Suvažiavimo biuletenis / Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. - Nr. 1 (1988, spal. 21)-Nr. 4 (1988, spal. 24). [Vilnius : s.n.], 1988. - 30 cm. - Kasdieninis. - Priedas prie: Sąjūdžio žinios.
Šalies ūkis : Lietuvos ūkio partijos laikraštis. - 1996, Nr. 1-1998, Nr. 22. - Vilnius : Šalies ūkis, 1996-1998.
Tarybinis studentas : Vilniaus valstybinio universiteto partinio biuro, rektorato, komjaunimo ir profesinės sąjungos komitetų organas /
ats. redaktorius E. Boreikaitė. - 1950, bal. 15 (Nr. 1)-1988, gruod. 30 (Nr. 37(1456)); 1988, liep. 1 ([Nr.] 1)-liep. 2 ([Nr.] 2). - Vilnius :
[Vilniaus valstybinis universitetas], 1950-1988. - Savaitinis.
Šaltiniai
Kusta A. Pagyvenkime kitaip. - Vilnius, 2016. - P. 209-210.
Mus jungia Rokiškio kraštas / Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai". - Vilnius, 2014-. - D. 1, p. 181-182.
Senjorai / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. – Vilnius, 2009. – P. 69.
Lietuvos aidas. - 4215. - 2017, spal. 7, "Naujausios žinios", p. 4.
Tėviškės aidai. - 2005, kovo 2, p. 8.
Žurnalistų žinios. - 2005, gegužė (Nr. 5), p. 15.

