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Niekas taip nesuartina þmoniø, kaip studijø
metai. Nors vëliau bendrakursiai iðsiskirsto artimesnëje ar tolimesnëje geografinëje aplinkoje ir juos jau skiria gyvenimiðkieji interesai, taèiau studijø metais patirtas bendrumo jausmas,
kai þmogus tau tampa savas, iðlieka. Mes su
Algirdu buvome kurso draugai. Baigus universitetà, nors ir dirbome skitingose geologijos
mokslo ðakose, taèiau daþai bendravome  kartu dirbome Geologijos institute, vëliau  ir Vilniaus universitete. Tad tas studijø metu ágytas
bendrumo jausmas iðliko ir tuo skaudesnë netikëta ir ankstyva Algirdo mirtis.
Studijuojant mûsø buvo 25. Kursas buvo geras, studijas baigëme visi. Baigæ beveik visi dirbo
geologiná darbà, tapo geologiniø ámoniø ar jø padaliniø vadavais. Ðeði mûsø kurso kolegos ágijo
mokslinius laipsnius ir pedagoginius vardus. Algirdas pirmasis ið mûsø pradëjo þengti mokslo keliu  pirmas ágijo daktaro, vëliau  habilituoto daktaro mokslinius laipsnius ir profesoriaus vardà. Gerai neprisimenu, antrame ar treèiame kurse, jis
daugiau negu reikia studentui pradëjo domëtis
petrografija. Tikriausiai jau tada jam buvo kilusi
mintis susieti savo tolesnæ veiklà su kvartero tyrimais, nes jo sukurtoje glaciosedimentaciniø tyrimø metodikoje daug kur remiamasi stambianuotrupine petrografine medþiaga. Jo atliktø kvartero
nuogulø tyrimø rezultatai paskelbti daugiau nei
500 moksliniø straipsniø ir 12 monografijø. Be to,
jis domëjosi ir rieduliais. Identifikuodamas juos ir
kartu su Vaclovu Intu rengdamas Mosëdyje akmenø muziejaus projektà, Algirdas labai naudingai panaudojo savo petrografines þinias ir plaèiajai visuomenei prieinama forma paliko jas dabartinei ir ateities muziejaus lankytojø kartoms.
Dirbdamas moksliná darbà, Algirdas beveik

visà laikà dirbo ir pedagoginá darbà. Jis buvo puikus pedagogas, labai aiðkiai ir vaizdþiai reiðkæs
mintá, kalbëdamas tiek apie esminius geologijos
studijø teorinius ir praktinius dalykus, tiek apie
su geologo darbu susijusius atsitikimus bei nuotykius. Teko ne kartà bûti liudininku, kaip jis ramiai neskubëdamas aiðkindavo diplominá darbà
rengianèiam studentui, kà ir kaip jis turi padaryti. Tad ne vienas Vilniaus universiteto Geologijos
ir mineralogijos katedros absolventas geruoju
prisimins savo diplominio darbo vadovà. Profesorius yra vadovavæs devyniems doktorantams,
kurie sëkmingai apgynë disertacijas  jiems buvo suteiktas geologijos mokslø daktaro laipsnis.
Nors Algirdas buvo pasiðventæs moksliniam
darbui, bet nevengë ir visuomeninio, jeigu jis buvo susijæs su geologija bei gamtos mokslais. Jis
redagavo moksliná þurnalà Geologija, kuruodamas gamtos mokslø tematikà talkino leidykloms
(Versmei, Maþosios Lietuvos enciklopedijai ir
kt.) bei þurnalø (Mokslas ir gyvenimas, Geologijos akiraèiai ir kt.) redakcijoms. Nuo 1995 m.
jis buvo Lietuvos gamtos draugijos prezidentas,
aktualiais gamtinës aplinkos iðsaugojimo klausimais organizavo ne vienà konferencijà bei kitokio pobûdþio renginius. A.Gaigalo paskatintas dokumentiniø filmø reþisierius A. Barysas yra sukûrë juostà apie Vaclovo Into akmenø muziejø Mosëdyje. Tikriausiai niekas nëra suskaièiavæs, kiek
Algirdo plunksnai priklauso mokslo populiarinimui
skirtø straipsniø  manau, kad daugiau nei du, gal
net trys ðimtai. Daug jø yra publikuota ir Geologijos akiraèiø þurnale. Jis buvo nuolatinis mûsø
profesinio þurnalo autorius. Að daþnai stebëjausi,
kaip jis greitai ir ádomiai sugeba paraðyti uþsakytà Geologijos akiraèiø þurnalui straipsná. Jis mokëjo dirbti, ir kaip karys dirbo savo profesiná darbà iki paskutinës gyvenimo valandos.
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