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12 laißk¨, kurie sukr∂t∂ pasaul^
PIRMASIS – PAGAL ARVYDÅ DIDÈJÈ

“MAN NAPOLEONAI IKI KELIË”
Triußkinama pergale Arvydo
Sabonio naudai uΩvakar vakare
baig∂si varΩybos tarp jo, Lietuvos krepßinio legendos, ir apsißauk∂lio napoleono Gedvydo Vainausko, atstovaujançio neaißkiai
kompanijai iß Vilniaus (G.Vagnoriui, A.Paulauskui, A.Sadeckui, V.Adamkui, "Lietuvos rytui"
ir kt.). Tooo-kio didelio rezultato skirtumo tarp kariaujançi¨ pusi¨ m∆s¨ Lietuva dar nereg∂jo!
Spr´skite patys: uΩ A.Sabon^ ^ TV4 studijå paskambino beveik 4000 Ωi∆rov¨, o uΩ G.Vainauskå tik... vos per ßimtå skambuçi¨.
VarΩybos vyko televizijos tiesiogin∂je transliacijoje 20 valandå 20 minuçi¨. Laidos tema: "Ar
nugal∂s Arvydas Sabonis m∆s¨
napoleonå Gedvydå Vainauskå
iß "Lietuvos ryto"? Rungtyn∂ms
teis∂javo labai garsi ir labai neΩinoma sporto komentator∂ R∆ta Grineviçi∆t∂. Nors ji smarkiai
jaudinosi ir be perstojo virkavo
^ ekranå, kad sporte nieko neißmano, vis d∂lto verta pagirti R∆tå Grineviçi∆t´ uΩ pasiaukojimå
bei ryΩtå, nes tikrai sunkias rungtynes ji ßiaip ne taip ißtemp∂ iki
galo (beveik) ir n∂ karto nepab∂go iß televizijos studijos. Serganti Lietuvos visuomen∂ (t.y. sirgaliai) R∆tai Grineviçi∆tei uΩ tai
reißkia giliå pagarbå bei d∂kingumå.
Be abejo, rungtyn∂s b∆t¨ buvusios Ωymiai ^domesn∂s, jeigu
"Lietuvos ryto" vadukai b∆t¨ ißtes∂j´ duotå Ωod^ R∆tai Grineviçi∆tei: paΩad∂j´, kad b∆tinai dalyvaus tiesioginiame eteryje, jeigu tik atvyks Arvydas Sabonis,
paskutin´ akimirkå jie ißsigando ir telefon¨ rageli¨ nebek∂l∂.
Liaudißkai ßnekant, ir "Lietuvos ryto" galva Gedvydas Vainauskas, ir pusgalvis Rimvydas
Valatka d∂jo ^ kr∆mus, laidoje
taip ir nepasirod∂. Tad jiems atstovavo d∂l j¨ kalt∂s ^takingas
tarnybas prarad´ pareig∆nai buv´s generalinio prokuroro pavaduotojas K´stutis Betingis, buv´s vidaus reikal¨ ministras Vidmantas Ûiemelis, buv´s "Ûalgirio"
treneris Algirdas Brazys, kurie
vienaip ar kitaip savo kailiu patyr∂ ßantaΩå ir terorå iß "Lietuvos ryto" vadov¨ pus∂s.
Ypaç Ωi∆rovus sukr∂t∂ V.Ûiemelio istorija.
Ne, ne ta jos dalis, kurioje kalbama apie tai, kaip jis Ωaibißkai
neteko vidaus reikal¨ ministro
darbo d∂l to, kad parod∂ G.Vagnoriui slaptåjå paΩymå, kurioje
vienos bendrov∂s vadovas kaltino tuometin^ premjerå gavus keturi¨ milijon¨ kyß^ (4 000 000!),
o po to dar ilgai buvo terorizuojamas "Lietuvos ryto", kuriam
vadovauja Vagnoriaus draugelis
iß Íri Lankos.
Ûmon∂ms plaukai ant galvos
pasistojo po toki¨ V.Ûiemelio
prisiminim¨: G.Vagnorius j^ prievartavo ^ kovos su kontrabanda
skyri¨ priimti Ωmog¨, kurio vieta, pasak V.Ûiemelio, ne policijoje, o kal∂jime, ir mainais Ωad∂-

jo, kad "Lietuvos rytas" apie tai
nieko neraßys.
Naujas ßtrichas napoleono
biografijai: jo vadovaujamas laikraßtis buvo "stogas" ne tik "Tauro" banko ir "Williams" aferoms,
bet ir kriminalinio pasaulio banditams!!!
(Ta proga mano pasteb∂jimas: po ßi¨ V.Ûiemelio ΩodΩi¨
TV4 televizijos studijoje trumpam nutilo Ωi∆rov¨ skambuçiai
ir kelias minutes rezultatas ekranuose beveik nesikeit∂. Matyt, Lietuvos Ωmon∂s s∂d∂jo prie
ekran¨ ißsiΩioj´, pagaliau suprat´, kokios baisios gali b∆ti j¨ "visos mintys"...)
Nuo parodyt¨ R.Grineviçi∆t∂s demaskuojançi¨ siuΩet¨, nuo
viso to srauto stulbinançios informacijos ne kå geriau studijoje jaut∂si ir krepßinio legenda
Arvydas Sabonis. Gird∂damas
paßnekov¨ pasakojimus, kaip d∂l
noro pad∂ti "Ûalgiriui" net tris
m∂nesius per "Lietuvos ryto"
laikraßt^ buvo terorizuojamas ßalies premjeras Algirdas Brazauskas, m∆s¨ krepßinio legenda taip
paßiurpo, kad nebesusp∂jo aißkiai
atsakyti ^ laidos ved∂jos klausimå: kaip jis ^sivaizduoja savo kovos prieß korupcijå krepßinio pasaulyje baigt^.
O reik∂jo pasakyti tiek nedaug...
"Aß, Arvydas Sabonis, noriu,
kad Lietuva gerbt¨ savo çempionus, kad Vainauskas neterorizuot¨ "Ûalgirio" finansini¨ r∂m∂j¨, versdamas juos visus pi-

nigus pervesti tik ^ "Lietuvos ryto" klubå, kuris jau seniai virto
pinig¨ plovykla laikraßçio savininkams ir puikia uΩdanga visokioms neßvarioms aferoms pridengti.
Aß, Arvydas Sabonis, ilgus
metus ßlovin´s Lietuvos vardå pasaulyje, noriu, kad b∆t¨ kuo maΩiau toki¨ "atsitiktinum¨" ir "sutapim¨"- kaip antai: vos tiktai kokio nors r∂m∂jo firmos pavadinimas pasirodo ant Ωalgirieçi¨
marßkin∂li¨ arba sal∂s stend¨,
tuçtuojau pas juos prisistato ^vairiausi revizoriai ir tikrintojai.
Aß, Arvydas Sabonis, atidav´s savo geriausius jaunyst∂s
metus krepßinio aikßtelei, noriu
tik tiek nedaug: kad mano Lietuvos valdΩia - ir prezidentas, ir
Seimo pirmininkas, ir premjeras - nedrebint¨ kink¨ prieß napoleonå, kuris man - vos iki keli¨, kad jie b∆t¨ tikri vyrai ir, dalydami iß biudΩeto krepßiniui
skirtas l∂ßas, nesielgt¨ taip, kaip
Vagnorius, kuris savo draugeliui
Gedvydui ißkart padalijo, o mums,
çempionams, iki ßiol pus∂s skolos negråΩino.
Aß, Arvydas Sabonis, aukodamas savo visas j∂gas ir sveikatå krepßiniui, tenoriu ramiai gyventi: nenoriu, kad mane kaΩkoks ißsißok∂lis Napoleonas savo laikraßtyje pravardΩiuot¨ "skurdΩiumi", jo s∆nus man grasint¨
teismais, o jo Ωmona lakstyt¨
kaip turgaus boba pakampiais ir
visiems aißkint¨, kad mes, Ωalgirieçiai, neΩinome, su kuo kovo-

jame - kas tai, jei ne Vainausk¨
mafija?!
Galb∆t aß ir neΩinau, su kuo
kovoju, taçiau puikiai Ωinau uΩ
kå: såΩiningå ir garbingå sportå! Tod∂l teroro iß Vainausk¨
pus∂s nei savo, nei komandos,
nei teis∂j¨ atΩvilgiu netoleruosiu. Neleisiu, kad mane Ωemint¨ vießomis patyçiomis ir ^Ωeidin∂jimais.
Aß, Arvydas Sabonis, noriu
labai labai nedaug: Ωaisti krepßin^ aikßtel∂je ir dovanoti pergales
- Jums ir savo r∂m∂jams, kurie nebijot¨ remti çempion¨! O kariauti su ^statym¨ paΩeid∂jais ir juos
vießai demaskuoti neprivalau. Tai
yra teis∂tvarkos pareig∆n¨ ir Ωurnalist¨ darbas. Kasdienyb∂.
Lietuviai! J∆s man atsakykite ^ klausimå: kas per tuos nepriklausomyb∂s metus m∆s¨ ßalyje atsitiko? Kod∂l esu priverstas jums kalb∂ti apie korupcijå
Lietuvos sporte, o j∆s man - vaizduoti, kad pirmåsyk apie tai girdite? Juk prieß keletå met¨, remdamasis patikrintais faktais, jums
apie tai prokuroras K´stutis Betingis pasakojo! O kå j∆s su juo
po to padar∂te? Netgi ne j∆s, o
j∆s¨ "Lietuvos ryte" sukoncentruotos mintys.
Ítai dabar ir turite savo abejingumo rezultatå: apie korupcijå Lietuvos sporte turiu kalb∂ti
aß, pastaruosius metus sportav´s
ne namie, bet uΩj∆ryje, o j∆s ir
toliau tylite, nes bijote. Negana
to, atvirai veidmainiaujate ir vaizduojate, kad aß vos ne didvyris,

tikras tautos pranaßas, skelbiantis jums tieså. Banaliå tieså, kuriå visi puikiai suvokiate ir Ωinote. Tik durneliais apsimetate.
Nes taip patogiau ir saugiau. ÛodΩiais mane palaikote, o mintyse piktdΩiugißkai laukiate, kuo
gi dabar viskas baigsis.
Niekuo! Galiu nuraminti, kad
viskas bus kaip buv´. Gyvensite
po senovei. Drebinsite kinkas ir
prieß valdΩiå, ir prieß at∂j∆nus,
ir prieß stipresn^j^, kuris skriaudΩia silpnesniuosius, o kai jau
bus taip ßlykßtu ant d∆ßios, kad
net nebesinor∂s gyventi arba
kils baisus noras iß nevilties d∂l
savo bej∂gißkumo staugti ßunies
balsu, j∆s staiga nurimsite, prisiminsite, kad dar liko ßiek tiek
laiko ßioje nuod∂mingoje Ωem∂je pagyventi, ir drauge su kitais
patriotais vergais optimistißkai
uΩtrauksite nuvalkiotå seim∆n¨
giesm´:"Lietuva, T∂vyne m∆s¨,
tu didvyri¨ Ωeme!" O iß aukßtybi¨ jus paßaipiai steb∂s gudri,
budri ir smalsi pasaulio valdovo
akis: juk labai ^domu, kaip gojai
linksminasi...
Tod∂l atsisveikindamas su
jumis, mano tautieçiai, dar kartå noriu pakartoti, kad aß esu
laisvas pilietis ir m∂gçiau gyventi laisvoje ßalyje, kurioje gerbiami visi, o ne tik ißrinktieji, pateptieji ir kitokie g∂jai. Kol gyvas kartosiu: man j∆s¨ napoleonai
iki keli¨!"
Sudiev
2004 02 18, “Respublika”
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PRANEÍIMAS SPAUDAI (2004-02-12)

A.Zuokas praßo prad∂ti
ikiteismin^ tyrimå d∂l
turto prievartavimo
Vilniaus meras Art∆ras Zuokas ßiandien
kreip∂si ^ Vilniaus apygardos prokurat∆rå ir Finansini¨ nusikaltim¨ tyrim¨ tarnybå, praßydamas prad∂ti ikiteismin^ tyrimå d∂l UAB "Respublikos" leidiniai" vyriausiojo redaktoriaus ir
verslininko Vito Tomkaus spaudimo sudaryti reklamos, vieß¨j¨ ryßi¨ bei politinio aptarnavimo
sutartis, ^takoti didΩiåsias Vilniuje veikiançias ^mones uΩsisakyti daugiau reklamos "Respublikoje" bei "Vakaro Ωiniose". "Prievartavimas yra
neleistina priemon∂ demokratißkoje valstyb∂je. Tai juodina tiek politikus, tiek verslininkus
ir meta ßeß∂l^ ant visos Ωiniasklaidos, - teig∂
A.Zuokas. - Tik vießai ir atvirai pasakyta tiesa
gali pakeisti esamas, per daugel^ met¨ susiformavusias, politikos Ωaidimo taisykles. Aß tik
ketveri metai esu politikoje, susipaΩinau su "vidaus Ωaidimo taisykl∂mis", kurias radau, bet
ne vienå kartå esu vießai sak´s - aß noriu tai
pakeisti. Aß vießai atsipraßau visuomen∂s, kad
teko paklusti ^sitvirtinusiai tvarkai".
"Verslininko V.Tomkaus veiklå vertinu kaip
reikalavimå, kad oficialus pareig∆nas ^takot¨
kitus ∆kio subjektus d∂l V.Tomkui nauding¨
reklamos ar kitoki¨ sutarçi¨ sudarymo su UAB
"Respublikos leidiniai" ir UAB "Vakaro Ωinios", ßantaΩuojant, jog antraip bus spausdinami neobjektyv∆s ir neigiami straipsniai bei
nuotraukos apie mano asmen^ ir veiklå", pareißkime teigia A.Zuokas. "Kreipiuosi ^ visus
politikus, visus verslininkus, kviesdamas griauti ßioje srityje nusistov∂jusiå ydingå schemå. Vießai atskleisdami tieså visi tapsime stipresni - ir mes, ir Lietuva", - sak∂ Vilniaus vadovas.
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Vießas kreipimasis ^ Strasb∆rå, notar¨ biurå,
Ωmonå, uoßv´, vaikus ir likusius pasaulio Ωmones
(juodraßtinis variant as)
Ilgai galvojau, kaip man prad∂ti ß^
graud¨ laißkå.
Galb∆t taip: "Broliai ir ses∂s! Èvykdyta nereg∂to masto politin∂ provokacija..." - ir b∆çiau politinis kalinys! Kaip
koks Audrius Butkeviçius, pa∂m´s 15os t∆kstançi¨ doleri¨ kyß^!
Deja, netinka. Taip jau buvo. Niekas
nepatik∂s.
Galb∆t geriau prad∂ti ßitaip: "Mieli skaitytojai! Prasid∂jo nereg∂to masto persekiojimas uΩ kritikå..." - ir b∆çiau
vargßas plunksnagrauΩys, persekiojamas uΩ laisvå Ωod^.
Deja, irgi netinka. Jau toks buvau lygiai prieß metus, kai VSD karininkas
Saveljevas Ω∆tb∆t m∂gino surasti bet
kok^ "kompromatå", kad tik gal∂t¨ prispausti man uodegå. Niekas tuomet nepatik∂jo. Niekas netik∂s ir dabar.
Ko gero, ßauniausia b∆t¨ pasisl∂pti uΩ
pono Vainausko darbeli¨. PavyzdΩiui, taip:
"Visi vagia ir aß vagiu. Vainauskas visus
terorizuoja ir reketuoja, kod∂l gi negal∂çiau pabandyti. Bet kod∂l man vis maΩiausiai kli∆va?! Jau seniai savo laikraßçiais
pralenkiau "Lietuvos ryto" tiraΩus, bet
pas j^ vis vien, sako, eil∂ stovi, kad gal∂t¨ uΩ reklamå arba "stogå" susimok∂ti, o
aß turiu visus terorizuoti ir reketuoti. Kur
teisyb∂? Kur Ωi∆ri milicija?.."
Gaila, bet milicijos irgi neb∂ra. Yra
tik spec. tarnyb¨ agentai. Jie visus seka, vis¨ klausosi. J¨ visi bijo. O man´s
niekas nebebijo. N∂ra kada - reikia bijoti Vainausko. Matyt, jis baisesnis. O
aß per daug geras. Aß - nekaltas!
O! Visai nebloga straipsnio pabaiga: "AÍ - NEKALTAS!!!" GraΩiai skamba. Originalu. Svarbiausia, niekur negird∂ta. Perskait´ visi apsi... ir gal∂s sau
laimingai tapßnoti. Bet tai tik straips-

nio pabaiga. O kaip j^ prad∂ti? Kokia gaida? Ir kad skamb∂t¨ kaip TSRS styga.
O jeigu - optimistinis variantas. PavyzdΩiui, toks: "Brang∆s draugai! Turiu Jums garb∂s praneßti labai dΩiugiå
naujienå: mane nori pasodinti. O aß galvojau, kad uΩmuß... Valio!!! Linkiu sau
ilg¨ ir laiming¨ met¨!"
Ne, irgi netinka. Nors skamba optimistißkai, bet kaΩkaip idiotißkai. Be
to, kvepia sen¨ laik¨ nostalgija. Ißkart
aißku, kam tarnauju. Dar ne tie pasodins, o blogiausia - ne ten. Ne Lietuvoje, o kur nors Rusijoje. Ten viskas - tik
uΩ rublius. O aß Zuokå nureketavau doleriais. Mat jis kå tik iß JAV buvo sugr^Ω´s. Turb∆t buvo nesp∂j´s ißsikeisti.
Dar "Williams" nafta kvep∂jo...
Kå man, vargßeliui, daryti? Galb∆t
viså kalt´ suversti aplinkai. O kå? UΩ
Pakså - Aças kent∂jo, uΩ Paulauskå - Jakavonis, uΩ Brazauskå - Bernatonis, uΩ
Vainauskå - LiΩaitis (amΩinå atils^) ir Konopliovas (amΩinå atils^)...
Visai nebloga id∂ja! Apkaltinti savo
aplinkå. Pasodinsiu visus uΩ grot¨. Nereik∂s atlyginim¨ mok∂ti. Pats sau vienas visus reketuosiu.
Ypaç - Zuokå. Su juo reikia paskub∂ti. Nes, gird∂jau, ruoßiasi pasodinti. O ten
j^ perims visokie "gaidΩiai" ir "oΩiai". Po
to gaus bandit¨ "stogå". Ir nebegal∂siu
daugiau jo reketuoti. Dar uΩmuß.
Ítai ratas ir apsisuko! Negi man nebeliko ißeities?!
Ißeitis yra! O jei yra ißeitis - bus ir
pinig¨!!! Daug daug pinig¨. B∆siu pats
kieçiausias. ÛodΩiu, - apsimesiu Vainausku. Vogsiu profsåjung¨ turtå (bet tik
milijonais!), nemok∂siu mokesçi¨ (bet
tik milijonais!), terorizuosiu valdΩiå (uΩ
milijonus) ir b∆siu baisus bei juokingas

kaip koks Napoleonas (iß Vasaros gatv∂s). Kitus kritikuosiu, o pats ^ kritikå
nereaguosiu. B∆siu didelis ir orus. Nesivelsiu ^ jokias dvikovas, ypaç jei kas
apraßin∂s mano neßvarius reikalus.
DaΩnai pagalvoju, kod∂l Vainausko reputacija gera, o mano... nei ßiokia, nei
tokia. Tik dabar supratau, kad jis stambaus masto respektabilus biznierius, o
aß, pasak Vilniaus mero, pradedantysis
verslininkas, besitenkinantis smulkmenomis. Tod∂l jis geras, o aß blogas. Tod∂l jam garb∂ susimok∂ti, o man reikia
visus reketuoti. Kaip kokiam "skurdΩiui"
A.Saboniui. D∂l to niekas ^ "Stiliaus" balius nekvieçia. Per smulkus.
Vießa paslaptis - uΩ milijonus ir milijardus pas mus niekas uΩ grot¨ nes∂da.
S∂di tik "smulkm∂", kuri¨ mastelis: nuo
deßimt iki ßimto t∆kstançi¨. Neatsitiktinai ponas Zuokas man tik ßimtå t∆kstançi¨ bando "pripaißyti". Nors dav∂ kur kas
daugiau. Jeigu pasakyt¨ kiek, tada negal∂t¨ pasodinti. B∆çiau kaip Vainauskas.
Pernelyg stambus grobstytojas. Tod∂l
tikrå sumå Zuokas slepia. O gal uΩmirßo?
Gal per daug turi, tod∂l neprisimena.
Ak, jau tas elitas! Milijonas - ten,
milijonas - ßen... Kaip kokiose Vilniaus
statybose.
Kas, po velni¨, darosi toje Lietuv∂l∂je?
Su pagarba - ^tariamasis ir pradedantysis verslininkas-reketininkas
Vitas TOMKUS
P.S. Dar kartå d∂koju ponui Art∆rui Zuokui uΩ nemokamå mano leidini¨
reklamå ir nuoßirdΩiai ^sipareigoju jam
atsid∂koti su kaupu. (Í^ syk^ barteriniu
b∆du.)

ANTRASIS – PAGAL SIMONÅ PETRÅ

MANO SKAITYTOJAMS
Mieli "Respublikos" skaitytojai, kreipiuosi ^ Jus, o drauge ir ^ viså skaitançiåjå
visuomen´. Netgi ^ tuos, kurie skaito tik "Lietuvos rytå": praßau paΩi∆r∂ti, kaip atrodo
ne tik "visos J∆s¨ mintys", bet ir kitaminçiai. Kod∂l praßau sau ißskirtinio d∂mesio?
Tod∂l, kad ^sipareigoju raßyti tik tieså. Ir ne pus´ tiesos, o viså tieså. Nes Ωurnalistas negali meluoti savo skaitytojams.
Mieli skaitytojai, praßau J∆s¨ d∂mesio dar ir tod∂l, kad daugiau nebeturiu ^
kå kreiptis. Jau daugiau kaip dvi savait∂s
visus politikus bei politikierius pasiunçiau
kuo toliau nuo "Respublikos", atsisakiau
su jais bendradarbiauti ir papraßiau duoti man ßiek tiek laiko.
Beje, ^domiausiai reagavo Seimo pirmininkas Art∆ras Paulauskas ir jo aplinka. Labai nusimin∂ ir Ωmogißkai paklaus∂: "Tai jau dabar turb∆t visus dulkinsi?.."
Kitas - kuriozas: pirmasis, kuriam aß tiesiai ^ akis pasakiau, kad juo nepasitikiu ir tod∂l jo negaliu remti, buvo Jo Ekscelencija
Rolandas Paksas. Tai atsitiko Prezident∆roje per dalykinius pietus. Likus tik dienai
iki prezidentinio skandalo pradΩios... Vizito
tikslas: pad∂ti "Ûalgiriui" ir Arvydui Saboniui rasti krepßinio komandai r∂m∂j¨. Kai
Arvydå informavau, kad Jo Ekscelencija j^ priims, prasid∂jo skandalas. Ko gero, nesp∂jo...
O aß nesp∂jau susitikti su premjeru
Algirdu Brazausku, kuris man paskyr∂ audiencijå vasario 17 dienå 14 valandå, t.y.
kitå savait´. Deja, dabar jau v∂lu... Neb∂ra kada kalb∂ti. Kasdien raßau ^ laikraßt^,
nes neΩinau, kiek dar turiu laiko - kontrataka jau prasid∂jo. Su premjeru buvome

sutar´, kad jam ißsakysiu savo poΩi∆r^ ^
tai, kas darosi Lietuvoje. Ir dar b∆çiau jo
b∆tinai paklaus´s: "Ar tikrai visiems yra reikalingas "kißeninis" redaktorius, kur^ bet
kada galima ßantaΩuoti?!" Íiandien susitikimas nebeteko prasm∂s. Tod∂l atsipraßau
premjero, kad negal∂siu pas j^ atvykti.
Beje, paskutin^ pasiunçiau po velni¨
ponå Art∆rå Zuokå, kuris m∂gino mane
ßantaΩuoti, ^kalbin∂jo veikti ißvien prieß
STT, sudoroti ponå Junokå, nesipykti su
"Lietuvos ryto" redaktoriumi ponu Gedvydu Vainausku, pad∂ti jam (Zuokui) tapti respublikos premjeru, uΩ kå jis Ωad∂jo v∂liau dosniai atsilyginti.
Tik ßis susitikimas vyko ne gruodΩio
m∂nes^, kaip skelbia jis pats, bet pra∂jusiå savait´. Susitikimo vieta - "Respublikos" redakcija, ^ kuriå Vilniaus meras
skambin∂jo ir verΩdavosi vos ne kasdien,
ypaç - po to, kai prasid∂jo mano Ωurnalist¨ tyrimai apie ^siklest∂jusiå korupcijå m∆s¨ Lietuvos sostin∂je.
Mielas skaitytojau, neΩinau, kaip susiklostys pono Zuoko likimas (^tariu, kad
li∆dnai...), bet prisipaΩinsiu, jog gerbiu ß^
jaunå ir energingå vyrå uΩ vießai pademonstruotå ryΩtå kuo skubiau apsivalyti. Tik, atvirai ßnekant, nelabai suprantu,
kod∂l visi valosi ^ kitus?! Negi ißties kitus purvina tik d∂l to, kad patys ßvaresni prieß miestel∂nus atrodyt¨?
Kå gi, reikia pripaΩinti, irgi variantas: kam valytis paçiam, jeigu galima apipilti purvais savo oponentå. Kai jis tave
uΩsipuls kritikuoti, bet kada bus galima
^ j^ pat^ pirßtu parodyti: "PaΩi∆r∂k, par-

ßeli, kaip pats atrodai."
Kaltindamas mane reketu ir spaudimu,
ponas Zuokas ißsiduoda esås silpn¨ nerv¨.
Mane daΩnai kaip verslininkå ir leid∂jå "reketuoja" reklamin∂s agent∆ros, platinimo
tarnybos, ^vair∆s verslininkai bei politikai,
praßo uΩtarimo, visoki¨ nuolaid¨, ir niekam nedejuoju, kad jauçiu spaudimå. O
kiek mane "terorizuoja" straipsni¨ "herojai"! Na, ir kas? Jokio spaudimo. Netikit, galit atvykti ir pamatuoti. Esu ramus kaip
belgas. Kaip tikras europietis. Nors d∆ßioje, tarp m∆s¨ ßnekant, matyt, kaip gimiau
- taip liksiu paprastu litovcu, tik praßau niekam to nesakyti, nes po to dar ^ Europå man´s ne^sileis ir tur∂siu kaip koks Moz∂ po
Azijå klajoti. ÛodΩiu, noriu - ßneku su Ωmon∂mis, nenoriu - pasiunçiu. Juk esu laisvas
pilietis ir gyvename laisvoje valstyb∂je, ar
ne? (Nors - v∂lgi tik tarp m∆s¨ - kuo toliau,
tuo labiau pradedu tuo abejoti.)
Trumpiau kalbant, iß ßirdies d∂koju Vilniaus merui uΩ artistißkumå ir gana korektißkå pareißkimå spaudos konferencijoje, nes
buvau pasiruoß´s melui ir provokacijai. O
jis pa∂m∂ ir ißr∂Ω∂ beveik viså teisyb´. Tik
nenurod∂ motyv¨ ir padar∂ vienå lemtingå klaidå, kurios, bijau, nebeißtaisys: negi
v∂l kviesis ißalkusius sensacij¨ Ωurnalistus
ir aißkins, kad pasak∂ tik pus´ teisyb∂s?
Kitå pus´ pasakysiu aß.
Bet prieß tai noriu sugr^Ωti pas savo
mielå skaitytojå, kur^ grauΩte grauΩia dabar madingas klausimas: kod∂l tik dabar
nusprendΩiau papasakoti viså tieså apie
tai, kas vyksta Lietuvoje?
O tod∂l, kad iß pradΩi¨ reik∂jo susi-

rinkti viså informacijå. Tod∂l ir "^ßaldΩiau"
visus santykius su politikais. Kad b∆çiau
laisvas kaip paukßtis ir niekieno v∂liau netur∂çiau atsipraßin∂ti. Joki¨ pardon!
Tada susißaukiau savo redaktorius ir
pasakiau: "Viskas! Atsibodo... UΩkniso tas
triukßmas ir chaosas! Kritikuokit, kå tik
norit, tik Brazausko pasigail∂kit. Jis jau savo atsi∂m∂. Kiek skyn∂ - nenuskyn∂, kiek
griov∂ - nenugriov∂... Tai ir nereikia be reikalo stengtis. O jei bus reikalas, varykit
ir ant socdem¨". O kol mano korespondentai ißsijuos´ pyl∂ Ωurnalistinius tyrimus, aß
susitikin∂jau su visokiais pareig∆nais, politikais ir netgi tais, su kuriais VSD ir STT
bendrauti nerekomenduoja: pavyzdΩiui,
J.Borisovu iß "Avia Baltikos", R.Açu iß Prezident∆ros, A.Janukoniu iß "Rubikon", kuri¨ iki tol beveik nepaΩinojau, o pastaråj^
ißvis pirmåsyk akyse reg∂jau.
O tuo metu mus puol∂ ir VSD, ir STT
- sekimai, kratos, ^vairios apklausos. Paskutin´ savait´, galima sakyti, redakcijoje paralyΩiavo darbå. Í^ pirmadien^
spec.tarnybos band∂ ^teikti ßaukimus ißkart net aßtuoniems "Respublikos" Ωurnalistams. O kai ißkart po to apsilank∂ VSD
karininku A.Baleißiu prisistat´s Ωmogus
ir band∂ ißsikviesti ^ saugumå vienå iß mano pavaduotoj¨, ißsikvieçiau saugumiet^
^ kabinetå ir pasakiau, kad daugiau to netoleruosiu, kiek galima mano Ωmones
tampyti? B∆tum∂te mat´, kaip jo rankos
dreb∂jo... Pasirodo, jie irgi bijo.
Kas gal∂jo pamanyti, kad saugumieçiai irgi Ωmon∂s? Juk pasiΩi∆r∂jus ^ VSD
vadukus, to niekada nepasakytum.
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TREÇIASIS – PAGAL JOKÔBÅ (ZEBEDIEJAUS SÔNË)

KAM NEPATINKA SKANDALAI?
Tie, kas kelia chaoså Lietuvoje, labiausiai bijo, kad niekas nedr^st¨ sud∂lioti skandal¨ ^ lentyn∂les. Tuomet tapt¨ visiems viskas aißku. Nebeb∆t¨ galima politizuoti nusikaltim¨, provokacij¨ ir korupcijos. Niekas nebegal∂t¨ knisti proto.
Nes ßiandien Lietuva tarpusavyje nebesusißneka. Taip viskas sujaukta ir suvelta.
Atskirkime ekonominius nusikaltimus nuo politikos ir kaip ant delno ißvysime - kas meluoja, kas vagia, o kas tik
durni¨ volioja. Visi "herojai" atsidurs dienos ßviesoje. Prokurorai gal∂s ramiai sau
dirbti, Ωurnalistai - raßyti, sportininkai sportuoti. O svarbiausia - Ωmon∂s ramiai
gyvens.
Kaip viskas banalu ir paprasta, ar ne?
O koks gyvenimas ne^domus! Jokios intrigos, joki¨ skandal¨, jokios nervin∂s ^tampos. Tauta vieninga, nesusiskaldΩiusi, su
dainomis Ωygiuoja ^ Europå. Tpfu, kaip
ne^domu. Ir pavojinga! Nusikalt∂liams.
Kad taip neatsitikt¨, reikalingas chaosas. Politikos, sporto, Ωiniasklaidos ir
korupcijos jovalas, kad niekas nieko nebesuprast¨. Kad ißnykt¨ riba tarp g∂rio
ir blogio ir niekas nebesusivokt¨, kas geras, o kas - blogas. Nes tik sujaukus
tautai smegenis galima uΩglaistyti Ωem∂s sklyp¨ grobstymå, paleisti iß kal∂jim¨ banditus, paßalinti iß pareig¨ neparank¨ prokurorå ir net prezidentå, vießai ißsityçioti iß nuskriausto krepßininko, "ißplauti" komjaunimo bei profsåjung¨ turtå. O visus, kurie su tuo nesitaiksto, ißvadinti "såmokslininkais" arba
"paksininkais".
Sutikite, jog patogu pagautam su 15
t∆kstançi¨ doleri¨ kyßiu (pvz., A.Butkeviçiui) apsißaukti politiniu kaliniu. Kyß^
pa∂m∂ Butkeviçius, o iki ßiol Ωagsi V.Landsbergis. Kod∂l? Tod∂l, kad paprastas kriminalas buvo politizuotas.
Norint galima dar labiau viskå sujaukti, tereikia ^mesti didesn´ politikos doz´.
PavyzdΩiui: signataras Butkeviçius pa∂m∂ kyß^, jo politinis oponentas Landsbergis organizavo ßiå provokacijå, o ßi¨ eiluçi¨ autorius, kuris visa tai dabar apraßin∂ja, yra nupirktas "landsberginink¨".
Betgi jis - uΩ Pakså. Vadinasi, perpirko...
Juk rinkimai prasid∂jo! O gal - naujas såmokslas ir "paksininkai" sudar∂ koalicijå su "landsbergininkais"?! Tuomet "Respublikos" neperpirko, paprasçiausiai primok∂jo, nes abiej¨ partij¨ biudΩetai susijung∂. Perßasi li∆dna ißvada, kad tarp
m∆s¨ gyvena toks kerßtingas intrigantas
Landsbergis ir parsidav∂lis Tomkus. Kur
Butkeviçius?! O jis ir toliau sau ramiai gyvena. O ko jam negyventi, ko nesidΩiaugti gyvenim∂liu, kai ßitokiå kr∆vå Ωali¨ susißlav∂. Pats metas gerai pagyventi. Kvailiai tegul mußasi. Pjaunasi tarpusavyje.
Ar kå nors supratote? Aß irgi nieko
nesupratau. Tiesiog pateikiau kriminalin^ pavyzd^ ir pabandΩiau j^ politizuoti,
kad geriau ^sivaizduotum∂me, kaip atrodo nusikaltimai, kai jiems yra suteikiamas
politinis atspalvis: kyß^ paima Butkeviçius, o "santykius aißkinasi" Landsbergis, Paksas ir Tomkus.
Panaßiai nutiko su “Jukos” at∂jimu, su
“Williams” iß∂jimu, su “Tauro” ir “Sekund∂s” bankais, su Petrikio ir Paßukeviçiaus holdingais, ir su daug daug kit¨
nuostabiai graΩi¨ dalyk¨, kurie buvo, po
to ißgaravo su visais m∆s¨ pinig∂liais ir
po ßiai dienai n∂ vieno n∂ra uΩ tai atsakingo. Visi tik aißkinasi tarpusavyje santykius, baksi viens kitå pirßtais (beje, ne
visada - rodomaisiais), o tikrieji nusikalt∂liai gyvuliuoja sau laimingi. Mat turim
vienå nepataisomå b∂då: viskå, kas beat-

sitikt¨, m∂gstame politizuoti. Ypaç - ekonominius nusikaltimus.
Siekiant ißsiaißkinti tieså, b∆tina atskirti politinius ir ekonominius skandalus.
Tik tada bus galima ißsiaißkinti, kas, po
velni¨, ßiandien pas mus vyksta ir kod∂l
visi Ωmon∂s atrodo kaip ißprot∂j´?
Iß pirmo Ωvilgsnio nieko tokio nevyksta: partijos peßasi d∂l rink∂j¨, krepßinio
klubai - d∂l r∂m∂j¨, laikraßçiai - d∂l skaitytoj¨ palankumo. Laim∂s tie, kurie maΩiau susitep´. Arba tie, kurie saikingiau
moka vogti. Arba tie, kurie tur∂s daugiau "sav¨" Ωmoni¨ j∂gos bei valdΩios
strukt∆rose. Arba tie, kurie tur∂s daugiau kovingumo bei ißradingumo. (Save
su pasididΩiavimu priskiriu prie pastar¨j¨, nes draugus iß valdΩios jau visus pasiunçiau, kad man´s nebetept¨, o baisesn∂s ir mirtingesn∂s nuod∂m∂s uΩ mano gimtadien^, Ωmonija dar nesugalvojo.)
Tik apmaudu, kad n∆dienos kovose uΩ
b∆v^ nori laim∂ti vien tie, kurie kaunasi
d∂l pinig¨ ir valdΩios. O juk gal∂t¨ laim∂ti ir visuomen∂. Kur du peßasi - treçias
laimi, tik nereikia kliudyti. Visi, kurie
agituoja susitarti ir susitaikyti, nori nusl∂pti tieså. Jie tikrai nenori, kad Ωmon∂s
Ωinot¨, kå daro valdΩia - Seime ir Prezident∆roje, Vyriausyb∂je ir sporto komitete, saugumo komitete ir ypaç Ωiniasklaidoje, kuri labiau linkusi vertinti kit¨,
bet ne savo klaidas.
Per prezidentin^ skandalå ißryßk∂jo
toks Ωurnalist¨ subjektyvumas ir ßalißku-

mas, toks neprofesionalumas, kad net pats
griebiausi plunksnos (t.y. mokytis su kompiuteriu dirbti). Ir tuçtuojau buvau ißvadintas "paksininku". Logißka seka, nenorint
suprasti kitaminçio veiksm¨. Kam galvoti, jeigu jau seniai viskas sugalvota? Kam
m∂ginti gilintis ^ "smulkmenas", jeigu galima oponentui priklijuoti etiket´, ir visiems ißkart viskas aißku. Rodai, kas jam
ant kaktos paraßyta, ir garsiai skaitai: "Çia
- "paksininkas", o ten - "puçistas"; çia "KGB", o ten - "CÛV"; çia - "elitas", o ten
- "runkelis"..." Kaip paprasta gyventi.
O jeigu esu nestandartinis, pavyzdΩiui, "elitinis runkelis". Kas tada? Tada
esi "nupirktas". O jeigu aß labai brangus,
pavyzdΩiui, multimilijonierius, kas tada?
Tada - "vagis", nes pavogei "Såj∆dΩio"
laikraßt^. O jeigu j^ pats suk∆riau, negal∂jau gi pats sav´s apvogti, be to, iki ßiol
manau, kad niekingi menkystos iß man´s pavog∂ Såj∆d^, kurio buvau vienas iß
steig∂j¨. Kas tada?
Tada esu "populistas". Arba - demagogas, melagis, senas kag∂bistas, reketininkas, teroristas, ßantaΩuotojas, Valatkos ißpera, bank¨ ir g∂j¨ siaubas, antisemitas... Ai, tingiu vardyti. Èsijunkite internetå ir patys pasiskaitykite: ten etiket∂mis aplipd∂ ne tik mano kaktå, bet ir pakauß^. Jeigu kilt¨ diskusija, kas aß esu, pus∂ miesto susiginçyt¨.
Tik nereikia visko imti ^ ßird^. Tegul
ponai mußasi. Tegu peßasi d∂l ^takos bei
valdΩios. Kas jums darbo? Viskå atidΩiai

steb∂kite. Juk ßiemet net dveji (o gal net
treji) rinkimai. Ateis laikas ir pasakysit
savo Ωod^. Pad∂site taßkå. Bet ne kai meras Zuokas pasakys, o kai patys to panor∂site.
Svarbiausia - nesijaudinti ir gerai maitintis. Koks skirtumas, kas laim∂s: Paksas
ar Paulauskas, Tomkus ar Vainauskas?..
Svarbu, kad laim∂t¨ teisyb∂, kurios niekada niekas nesuΩinos, jeigu prasid∂s
visuotinis susitaikymas. Konfliktuose
gimsta Tiesa. Jos kaip ugnies bijo labiausiai susitep´.
Visuotin∂ santarv∂, kuri Ωada ramyb´
ir stabilumå, daΩnai nuslepia baisius nusikaltimus: prisiminkime Stabilizatoriaus
vießpatavimå - ißvogti milijonai, sugriauti bankai, ißßvaistytos Europos l∂ßos...
Argi tikrai ne^domu, kur jos pradingo? Sako, kaltas a.a. Konopliovas, kuris vienintelis iß vagi¨ ßutv∂s pasielg∂ vyrißkai (nusißov∂). O gal atkaskime jo kapå ir pasiΩi∆r∂kime, kiek milijon¨ ten guli?.. N∂ vieno lito. Visi neßvar∆s pinigai "vaikßto"
tarp m∆s¨. Su jais einama ^ rinkimus. Po
to visi valdΩioje b∆na susitep´ ir niekas
iß nieko negali nieko pareikalauti. Nebent vykdyti prießrinkimines sutartis.
Antraip gresia ßantaΩas. Po to piktinam∂s kaip kvaileliai: kod∂l Lietuvos valdΩia,
priimdama svarbiausius ßalies sprendimus, vadovaujasi kolektyvine atsakomybe? Argi dar neaißku? Visus sunkiau pasodinti.
M∆s¨ valdΩioje visi "parißti".
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KETVIRTASIS – PAGAL JONÅ

KAS VALDO PASAULÈ? (1)
Anåkart ^sipareigoj´s Jums papasakoti viså tieså, atrodo, b∆siu
stipriai perlenk´s lazdå - paΩad∂jau padaryti tai, kas ne^manoma.
Papasakoti visos tiesos Jums
niekaip negal∂siu, nes yra dvi
temos, prieß kurias esu bej∂gis.
Tai - Ωydai ir g∂jai. Kiek kart¨ su
jais susid∆riau - tiek kart¨ pralaim∂jau. Pirmuosius sergsti genocido atmintis ir pasaulin∂ uΩuojauta. Antruosius - anonimißkumas ir "apßviest¨j¨" aureol∂.
Jeigu man teks apie juos kalb∂ti, stengsiuosi b∆ti sant∆rus
ir atsargus: ßnek∂siu vos puse l∆p¨, o tai, deja, tik pus∂ tiesos.
Tod∂l neuΩdavin∂siu joki¨ retorini¨ klausim¨: "Kas valdo pasaul^ ir pinigus?", "Kas diktuoja
politikå?", "Kå propaguoja TV ir
ßou verslas?" ir pan.
Kas m∂gino iß esm∂s atsakyti ^ ßiuos klausimus, daugiau
nebeklausin∂ja. Visi ram∆s kaip
Ωem´ pardav´. Kaip turtå ir laisv´ prarad´. Mankurtai!
Norint ^vardyti sud∂tingå tieså, pradΩioj reikia prisiminti paprastus dalykus. Viskas pasaulyje jau seniai yra sugalvota. Viskas vystosi pagal tuos paçius
ekonominius ir gamtos d∂snius.
Netgi visuomen∂s santvarkos
beveik visos ißbandytos. Vien
m∆s¨ kartos Ωmon∂s buvo ir komunistai, ir socialistai, ir kapitalistai. Bet visuomet - prie vis¨ valdΩi¨ - Ωmon∂s skirst∂si ^ "ponus"
ir "baudΩiauninkus". Kalbant ßiuolaikißkai - "elitå" ir "runkelius"...
Keiçiantis santvarkoms, nesikeit∂ tik nelygyb∂ bei mentalitetas: kaip måst∂me stereotipais, taip ir tebemåstome. Keiçiasi tiktai etikeçi¨ pavadinimai
kitaminçiams.
Nepasikeit∂ ir politikieri¨ ßnek¨ turinys: mal∂ niekus tada, mala ir dabar. (Ypaç per rinkimus.)
Tod∂l paprast¨ Ωmoni¨ kalba ir pasaulio suvokimas daΩnai b∆na ^domesnis nei "elitini¨" ißminçi¨. Ir
tai suprantama. Kaimo Ωmon∂s
vadovaujasi senoli¨ ißmintimi. Ponai tik Seime gieda: "Iß praeities
tavo s∆n∆s te stipryb´ semia!.." O
pagiedoj´ ir toliau gyvena pagal
modernizuotas taisykles, pagal
savo susikurtå elitin´ moral´ ir
spjauna ^ visus ^statymus, kurie
skirti tik paprastam Ωmogui, kurio dalia be galo sunki: pjauti ir s∂ti, pjauti ir s∂ti, - nuo 5 ryto iki sutem¨. Seim∆nai ßneka, o liaudis
privalo dirbti, kitaip valstyb∂s
aruodai bus tußti. Nebebus iß ko
atlyginim¨ susimok∂ti. Juk ∂sti
visi gyvuliai, ne tik kaime esantys,
nori! Ypaç - Seimo nariai, kurie nebeißgal∂dami prasimaitinti iki gyvos galvos sau ^vairias rentas prasimano. Kad tik nepaspringt¨, nabag∂liai.
Tokie d∂sniai. Niekas d∂l to
nesiginçija. Vieniems lemta dirbti protin^ darbå, kitiems - fizin^. Galima susikeisti. Atsibodo dirbti fizißkai, samdyk kitus ir vadovauk
^ sveikatå. B∆si protinio darbo gali∆nas! Arba - kalinys, jeigu mokesçi¨ inspekcija prisikabins.
Tokia jau nusistov∂jusi tvarka pasaulyje. Ir visi su ja sutin-

ka. Nesiruoßia jos ardyti. Bet
kaip jaustis m∆s¨ Ωmogui, kuris
nuo ryto iki vakaro juodai aria,
kartais net per kelias darbovietes, o valstyb∂s aruodas kaip tußçias, taip tußçias. Regis, ir mokesçius visi sumokame, ir valdΩiå patys ißsirenkame, o ten,
virßuje, vis tiek tußçia. Ir Ωmogus
imi galvoti, kad ten, virßuje, yra
tußçia ne aruoduose, o valdΩios
galvose - juk per m∆s¨ nepriklausomyb∂s metus ßitiek milijard¨ ißßvaistyta. Tada norisi
griebtis uΩ galvos ir iß nevilties
ßaukti: "Ei, J∆s ten, virßuje, ar yra
kas nors uΩ kå nors atsakingas?!!
Vnimanije! Achtung! Uvaga..."
O gal "Do you speak English?"
Atsakymas tinka bet kuria
kalba. Ißsiversim su Ωodynais.
Klausiam Ωmonißkai: "Kod∂l valstyb∂s biudΩetas tußçias? Kas uΩ
tai atsakingas? Gal maißas kiauras? O gal mes per maΩai Jums
dirbam? Tada pailginkite dienas.
Su viskuo sutinkame. Tik leiskit pagaliau Ωmonißkai pagyventi: darbininkams dirbti, tarnautojams tarnauti. Darbdaviams kurti naujas darbo vietas. O j∆s ten
valdykite ^ sveikatå. Tik mums
netrukdykite ir svarbiausia - nevokite iß valdißk¨ aruod¨, nes
v∂l nebus uΩ kå m∆s¨ senoli¨pensinink¨ pamaitinti".
Ítai çia, ko gero, bus sunkiausia susitarti. Valdyti valstyb´ nori visi, net ir melΩ∂ja, o kai reikia
serg∂ti valdißkus pinigus, niekas
nenori prisiimti atsakomyb∂s.
Dingo Ωmoni¨ santaupos: "Aß
- nekaltas!"
Ißgaravo bankai ir holdingai:
"Aß - nekaltas!"
Prapuol∂ Europos l∂ßos, skirtos Lietuvai: "Aß - nekaltas!"
Ißparceliuoti kol∆kiai, gamyklos, uostai - vis tiek n∂ra pinig¨.
Jau baigiamas "prichvatizuoti"

paskutinis Lietuvos turtas, o m∆s¨ biudΩetas vis tiek deficitinis.
Kur dingsta m∆s¨ pinigai?
Informacija pamåstymui:
Vien tik uΩ "Stumbro" privatizavimå si∆l∂ 15 milijon¨ kyß^.
Skubu nuraminti - tie, kas si∆l∂,
pralaim∂jo. Konkurså laim∂jo tie,
kurie maΩiau pasi∆l∂.
N∂ra logikos?
Nieko nuostabaus. Kai verslas
painiojamas su politika, neveikia jokie rinkos d∂sniai. Tod∂l
verslininkai stengiasi Ω∆tb∆t atsiriboti nuo politikos. Julius Niedvaras iß Vilniaus banko vießai
demonstruoja savo apolitißkumå. Bronislovas Lubys iß "Achemos" stengiasi remti ne vienå
partijå, bet ißkart visas, taçiau vis
tiek ^sigudrina nepataikyti ir tada teisinasi, kad r∂m∂ demokratijå, nors memorandumus po
to pasiraßin∂ja ne su demokratija, o su konkreçiais politikais
(pavyzdΩiui, konservatoriais).
Verslininkams rinkimai - tarytum kazino rulet∂: pastatei ne
ant tos partijos savo pinigus, Ωi∆r∂k, ir "sudeg∂"!
Sakot, patys kalti? Ne. Kalti
sociologai, kurie blogai prognozuoja. J¨ sociologiniai tyrimai labai nekokybißki. Galb∆t jie nemoka apklausti Ωmoni¨. Galb∆t
irgi korumpuoti. O gal per daug
priklausomi nuo "Lietuvos ryto", kuris apklausas uΩsakin∂ja.
Ar pamenate ne itin senå
skandalå? Viså laikå R.Paksas
buvo tarp populiariausi¨ visuomen∂s veik∂j¨ ir staiga... jo nebeliko. Kai "Vilmorus" direktoriaus Vlado GaidΩio spauda pasiteiravo, kod∂l taip atsitiko, tas
Gaidys maloniai paaißkino: "Gedvydas Vainauskas ißbrauk∂, nes
jis reitingus uΩsakin∂ja".
Ar po to dar galima sociologin∂mis apklausomis pasitik∂ti?

Telieka l∂kti ^ "Lietuvos ryto"
kaså susimok∂ti. Nesp∂si - pats
kaltas. Ißbrauks, ir tav´s nebeliks. Kaip tame kataloge: "Jei tav´s n∂ra çia - tav´s n∂ra visai!"
Visuomen∂s apklausoms pasiduoda ne tik politikai, bet ir reklamos uΩsakovai. Iki ßiol niekaip negaliu sociologams ^rodyti, kad mano "TV publika" yra
per 300 000 egzempliori¨, o
G.Vainausko "TV antena" - vos per
150 000. Vis tiek apklaus¨ rezultatai rodo, kad vienå "TV antenos" numer^ skaito 5-6 "Lietuvos ryto" skaitytojai, o "Respublikos" gerb∂jai skaito net... po
dvi "TV publikas". Niekaip nesuprantu, kod∂l mano skaitytojai
yra tokie buki. Kod∂l G.Vainausko skaitytojai tuo paçiu leidiniu
dalijasi su ßeimos nariais, o manißkiai elgiasi nenormaliai - perskaito "Respublikos" TV priedå
ir, jeigu ko nors neprisimena,
v∂l b∂ga ^ kioskå pirkti. Tå pat^
numer^!
Tuo tarpu reklamos uΩsakovai ßventai tiki sociologiniais tyrimais. Tod∂l, skirstydami biudΩetus, jie dvigubai, trigubai ir net deßimtkart daugiau neßa ^ "Lietuvos rytå", kuris ßitaip sukaup´s
l∂ßas v∂liau naudoja nesåΩiningå
konkurencijå su "Respublika": perka Ωurnalistus ir dempinguoja kainas. Vien d∂l ßios prieΩasties negarbingam "lyderiui" seniai der∂jo taip uΩvoΩti, kad ißlakstyt¨ jo
"visos nedoros mintys". (Beje,
sant∆rusis A.Sabonis, prarad´s
vilt^ apsaugoti "Ûalgirio" r∂m∂jus
nuo teroro, pirmas spaudai pareißk∂, kad tuojau "duos ^ snuk^".)
Íis karas n∂ra nei d∂l pinig¨, nei d∂l valdΩios. Tai kova uΩ
garbingå konkurencijå. Bet kuris doras verslininkas man pritars, kad, ilgainiui toleruojant korupcijå ir rinkos d∂sni¨ ißkraipymå, såΩiningi konkurentai bus
suΩlugdyti. Nesvarbu, kas jie b∆t¨ - statybininkai, aludariai, prekybininkai ar privat∆s mokytojai. Juk korupcija pasiek∂ net
sportå. Kas gal∂jo prognozuoti,
kad m∆s¨ krepßinyje, lietuvißkoje religijoje, korupcija ißsikeros
taip plaçiai, kad gerasis milΩinas
Arvydas Sabonis si∆lys ißsigimusiems politikams duoti "^ snuk^"?
Tod∂l kartoju: çia n∂ra mano
ir G.Vainausko karas. Íiandien
sprendΩiamas istorinis klausimas,
kokioje Lietuvoje mes norime gyventi? (Su prezidentu, kurio melas man irgi atsibodo, tai neturi nieko bendro.) Ar ir toliau vienas kitam meluosime, Ωi∆r∂dami ^ akis,
ar prad∂sime sakyti teisyb´?
Jeigu sp∂siu papasakoti tieså,
kaip jå suprantu ir savo kailiu
patyriau, gal pagaliau suvoksite,
jog nuoßaly ißlikti n∂ vienam iß
J∆s¨ nepavyks. Anksçiau ar v∂liau susidursite su realybe. Patik∂kit, geriau anksçiau nei v∂liau:
tada kå nors pakeisti jau gali b∆ti v∂lu. Pernelyg didelis kr∆vis guli ant "respublikon¨" peçi¨. (Ítai
dabar - pirmyn! - dråsiai galite
prad∂ti juoktis ir ßaipytis...)
Jeigu toliau gyvensime pagal
senåj^ planå, Lietuvoje nebebus nei

pliuralizmo, nei demokratijos. Viskas, ^skaitant ir såΩin´, bus tik uΩ
pinigus. Taip pat ir ΩodΩio laisv∂.
(Raßydamas ß^ straipsn^, buvau
informuotas pavaduotojo, kad
skambino seim∆nas, kuriam niekaip nepavyksta net uΩ pinigus
ißspausdinti savo nuomon∂s - visi bijo, nes ji neigiama "Lietuvos
rytui", o kai ißspausdinsime mes,
visi "steb∂sis", kod∂l ji atsirado
pas mus, - konkurentus.)
Informacija pamåstymui:
Kai G.Vainauskas pasiryΩo
keisti "Lietuvos ryto" formatå ^
didΩiausiå Lietuvoje, nuskamb∂jo ß∆kis: "Lietuvoje bus vienas
Laikraßtis ir... laikraßtukai!"
Ar Jums tai nieko neprimena? Viena Tiesa, viena Partija, vienas Vadas. Ar ne per greit Istorijos ratas apsisuko?
"Mir∂ karalius - tegyvuoja karalius!" Tiksliau - napoleonas,
kuris jau nebepaiso joki¨ ^statym¨ ir moral∂s norm¨. Nuo jo
galyb∂s grieΩia dantimis ne tik
prokurorai, bet ir premjeras, ir
net krepßinio legenda Arvydas Sabonis. Ir tai suprantama: naujasis napoleonas taip su^Ω∆l∂jo,
kad nebesivargina bartis pats.
Liepia Ωmonai, kuri "aukl∂ja" ministrå pirmininkå, gåsdina tuometin^ "Ûalgirio" trener^ A.Braz^.
O tuo metu ponas G.Vainauskas per savo laikraßçio redakcin´ skilt^ vadovauja valstybei ir
net nesimaskuodamas ^sakin∂ja,
kå turi daryti Seimo pirmininkas
A.Paulauskas ir Vilniaus meras
A.Zuokas. Vienus pabara, kitus
pagiria. Ir niekas jam neprießtarauja: liepia l∂kti ^ mases - Lietuvos valdΩia b∂ga net suplukusi.
O ponas napoleonas visai su^Ω∆l∂ja ir redakcin∂je skiltyje suformuluoja naujå uΩdavin^. Í^syk
- STT vadovui V.Junokui. Ißpyl´s
purvo voniå jam ant galvos, sußveln∂ja ir pareikalauja lojalumo ^rodym¨: jeigu STT pasodins
jo konkurentå (t.y. mane), bus
"objektyvi", o jeigu pasodins Zuokå - bus "politizuota". Netikit?
Juodu ant balto "Lietuvos ryte"
paraßyta. Galiu bet kuriame teisme ^rodyti. Net Konstituciniame, kuriam vadovauja E.K∆ris.
G.Vainausko politikå remia
ir jai pataikauja beveik visi TV
kanalai, didieji verslo banginiai
ir bail∆s m∆s¨ ßalies politikai,
kuri¨ baim∂s akys didel∂s tod∂l,
kad visi jie yra labai lengvai paΩeidΩiami.
Informacija pamåstymui:
Èsiklausykite ^ A.Zuoko pareißkimå - liepiau atneßti reklamos, jis
nub∂go ir nureketavo savo ^mones.
O gal tikrai visi susitaikykim?
Tai pat ir su napoleono savivale.
Juk iß ßalies graΩu paΩi∆r∂ti, kaip
iß pradΩi¨ gimdomas naujas
monstras, o v∂liau visi nuo jo verkia. Gaila, Sabas sutrukd∂. Pamat∂, kas Lietuvoje darosi, ir ißr∂Ω∂ viså teisyb´ ^ akis. Beg∂dis!
Lyg neΩinot¨, kad tokie dalykai
m∆suose uΩ aki¨ daromi. Ißkart
matyti, kad "Stiliaus" pokyliuose
nesilanko. Jokios kult∆ros!
Jam gerai: napoleonai - tik
iki keli¨. O kå mums daryti?
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KAS VALDO PASAULÈ? (2)
Kadangi ^sipareigojau papasakoti viså tieså, privalau persp∂ti iß anksto, kad
kur^ laikå Lietuvoje gali tekti pagyventi
be valdΩios, be stambiausi¨j¨ verslinink¨ ir Ωiniasklaidos bos¨ (^skaitant mane). Laisv∂je vadovaut¨ kriminaliniai elementai, jau atlik´ paskirtå bausm´ ir iß∂j´ iß kal∂jimo.
Visi kiti b∆t¨ uΩdaryti.
Tai n∂ra ßantaΩas, o tiesiog realyb∂:
kaip min∂jau, esu toks pat, kaip visi, nes,
b∆damas aktyvus politiniame gyvenime,
be to, verslininkas, esu priverstas gyventi pagal neßvarias gyvenimo taisykles. Ir
nors labai stengiuosi b∆ti doras, su niekßais esu deßimtkart niekßingesnis - kitaip j¨ ne^stengçiau nugal∂ti.
Taçiau çia apraßin∂damas ^vykius, sakysiu tik tieså, nes Ωurnalistas negali såmoningai meluoti skaitytojams. Gali suklysti, gali ne taip interpretuoti, tiktai jokiu b∆du negali meluoti.
Kita vertus, Ωiniasklaida vis labiau ΩaidΩia svetimus Ωaidimus, viskå ißklauso paraßo, kas naudinga; nufilmuoja viskå,
o parodo tiek, kiek reikia. Blogiausia,
kad nepaaißkina, kam ir kod∂l to reikia?
Kod∂l kitaip galvojantys Ωiniasklaidai
nepatinka? Kod∂l kitaminçiai nervina? Juk
visuomenei ^domu suΩinoti, kod∂l jos pilietis turi savo nuomon´ valstybei svarbiu klausimu. (Neb∆tinai apie prezidento
skandalå, bet ir apie kitus.) Juk penkiasdeßimt met¨ galvojome visi vienodai. Ir reng∂m∂s vienodai. Net pietaudavome vienodai (pamenate kompleksinius pietus arba "Ωuvies dienas" kavin∂se?). Kod∂l måstome ßtampais? Ar ne tod∂l, kad taip paprasçiau. Nereikia galvoti. Kankintis. Svarstyti. Íitaip tampame patys sau prießai.
O juk buvo laikai, kai Ωiniasklaida pasitik∂jo labiau nei BaΩnyçia!
Kas atsitiko? Nieko. Ûiniasklaida kaip
ir visuomen∂ sålyginai susiskirst∂ ^ "paksininkus" ir "puçistus". Banalus tautos
atspindys? Tarkim, taip. O kas tada atsitiko su Ωurnalist¨ profesionalumu? Juk visi TV kanalai ir spaudos leidiniai tapo
perd∂m tendencingi. Nebesinaudoja skirtingais informacijos ßaltiniais, nebeißklauso kitos nuomon∂s.
LNK Ûini¨ tarnyba per "Savait∂s panoramå" praneßa kaip svarbiausiå Ωiniå "faktå" apie Vilniaus banko melΩimå, kur^ dabar su pasim∂gavimu eskaluoja "Lietuvos
rytas". Jis skamb∂jo maΩdaug taip: Borisovas, kalb∂damas su Niedvaru, aißkinosi, iß kur kilo gandai apie Vilniaus bankå.
Niedvaras pasak∂, kad tai galb∆t Tomkus,
galb∆t - konkurentai, o Borisovas paman∂,
kad tai galb∆t "Hansabankas", kuris uΩ tai
galb∆t gal∂jo sumok∂ti nuo 1 iki 2 milijon¨. Íi dezinformacija buvo paremta Borisovo uΩraßais, kuriuos VSD pareig∆nai surado jo kompiuteryje. Ir visa tai paleista
^ eter^ LNK "ΩvaigΩdei" net nepasidom∂jus, ar tai tiesa, - nei Borisovo, nei Niedvaro, nei "Hansabanko" vadov¨.
Jau nekalbu apie save, "gavus^" du milijonus kyßio. S∂dΩiu dabar ir skaiçiuoju,
kiek Lietuvoje yra iß viso bank¨ ir kiek
gauçiau, jeigu juos visus nugriauçiau
(^skaitant ir "Hansa").
O neklaus∂ LNK tod∂l, kad bijojo tiesos, kurios niekam nereikia: gandai apie
Vilniaus bankå kilo iß paties Vilniaus banko. Íitaip nustat∂ Lietuvos valstyb∂s saugumo departamentas, vykdydamas Valdo
Adamkaus nurodymå. Tai ^vyko 2002-¨j¨
gruodΩio pabaigoje, dar iki garsiojo "Vakaro Ωini¨" numerio pasirodymo.
Jau seniai nustojame kritißkai vertinti save. Nebegird∂dami kit¨, pamaΩu tampame mankurtais. Atbunkame. D∂kui uΩ

tai Ωurnalistams, kuri¨ reportaΩus stebint
TV ekranuose ir skaitant spaudoje susidaro ^sp∆dis, jog Lietuvoje Ωmon∂s tarpusavyje nebesusißneka. Visi kalba. Niekas
nebegirdi. Blogiausia, kad gird∂ti nenori.
Argi tikrai niekam neuΩkli∆va faktas,
kad visi "såmokslinink¨" oponentai pradeda savo pasisakymus vos ne nuo priesaikos, kad jis "n∂ra nupirktas", "Maskvos pasamdytas", "politißkai angaΩuotas",
o tik nori pateikdamas paçiå skirtingiausiå argumentuot´ pasakyti tai, kas jam nepatinka. O visiems protaujantiems nepatinka tai, kad tautos ißrinktå prezidentå
norima nuversti "negraΩiai".
Tik tiek...
Kod∂l tai yra taip svarbu? Tod∂l, kad
mes gyvename demokratin∂je valstyb∂je. Tai, kas vyksta, ne R.Pakso problema,
o m∆s¨ vis¨. Jei ßiandien negraΩiai sudoros tautos ißrinktå prezidentå, rytoj gali
panaßiai sutvarkyti bet kå. Ir kitå prezidentå, ir premjerå, ir ministrå, ir redaktori¨ (ypaç - mane).
Deja, ne kå geriau elgiasi ir "paksininkai", kuriuos ßturmuoja R.Pakso oponentai. Jie negirdi, kad R.Pakso oponentai
akivaizdΩiai ^rod∂, kad prezidentas, kuris
meluoja savo tautai, prarad´s pasitik∂jimå,
kad prezidentas, kurio aplinka nedorai
naudojasi valdΩios teikiamais privalumais,
atvirai demoralizuoja visuomen´. J¨ argumentas: "O kå kiti?", "O ankstesnieji?" - neatlaiko jokios kritikos. Anksçiau ar v∂liau
reikia prad∂ti mums visiems apsivalyti.
Beje, labai keistas terminas - "apsivalyti". Ar ne graΩiau skamb∂t¨ - "sakyti
tieså"? Arba bent jau stengtis nemeluoti. Bent vießai. Kada kalbama tautai: Seimo trib∆nose, Prezident∆roje, Vyriausyb∂s kabinete.
Nenoriu sutikti ir su kitu argumentu:
reikia "apsivalyti" dabar ir tuçtuojau, nes,
matote, turime ßvar∆s Ωygiuoti ^ Europå! Nesåmon∂!
Briuselyje purvo dar daugiau. Ten
valdißkos l∂ßos grobstomos dar didesniais kiekiais. Íalia Briuselio - Antverpenas. Mafijos lizdas, kuris pasaulyje gars∂ja deimant¨ prekyba ir neßvari¨ pinig¨ plovimu. Pats Briuselis ne kartå yra
pasiΩym∂j´s kaip "pedofil¨ lizdelis".
Ne tokie mes lietuviai ir blogi. Nereikia mums varyti visoki¨ kompleks¨. Vado vietoje pasakyçiau dar grieΩçiau: "Ei,
belgai, ißsivalykite ir ißsirikiuokite, mes,
lietuviai, didi tauta, pas jus ^ sveçius ateinam!"
Ta proga apie kompleksus, kuriuos
mums ^ galvå kala valdΩios vyrai.
Prisimenate, kok^ argumentå ^kyriai
kartojo valdΩia, nor∂dama pusvelçiui padovanoti "MaΩeiki¨ naftå" amerikieçiams?
Per metus ißgrobstoma pus∂ milijardo
lit¨! Ateis amerikieçiai ir ^ves tvarkå. Ar
suvokiate, kas tuo buvo pasakyta? "MaΩeiki¨ nafta" - valstybin∂ ^mon∂. Valstyb´ valdo valdininkai. Patys vagia, patys
dalijasi, patys save kontroliuoja. O viså
b∂då suverçia m∆s¨ vargßei tautai. Atseit nemokame disponuoti savo valstybiniu turtu.
O jeigu pasakyçiau kiek kitaip: nemokame normalios valdΩios ißsirinkti. Normali valdΩia atiduot¨ normaliems verslininkams (ponui B.Lubiui arba ponams
iß "Vilniaus prekybos") "MaΩeiki¨ naftå"
privatizuoti, biudΩetan patekt¨ ßimtai milijon¨. Valstyb∂je (m∆s¨, ne JAV) atsirast¨ daug nauj¨ mokykl¨ ir ligonini¨
(ne JAV, o m∆s¨), ir net, jeigu perparduot¨ ^mon´ tiems patiems rusams ar arabams, visi pinigai likt¨ mums, lietuviams,
o ne amerikieçiams. Nes vietiniai biznie-

riai gyvena Lietuvoje. O pas mus bankuose procentai daug didesni nei Íveicarijos ar Amerikos.
Deja, Lietuvos turtå atidav∂me amerikieçiams. O biznis, Ωinia, "tautyb∂s" neturi. Jam negalioja nei partißkumas, nei
tautinis patriotißkumas.
Èvelti politikå ir patriotißkumå ^ paprastå verslå gali tik paskutinis idiotas (atsipraßau, terminas ne mano, o generalinio prokuroro A.Klimaviçiaus, kuris, ißstudijav´s sutart^ su "Williams", visai Lietuvai per TV pasak∂: "Idiotißkesn∂s sutarties nesu mat´s!").
UΩtat dabar galiu ramia såΩine teigti, kad visi, kurie jai pritar∂ ir pasiraß∂,
yra idiotai. Mus tai lieçia tik tiek, kiek jie
mus valdo. Tauta çia niekuo d∂ta. Kalti
valdininkai, kurie arba per kvailumå, arba uΩ kyßius sutiko ^sileisti amerikieçius:
atseit apgins mus nuo rus¨...
Ne veltui sakoma: apgink mane nuo
draug¨, o nuo prieß¨ aß pats apsiginsiu.
Ûinau ßimtus pavyzdΩi¨, kai mes, lietuviai, "draugaudami" su rusais Soviet¨ Såjungos laikais, juos apvogdavome (arba "nureketuodavome"). UΩ deßras tußtinome
Maskvos biudΩetå, ties∂m∂s greitkelius,
pl∂t∂me Ωem∂s ∆k^ ir laivininkyst´.
O "vakarieçiai"? Ißvog∂ laivynå, "MaΩeiki¨ naftå", dar gerai, kad asfalto nenusilupo. O kiek smulki¨ aferist¨ suguΩ∂jo
iß Italijos, Vokietijos, Australijos ir Amerikos. Jeigu tiek j¨ b∆t¨ atskub∂j´ pokario metais, b∆tume ne tik nuo rus¨ ißsivadav´, bet ir Maskvå uΩ∂m´. O kiek dar
atl∂ks! Ir visais prival∂sime tik∂ti. Nes valdΩia mums ^var∂ komplekså, kad jie protingesni. Deja, negaliu sutikti: uΩsienieçiai sukti. Ir labiau patyr´...
Ypaç reikia saugotis amerikieçi¨. Nes
Amerikå valdo Ωydai, kurie labai gudr∆s,
ir mums, lietuviams, reikia dar daug ko iß
j¨ pasimokyti. Kad ir tolerancijos vienas
kitam. Geranorißkumo pirmiausia saviems,
ne kitatauçiams. Reikia vienas kitam ne pavyd∂ti, o b∂doje pad∂ti. MaΩiau klausyti kit¨ "ißminçi¨", o daugiau gyventi savo galva. Matant, kaip mes ßokin∂jame prieß
svetimßalius, bet kuriam paßalieçiui b∆t¨
nuod∂m∂ tuo nepasinaudoti.
Pamenate, kai suabejojome "MaΩeiki¨
naftos" kontrakto tikslingumu - tuçtuojau sulauk∂me keli¨ JAV kongresmen¨ laißko, kuriame buvome ißpeikti uΩ tai, kad
prießinam∂s Amerikos investicijoms.
O kai amerikieçiai mus pardav∂ rusams
ir uΩdirbo kr∆vå pinig¨, JAV kongresmenai mums nebeparaß∂... Gaila. Gal∂t¨ paaißkinti, kas atsitiko. Net V.Landsbergis

su A.Kubiliumi buvo sutrik´.
Kai visi Lietuvos laikraßçiai per viså
puslap^ uΩ pinigus skelb∂ ditirambus "Williams" ßeimininkams, "Respublika" nuoΩmiai
gyn∂ savo pozicijå: sutartis idiotißka! (Dar
kartå açi∆ A.Klimaviçiui uΩ ß^ taikl¨ terminå!) Tuomet redakcijoje apsilank∂ JAV ambasadorius Lietuvoje ponas Smitas ir ßvelniai papriekaißtavo, kad nekurstytume "antiamerikietißk¨" nuotaik¨. Mainais paΩad∂jo, kad "Williams" vadai duos interviu.
Beje, jame juos priverçiau vießai pripaΩinti, kad toji sutartis naudinga amerikieçiams,
o ne Lietuvai. Liaudißkai tariant, bumgarneriai mus ißd∆r∂! Sutartis buvo pasiraßyta. O kur nu∂jo dirbti baig´s kadencijå JAV
ambasadorius ponas Smitas? Ogi - ^ "Williams". Pas tuos, kurie mus ißd∆r∂.
Kå tai turi bendro su politika? Tai tikr¨ tikriausias biznis! Net mafijos bosai,
nußov´ savo aukas, aißkina: tai tik biznis!
Tad kalbant apie nusikalstamå veiklå nereikia veltis ^ politikå. Viskas yra Ωymiai paprasçiau: politikai irgi daro bizn^.
Kai su "Respublikos" direktoriumi Vytautu Liubinu prieß 9 metus lank∂m∂s
JAV, vieß∂jome pas savo senå paΩ^stamå
Simå Velonsk^. (Jis yra vis¨ valdΩi¨ draugas - pradedant V.Landsbergiu ir baigiant
A.Brazausku - turintis didel´ ^takå JAV
Kongrese ir Ωyd¨ bendruomen∂je). Netik∂tai sulauk∂me Ωinios iß "Respublikos":
telefonu praneß∂, kad tuometin∂ Lietuvos
valdΩia prad∂jo totalin^ puolimå prieß redakcijå ir areßtavo vis¨ ^moni¨ såskaitas,
atsakydama ^ kritikå d∂l "Tauro" banke
grobstom¨ milijon¨. Pamat´s, kaip mudu
su direktoriumi sutrikome, Simas Velonskis nusißypsojo ir nuramino: "Nesijaudinkite - yra ißeitis! L∂kit ^ Lietuvå tvarkyti
reikal¨, o aß po keli¨ dien¨ organizuosiu
jums dviej¨ JAV kongresmen¨ atvykimå
^ Lietuvå, ir viskas bus gerai!" È klausimå,
kas bus gerai, paaißkino: "Jie nusileis privaçiu l∂ktuvu. Su niekuo oficialiai nebendraus. Kalb∂sis tik su "Respublika". È klausimå, apie kå, atsak∂ lakonißkai: "Apie kå
norit! Apie orå, apie mergas, galit gerti
visk^ ir tyl∂ti. Po dviej¨ valand¨ jie ißskris
su niekuo nesusitik´, o j∆s ten raßykite,
kå tik norite: "Amerika palaiko "Respublikå"!, "JAV kongresmenai netoleruos ißpuoli¨ prieß laisvå Ωod^". Garantuoju, toks
vizitas jums pad∂s! Nes visas pasaulis bijo amerikieçi¨".
Tå paçiå dienå su V.Liubinu jau skridome ^ Lietuvå. Simo paslaugos atsisak∂me, nors kainavo labai nedaug - tik
200 000 doleri¨!
Tik tiek kainuoja Amerikos politika...
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KAS VALDO PASAULÈ? (3)
Prieß t´sdamas tiesos paießkas, darsyk priminsiu abi temas,
prieß kurias jauçiuosi bej∂gis:
tai - Ωydai ir g∂jai.
Su pastaraisiais susid∆riau
per "Vakaro Ωinias", kuri¨ tuometinis redaktorius Riçardas Jarmalaviçius su jakilaitißku piΩonißkumu uΩsibr∂Ω∂ tikslå ißsiaißkinti, kå tokius Lietuvoje vadina
g∂jais. Vakarinis laikraßtis nesiek∂ j¨ pasmerkti, - tenor∂jo ißsiaißkinti, kas jie tokie ir kuo
daugiausia uΩsiima. (Kalbu apie
darbin´ veiklå, o ne apie sekså.)
O kad tokio poreikio Lietuvoje b∆ta, ^rodo toks faktas: visi iki
vieno "Vakaro Ωini¨" numeriai,
kurie spausdino ciklå "Juos vadina g∂jais", iß kiosk¨ dingdavo akimirksniu. TiraΩai augo kasdien deßimt, penkiolika, dvideßimt t∆kstançi¨! Ar tai nerodo visuomen∂s
susidom∂jimo? Argi ji neturi teis∂s Ωinoti, kas yra g∂jai? Jau vien
tam, kad Ωinot¨, kå, pavyzdΩiui, ^
prezidentus ißsirenka, kad po to
jis v∂l neb∆t¨ lengvai paΩeidΩiamas. Taçiau anuomet net du kartus "Vakaro Ωini¨" laikraßtis buvo
uΩdraustas ir jam kaskart tekdavo keisti savo pavadinimå.
Ir nors iß esm∂s - kiek j¨ ir kas
jie - liko neaißku, pavyko suΩinoti kitå dalykå: g∂jai yra galingi ir
^takingi! Jeigu jie gali uΩdaryti
laikraßt^ ir organizuoti stipr¨ kontrpropagandin^ puolimå, vadinasi,
pas mus j¨ yra daug. Jie - j∂ga! O
j∂ga visada kelia nerimå visuomenei. Ypaç jeigu ji pasiskirsto
per ^takingus postus ir gerai uΩsimaskuoja, - net neΩinai Ωmogus, kas tave ir uΩ kå puola.
Ètariu, kad nemaΩai ßi¨ Ωmoni¨ yra j∂gos strukt∆rose, Prezident∆roje ir ypaç - "eksprezident∆r∂l∂se", kurios ßiuo metu
siekia revanßo politikoje ir kuri¨
ißpuoli¨ V.Adamkaus laikais neatlaik∂ n∂ pats Gediminas Vagnorius. (Argi ne^domu, kod∂l savo biçiulio iß Íri Lankos premjero poste neißsaugojo visagalis
"Lietuvos ryto" vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas?)
Spausdinant ciklå "Juos vadina g∂jais", ^ redakcijå ir man
asmenißkai skambino tokie gars∆s Lietuvoje Ωmon∂s su praßymu neskelbti pavardΩi¨, kad po
to ilgai s∂d∂davau past∂r´s: "Ir
kas gal∂jo pamanyti!.."
Kå jau kalb∂ti apie madas ir
meno pasaul^.
Arba - televizijas, kurios ir
anuomet, ir dabar arßiai puola
"Respublikå". ÈsiΩi∆r∂kite atidΩiau, kå m∆s¨ TV ßou laidos ir
film¨ serialai propaguoja: beveik
nebeliko tokios TV produkcijos,
kurioje nebeb∆t¨ pagrindinio herojaus - Ωydrojo personaΩo g∂jaus! Priminsiu: "Íeßios p∂dos
po Ωeme" (vien - g∂jai), "Akvariume" ("Merilin Monro" - g∂jus),
net "Dviraçio Ωyni¨" komikas Pylipukas "Burbulo" seriale vaidina g∂j¨... Tikiuosi, kad vaidina.
Asmenißkai aß nieko prieß
juos neturiu. Pasaulis didelis,
galima b∆t¨ ir ißsitekti. Bet kod∂l jie ^ mano namus kas vakarå pro "Ωydruosius ekranus" len-

da? Kod∂l savo gyvenimo b∆då
m∆s¨ vaikams ir an∆kams primeta? Kå jie mums nuolatos demonstruoja: ar tik nenori m∆s¨
^tikinti, kad neißvengiamai art∂ja Sodoma ir Gomora?! Jeigu tik
tiek, tai jau seniai viskå supratome. Kiek kart¨ galima tå pat^
kartoti. Kad ir kokiå TV programå ^sijungtum - vis tas pats!
Ítai kas b∆na, kai iß visuomen∂s atimama teis∂ Ωinoti. Nebeaißku, ^ kå kreiptis ir su kuo
ginçytis. O svarbiausia, kad neΩinai - kada ir nuo ko laukti sm∆gi¨... (Dabar bent jau Ωinosiu,
uΩ kå: vis ßioks toks aißkumas.)
Juk bet kur^ Ωmog¨ traukia jo
prigimtis. Nat∆ralu, kad ir darbin´ veiklå jie pasirenka pagal savo ißkrypimus bei pom∂gius. Jeigu Jums priimtina mano logika,
gal sutiksite ir su mano logißku
klausimu: kaip apsaugoti savo
atΩalas nuo blogos valios Ωmoni¨, jeigu visuomen∂ j¨ nepaΩ^sta? Ar mat∂te, kas prezidentui nutiko, kai jis suΩinojo, su kuo turi reikal¨ jis pats ir jo aplinka?
Deja, laiku suΩinota informacija m∆s¨ prezidento neb∆t¨ ißgelb∂jusi. Jis jau kadais paΩinojo Renatå Smailyt´, kuri draugavo su kirp∂ja Marina, kuri augino savo vaikå, o to vaiko t∂vas buvo baisusis Kikalißvilis.
Taip, taip, tas pats Kikalißvilis,
kuris nupaveiksluotas drauge su
Valdu Adamkumi, Çeslovu Jurß∂nu, Art∆ru Zuoku ir kitais ißkiliais Lietuvos politikais.
Bet Rolandå Pakså nori nuversti ne d∂l to, o tod∂l, kad tas
Kikalißvilis bendravo Majamyje
su Josifu Kobzonu, kuris yra tituluojamas visos Rusijos mafijos
krikßtat∂viu. Be to, Ωydas, ^takingiausios nacijos pasaulyje atstovas.
Kaip min∂jau, dabar prival∂siu raßyti labai atsargiai, parinkti kiekvienå Ωod^, stengsiuosi b∆ti budrus, ßnek∂siu vos puse l∆p¨, nes jau ne kartå per savo il-

gå lieΩuv^ nukent∂jau.
Ûmon∂s, b∆kite budr∆s ir nepasiduokite provokacijoms! Verçiau pasvarstykime, kaip çia atsitiko, kad genocido politikå imta painioti ne tik su verslu, bet
ir su tarptautine mafija.
Ûmon∂s, mano mieli skaitytojai, ar kas nors gal∂jo pagalvoti,
kad tarptautini¨ nusikalstam¨ organizacij¨ mafiozai savo kruvinus
darbus prad∂s dangstyti holokausto auk¨ atminimu? Ar ^manoma
^sivaizduoti dar didesn´ ßventvagyst´ - genocido tragedija tarnauja Ωyd¨ kilm∂s nusikalt∂liams!
O labiausiai nesuprantu, kod∂l tyli ir tai toleruoja Ωyd¨ bendruomen∂. Arba jiems neber∆pi
Ωv∂rißkai ißΩudyt¨ t∂vynaini¨ atminimas, arba jie veikia ißvien su
nusikalt∂liais, kurie jiems uΩ
"priedangå" dosniai atsid∂koja?
Asmenißkai su tuo susid∆riau
po savo pavaduotojo Ωurnalisto Vito Lingio Ω∆ties. J^ uΩ dråsius
straipsnius ir pilietin´ pozicijå
nußov∂ "Vilniaus brigados" smogikai, kuriems vadovavo Ωyd¨ kilm∂s dekanidz∂s, kacai, kaplanai,
aizenßtatai, litvakai, naifeldai,
brandvainai... Per tuos parazitus
vardan ßviesios ateities ßitoks
Lietuvos vyras savo galvå uΩ T∂vyn´ pad∂jo! Jis ne ΩodΩiais, o
darbais savo Lietuvå myl∂jo. Bet
kai ^vyko baisi tragedija, Lietuvos
Ωyd¨ bendruomen∂ nepareißk∂
protesto d∂l to, kad mafijos "krikßtat∂viai" dr^sta vießai dangstytis
Ωyd¨ tautybe.
Areßtavus ΩmogΩudyst∂s organizatori¨ Boriså Dekanidz´,
jo t∂vas, Georgijus Dekanidz∂,
tikr¨ tikriausias "^teisintas vagis", vießai porino esås Ωydas,
persekiojamas "antisemit¨" iß
"Respublikos" ir prokurat∆ros,
o Lietuvos Ωyd¨ bendrija ramiai
toleravo tokiå nusikalt∂li¨ gynybin´ taktikå ir n∂ karto nuo jos
neatsiribojo. Negana to, k∆r∂
apie mus neigiamå opinijå ne tik

çia, Lietuvoje, bet ir Izraelio
spaudoje; ^kyriai kartojo, kad
mes nemylime Ωyd¨, ißspausdino straipsn^ "Lietuvißka "Respublika" - prieß Ωydißkå "Panterå". Tarp kitko, tada, kaip ir dabar, pirmieji mus puol∂ smerkti d∂l antisemitizmo ir pataikauti Ωyd¨ banditams konservatoriai su V.Landsbergiu prießaky.
"Respublika", kuri vienintel∂
tada kovojo su "Vilniaus brigada"
ir su "Pantera", kuriå saugojo valdΩios "Aro" vyrai, buvo ißvadinta
"antisemitiniu" laikraßçiu, o mano teis∂tvarkos Ωurnalistai pravardΩiuojami naujåja "Respublikos" brigada", reketuojançia ir
terorizuojançia dorus Ωydus verslininkus iß "M & S International"
("Panteros") kompanijos, fiktyviai ^sik∆rusios Antverpene.
Net pasauliniame leid∂j¨ kongrese kolegos man´s klausin∂jo,
uΩ kå esu vadinamas arßiu "antisemitu". Atsakiau Ωydißkai, t.y.
klausimu ^ klausimå: jeigu mafija, kuriai vadovauja Ωydai, nußov∂ mano partner^ ir geriausiå
draugå, kod∂l aß juos uΩ tai tur∂çiau myl∂ti ir gerbti?
Ir visi mane suprato. Nors
pati Amerikos spauda (pvz.,
"Newsweek") tik pra∂jus keleriems metams po Ωurnalisto Vito Lingio Ω∆ties ißdr^so ^vardyti
"Panterå" ne kaip "rus¨", o kaip
"Ωyd¨" mafijå.
Íiandien Amerika pagaliau
susivok∂, kad mafija jau seniai
skirstosi ne pagal tautyb´ - "Sicilijos", "Ωyd¨", "airi¨" ar "rus¨",
o tapo tarptautine nusikalstama
organizacija, glaudΩiai susijusia
su teroristais. "Ûyd¨ tautyb∂" ir
jos genocido auk¨ atminimas
mafijai tebuvo gera priedanga
nebaudΩiamumui.
Gaila, kad to nesuvokia arba
nenori suvokti Lietuvos Ωyd¨
bendruomen∂ ir iki ßiol neatsiriboja nuo savo tautieçi¨ bandit¨. Nors prieß deßimt met¨ juos
atkakliai gyn∂ ir per "Vakarines
naujienas" Ωad∂jo ßimto t∆kstançi¨ premijå tam, kas suras V.Lingio Ωudikå. Ir nors paΩado neißtes∂jo, ir toliau demonstruoja,
kaip gera savo nusikaltimus sl∂pti po patikima uΩdanga.
Ar bereikia steb∂tis, kad tuo
netruko pasinaudoti ir Gedvydas
Vainauskas, kurio vadovaujamas
"Lietuvos rytas" po Ωurnalisto
V.Lingio tragedijos ramia såΩine
bizniavo toliau ir nuolankiai spausdino uΩ pinigus Georgijaus Dekanidz∂s vießus pareißkimus, reikalaujançius paleisti iß kal∂jimo
jo s∆n¨ Boriså, - nekaltai persekiojamå antisemit¨.
Galb∆t tada Gedvydas ir pasteb∂jo, kaip gera padarius nusikaltimå tur∂ti patvar¨ "stogå"
arba priedangå, po kuria reikalui esant galima saugiai pasisl∂pti ir tokiu b∆du ißvengti atsakomyb∂s prieß ^statymus.
Ko gero, ißsigand´s apipjaustymo proced∆ros, jis ir jo draugeliai (Benas Gudelis su Gediminu Vagnoriumi) pasirinko maΩiau
skausmingå, bet ne maΩiau efektingå priedangå (kalbant bandi-

t¨ terminais - "stogå"), kas iki ßiol
leidΩia jaustis nebaudΩiamiems.
Jie pasirinko lietuvißkå religijå - krepßin^, o dar konkreçiau:
Benas (beje, irgi turintis Ωydißko kraujo) çiupo Panev∂Ωio krepßinio komandå "Sema", o Gedvydas priglaud∂ po savo sparneliu
Vilniaus "Statybå", v∂liau perkrikßtytå ^ "Lietuvos rytå".
O kad abu "krepßinio naujokai" per daug nerizikuot¨ savo
pinigais, j¨ biçiulis Gediminas
Vagnorius, tuometinis Lietuvos
premjeras, jiems iß anksto apdairiai paΩad∂jo ^ abi min∂tas
krepßinio komandas pervesti iß
biudΩeto ßimtus t∆kstançi¨... Negana to, ponui Vagnoriui premjeriaujant, valstybin∂s ^mon∂s
buvo spaudΩiamos iß pelno remti biçiulio G.Vainausko "Lietuvos ryto" komandå, kai kada net
ir tos valdißkos gamyklos, kurios ißlaikydavo savo krepßinio komandas, pavyzdΩiui, "Alitos" ßampano gamykla.
Tikiuosi, atsakiau ^ vießå Arvydo Sabonio klausimå: "Kod∂l
Lietuvoje yra viskas atvirkßçiai
ir LKL çempionai "Ûalgirio" komanda gauna tik... kaip uΩ bronzå?" Tod∂l, kad pas mus ir valdΩioje, ir Ωiniasklaidoje, ir sporte klesti korupcija.
Niekaip negal∂jo m∆s¨ premjeras iß biudΩeto atiduoti ißkovotus pinigus çempionams, kol
nesusimok∂jo savo draugeliui iß
Íri Lankos - galb∆t ten atostogaudamas pasiskolino, gal kortomis
pliaΩe prasiloß∂, o gal ir dalydavosi, - kas dabar Ωino.
Bet kuriuo atveju - apetitas
kyla bevalgant... Èsismagin´s G.Vainauskas jau nebepraß∂ iß verslinink¨ laikraßçiui reklamos, bet
reikalaute reikalavo "remti" krepßin^, o tuos, kurie spardydavosi,
r∂m∂ prie sienos tokiais argumentais: "Tu kå, nemyli krepßinio?!"
Kas gal∂jo nusp∂ti, kad "meil∂s" pertekliumi, kur^ be joki¨
mokesçi¨ ißsidalydavo G.Vainauskas su kitais stambiausiais "Lietuvos ryto" akcininkais, susidom∂s prokuroras K´stutis Betingis? Be to, nustatys, kad per krepßinio klubå su Vilniaus banko pagalba buvo plaunami ne tik pinigai, bet ir profsåjungos turtai...
Ítai tada ir pravert∂ naujoji
priedanga aferoms pasl∂pti: "Gelb∂kit! Krepßinis pavojuje!!!"
Toks nebaudΩiamumas pagimd∂ napoleonå, kuriam ner∆pi jokie ßalies ^statymai. Krepßinio klubå pavert´s pinig¨ plovykla, jis gali dabar nebesivelti
^ jokias diskusijas, vaizduoti, kad
tai jo nelieçia, kad jis yra ramus
ir orus. Jam r∆pi tik Lietuvos
krepßinis! (Ir iß ties¨ - kur tau
ner∆p∂s pinig¨ plovykla, kai "prizais" per pusmet^ ißmokama trys
milijonai lit¨!)
Argi tikrai visi ßie neßvar∆s
darbai neverti "Lietuvos ryto"
skaitytoj¨ d∂mesio? O gal kas
nors Ωino, kå dar turi padaryti
Gedvydas Vainauskas ir jo s∂brai, kad "Lietuvos rytas" pagaliau teikt¨si atkreipti ^ tai savo
skaitytoj¨ d∂mes^?
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KIEK KAINUOJA DEMOKRATIJA?
T´skime "apsivalymo" proceså. Tiesa, juk sutar∂m, jog "apsivalymo" pavadinimas yra niekam tik´s. Nebent sovietiniams
laikams atminti, kai buvo madinga prieß darbo liaud^ savo "mundurå ißsivalyti". Ta proga prisiminkime, kas ß^ terminå ^ apyvartå paleido.
Kad neskamb∂t¨ tautin∂s "perestroikos" ß∆kis, kaip chemin∂je valykloje ved∂jos pastaba, si∆lau paprastå terminå: "sakyti tieså". Kaip mus moko krikßçioni¨
moral∂. Pagaliau - mama ir t∂t∂.
Juk tikrai negraΩu meluoti. Ypaç
iß TV ekran¨, laikraßçi¨ puslapi¨
ir aukßt¨ trib∆n¨.
Kitaip Ωmon∂s nebepasitik∂s
nei valdΩia, nei Ωiniasklaida.
Tod∂l darsyk vießai ^sipareigoju raßyti tiktai tieså, be to, si∆lau Jums patiems mane kontroliuoti: sutinku uΩsiçiaupti ir vießai atsipraßyti ißkart po to, kai b∆siu vießai demaskuotas melu.
PavyzdΩiui: sakiau ir sakysiu, kad Gedvydas Vainauskas
krepßiniu naudojasi kaip ißkaba, po kuria slepiasi finansiniai
nusikaltimai - pinig¨ plovimas,
milijonas nemok∂t¨ mokesçi¨,
profsåjungos turto pasisavinimas, akcinink¨ dividend¨ neißmok∂jimas.
Tai va: jeigu G.Vainauskui
nepatinka, kå çia raßau, jam tereikia "Respublikai" pateikti savo kontrargumentus, ir tuomet
sutiksiu arba pulsiu ginçytis. Nes
tiesos aukso vidur^ galima rasti,
keiçiantis argumentais, o ne tomo ar napoleono pravard∂mis.
Kod∂l nem∂gstantis garbingos konkurencijos redaktorius
skaitytojams, kuri¨ dar ßiek tiek
liko, nenori papasakoti visos tiesos? Kas bus, kai visi ißsilakstys? Juk kaltinimai jau skamba ne
tik iß konkurent¨, Ωymi¨ sportinink¨, nusipelniusi¨ meno veik∂j¨, politik¨ l∆p¨, bet ir uΩstal∂je prie alaus bokalo.
Laikytis oriai ir nereaguoti ^
kritikå, kai ßurmuliuoja visa Lietuva - trumpalaik∂ taktika. Jeigu kam nors atrodo, kad "Respublika" ßitaip "konkuruoja" su buvusiu lyderiu, prisiminkite, kad
mes nebe vienißi. È kovå su neteisybe jau atvirai stojo du seim∆nai - Rolandas Pavilionis ir
Petras GraΩulis. Jiems trauktis
neb∂ra kur - pernelyg aißkiai ißreißk∂ savo pilietin´ pozicijå: tai,
kå ißdarin∂ja "Lietuvos rytas" ir
kam nuolaidΩiauja m∆s¨ valdΩia,
t´stis nebegali. Ir jie renka balus prieß rink∂jus. O kas çia bloga - jeigu visi m∆s¨ valdΩios ißrinktieji ßitokiu b∆du uΩsitikrint¨ rink∂j¨ paramå, Lietuva seniai klest∂t¨ ir be Europos pagalbos.
Gaila, kad iß 141 Seimo deputato pilietin´ atsakomyb´ jauçia tik du. Likusieji Ωi∆ri, kuo
baigsis Vainausko ir Tomkaus
dvikova. Bijo apsirikti ir ne tam
palaiΩyti... Po to bus neskanu
prieß laim∂tojå. Galiu nuraminti: aß taip nekençiu padlaiΩ∆n¨,
kad po savo pergal∂s leisiu ir toliau naudotis pralaim∂jusiuoju.

Skanaus!
Jeigu ir politik¨ pavyzdys
G.Vainauskui netinka, priminsiu
prokurorus. Argi Antanas Klimaviçius ir K´stutis Betingis turi d∂l ko konkuruoti su Gedvydu Vainausku? UΩ kå "Lietuvos
rytas" prokurorus persekioja,
uΩuot atsak´s ^ kritikå? UΩ tai,
kad jie dr^sta ^statym¨ laikytis?!
Bet juk j¨ toks darbas! Kreipiasi su pareißkimu A.Zuokas d∂l
man´s - jie nagrin∂ja; kreipiasi
su medΩiaga STT d∂l Zuoko - jie
nagrin∂ja; kreipiasi d∂l Vainausko VMI su bakroto byla - irgi
nagrin∂ja. Toks prokuror¨ darbas. Tirti ir nagrin∂ti pilieçi¨ pareißkimus.
Ko pyksta ir nervinasi Gedvydas? Kod∂l jis puola prokurorus ir neleidΩia jiems ramiai atlikti savo pareig¨ T∂vynei? Gal,
sakau, ko bijo? Mano galva, jam
labiau reik∂t¨ bijoti teismo. Jo vietoje liepçiau savo raßtvedΩiui
Rimvydui Valatkai, uΩuot tußçiai
siutinus Arvydå Sabon^ ir prokurorus, verçiau suraßyti paskutin^ Ωod^ teis∂jams: "Gerbiamas
Teisme, kai aß buvau jaunas
LLKJS CK biuro narys, buvau
dar visai maΩas (kaip dabar) ir
nieko nesupratau, o kai prasid∂jo Såj∆dis ir mano laikraßtis
"Komjaunimo tiesa" j^ uΩsipuol∂, aß tada tikrai dar neΩinojau,
kuo viskas baigsis ir kas laim∂s
(komjaunuolio garb∂s Ωodis!), o
LLKJS CK sekretorius Algirdas
KumΩa ir LLKJS CK reikal¨ tvarkytojas Vidmantas Strimaitis man´s ne^sp∂jo, kad gali baigtis blogai, nors aß juos labai labai myl∂jau ir perleidau daug laikraßçio
akcij¨ mainais (barteriu) ^ komjaunuoli¨ turtå, prie kurio aß priskirçiau ir profsåjung¨ Ledo r∆mus, kadangi tais laikais daΩnas
profsåjungos narys b∆davo ir
komjaunuolis, bet nebegaliu daugiau t´sti, nes jau baigiasi sakinys ir plauçiuose oras (komunisto garb∂s Ωodis!)".
Jeigu tokiå arba panaßiå kalbå savo ßefui suraßyt¨ Rimvydas Valatka, b∆t¨ aißku, kad nuoßirdΩiai nori jam pad∂ti. O kai
jis ant prokuror¨ loja, net jauni
"Lietuvos ryto" korespondentai
juokiasi, kad j¨ pirmasis redaktoriaus pavaduotojas R.Valatka
taiko ^ savo boso G.Vainausko
k∂d´: specialiai siekia ^siutinti
prokurorus, kad ßie vyriausiajam redaktoriui teisme kuo ilgesn∂s bausm∂s pareikalaut¨.
N∂ra jokio pagrindo ^tarti,
kad prokurat∆ra tendencingai
uΩsimanyt¨ Gedvydå Vainauskå
uΩ ∆s¨ patampyti. Ûino, su kuo
reikalå turi. Visi mat∂, kaip susiklost∂ K´stuçio Betingio likimas. O kaip ponas Vainauskas (atsipraßau, ponia Vainauskien∂),
dar kartå atsipraßau: abu labu
tokie - per spaudå Lietuvos premjerå tarß∂!.. Bet visa tai tik teorija, o praktika rodo prießingai:
jau greiçiau G.Vainauskas prokurorus gali nuskriausti - ißgr∆s urmu visus ^ Kaunå, niekaip nesutilps pono Betingio kabinete, ir
uΩtrokß per G.Vainauskå Lietu-

vos teis∂sauga, ir nebus kam pas
mus ^statym¨ priΩi∆r∂ti, amen.
(Norit, dabar visus paerzinsiu? Ot, imsiu ir susitaikysiu su
Vainausku! Arba dar geriau - su
Vainauskiene. Susikibsim uΩ rank¨, apgl∂bsim prokurat∆rå ir negyvai uΩdusinsim: aß jiems parodysiu - "Visiems ^statymai vienodi!" Ûinos, kaip su runkeliais
prieß elitå eiti! Vien tik pagal
mero Zuoko pareißkimå man deßimt met¨ gresia, o kur dar penkios ^mon∂s, pasiruoßusios mane apkaltinti reketu.)
Sutikite, kad man naudingiau
susitaikyti nei toliau kariauti. Bet
kaip valdΩia mums dr^sta si∆lyti
susitaikyti? Negi ßitoki¨ nusikaltim¨ galus nori sukißti ^ vanden^? Na jau ne, mano mielieji, aß
pasiryΩ´s kovoti iki pabaigos. Jeigu reik∂s - iki tol, kol vienam iß
m∆s¨ Teismas paskirs aukßçiausiå bausm´. Juk akivaizdu, kad
mudviem Lietuvoje vietos per
maΩa. Be to, per j^ nesyk yra nukent∂jusi mano reputacija...
Juk kitados aß gars∂jau kaip
doras ir garbingas Lietuvos pilietis, per dienå gaunantis ßimtus mane palaikançi¨ laißk¨. O
kas v∂liau atsitiko?
Aß buvau ißrinktas ^ Såj∆dΩio
iniciatyvin´ grup´. Po pasisakymo mitinge, kur aß kritikavau
A.Brazauskå, netekau darbo
"Íluotos" Ωurnale. Metus aß politikavau su såj∆dininkais. V∂liau ißrinko ^ TSRS deputatus ir
aß (kartu su kitais) vaΩiavau ^
Maskvå Såjungos griauti.
Sugriov∂me. (Aß irgi!)
Po to iß naujo valstyb´ k∆r∂me. Aß suk∆riau Såj∆dΩiui dienraßt^ ir naiviai maniau, kad jame
nebus cenz∆ros. Aß galvojau, kad
pas mane dirbs tik såΩiningi ir
laisvi Ωurnalistai.
Paskui aß sukonfliktavau su
Såj∆dΩio bendraΩygiais. Jie ^siΩeid∂, kaip aß dr^stu kritikuoti
savißkius. Aß supratau, kad gim∂ nauja nomenklat∆ra. Pasigirdo ß∆kiai: "Geriau durnas, bet
savas!" Labai daug kas atsißauk∂. Bet ne aß! Aß nesp∂jau...
Såj∆dΩio Seimas mane apsvarst∂ kaip Tarybos nar^. Aß atsakin∂jau jau kaip laisvos "Respublikos" pilietis. Nesusißnek∂jome.
Lietuva dar buvo okupuota. O
aß ißsilaisvinau anksçiau uΩ kitus.
Tod∂l Seime visi r∂k∂, ßvilp∂,
ßauk∂, bet niekas neplojo. Aß atßoviau, kad skandalai spaudai tik
^ naudå, bet man´s nebeklaus∂.
Ißsiskyr∂me kaip j∆roje laivai:
aß nuvairavau ^ redakcijos pus´,
o durni¨ laivas - link Vytauto Petkeviçiaus.
Taip ir ißsiskyr∂me: jie sako, kad aß iß j¨ pavogiau laikraßt^, o aß sakau, kad jie iß man´s
pavog∂ Såj∆d^. UΩ tai aß juos negraΩiai apraßiau, o jie mane visaip ßmeiΩ∂ - "kag∂bistu" ir "vagimi" vadino. D∂l to aß juos irgi
ßmeiΩiau: Virgilij¨ Çepait^ aß
ißvadinau "Juozu", Zigmå Vaißvilå - "Ûaliuoju", tiktai Zitos Íliçyt∂s aß niekaip nevadinau, nes
po to, kai ji mus uΩpuol∂ - kam
propaguojame prostitutes, aß ka-

tegorißkai uΩdraudΩiau jos pavard´ "Respublikoje" min∂ti. D∂l
viso pikto. O Vytautå Landsberg^ aß sålygißkai "oΩiu" pavadinau
ir liepiau apipjausçius visiems
ant sienos pasikabinti. Kitaip aß
jo niekaip nebegal∂jau pavadinti, nes visus Ωinomus pavadinimus
aß jau buvau sunaudoj´s savo
bendraΩygiams. Koks aß jaunas
buvau!
Ítai tokia mano istorin∂ biografija, beveik niekuo nesiskirianti nuo mano Såj∆dΩio bendraΩygi¨: "Viskå - aß, aß, aß! Ir dar ßiek
tiek kiti, kuri¨ pavardΩi¨ nelabai prisimenu, nes jos nereikßmingos".
O Lietuvoje prasid∂jo investicini¨ çeki¨ vajus, prichvatizacija. Galvas ∂m∂ kelti ^vair∆s bandit¨ susivienijimai. Galingiausia
ir labiausiai suaugusi su valdΩia
buvo "Vilniaus brigada". Prieß jå
net pareig∆nai buvo bej∂giai. Kai
tekdavo imtis prevencini¨ priemoni¨, kißdavo banditams panos∂n
"Respublikå" ir teisinosi, kad nieko negali padaryti, turi vykdyti
pareigå, nes spauda raßo.
Tuo tarpu, kol vienas mano
pavaduotojas Vitas Lingys kariavo su mafija, kitas - Rytis Taraila su ja draugavo ir "Panteros"
sand∂liuose matavosi kostiumus.
Kai mums su Vitu apie tai praneß∂ "Respublikos" advokatas
Kazimieras Motieka, mes liep∂me R.Tarailai pasiaißkinti, bet
ßis viskå neig∂... V∂liau, per V.Lingio Ωudik¨ teismå, liudininkai dav∂ parodymus, kad tai - teisyb∂.
Tod∂l dabar, kai man´s klausia, kaip k∆r∂si "Respublika", atsakau: tur∂jau du partnerius; vienå - banditai nußov∂, kitas jiems
parsidav∂.
Paskui vyko daugyb∂ kit¨ kar¨. Kov∂m∂s su EBSW, "Luok∂s", "Lietverslo" vyrukais, kurie
glaudΩiai dirbo su valdΩia. M∆s¨
niekada nepalaik∂ kolegos nei
iß kit¨ laikraßçi¨, nei iß televizij¨. Prießingai: per m∆s¨ karus jie
gerai uΩsidirbdavo iß reklamos ^Ωeisti "herojai" jiems neß∂ apmokamus skelbimus, kuriuose d∂davo ^ ßuns dienas "respublikonus" ir ypaç - mane. Tad netrukau pagars∂ti kaip aferistas, reketininkas ir parsidav∂lis. Taip
man ir reikia. Tuomet dar neΩinojau, kad negana paçiam neimti kyßi¨, bet reikia b∆ti tikram,
jog uΩ tave nepaims kiti.
Tai supratau po susitikimo
su Sigitu Çiapu, kur^ po dviej¨ m∂nesi¨ nußov∂ Kauno banditai.
Kai "Respublikos" spec. korespondent∂ Dalia Jazukeviçi∆t∂ apraß∂ jo verslo partnerio ΩmogΩudyst∂s Vokietijoje versijå, pas j^
prisistat∂ garsus verslininkas,
v∂liau ats∂d∂j´s uΩ mokesçi¨ nemok∂jimå, ir pasisi∆l∂ uΩ tris
t∆kstançius doleri¨ viskå taip sutvarkyti, kad "Respublika" daugiau neraßyt¨. Laimei, S.Çiapas
tikino ßios paslaugos atsisak´s.
Tai niekis, palyginti su tuo,
kas atsitiko "Respublikai", kariaujant d∂l Europos Såjungos milijon¨, skirt¨ smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje remti.

Tada aß buvau uΩsiut´s ant
viso pasaulio. ValdΩia su "Tauro"
banku prießaky net nesimaskuodama vog∂ Jums iß panos∂s Europos skirtas l∂ßas, o visa ßalies
spauda (ißskyrus "Lietuvos aidå") ir televizija (^skaitant regionin´) var∂ ant mano galvos propagandin^ purvå ir aißkino visiems, kad d∂l kaΩko p.Konopliovas su p.Tomkumi susipyko.
Ponas Vainauskas kaip visada susißlav∂ uΩ neutralumå milijonus, mainais ^sipareigoj´s spausdinti "Savininko" puslapius, o ant
mano redakcijos buvo vienu metu uΩsiundytos revizijos iß Mokesçi¨ inspekcijos, iß "Sodros", iß
VRM Tardymo departamento.
"UΩßald∂" visas såskaitas, o kad
nusiraminçiau, nakt^ nam¨ kieme
susprogdino kovin´ granatå ir
oficialiai paleido juokelius, kad
granatå ^simeçiau pats "nor∂damas ißgars∂ti". O kelias dienas
prieß tai iß man´s at∂m∂ ißduotå ginklå savigynai, nors valdΩios
vyrams sustiprino apsaugå, nes
kaip tik tada atmet∂ B.Dekanidz∂s malon∂s praßymå.
Dar ilgai po to "respublikonus" tamp∂ po prokurat∆ras, kaltino reketu ir Lietuvos ekonomikos pamat¨ griovimu, bet kai aß
ißkart prisipaΩinau, kad tikrai nor∂jau sugriauti Lietuvos ekonomikå, jauna prokurat∆ros staΩuotoja sutriko ir pareikalavo pateikti ^rodymus. Ítai tada jai parodΩiau ilgå pirßtå ir atsakiau, kad
^rodymus teks susirinkti patiems.
Kad buvo duotas iß aukßçiau
^sakymas mane uΩdaryti ^ Lukißkes, neseniai interviu "Respublikai" patvirtino Vilniaus apygardos prokuroras Ramutis Janceviçius. Savo atsiminimais knygoje
dalijasi ir buv´s VMI virßininkas
Petras Navikas, kuriam aißkiai
liep∂ rasti "Respublikoje" uΩ penkis milijonus baud¨, kad b∆t¨ garantuotas bankrotas. O "Lietuvos
ryto" valdΩia praß∂ neliesti - labai jau geras laikraßtis. (KaΩkod∂l
jis visoms valdΩioms patinka.)
O pra∂jusiais metais Ωi∆riu
TV Ωurnalisto Virginijaus Gaivenio interviu su VSD karininku
Valerijumi Saveljevu, vykdançiu
uΩduot^ mane sudoroti, ir klausausi, kaip jis stebisi, kokiu b∆du 1994-1995 metais man pavyko ißsikrapßtyti, juk viskas buvo
taip gerai suplanuota! Pasirodo,
net ßiandien VSD ßefo Meçislovo Laurinkaus, anuomet dirbusio "Tauro" banke, nedomina, kur
ißgaravo deßimtys milijon¨ ekiu
iß Europos? Jam kur kas svarbiau
suΩinoti, kaip tuomet ißsisukau...
Atskleisiu komercin´-valstybin´ paslapt^: pardaviau sand∂lius, administracijos patalpas
spaustuv∂je, biurå Klaip∂doje,
o kadangi mus kredituoti ir pas
mus reklamuotis visoms ^mon∂ms premjeras Adolfas ÍleΩeviçius grieΩtai uΩdraud∂, teko
dirbti ir ßeßtadieniais, ir sekmadieniais, keltis penktå ryto, o
gultis antrå nakties. (Panaßiai
kaip dabar.) Nieko nepadarysi.
UΩ demokratijå tenka brangiai
mok∂ti.
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ÍEÍTASIS – PAGAL PILYPÅ

PREZIDENTÅ ÍANTAÛAVO
NE BORISOVAS, O LAURINKUS!
Pirmadienin∂je TTT laidoje
garsi Ωurnalistini¨ tyrim¨ specialist∂ R∆ta Grineviçi∆t∂ savo
Ωi∆rovams pademonstravo publicistin^ siuΩetå, kuriame akivaizdu, jog spausti prezidentå ir manipuliuoti "kompromatu" prieß
j^ steng∂si saugumietis M.Laurinkus. Nors laidoje dalyvav´s Jo
Ekscelencija Rolandas Paksas
labai nenor∂jo to pripaΩinti ir atkakliai demonstravo lak∆nißkå
ryΩtå daryti Lietuvoje tvarkå, faktai byloja prießingai.
...Sugr^Ωkime ^ pra∂jusi¨ met¨ sausio m∂nesio pabaigå. Lietuvoje tvyrojo dvivaldyst∂: Jo
Ekscelencija Valdas Adamkus
dar nebuvo ißsikraust´s iß S.Daukanto r∆m¨, o ißrinktasis prezidentas Rolandas Paksas dar nebuvo inauguruotas. Toks pereinamasis laikotarpis.
Staiga Lietuvoje nuskamb∂jo VSD agento Valerijaus Saveljevo istorija. TV3 Ωurnalistas
V.Gaivenis savo laidoje "Abipus
sienos" pateik∂ nenuginçijamus
garso ir vaizdo ^rodymus, uΩfiksuotus slapta kamera, kuriuose
aißkiai matyti ir gird∂ti, kaip sau-

gumietis V.Saveljevas, vykdydamas prezidento V.Adamkaus ir
VSD vadovyb∂s nurodymus, vießai val∂si kojas ^ Lietuvos Konstitucijå, ^ demokratijå, ^ ΩodΩio
ir spaudos laisv´. Neminint - paprasçiausi¨ Ωmogaus teisi¨.
Pirmå kartå istorijoje Lietuvos pilieçiai gal∂jo savo akimis
ißvysti, kad m∆s¨ ßalyje viskas
^manoma: VSD karininkas su pasigardΩiavimu d∂st∂, kaip valdΩiai ne^tikusiam Ωmogui (pavyzdΩiui, ßi¨ eiluçi¨ autoriui) galima
lengvai "prispausti uodegå": "tik
duokit bent kok^ si∆lo galå uΩsikabinti", "VSD ekonomikos skyrius gal∂s pripaißyti kok^ nors
l∂ß¨ ßvaistymå", "yra deßimt b∆d¨, kaip pasodinti bet kok^ Ωmog¨", "tik pad∂kite gauti kompromatå" ir "j^ realizuoti per kok^
kanalå"... Tai citatos iß VSD agento V.Saveljevo pasisakymo, kur^ uΩfiksavo ir visiems pademonstravo V.Gaivenio kamera.
Tåkart "Respublika" ilgai ir
nuobodΩiai aißkino savo skaitytojams, jog tai, kas atsitiko - ne
m∆s¨ problema. Tai - visos Lietuvos problema! VSD karininko

V.Saveljevo ißpuolis prieß "Respublikos" ir "Vakaro Ωini¨" leid∂jå gal∂jo paskatinti ne tik VSD,
bet ir kitas j∂gos strukt∆ras pagal komandå "iß aukßçiau" (arba
be jos) susidoroti su bet kuriuo
ne^tikusiu Ωmogumi (pavyzdΩiui,
p.Saboniu arba p.Jonaiçiu, p.Sondeckiu arba p.Petraiçiu, p.Braziu
arba p.Brazausku ir net paçiu
ponu prezidentu!).
Save gerbianti demokratin∂
valstyb∂ niekada neleis persekioti pilieçi¨ vien d∂l to, kad kaΩkam nepatinka, kaip jie elgiasi arba galvoja. DaΩniau pasitaiko,
jog panaßius atvejus b∆na sunku
^rodyti.
Í^ kartå Ωmogaus teisi¨ paΩeidimas buvo vaizdajuost∂je uΩfiksuotas! È tai prival∂jo sureaguoti abu tuometiniai prezidentai.
Jie kreip∂si ^ tautå su paΩadu,
kad VSD metod¨ netoleruos ir
atidΩiai seks ^vykius.
Daug rimçiau ^ tai reagavo
pasaulio leid∂j¨ bendruomen∂,
kuri puikiai suvokia, kå reißkia
laisv∂, demokratija ir spaudos
Ωodis. È ßalies vadovus kreip∂si
Pasaulio laikraßçi¨ leid∂j¨ asocia-

cija, protestus pareißk∂ Lenkijos ir Skandinavijos leid∂jai.
Taçiau VSD generalinis direktorius M.Laurinkus ißsisuko. Iß pradΩi¨ tikino, kad V.Saveljevas - provokatorius; po to
- kad veik∂ be VSD Ωinios; dar
v∂liau skandalå "lokalizavo" ir pagal ^prastå schemå visuomenei
pavojingå reißkin^ pavert∂ buitiniu dviej¨ asmen¨ konfliktu: atseit susipyko du seni draugeliai "ponas Saveljevas ir ponas
Gaivenis". O visa Lietuvos Ωiniasklaida gal¨ gale pareißk∂
solidarumå: sutartinai pritar∂
VSD pozicijai.
Ißdavusi Ωurnalistå V.Gaiven^, kuris, uΩuot bendradarbiav´s
su VSD, demaskavo agentå, Lietuvos Ωiniasklaida prad∂jo bendradarbiauti su Lietuvos saugumu. Ir tebedirba iki ßiol. Smagiai
dirba, net fakt¨ netikrindama.
UΩ kiek perka - uΩ tiek parduoda! Kartais net peßasi d∂l telefonini¨ pokalbi¨ ißklotini¨: kas
pirmas gaus? Kas pirmas informuos? Èsivaizduoju, kiek dΩiaugsmo saugumieçiams.
Íiandien Valstyb∂s saugu-

mo departamentas valdo Lietuvå, o jam tarnauja televizijos ir
spaudos Ωurnalistai, kuri¨ ßventa pareiga - tarnauti demokratijai. UΩuot gyn´ Ωmog¨ ir jo teises, VSD bendradarbiai - Ωurnalistai patys pilieçi¨ laisves paΩeidin∂ja ir uoliai siunçia ^ eter^ bei pirmuosius puslapius asmenini¨ telefon¨ ißklotines. Paskui patys bijo telefonu naudotis,
kad tik kas nors ko nors nenuklausyt¨ ir ne^raßyt¨, o paskui
bylos neißkelt¨, nes VSD kartais
juok¨ nesupranta.
Geriausiai tai suvok∂ V.Adamkus, kuris tada buvo ne juokais
susir∆pin´s, pats pasiskambino
^ pasaulin´ leid∂j¨ b∆stin´, pats
band∂ "gaisrå gesinti". Antra vertus, pats ir "uΩdeg∂", pasak V.Saveljevo.
Tuo tarpu naujai ißrinkto prezidento elgesys buvo keistas ir
nepaaißkinamas. UΩuot pasinaudoj´s puikia proga atsikratyti netinkamo VSD vadovo, Rolandas
Paksas kaΩko dels∂ ir su juo konfidencialiai susitikin∂jo.
Nukelta ^ 11 p.
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Atkelta iß 10 p.
Nors "Respublika" ir "Vakaro Ωinios" kasdien raß∂, kad
M.Laurinkus net susiriesdamas
meluoja, kad VSD prieß "Respublikos" grup´ veik∂ ne tik
Vilniuje, bet ir Klaip∂doje - prieß
"Vakar¨ ekspreså", net nurod∂me VSD skyriaus vadovo pavard´, kuris dav∂ ^sakymå veikti prieß spaudå, niekas iß valdΩios nereagavo. O M.Laurinkus
toliau sau ramiai melavo tautai. Aißkino, kad V.Saveljevas atleistas, o ßis iß ties¨ savo noru
iß∂jo.
Kadangi raßyti tå pat^ kasdien ^kyr∂jo, asmenißkai susitikau su Meçiu Laurinkumi ir pareikalavau vießai atsipraßyti. Per
tå susitikimå M.Laurinkus man
uΩsimin∂, kad J.Borisovas dirba
su teroristais, ir papriekaißtavo,
kod∂l mes apie tai neraßome.
"Bus faktai - paraßysime!" - atsakiau, bet M.Laurinkus pasiguod∂, kad nelengva juos surinkti.
Taip ir ißsiskyr∂me. M.Laurinkus
per spaudos konferencijå vießai
m∆s¨ atsipraß∂. Ir Saveljevo
skandalas nurimo.
Esminis klausimas, kod∂l
R.Paksas tik skambiais pareißkimais, o ne konkreçiais veiksmais gyn∂ spaudos laisv´ ir paΩeistas Ωmogaus teises, liko neatsakytas. Buvo tokia puiki proga nuimti savivaliautojå VSD generolå! Kod∂l R.Paksas pasirinko kompromiså? Kod∂l lauk∂,
kol viskas aprims? Atsakymas
paaißk∂jo beveik po met¨.
Jau prasid∂jus prezidento
skandalui, visuomen∂ suΩinojo,
kad M.Laurinkus slaptus J.Borisovo telefonini¨ pokalbi¨ ^raßus
pateik∂ ißklausyti R.Paksui. Faktas nustatytas. J^ patvirtina ir
M.Laurinkus, ir pats prezidentas.
Kitas klausimas: kas tai buvo - geranorißkas ^sp∂jimas ar
ßantaΩas?
Atsakysiu ißkart: n∂ra jokio
skirtumo! Banditai atvirai ßantaΩuoja savo aukå: "Pinigai arba
gyvyb∂!" Civilizuotas ßantaΩas
skamba dviprasmißkai. Jis daΩniau panaßus ^ geranorißkå persp∂jimå. Tuo paçiu ßantaΩuojama ir apsidraudΩiama: atseit jei
kas, Ωinok, aß tave ^sp∂jau.
Prisiminkite V.Ûiemelio istorijå, kai jis supaΩindino premjerå Vagnori¨ su paΩyma, kurioje kalbama apie 4 mln. kyß^. Jiedu iki ßiol nesutaria: vienas sako, kad tai buvo ßantaΩas (tod∂l
nu∂m∂ ministrå), kitas - kad geranorißkas ^sp∂jimas (tod∂l nukent∂jo).
Pamåstymui - dar vienas pavyzdys. Pra∂jus savaitei po prezidentinio skandalo, vakare ^ mano namus atl∂k∂ net du direktoriai - Vytautas Liubinas ir Romas Bubnelis. Abu susijaudin´.
Paaißkino, kad R.Bubnelis gr^Ωo
iß susitikimo su Art∆ru Zuoku,
kuris liep∂ man perduoti, kad
skubiai ißvaΩiuoçiau iß Lietuvos:
atseit R.Paksas jau pasmerktas,
reikalas ißsispr´s per savait´,
tik nereikia, kad aß kliudyçiau.
Eså G.Vainauskas jau ißvaΩiav´s
- turiu pasekti jo pavyzdΩiu, nes
kitaip bus blogai - jau surinktas
"kompromatas". "Zuokas labai
praß∂ tave ^kalb∂ti!" - uΩbaig∂
R.Bubnelis.

Ûinote, d∂l ko ilgiausiai trise
ginçijom∂s? R.Bubnelis su V.Liubinu aißkino, kad tai - geranorißkas persp∂jimas apie galimå gr∂sm´. O aß atkakliai kartojau, jog
tai - grasinimai ir ßantaΩas! Juokingiausia, kad taip vieni kit¨ ir
ne^tikinome. Net mano paskutinis argumentas - "Kas gali dr^sti man, laisvam pilieçiui, ^sakin∂ti, kada ir kuriam laikui privalau
ißvaΩiuoti?!" - j¨ nepaveik∂. Abu
porino, kad A.Zuokas "tik persp∂jo, o ne grasino".
Beliko veikti pagal subordinacijå: netaktißkai priminiau, kas
bosas, ir liepiau paskambinti
A.Zuokui bei pasi¨sti j^... (Íioje
vietoje kas neturi fantazijos gali pyptel∂ti.)
Kas buvo teisus, paaißk∂jo
kai "Vakaro Ωinios" prad∂jo
spausdinti "suokalbinink¨"
(A.Zuoko, R.Valatkos, M.Laurinkaus, A.Janußkos ir kt.) nuotraukas iß j¨ susib∆rimo viet¨.
A.Zuokas atvyko ^ redakcijå ir
persp∂jo, kad tuoj bus karas su
"Respublika". Ir dar kartå primin∂, jog aukßti pareig∆nai
R.Pakso likimå jau nusprend∂,
tad b∆t¨ geriau, jeigu netrukdyçiau.
Paklausus, kaip trukdau, meras maloniai paaißkino, kad ginu Pakså. Tada aß jam paaißkinau, kad ginu ne R.Pakså, o demokratijå: mano spauda apie
prezidentå paraßo viskå, kå ir
kiti, ir dar tai, ko m∆s¨ konkurentai negali: duodame pasisakyti kitai pusei. Ißklausome kitå nuomon´! D∂l to m∆s¨ skaitytojai viskå Ωino, o konkurent¨
- tik pus´ tiesos, be to, subjektyviå - tik negatyviå informacijå
apie R.Pakså. Tod∂l j¨ tiraΩai
krenta, o m∆s¨ kyla... A.Zuokas
susimåst∂ ir prisipaΩino, kad
apie tai nepagalvojo. "NeuΩsiΩaiskit!" - atsisveikindamas persp∂jo. Gal pagrasino.
Tod∂l M.Laurinkaus prezidentui perduotå medΩiagå apie
J.Borisovo pokalbius reikia traktuoti dvejopai: arba persp∂jimas,
arba grasinimas! Kadangi R.Paksas prieß VSD nebesi∂m∂ grieΩt¨ veiksm¨, galima teigti, jog jis
tai suprato kaip ßantaΩå.
Kas beliko prezidentui Rolandui Paksui, kai j^ prad∂jo
spausti iß vis¨ pusi¨? Dalia Kutrait∂ j^ spaudΩia, kad atsiribot¨
nuo J.Borisovo. Jurijus Borisovas
j^ spaudΩia, kad atsiribot¨ nuo
D.Kutrait∂s. "Respublika" per
laikraßt^ j^ spaudΩia, kad sutramdyt¨ M.Laurink¨. M.Laurinkus
j^ spaudΩia, kad nepasiduot¨ "Respublikai".
Situacija nepavyd∂tina. Ir m∆s¨ prezidentas pasirenka kompromiså: uΩuot ryΩtingai veik´s kaip
ßalies vadovas, nutaria laukti ir
nieko nedaryti. Nuo tos akimirkos, atsisak´s bet kokios pozicijos, kaip teisingai pasteb∂jo
A.Paulauskas, jis tampa lengvai
paΩeidΩiamas.
Dar labiau paΩeidΩiamas jis tapo po to, kai vis d∂lto apsisprend∂ d∂l patar∂j¨ korpuso: pasirinko D.Kutrait´ ir atsisak∂ J.Borisovo paslaug¨. J.Borisovas pasiuto. Ißleid´s per milijonå ir atsid∆r´s "uΩ borto", jis skambin∂jo patar∂jams telefonu ir paskutiniais keiksmais pl∆do prezidentå, band∂ priminti susitari-

mus, gåsdino papasakoti tieså, po
ko prezidentas tapt¨ politiniu lavonu.
Be abejo, M.Laurinkui tokie
J.Borisovo pykçio priepuoliai,
kruopßçiai fiksuojami pasiklausymo aparat¨, buvo tikras lobis!
"Kompromatas" apie prezidentå augo kaip ant mieli¨! Beliko
^mesti ßiek tiek "prieskoni¨":
apie Kikalißvil^, Smailyt´, "Íiauli¨ plento" akcijas - ir "antis" jau
gatava! Belieka jå pateikti Ωiniasklaidai.
Tik klausimas - kada?
Çia jau vis¨ interesai ißsiskyr∂.
Galb∆t - niekada, jeigu prezidentas bus tik simbolinis ir nekiß nosies ^ pasaulio galing¨j¨
reikalus. Tai patenkint¨ G.Vainauskå ir V.Adamkaus aplinkå,
jeigu j¨ "kumyras" nesiruoßia ^
prezidentus. Kam jiems koks
A.Brazauskas ar A.Paulauskas, turint "kißenin^" prezidentå, kur^ galima pagåsdinti M.Laurinkaus
"kompromatu" ir priversti elgtis kaip naudinga.
Sprendimas veikti gim∂ net ne
tada, kai M.Laurinkui buvo pasi∆lyta ißvaΩiuoti ^ Ispanijå ambasadoriumi, o tada, kai R.Paksas
^ VSD generalinio postå pasi∆l∂
"nekißenin^" kandidatå iß KAM
kontrΩvalgybos skyriaus - G.Bagdonå, kuris buvo pasiryΩ´s ^vesti VSD tvarkå.
Juk Laurinkus nebuvo nei
Paulausko, nei Brazausko Ωmogus. J^ skyr∂ konservatoriai. Juo
manipuliavo V.Adamkaus aplinka (ypaç Albinas Janußka), kuri
ßiuo metu Lietuvoje jokios ^takos
neturi: j¨ varomoji j∂ga - tik revanßistin∂s id∂jos! Jiems Lietuvoje buvo gera gyventi prie
V.Adamkaus. Prie A.Brazausko
ir prie A.Paulausko jiems patogu tik tiek, kiek ßie j¨ bijo.
Jeigu vietoj M.Laurinkaus
b∆t¨ lik´s jo pavaduotojas A.Pocius, ko gero, ir A.Paulauskas
neb∆t¨ prisid∂j´s prie "såmokslo". Nes ponas Pocius - geras
A.Paulausko biçiulis, irgi buv´s
prokuroras.
Kod∂l VSD vado postas yra
toks svarbus? Kas valdo informacijå (ypaç - "kompromatå") tas valdo pasaul^. Tereikia pasiΩi∆r∂ti ^ Gedvydå Vainauskå iß
"Lietuvos ryto" - maΩas, susitrauk´s, o kaip jo bijo!
Pra∂jusi¨ met¨ pabaigoje Lietuvoje sprend∂si klausimas: kas
valdys VSD ir joje sukauptå informacijå? Informacija naudinga rinkimams.
Nuskamb∂jus G.Bagdono
kandidat∆rai, prasid∂jo: Lietuvos valdΩiai nereikia nepriklausom¨ pilieçi¨. Ji nem∂gsta laisv¨ Ωmoni¨. Jai reikia, kad tauta
valdΩios bijot¨. Neprotestuot¨
ir nemitinguot¨. Kad b∆t¨ galima ramiai Lietuvos turtå parceliuoti, o kai ^stosim ^ Europos
Såjungå - ir Europos l∂ßas, kurias skirs Lietuvai.
Juk kaip rodo Viktoro Uspaskicho pavyzdys, su vienu asmeniu susijusioms bendrov∂ms galima laisvai "^sisavinti" didesn´
dal^ SAPARD skirt¨ l∂ß¨. Tokiam ßventam tikslui verta uΩ
save valdΩioje pakovoti!
Nieko, viskas bus gerai. Jeigu ne mums, tai kitiems! Optimistus tai dΩiugina.
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Art∆ras Zuokas (Valdo Adamkaus Ωmogus)

Albinas Janußka (Valdo Adamkaus Ωmogus)

Algirdas KumΩa (Valdo Adamkaus Ωmogus)

Meçys Laurinkus (Albino Janußkos Ωmogus)

Gedvydas Vainauskas (irgi Ωmogus)
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SEPTINTASIS – PAGAL BALTRAMIEJË

PRAÛÔTINGA TIESA
PrisipaΩinsiu, kad tik neseniai supratau, kas ir kod∂l suinteresuotas visus politikuojançius pilieçius sur∆ßiuoti ^ "paulauskininkus" ir ypaç "paksistus". Ar atkreip∂te d∂mes^ ^ tai, kad
daΩnas oratorius per TV ar radijå savo
pasisakymå pradeda teisindamasis, kad
jis - ne "paksistas". Bet niekam tai ne^domu.
Kod∂l m∆s¨ oponentai, uΩuot mus
suprat´ ir ißgird´, gal net papild´ savo gretas, it uΩtaisyti automatai tratina: "Pakspaks-paks"? Apkurto, ar kå?
Pagaliau supratau. Mus gird∂ti jiems
neapsimoka. Såmoningai apsimeta kurçiais m∆s¨ argumentams, n∂ uΩ kå nenori suΩinoti tiesos, kuri byloja: mums
nepatinka j¨ susidorojimo metodai, j¨
Ωmogaus teisi¨ paΩeidimai ir Ωiniasklaidos såmokslas su Valstyb∂s saugumo
departamentu.
Oponentams nepatinka tiesa, kuri
jiems praΩ∆tinga. Kod∂l? Atsakau: jeigu
Lietuva suΩinot¨, kad mes ne "paksistai", o pilieçiai, kovojantys uΩ demokratijå ir Ωmogaus teises, tada...
Tada ißkils logißkas klausimas: kas
yra jie?
Jei mes uΩ demokratijå, tai jie - prieß!
Jeigu mes uΩ Ωmogaus teises, tai jie prieß! O jei mes prieß VSD metodus, tai
jie - uΩ!
Tod∂l nuo ßiandien, mano mielas skaitytojau, jeigu Jums v∂l kas nors kvarßins
galvå, kad aß arba mano laikraßçiai esame "paksistiniai”, Ωinokite, kad prieß Jus
stovi Ωmogus, kuriam nepatinka demokratija.
Kartu noriu vis¨ skaitytoj¨ papraßyti, kad jeigu kas nors iß kur nors suΩinos mano politines paΩi∆ras arba mano
partin´ priklausomyb´ (nuo pat gimimo), irgi nesikuklinkite man praneßti, nes
mane pat^ irgi tai domina. Kaip ir faktas, ar kas mane nupirko: nor∂çiau rimtai pasiaißkinti, nes pinigai iki man´s
neatkeliavo arba v∂l juos kokie parazituojantys Ωurnalistai - katkai bei katkeviçiai - iß vieß¨j¨ ryßi¨ per∂m∂. Per tuos
rup∆Ωes v∂l reik∂s uΩ dykå (t.y. - iß id∂jos) dirbti!
Tiek to. Verçiau pasvarstykime, kaip
suklijuoti suskaldytå visuomen´? Aß Ωinau,
kå reikia padaryti. Netikite? Pabandom:
nuo ßiandien prad∂kime Ωmones skirstyti ^ tuos, kurie uΩ demokratijå, ir tuos, ku-

rie prieß jå; ^ tuos, kurie uΩ Ωmogaus teises, ir kurie prieß jas; ^ tuos, kurie uΩ VSD
savival∂s sutramdymå, ir ^ tuos, kurie nusistat´ prieß laisv´. Pamatysime - Lietuva v∂l susivienys. Nebebus kam ginçytis. Ißnyks kitaminçiai. O tie, kurie uΩsiima intrigomis ir nepaiso ^statym¨, uΩsimaskuos ir dings iß akiraçio!
Bet tai - niekis. Tik laiko klausimas.
Duokit prokurorams garantijas, kad uΩ ^statymo prieΩi∆rå jie nebus terorizuojami ir
tremiami iß Vilniaus, ir kaipmat ^statym¨ paΩeid∂jai bus patraukti atsakomyb∂n.
Kaip Jums mano id∂ja? Vardan tos
Lietuvos verta pabandyti?
Tiesa, su kolegomis iß kit¨ Ωiniasklaidos priemoni¨ bus sunkiau susitarti. Kol
kas jiems VSD savival∂ ir slaptos informacijos nutek∂jimas yra naudingas. Nereikia patiems fakt¨ ießkoti, visos "Ωinios" pateikiamos ant VSD pad∂kliuko; galima netikrinus varyti tiesiai ^ eter^ arba
^ pirmus puslapius...
Irgi - nieko baisaus. Nesusitarsim su
VSD Ωurnalistais, susitarsim su paçiais
VSD pareig∆nais.
Taigi raßau sutart^: "Brang∆s saugumieçiai! Argi neΩinote, kad ilgai ir soçiai
ßeriamas katinas nustoja peles gaudyti?
Argi nebijote, kad taip gali atsitikti ir su
J∆s¨ proteguojamais VSD Ωurnalistais?
Kiek ilgai juos savo slapta informacija
ßersite? Juk jie jau taip atbuko, kad "praryja" viskå - be jokios atrankos: ir kas su
kuo miega (Smailyt∂ ir Songaila), ir kas
kå kalba (Drakßas ir prezidentas, Borisovas ir Aças, Smailyt∂ ir kirp∂ja, ir t.t.).
Kur toliau? Juk mes, Lietuvos pilieçiai,
Jums iß biudΩeto ne tam l∂ßas skyr∂me,
kad fiksuotum∂te garso ^raßuose m∆s¨ buitinius barnius, o vaizdajuost∂se - m∆s¨ miegamuosius. (Jeigu turite potrauk^ ^ lytinius aktus, nueikite ^ vaizdajuosçi¨ nuomos punktå ir nusipirkite "pornußk∂s". Po
to gal∂site tampytis su jomis po visus
VSD kabinetus.)
Verçiau, mieli saugumieçiai, VSD karininkai ir "ßestiorkos" (atsipraßau uΩ familiarumå), pasvarstykime kitkå: ar nebijote, kad v∂liau ißlepinta Ωiniasklaidos
propagandin∂ maßina gali prieß Jus paçius
atsisukti? Juk bet kur^ j∆s¨ agentå galima ^ tå siaubo maßinå ^gr∆sti ir sumalti
^ ßipulius.
O kå? Pa∂mei kok^ VSD generolå

M.Laurink¨, ^kißai ^ kok^ Borisovo kompiuter^ ir tik maΩyt´ korekcijå padarai: vietoj VSD ^raßai KGB - ot, propagandos
maßinik∂ uΩsisukt¨!
"Laurinkus - KGB generolas! - plyßaut¨ Rimvydas Valatka iß "Lietuvos ryto" pirm¨j¨ puslapi¨. - M∆s¨ psichoanalitikas Vojnoviç Bul-Bul Agly iß Italijos per radijå nustat∂, kad VSD vadovo moralinis veidas
labai sparçiai keiçiasi, tod∂l greit taps
panaßus ^ kiaul∂s snuk^".
"Borisovo duomenimis, Laurinkus
pardav∂ Lietuvå maΩdaug uΩ 1 arba 2 milijonus! - net Ωags∂t¨ iß gobßumo LNK
"ΩvaigΩdut∂" Edmundas Jakilaitis. - LNK
Ωiniomis, jis jau seniai Lietuvå melΩia ir
melΩia, tod∂l gali b∆ti, kad uΩsakymå parduoti T∂vyn´ Laurinkui perdav∂ Lietuvos
konkurentai - Chanty Mansijsko sritis,
kuri irgi nori ^ NATO".
"KGB generolas Meçys Laurinkus savo kerziniais batais pamyn∂ ßvies¨ VSD
atminimå ir dabar siunçia mums slaptå
informacijå tik rus¨ kalba, o kol mes ißsiverçiame, prießas nesnaudΩia - tas niekßas Tomkus jau b∆na jå ißspausdin´s rusißkoje "Respublikoje", nes ten nereikia
vertimo!" - vypaut¨ iß LTV ekran¨ Rita
Mili∆t∂. O laidos pabaigoje dar labiau ^sitempt¨ it balalaikos styga ir pionierißkai
atraportuot¨: "Jei ateity ßitokia tvarka
bus, aß daugiau su jokiu saugumu nebebendradarbiausiu!"
Tai - ne humoras, mano mieli persekiotojai, VSD agentai ir karininkai. Tiesiog noriu ^sp∂ti: "MedΩiotojas ir auka
gali bet kada susikeisti vietomis".
Netikite? Pabandykim...
"Aß, Vitas Tomkus, kaltinu VSD generalin^ direktori¨ Meç^ Laurink¨ padarius
sunk¨ nusikaltimå - valstybin∂s paslapties

ißdavimu - uΩ kur^ pagal ßiandien galiojançius BK straipsnius jam gresia kal∂jimas
iki 3 met¨ nelaisv∂s.
Liudininkai byloja, kad slaptå VSD
paΩymå "D∂l negatyvi¨ tendencij¨, keliançi¨ gr∂sm´ valstyb∂s nacionaliniam
saugumui" pirmasis pavießino ne prezidentas arba jo aplinka, ir net ne Seimo
pirmininkas, o asmenißkai pats VSD generolas Meçys Laurinkus.
Praßau teis∂tvarkos pareig∆nus ißtirti, kå 2003 m. spalio 30 d. per pietus
dar iki vizito pas A.Paulauskå VSD vadovas M.Laurinkus veik∂ pas LRTV generalin^ direktori¨? Su kokia slapta informacija M.Laurinkus supaΩindino neturinçius teis∂s su ja susipaΩinti asmenis? O kokius bendrus veiksmus su tais
asmenimis M.Laurinkus aptar∂? O kiek
iß viso asmen¨ buvo supaΩindinta su
slapta informacija iki tol, kol apie jå suΩinojo Seimo pirmininkas ir Lietuvos
prezidentas?
Esu nuoßirdΩiai ^sitikin´s, kad toks m∆s¨ ßalies ^statym¨ nepaisymas diskredituoja ne tik VSD kaip institucijå, bet ir
pat^ jos vadovå M.Laurink¨, kaip nedorå ir nesåΩiningå pareig∆nå, kuris ne tik
neuΩtikrina slaptos informacijos apsaugos jo vadovaujamame Saugumo departamente, bet ir pats asmenißkai jå "nutekina".
P.S. Sutinku, kad oficial∆s pareig∆nai ß^ mano laißkå panaudot¨ kaip pilieçio pareißkimå b∆simai baudΩiamajai
bylai.
P.P.S. (asmenißkai p. Laurinkui) M∂çiau, o kokius tu dΩi∆v∂s∂lius m∂gsti su razinkom ar paprastus? Bijau, kad ne
toki¨ nupirksiu, paskui pyksi.
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AÍTUNTASIS – PAGAL MATÅ

AR LENGVA BÔTI MERO "STOGU"?
(seno reketininko pasakojimas)
Mielas skaitytojau, kaip J∆s
sureaguotum∂te, jeigu staiga pareikßçiau, kad nuo ßiandien viskå, kå aß padarysiu, bus padaryta J∆s¨ vardu. UΩ viskå, kå aß
padarau, atsakau ne aß, o J∆s!
Kå?! Sakote, aß ißprot∂jau?
Ne, mano mielieji, tai J∆s çia
Lietuvoje visi ißprot∂jote! (Ir kod∂l mamyt∂ çia mane pagimd∂?..
Sacharoje ir tai b∆t¨ buv´ geriau.)
Antra vertus - man tai kas.
Kuo daugiau darote kvailysçi¨ tuo daugiau turiu kå apraßin∂ti.
Patys po to perkat ir skaitot, o
aß iß to bizn^ darau.
Na, bet ß^syk - akivaizdu: mero kvailyst∂s liejasi per kraßtus...
Ir uΩ tai der∂t¨ ne ponui Zuokui pad∂koti (jam b∆t¨ nuod∂m∂ tuo nepasinaudoti), bet pirmiausia tiems, kurie viså tå absurdå skatina ir toleruoja. O b∆tent: gausiems jo r∂m∂jams bei
gerb∂jams.
Ta proga, jeigu galima, aß pareikßiu pad∂kas pagal såraßå.
Taigi Vilniaus miesto mero ir
asmenißkai savo vardu d∂koju: a)
mus palaikantiems Ωurnalistams
(uΩ bukumå); b) "liberalams"
Gentvilui, Glaveckui, Bogußiui
(uΩ solidarumå); c) studentijai
(uΩ palaikymå).
O dabar pasiΩi∆r∂kime ^ susiklosçiusiå situacijå mano akimis...
Prieß kelias savaites s∂dΩiu
sau prie langelio (redakcijos),
Ωi∆riu pro tå langel^, o ten - viskas kaip vakar ir uΩvakar: saul∂
ßviet∂, bet neßild∂. V∂jas p∆t∂,
bet lapai neßnar∂jo. Visi buvo
nukrit´. PaΩvelg´ ^ apsnigtas gatves net m∆s¨ politikai, ko gero,
b∆t¨ suprat´, kad vasara jau seniai baig∂si...
Ir staiga - it perk∆nas iß dangaus!
Miesto meras skubiai sußauk∂ spaudos konferencijå ir pareißk∂ ißsiΩiojusiems Ωurnalistams, kad vienas verslininkas iß
"Respublikos" j^ nureketavo. Netgi ne j^, o visai svetimas ^mones.
Bet per j^. Kuo çia jis d∂tas? Nes
jis jas nureketavo. Bet per mane. Kuo çia aß d∂tas?! Nes aß
prievartavau iß jo turtå. O jis tuo
metu nelabai daug turto tur∂jo,
tik jachtå, kurios n∂ uΩ kå nenor∂jo man atiduoti, tod∂l vietoj
sav´s nureketavo kitus. KaΩkoki¨
^moni¨ savininkus. Koki¨? Jis ißkart negal∂jo atsakyti. Pasak∂ tik
skaiçi¨: penkias ßeßias ^mones.
V∂liau j¨ skaiçius ißaugo iki 10...
Paskui visos dingo. Dar po savait∂s atsirado. Bet tik dvi.
Dabar viskå tur∂s nustatyti
prokurorai, o uΩ viskå atsakyti tur∂siu aß.
Kå gi, jei reikia - tai reikia. Ne
pirmå kartå aukojuosi d∂l T∂vyn∂s. Jei reik∂s - tai ir d∂l Art∆ro Zuoko pasiaukosiu. Jaunas,
energingas vyras. Jam dar viskas prieß akis. Reikia Ωmogui pad∂ti. Gal v∂liau, kai bus premjeras, ir jis man pad∂s. PavyzdΩiui,
kok^ nors Lietuvos miestel^ ar
net respublikin∂s reikßm∂s mies-

tå atiduos man perstatyti arba
bent jau suremontuoti. (Ûinia,
ats∂d∂jus uΩ j^, man reik∂s viskå nuo nulio prad∂ti.)
Bet vis tiek truput∂l^ apmaudas grauΩia: juk gal∂jo prieß kå
nors darydamas mano vardu ir
su manimi pasitarti. Aß kaip senas reketyras b∆çiau ß^ bei tå
jam patar´s. Kiek iß ko imti, kad
visai neuΩdusint¨; kå sakyti, jeigu pagaus; koks b∆t¨ m∆s¨ alibis...
Ech, paskub∂jo vaikis! Nuk∆r∂ reketuoti kaip senas ir patyr´s vilkas.
Net su Gedvydu nesuderino.
Bent jau iß mandagumo b∆t¨ atsiklaus´s, ar galima, ar dar ne per
jaunas, ar nepataikys ^ Gedvydo
teritorijå? Jokios pagarbos veteranams! Nei koordinacijos, nei
subordinacijos. Eina jis po vel-

ni¨, tas Vilniaus meras ir b∆simasis premjeras, dabar per j^ su
Gedvydu aß ir v∂l d∂l teritorij¨
tur∂siu kapotis. O juk jau buvome susiderin´ ir pasidalij´, dabar v∂l viskas per nauja...
Kur tai matyta: vienas karas
dar nesibaig∂, o jau kitam ruoßtis. Su tuo paçiu prießininku! Ir
ko su juo susid∂jau?
Negi jis, asilas, tikrai neΩinojo, kas valdo Lietuvå? Galvojo - Vilniaus meras, tai jam viskas galima. Sujungs tuoj Gedvydas jo sostin´ su laikinuoju Kaunu, padarys iß dviej¨ miest¨ vienå ir pasodins merå Zuokå paçiame centre - kur nors prie Elektr∂n¨, gal∂s tada d∆mus iß kamin¨ uostyti... Narkomanas nelaimingas!
Juk su Gedvydu reik∂jo tartis vien d∂l to, kad negalima nu-

statyt¨ kain¨ numußin∂ti. Kaip
ne kaip jos ne per vienus metus nusistov∂jo. Net prezidentas sako, kad turi b∆ti tvarka. O
çia - nub∂go sau vienas vaikis,
kaip koks "skurdΩius" tik uΩ ßimtå t∆kstançi¨ nureketavo ir dar
giriasi kaip durnelis spaudos konferencijoje. Rado kam pasigirti
- "t∆piems Ωurnalistams": ißkart
buvo aißku, kad ant viso svieto
ißtri∆bys...
Bet ne d∂l to "apmaudu"...
Prieß Gedvydå nepatogu.
Íitaip nusipiginti! Tikrai jis
pagalvos, kad bankrutuoju. DievaΩi!
Prieß pusmet^, pamenu, jis
man pats guod∂si, kaip du vakarus tußçiai praleido. Su Uspaskichu. Sako, g∂riau g∂riau su juo
kaip su Ωmogumi, o jis, kiaul∂,
atsipraßant, man tiktai du ßimtus

t∆kstançi¨ pasi∆l∂ - kas bus, kai
jis suΩinos, kad mes su Zuokioku tik ßimtå t∆kstançi¨ pa∂m∂m?
Per visas miesto ^mones tik tiek
tesurinkom! Ir dar per abu. Ko
gero, pagalvos, kad prad∂jau elgetauti.
Ißprot∂s Gedvydas suΩinoj´s. V∂l kok^ prezidentå uΩsiut´s nuims. Jei Baltarusijoje - dar
pus∂ b∂dos. O jeigu ant Rusijos
uΩsimos? Juk Napoleonas irgi
ant Rusijos ∂jo... O rusai ant napoleon¨ d∂jo. Jeigu m∆s¨ Saboniui napoleonai - iki keli¨, tai rusams napoleonai - iki dar blogesn∂s vietos.
Jooo, prisidirbom mudu, Art∆rai, kaip reikiant. Faktißkai,
skaityk, per mus karas prasid∂jo.
Negal∂jai iki valios Irake prisikariauti? Jauçiu, kaip gimei, taip ir
mirsi karo korespondentu.
O tu ar pagalvojai apie tai,
kå man nu∂jus ^ prokurat∆rå reik∂s kalb∂ti? Kaip man viskå sau
prisiimti, kaip man tau pagelb∂ti, Ωmogau, jeigu aß nei t¨ ^moni¨ pavadinim¨ Ωinau, nei j¨ ßefus paΩ^stu?! Gal∂jai bent kok^ såraßiukå duoti. B∆çiau ißmok´s
atmintinai prieß apklauså. O dabar s∂dΩiu kaip koks debilas, storiausiå knygå "Kas yra kas?" vartau, o t¨ ^moni¨ ^mon∂li¨ vadov¨ - akys raibsta! Kol kas tik dvideßimt puslapi¨ atmintinai ißmokau. Visko tikrai nesusp∂siu.
Gal, sakau, vis d∂lto duok såraßiukå? Duok, neb∆k gailikas...
Pala, pala, o gal tu pats jo
neturi. Gal tiek ^moni¨ Vilniuje
nureketavai, kad dabar pats neprisimeni - kas yra kas. (Ta prasme, kas jau nureketuotas, o kas
dar ne.) Neseniai iß "VP Market" sveçi¨ tur∂jau: pasakojo,
kad prieß kelias dienas ir j¨ praßei, kad paliudyt¨, jog juos nureketavau. Brolyti, ar nebus taip,
kad pirma darai pareißkimå apie
reketå, o po to tik pradedi auk¨
ießkoti?
Ot dav∂ Dievas man bendrå!
Net liudinink¨ nemoka ^kalb∂ti.
Duodu tau paskutin^ savo patarimå: pasi∆lyk verslininkams
mieste gerå sklypå, tau kå nori
paliudys. Tik, Ωi∆r∂k, nepersistenk. Jeigu prad∂si teisme aißkinti, kad mano vardu kå nors uΩvertei (pavyzdΩiui, kok^ nors Íifrinå, Galvonå ar kitå balvonå),
nieko nebus. N∂ uΩ kå neprisipaΩinsiu! Gali kiek nori prisiekin∂ti teis∂jams, kad aß tave terorizavau ir glamΩiau it skudurå, spaudΩiau ir sultis dariau,
vis tiek neprisipaΩinsiu. Aß juk
negaliu atsakyti uΩ viskå, kå tu
mano vardu padarei... O gal tu
kam nors kå nors ^statei: ragus
arba dar kå nors kam nors. O galb∆t tu kam vaik¨ pridirbai? Negalvok, kad aß s∂d∂damas kal∂jime dar uΩ tave alimentus mok∂siu.
Iki susitikim¨ (Lukißk∂se)!
P.S. (Asmenißkai merui.) Art∆rai, o tau kur labiau miegoti patinka - ant virßutini¨ gult¨ ar apaçioje?
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VIRÍ LIETUVOS ÛYDRAS DANGUS!
Anåkart sakydamas, kad raßyti apie Ωydus ir g∂jus reikia
labai atsargiai ir vos puse l∆p¨, truput∂l^ neapskaiçiavau.
Pasirodo, apie juos iß viso negalima kalb∂ti. Tarytum jie neegzistuot¨.
Panaßiai kaip mafija. Visi Ωino, kad ji yra, o jeigu tik kas
apie jå ißsiΩioja, mafiozai nedviprasmißkai primena, jog lauΩoma omerta. Negi iß ties¨ tautin∂s ir seksualin∂s maΩumos
yra organizacijos, kuri¨ vardas
- tabu?
Kå gi, negalima - tai negalima...
Bet ne paslaptis, kad uΩdraustas vaisius yra daug saldesnis.
Tod∂l dar kartå ^kyriai klausiu:
kod∂l Lietuvos Ωyd¨ bendruomen∂ nenori atsiriboti nuo bandit¨, kurie nußov∂ mano partner^ - Ωurnalistå Vitå Ling^, ir leido jiems dangstytis genocido
vardu?
Nemaniau, jog paprastas
klausimas gali sukelti ßitokiå erzelyn´: beveik keturiasdeßimt
^vairi¨ organizacij¨ raßtu kreip∂si ^ Seimo pirmininkå A.Paulauskå, Seimo Teis∂s ir teis∂tvarkos komiteto pirmininkå A.Sakalå, Seimo Ûmogaus teisi¨ komiteto pirmininkå G.Dalinkeviçi¨, generalin^ prokurorå A.Klimaviçi¨, Ûurnalist¨ etikos inspektori¨ R.Gudait^, BNS, televizijas ir t.t.
Negi atsakymo ^ mano paprastå klausimå reikia ießkoti
beveik visoms ßalies organizacijoms - pradedant Atviros Lietuvos fondu ir baigiant Lietuvos
sutrikusio intelekto Ωmoni¨ globos bendrija "Viltis"? Nejaugi
Lietuvos Ωyd¨ bendruomenei
taip sunku pripaΩinti savo klaidå, vießai atsipraßyti ir bent puse l∆p¨ atsakyti: "Mes smerkiame "Vilniaus brigados" ißpuol^
prieß "Respublikå" ir nuo jos atsiribojame". Bent po deßimties
met¨.
Juk m∆s¨ valdΩia, nuvykusi
^ Izrael^, atsipraß∂ Ωyd¨ tautos
d∂l Ωudyni¨ Lietuvoje. Kod∂l aß
negaliu papraßyti atsipraßyti d∂l
savo nuΩudyto draugo?.. Juk ne
tik "Respublikai", bet ir visai
Lietuvai Ωurnalisto Vito Lingio,
vykdΩiusio pilietin´ pareigå ir
kovojusio su tarptautine mafija, kuriai vadovavo Ωyd¨ kilm∂s
gangsteriai, Ω∆tis buvo didel∂
tragedija.
B∆t¨ labai ^domu suΩinoti,
ar m∆s¨ ßalyje yra kokia nors
^staiga arba organizacija, kuri
gint¨ mane ir mano pilietin´
pozicijå bent çia, Lietuvoje?
Kokioje ßalyje mes gyvename?
Juk jeigu net çia, Lietuvoje,
niekas negali man´s apginti,
tai kas bus, kai ^ Europå nukeliausime? Netikiu, kad ten, svetimame kraßte, m∆s¨ ambasadoriai ißdr^s pareikßti protestå
d∂l paΩeidΩiam¨ savo pilieçi¨
teisi¨.
Jau dabar tai plika akimi matome.
Anglijos oro uostuose valand¨ valandas kamantin∂jami tu-

ristai iß Lietuvos - m∆s¨ ambasadoriai tyli.
Svetimßaliai pareig∆nai m∆s¨ graΩuoles lietuvaites verçia
garsiai teisintis, kad jos n∂ra
prostitut∂s, - m∆s¨ ambasadoriai tyli.
Ar ^sivaizduojate, kaip reaguot¨ DidΩiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje, jeigu m∆s¨ pasienieçiai Vilniaus oro uoste prad∂t¨ kamantin∂ti Anglijos
turistes, ar jos neuΩsiima prostitucija?!
O kas b∆t¨, jeigu m∆s¨ mui-

tininkai prad∂t¨ ißrengin∂ti visus l∂ktuvo keleivius iß Anglijos, - tik tuo pretekstu, kad Londone ilgai gyveno ir slapst∂si
arab¨ teroristai?
Garantuoju, kad jau tå paçiå
dienå m∆s¨ Lietuvos valdΩia b∆t¨ tuçtuojau ißkviesta pas DidΩiosios Britanijos ambasadori¨
"ant kilim∂lio" ir tirtançiais dantukais aißkint¨si, kad, matyt, "^vyko maΩytis nesusipratimas, tod∂l visi pareig∆nai, aplaidΩiai
vykd´ savo pareigas, bus ißaißkinti ir nubausti". Ir dar papraßyt¨

link∂jimus karalienei perduoti. Ir
dar - princui Çarlzui, kurio kiek
ne^prastå orientacijå, beje, visa
Anglijos bulvarin∂ spauda apraßin∂ja.
Ne^tikinau?.. Tada visi susiimkime uΩ rankuçi¨ ir graΩiai
palinguokime. Arba dar geriau:
uΩtraukim, vyrai, giesm´. "Tu
didvyri¨ Ωe-em∂!!!"
Ar nejuokinga? Jau veikiau
graudu: steb∂ti, kaip virpa iß baim∂s prieß svetimßalius Lietuvos
"didvyriai"... Po to pykstame ant
tautieçi¨, kad per ßventes jie be

entuziazmo v∂liavas kelia, savo
valstybe nesidΩiaugia, patriotizmo nedemonstruoja.
UΩ kå myl∂ti valstyb´, kuri
savo pilieçi¨ nemyli ir negina?
Kada pagaliau m∆s¨ valdΩios vyrai ^sisåmonins, kad ne^manoma prievarta savo pilieçi¨ padaryti ßalies patriotais? Ir netgi
agituoti n∂ra lengva. Tiesiog reikia r∆pintis savo Ωmon∂mis, tada jiems ir Lietuvos reikalai labiau r∆p∂s.
Kaip aß galiu didΩiuotis savo
valstybe, jeigu ßiandien net deßimtys Lietuvos organizacij¨ mane atakuoja vien uΩ tai, kad noriu teisyb´ suΩinoti: kod∂l mafija dangstosi holokausto vardu?
Negi visoje Lietuvoje n∂ra n∂
vieno vadovo, kuris ißsikviest¨ ponå Alperaviçi¨ (Lietuvos Ωyd¨
bendruomen∂s pirmininkå) ir
pasakyt¨: "PaΩad∂kite, kad daugiau nebeleisite mafijai savo tautybe dangstytis, ir "Respublika"
nusiramins".
Ne, neb∂ra Lietuvoje tikr¨
vyr¨. Visi sijonuoti. Kaip ßkotai.
UΩtat aß galiu ramia såΩine
ßiandien pasigirti savo uΩgyventais prießais - p. Zuokas, p. Vainauskas, p. Laurinkus, p. Janußka ir kt. ponai g∂jai.
Tik, sakau, ar ne^siamΩinsime
Lietuvos istorijoje su savo "Ûydruoju perversmu"?.. Gal∂s paskui m∆s¨ vaikuçiai iß vadov∂li¨,
ne tik iß TV ekran¨, vaivorykßt∂s spalvas paΩinti.
P.S. Bet jeigu, ^stojus ^ Europå, valdΩia prievartaus mane
per valstybines ßventes Ωydrå
v∂liavå ißsikabinti, aß kategorißkai protestuosiu!
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MANO GYVENIMO "UNIVERSITETAI"
Neseniai suΩinojau, kad Vilniaus universitete b∆simiesiems Ωurnalistams paskaitas d∂sto "profesoriai" iß "Lietuvos ryto" redakcijos. Savo studentams jau nuo
pirm¨ dien¨ jie kala ^ galvå, kad skaityt¨ "Lietuvos rytå" ir mokyt¨si, kaip reikia raßyti, o po to pavartyt¨ "Respublikå",
kad ißmokt¨, kaip nereikia...
Íaunuoliai! Aß j¨ vietoje daryçiau tå pat^. Arba dar blogiau: savo studentams ir skaityti, ir vartyti rekomenduoçiau tik "Respublikå", o "Lietryt^" liepçiau pakabinti tiesiai
"ant vinies". Pagal tå pat^ principå v∂liau
studentus egzaminuoçiau: jeigu bendrabuçio WC nekaba mano konkurentas, ißkart - perlaikyti egzaminå!
Garb∂s Ωodis, b∆çiau labai grieΩtas d∂stytojas. Nepad∂t¨ nei aßaros, nei mini sijonai, kad ir kas juos d∂v∂t¨: kaimo merginos ar auskaruoti vaikinai iß Vilniaus.
Tvarka turi b∆ti, kaip sako prezidentas. Ir jeigu nori ramia såΩine ß...ti ir
smagiai tapßnoti uΩ t∂vyn´, pirmiau reikia uΩsitarnauti, t.y. pasikabinti "ant vinies" savo "visas mintis", kad b∆t¨ galima ^ savo "lyder^" susikoncentruoti: kurio didesnis? kurio storesnis?.. (Aß çia apie tiraΩå ir puslapi¨ skaiçi¨). Ir kurio
redaktoriaus Ωmona daugiau kart¨ gali
(tik neprisifantazuokit be reikalo, leiskite bent sakin^ uΩbaigti! - aut. pastaba), pavyzdΩiui, ant Lietuvos premjero (net nebandykit ^sivaizduoti! - aut. ^sp∂jimas)
"uΩvaΩiuoti" su savo straipsniais d∂l "Ûalgirio" r∂mimo. (Uf, pagaliau!)
Pagaliau baigiau savo mint^. Galiu
d∂styti toliau. Tik ne studentams! Nemoku aß dalintis savo patirtimi su studentais. Ko gero, negal∂çiau jiems paskait¨ skaityti. Bet sutikite, kad "profesoriai" iß "Lietuvos ryto" yra ne kå geresni: tå skaityk - ano neskaityk, çia m∆s¨
mintys - çia ne m∆s¨. Ûurnalistikos instituto vadov¨ vietoje tokius "profesorius"
vyçiau lauk. Neduokdie, universitetas prigamins ir paleis ^ apyvartå daug daug vainausk¨ - negyvai uΩgrauß Arvydå Sabon^,
supl∂ßys ^ gabalus Sauli¨ Sondeck^. Jau
nekalbu apie save, ko gero, nesp∂çiau
n∂ ßio sakinio uΩbaigti...
O kol kas, kol savo mintis b∆simiesiems Ωurnalistams skiepija mano varΩovai bei konkurentai, bent iß dalies studij¨ "baltas d∂mes" pabandysiu uΩpildyti
per savo laikraßt^. Geriausia mokytis ne
iß vadov∂li¨, bet iß svetim¨ klaid¨. Praßau susipaΩinkite su mano konkurent¨
praktiniais darbais, kol jie savo paskaitose b∆simiems Ωurnalistams d∂sto teorijå...
Kadaise, gal prieß kokius aßtuonerius
metus, DidΩiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje per dalykinius pietus man´s pasiteiravo, koks yra skirtumas tarp
mano "Respublikos" ir G.Vainausko "Lietuvos ryto".
- Man patinka stipr∆s ir galingi prießininkai, o Gedvydui - silpni, dar geriau
- numir´, - atsakiau ir priminiau paskutin´ jo laikraßçio skilt^ apie a.a. G.Konopliovå, kur^ "Lietuvos ryto" redakcija ißd∂jo ^ ßuns dienas vos kelios dienos po
mirties, net nesp∂jus palaidoti Ωmogaus.
Savo ruoΩtu "Respublika" ißspausdino skilt^ "Íakal¨ puota", kurioje "primin∂me" savo kolegoms, kad, "Tauro" banko
prezidentui esant gyvam, jie apie Konopliovo imperijå neparaß∂ n∂ vieno blogo ΩodΩio (panaßiai kaip dabar apie merå Zuokå), tik melΩ∂ pinigus "uΩ neutralitetå".
Mat ßitaip buvo sutarta: mainais ^
brangius "Savininko" puslapius, spausdinamus "Lietuvos ryte", laikraßçio vadovai
^sipareigojo nekliudyti ekskomunistams
sudoroti "Respublikos"; tik niekaip ne-

sutiko, kad G.Konopliovas savo ßmeiΩikißkuose opusuose "Lietuvos ryte" min∂t¨ mano pavard´ ir puolamo laikraßçio
pavadinimå. Atseit jie yra tiesioginiai m∆s¨ konkurentai, tod∂l jiems neetißka...
Taip susid∆riau su "Lietuvos ryto"
morale ir gavau pirmå pamokå apie j¨
etikos sampratå: konkurent¨ savo leidinyje min∂ti negalima, o patyliukais juos
suΩlugdyti ir ^kißti kal∂jiman uΩ valdançiojo klano kritikå - nat∆ralus ir suprantamas
dalykas. Visada pasiryΩ´! Kaip sakydavo
komjaunuoliai, b∆dami pionieriais.
Kol "Tauro" banko vadovai demonstratyviai grobst∂ 18 milijon¨ ekiu, skirt¨
Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, "Lietuvos ryto" ideologai su
garsiu ekonomikos Ωinovu R.Valatka uΩtikrintai visa tai reklamavo savo laikraßtyje, o kai jau viskas buvo ißvogta ir nelaimingas bankininkas nusißov∂, ano meto spaudos lyderiai nabagui bankininkui
po mirties sureng∂ g∂dingå egzekucijå: velioniui ilgai su patosu per "Lietuvos rytå"
aißkino, kaip negraΩu meluoti ir vogti.
Dar viena akivaizdi pamok∂l∂ Ωurnalistikos studentams: kuo dråsiau kritikuosi numir∂lius - tuo labiau bijos ir saugosis lik´ gyvi "herojai". Ta proga - dar
keletas mano pasteb∂jim¨.
Gal, sakau, mano kolegos atsakingi uΩ
siel¨ dorov´? Galb∆t bijojo, kad nabaßnikas gali iß ßv.Petro dangaus raktus nukniaukti? Juk tada Gedvydas nebegal∂t¨ ^
roj¨ pakli∆ti! Nors man panaßiau ^ tai, kad
buvusi "Komjaunimo tiesa" - velni¨ ir g∂j¨ propagandos ruporas m∆s¨ nuod∂mingoje aßar¨ pakaln∂je. Verçiau r∂Ωt¨ viså
teisyb´ dabar, kol dar visuomen∂ laukia atsakym¨. Kai ißsilakstys paskutiniai skaitytojai, nebus kam teisintis. Nebent Oland¨
gatv∂s sal∂je. Paßarvotiesiems.
"Lietuvos ryto" tyl∂jimo taktikå puikiai suprantu. Apie kå kalb∂ti su savo
skaitytojais, kai ßitiek svetimo turto - ir
mokesçi¨, ir profsåjungos, ir komjaunuoli¨ - susißluota. (Tikiuosi, skaut¨ organizacijos dar nenuskriaud∂?) Tokiais atvejais vießai diskutuoti su konkurentais nepriimtina. N∂ra diskusijos objekto. Ot,
kai ^vykdys savo partin´ uΩduot^ A.Zuokas,
kai suorganizuos baudΩiamåjå bylå d∂l reketo ir turto prievartavimo "Respublikai",
- tada bus galima ir pakalb∂ti. Padiskutuoti apie dorov´, apie moral´, apie mitybå Lukißk∂se. ÛodΩiu, "^v. klausimais".
Mokykit∂s, studentai, kaip reikia
dirbti.
Ketvirtoji paskait∂l∂ jauniesiems Ωurnalistams b∆t¨ tokia: arßiai per laikraßt^ uΩsipulkite tik tuos valstyb∂s pareig∆nus
(pvz., ministrå V.Ûiemel^), kuriuos "Lietuvos ryto" vadovai (pvz., redaktorius G.Vainauskas) iß anksto apdairiai suderina su
to meto valdΩia (pvz., premjeru G.Vagnoriumi). Tik tada viskas eis kaip iß pypk∂s.
Bus kaip toje rus¨ "çiastußk∂je": "Utrom
v gazete - veçerom v kuplete!" (Laisvas vertimas: ryte Vainauskas apraßo Ûiemel^, o
po piet¨ Vagnorius ministrå nuima).
Kitaip kritika bus nelabai efektyvi. Panaßiai kaip "Respublikoje". Patys matote:
raßo apraßin∂ja iß vis¨ pusi¨ merå Zuokå,
o jis kaip m∆rijo viskå iß eil∂s Vilniuje,
taip ir toliau uΩm∆rin∂ja visus skverus bei
parkus. Tikslas - kaip ant delno: Ωaliuoti
turi ne senasis Vilnius, o amerikietißki doleriai. Jokios naudos nei miestui, nei miesto merui n∂ra iß t¨ "Ωali¨ lopin∂li¨", o ßtai
"Ωali pundeliai" - kitas reikalas!
Tik kaΩkod∂l Vilnel∂s pakrançi¨ miesto galva labai gailisi, nors gal∂t¨ ir ten kotedΩ¨ pristatyti. Koki¨ dvylikos ßeßiolikos
aukßt¨, kad sulig UΩupiu susilygint¨ ir kai-

mynai gal∂t¨ su tuo paçiu p. Zuoku pro
langus kas rytå vienas kitam ^ akis klausiamai paΩi∆r∂ti: "Nu, kap yr? A da yr kas
vogti? A da kas Ωaliuoja?"
Mokykit∂s, studentai, kaip reikia gyventi. Jeigu b∆site geri mokiniai, gal ir j∆s
kada nors gal∂site sau leisti drauge su
premjeru praleisti atostogas kokioje nors
Íri Lankoje arba Dominikoje. O po to savo laikraßçio skaitytojams lyg niekur nieko "kabinsite makaronus", kad su Lietuvos valdΩia Indijos vandenyne susid∆r∂te
atsitiktinai: ißplauk∂te su Ωmona ir valtele
sau ramiai pasiirstyti, o ten, nepatik∂sit
(!), - Ωi∆, atp∆ßkuoja per bangas: ne, ne kateris ir net ne ryklys, o galingas verslo ir
politikos banginis - premjeras Gediminas
Vagnorius. Vos valtel∂s su visa Ωmona neapvert∂, gyvent¨ dabar redaktorius be valtel∂s. Ir be Ωmonos. Kaip koks KumΩa.
Aißku, kad Lietuvoje niekas tuo nepatik∂jo, nors LNK savo reportaΩuose demonstravo, kaip Gedukas ir Gedvydukas
skirtingais reisais ^ Vilni¨ parskrido. Norom nenorom v∂liau "spec. korespondentei" Bronei teko savo skaitytojus ^tikin∂ti, kad ^ Íri Lankå "Lietryçio" vyr. redaktorius su spec. korespondente (Ωmona)
skrido su ypaç svarbia redakcijos misija:
viså savait´ ißbuvo komandiruot∂je tik
tam, kad paraßyt¨ reportaΩå, kaip Lietuvos premjeras leidΩia su ßeima atostogas. Ir nors "spec. korai" steng∂si kuo tiksliau viskå apraßyti, vis tiek daug klaid¨ priv∂l∂, pus∂s "heroj¨" nepasteb∂jo, d∂l to
kilo dar didesnis skandalas.

Trumpiau kalbant, ypatinga misija tåkart nepasiteisino. Visa Lietuva suΩinojo, kad dienraßçi¨ lyderiui vadovauja melagi¨ ßeimyn∂l∂, tod∂l tik∂ti tuo, kå ji ten
ißspausdina, naudinga tik "Stiliaus" virßeli¨ "artistams", kuriems labai patinka, kai
apie juos Ωmon∂s graΩiai ßneka. Smagu
paçiam ^ save virßelyje paΩi∆r∂ti, smagu
ir kitam parodyti. Tegu pavydi runkeliai!
Be to, sald∆s virßeliai daΩnai gyvenime tarnauja kaip "indulgenciniai dokumentai": jeigu po to kokia "Respublika"
ißdr^s spausdinti savo Ωurnalistinius tyrimus, bet kada paßnekovui panos∂n gali
dråsiai kyßtel∂ti "Stiliaus" virßel^ su savo
portretu ir atsainiai atr∂Ωti: "Ai, neskaityk, kå apie mane tas purvinas laikraßtpalaikis raßo, geriau Ωi∆r∂k çia - matai?
Çia aß! Visu graΩumu - "Stiliuje" madas
diktuoju. O viduriniuose puslapiuose ^d∂tas mano naujas automobilis. Panaßus ^
"utiugå", ar ne? Nuo ßiol, kai mane v∂l
kas nors ßauks: "Ei, Utiugai!" - nebereaguosiu. Tegu Ωmon∂s galvoja, kad çia ne
apie mane, o apie mano automobil^".
Post scriptum studentijai. Gyvenimas
n∂ra toks primityvus, kaip j∆s¨ profesoriai pasakoja. Tik d∂l laiko stokos negaliu
jums papasakoti, kaip duonai "uΩsidirba"
bulvarinis Ωurnalas "Ekstra" ir jo redaktorius V.Vasiliauskas. UΩ kå daugiau ten sumoka: uΩ ißspausdintus ar neißspausdintus
straipsnius? ÛodΩiu, studentai, maΩiau klausykite, kå "profesoriai" porina, bet atidΩiau
steb∂kite, kå jie praktikoje daro.
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IÍGYVENTI LIETUVOJE (1)
Stebit∂s, kod∂l visus puolu
it pasiut´s ßuo? Atsakau. Iß baim∂s, kad man´s nepult¨. Gyvenimas verçia taip elgtis. Arba
tu - arba tave. Aß nepuolu - ginuosi. Geriausia gynyba yra puolimas.
Atrodau kerßtingas ir tod∂l
nelaimingas? Apsirinkate. Esu
be galo laimingas. Su galu b∆çiau dar laimingesnis, bet daΩnai skiriasi mano ir Lietuvos interesai. Kuo blogiau Lietuvai tuo geriau man. Ir atvirkßçiai.
Kod∂l taip, neΩinau. Bet nieko
negaliu pakeisti. KaΩkod∂l skirtingai klostosi m∆s¨ likimai.
Prasid∂jus "Rusijos krizei", mano kompanijose ißlindo pelnai.
Kai okupantai Lietuvos leidyklas uΩgrob∂, "Respublikos"
spaustuv∂ ßvent∂ ^kurtuves. Kai
visa Lietuva skursta, aß beg∂dißkai turt∂ju...
Daug kas mano, jog esu piktas. Apsirinka. Aß esu geras. Net
linksmas. Ypaç kai iß çia ißvaΩiuoju ir nematau vis¨ kvailysçi¨.
Jei niekas nerv¨ negadina, b∆nu
smagiai linksmas. M∂gstu atostogauti.
Be to, esu tolerantißkas. Daug
kå suprantu, daug kam atleidΩiu.
Tik ne ponui Vainauskui, kuris
rezga intrigas ir po savo afer¨ kaΩkod∂l mane ßmeiΩia. Juk gal∂t¨
atpirkimo oΩio ir tarp savißki¨,
Ωydr¨j¨ ekran¨ ΩvaigΩdΩi¨, pasi-

ießkoti: kuo bloga, pavyzdΩiui,
kylançios TV ΩvaigΩd∂s Rimvydo
Valatkos kandidat∆ra? Vis tiek
tokius visi puola ir smerkia. Kartu b∆t¨ galima pasmerkti ir d∂l
"Lietuvos ryto" afer¨. Juk nieko
baisaus neatsitiks. Garb∂s Ωodis, nepasodins!
O dar Ωmon∂s kalba, kad
R.Valatka yra labai perspektyvus, tod∂l gal∂t¨ ir ateityje savo ßefui pasitarnauti. Tik negalima jo vieno ißleisti ^ laukå - ißvyd´s prokurorus, jis pasiunta ir
tampa nebekontroliuojamas. Deja, ßi liga neißgydoma. Pasaulinio garso Italijos psichiatrai (iß
Sicilijos kaimo) nustat∂, kad jis
^sikal∂ sau (plaktuku) ^ galvå
mint^, jog prokurorißkas tonas
skirtas (dangaus) vien jam, ir
tai akivaizdu, skaitant R.Valatkos
k∆rybå.
Taçiau G.Vainauskas kaΩko
^kyriai "Respublikos" redakcijoje ießko. Jeigu sau nuod∂mi¨ atleidimo, tikrai pas mus neras.
Jokiu b∆du negaliu su juo susitaikyti, kad ir kaip santarv∂s pageidaut¨ m∆s¨ premjeras.
Ar bent ^sivaizduojate, kaip
tai atrodyt¨?
...Teismo sal∂. Kaltinamasis
pilietis Vainauskas. Teis∂jas skaito nuosprend^ d∂l såmoningai
nesumok∂t¨ milijonini¨ mokesçi¨, d∂l "Ryto" krepßinio klubo
tyçinio bankroto, d∂l profsåjun-

gos turto ißplovimo pagal Vilniaus banko schemå (ßalia Gedvydo s∂di paniur´s s∂bras J.Niedvaras), d∂l piktybinio ßmeiΩto
(ant liudinink¨ suolo - K.Betingis ir A.Klimaviçius). O çia staiga ^puolu aß ir pradedu r∂kti:
"Stop!!! Premjeras liep∂ visiems
susitaikyti".
Manot, teis∂jai pritart¨? Greiçiau vieningai mane ^ Vasaros 5
atiduot¨.
Tod∂l tam ponui Brazauskui galit perduoti, jog provokacijoms aß nepasiduodu. Pagaliau metas ir jam uΩimti kokiå
nors pozicijå: arba uΩ Ωydus, arba uΩ g∂jus, arba iß b∂dos - uΩ
"Respublikå", nes atsibodo man
vienam kovoti uΩ demokratijå.
Kai uΩ draugyst´, tai pirmas, o
kai uΩ t∂vyn´ - s∂di nuoßaly ir
laukia, kuo viskas baigsis, ir kas
laim∂s. Çiagi ne "Ûalgirio" ir
"Lietuvos ryto" krepßinio varΩybos vyksta! Tuojau pasistengsiu, kad laim∂t¨ V.Landsbergis
- tada Ωinos.
Íiuo poΩi∆riu net A.Zuokas
daugiau pagarbos vertas. Dråsiai stojo g∂j¨ pus∂n, o tai jau ßiokia tokia poza. Nors ir ne visai
pagal kamasutrå.
Kaip matote, tikrai daug kå
suvokiu ir net pateisinu. Net
tuos, kurie valdΩioje. Nuod∂m∂
b∆t¨ nepasinaudoti tuo, kad pilieçiams nebesvarbus j¨ sukaup-

tas turtas. Atbukom per sovietmet^. Jeigu jau valdißkas turtas,
vadinasi, niekieno?! Net Baltijos paj∆rys - nebe m∆s¨, su "MaΩeiki¨ nafta" svetimßaliams atiduotas. O juk d∂l Ωem∂s ne tik
brolis su broliu, bet ir su prießais
m∆s¨ proseneliai kovojo.
Tik ar verta man, senam kag∂bistui, Jums, Lietuvos patriotams - landsbergininkams, brazauskininkams, zuokistams ir
paksistams - d∂l toki¨ niek¨
galvå kvarßinti? Gal tikrai verçiau susitaikyti? Susiimti delnais su p. Brazausku ir p.Vainausku ir Ωengte marß ^ medΩiokl´. Íern¨ ßaudyti. Deja,
rizikinga. Nors aß ir nelabai primenu Ωv∂r^ (jau veikiau - gyvul^, kaip pasakyt¨ gerbiamas
Landsbergis), bijau, kad Gedvydas nepraleist¨ progos pykßtel∂ti pro ßal^. Pro ßernå...
Nepatinka man pon¨ medΩiokl∂s. Kur kas maloniau paçius ponus steb∂ti pro optin^ taikikl^. Kaip jie tautå mulkina. Peßtynes vaizduoja. Koks kvailys patik∂s, kad du ponai, Paksas ir
Zuokas, rimtai mußasi?! Juk abu
dalyvavo Liberal¨ partijos veikloje, abu buvo rinkim¨ ßtabe,
abu draugißkai finansus tvark∂.
Nor∂t¨ nuoßirdΩiai vienas kitå
pasodinti, nueit¨ pas prokurorus ir ramiai sau prisiduot¨. Abudu. Kaip du broliukai.

Tai kam reikia to cirko - kumßçiais bei "kompromatais" mosuotis? Suprantu, kad Ωmon∂ms reikia duonos ir Ωaidim¨. Bet ar
graΩu vieniems "Ωaisti karå" ir
ßitaip nervinti tautieçius? Argi
ne akivaizdu, kad jau kaimieçiai
galanda ßakes ir kirvius, sako,
irgi vaΩiuos ^ Vilni¨ "karo Ωaisti".
Tikiuosi, ne pilietinio? Reik∂s
paklausti pono Ramono.
Tik nepagalvokit, kad aß absoliuçiai nepritariu valdΩios vyrams. Daug kam pritariu, nes
puikiai suprantu m∆s¨ valdininkus. J¨ vietoje aß irgi vogçiau.
Tod∂l ir neinu ^ valdΩiå. Ûinau,
kaip nelengva tarnauti Ωmon∂ms.
Ypaç "saviems". Juk jie tokie
gobßuoliai. Antai vargßas Zuokas pus´ sklyp¨ "savißkiams" ißdalijo, vis tiek neuΩtenka! Per j¨
savanaudißkumå dabar vilnieçiams teks link Kauno pl∂stis,
naujus sklypus uΩkariaujant, tad
telieka ^sp∂ti miestelius bei kaimus: "Atsargiai, saugokite savo
ganyklas - "liberalai" su meru
Zuoku ateina!".
P.S. Tikiuosi, sklypus Vilniaus meras dalys tiktai pagal
partin´ priklausomyb´, nes jei
uΩsimanys "savus" apdalinti pagal "politin´ orientacijå", ko gero, Vilniui teks ne tik iki Kauno pl∂stis, bet iki pat Karaliauçiaus.
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NeΩinau, kaip jums, bet man
kartais Gedvydo Vainausko nuoßirdΩiai gaila. Jis, kaip ir aß, turb∆t apsimeta, kad yra piktas. O
iß tikr¨j¨ yra ne piktas, o geras
- toks, kaip visi komjaunuoliai
aktyvistai, profsåjungos veik∂jai
ir kitoki¨ klan¨ g∂jai.
Mudu abu nesame pikti. Mes
tik priversti apsimetin∂ti baisiais. Mums verkiant reikia, kad
m∆s¨ visi bijot¨. Kitaip neißgyvensim. KaΩkod∂l Ωmon∂s taip sutverti, kad jeigu ant kit¨ "neuΩvaΩiuoji", b∆tinai "uΩvaΩiuos" ant
tav´s.
Dar "Íluotoje" tur∂jau kolegå, kur^ kas rytå prival∂jau patraukti per dant^. Kitaip jis nenurimdavo ir kiaurå dienå laidydavo l∂kßtus juokelius. O kai iß
paties ryto aß jam suknisdavau
nuotaikå, b∆davo ramus kaip avin∂lis. Kod∂l taip? NeΩinau. Kai
suΩinosiu, pasakysiu.
O kå, keli¨ policininkai ne
taip elgiasi? Kuo b∆si mandagesnis, tuo ilgiau kabin∂sis. O jeigu
ant j¨ uΩmauroji, viskas gerai pagarbå atiduoda, gali sau toliau
vaΩiuoti.
Kartå siaubingai prasiΩengiau: ißvaΩiav´s iß degalin∂s,
saugos dirΩo neprisisegiau! Maçiau, kad policininkas stovi; maniau, ir jis mat∂, kå tik benzinå
pyliau. UΩtat, kad mat∂. Tod∂l
ir sustabd∂, ir prisikabino, ir ilgå moralå skait∂. PradΩioje bandΩiau juokauti, kad esu su dirΩu, o namie net petneßas turiu,
bet jis tol pamokslavo, kol pareikalavau - nubausti arba paleisti. Ir jam panos∂n it koks
Aças savo TSRS deputato paΩym∂jimå pakißau, kuris tais laikais man garantavo asmens nelieçiamyb´. Kaip jis nuoßirdΩiai
^siΩeid∂! Atseit kod∂l taip ilgai
tyçiojausi, kod∂l ißsyk jo velniop nepavariau...
Kas per Ωmon∂s?!
Panaßiai ir su reklamos dav∂jais. Gali uΩkariauti viså skaitytoj¨ rinkå, gali b∆ti pats pats didΩiausias ir ^domiausias, bet jeigu nepademonstruosi agresijos,
taip ir liksi milΩinas ant molini¨
koj¨, kurio rinkoje nepasteb∂s.
O jeigu pasteb∂s, tai b∆tinai nuskriaus. Ypaç jeigu krisi ^ ak^ teis∂tvarkos ar finans¨ pareig∆nams.
Kas per Ωmoni¨ nat∆ra?
V.Saveljevo iß VSD veiksm¨
nebekomentuosiu. Atsibodo.
Tik priminsiu, d∂l ko man nor∂jo "uodegå prispausti". Tikrai ne d∂l Vilniaus banko, ne d∂l
"juod¨j¨ technologij¨"... Saugumo vadui M.Laurinkui nepatiko rinkim¨ rezultatai, o dar labiau - augantis "Vakaro Ωini¨"
tiraΩas ir krintanti "Lietuvos
ryto" ^taka.
O pagrindin∂ mano klaida buvau per geras. Gyvenau kaip
pensininkas, daug keliavau, nesikißau ^ politikå. Net reklamini¨ biudΩet¨ su agent∆rom neaptarin∂jau. Maniau, b∆siu ramus, s∂d∂siu kamputyje, gyvensiu ilgai ir laimingai. Prisigyvenau!

Kad ir kok^ radijå ^sijungsi:
"Tomkus! Tomkus!" Kå, daugiau pavardΩi¨ Lietuvoje neb∂ra? Sako, net Izraelyje ant man´s varo... Kå gi, jeigu liksiu visai vienas, prad∂siu su bin Ladenu draugauti. Nors, atvirai
ßnekant, negaliu nepritarti Meçio Laurinkaus iß VSD vienai
minçiai (gaila, kad tik vienai!),
ißsakytai per LTV. Nors m∆s¨
"politin∂s orientacijos" ir neatitinka, jo ΩodΩiams 100 procent¨ pritariu: VSD kovå su kontrabanda prießai nori uΩgoΩti ißp∆stu prezidento skandalu, o
mano ßventå kovå su g∂j¨ vießpatavimu bando nuplauti antisemitizmo banga! Negi ir man,
kaip kitiems Ωurnalistams, su
VSD teks ißvien laikytis?! Tai
nusigyvenau...
Bet gr^Ωkim prie temos: kaip
ißgyventi Lietuvoje?
Net per rinkimus, kai visas
mano bendroves tikrino revizoriai, apie tai savo skaitytoj¨
neinformavau. Neparaßiau n∂
ΩodΩio! Supratau, kad revizijos
- d∂l viso pikto. Jeigu per pirmåj^ turå b∆çiau prad∂j´s arßiai kritikuoti, mane, be abejo,
b∆t¨ paspaud´. Po to pult¨ tartis. Ir neapsirikau: baig∂si rinkimai - baig∂si ir revizijos. O
laim∂jus R.Paksui, atakos v∂l
prasid∂jo...
SuΩlugus Saveljevo planams,
vasarå buvo prad∂ta nauja operacija. Í^kart pagal suplanuotå
model^. Tam tikslui pasinaudota vieß¨j¨ ryßi¨ "specialistais",

kuriuos aß jau seniai vadinu parazituojançiais Ωurnalistais. Pastaruoju metu jie taip su^Ω∆l∂jo,
kad vießai (per "Verslo Ωinias")
∂m∂ tyçiotis iß savo koleg¨, dirbançi¨ spaudoje. Atseit laikraßçiuose liko darbuotis tik nevyk∂liai, o tikrieji "minties gali∆nai", tokie kaip A.Katkeviçius,
R.Jarmalaviçius ir kiti, jau seniai
plußa savo naudai ir Ωmoni¨ dorybei.
Ta proga - apie Ωmones, kuriems A.Katkeviçius dirba: pradedant prezidentu, kur^ gyr∂si
gal^s net iß ß... padaryti, baigiant "^teisintu vagimi" - G.Dekanidze, kurio ßvies¨ "imidΩå"
band∂ parduoti lietuvi¨ tautai
po "Respublikos" Ωurnalisto nuΩudymo. (Atsipraßau p.Alperaviçiaus, kad v∂l netyçia ißspr∆do "antisemitini¨ apraißk¨" protr∆kis, bet tikrai nesusitur∂jau
nepamin∂j´s ßio "Vilniaus brigados" krikßtat∂vio, iki ßiol besimaskuojançio Ωyd¨ tautybe: Ωinau, kad jo liesti negalima, Ωinau, kad tai labai pavojinga, bet
neΩinau, kaip j^ kitaip ^vardyti:
rusißkai - "gospodin Dekanidov"
ar lietuvißkai - "ponas Dekanidzeviçius"?)
Na, o gr^Ωtant prie g∂j...
(Tpfu! Susimaiß∂. Prad∂siu iß
naujo.)
Na, o gr^Ωtant prie Katkeviçiaus bei jo parankini¨ veiklos,
ßiuo klausimu turiu kategorißkå
nuomon´: jie - "primityv∆s tarpininkai" tarp uΩsakovo (reklamos
dav∂j¨) ir vykdytojo (laikraßçi¨,

radijo, televizijos). Jie - didieji
"^vaizdΩio k∆r∂jai", Ωadantys
mums pagaminti naujus stabus,
o daΩniausiai padarantys ß...
Arba - Buratinus. Ko gero,
verta dar vienå vieß¨j¨ ryßi¨ firmel´ uΩregistruoti su skambiu pavadinimu: "Katkeviçius, Papa,
Karla ir CO".
Nors geresn´ pravard´, kaip
"parazituojantys Ωurnalistai"
jiems, vieß¨j¨ ryßi¨ "specialistams", vargu ar sugalvotum. UΩ
pinigus pasiruoß´ parduoti t∂vå
ir motinå. O jeigu kas pirkt¨,
tai ir T∂vyn´. (Deja, nelabai paklausi prek∂, tod∂l beveik nekotiruojama arba parceliuojama
tokiais maΩais kiekiais - Ledo
r∆mai, "MaΩeiki¨ nafta", Baltijos paj∆rys, - kad nei tauta, nei
valdΩia beveik nekreipia ^ tai
d∂mesio: "Smulkmenos!", kaip
pasakyt¨ Algirdas Mykolas Brazauskas.)
Taigi pra∂jusiå vasarå kaΩkokio M.Katkaus vieß¨j¨ ryßi¨ firmel∂ susitar∂ su "Respublika"
d∂l bendradarbiavimo, kuriant
teigiamå ^vaizd^ toms firmoms,
kurioms ponas Katkus atstovaus.
Dabar meras Zuokas teigia, kad
ßiå sutart^ protegavo jis, nes tik∂josi iß "Respublikos" gauti "stogå".
Iki ko su dabartine miesto
valdΩia nusiritome! Sovietmeçiu, pamenu, miestel∂nai eidavo
pas sostin∂s galvå pastog∂s praßyti. Gi dabar miesto galva kulniuoja pas verslininkå stogo ießkotis!.. (Atsipraßau, mielas skai-

tytojau, bet negaliu rimtam raßymui susikaupti - tokia man ta
Zuoko istorija juokinga: visa redakcija choru reikalauja rimtai
skaitytojams pasiaißkinti, o aß
negaliu juoko sutramdyti; dar
kartå atsipraßau.)
Tai va: at∂jo tada pas mane
A.Zuokas, susimok∂jo "Respublikai", o "stogå" gavo "Lietuvos
ryto" redakcijoje, kuri iki ßiol
apie j^ raßo tik gerai arba labai
gerai. Galb∆t jis tik∂josi ir pas mane "stogå" ^sigyti. Bet kai pagalvoji: kam Ωmogui du stogai - dar
stogas nuvaΩiuos! (Taßkas, kaip
sako meras. Íiandien baigiam,
prat´sim rytoj, be to, jau TV Ωinios: viskas apie "Respublikå" ir
truput^... apie orus.)
P.S. Tik nepasiduokite panikai, mano brang∆s skaitytojai. Kaip sako Ωydai, Ωvelkite ^
pasaul^ su humoru. Juk ne d∂l
j∆s¨ gerov∂s Vilniaus ponai peßasi, o d∂l teis∂s jus mulkinti.
Tad koks skirtumas - kas laim∂s? Kas laim∂s - tas ir mulkins. Ta proga prisiminkime
V.Adamkaus istorijå: jei d∂l ßlepeçi¨, kurios Íiauliuose ißgul∂jo trejus metus, jam buvo pripaΩinta Lietuvos pilietyb∂, ar galiu aß tik∂tis Puerto Riko paso,
jeigu prieß deßimt met¨ ten
atostogaudamas per Ωioplumå
kaΩkur prie baseino palikau savo trumpikes? Be to, trumpik∂s
- ne kaΩkokios ßlepet∂s: gal uΩ
jas man diplomatin^ paså ißduos?
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Sako, treçias kartas nemeluoja. Tikiuosi, jog ßiandien
mums pavyks pakalb∂ti rimtai.
Kiek galima juokauti, kai t∂vyn∂
pavojuje? Beje, kas pirmas sußuko, jog t∂vyn∂ - pavojuje?
Jeigu meras Zuokas, tai jis
man n∂ra t∂vyn∂. Jeigu generolas Laurinkus, jis man irgi ne t∂vyn∂. Jei redaktorius Vainauskas, taip pat - apsißauk∂lis. Ne
tik ^ t∂vyn´ nepanaßus, bet netgi ^ t∂vynain^. Juk t∂vynainis t∂vynainio neapvagin∂ja. O çia - ir
profsåjungos turtå, ir komjaunimo laikraßt^, ir visus mokesçius
susißlav∂: koks jis man po to t∂vynainis?! Tegu sau "giminiuojasi" su Eliju Romanovu iß Sporto r∆m¨, kuris jam pad∂jo su Ledo arena prasisukti; su Gintautu Bareika iß Vilniaus banko, kuris tos aferos planå palaimino; su
Benu Gudeliu iß "Bennet Distributors", kuris panaßias id∂jas generuoja...
Nematau jiems jokio pagrindo r∂kti - "T∂vyn∂ pavojuje!" Tiesiog norima asmenines problemas su teis∂tvarka peradresuoti visai tautai. Visi ißvardyti ponai su t∂vyne turi bendro tik
tiek, kad gali jai tarnauti savo
pavyzdΩiu - kaip nereikia doram
Ωmogui elgtis ir savo reputacija
rizikuoti. Visa kita ißsiaißkins
prokurorai. Tik nereikia jiems
trukdyti. Tegu dirba savo darbå.
Vardan tos Lietuvos. O ne vardan saujel∂s intrigant¨.
Kartoju: leiskite valdΩiai ißsiskalbti savo neßvarius marßkinius. Ko panikuojate? Ar ßvara
nepatinka? Kada dar tur∂site
progå viså teisyb´ suΩinoti? Tegul r∂Ωia vießai viså tieså. Nesvarbu, kad ir kokia skaudi ji
b∆t¨. Tegul ir toliau "valosi" vienas ^ kitå; tegul tik pasakoja,
kas ir uΩ kiek privatizuota, - negi tikrai niekam tai ne^domu suΩinoti?
Ûmon∂s, suvokite pagaliau:
kai tik bus paskelbtas visuotinis
susitaikymas, v∂l visi susidraugaus ir prad∂s draugißkai vogti.
ÈsiΩi∆r∂kite atidΩiai: kas labiausiai agituoja uΩ greitå susitaikymå? Ogi tie, kurie labiausiai bijo vießumo ir skaidrumo.
O kas garsiausiai "r∆pinasi"
Lietuvos skandalinga reputacija pasaulyje? Aißku, tie, kurie
jau seniai nebesir∆pina asmenine reputacija ir daugiausia per
savo kadencijas prisivog∂!
Galiu visus panikuotojus paguosti ir nuraminti, kad pasaulio visuomenei mes, lietuviai, atrodome labai gerai. Pas mus pati stipriausia pasaulyje demokratija. Kol yra "Respublika", bet
kuris laisvamanis pilietis gali dråsiai reikßti savo nuomon´ ne tik
apie savo ißrinktå valdΩiå, bet ir
apie visus tautieçius nepriklausomai nuo j¨ tautyb∂s bei seksualin∂s orientacijos. Deja, tuo
negali pasigirti ne tik didieji Europos spaudos koncernai, bet ir
centriniai Amerikos laikraßçiai.
Nes dauguma j¨, kaip ir m∆s¨
Gedvydas Vainauskas, yra suaug´ su stambiuoju kapitalu bei di-

dΩiåja politika. B∆dami pinig¨ ir
valdΩios ^takoje, nei "The New
York Times", nei kiti JAV leidiniai negali laisvai naudotis ΩodΩio laisve, nors Amerikos Konstitucija tai garantuoja.
Tod∂l jie dabar ir siunta visi iß pavydo. Eina visi iß proto.
Smerkia "Respublikos" straipsnius, kuri¨ n∂ vienas neskait∂.
Argi tai ne^rodo, kad jie yra tampomi uΩ virvuçi¨? Jeigu tokie
drås∆s, tegul atsako ^ paprastå
klausimå: kas valdo Amerikå?
O tik po to gal∂s aißkinti, kaip
mums Lietuvå valdyti. Gal, sakau, uΩteks vienå kartå lakstyti po JAV ambasadas, derinant
aukßt¨ pareig∆n¨ kandidat∆ras
^ svarbiausius Lietuvos postus.
Man regis, su "Williams" iki valios "prisiderinome" - ar kas
nors atsipraß∂? Amerikieçiai
mus su "MaΩeiki¨ nafta" juodai
ißd∆r∂, o lietuviai iki ßiol tarpusavyje aißkinasi - kas kaltas? Na,
ir nacionalinis charakteris! Tai
bent tautinis ypatumas. (Ir kod∂l aß negimiau Ωydu - ßokin∂tum∂te dabar prieß mane kaip
pacukai!)
Be abejo, pas mus n∂ra viskas gerai. Kartais m∆s¨ prezidentas pameluoja, saugumas telefon¨ pasiklauso, retsykiais kok^ perversmå ßalyje organizuojame. Na, ir kas? M∆s¨ ßalis - kå
norim, tå darom. Ar tai suteikia
pagrindo ponui Alperaviçiui siundyti ant m∆s¨ valdΩios vyr¨ viso pasaulio Ωydus? Gerai Ωmon∂s sako, nusigyvensim iki to,
kad lietuviams prad∂s pogromus daryti. To dar betr∆ko! Íitiek met¨ iß cenz∆ros vadavom∂s - iß caro, iß rus¨, - tai da-

bar mums Izraelis cenz∆rå ^ves?
Tegul geriau cenz∆ruoja JAV
leidinius, kurie pravardΩiuoja
lietuvius "hanibalais", bet kaΩkod∂l tik Íar∆nas Marçiulionis d∂l
to pareißkia susir∆pinimå. O kitiems kå - nesvarbus Lietuvos
^vaizdis? Patys jankiai - hanibalai! (Çia aß jiems ßitaip uΩ mus,
lietuvius, atkerßijau). Tegyvuoja laisva spauda!
Verkßlendami d∂l savo ^vaizdΩio pasaulio visuomen∂je, daΩniau pagalvokime apie tai, kaip
mes atrodome savo Ωmoni¨ akyse. T¨, kurie mus maitina ir rengia. Pagaliau kurie mus ißlaiko.
Jeigu kai kas uΩmirßo, dr^stu priminti: tuojau jie visi eis balsuoti. Ne Izraelyje, ne Amerikoje, o
çia, Lietuvoje. Demagogija nepad∂s. Juoko d∂lei pabandykite
per rinkimus kreiptis ^ Ωmones
su M.Laurinkaus argumentais.
PavyzdΩiui: "Kas prieß mane balsuos - tas bus uΩ mafijå, nes aß
kariauju su kontrabandininkais."
PaΩi∆r∂sime - kiek bals¨ surinksite. Jums Ωmon∂s tokiå "mafijå"
parodys, kad ne tik pasitik∂jimo
mandato, bet ir valytojos darbo
negausite. Sakys, pirmiau pats ißsivalyk, o jau po to gatves ßluok.
Tod∂l sakau, b∆kit Ωmon∂s,
leiskite savo valdΩiai ißsivalyti,
kaip praß∂ m∆s¨ Seimo pirmininkas. Daugiau tokios progos
galime ir nebesulaukti. Gyvensime Lietuvoje visi murzini kaip
ciuckiai. Tod∂l, gerbiamas skaitytojau, ne tik neleiskite jiems
susitaikyti, bet dargi paakinkite aktyviau peßtis. Sakykite, kas
laim∂s - tå padarysim deputatu! Kas daugiau demaskuos - tå
^ prezidentus ißrinksim! UΩ ge-

rå "kompromatå" - seim∆no mandatå! Pamatysite, kaip ^sisuks
teism¨ karusel∂! Ir netgi jeigu
vis¨ ^ Lukißkes neuΩdarys, bus
atliktas didΩiulis profilaktinis
darbas. Tik nereikia bijoti skandal¨.
Antra vertus, kokie çia skandalai? Pasienietis Songaila kaΩkå pro sienå praleido; panel∂
Smailyt∂ ne tam dav∂; redaktorius Vainauskas garbius Ωmones terorizuoja - tai bent naujiena! Patar∂jas Aças iß policijos
nag¨ ißsisuko; prezidentas Paksas meluoja; verslininkas Drakßas spaudΩia pigiai akcijas perleisti - ot "sensacija"! Mafija nori savo Ωmones ^ valdΩiå prastumti; trys kontrabandin∂s grupuot∂s milijardus suka; uΩ alkoholio gamykl¨ privatizavimå
valdΩia ^ kißen´ ∂m∂?.. O! Jau
^domu. Kod∂l per pat^ ^domumå
skubama susitaikyti? T∂vyn∂ pavojuje? Kas ßaukia? Tegu paaißkina, kod∂l Ωmon∂ms negalima
teisyb∂s suΩinoti? Negi santarv∂ ir tariama ramyb∂ mums svarbiau uΩ skurdå ir gyvenimå neΩinomyb∂je?
Regis, kartå prieß rinkimus
jau buvo susib∂g´ trys dideli ponuliai, Premjeras, Seimo Pirmininkas ir Prezidentas, kurie visai Lietuvai pareißk∂, kad viskas gerai - n∂ra kå keisti. Nebereikia nei rinkim¨, nei demokratijos, viskas tylu ramu, valdΩia
laiminga, tauta patenkinta, - geras vaizdelis? Tai ko Ωmon∂s po
to ∂jo ^ rinkimus ir naujå valdΩiå ißsirinko, jeigu viskas buvo
taip gerai ir nieko nereik∂jo keisti? Buvo noras palikti viskå po
senovei? Deja, paaißk∂jo, kad

valdΩia sau, o tauta sau; vadinasi, v∂l sociologai apsimelavo?
Taaaip, su jumis, tautieçiai, nelengva. Kol çia viskå ißaißkini,
Pranc∆zijoje per tå pat^ laikå
tris revoliucijas padarytum, no
pasaran!
Mums, "respublikonams", n∂ra ko bijoti. Kai kå nors prisidirbsiu, pasisakysiu. NuoßirdΩiai
priΩadu, kad n∂ uΩ kå niekada
nesutiksiu b∆ti nei "kißeniniu",
nei "lengvai paΩeidΩiamu" redaktoriumi. Jei suklupsiu ar netgi
b∆siu ißprovokuotas padaryti nusikaltimå, tå paçiå dienå atsistatydinsiu iß savo posto, nelaukdamas nei prokuror¨ verdikto,
nei teismo sprendimo. Geriau
b∆ti laisvu menininku nei suvarΩytu redaktoriumi.
J∆s manote, "Lietryçio" korespondentai mums nepavydi?
Apie Tomå Kuçinskå kritißkai
raßyti negalima, apie Meçio Laurinkaus melå - tabu, Andriaus Janukonio iß "Rubikono" liesti negalima, jo glob∂jå merå A.Zuokå galima tik girti ir net apie jo
mirtinå prießå Vytautå Galvonå
- kaip apie nabaßnikå: arba gerai,
arba nieko. Nes ir jis ßimtå t∆kstançi¨ jau perved∂ pono Vainausko klubui, o dar keturis ßimtus
t∆kstançi¨ lit¨ ^sipareigojo v∂liau padaryti.
Jeigu dar prisiminsime, kad
yra daugyb∂ tem¨, kuri¨ net min∂ti vießai neleidΩiama - Ωy...,
g∂..., mafija, pasirodys, kad "Lietryçio" skaitytoj¨ galvose ne mintys, o vien "baltos d∂m∂s". Apie
kå su tokiais kalb∂ti? Kaip gyveni? Koks tavo vardas, jeigu prisimeni? Ir - kaip tau patinka krepßinis?
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IÍGYVENTI LIETUVOJE (4)
KaΩkod∂l dauguma mano koleg¨ labai m∂gsta ir daΩnai cituoja JAV filmå "Uodega vizgina ßun^". Jame ^taigiai pavaizduota, kaip meistrißkai galima
manipuliuoti visuomen∂s nuomone, pasitelkiant Ωiniasklaidå:
pasirodo, jei reikia, galima "prad∂ti" Albanijoje karå, po to staiga j^ "uΩbaigti", "sukurti" karo
didvyr^ ir çia pat nudaigoti j^ "uΩ
T∂vyn´" - viskas tik tam, kad JAV
prezidentas gal∂t¨ per rinkimus
ißsisukti nuo seksualinio skandalo.
Sutinku, kad ßis filmas yra
gerai susuktas. Suprantu, kod∂l
jis Ωmon∂ms patinka. Bet nesuprantu, kod∂l juo taip Ωavisi Ωurnalistai. Ar ten yra bent vienas
protaujantis Ωurnalistas? Juk netikrais faktais manipuliavo ir dezinformacijå per TV kanalus skleid∂ tik CÛV bei FTB agentai, prezidento patar∂jai bei vieß¨j¨ ryßi¨ specialistai!
Ûiniasklaida tik retransliavo.
Nuolankiai tarnavo Balt¨j¨ r∆m¨ ßeimininkams. Negi ßiandien
Lietuvoje gyvename kaip tame
kine?!
Vergavimas valdΩiai bei kapitalui atbukina Ωiniasklaidininkus
ir ißlepina masini¨ informavimo
priemoni¨ savininkus. Ilgainiui
prarandamas noras kovoti uΩ
laisvå Ωod^ bei demokratijå. Anksçiau ar v∂liau taip susipainiojama su verslo pasaulio ar t¨ paçi¨ reklamos uΩsakov¨ interesais, kad nebe^manoma siekti
ideal¨ ir net atlikti tiesiogini¨
spaudos funkcij¨: objektyviai ir
ißsamiai informuoti visuomen´
apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir
pasaulyje.
Ar tik nebus panaßioje situacijoje atsid∆r´ ir mano kolegos iß "Lietuvos ryto", kuri¨
interes¨ ratas taip ißsipl∂t∂,
kad kokiå temå bepaliest¨ Ωurnalistai, ne^manoma ißvengti
ßalißkumo arba nutyl∂jim¨. Gal
tod∂l, sakau, ir visi straipsniai
"Lietuvos ryte" yra beveik vien
apie R.Pakså? Galb∆t apie kitkå uΩdrausta raßyti. Ar ^sivaizduoja G.Vainausko skaitytojai,
kaip jiems pasisek∂, kad Prezident∆ra laiku nesusp∂jo solidΩia suma paremti krepßinio.
Kå dabar jie skaityt¨?! Nebent
konkuruojantys Ωurnalistai prad∂t¨ save apraßin∂ti. PavyzdΩiui, toks spec. korespondentas A.Lekaviçius gal∂t¨ viså
ciklå paraßyti apie tai, kaip jis
reketuoja savo laikraßçio klientus bei tarpininkauja ne uΩ dykå susitariant d∂l - kaip ten Vilniaus meras sako? - "ramaus
gyvenimo".
O juk taip lengva patikrinti,
kuris laikraßtis yra nupirktas, o
kuris dar ne visai. Atneßkit redaktoriui gerå, tikrais faktais, o
ne gandais paremtå medΩiagå ir
Ωi∆r∂kit, ar bus ißspausdinta. Paprasta, ar ne? Kod∂l, uΩuot ßiuo
"receptu" pasinaudojus, dauguma teoretik¨ yra link´ malti lieΩuviu kaip gatv∂s boba: "Nupirkta! Nupirkta! Viskas parduota".
Ne turguje esame. Ateikit ir pa-

bandykit nusipirkti, uΩuot lieΩuviu mal´.
Beje, net politologai tußçiaΩodΩiauti ißmoko.
Pamenat, kaip po prezidento rinkim¨ rypavo, kad jiems
nebuvo galima jokiame laikraßtyje pasisakyti; atseit viskas buvo nupirkta. Melagiai! Specialiai pasiteiravau savo redaktori¨, ar jie gavo bent vienå d∂mesio vertå Lopatos, Bielinio ar
Aleksandraviçiaus kok^ analitin^ ar politin^ straipsn^. Ir sulaukiau vieningo atsakymo: n∂
vieno! Nei gero, nei blogo. Galvos tußçios, o visiems aißkina,
kad negali pasisakyti. Tai man
jau primena vienå disidento Antano Terlecko monologå per
Lietuvos radijå, kai jis pus´ valandos tautai porino, kad niekas
jam neleidΩia vießai pakalb∂ti.
Beje, per tå pusvaland^ jis taip
nieko doro ir nepasak∂. UΩtat
klausytojams ^kal∂ ^ galvå, kad
yra disidentas, tod∂l negali pasisakyti.
Ak, kaip gera gyventi kvaili¨
pasaulyje, kuriame egzistuoja
^vair∆s draudimai! Nors visai nebloga mintis: kai prad∂siu ting∂ti raßyti, irgi visiems ißkilmingai
apsiskelbsiu, kad man uΩdraud∂
kalb∂ti teisyb´. Tada visi prival∂s man´s gail∂tis, o aß tur∂siu
alibi ir gal∂siu apsimetin∂ti ßventuoju arba kankiniu.
O kol kas, kol dar neaptingau, skubu pripaΩinti faktå, jog
m∆s¨ valdΩios vyrai iß ties¨ pakliuvo ^ kebliå pad∂t^. Netgi, pasakyçiau, ^ tikrå kryΩmin´ ugn^.
Lietuva skyla, runkeliai bunda,
elitas dar neatsibunda. Iß vienos
pus∂s - "Ûalgiris", iß kitos - "Lietuvos rytas"; çia - G.Vainauskas,
ten - A.Sabonis. Ir S.Sondeckis,

ir prokurorai. VSD ir STT. O çia
dar "Respublika" su savo Ωydais
ir g∂jais!
Rekomenduoju: vienå iß min∂t¨ front¨ b∆t¨ galima lengvai
uΩdaryti. Ûinoma, turiu galvoje
pastaråj^. Yra trys ißeitys. Visos
trys labai paprastos. Nereik∂t¨
net krauju rank¨ teptis. Visos
vießai yra Ωinomos.
Vis¨ pirma, dabar b∆t¨ pats
metas pasinaudoti A.Zuoko surinkta medΩiaga baudΩiamajai
bylai. Jeigu jis neblefuoja ir tikrai prokurat∆rai pateik∂ svarbi¨
fakt¨ bei ^rodym¨ apie mano
reketå, terorå, ßantaΩå bei turto prievartavimå, dabar geras laikas paskubinti bylos eigå ir kuo
greiçiau mane izoliuoti. O jei
Vilniaus mero medΩiaga t∂ra
"muilo burbulas" arba, kaip sak∂ prokurorai, "politinis pareißkimas", yra kita ißeitis.
Jau seniai apie mane ßneka, kad esu uΩkiet∂j´s KGB
agentas, kur^ kadaise rusißkos
spec. tarnybos infiltravo ^ Såj∆dΩio iniciatyvin´ grup´. Íneka, beje, ne ßiaip Ωmon∂s iß
gatv∂s, o VSD karininkai. Visa
Lietuva mat∂, kaip Ωurnalistå
V.Gaiven^ saugumietis V.Saveljevas ^tikin∂jo, kad aß esu uΩsimaskav´s agentas ir kad 1995
metais mane Maskva nuo praΩ∆ties ißgelb∂jo. Kaip suprantu, Saugumo departamentas
yra solidi organizacija ir ten
disponuojama patikima informacija, ar ne? Tai ko laukiam?
Paimkime viså surinktå medΩiagå, oficialiai pateikime kaltinimus d∂l bendradarbiavimo su
svetima valstybe (neb∆tinai su
KGB, gali b∆ti ir su "AlMax" ir
baigtas kriukis. Nesuprantu,
ko laukia M.Laurinkus? Jeigu

net ßito padaryti nesugeba, tada gal tikrai jau metas jam atsistatydinti...
Treçiasis b∆das yra pats paprasçiausias. Juk visas miestas
mala lieΩuviais, kad esu parsidav∂lis. Gal, sakau, laikas nusipirkti. Jei ne mane, tai bent laikraßt^. Susimeskit, vyrai, po ßimtå
lit¨ - partijos nariai ir ministrai,
kiek tr∆ks, V.Uspaskich prid∂s,
o jeigu ir tada neuΩteks - Ωydai
paskolins. UΩ procentus.
O jeigu ir ßito negalit, tada
esu bej∂gis pad∂ti. Belieka toliau raßyti. Apie tai, jog dar nesutikau Ωmogaus, kuris gal∂t¨
mane nupirkti. Mano laikraßt^ taip. Bet reikia eiti ^ kioskå. Reklamin^ straipsn^ - irgi, bet reikia eiti ^ "Respublikos" reklamos
skyri¨. Mat tvarka pas mus tokia: jeigu straipsnis ne^domus,
mums moka kaip uΩ reklamå, o
jeigu ^domus, mes mokame autoriui honorarå. Kas sprendΩia?
Aß, redaktorius. Kur garantijos,
kad mano sprendimas ne subjektyvus?
DidΩiausia garantija - J∆s, mano Skaitytojau. Jeigu spausdinsiu ne^domius straipsnius, o ^domius k∆rinius autoriai neß konkurentams, mano laikraßçio niekas nepirks, ir aß bankrutuosiu.
Kaip, beje, nelengva leidiniams ißsilaikyti ir be reklamos.
Ko gero, laikraßçius tekt¨ dvigubai pabranginti. Vargu, ar kas
^pirkt¨. Tad norom nenorom tenka laviruoti tarp reklamos dav∂j¨, bet visada verta prisiminti,
kad skaitytojas n∂ra aklas. Ûinoma, jeigu jam kas nors negr∆da
per prievartå minties, kad laikraßtyje "yra visos jo mintys".
Skaitytojas turi pats måstyti ir faktus atsirinkti.

Deja, klysta ne tik skaitytojai, bet ir Ωurnalistai. Ypaç sunku b∆na atrinkti laikraßçiui faktus, kai jais manipuliuoja teis∂tvarkos pareig∆nai. Juk ir
spaudos darbininkai privalo iß
kaΩkur faktus imti. Reikia gi
kaΩkuo pasitik∂ti. Tod∂l ir naudojasi ^vairiomis policijos suvestin∂mis, teism¨ bylomis,
BNS informacijomis. O laikas
spaudΩia. Konkurencija didΩiul∂. Redaktorius reikalauja: duok,
duok ^ numer^! O çia dar ministerijos ir departamentai savo
Ωaidimus pradeda Ωaisti. Pavaduotojai taiko ^ virßinink¨ k∂des, politikai stumia ^ postus
savißkius, o çia - dar mafija, pasak VSD ßefo, bando savus Ωmones ^taisyti. Tada ir prasideda
tikras beprotnamis. Ir labai labai daug dezinformacijos.
Po to politikai susitaiko. Departamentai perstumdo k∂des. O
apie Ωurnalistus pasako, kad visus juos nupirko arba per maΩai
sumok∂jo. ÛodΩiu, kaip visada
liekame durniaus vietoje, kur ir
dera b∆ti seniausios Ωem∂je profesijos atstovams.
O valdΩia ir toliau sau ramiai
savivaliauja.
Ir n∂ra joki¨ garantij¨, kad jeigu b∆si geras ir nieko blogo nepadarysi, gal∂si gyventi ramus.
Kaip ^rod∂ A.Zuoko pavyzdys,
nepadarysi tu - uΩ tave padarys
kiti. Tavo vardu. Kå nors nureketuos. Arba - vaikå uΩtaisys. O
gal net uΩmuß. Paskui sukvies
ißsiΩiojusius Ωurnalistus ^ spaudos konferencijå ir kaip didΩiausiå sensacijå praneß, kieno vardu veik∂.
Pilieti Ωurnaliste, o tu tikras, kad kitå kartå ne^vardys tav´s?
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KAS KVAILESNIO, PREMJERE?
(Operatyvin∂ informac ija, su g rifu "slapt ai")
Gerbiamas Premjere, raßo Jums toks
pilietis iß Lietuvos sostin∂s V. Viso miesto pavadinimo specialiai neraßau. Nenoriu, kad mane M∂çio Laurinkaus agentai
susekt¨. Tod∂l net kompiuterio klavißus
spaudin∂ju kaire ranka, kad saugumieçiai
man´s pagal braiΩå neatskirt¨. O grifå
"slaptai" tyçia uΩd∂jau - noriu, kad kuo
daugiau Ωmoni¨ suΩinot¨ m∆s¨ susiraßin∂jimo turin^.
Gerbiamas Premjere, ar pasteb∂jote, kad pas mus Lietuvoje viskas atvirkßçiai? Jeigu skaitote metin^ praneßimå arba vießai pristatote ßalies biudΩetå, niekas nesidomi ir jo nesiklauso. O kai pasirodo koks nors VSD, STT, VRM ar
URM slaptas dokumentas, skirtas tik pareig∆nams ir tik tarnybiniam naudojimui,
apie j^ kalba visa Lietuva. Tad jei prie
progos v∂l kada kreipsit∂s ^ Tautå - per
Kovo 11-åjå arba per radijå - savo tekstå
prad∂kite taip: "Mieli Lietuvos Ωmon∂s!
Aß labai nenor∂çiau, kad apie ß^ mano
kreipimåsi suΩinot¨ visi be ißimties pilieçiai, nes jis skirtas tik NATO ir Europos
Såjungos pirmiesiems asmenims ir uΩ jo
pavießinimå pagal BK nustatyta baudΩiamoji atsakomyb∂ iki 3 met¨..."
Gerbiamas Premjere, duodu galvå nukåsti (pavyzdΩiui, Zuoko), kad po tokios
^Ωangos VSD vadai ir vadukai jau tå pat^
vakarå per visus savo kanalus nutekins
reikalingå informacijå: per LNK ir per
"Lietuvos rytå", per kanalizacijå ir per
klozetå - saugumieçi¨ kanal¨ ne^manoma suskaiçiuoti! Pavarys doz∂mis ir atkarpomis. Varys tol, kol bus ißvießinta
visa "slaptoji" informacija. Tokiu b∆du
J∆s¨ metinis praneßimas ir ßalies biudΩetas tautieçiams b∆t¨ pateiktas kaip didΩiausia XXI amΩiaus sensacija.
Gerbiamas Premjere, pasinaudokite
mano geranorißku patarimu ir jau kitå
rytå apie Tamstos kalbå raßys ne tik Izraelio, bet ir JAV didieji dienraßçiai. Visos J∆s¨ mintys bus aptarin∂jamos Lietuvos g∂j¨ lygoje bei "Solidoje" (lesbieçi¨ sekcijoje). Tikrai nuskamb∂t¨ skandalingiau uΩ kontrabandinink¨ milijardus, kuriuos, pasak M∂çio Laurinkaus, jau
keleri metai iß eil∂s ramiai sau varto net
trys nusikalstamos gaujos. Kitå dienå
broliai lietuviai aptarin∂t¨ J∆s¨ metin^
praneßimå alubariuose prie bokalo. O bildukas V.Martißauskas, gird∂damas ne tik
pon¨ Íeßtakausko ir Íurkaus pokalbius,
bet ir visuotin^ aptarimå, eit¨ iß proto
besistengdamas informuoti saugumå, kas
su kuo ir apie kå prie taurel∂s plepa. Ar
begalite ^sivaizduoti platesn^ masi¨ dalyvavimå aptariant Tamstos praneßimus
apie ßalies svarbiausius klausimus, gerbiamas Premjere?
Gerbiamas Premjere, visa tai, kå
aukßçiau raßtu ißd∂sçiau, yra Tamstos
problemos. Kaip matote, aß joms nelieku abejingas ir bandau pad∂ti jas spr´sti. O kas pad∂s ißspr´sti mano, paprasto Lietuvos pilieçio, problemas? Manimi irgi kas nors Lietuvoje tur∂t¨ r∆pintis. Kol kas, deja, manimi labiau r∆pinasi prokurorai - Ωada ißkelti net keturias
^vairias bylas! Sutinku su g∂jais ir lesbiet∂mis, kad ^vairov∂ turi b∆ti, bet aß
^vairov´ Lietuvoje visai kitaip suprantu: pasodina vienå Ωydrå (pvz., merå), vienå - Ωydå (pvz., Íifrinå), vienå saugumiet^ (pvz., Laurink¨), na ir, pavyzdΩiui,Vytautå Landsberg^ (jis visada b∆na atpirkimo oΩys). Ítai tokiå ^vairov´ aß puikiai ^sivaizduoju ir suprantu. Tada b∆t¨
galima ^ Lukißkes moksleivi¨ ekskursijas organizuoti. Gal∂t¨ vaikams mokyto-

jai aißkinti: ßitas "kolchozus" sugriov∂,
ßitas t∂vyn´ ißdav∂, ßitas Ωyd¨ pinigus
plov∂, o anas - ßiaip "gaidys"... Po toki¨
ekskursij¨ Kauno zoologijos sodas bankrutuot¨. Gal∂t¨ ne tik Ωirafå, bet ir kitus Ωv∂relius badu numarinti.
Gerbiamas Premjere, ar Tamstai neatrodo, kad m∆s¨ Lietuvoje per daug viskas supaprastintai ißeina. Kur tai matyta, kad vienå piliet^ pagal keturis skirtingus pareißkimus sodint¨? Jeigu netikite, galiu ißvardyti: kaΩkoks Zuoka mane
nori pasodinti d∂l spaudimo, kaΩkoks
M∂çka - d∂l Valstyb∂s paslapties atskleidimo, kaΩkoks Rubikonas (turb∆t irgi Ωydas) - d∂l turto prievartavimo, o dabar dar
visas Izraelis sukilo - kaip kokie jankiai
mano skalpo reikalauja: aß juk ne ind∂nas, garb∂s Ωodis! Man, kaip padoriam
pilieçiui, yra labai nepatogu, kai ßitiek tautybi¨, rasi¨ ir netradicini¨ orientacij¨
peßasi d∂l teis∂s mane cyp∂n uΩdaryti.
Kå jie ten su manimi ruoßiasi daryti?
Gal, sakau, ruoßiasi apipjaustyti? Irgi
mat rado uΩsi∂mimå! Bet man ne d∂l to
apmaudu: dabar, kai tautoje ßitoks susiskaldymas, kaΩkokie durniai dar d∂l man´s mußasi...
Gerbiamas Premjere, gal gal∂tum∂te juos visus nuraminti. Arba - pasodinti. Gal tada Lietuvoje bus tvarka ir nebereik∂t¨ prezidentui Rolandui Paksui jå
Ωad∂ti ^vesti? B∆tent tod∂l ir dr^stu Tamstå ßiuo kukliu klausimu trukdyti. Nes dabar visi ^ Tamstå kreipiasi: ir inteligentai, ir visuomenin∂s organizacijos, ir autoritetai... Kas Ωino, gal kada nors ats∂d∂j´s aß irgi b∆siu "autoritetas" ir gal∂siu su kitais intelektualais smagiai Tamstå paßokdinti. Tik ne ßiandien, nes kad
ir kiek si∆liau ß^ kreipimåsi pasiraßyti

visokioms iß biudΩeto ißlaikomoms organizacijoms, n∂ viena nesutiko. Bijo,
kad po to "nukirpsite" finansavimå, o jie
beveik n∂ vienas savo rankomis nebemoka duonai uΩsidirbti. Tod∂l visada yra
pasiruoß´ vieningai paremti savo maitintoj∂l^ visais svarbiais ekonominiais,
politiniais, teisiniais ir net tautiniais klausimais. Nepriklausomai nuo ißsilavinimo. Juo labiau - nuo ^sitikinim¨, kuri¨ nepasakytum kad neturi: absoliuti dauguma ißlaikom¨ visuomenini¨ veik∂j¨ yra
ßventai ^sitikin´, kad jie visada privalo paremti tå valdΩiå, kuri juos iß biudΩeto
maitina... Tod∂l nuoßirdΩiai diskutuoti
su jais apie tautin´ savimon´ arba lietuvi¨ patriotißkumå bei pilietißkumå yra
daugiau nei juokinga. Kur kas svarbesnis klausimas - kam ir kiek ßiais metais
bus paskirstyta iß valstyb∂s biudΩeto?
Juk visi Ωino, kaip tai svarbu. Labai opus
klausimas! D∂l jo visa inteligentija gali
sukilti ir susimußti. Èsivaizduojate: elitas prieß elitå?! Çia, Tamsta, baisiau uΩ
viså tautos susiskaldymå.
Gerbiamas Premjere! Ar dabar Tamstai aißku, kod∂l net sprendΩiant tautos likimå, niekas m∆s¨ ßalyje nebeklausin∂ja: "O kå ßiuo svarbiu Lietuvai klausimu
mano m∆s¨ inteligentija?" Ar Tamsta n∂
kiek nejauçiate atsakomyb∂s uΩ tai, kad
m∆s¨ intelektualai, mokslininkai ir profesoriai, uΩuot demonstrav´ savo ißmint^, yra verçiami Ωemintis prieß valdininkus, praßydami sau rentos-stipendijos it
kokie studentai... Kas m∆s¨ ßalyje yra
uΩ tai atsakingas? Jeigu n∂ra n∂ vieno, eikite visi velniop iß valdΩios! Ta proga negaliu nepritarti Tamstos vienai minçiai,
kuriå apraßote savo ßiandieniniame pareißkime (kur^ man tik kå atneß∂ ir parod∂

pirmasis pavaduotojas). Galima, aß Tamstos mint^ pacituosiu? Cituoju:"...IßvedΩiojimams apie "kolektyvin´ atsakomyb´"
d∂l atskiro nusikalt∂lio negali b∆ti joki¨
argument¨. Tai elementarus postulatas,
kur^ kiekvienas Ωmogus gauna jau ßeimoje, nekalbant apie mokyklå, o juo labiau - universitetå. Tokie neatsakingi
veiksmai, kurie jokiu b∆du negali b∆ti toleruojami, diskredituoja m∆s¨ valstyb´
ir m∆s¨ tautå". (Citatos pabaiga.)
Nuostab∆s ΩodΩiai, Tamsta Premjere! Pats sugalvojote ar koks Vilius Kavaliauskas ^pirßo? Kur jis, vaikis, anksçiau
buvo? Kai grobst∂ m∆s¨ bankus ir santaupas, drask∂ kol∆kius ir laivynus, pagaliau kai ißparceliavo m∆s¨ naftos gamyklå? Kod∂l iki ßiol n∂ra nustatytas n∂ vienas "atsakingas" arba "atskiras nusikalt∂lis"? Kaip ilgai lietuvi¨ tauta dar bus priversta klausytis "pasak∂li¨" apie valdΩios
"kolektyvin´ atsakomyb´"? Nesåmon∂!
N∂ra valdΩioje nei kolektyvo, nei atsakomyb∂s. Yra pirmasis asmuo Vyriausyb∂je, kuris viskå ir sprendΩia. Íitaip buvo
ir prie Adolfo ÍleΩeviçiaus, ir prie Gedimino Vagnoriaus. Tik ßitaip, o ne kaip kitaip ißgrobstomos milijonin∂s l∂ßos ir su
valdΩios palaiminimu prasukamos amΩiaus aferos. O kai atsikvoß∂jusi tauta v∂liau pareikalauja iß savo ißrinkt¨j¨ rasti
ir nubausti "atskirus nusikalt∂lius", m∆s¨ aukßçiausioji valdΩia dangstosi "kolektyvine atsakomybe". O gal, sakau, vienå
kartå reikia pasiryΩti ir pasodinti uΩ padarytus nusikaltimus viså "kolektyvå"? O
kå - kokiå ministerijos kolegijå arba, pavyzdΩiui, Ministr¨ tarybå? Juk Lukißk∂se
vietos visiems uΩteks. Gal¨ gale ir aß gal∂çiau pasispausti... Drauge paΩi∆r∂tume, kaip Ωmon∂s gyvena. Nebereik∂t¨
dauΩytis po kaimus, lakstant ^ susitikimus su tauta.
Ponas Brazauskai, jeigu J∆s pats neparodysite tautai, kad turite tvirtå stuburå, ir lankstysit∂s svetimßaliams bei
at∂j∆nams, taip ir ißliksite Ωmoni¨ atminty kaip geras ir mielas senelis, kuriam valdant ^ valias buvo galima grobti ir vogti.
Visi j∆s¨ pareißkimai apie atsakomyb∂s
jausmå bei ^vaizdΩio praradimå pasaulyje bus tik tußçios ir skambios fraz∂s, nevertos d∂mesio ir tik popieriuj ißguldytos. O taip nor∂t¨si b∆ti garbingos ir didΩios tautos atstovu. Jeigu ne pasaulyje,
ne Europos Såjungoje, tai bent çia, namie, m∆s¨ Lietuvoje. Deja, Ωydai neleis.
Matyt, per daug uΩsisvajojau... Atsipraßau
tautieçi¨ uΩ tai, kad sugadinau gerå Ωyd¨ vardå Europoje ir pasaulyje. Nieko
aß daugiau jums nebepasakosiu ir neberaßysiu. J∆s to neverti. Gojai.
P.S. O ponui Brazauskui vis tiek teks
pasirinkti. Kitados, seniai seniai, dar per
Såj∆dΩio suvaΩiavimå, savo kalboje jam sakiau: rinkis - arba su Maskva, arba su
Lietuva. Galiu pakartoti: arba su Lietuva, arba... "eik su velniu obuoliauti!"
(Senoli¨ ißmintis)
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Kå prisiminti
lietuviams ir Ωydams
storija yra tam, kad iß jos pasimokytume ir nekartotume praeities klaid¨ - tai aksiomin∂ tiesa. Taçiau nuolatos kartojamos istorijos nuoskaudos ir negatyvus Ωvilgsnis atgal trukdo kurti rytoj¨.

I

Ûmoni¨ santykiuose yra ir ger¨, ir blog¨ akimirk¨. Galima prisiminti tik tai, kas buvo bloga. Ir tada net su geriausiu draugu, kaimynu ar artimiausiu Ωmogumi santykiai paßlis. Tu jam priminsi tå, jis tau - anå. Taip
Ωodis po ΩodΩio ißsiskirstysite ^ skirtingas puses gniauΩydami kumßçius
ar uΩantyje ßildydami akmenis.
Istorißkai tai bus visißkai teisinga - juk kalb∂jot∂s apie tikrai ^vykusius dalykus. O istorijos juk neperraßysi ir nepakeisi. Taçiau ateitis bus
sugriauta dar net neprad∂jus jos kurti.
È istorijå galima ir nekreipti d∂mesio: neprisiminti nieko, kas jau buvo. Patrauklu, taçiau neteisinga. Istorija - tai b∆das nebekartoti klaid¨. O
tam, kad taip ^vykt¨, jå b∆tina prisiminti ir ^vertinti. Tik kiek kart¨?
Kiek "santyki¨ aißkinim¨si" reikia ßeimoje arba su draugu, kad jie tur∂t¨ ateit^? Vieno. Tegul rimto, visas nuoskaudas ißsakant, skausmå ißr∂kiant, bet vieno. Jei abi pus∂s ^siklauso, kå sako paßnekovas, to uΩtenka
ir nebereikia badyti vienas kitam aki¨ blogais darbais. Nes kitaip bendravimo nebus.
O po to reikia kurti ateit^. Ir jå lengviausia prad∂ti prisimenant, kå gero esate vienas kitam padar´. Tokie ßilti prisiminimai leidΩia geriausiai pamirßti visas nuoskaudas.
Lietuvi¨ ir Ωyd¨ tautos kaimyn∂s yra jau beveik 700 met¨. Ar per tiek
laiko abi tautos nesuk∆r∂ nieko, kå ßiandien ßiltai gal∂tume prisiminti ir tuo
pagrindu kurti ateit^?
Kuo pastaruosius 10 met¨ bandoma paremti dviej¨ daug kart¨ ir Ωiauriai nukent∂jusi¨ taut¨ santykius? Ûydai skaiçiuoja lietuvius, dalyvavusius
holokauste, lietuviai - Ωydus, veΩusius lietuvius ^ Sibirå.
Ûydai sako: "J∆s¨ t∆kstançiai buvo baltaraißçiai"; lietuviai atsako: "J∆s¨
t∆kstançiai tarnavo NKVD". Ûydai sako: "J∆s ΩydßaudΩi¨ tauta"; lietuviai atsako: "Nuo j∆s¨ kent∂jo m∆s¨ tauta".
Istorißkai tai visißka tiesa. Lietuvi¨, g∂da ir skaudu, dalyvavo holokauste. Tarp t¨, kurie tr∂m∂ lietuvius ^ Sibirå, neß∂ ^ Lietuvå Stalino saul´, buvo Ωyd¨.
Premjeras A.Brazauskas lietuvi¨ tautos (!) vardu atsipraß∂ Ωyd¨ vizito
Izraelyje metu. Lietuvi¨ niekas neatsipraß∂... Bet tai jau irgi istorija.
"Respublika" paklaus∂, kod∂l Lietuvos Ωyd¨ bendruomen∂ neatsiriboja nuo nusikalt∂li¨, kurie savo tamsius darbus slepia po tautyb∂s v∂liava. Buvome apßaukti antisemitais... Kå gi, taçiau Ωyd¨ bendruomen∂je atsirado Ωmogus, kuris vießai ir grieΩtai atsiribojo nuo nusikalt∂li¨ bandym¨ dengtis tautos tragedija. Vadinasi, m∆s¨ straipsniai nebuvo veltui.
Tad gal po viso sud∂tingos dviej¨ taut¨ istorijos ^vertinimo jau uΩteks
prisiminti tik bloga? Juk buvo lietuvi¨, kurie gelb∂jo mirti pasmerktus Ωydus; buvo Ωyd¨, kurie gelb∂jo tremtin siunçiamus lietuvius ar pad∂jo
jiems gr^Ωus gimtin∂n.
Kalb∂kime ßiandien apie juos. Ir tolerancijos visuomen∂je bus kur
kas daugiau nei kaltinant vieniems kitus ar klijuojant etiketes.

Spausdino UAB "Respublikos spaustuv∂". TiraΩas 333 000 egz. Leidinyje publikuojami straipsniai
yra spausdinti ir surinkti iß dienraßçio "Respublika". Perspausdinant nuoroda ^ "Respublikå" b∆tina.
Elektronin´ leidinio versijå galite perskaityti ir savo nuomon´ pareikßti adresu www.zurnalistika.lt

Íis leidinys yra skirtas Ωurnalisto Vito Lingio (1960-1993 m.), spalio 12 dienå
nuΩudyto kriminalini¨ strukt∆r¨ ir korumpuot¨ politini¨ j∂g¨ uΩsakymu, atminimui.

KAINA 666 ILS

TRUMPAI APIE AUTORIË
Gim∂, augo, brendo, pribrendo
ir sprogo...
Ilgai apie autori¨: skaitykite penktajame laißke
pagal Andriej¨ "Kiek kainuoja demokratija?" (8p.)

ILIUSTRACIJOS - RIMO VALEIKIO

(jau atleistas)

ÍVIEÛIAUSI ATSILIEPIMAI APIE 12 APAÍTALINIË LAIÍKË
Rimvydas Valatka
politikos apΩvalgininkas

Raimundas Lopata,
politologas

Entonis Pahigianas,
JAV ambasados Lietuvoje atstovas

"Kas gi simbolizuoja R.Pakso europin´ politikå?
(...) Gal tokiu simboliu gali tapti politini¨ partij¨
aptarnavimo teoretikas, lyg V.Leninas prie Razlivo
eΩero kasdien raßantis R.Pakså ginançius "europinius" laißkus apie Ωyd¨ ir g∂j¨ såmokslå?"

"Ne tik politini¨ technologij¨ atΩvilgiu, bet ir kalbant iß esm∂s prezidento ßalinink¨ tvirtinimai, kad
visa valdΩios sistema yra supuvusi, turi prasm∂s.
Taçiau problema yra tai, kad kalb∂dami apie
prießprießå tarp sistemos ir galimos antisistemos, keisti sistemå reikalauja tie, kurie patys yra
jos k∆dikiai.
Ar jie maivosi, ar ΩaidΩia politin∂mis technologijomis, ar kalba nuoßirdΩiai? Kol kas apie j¨ nuoßirdumå kalb∂ti sunku."

"Mes nemanome, kad brandΩioje visuomen∂je,
^siliejançioje ^ Europos Såjungå, ar atsakingoje Ωiniasklaidoje yra vietos tokio pob∆dΩio straipsniams."

Valdas Vasiliauskas
"Ekstra" vyr. redaktorius
"Kod∂l "Tomui" pavyko skandalo centru paversti
konkuruojant^ dienraßt^, nors savo grafomanißkuose "laißkuose" paisto niekus?"

Algirdas Brazauskas,
ministras pirmininkas
"Dar li∆dniau nuteikia prarastas atskir¨ Ωiniasklaidos vadov¨, Ωurnalist¨ atsakomyb∂s jausmas.
Vienoki¨ ar kitoki¨ interes¨ pagimdyti skamba pareißkimai, kad vietiniai antisemitiniai ißpuoliai, kurie tik dar labiau didina prießprießå, parodo m∆s¨
ßal^ paçioje negraΩiausioje ßviesoje prieß Europos
kaimynus. Tokie individual∆s veiksmai negali b∆ti
toleruojami ir visada sulauks vießo pasmerkimo."

Romas Gudaitis,
Ωurnalist¨ etikos
inspektorius
"D∂l min∂tose publikacijose akivaizdΩi¨ tautin∂s
nesantaikos, antisemitizmo kurstymo element¨
bei hipertrofuotai d∂stom¨ minçi¨ apie "gr∂smes", kurias, J∆s¨ nuomone, kelia Ωydai, o taip
pat ir g∂jai, solidarizuojuosi su visais Ωmon∂mis,
pasipiktinusiais keistomis J∆s¨ publikacij¨ "id∂jomis", "kas valdo pasaul^"."

Violeta Motulait∂,
UΩsienio reikal¨
ministerijos atstov∂
"Ministerija kategorißkai smerkia bet kokias religin∂s, antisemitin∂s, rasin∂s ir kitas netolerancijos
apraißkas ir pabr∂Ωia, kad tokios publikacijos diskredituoja Lietuvos prestiΩå pasaulyje."

Simonas Alperaviçius,
Lietuvos Ωyd¨
bendruomen∂s pirmininkas
"Lietuvos Ωydus stulbina naujam gyvenimui prisik∂lusios Lietuvos valstyb∂s, jos parlamentini¨ ir
ypaç teis∂saugos institucij¨, o pastaruoju metu ir
aukßçiausi¨ vadov¨ pakantumas plintantiems ΩyßaudΩi¨ ideologijos recidyvams."

