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K L : Kas atsitinka, kai laimite Nobelio premij^? 
Ats.: 1997 metij gruodj Osle isgyvenau daug graziq akimirkq kartu su 

kitais Tarptautines organizacijos, kovojancios uz minq uzdraudim^, 
nariais. Is pradziij, likus kelioms savaitems i k i renginio pradzios, 
visi susirinkome Vasingtone. Kai isgirdome naujien^, sokinejome is 
dziaugsmo. Ceremonija buvo nepaprastai grazi, daug muzikos ir kal-
h\\, 0 tarp ziurovi} sedejo Norvegijos karaliskoji seima. Is tiesij labai 
jaudinantis ir smagus renginys. 

Taciau kai pakeleme savo sampano taures, as jaudinausi, kad sis 
viesas demesys nukryps nuo mini}, nors musq darbas dar t ik prasi-
dejo. Desimtys mili joni j mini j vis dar tur i buti sunaikintos ir simtams 
tukstancii} mini} aukij ir j i | seimij labai reikalinga musij pagalba. Tai 
buvo svarbus metai musij judejimui. Mes dirbome su Velso princese 
Diana, jsteigeme naujoviskus isgyvenusiqji} tinklus visame pasaulyje. 
Mes padejome paruosti ir deretis del istorines 1997 meti| Mini} uz- ' 
draudimo sutarties - pirmosios ginkli j kontroles sutarties, turincios 
specifinii} jsipareigojimi} padeti nuo ginkli j nukentejusioms aukoms 
atsigauti ir is naujo integruotis j visuomen^. 

Po desimt metij mes dar kart^ susirinkome Osle pazymeti musij 
progreso. Siandien nukentejusiqjij nuo stichiniij nelaimiij skaicius 
nukrito nuo 26 000 aukij per metus i k i maziau nei 8000 - vis dar per: 
daug, taciau vis tiek situacija gereja. Desimtys mili joni j mini j buvo su
naikintos. Isgyvenusiiyij teises pradedamos pripazinti visame pasau-; 
lyje. Dar daug k^ reikia padaryti, taciau isgyvenusiijji} sekmes istorija • 
tikrai verta Nobelio Taikos premijos. Dalindamiesi sia garbe mes ir 
didziuojames, ir jauciames jos nenusipeln^. 

Mes su jumis galbut niekada negausime Nobelio premijos, taciau ture-
sime pasitikti didelius issukius. As tikiuosi, kad sie issukiai nebus tokie, 
dideli kaip sprogstanti mina. Jerry ne t ik likviduoja minas, bet ir pateikia 
isgyvenimo recept^. 
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Gudrus po laiko 

Baigiamosios kalbos buvo sugalvotos del jsitikinimo, 
kad koledz^ pabaig^ studentai neturetij buti paleisti} pasaulj 
tinkamai neatbukinti. 

G . B, T R U D E A U 

KG as nenumaciau I 

Vieni zmones stato namus, k i t i teikia medicinin? pagalb^, treti r i -
zikuoja savo gyvybe; as rengiu kalbas ir noriu, kad pasaulis taptij 
geresnis. Is tikrij j i} vienas is didziausiij mano gyvenimo dziaugsmij 

- sakyti kalb^ bakalauro ar magistro studijas baigusiems studentams. 
Si^ kalb^ apie tai, ko as negalejau numatyti anksciau, sesis kartus sakiau 
aukstosiose mokyklose ir koledzuose. Pateikiu 1995 metais pasakyt^ kal-
b^. Tikiuosi, kad perskait^ netapsite bukesni. 

Kalba, kur i^ pasakysiu, yra viena svarbiausiij mano gyvenime. Man ketu-
riasdesimt metq. Pries dvidesimt dvejus metus, sededamas ten, kur dabar 
sedite jus, as tikrai nemaniau, kad kada nors man bus keturiasdesimt. 

Mintis apie tai, kad turiu jums kalbeti, mane g^sdina. Atsimenu, kaip 
vienas keturiasdesimtmetis kalbejo per musij bakalauro studijq baigimo 
ceremonij^. Jis buvo tikriausiai pats paskutinis zmogus, kuriuo as patike-
ciau. As neketinu sakyti nuobodzios kalbos, kurios jus bijote. Si kalba bus 
trumpa, miela ir nenuobodi. 

Noriu pakalbeti apie tai, k^ atradau per 20 metij ir ko negalejau nu
matyti budamas jaunas. Netikekite manimi aklai. Nepriimkite to, k^ sa-
kau, kaip vieninteles tiesos. Tiesiog paklausykite. Galbut mano patirtis 
bus jums naudinga. 
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As jq pateiksiu taip, kaip tai daro Davidas Lettermanas. Taip taip, ke-

turiasdesimtmeciai vis dar gali nemiegoti po 11 valandos vakaro. 

1. Gyvenkite pas tevus kick imanoma ilgiau. 
Mokykloje ir koledze buvau stropus rytietis. Lankiau koledzo lygio pa-
mokas vidurineje mokykloje ir rinkau kreditus koledzui. Koledz^ bai-
giau per trejus su puse metq. Niekada nekeliavau, niekada nepasiemiau 
atostogq, nes maniau, kad taip elgdamasis nepasiruosiu darbui ir nuto-
linsiu studijq pabaig^. 

Atvirai pasakius, as visk^ sugadinau. 
Jiis dirbsite vis^ likusj savo gyvenim^, tad neskubekite pradeti. Skir-

kite daugiau laiko issilavinimui jgyti. Dabar yra kaip t ik tas laikas, kai 
galite jkvepti gyvenim^ giliai j plaucius - paskui paimsite paskol^, su-
silauksite vaikij ir turesite moketi automobilio isperkamosios nuomos 
mokestj. 

Vien^ semestr^ pakeliaukite po uzsienj. Dirbkite darbus ar moky-
kites jstaigose, kurios moka maziau ar visai nemoka pinigq. Tyrinekite 
savo aistras tevq 5 centq monetq s^skaita. Arba 10 centq monetij, arba 
25 centq monetij, arba doleriij s^skaita. Jusij tikslas turetq buti istempti 
koledzo metus bent jau ik i seseriq metq. 

Delskite, kiek t ik jmanoma ilgiau. Paskui pradesite neisvengiam^ 
darb^ ir gyvenimo trukmes vergov^ bukaprociams, kurie zino maziau 
uz jus, taciau uzdirba daugiau pinigi j . jUsij tevai ir seneliai labai sunkiai 
dirbo, kad jiis ir jusij seima butq ten, kur dabar esate. Neatimkite is j q 
malonumo jus paremti. 

2. Siekite dziaugsmo, o ne laimes. 
Tai tikriausia pati sunkiausia pamoka is visq. Jums tikriausiai atrodo, 
kad gyvenimo tikslas yra buti laimingam. Galbiit dabar jus turite pasi-
aukoti, studijuoti ir sunkiai dirbti , taciau didzi^a dalimi laime turetq 
buti nuspejama. Grazus namas. Grazus automobilis. Grazus materialus 
daiktai. 

Patikekite manimi, laime yra laikina, j i greitai prabegs. O dziaugs-
mas yra nenuspejamas ir stiprus. Jis patiriamas domintis savo interesais 
bei aistromis, kurios nebutinai akivaizdziai nulemia laim?. 

Dziaugsmo, o ne laimes siekimas per artimiausius kelerius metus 
jums reiks vien^ dalyk^: mokykites tai, kas jums labai patinka. Tevams 
tai gali nepatikti. Kai nuejau j koledz^, buvau „apsestas rinkodaros". Tai 
taip rytietiska. 
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As apgalvojau, kokie mokslai veliau uztikrins geriausias darbo ga-
limybes ir pasiruosiau joms. Tai buvo mirtis smegenims. Pasaulyje yra 
tiek daug budij uzsidirbti pragyvenimui, kad is t ikr i j j i j nesvarbu, ar jiis 
pasirinkote visus tinkamus kursus. Nemanau, kad nors vienas zmo
gus is pirmosios „Macintosh" komandos turejo klasikinj informatikos 
moksli} laipsnj. 

Tevai, kalbu apie jusij atsakomyb§. Neverskite vaikij sekti jiasij pe-
domis ar jgyvendinti jiisi} svajoniq. Mano tevas buvo senatorius Ha-
vajuose. Jo svajone buvo tapti teisininku, taciau issilavinimas buvo t ik 
vidurinis. Jis norejo, kad as biiciau teisininkas. 

Del jo as nuejau j teises mokykl^. Del savf s as j ^ meciau po dviejq 
savaiciq. Sj poelgj laikau nuostabiu savo jgimto intelekto patvirtinimu. 

3. Abejokite zinomais ir bukite atviri nezinomiems dalykams. 
Viena is didziausiq klaidq, kurias galite padaryti gyvenime, yra lengvai 
pr i imt i zinomus dalykus ir priesintis nezinomiems. Is tiesq turetume-
te elgtis visiskai priesingai. Abejokite zinomais dalykais ir biikite atviri 
nezinomiems. 

Leiskite jums papasakoti trumps istorija apie led^. Devyniolikto-
jo amziaus pabaigoje Siaures rytuose Idestejo ledo pramone. Jmones 
iskirsdavo ledo blokus is uzsalusiq ezerij bei tvenkiniij ir parduodavo 
juos visame pasaulyje. Didziausias kiekis, perveztas per vien^ kartq, 
buvo j Indijq issiijstos 200 tonq. Tik 100 tonij pasieke tiksl^ neistirpu-
sios, taciau to uzteko pelnui gauti. 

Taciau ledo kirtejus is verslo isstxime ledo fabrikai. Nebereikejo 
daugiau kirsti ledo ir jo gabenti, nes jmones galejo pasigaminti ledo bet 
kuriame mieste bet kuriuo metu. 

Ledo fabrikus is verslo isstume saldytuvq jmones. Nors buvo patogu 
gaminti led^ gamykloje, jsivaizduokite, kaip puiku buvo gaminti led^ ir 
sukurti salt^ saugyklq kiekvieno zmogaus namuose. 

Galima pagalvoti, kad ledo kirtejai turejo pastebeti ledo gaminimo 
privalumus ir naudotis sia technologija. Taciau jie sugebejo galvoti t ik 
apie zinomus dalykus: geresnius pjuklus, geresnes saugyklas, geresnj 
pervezim^. 

Galbut ledo gamintojai turejo pamatyti saldytuvq privalumus ir 
pradeti naudoti si^ technologija. Deja... Ledo kirtejai negalejo bii t i atvi
r i nezinomiems dalykams ir persokti is savo veziij j kitas. 

Abejokite tuo, kas gerai i inoma, ir mielai galvokite apie naujus daly
kus, nes kitaip biisite kaip tie ledo kirtejai ir ledo gamintojai. 
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4. Ismokite kalbeti uzsienio kalba, groti muzikos instrumentu ir zaisti 
nekontaktinius sportinius zaidimus. 
Ismokite uzsienio kalb^. Vidurineje mokykloje studijavau lotynij , nes 
maniau, jog tai pades man isplesti mano zodyn^. Padejo, taciau pati
kekite manimi, siandien labai sunku su kuo nors pasikalbeti lotyniskai 
kur nors kitur negu Vatikane. Ir nepaisant visq mano pastangq, popie-
zius vis dar man nepaskambino paklausti mano patarimo. Lotynij kalba 
pasirode besanti labai naudinga, taciau moketi gyv^ kalb^ taip pat bCitq 
smagu. 

Ismokite groti muzikos instrumentu. Mano vienintele s^saja su mu-
zika - vardas Guy, kur j man dave Guy Lombardo garbei. Patikekite - tai 
geriau, negu mane buti j pavadin? Guy aus brolio, Karmeno, garbei. Su-
gebejim^ groti muzikos instrumentu biiciau galejfs tureti vis§ gyveni-
m^. O dabar man tenka pirkt i kompaktines ploksteles is „Tower". 

As zaidziau futbol^. Jis man labai patiko. Tai vyriska sporto saka. 
Zaidziau vidurio gynejo pozicijoje - tai turbut pati vyriskiausia pozicija 
vyriskame zaidime. Taciau jiis turetume ismokti zaisti tokius zaidimus 
kaip ledo ritulys, krepsinis ar tenisas. Juos galesite zaisti nebebudami 
labai jauni. 

Kai jums sukaks penkiasdesimt metq, bus taip pat sunku surinkti 
dvidesimt du vyrukus stadione pazaisti futbolo, kaip ir pasikalbeti su 
kuo nors lotyniskai, taciau visi zmones, kurie nesiojo miel^ balt^ teniso 
aprang^, vis dar gali zaisti tenis^. O visi vyriski futbolo zaidejai sedineja 
aplinkui, ziuredami televizoriq ir gerdami all}. 

5. Nuolat mokykites. 
Mokymasis yra procesas, o ne jvykis. As maniau, kad kai gausiu laipsnj, 
mokymasis baigsis. Tai netiesa. Jiis niekada neturetumete nustoti mo-
kytis. Is tiesi} mokytis tampa lengviau, kai baigiate mokykl^, nes tuo-
met paaiskeja, kodel jums reikia mokytis. 

Dabar jus mokotes strukturuotoje, tarn skirtoje aplinkoje savo tevq 
5 centi} moneti} Sc}skaita. Taciau nepainiokite mokyklos ir mokymosi. 
Jiis galite eiti j mokykl^ ir visiskai nieko neismokti. Taip pat jus galite 
ismokti labai daug be jokios mokyklos. 

6. Ismokite sau patikti arba keiskite save tol, kol sau patiksite. 
As pazjstu keturiasdesimties meti} moterj, priklausom^ nuo narkotiki}. 
Ji yra triji} vaiki} mama. Si moteris mano, kad jos priklausomybe prasi-
dejo nuo zoles rukymo vidurineje mokykloje. 
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As neketinu skaityti jums paskaitos apie tai, kad nereikia varto-
t i narkotiki}. As pats rukiau zol§ vidurineje mokykloje. Priesingai nei 
Billas Clintonas, as jtraukdavau. Ir priesingai nei Billas Clintonas, as 
iskvepdavau. 

Si moteris man pasake, kad j i pradejo vartoti narkotikus, nes 
nekente sav^s, kai budavo neapsvaigusi. Jai nepatiko narkotikai - j i 
nekente savf s. Narkotikai nebuvo priezastis, nes j i mane, kad jie yra 
sprendimas. 

Ji visiskai pakeite savo gyvenim^ tiktai po to, kai suprato, jog ritasi 
zemyn. Isspr^skite savo problem^. Sutvarkykite savo gyvenim^. Tuomet 
jums nereikes vartoti narkotiki}. Narkotikai nera nei sprendimas, nei 
problema. 

Atvirai pasakius, rukymas, narkotikai, alkoholis - ir I B M personali-
nio kompiuterio naudojimas - yra kvailumo zenklas. Diskusija baigta. 

7. Nesusituokite per anksti. 
As vedziau, kai man buvo trisdesimt dveji. Tai mazdaug tinkamas am-
zius. I k i tol jus galite nezinoti, kas esate. Taip pat galite nezinoti, su kuo 
tuokiates. 

As nepazjstu ne vieno zmogaus, kuris susituoke per velai. Pazjstu 
daug zmonii}, kurie susituoke per anksti. Jeigu nutariate susituokti, tie
siog turekite galvoje, kad jums reikia pr i imt i zmogi} tokj, koks jis ar j i 
yra dabar. 

8. IZaiskite, kad laimetumete, ir laimekite, kad zaistumete. 
Zaisti tarn, kad laimetumete, yra vienas is maloniausii} dalyki}, kuriuos 
galite padaryti. Tai leidzia atsiskleisti jiisi} galimybems. Tai leidzia jums 
pagerinti pasaulj, taip pat, kas yra labai patogu, paskatinti kitus, kad ir 
jie tureti} didelii} liikescii}. 

O jeigu pralaimesite? Tuomet pralaimekite bandydamas nuveikti 
didelius darbus. Avinashas Dixitas, Princetono ekonomikos profeso-
rius, ir Barry Nalebuffas, Yale'o organizaciji} ir vadybos mokyklos eko
nomikos ir vadybos profesorius, teigia: „Jeigu galvojate, kad jums gali 
nepasisekti, tai jau geriau tegul nepasiseka sudetinga uzduotis. Kai jums 
nepasiseka, ateityje zmones maziau tikisi is jusq. Sios problemos r imtu-
mas priklauso nuo to, k^ jus bandote padaryti." 

Laimejimas, pacia gryniausia forma, yra ne pabaiga, o priemone, 
padedanti pagerinti save ir savo sugebejim^ varzytis. 


