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. ei nori iskopti medy, 

neapeik biciy avi l io 

931 m. geguzes 7 d. Niujorkas tapo sensacingos ir 
jsimintinos zmogaus medziokles l iudininku. Po kele-
to paieskij savaiciq Kraul is „Du revolveriai" {Crowley 
"Twoo Gun') zudikas ir gangsteris, kuris, beje, neruke 
ir negere, - buvo jvarytas j sp^stus savo meiluzes bute 
Vest Endo aveniu. 

Simtas penkiasdesimt policininkij ir sekliij apsiau-
te jo sleptuv^ virsutiniame namo aukste. Prakirt? stoge 
skyl^, jie megino isrukinti Kraulj , policininkij zudikq, 
asarinemis dujomis. Po to ant aplinkiniij pastatq buvo 
uzkelta keietas kulkosvaidzii}, ir ilgiau kaip valandq 
vienas is puikiausiij gyvenamijjii Niujorko kvartalij 
aidejo nuo pistoletij suvii} ir kulkosvaidzii} tratejimo. 
Kraulis, pasislep^s uz apverstos kedes, nesiliaudamas 
saude j policininkus. Desimt tukstanciq susijaudinu-
s iu zmonii} stebejo sj musj. Anksciau nieko panasaus 
Niujorko gatvese nebuvo nutik?. 

K a i Kraul} sugavo, policijos komisaras E . P. Malru-
'^is (£. p, Mulrooney) pareiske, kad dviem revolveriais 
^Psiginklav^s galvazudys buvo vienas is pavojingiau-
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sii} nusikalteli4, kada nors siautejusiij Niujorke. J i s 
nuzudys, - pasake komisaras, - ne nemirktelej^s." 

O kaip Kraulis „ D u revolveriai" vertino pats save? 
Tai gerai zinoma, nes kol policininkai saude j jo but^, 
jis rase laisk^, adresuot^ „Tam, kam tai riipes". 

Anot jo, kraujas, tekantis is jo zaizdq, paliko tam-
siai raudon^ pedsak^ ant popieriaus. Savo laiske Krau
lis parase: „Po mano svarku plaka pavargusi, bet svelni 
sirdis, kuri nieko nenuskriaude." 

Siek tiek anksciau Kraulis buvo nuvyk^s j pasima-
tym^ uzmiescio kelyje, vedanciame j Long Ailend^. 
C ia , prie pastatytos masinos, priejo policininkas ir pa-
sake: „Parodykite savo vairuotojo pazymejim^." 

Nepasak?s ne zodzio, Kraulis issitrauke revolveii ir 
nukove policinink^ pistoleto suvii} serija. Ka i mirstantis 
karininkas parkrito, Kraulis issoko is automobilio, paciu-
po jo revolveii ir paleido dar vien^ kulk^ j paslik^ kun^. 
Ir stai tas zmogzudys pasake: „Po mano svarku plaka pa
vargusi, bet svelni sirdis, kuri nieko nenuskriaude." 

Kraulis buvo nuteistas mirti elektros kedeje. K a i 
j} atveze j nuosprendzio vykdymo viet^ Sing Singe, 
manot, kad jis pasake: „Stai k i | as gavau uz zmoniq 
zudymq?" Ne, jis pasake: „Stai k^ as gavau uz tai, kad 
gyniausi." 

Kas jdomiausia sioje istorijoje - Kraulis „Du revol
veriai" del nieko sav?s nekaltino. Ga l tai retas nusikal-
telii} poziuris? Jei taip manote, paklausykite stai ko. 
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„Geriausius savo gyvenimo metus as atidaviau 
zmonems, suteikdamas jiems sviesaus dziaugsmo, 
padedamas gerai praleisti laik^, ir viskas, k^ uz tai ga
vau, - tai jzeidimas ir medziojamo zmogaus egzisten-
cija." 

Taip rase A l Kapone {Al Capone), kadaise buv?s di-
dziausias Amerikos priesas, baisiausias tarp gangsteriu 
lyderii}, kada nors saudziusii} Cikagoje. Kapone del 
nieko sav?s nesmerke. Jis is tikrijji} vertino save kaip 
visuomenes geradarj, ki lnq ir nesuprast^. 

Taip pat elgesi ir Vokietis Sulcas {Dutch Schultz), ve-
liau zuv§s nuo gangsterii} kulki} Nevarke. 

Vokietis Sulcas, vienas is zymiausii} pasaulio 
gangsterii} isdaviki}, duodamas interviu laikrascio ko-
respondentui, pasake, kad jis buvo visuomenes gera-
daris, ir jis tuo tikejo. 

Siuo klausimu pasikeiciau keletu jdomii} laiski} su 
Luisu Losu {Lewis Lawes) is Sing Singo, ir jis pareiske, 
kad „tik keietas Sing Singo nusikaltelii} jvertino save 
kaip blogus zmones. Jie tokie pat zmones, kaip as ir 
jus. Todel jie savaip aiskina ir teisina savo poelgius. 
Jie gali pakomentuoti jums, kodel jie turejo islauzti 
seif^ arba paspausti gaiduki}. Dauguma j i} , argumen-
tuodami ir visk^ supainiodami arba logiskai sampro-
taudami, stengiasi pateisinti savo antivisuomeniskus 
veiksmus, ir patys tuo tikedami, palaipsniui prieina 
prie teiginio, kad ji} visai nereikejo sodinti j kalejim^." 
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Jei A l Kapone, Kraulis „Du revolveriai", Vokietis 
Sulcas - sie pasel? zmones - net atsidur? uz grotij 
niekuo nekaltino sav?s, tai k^ jau kalbeti apie zmones, 
su kuriais jus bendraujate? 

Dzonas Vanameikeris (John Wanamaker), apsalcy-
mi} , veliau pavadintij jo vardu, autorius, yra prisipa-
zin?s: „Pries trisdesimt metij as suzinojau, kad bar-
tis yra kvaila. Pirmiausia reikia pasirupinti, kad pats 
jveikciau savo ribotumq ir nesigrauzciau del to, kad 
Dievas nenorejo visiems vienodai paskirstyti proto 
dovan^." 

Vanameikeris pasimoke anksti, o as trecdalj am-
ziaus turejau eiti apgraibomis per sj sen^ pasaulj, kol 
pradejo aisketi, kad devyniasdesimt devyniais atvejais is 
simto ne vienas zmogus nesmerkia sav^s, nors ir koks 
neteisus jis butij. Kritika yra beprasme, nes paprastai 
vercia zmogi} gintis, pasiteisinti. Krit ika pavojinga, nes 
zeidzia kiekvieno branginamq isdidumi|, uzgauna jo 
reiksmingumo jausm^ ir sukelia pasipiktinim^. 

Visame pasaulyje zinomas B . F. Skineris {B. F. 
Skinner) eksperimentais jrode, kad gyvQnai, kurie yra 
paskatinami uz ger^ elgesj, viski | ismoksta daug grei-
ciau ir atmintyje islaiko daug ilgiau, negu tie, kurie 
yra baudziami uz blog^ elgesj. Velesni tyrimai parode, 
kad tas pats tinka ir zmonems. Krit ikuodami mes ne-
galime pasiekti gerij permaini} ir daznai uzsitraukiame 
pyktj. 
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Kitas didis psichologas Kansas Selis {Hans Selye) 
sake: „Mes labai trokstame pritarimo ir taip pat bijo-
rae pasmerkimo." 

Kritikos sukeltas apmaudas gali sutrikdyti bendra-
darbius, seimos narius ir draugus. 

Dzordzas B . Dzonstonas {George B. Johnston) is 
Oklahomos yra inzinerines kompanijos darbo saugos 
instruktorius. Viena is jo pareigij yra priziureti, kad 
visi tarnautojai, dirbantys lauke, devetq apsauginius 
salmus. Eidamas pro darbininkus, nedevincius salmij, 
jis sakydavo, kad butina lailcytis instrukcijos reikala-
vimo deveti salm^. Nors ir nenoriai, jam paklusdavo, 
taciau daznai, vos tik jis spedavo nueiti, darbininkai 
salmus vel nusiimdavo. 

Jis nusprende pasielgti kitaip. K i t ^ kartq, rad?s ke-
let^ darbininki}, nedevincii} salmi}, jis paklause, ar 
salmai yra nepatogus, o gal jie nelabai tinka. Tada jis 
labai maloniu tonu primine zmonems, kad salmas 
buvo sukurtas tam, kad apsaugoti} juos nuo traumi}, 
ir paprase, kad budami darbe visada juos devetij. Taip 
be jokio apmaudo ir nuoskaudi} buvo pasiekta, kad 
darbininkai laikyti}si instrukciji}. 

Kritikos beprasmiskumo pavyzdzii} rasite tukstan-
ciuose istorijos puslapii}. Paimkime, pavyzdziui, kad 
ir jzymqj} kivirc^ tarp Teodoro Ruzvelto ir preziden-
to Tafto {Taft), ginc^, kuris suskalde Respublikoni} 
Partijq, leido j Baltuosius rumus jzengti Vudrui V i l -
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sonui {Woodrow Wilson), jrase ryskq puslapj j Pirm^jj 
pasaulinj kar^, pakeisdamas istorijos eig^. Trumpai 
apzvelkime faktus. Teodoras Ruzveltas, apleisdamas 
Baltuosius rumus 1908 m., paliko prezidentu Taft^ ir 
isvyko j Afrik^ medzioti liutij. Sugrjz^s jis tiesiog pra-
truko: apkaltino Taftg konservatizmu, stengesi iskelti 
savo kandidatur^ treciajai kadencijai, jkure Bull Moose 
partiJ4 bei suskalde respublikonus. Po to jvykusiuose 
rinkimuose Viljamas Hovardas Taftas ir Respublikonq 
partija telaimejo tik dviejose valstijose: Jutoje ir Ver-
monte. Tai buvo pats ziauriausias pralaimejimas, kokj 
tik buvo patyrusi partija. 

Teodoras Ruzveltas kaltino Taft^, o ar prezidentas 
Taftas kaltino pats save? Zinoma, ne. Su asaromis aky-
se Taftas pasake: „Nejsivaizduoju, kaip kitaip biiciau 
galej^s pasielgti." 

Kas cia kaltas? Taftas ar Ruzveltas? Atvirai pasa-
kius, as nezinau ir zinoti nenoriu. As tik norejau pa-
rodyti, kad Teodoro Ruzvelto kritika nejtikino Tafto -
sis jautesi es^s teisus. J i tik priverte Taft^ teisintis ir 
kartoti su asaromis akyse: „Neisivaizduoju, kaip kitaip 
buciau galej?s pasielgti." 

Arba prisiminkime skandal^ del Teapot Dome naf-
tos treciojo deSimtmecio pradzioje. Net keletq metq 
apie tai su pasipiktinimu rase visi laikrasciai. Tai sukre-
te nacij^. Kiek zmones prisimena, niekada anksciau 
Amerikos visuomeniniame gyvenime nera buv? nieko 

j Pagr ind in ia i e lges io su zmonemis p r inc ipa i 

35 

panasaus. Stai to skandalo faktai. Hardingo {Harding) 
kabineto vidaus reikalij ministrui Albertui B . Folui 
{Albert B. Fall) buvo patiketa valstybiniu naftos atsar-
gq Elk Hill ir Teapot Dome nuoma. Sias atsargas ateity-
je buvo numatyta panaudoti kariniam jurij laivynui. 
Manote, kad ministras paskelbe konkurs^? Ne. Jis 
paprasciausiai jteike pelning^ kontrakt^ savo draugui 
Edvardui L . Doheniui {Edward L . Doheny). O k^ gi 
padare Dohenis? Jis dave ministrui Folui , kaip jis pats 
svelniai pavadino, simto tukstanciii doleriu „paskol^". 
Tada ministras Folas savavaliskai pasiunte Jungtiniq 
Valstijii juri} pestininkus j t^ rajon^, kad isvailcytq kon-
kurentus, kurii} gr?ziniai, esantys kaimynysteje, siur-
be naft^ is Elk Hill rezervij. Sie konkurentai, ginklu 
isvaryti is savo zemiq, puole j teism^, ir kilo Teapot 
Dome skandalas, atsiej^s simt^ milijoni} doleriij. Visa 
tai buvo taip bjauru, kad sukele pasislykstejim^ visai 
nacijai, Hardingo administracija buvo nuversta, Res-
publikonij partijai grese zlugimas, o Albertas B . Folas 
buvo patupdytas uz grotij. 

Folas buvo grieztai nubaustas, nubaustas kaip retas 
kuris is visuomenes veikeju. A r jis gailejosi? Niekada. 
Po metij Herbertas Huveris {Herbert Hoover) savo vie-
soje kalboje leido suprasti, kad del prezidento Har
dingo mirties buvo kalti dvasiniai rupesciai ir draugo 
isdavyste. Isgirdusi tai, ponia Fol pasoko nuo kedes, 
verkdama grumojo ir sauke: „K^? Folas isdave Har-
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ding^? Ne! Mano vyras niekada nieko neisdave. Net 
sitas namas, pilnas aukso, nepriverstq mano vyro pa
sielgti blogai. Tai j i isdave ir leido buti pjudomam irj 
kryziuojamam." 

Stai jums zmogiskoji prigimtis - neteisusis suvers 
kalt? kam tik nori, tik ne sau. Vis i mes tokie, todel 
rengdamiesi rytoj k^ nors kritikuoti, A l Kapon?, Krau
lj „Du revolveriai" ir Albert^ F 0 I 4 , jsis^moninkime, 
kad kritika - kaip naminiai balandziai. Jie visada grjz-
ta namo. {sis^moninkime, kad asmuo, kurj mes ruo-
siames taisyti arba smerkti, tikriausiai pateisins save 
ir atsakydamas pasmerks mus arba kaip mandagusis 
Taftas pasakys: „Neisivaizduoju, kaip kitaip biiciau; 
galej^s pasielgti." 

1865 m. balandzio 15 d., sekmadienj, mirstantis 
Abraomas Linkolnas {Abraham Lincoln) gulejo maza-
me miegamajame pigiai nuomojamame name, esan-
ciame kitoje gatves puseje, tiesiai priesais Fordo teatr^, 
kur Dzonas V. Butas {John Wilkes Booth) sove j j j . Ilgas 
Linkolno kunas gulejo jstrizai jdubusios lovos, kuri 
jam buvo per trumpa. Virs lovos kabojo pigi zymaus; 
Rouzo Bonerio {Rosa Bonheur) paveikslo „Grazus ar-
klys" {The Horse Fair) reprodukcija, ir dujine lempele 
skleide gelton^ mirksinciq svies^. 

Prie mirstancio Linkolno karo ministras Stentonas 
{Stanton) pasake: „Cia guli pats nepriekaistingiausias 
vadovas, kokj tik zmonijos istorija zino." 
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Kokia sekmingo Linkolno bendravimo su zmone
mis paslaptis? A s desimt metq studijavau Abraomo 
Linkolno gyvenim^ ir paskyriau istisus trejus metus 
knygos, pavadintos „Nezinomasis Linkolnas" {Lincoln 
the Unknown), rasymui ir redagavimui. Tikiuosi , kad 
si^ Linkolno asmenybes ir seimos gyvenimo studij^ 
parasiau taip detaliai ir issamiai, kaip tik jmanoma tai 
padaryti mirtingajam. Specialiq studij^ as paskyriau 
Linkolno elgesio su zmonemis metodams. A r jis kq 
nors kritikuodavo? O taip. Budamas jaunas, Pidzin 
Grik Volejuje Indianos valstijoje jis ne tik kritikuo
davo, bet ir rasydavo laiskus ir poemas, isjuokiancius 
zmones, ir mete tuos laiskus uzmiescio keliuose, bu
damas tikras, kad juos ten suras. Vienas is tokiq laiskq 
sukele pyktj, liepsnojusj vis^ gyvenim^. 

Net tada, kai Linkolnas pasisvente teisininko pro-
fesijai Springfilde, Ilinojaus valstijoje, jis puldinejo sa
vo oponentus atvirais laiskais, spausdinamais laikras-
ciuose. Bet vien^ kart^ tai baigesi s^mysiu. 

1842 m. rudenj Linkolnas isjuoke tusciagarbj ir 
pestuk^ politik^ airj Dzeims^ Silds^ {James Shields) -
aprase j j anoniminio laisko formos paskvilyje, isspaus-
dintame SpringjieldJournal. Miestas leipo juokais. Sild-
sas, jautrus ir isdidus, uzvire pykciu. Jis suzinojo, kas 
parase laisk^, soko ant arklio, nujojo pas Linkolnq ir 
iskviete j j j dvikov^. Linkolnas nenorejo kautis. Jis 
buvo nusistat^s pries dvikovas, bet negalejo issisukti 
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