
koje, kokia piesiama tik k^ skaitytame eilerastyje, 
labai tiketina, kad niekas, isskyrus mus pacius, net 
nepavadins musq Zmonemis. 

Galbut toks yra paskutinis isbandymas, ir jis 
atrodo pats sunkiausias. 

Juk tikrasis atlygis uz buvim^ neprilygstamu yra 
savigarba. Neprilygstami zmones zino, kad jie ne-
prilygstami, netgi jei visi kiti nekreipia j tai de-
mesio. Yra toks posakis: „Kas tu toks, kai niekas 
i tave neziuri?" Kai galesite } jj nuosirdziai atsa-
kyti, kad „as esu toks, koks is tiesq noriu buti", 
tuomet busite pasiek^ tiksl^, apie kurj kalbama 
sios knygos puslapiuose. Tai gali buti ir jusij gy-
venimo tikslas. 

Taigi pradedame. 

PIRMAS SKYRIUS 

Ypatinga energija 

Buvim^ neprilygstamu - t^ unikali^ ener
gija, kuri daro zmones isties jspudingus ir nepa-
mirstamus - atpazinti lengviau, nei apibudinti. 
Mes tai pajauciame vos isvyd? zmogq, bet kaip 
„tai" paaiskinti? Si knyga pades ne tik rasti atsa-
kym^, bet ir tapti neprilygstamu kiekvienoje gy-
venimo srityje. Kai jums tai pavyks (lengva nebus), 
stai tuomet ir busite nepamirstamas. 

Tiesa, lengva pastebeti ne tik neprilygstamu zmo-
g4, sios savybes trukumas taip pat yra akivaizdus. 
Juk nenoretumete, kad apie jus taip manytq, ar nei' 

Kituose skyriuose daug kalbesime apie nepri-
lygstamum^, ir kuo jis svarbus. Galesite susikurti 
savo apibrezim^, kas yra neprilygstamumas, ir is-
moksite praktiskai naudingq dalykq, kurie pades 
tapti nepamirstamu visq sutikuj zmoniq akyse. Nie-
ko nera vertingesnio tiek versle, tiek bet kurioje ki-
toje gyvenimo srityje. Galbut dabar dar nejsivaiz-
duojate, kaip svarbu buti neprilygstamam, bet kai 
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perskaitysite si^ knyg^ iki paskutinio puslapio, ne-
abejotinai suprasite. 

Pradesime nuo gana neaiskios neprilygstamumo 
sampratos ir itin aiskaus jo poveikio bendraujant 
tiek verslo, tiek asmeniniais klausimais. Pamatysi-
me, kokia svarbi si savybe buvo kritiniais Ameri-
kos istorijos momentais ir tyrinesime, ko galime is 
viso to pasimokyti. 

Taip pat nagrinesime svarbiausius neprilygstamu
mo bruozus arba detales, is kuriq jis susideda. Pas-
kutiniame skyriuje aiskinsimes, kaip pasireiskia ne
prilygstamumas mus supanciame materialiame pa-
saulyje. Sugebejimas atnesti sekm? kitiems yra vie-
na is paciq zaviausiq neprilygstamumo savybiq. 
Ypatingas zmogus, kaip ir geras sportininkas, zai-
dzia auksto lygio zaidim4 ir privercia tobuleti savo 
komandos narius. 

Patyrinelcime vien^ labai tinkam^ atvejj, kad bu-
tq lengviau pradeti kalbeti apie neprilygstamumo ir 
jo poveikj. Ko gero, negaletume rasti aiskesnio ne
prilygstamumo pavyzdzio, nei pirmieji istorijoje 
prezidento rinkimq debatai ir jq metu uzvirusios 
diskusijos. Tai prasidejo 1960 metq rugsejo 26 die-
no. Rinkimuose dalyvavo Johnas F. Kennedis, tuo-
metinis senatorius is Masacusetso valstijos, ir vice-
prezidentas Richardas M. Nixonas. 

Apie sj jvykj per daugelj metq buvo parasyta ne 
viena knyga, nors vargu ar jis buvo aptartas is ne
prilygstamumo perspektyvos - mums visa tai atro-
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do pati geriausia sios s^vokos iliustracija. Nepri
lygstamumas debatuose suvaidino svarbq vaidmenj. 
Vienam kandidatui jis leme pergal?, o kitam - pra-
laimejimo ir pakeite istorijos tekm?. 

Per susitikimo, kurj tuo metu transliavo televi-
zija, ir Johnas F. Kennedis, ir Richardas Nixonas 
buvo tikrai puikiai pasireng?. Abu turejo savo 
priezasciq optimistiskai ziureti j busimus rinkimq 
rezultatus. Prelegentq biografijos buvo labai skir-
tingos, bet savaip jspudingos. 

Abu kandidatus 1960 metais pasiule jq parti-
jos. Kennedis buvo pasiulytas pirmasis, ir pasieke 
jspudingo pergal? pries kur kas labiau patyrusj se-
natoriq Hubert^ Humphrey pirminiuose demok-
ratq partijos rinkimuose. Pergales Vakarq Virdzi-
nijoje ir Viskonsine taip pat patvirtino jo galimy-
bes laimeti prezidento post^. Kadangi buvo kil? 
abejoniq, ar katalikas galetq laimeti rinkimus tose 
valstijose, kur priesingai nei Masacusetse sie nesu-
daro gyventojq daugumos. 

Butent del Kennedzio religijos jo demokratq par
tijos nariai turejo abejoniq, taciau po sekmes Vaka
rq Virdzinijoje ir Viskonsine tos dvejones buvo pri-
mirstos. Iskart po to, kai buvo iskelta jo kandidatu-
ra, Kennedis zenge dr^sq ir politiskai naudingq zings-
nj - pasirinko savo kandidat^ j viceprezidentus. 

Pasirinkdamas Teksaso senatoriq Lyndon^ Joh-
nsono, Kennedis galbut nustebino savo svarbiausius 
remejus Siaures rytq valstijose, bet Demokratq par-
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tijos kandidatq s^rasas buvo neabejotinai stiprus. 
Johnsonas, budamas Senate daugumos lyderiu, tu
rejo didel^ politikos patirtj ir puikiai ismane Va-
singtono uzkulisius. Jis buvo kovotojas ir dazniau-
siai laimedavo. 

Bene vienintelis mineto pasirinkimo trukumas 
tas, kad Kennedis ir Johnsonas... negalejo vienas ki-
to pak^sti. Taciau busimasis prezidentas sutramde 
savo emocijas ir prieme naudingq sprendim^. Ar tai 
buvo „meistriskas" ejimas.> Prie sio klausimo grjsi-
me truputj vehau. 

Praejus dviem savaitems po demokratq partijos 
susirinkimo, kuriame kandidatu j prezidentus ofi-
ciahai patvirtintas Kennedis, Respublikonq partija 
iskele Richardo Nixono kandidatur^. Dabar, kai zi-
nome, kas nutiko po garsiojo Votergeito skandalo, 
galbut nelengva suprasti, koks populiarus tuo me
tu buvo Nixonas. Tais metais Jungtinems Ameri-
kos Valstijoms didziausi^ rupestj kele branduolinio 
karo gresme is Sovietq S^jungos. Tvirta Richardo 
Nixono pozicija Maskvoje vykusios parodos metu 
bendraujant su Sovietq S^jungai vadovavusiu Ni-
kita Chrusciovu peine jam didziulj pripazinim^. Vi -
zito Venesueloje metu jis taip pat dave atkirtj jta-
kingai antiamerikietiskai nusiteikusiai politikq gru-
pei. Zmonems Nixonas asocijavosi su saugumu ir 
kompetencija neramiais JAV istorijos laikais. Ais-
ku, jo biografijoje buvo ir keli nesmagus jvykiai. Bet 
Nixonas visuomet juos jveikdavo ir sv^sdavo per-
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^al?. Buvo panasu, kad taip nutiks ir su rinkimais. 
Sj vyro dauguma laike neabejotinu favoritu ir bu-
simuoju salies vadovu. 

Kennedzio ir Nixono atstovaujamos pozicijos 
kai kuriais atzvilgiais buvo panasios, o kai kuriais -
labai skirtingos. Abu kalbejo apie JAV didyb? ga
na jprastomis frazemis. Bet Kennedis tarn tikra pras-
me stengesi isjudinti ramius, savimi patenkintus pi-
liecius ir tuo paciu metu islikti pozityvus. Daugu-
moje savo kalbq jis pabrezdavo „JAV atsilikimo nuo 
Rusijos branduoliniq raketq gamybos srityje" - ta-
riamo rusq pranasum^ tarpzemyniniq raketq skai-
ciumi. Sis Sovietq S^jungos pranasumas realiai ne-
egzistavo, taciau kaip ir tada, kai pasirinko Lyndo-
no Johnson^, Kennedis, regis, norejo paaukoti da-
lel^ tiesos tam, kad pasiektq savo tikslq. 

Turint omenyje griezt^ ir bekompromisj Res-
publikonq partijos poziurj j saugum^, butq sunku 
pavadinti Richard^ Nixon^ taikos balandziu. Taciau 
palyginti su Kennedziu 1960 metq prezidento rin
kimuose atrode butent taip. Netolimoje praeityje 
prezidentas Eisenhoweris, kuris buvo vyriausiasis ŝ -
jungininkq pajegq vadas, jspejo apie JAV visuome-
nei gresiantj „karines industrijos kompleks^". Si en-
tuziastinga kalba buvo isties verta ne vieno taikos 
balandzio, ir Kennedis galejo tiesiog sutikti su dau
guma issakytq minciq. Bet uzuot tai padar^s, jis pri-
sieme Amerikos laisves gynejo nuo Sovietq S^jun-
gos karines gresmes vaidmenj. 
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Nixonas kaip tuometinis viceprezidentas savo 
rinkimq kampanijos kalbose nuolat pabrezdavo 
saugio dabartj ir sviesesn^ ateitj, taciau jis apie tai 
kalbedavo remdamasis Respublikonq partijos ver-
tybemis, tokiomis kaip laisvasis verslas ir mazes-
nes vyriausybes islaidos. Be stipriq proamerikietis-
kumo apraiskq Kennedj ir Nixon^ siejo panasus 
poziuris j Sovietq S^jungos keliam^ gresm^ ir ki-
tus uzsienio politikos klausimus, nors pirmasis la
biau akcentuodavo poreikj stiprinti karines paje-
gas. Del tokio abiejq kandidatq paziurq sutapimo 
reikejo ieskoti budq, kaip juos atskirti. 

Cia buvo iskeltas patirties klausimas. Abu kan-
didatai tapo JAV Kongreso nariais tais paciais 
1946 metais, bet Nixonas turejo vien^ pranasum^, 
kurj stengesi isnaudod - padrtj uzsienio politiko-
je einant viceprezidento pareigas. Butent padrtis 
buvo silpnoji Kennedzio rinkimq kampanijos pu-
se, todel pries prasidedant pirmiesiems debatams 
Nixonas atrode stipresnis kandidatas. 5io fakto 
svarba isryskeja zinant, kad demokratq skaicius bu
vo kur kas didesnis, nei respublikonq. Kova del 
Baltqjq rumq buvo tokia atkakli, kad net ir men-
kiausias pranasumas galejo daug k^ lemti. 

Taciau vos tik Nixonas sutvirtino savo pozici-
jas, keletas spaudos pranesimq pakreipe rinkimus 
visai kita linkme. 

Nixono patirties uzsienio ir vidaus politikoje 
reiksm? sumenkino jo paties vadovas. 1960 metq 
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rudenj prezidentas Eisenhoweris dalyvavo vienoje 
is spaudos konferencijq, kuriq niekad nemego. Jis 
skubejo kuo greiciau jo uzbaigti. Tada vienas zur-
nalistas paklause, prie kokiq svarbiq sprendimq pri-
sidejo viceprezidentas Nixonas. Eisenhowerio at-
sakymas buvo toks: „Jei duotumete man savait?, 
gal prisiminciau bent vieno-" Siais zodziais prezi
dentas nenorejo pazeminti Nixono. Jis tik stenge
si pajuokauti apie savo nuovargj ir issiblaskym^. 
Bet toks atsakymas buvo tarsi Kennedziui skirta 
dovana is dangaus. Tai buvo proga nubraukti viso 
Nixono patirties pranasumo- Kennedis tuomet pa-
sake: „Taip, ponas Nixonas is tiesq turi patirdes, 
taciau jis patyr^s kalbant apie atsitraukimo, pralai-
mejimo ir silpnumo-" 

Be to, Nixono netiketai uzklupo ir kitos pro-
blemos. Po nacionalinio respublikonq susirinkimo 
jis pazadejo vykdyti rinkimq kampanijo visose vals
tijose, bet kelio sonario infekcija priverte dviem sa
vaitems pasitraukti is aktyvios veiklos. Veliau, ne-
paisydamas aplinkiniq patarimq, jis t̂ se kampani-
JO budamas ne pacios geriausios sveikatos. Nuvar-
gusiam kandidatui visas jegas teko sukaupd pirmo 
karto per televizijo transliuojamiems prezidento rin
kimq debatams. Nixonas turejo neabejotino talento 
diskutuoti ir dziaugesi galimybe susidurti su opo-
nentu akis j akj, taciau kaip veliau paaiskejo zi-
niasklaidos subtilybes suveike ne jo naudai. 
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