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LEMTIES SÚKURIUS Á ÌVEIKÈS ...
Dr. Jono Algirdo Misiúno 80-ties metù sukakties proga
Þmonija sunkiai skinasi kelià á laimæ, nes, siekdama geresnio gyvenimo, ji daþniausiai pradeda
nuo griovimo, nuo kitø þmoniø ir tautø engimo.
Todël istorijoje daþniau kalbama apie karus, apie
tuos, kurie sugriovë miestus ir sunaikino kultûrà,
ir maþiau apie tuos, kas juos statë ir puoselëjo.
Paskutinioji Lietuvos valstybës griovimo banga 
sovietinës okupacijos laikai, kai visose Baltijos
ðalyse buvo priverstinai ávestas komunistinis, tikriau  bolðevikinis reþimas, nes jis buvo labai tolimas nuo komunizmo idëjø  visuomenës nariø
lygybës ir tautø brolybës principas buvo iðniekintas paèiu vulgariausiu ir þiauriausiu bûdu. Tuos
laikus prisimena daugelis mûsø ðalies vyresniosios kartos gyventojø. Juos su kartëliu prisimena
ir Lietuvos geologø bendruomenës narys Algirdas
Misiûnas savo prisiminimø knygoje Lemties sûkuriuose, iðleistoje 80-ties metø sukakties proga.
Iðsikovota teisë á mokslà
Uþtikrinti teisæ visiems visuomenës nariams á
mokslà  ðventa valstybës pareiga. Taèiau sovietiniais metais ta teisë priklausë nuo anketos, kuri
patekdavo pas funkcionierius: jei stojanèiojo biografija jiems nepatikdavo, tai patekti á aukðtàjà mokyklà nebuvo jokios galimybës. O biografija visuomet buvo laikoma netinkama, jeigu stojanèiojo tëvai ar artimi giminaièiai buvo aktyvûs savo valstybës kûrëjai, lojalûs teisëtai Lietuvos Respublikos
valdþiai. Tai buvo akivaizdus tarptautiniu mastu pripaþintø þmogaus teisiø suvarþymas.
Gerai þinoma, kad prieð kiekvienà neteisybæ
yra kalamas ginklas. Tokiu ginklu tapo transformuotos biografijos. Kartais tai sëkmës neatneðdavo, nes anketos patekdavo á represiniø struktûrø rankas ir bûdavo tikrinamos. Kai 1952 m. Vilniaus universitete pirmà kartà susitikau su Algirdu Misiûnu, jis su pagerinta anketa sëkmingai
buvo ástojæs á Gamtos mokslø fakultetà ir pasiryþæs studijuoti geologijà. Tiesa, reikia paminëti, kad
tais gûdþiais sovietiniais laikais tarp aukðtøjø mokyklø vadovø ir fakultetø dekanø dar buvo þmoniø, kurie puikiai suvokë susidariusià kraðte padëtá ir tikëjo tomis pagraþintomis biografijomis.
Prie jø reikëtø priskirti ir ðviesaus atminimo Gamtos mokslø fakulteto dekanà prof. Vaclovà Chomská, kuriam ne vienas jaunuolis, priimtas ir sovietiniais metais baigæs jo vadovaujamà fakultetà, yra

dëkingas uþ supratimà. Algirdà, stambaus ûkininko sûnø, iðties galima laikyti laimingu þmogumi:
su pagraþinta biografija jis baigë Vilniaus universitetà, ágijo specialybæ, sëkmingai dirbo profesiná
darbà visà sovietiná laikotarpá ir sulaukë atkurtos
nepriklausomos Lietuvos laikø.
Veikla praktinës ir mokslinës
hidrogeologijos baruose
1957 m. baigëme universitetà, gavome inþinieriaus geologo diplomus ir kartu su Algirdu buvome paskirti á tà paèià geologinæ ámonæ, kuri tuo
metu vadinosi Burvodmontaþ. Jai vadovavo surusëjæs baltarusis Aleksandras Pautinovas, o tuometinei Komunalinio ûkio ministerijai, kuriai buvo
pavaldi ámonë, vadovavo rusas Svyðèiovas. Iðvertus ámonës pavadinimas bûtø Vandens græþiniai
ir jø áranga. Ið pradþiø abu ðioje ámonëje dirbome darbø vykdytojais, o po kiek laiko buvome paaukðtinti.
N. Chruðèovo politinio atðilimo laikotarpiu
prasidëjo reformos: sàjunginëms respublikoms
buvo suteiktos platesnës liaudies ûkio valdymo
teisës, Lietuvoje buvo ákurta Lietuvos geologijos
valdyba, kuriai buvo pavesta vykdyti visus su geologija susijusius darbus. Burvodmontaþ taip pat
buvo priskirta minëtai Valdybai pavaldþiai Hidrogeologinei ekspedicijai. 1958 m. Algirdas paskiriamas ekspedicijos savarankiðko Vandens græþiniø padalinio virðininku. Tuo metu græþimui naudojamos græþimo staklës buvo prieðkarinës, trûko græþimo vamzdþiø bei transporto. Daugelis græþëjø buvo atvykæ ið Baltarusijos. Jie savo amatà
iðmanë, taèiau mëgo iðgerti, nesilaikë darbo
drausmës, aplink græþinius stokojo tvarkos. Tad
virðininkui darbo uþteko. Palengva nedrausmingus græþëjus pakeitë vietiniai, ið kolûkiø iðëjæ kaimo vyrai. Nuo 1959 m. sena græþimo technika buvo keièiama modernesne, tad po truputá padëtis
ekspedicijos Vandens græþiniø padalinyje keitësi, ir to negalëjo nepastebëti aukðtesnieji virðininkai.
1962 m. Algirdas paskiriamas Hidrogeologinës ekspedicijos vyriausiuoju inþinieriumi. Tai  atsakingos pareigos, nes vyriausiasis inþinierius atsako uþ gamybiniø darbø ávykdymà laiku, uþ pagrindinius ámonës rodiklius. Nuo sëkmingos gamybinës veiklos priklauso ir finansinë ámonës
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Geologijos ámonës Grota steigëjo
ir valdybos pirmininko Algirdo Misiûno jubiliejinës ðventës atidarymo
momentas: Grotos direktorius Antanas Marcinonis sveikina jubiliatà ,
jo þmonà Danutæ ir sûnø Tadà bei á
vakaronæ atvykusius sveèius.
Holding the jubilee of Algirdas
Misiûnas, the founder and board
chairman of the Grota geological
enterprise: the Grota CEO Antanas
Marcinonis congratulates the celebrant, his wife Danutë, his son Tadas
and the guests.

bûklë. Tuo metu ekspedicija naudojosi buvusio
Burvodmontaþ gamybine baze Ukmergës gatvëje, tada jau visiðkai nebeatitikusia atliekamø darbø masto. Ekspedicija græþë vandens græþinius,
þvalgë poþeminio vandens telkiniø iðteklius vieðajam miestø vandentiekiui, vykdë poþeminio vandens stebëjimus ir tyrë poþeminio vandens tarðos
þidinius. 1968 m. buvo pradëtas statyti ekspedicijos administracinis pastatas su mechaninëmis
dirbtuvëmis, garaþais ir sandëliais. Tai buvo papildomas rûpestis vyriausiajam inþinieriui, taèiau
persikëlus á naujà gamybinæ bazæ Eiðiðkiø plente
darbø efektyvumas padidëjo. Beje, Algirdas, bûdamas vyriausiuoju inþinieriumi, yra árengæs ir pastatæs ne vienà pastatà, skirtà ekspedicijos darbuotojø poilsiui.
Daugelis ekspedicijos atliekamø darbø reikalavo ne tik gamybinës patirties, bet ir moksliniometodinio apibendrinimo. Ekspedicijoje
dirbæ aukðtàjá mokslà ágijæ
specialistai buvo kûrybingi 
Vilniaus universiteto Gamtos
mokslø fakulteto 1957 m. absolventà inþinieriøgeologà Algirdà
Misiûnà sveikina VU Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedros profesoriai Robertas Mokrikas ir Vytautas Juodkazis.
The engineer geologist Algirdas
Misiûnas, a 1957 graduate from
the Faculty of Nature Sciences of
the Vilnius University (VU), is
congratulated by Prof. Robertas
Mokrikas and Prof. Vytautas
Juodkazis from the VU Hydrogeology and Engineering Geology
Department.

daugelis hidrogeologø, dirbusiø ávairiuose ekspedicijos padaliniuose, bendradarbiaudami
su Geologijos institutu, raðë
mokslinius straipsnius, rengë ir
sëkmingai gynë disertacijas. Algirdas, turëdamas nemaþà patyrimà vandens græþiniø árengimo srityje, gerai þinojo, kad græþinio naðumas ir ilgaamþiðkumas priklauso nuo jame árengto filtro, kad filtras  tai græþinio ðirdis. Tuomet Lietuvoje kasmet buvo árengiama nuo 200 iki 600 græþiniø. Tad filtrø kokybë
buvo svarbi ne tik techninë, bet ir ekonominë problema. Tuometinëje Sovietø Sàjungoje græþiniø filtrai centralizuotai nebuvo gaminami, todël kiekviena ámonë juos gamino kaip iðmanë savo mechaninëse dirbtuvëse. Algirdas, atlikæs filtrø tipø
skvarbumo ir cheminio bei mechaninio jø uþakimo eksploatacijos metu tyrimus, parengë disertacijà, jà sëkmingai apgynë ir remdamasis sukaupta medþiaga iðleido leidiná Græþtiniø ðuliniø
filtrø árengimas ir eksploatacija. Tai nedaþnas atvejis, kai ámonës gamybai vadovaujantis specialistas, kasdien turintis nemaþai visokiausiø pareigø, sugeba susikaupti ir atlikti mokslinius tyrimus
bei juos apibendrinti.
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Nuotrauka ðventei prisiminti

Algirdas Hidrogeologinës ekspedicijos vyriausiuoju inþinieriumi dirbo nuo 1962 iki 1991 m. Tais
laikais tai buvo retas atvejis, kai itin paþeidþiamas
vyriausiojo inþinieriaus pareigas nepartinis þmogus eitø beveik tris deðimtmeèius. Beje, per tà laikà pasikeitë net keturi ekspedicijos virðininkai. Manau, kad viso to prieþasties reikia ieðkoti jo bûdo
savybëse. Nuo studijø laikø pastebëjau jo ûmø
charakterá. Toks jis buvo ir darbe, ir gyvenime: staigiai reaguojantis, kai susiduria su blogiu ar neteisybe. Tokiais atvejais Algirdas sakydavo ir tebesako viskà, kà galvoja. Taèiau tai nëra pyktis, tai 
tik reakcija á situacijà. Jis savo poþiûrá iðsakydavo
tiek pavaldiniams, tiek ir aukðtesniems virðininkams. Gal kam toks pokalbis ir nebûdavo labai
malonus, bet Algirdo argumentai bûdavo teisingi
ir jo iðsakyta tiesa bûdavo motyvuota. Tad konfliktø ar asmeninës prieðprieðos nekildavo  virðininkai patyrusio inþinieriaus nuomonæ toleravo, o
darbininkai sakydavo, kad inþinierius grieþtas, bet
teisingas. Taip bûdavo ir bièiuliø aplinkoje, kai prie
vaiðiø stalo buvo aptariama didþioji politika  neiðmanëliø ir korumpuotø politikø veikla...
Posûkis á rinkos ekonomikà
Sovietiniais laikais kûrëme socializmà. Kadangi nesisekë, tai Sovietø Sàjunga sugriuvo. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, reikëjo persiorientuoti  pereiti prie rinkos ekonomikos. Tai buvo
sunkus privatizavimo laikotarpis, nes geologinës
ekspedicijos buvo kompleksinës, jose buvo nemaþai savarankiðkø padaliniø, vykdþiusiø skirtingas funkcijas. Buvo aiðku, kad tø sovietiniø ekspedicijøgigantø, kurios tais laikais daugiausia buvo finansuojamos ið valstybës biudþeto, Lietuvos
valstybë nepajëgs finansuoti. Tad vienintelis kelias tolesnei profesinei veiklai buvo kurti privataus
verslo ámones. Naujos ekonomikos dvelksmà
geologijoje pirmasis pajuto Algirdas, nes jam ið
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A picture to remember the jubilee day

vaikystës buvo artimas ûkinës veiklos savarankiðkumas (jo tëvas, jaunystëje pabuvojæs Amerikoje
ir po Pirmojo pasaulinio karo gráþæs á Lietuvà, ið
sutaupytø pinigø nusipirko stambø ûká, pasistatë pastatus ir sëkmingai ûkininkavo savo ðeimos
ir valstybës labui). Taigi atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, Algirdas ëmësi iniciatyvos kurti privaèià geologinæ ámonæ. Nors ir nebuvo lengva,
1991 m. spalio 7 d. buvo ákurta geologijos ámonë Grota. Ji ið karto rado savo veiklos niðà aplinkos hidrogeologijos tyrimø sferoje, ir iki ðiol
sëkmingai tuo uþsiima. Pradedant privatø verslà,
Algirdas subûrë jaunø, bet jau nemaþà patirtá ágijusiø specialistø komandà. Jo deðiniàja ranka tapo Antanas Marcinonis, kuris vëliau, perëmæs
ámonës vairà, sëkmingai modernizavo lauko ir laboratoriniø tyrimø árangà, iðplëtë ámonës veiklà.
Ðiuo metu Grota  viena stambiausiø geologiniø ámoniø Lietuvoje. Algirdo veikla kuriant privatø verslà  tai dar vienas svarus áraðas jo nuopelnø Lietuvos geologijai sàraðe.
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Su Algirdu man teko per gyvenimà eiti kartu bei greta  mus siejo studijø laikai, profesinë
veikla hidrogeologijos baruose, poþiûris á tautà
ir valstybæ.
Algirdà gyvenime lydëjo sëkmë. Jis pasirinko
ádomià veiklos sferà  geologijà, todël ir sovietinës okupacijos laikais galëjo dirbti savo kraðtui
naudingà darbà, nesusijusá su okupantø ideologija. Algirdui pasisekë ir asmeniniame gyvenime:
ið daugybës galimø variantø jam likimas iðrinko
geriausià  þmonà Danutæ (o tai antra bûtina sàlyga, kad vyrà gyvenime lydëtø sëkmë).
Mielas Algirdai, bûk tvirtas ir laimingas  áveikei lemties sûkurius, tad dabar dar pasigalynëk ir
su greitai bëganèiu laiku!

Vytautas Juodkazis

