Bendrovės akcija,
išrašyta 1937 m.
rugpjūčio 30 d.
J. Skiriaus asmeninis
archyvas)

4. Ekonominė parama Lietuvai
Ekonominių bendrovių organizavimas
Nuo pat Lietuvos valstybės atkūrimo sunki krašto ekonominė padėtis vertė
valdžią ieškoti paramos, nes Lietuvoje kapitalo nebuvo. Užsienio valstybės paskolų
ar kreditų neteikė, nes dauguma jų Lietuvos nepripažino, o nualintai ekonomikai
reikėjo nemažų lėšų. Tuo tarpu dalis išeivijos atstovų pasirodė suinteresuoti Lietu-
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Lietuvos atstatymo
bendrovės šėrininkų
(akcininkų) 1929 m.
sausio 22 d. metinio
suvažiavimo New
York‘e pranešimas.
ALKA, Lietuvos
generalinio konsulato New
York‘e fondas, d. 22, b. 14

vos rinka, kaip nurodo A. Eidintas, ne tik patriotiniais sumetimais, bet ir dėl gerų
perspektyvų: JAV lietuviai didelio kapitalo neturėjo, todėl JAV rinkoje konkuruoti
su stambiomis firmomis jiems buvo sunku. Konkurencijos atžvilgiu išeivijos kapitalo padėtis Lietuvoje buvo geresnė, nes kraštas nuolat jautė investicijų badą. Net
ir nedidelis išeivijos dolerinis kapitalas – pastoviausia to meto Vakarų pasaulio valiuta – leido galvoti apie galimybę įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. Todėl išeivija buvo
gana aktyvi194. Pirmojo pasaulinio karo metu ir po jo buvo kuriamos įvairios biznio
bendrovės, turint tikslą padėti Lietuvai atsikurti, padėti ekonominį pamatą. Lietuvos vyriausybė tam pritarė ir išeivijos pastangas šioje srityje aktyvino. Aprašydami
lietuvių išeivijos ryšius su Lietuva, visi autoriai (V. Širvydas, S. Michelsonas, L. Ka194

Eidintas, A. Lietuvių kolumbai: lietuvių emigracijos istorijos apybraiža. Vilnius: Mintis, 1993, p. 60-61.
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počius, A. Kučas, V. Liulevičius ir kt.) neišvengiamai aptarinėjo JAV lietuvių sukurtų
bendrovių veiklą ir nesėkmes, gal kiek mažiau rezultatus. A. Eidinto skaičiavimu,
1920-1925 m. Lietuvoje įsikūrė 17 JAV lietuvių organizuotų akcinių bendrovių, kurių
pagrindą sudarė 18 mln. auksinų. Tai buvo viena iš sudėtinių ir gana svarbių JAV
lietuvių paramos Lietuvai krypčių.
Lietuvos atstatymo bendrovė. 1916 m. vasario 22 d. keletas lietuvių veikėjų iš
Newark‘o ir Elizabet‘o, susitikę New York‘e, nusprendė kurti 200 000 dolerių kapitalo bendrovę, įregistravo ją New Jersey valstijoje. Jos tikslas – surinkti 5 mln. dolerių
kapitalą Lietuvai. Bendrovės direktoriais išrenkami: kun. Juozas Dabužinskas, Vincas Ambrazevičius, Antanas Staknis, dr. A. Bacevičius ir kun. Baltramiejus Žindžius.
Rugsėjo 28 d. Brooklyn‘e sušauktas bendras JAV lietuvių katalikų ir tautininkų seimelis nutarė organizuoti Lietuvos atstatymo bendrovę (toliau – LAB), kurios direktoriais išrenkami dr. A. Bacevičius, kun. Jonas Ambotas, M. W. Bučinskas-Bush, Romanas Karuža, kun. F. Kemėšis, J. Lukoševičius, kun. Matulaitis, Juozas O. Širvydas,
A. Stanys, Valiukonis ir J. V. Vasiliauskas. Bendrovę įregistravo mažesniu – 1 mln.
dolerių kapitalu. Netrukus JAV lietuvių katalikų atstovai iš LAB pasitraukė. Jų vietą
užėmė ir vadovais tapo: R. Karuža (valdybos pirmininkas), A. B. Strimaitis (reikalų
vedėjas), Karolis Vairas-Račkauskas (sekretorius). Tai, anot J. O. Širvydo, buvo padaryta klaida, nes minėti veikėjai prisidėjo prie LAB žlugimo, pražudydami ir JAV lietuvių sudėtus pinigus195. S. Michelsonas pažymi, kad kai kuriems vadovams rūpėjo
ne kiek Lietuvai pagelbėti, kiek patiems pasipelnyti. Jau vien tik LAB organizuojant
valdybai, direktoriams, komisijoms ir atlyginimui už posėdžius išmokėta daugiau
kaip 106 000 dolerių (pinigais ir akcijomis), o vėliau algoms dar išmokėta daugiau
kaip 52 000 dolerių. Nesėkmingai buvo investuota beveik 89 000 dol. į Resorcin Manufacturing bendrovę. LAB New York‘e už 56 000 dol. nupirko namus ir dar pridėjo
35 000 dol. jų pertvarkymui. Suremontuotame name įkūrė Baltic States banką, o jo
čarteriui gauti išmokėjo 20 000 dol. Banko veiklai nepasisekus, jį perėmė italai. Be
to, banke LAB prarado daugiau kaip 14 000 dol. Nuostolių buvo ir daugiau196.
Bendrovė nuo 1917 m. pabaigos daugiau kaip 2 metus leido mėnesinį žurnalą Lietuvos atstatymas (išėjo 22 numeriai), skirtą krašto pramonės ir prekybos reikalams. 1919 metais LAB turėjo iki 5000 akcininkų, o kapitalas pasiekė 365 000 dolerių.
Vienos akcijos vertė buvo prilyginta 10 dolerių. Teoriškai LAB turėjo būti finansinė
institucija, kaupianti kapitalą, kuris vėliau turėjo būti investuotas į prekybos, pramonės ir kredito įmones. Be to, LAB ryžosi suburti amatininkus ir juos grupėmis
perkelti į Lietuvą. Buvo užregistruota daugiau kaip 14 000 specialybėmis sugrupuotų
195

Širvydas, J. O. (1875-1935). Biografijos bruožai /Redagavo Vyt. Širvydas. Cleveland: Spauda Dirvos, 1941,
p. 325, 327.

196

Ten pat, p. 326; Michelsonas, S. Lietuvių išeivija Amerikoje 1868-1961. South Boston, Massachusetts:
Keleivis, 1961, p. 254-255.
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žmonių, ketinusių grįžti į Lietuvą. Bendrovės pirmininkas R. Karuža tuoj po karo vyko į Lietuvą patirti,
kaip praktiškai įsijungti į Lietuvos ūkį. Jis įsteigė Lietuvoje LAB skyrių, kurio pagrindinis uždavinys buvo
piniginių perlaidų siuntimas tarp JAV ir Lietuvos.
LAB numatė tokį veiklos planą: 1) Perkelti į Lietuvą
dalį kapitalo prekėmis, kurių tuo metu kraštui trūko;
2) Prekes ten pardavus, pinigus panaudoti įmonėms
Lietuvoje kurti; 3) Steigti po banką Lietuvoje ir JAV
bendrovės transakcijoms tvarkyti. Pirmas prekių
transportas – 10 000 statinių žibalo ir benzino už
115 000 dolerių – pasiųstas į Lietuvą 1920 m. per Liepojos uostą. Pardavus šias prekes gauti pinigai (apie
135 000 dol.) panaudoti įmonėms Lietuvoje steigti.
Amerikos lietuvių prekybos
1920 m. pradžioje LAB įsteigė tris įmones: Kaune
bendrovės Konstitucija ir Įstatai.
akcinę bendrovę „Nemunas“ ūkio mašinoms gaminJ. Skiriaus asmeninis archyvas
ti; Šančiuose „Ringuvos“ bendrovę sėmenų aliejui
spausti; importo-eksporto reikalams įkūrė „Dubysos“ bendrovę. Kiek vėliau įsteigė
Lietuvos kredito banką. Į šias įmones LAB investavo apie 175 000 dol. (4 mln. auksinų). Piniginių perlaidų operacijos, prekyba LAB davė apie 210 000 dol. pelno197.
1928 m. pabaigoje LAB sekretorius A. B. Strimaitis pateikė žinias apie bendrovės turtinę padėtį. Ji atrodė visai nebloga, turtas siekė 445 140 dol. ir 42 ct. Lietuvos
generalinis konsulas P. Žadeikis New York‘e užsiminė, kad LAB dalis kapitalo – apie 50
000 dol. – yra Lietuvoje, bendrovės įkurtose įmonėse198. Tai gali patvirtinti 1930 m. sausio 1 d. akcinės bendrovės „Ringuva“ direktoriaus pateikta informacija apie užsienio
kapitalo dalyvavimą įmonės veikloje. Nurodyti investuotojai amerikiečiai – 170 300
litų kapitalas199. Tai, be jokios abejonės, LAB pinigai. Bet jau 1934 m. pabaigoje į Kauną
buvo pranešta, kad LAB merdi ir vargu ar yra galimybė ją atgaivinti. 1936 m. sausio
mėn. vykusiame LAB seime susirinkę bendrovės akcininkai pareiškė norą bendrovę
likviduoti. Likvidavimo procesas turėjo užsitęsti keletą metų200. Dar 1919 m. J. Šliū197

Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1958, t. 16, p. 96-97.

198

Lietuvos atstatymo bendrovės šėrininkų metinis suvažiavimas. ALKA, Lietuvos generalinio konsulato
New York‘e fondas, dėžė nr. 22, b. 14 (J. Augustausko palikimų byla 1928-1937 m.), l. n.; 1929 12 29 P.
Žadeikio rašto URM Kaune nuorašas. Ten pat.

199

1930 01 01 žinios apie užsienio kapitalo dalyvavimą akcinėje aliejaus fabriko b-vės „Ringuva“ įmonėje.
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 170, l. 10.

200

1934 10 11 vicekonsulo P. Daužvardžio iš New York‘o pranešimo „Jono Augustausko akcijų reikalu“
URM Kaune nuorašas. ALKA, Lietuvos generalinio konsulato New York‘e fondas, dėžė nr. 22, b. 14
(J. Augustausko palikimų byla 1928-1937 m.), l. n.; 1936 05 25 e. gen. konsulo p. P. Daužvardžio iš New
York‘o laiško Aleksandrui Kašėtai Vilniuje nuorašas. Ten pat, b. 12, l. n.
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Firminiame blanke – LDK Kęstučio ir „Ford“ fabriko Detroit‘e atvaizdas.
https://www.google.lt/search?rlz=1C1SKPL_enLT431&biw=)

pas, teigiamai atsiliepdamas apie bendrovę, jau pastebėjo, kad ji turi imtis darbo
vienoje ūkio šakoje, o „ne graibstytis viso ko, kitaip pražus“. Be to, nevertino R. Karužos praktišku žmogumi, galinčiu vadovauti bendrovei, o laikė jį labiau svajotoju201.
LAB, A. Kučo teigimu, JAV lietuviams padarė 0,5 mln. dol. nuostolių, V. Liulevičiaus nuomone – 0,3 mln. dol. nuostolių. Bet Lietuvos ūkiui daug padėjo. Bendrovės žlugimą apsprendė ne tik vadovavimo patirties stoka, per didelės administracijos išlaidos ir rizikingos finansinės operacijos Amerikoje, bet ir vokiškos markės
bei auksino vertės smukimas.
Amerikos lietuvių prekybos bendrovė. 1919 m. sausio 3 d. Boston‘e įsikūrė Amerikos lietuvių prekybos bendrovė (toliau – ALPB) su 100 000 dolerių kapitalu. Ji dar
buvo vadinama Lithuanian Sales Corporation. Jos tikslas – sutelkti Amerikoje pinigų
pramonės ir prekybos vystymui Lietuvoje. Jonas J. Romanas buvo vienas iš jos steigėjų, 1919-1928 metais jos pirmininkas. 1920 m. jis išvyko į Lietuvą ir 1921 m. buvo
vienas iš Tarptautinio banko steigėjų, kurį laiką valdybų narys ir direktorius. ALPB
veikla smarkiai išsiplėtė JAV ir Lietuvoje. Nuo 1919 m. pradžios iki 1920 m. liepos 1 d.
ALPB jau turėjo 350 000 dol. kapitalą ir planavo jį padidinti iki 2 000 000 dolerių202.
Prekybiniams ryšiams su Lietuva ugdyti ALPB Boston‘e 1920-1921 m. leido iliustruotą
žurnalą Prekyba (išėjo 10 numerių).
Lietuvos generalinio konsulato New York‘e archyve saugomi dokumentai
rodo užsimezgusius Lietuvos valdžios ir ALPB ekonominius ryšius. 1919 m. birželio
14 d. Lietuvos pramonės ir prekybos ministras J. Šimkus kreipėsi į JAV lietuvius, prašydamas ne labdaros, bet komercinės pagalbos pristatant į Lietuvą įvairiausių prekių. Birželio 26 d. telegrama atsiliepė ALPB, pasiūlydama savo paslaugas prekėmis,
už kurias ministras J. Šimkus pažadėjo apmokėti valstybės iždo bonais. Tuo pačiu
buvo nurodyta, kokios prekės yra pageidaujamos: vilnoniai ir medvilniniai audiniai,
batai, žibalas, benzinas, žemės ūkio padargai, tepalai mašinoms, trašos, cukrus, kava,
201

1919 06 19 J. Šliūpo laiškas iš Paryžiaus F. Živatui Scranton‘e. ŠUB RSS, f. 1, b. 129, l. 6.

202 Svarbiausi dalykai. Prekyba, 1920, liepa, vol. 2, nr. 3, p. 4-5.
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arbata, kondensuotas pienas, ryžiai,
kokoso sviestas, konservuoti lašiniai,
tirpinti taukai. Sandėris siekė apie 1
mln. dolerių. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos
ministrų kabinetas, apsvarstęs ALPB
pasiūlymą, nusprendė patvirtinti ir
pavedė Prekybos ir pramonės ministerijai nustatyti pirkimo sąlygas203. Atrodo, kad reikalai pajudėjo, bet informacijos apie tolesnę bendrovės veiklą
toje srityje nepavyko rasti, o ir leidinyje Prekyba jokių žinių nepateikta.
Remdama Lietuvos kariuoLietuvos-Amerikos pramonės bendrovės (Lithuanian
menę ALPB nupirko ir 1921 m. SaniAmerican Trading Company) 1919 metų programėlė.
tarijos skyriui atsiuntė du „Ford“ sisJ. Skiriaus asmeninis archyvas
temos automobilius204.
Lietuvos Tarptautinis bankas Kaune su pagrindiniu 5 000 000 auksinų
kapitalu (apie 27 174 dol.) iš esmės buvo skirtas JAV lietuvių pinigų perkėlimui į Lietuvą,
tarpininkaujant ALPB centrui Boston‘e. Bankas išleido 5000 akcijų, priklausančių
JAV lietuviams205. Po banko įsteigimo tuojau buvo atidarytos ALPB parduotuvės
Kaune, Mažeikiuose, Skuode, Šiauliuose, Telšiuose ir trys Vilniuje. Visos, išskyrus
Vilniaus, atnešė nuostolių. Palangoje nupirko vilą ir ten buvusį vienintelį viešbutį
su žemės sklypu, taip pat kiną, garažą ir elektros stotį prie viešbučio. Skuode įkūrė
saldainių fabriką, kuris aptarnavo bendrovės parduotuves. Kaune turėjo tabako ir
papirosų fabriką. Pardavinėjo automobilius, traktorius ir žemės ūkio mašinas, jas
remontavo, pradėjo gaminti dviračius. Kaune ir Panevėžyje turėjo įsigijusi garažų.
Be to, turėjo 18 autobusų tarpmiestiniam susisiekimui ir kartu su vokiečiais turėjo
du šešiaviečius lėktuvus susisiekimui tarp Kauno ir Karaliaučiaus. 1922 m. prie
Rekyvos ežero, netoli Šiaulių, pastatė elektros stotį, finansavo „Ventos“ bendrovę,
kuri gamino duris, suolus, stalus ir kt. Turėjo durpynų. Taip pat nupirko pusę
„Eglyno“ bendrovės, kuri turėjo lentpjūvę ir daug miško206. Bendrovės dėka buvo
203

1919 06 14 ministro J. Šimkaus rašto ALTT Washington’e nuorašas. ALKA, Lietuvos generalinio konsulato New York‘e fondas, dėžė nr. 22a, b. 4 (AL akcinės bendrovės ir pretenzijos joms (1919-1938 m.), l.
n.; 1919 08 20 ministro J. Šimkaus rašto nr. 5836 ALPB Boston‘e nuorašas. Ten pat ir kt. dokumentai.

204 1934 02 19 Karo sanitarijos viršininko gen.-leit. Nagevičiaus rašto nr. 890 URM Teisių ir Administracijos departamento direktoriui nuorašas. Ten pat.
205 Lietuvos Tarptautinis Bankas. Prekyba, 1921, birželis, vol. 2, nr. 9, p. 12; Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustuvė, 1981, p. 245.
206 Ten pat, p. 247; Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos
leidykla, 1971, p. 523.
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atliktas pirmas lietuviškos muzikos
transliavimas per radiją Lietuvos žemės
ūkio ir pramonės parodoje. Bendrovė
vykdė efektyvią radijo aparatų reklamą;
pardavinėjo „Western-Electric“ radijo
aparatus (1925 m., kaina 800 Lt.); 1925 m.
surengė radijo parodą207.
Verslo reikalai nebuvo tokie
geri, kad už akcijas būtų galima mokėti
dividendus. Iš dokumentų matyti,
kad nuo 1923 metų akcininkams ALPB
nebemokėjo procentų, o krizės 19291933 m. laikotarpiu akcijos Amerikos
rinkoje prarado vertę, bendrovė akcininkų susirinkimų neberengė. Tuo
tarpu Lietuvoje bendrovės organizuotos
įstaigos šiek tiek veikė, bet, kaip buvo
nurodoma, „neduoda užtektinai pelno padengti įvairių išlaidų ir skolų
Lietuvos-Amerikos pramonės bendrovės bukletas
apmokėjimą“208. JAV lietuvių spaudoje
Keno naudai dirbsime? J. Skiriaus asmeninis archyvas
pasirodydavo informacijos apie ALPB
padėtį ir veiklą Lietuvoje. 1932 metais
buvo rašoma, kad bendrovė per metus apyvartos „daro“ už 10 mln. litų, bet visas pelnas
atitenka skolų padengimui. Nepaisant to, bendrovės padėtis gerėja. Geriausiai laikėsi
Lietuvos Tarptautinis bankas, kuris kasmet mokėjo dividendus ir skolų neturėjo209.
A. Kučas rašo, kad kai ALPB ir Tarptautinis bankas įsiūbavo sėkmingą veiklą, 1940 metais Lietuvą okupavę bolševikai visą bendrovės turtą nusavino.
LietuvosAmerikos pramonės bendrovė. Susikūrė 1919 m. kovo 20 d. Baltimore‘ėje.
Bendrovės (angliškai Lithuanian American Trading Co.) turtas gruodžio 1 d. jau siekė 256
330 dolerių. Tikslas – padėti Lietuvai ekonomiškai sustiprėti ir neleisti jos pramonei
atsidurti svetimšalių rankose; kad akcininkų pinigai būtų apsaugoti ir duotų jiems
pelno. Lietuvos-Amerikos pramonės bendrovės (toliau – LAPB) valdyba: prezidentas – Juozas S. Vasiliauskas, I viceprezidentas – A. J. Staknys, II viceprezidentas – Sta207 Surblys A. Radijo aparatų bei jų dalių gamyba ir prekyba Kaune 1924-1940 m. http://senaknyga.kvb.lt/
index.php?option=com_content&task=view&id=406&ltemid=157 (žiūrėta 2017 10 11)
208 1927 04 06 ALPB iš Boston‘o laiškas J. Šakaliui į Rokiškio apskritį. ALKA, Lietuvos generalinio konsulato New York‘e fondas, dėžė nr. 22a, b. 4 (AL akcinės bendrovės ir pretenzijos joms (1919-1938 m.),
l. n.; 1934 06 22; P. Žadeikio rašto nr. 4170 URM Kaune nuorašas. Ten pat; 1935 02 09 vicekonsulo P.
Daužvardžio iš New York‘o rašto nr. 822/11-420 URM Kaune nuorašas. Ten pat.
209 Daug žuvo Amerikos lietuvių pinigų. Amerikos lietuvis, 1932, gegužės 21 d. (iškarpa). Ten pat.
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sys Radavičius, sekretorius – P. Molis, iždininkas – kun.
J. J. Kaulakis. Bendrovė buvo suorganizavusi keletą skyrių:
Kapitalo sukėlimo skyrius rinko akcininkus (1 akcija – 10
dolerių), bendrovė buvo pardavusi 15 000 akcijų; Importo ir eksporto skyrius, kuris 1919-1920 metais organizavo
kelių šimtų tonų drabužių ir maisto pasiuntimą į Lietuvą
ir planavo JAV lietuvių siuntinių savo giminėms į Lietuvą
siuntimą (skyriui vadovavo žinomas JAV lietuvių veikėjas
adv. Balys F. Mastauskas); Konstrukcijos skyrius planavo
užsiimti statybomis Lietuvoje; Industrijos skyrius planavo
Lietuvoje steigti įvairiais įmones – rūbų siuvyklas, audyklas ir pan. bei pinigų siuntimo skyrius. Dalis sukauptų
Karolis Račkauskas-Vairas, buvęs
savaitraščio „Tėvynė“ redaktorius
pinigų 1919-1920 metais buvo investuota į nejudamą turir Lietuvos diplomatas. SLA
tą – prie Akron‘o miesto Ohio valstijoje buvo nupirkti du
Auksinio jubiliejaus Albumas 1886žemės sklypai už 88 000 dolerių. Statant gyvenamuosius
1936. New York, 1936, p. 34
namus buvo tikimasi gauti labai gero pelno, kurį vėliau
planavo perkelti į Lietuvą210. Tačiau 1921 m. krizė Amerikoje sumaišė visus bendrovės vadovybės planus – teko už skolas turimus žemės sklypus
perleisti organizacijai Susivienijimui lietuvių Romos katalikų Amerikoje, kuri buvo
davusi 40 000 dolerių paskolą. 1926 m. LAPB faktiškai nustojo veikusi.
Bendrovė savo veiklos pradžioje investavo Lietuvoje 20 000 dolerių, buvo
suorganizuota „Jėgos“ bendrovė, kuri įsigijo vandens malūnus Ariogaloje ir Lyduvėnuose. Jau nustojusi veikti LAPB dar turėjo „Jėgos“ bendrovės 220 akcijų, kurias
ketino parduoti211.
Dr. Jono Šliūpo ekonominė veikla Lietuvoje. Vienas žymiausių JAV lietuvių J.
Šliūpas, kaip ir nemaža kitų lietuvių išeivijos atstovų, puoselėjo patriotines viltis
atkurti karo sugriautą Lietuvos žemės ūkį ir pramonę. Aktyviai prisidėjo prie JAV
lietuvių akcinių bendrovių kūrimo, agitavo išeivius dalyvauti atstatant Lietuvą.
1919 m. jis grįžo į Lietuvą su 38 000 dol. kapitalu. Skurdus prisikėlusios Lietuvos ekonominis vaizdas įtraukė J. Šliūpą į ekonominę veiklą. Jis ūkines bei verslo
bendroves laikė žmonių gerovės kėlimo priemone, todėl tuojau įsijungė į jų steigimą. Anų laikų sąlygomis J. Šliūpas matė pirmą reikalą gausiai krašto varguomenei
suteikti darbo. O tam reikalui buvo būtinos pramonės ir prekybos įmonės. Jo iniciatyva JAV 1920 metais buvo surinkta 55 000 dol. ir Lietuvoje įsteigta Garlaivių akcinė

210

Vasiliauskas, J. S. Pirmininko Raportas, 1920. Lithuanian American Trading Co. Bukletas. Ten pat, b. 3
(JAV lietuvių bendrovės ir Lietuvos gyventojų pretenzijos 1932-1940 m.), l. n.
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1931 04 25 J. S. Vasiliausko iš Baltimore’ės laiškas Lietuvos generaliniam konsului P. Žadeikiui į New
York’ą. Ten pat.
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Amerikos lietuvių akcinės
bendrovės reklama „Ford“
automobiliams. https://www.
google.lt/search?q=AmerikosLietuvos+bendrovės&tbm=)

bendrovė, kuri, įsigijusi kelis garlaivius, pradėjo laivybą Nemunu212. Be to, J. Šliūpas
rinko pinigus ir Lietuvos universiteto įkūrimui. Grįžęs Lietuvon surinktus pinigus
1921 m. perdavė P. Mašiotai, Švietimo ministerijos viceministrui213.
Garlaivių bendrovė buvo tik pradžia. Toliau jis organizavo kitas bendroves.
J. Šliūpas veikė bendrovėse su savo žentu Martynu Yču, 1919 m. įsteigto Prekybos ir
pramonės banko pirmininku. J. Šliūpas į tą banką įdėjo 8000 dol. savo šeimos vardu. To paties banko suorganizuotoje „Nemuno“ bendrovėje jis turėjo nusipirkęs 30
akcijų (250 litų už kiekvieną), Montvilo bendrovėje Panevėžyje turėjo 70 akcijų, bendrovėje „Ringuva“ – 112 akcijų, alaus bendrovėje „Gubernija“ – 432 akcijas. Palangoje
pats 1921 m. suorganizavo bendrovę „Žuvis ir gintaras“, įdėjęs į ją 25 000 litų214. Ketino pradėti žuvies apdirbimą Palangoje, o iš žuvies atliekų gaminti trąšas, rinkti jūros
augalus ir gaminti iš jų jodą, bromą ir kitus cheminius produktus, steigti gintaro parduotuves. J. Šliūpas siekė, kad Lietuvos vyriausybė suvalstybintų gintaro kasimą ir
suteiktų jo bendrovei teisę pardavinėti gintarą. Jis nuoširdžiai tikėjo, kad bendrovės
veikla pagerins žvejybos įrankių prekybą ir padės geriau gyventi Lietuvos žvejams.
1920 m. gegužės mėnesį J. Šliūpas, K. Vairas-Račkauskas, M. Yčas ir kiti organizavo
Kaune aliejaus gamyklą, ketindami supirkinėti linų sėmenis ir juos perdirbti, steigti
dirbtuves, sandėlius. Bendrovei priklausė ir antras fabrikas Šiauliuose. A. Eidintas
pastebi, kad nors bendrovės slydo steigėjams iš rankų arba bankrutavo, bet J. Šliūpas vis dar neprarado vilties, nors ir tolesnė jo veikla buvo nesėkminga215. Tiesa, dar
1923 metais Šiauliuose jis įkūrė „Titnago“ spaustuvę už 100 000 litų. Praktiškai visos sumos 70% investavo pats. 1926 m. spaustuvė už skolas perėjo Lietuvos valstybės
212

Jakštas, J. Dr. Jonas Šliūpas. Jo raštai ir tautinė veikla / Fotografuotinis leidinys. Šiauliai: Saulės delta,
1996, p. 242.

213

Šliūpas, J. Currculum vitae ir šiokie tokie darbai. 1925. ŠUB RSS, f. 1, b. 95, l. 9.

214

Jakštas, J. Dr. Jonas Šliūpas. Jo raštai ir tautinė veikla / Fotografuotinis leidinys. Šiauliai: Saulės delta,
1996, p. 243.

215

Eidintas, A. Jonas Šliūpas. Knyga mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1989, p. 80-81.
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bankui. Spaustuvė Lietuvoje buvo viena iš nedaugelio, priklausanti lietuviams. Čia
dirbę specialistai vokiečiai lietuvius apmokė spaustuvininko specialybės216. J. Šliūpo
sukišti į bendroves pinigai žuvo 1927 m., bankrutavus Prekybos ir pramonės bankui.
Jis, skirtingai nei dauguma neįsitvirtinusių JAV lietuvių, neišvyko į JAV, liko gyventi
Lietuvoje. Tokia vieno JAV lietuvio dalia, panaši į kitų nepriklausomos Lietuvos gyvavimo pradžioje.
Kitos akcinės bendrovės. Lietuvos ūkiui poveikį dar darė išeivių pinigais paremtos ir kitos JAV lietuvių akcinės bendrovės: „Drobė“, „Rūbas“, „Lietuvių audėjai“, „Lietuvos garlaiviai“, „Lietuvių tekstilės korporacija“, „Baltijos valstybių finansų
korporacija“, „Mechanikų ir mašinistų korporacija“, „Lietuvių importo kompanija“
ir kt. Be to, JAV lietuviai sudėjo nemažai dolerių ir į Lietuvos bendroves, tokias kaip
„Nemunas“, „Ringuva“, „Dubysa“, Lietuvos kredito bankas, Lietuvos žemės bankas,
„Gubernija“, „Lietuvos garlaiviai“, M. Yčo ir J. Šliūpo „Eglynas“ ir kitas. Paskaičiuota, kad tai galėjo būti keli milijonai dolerių. Kaip pažymi S. Michelsonas, visi išeivių
pinigai tose bendrovėse žuvo217.
JAV lietuvių akcinių bendrovių sunykimo priežastis galime suskirstyti į subjektyvias ir objektyvias. Subjektyvios – tai organizatorių kvalifikacijos trūkumas,
rizikingi ir gerai nepasverti sprendimai, noras pasipinigauti, o taip pat Lietuvos valdžios paramos trūkumas, kai kurių valdininkų ir partnerių Lietuvoje nesąžiningumas. Prie objektyvių priežasčių reikia priskirti ekonomines krizes JAV bei sudėtingą
Lietuvos piniginę sistemą, iki lito įvedimo vykdant dolerio konvertavimą.
Nepaisant to, JAV lietuvių finansinis patriotizmas nenuėjo veltui – Lietuvoje jų dėka buvo dedami ekonominiai pagrindai, kraštas stiprino savo ūkinę padėtį,
kūrė infrastruktūrą.

Amerikos lietuvių ekonominis centras ir jo veikla
XX a. 4 dešimtmečio pradžios ekonominės krizės padariniai suteikė vilties suaktyvinti JAV lietuvių ir Lietuvos verslininkų bendradarbiavimą, tuo išplečiant abiejų
pusių ne tik veiklos sritis, bet ir duodant naujos erdvės ekonominei veiklai. Čia slypėjo
ir politinis tikslas – priartinti išeiviją, nusivylusią Lietuvos vyriausybe, prie Tėvynės.
Iniciatyvos ėmėsi Lietuvos generalinis konsulas New York‘e Povilas Žadeikis, mėgindamas materializuoti silpnai veikiančių JAV lietuvių Prekybos rūmų programose fiksuotą glaudų bendradarbiavimą su Lietuva. 1930 m. birželio 10-11 dienomis surengta pirmoji JAV lietuvių ekonominė konferencija įkūrė Amerikos lietuvių ekonominį
216

Nekrašius, J. Dr. Jonas Šliūpas ir „Titnago“ spaustuvė Lietuvoje. Acta humanitarica universitatis
Saulensis. Mokslo darbai (2011). Nuo atgimimo iki valstybingumo: sociokultūriniai aspektai. Sud. D.
Maskuliūnienė, S. Strelcovas. Šiauliai: ŠU leidykla, 2011, p. 264-265, 270.
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Michelsonas, S. Lietuvių išeivija Amerikoje 1868-1961. South Boston, Massachusetts: Keleivis, 1961, p. 256.
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centrą (toliau – ALEC), vienijantį visus 12 veikiančių JAV lietuvių Prekybos rūmų. Jis
tapo savotišku JAV lietuvių verslininkų koordinacijos centru. Centro vadovybę sudarė
9 nariai. Pirmininku išrinktas dr. F. Puskunigis, pirmuoju vicepirmininku – advokatas
R. J. Urevich ir antruoju vicepirmininku – Juozas P. Varkala, pirmasis sekretorius – A.
S. Trečiokas ir antrasis sekretorius – C. J. Woshner‘is. Buvo įkurtos dvi komisijos: 1) JAV
lietuvių reikalams (komisija turėjo atsakyti į visus vietinius užklausimus) ir 2) ekonominiams santykiams su Lietuva. Vėliau atsirado trečioji komisija – turizmui į Lietuvą
skatinti. Organizatoriai centro pagalba siekė maksimaliai telkti JAV lietuvių verslininkus į Prekybos rūmus ir kurti naujus rūmus tose išeivių kolonijose, kur jų nebuvo.
JAV lietuvių verslininkų telkimas turėjo tikslą pirmiausia kolektyviai spręsti
savo ekonomines problemas ir ruoštis platesnei prekybai su Lietuva. Lietuvos atstovai JAV lietuvių biznierių pajėgas vertino gana realiai, kaip būsimus tarpininkus
realizuojant lietuviškas prekes Amerikoje; kaip gerus reklamos agentus, plečiant prekybą ne tik tarp lietuvių išeivijos, bet ir tarp kitataučių. Patys JAV lietuviai biznieriai
daugiau domėjosi būsimu pelningu Lietuvos eksportu ir importu nei savo pozicijų
stiprinimu JAV rinkoje. Tuo pačiu tai buvo viena iš priežasčių, kuri silpnino JAV lietuvių ekonominės vienybės judėjimą. Pirmoje JAV lietuvių ekonominėje konferencijoje
1930 m. įkurtas ALEC 1930-1933 metų laikotarpiu – pirmajame veiklos etape – intensyviai tobulino savo struktūrą, turėdamas tikslą telkti JAV lietuvių Prekybos rūmus,
stiprinti juos iš vidaus, ruošti rūmus būsimiems platesniems ekonominiams ryšiams
su Lietuva. ALEC skelbė atviro bendradarbiavimo su Prekybos rūmais idėją.
ALEC posėdžiuose buvo parengti svarbiausi JAV lietuvių ekonominių organizacijų dokumentai: ALEC statutas ir JAV lietuvių Prekybos rūmų bendri įstatai –
Konstitucija. ALEC ėmėsi iniciatyvos raginti Prekybos rūmų valdybas aktyviau ieškoti savo verslininkams nišų JAV rinkoje; mėgino rasti galimybę lietuvius, kaip vertėjus,
įdarbinti JAV bankuose, laivų linijose ir teismuose. Iškėlė JAV lietuvių biznierių sąrašo sudarymo idėją. ALEC kėlė sau uždavinį tarp JAV lietuvių verslininkų populiarinti
Prekybos rūmus, įrodyti jų reikšmę verslo stiprinimui ir išsilaikymui JAV rinkos konkurencinėje kovoje. ALEC, siekdama suaktyvinti Prekybos rūmų judėjimą, stengėsi
įteisinti kasmetinius Prekybos rūmų suvažiavimus, mėgino leisti metinį ekonominio
pobūdžio leidinį, įstojo į tarptautines ekonomines organizacijas, nuolat primindavo
apie būsimą pelningą bendradarbiavimą su Lietuvos verslininkais. Bet vis būdavo
pasigendama aktyvesnės praktinės Prekybos rūmų ir jų narių veiklos. ALEC aktyvumui trukdė tai, kad jo veikla iš esmės koncentravosi didžiausio šio judėjimo iniciatoriaus generalinio konsulo P. Žadeikio ir iš dalies ALEC pirmininko rankose. Kiti
ALEC veikėjai dėl užimtumo savo versle neparodė entuziazmo praktinėje veikloje,
daugiau apsiribodami teoriniu entuziazmu. Nebuvo sulaukta pageidaujamo ir pakankamo dėmesio iš Lietuvos verslininkų.
Antroji JAV lietuvių ekonominė konferencija 1933 m. liepos 17-19 dienomis
Chicago‘je padėjo teorinius pagrindus JAV lietuvių ir Lietuvos verslininkų bendra-

JAV l i e t u v i ų d a r b a i L i e t u v a i 1 9 1 8 - 2 0 1 8 m e t a i s

/ 137

Juozas J. Varkala. SLA Auksinio
jubiliejaus Albumas 1886-1936.
New York, 1936, p. 208

ALEC 1930 m. rugsėjo
23-24 dd. posėdžio New
York‘e protokolo pirmas
puslapis. LCVA, f. 656, ap. 1,
b. 369, l. 3

darbiavimui. Dalyvavo daugiau kaip 100 narių, kurie atstovavo 16 JAV lietuvių Prekybos rūmų. Konferencijos sprendimai Lietuvoje buvo įvertinti kaip aukštesnis JAV
lietuvių ekonominio judėjimo etapas. Konferencijoje ir toliau kalbėta apie būdus ir
priemones stiprinti Prekybos rūmus ir labiau į juos įtraukti pavienius verslininkus.
Lakūnų Dariaus ir Girėno žūtis pritemdė konferencijos darbą ir priimtus sprendimus, kurie visuomenėje taip plačiau ir nepaplito. Trys ALEC veiklos metai nepraėjo
veltui, iš esmės pavyko sukurti teorinį pagrindą ALEC ir Prekybos rūmų veiklos ir
bendradarbiavimo koordinavimui bei stiprinimui, JAV lietuvių ekonominiam potencialui plėsti. ALEC pirmininku išrinkas Justinas Mackevičius. Reikėjo rasti naujų
būdų suaktyvinti Prekybos rūmų bei pavienių verslininkų iniciatyvą.
Lietuvos valdžios atstovų pastangos įtraukti išeiviją, telkiant jos verslininkus
į plačius ekonominius santykius su Lietuva 4 dešimtmečio antrojoje pusėje, nepa-
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siteisino. Priežastys glūdėjo
ne tik JAV vyriausybės ekonominėje politikoje (aukšti
muitai, reikalavimai prekių
kokybei ir įpakavimui) ar
Lietuvos vyriausybės nepakankamoje veikloje, skatinant prekybą su JAV, bet ir
pačių JAV 1ietuvių verslininkų nepasiruošime imti į
savo rankas Lietuvos importą-eksportą. Tai dažniausiai
buvo smulkūs vietiniai biznieriai, kurių interesai siekė
tik gyvenamosios vietovės
ribas. Ne visuomet ir Lietuvos verslininkai rodė noro
skverbtis į JAV rinką, taikytis
prie vietos reikalavimų.
Trečioji ALEC konferencija vyko 1939 m. rugsėjo 11 d. New York‘e, kur
dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos. Pirmininku išrinktas Kazys K. Pikelis iš Pittsburgh‘o,
sekretoriumi – Kazys Karpius. Ši valdyba 1940 m. ba
landžio 7 d. sukvietė Prekybos rūmų suvažiavimą
Philadelphia‘joje. Buvo išALEC sudėtis 1930-1933 m. Žiniaraštis Nr. 3. ALEC leidinys.
Chicago, 1933, p. 63
leistas ALEC ketvirtas leidinys Susiartinimas. Konferencijoje ir suvažiavime daugiausia buvo svarstomi JAV lietuvių verslininkų telkimo
ir aktyvumo klausimai. Pagaliau Antrasis pasaulinis karas ir jo pasekmės Lietuvai
pakirto puoselėtą idėją, kad JAV lietuviai verslininkai suvienytomis jėgomis monopolizuos ekonominius santykius su Lietuva218. Tai buvo atidėta ateičiai.

218

Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos.
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 159-214.
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Justinas Mackevičius.
SLA Auksinio jubiliejaus Albumas
1886-1936. New York, 1936, p. 136

JAV lietuvio verslininko
Jono J. Romano laiškas
Lietuvos generaliniam
konsului P. Žadeikiui.
ALKA, Lietuvos generalinio
konsulato New York‘e fondas,
d. 9, b. 3

JAV lietuvių verslininkų bandymas įsitraukti į prekybą su Lietuva
JAV lietuvių prekybininkų dalis, esanti arčiau išeivijos srovių politinio judėjimo vadovybės, jau 1920-1930 metais pagalvodavo apie galimybę užmegzti verslo santykius su Lietuvos gamintojais, ypač su „Maisto“ ir „Pienocentro“ firmomis.
Pastebimi pavieniai bandymai (Vincentas M. Stulpinas, Jonas J. Romanas, Juozas
Ambraziejus). Juos labiau skatino patriotiniai motyvai, nei ekonominė būtinybė.
Pavyzdinės įtakos jiems turėjo ir kitų JAV tautų (italų, lenkų, graikų ir kt.) verslo
ryšiai su savo tėvynėmis. 1925 m. balandžio 23 d. susikūrė Importo ir eksporto komisija (pirmininku išrinktas Juozas P. Varkala). Jos tikslas buvo užmegzti ryšius su
Lietuvos ir JAV ekonominėmis firmomis bei išsiaiškinti, kokias prekes tikslinga būtų
importuoti iš Lietuvos. 1929 m. J. J. Romanas Boston‘e įkūrė Lithuanian Importing
Company, kuri kaip tik ir orientavosi į didmeninę prekybą, tiesiai užsakant prekes
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JAV lietuviai domisi
prekyba su Lietuva.
LCVA, f. 383, ap. 9, b. 185,
l. 268

Lietuvoje. Tai buvo pirmoji oficiali tokio pobūdžio lietuviška firma. Firmos pradinė
veikla buvo daug žadanti, nes per pusmetį iš Lietuvos įvežė prekių už 8830 dolerių
ir 54 centus: 11 232 svarus „Birutės“ firmos saldainių už 2000 dolerių ir 25 centus, 21
063 svarus „Maisto“ bendrovės mėsos produktų (sausų dešrų, nugarinių ir rūkytų
lašinių) už 6182 dolerius ir 32 centus, džiovintų baravykų už 471 dolerį ir 30 centų, gėrimo „Trejos devynerios“ už 79 dolerius ir 80 centų bei įvairių knygų už 96 dolerius
ir 87 centus. Tuo tarpu kitais, t.y. 1930 metais, prekių iš Lietuvos jau įvežta mažiau,
tik už 7325 dolerius ir 12 centų. Smukusį Lithuanian Importing Co. 1930 metų užsakymą J. J. Romanas pirmiausia aiškino ekonominės krizės (1929-1932) padariniais, t.y.
susilpnėjusia amerikiečių perkamąja galia. Be to, JAV lietuvių verslininkai nusiskųsdavo lietuviškų prekių nekokybiškumu, dalis atgabentų maisto produktų būdavo
sugedę. Svarbu ir tai, kad dalį prekių iš Lietuvos jie imdavo kreditan ir ne visada
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Karpius, K. S. Reikalinga
Amerikos-Lietuvos
Eksporto B-vė. „Dirva“, 1939,
rugsėjo 6, nr. 36, p. 4

sugebėdavo atsiskaityti. Pavyzdžiui, minėtas J. J. Romanas jau 1930-1931 metais buvo
įsiskolinęs saldainių fabrikui „Birutė“ Šiauliuose 33 765 litus ir 60 ct., akcinei bendrovei
„Maistas“ – 2079 dol., Palangos vaistininkui
O. Bertlingui – už gėrimą „Trejos devynerios“ ir ponui F. Suhr iš Klaipėdos už žuvies
konservus – 104 dolerius. O V. Stulpinas už
saldainius fabrikui „Birutė“ liko skolingas
442 dol. ir 22 ct. Jų skolos grąžinimas užsitęsė keletą metų, ir tai neigiamai veikė Lietuvos gamintojus219. Visa tai taip pat rodė, kad
219

142 /

1930 12 17 akc. b-vės „Maistas“ rašto Lietuvos atstovybei Washington’e nuorašas. ALKA, Lietuvos
generalinio konsulato New York‘e fondas, dėžė nr.
22a, b. 10 (J. Romano ir V. Stulpino skola „Birutės“
firmai 1931-1932 m.), l. n.; 1931 06 30 P. Žadeikio
iš New York‘o laiško J. J. Romanui į Boston‘ą
nuorašas. Ten pat; 1932 06 16 P. Žadeikio iš New
York‘o rašto URM Kaune nuorašas. Ten pat ir kt.
dokumentai.
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JAV lietuvių prekybininkų galimybės sutelkti didelį kapitalą stambiems lietuviškų
prekių užsakymams buvo menkos.
Lietuvos atstovai JAV, pirmiausia generalinis konsulas (vėliau ir pasiuntinys)
Povilas Žadeikis, matydami dar neišnaudotą JAV lietuvių rinką ir puikiai žinodami JAV lietuvių verslininkų padėtį, stengėsi sutelkti juos į Prekybos rūmus lietuvių
kolonijose, o Prekybos rūmų veiklą koordinuoti ir centralizuotai vykdyti verslą bei
ryšius su Lietuvos gamintojais per įkurtą 1930 metais Amerikos lietuvių ekonominį
centrą. Lietuvos vyriausybė didesnio susidomėjimo JAV lietuvių verslininkais parodė
pasaulinės ekonominės krizės metais. Sunkūs krizės padariniai JAV lietuvių verslui
sudarė sąlygas daugiau dėmesio kreipti į perspektyvų ekonominį bendradarbiavimą
su Lietuvos gamintojais; nurodant, kad einamuoju momentu milijoniniai pelnai lieka kitataučių – tarpininkų tarp Lietuvos gamintojų ir JAV vartotojų – rankose. JAV
lietuviai verslininkai buvo raginami perimti šį verslą. Tuo pačiu tai buvo ir politinis
išskaičiavimas – sudominus išeiviją ekonominiais ryšiais, atitolinti ją nuo politikavimo, nuo to meto Lietuvos vyriausybės kritikos ir labiau priartinti prie Lietuvos.
JAV lietuvių prekybininkų entuziazmą slopino ne tik Lietuvos gamintojų
silpnas domėjimasis sunkiai prieinama JAV rinka, bet ir lietuviškų prekių nepritaikymas (standartai, įpakavimas, sanitariniai reikalavimai) JAV rinkai. Maisto, ypač
mėsos gaminių, kokybė kai kuriais punktais nusileisdavo kitų šalių, tarp jų – net
Lenkijos, įvežamiems gaminiams. Visa tai mažino ir kainas, ir pelną. Tam įtakos
turėjo ir priekabūs JAV muitininkai bei milžiniški prekių gabenimo atstumai. JAV
lietuvius verslininkus piktino ir Lietuvos gamintojų pageidaujamos per aukštos produktų kainos220.
Nuo 1935 metų padidėjęs Lietuvos maisto produktų eksportas į JAV išprovokavo kelių nedidelių JAV lietuvių verslininkų importo organizacijų atsiradimą: Chicago‘je J. Rakščio firmos Baltic Import Co. ir New York‘e – Amlit, Co. (Juozas
Garšva, Ksaveras Strumskis ir kt.). 1936 metais „Maisto“ bendrovė palaikė ryšius su
18 JAV firmų, iš kurių 7 buvo JAV lietuvių: P. Jurgėlos (Brooklyn‘e), Mikalausko ir
Vikriko (Brooklyn‘e), A. S. Trečioko (New York‘e), firma iš Marianapolio, Pivarono
(Pittsburgh‘e), Baltic Import Co. (Chicago‘je) ir J. Dvarecko (Worcester‘yje). Tačiau jie
sugebėjo pirkti mažiau nei 4% visos „Maisto“ produkcijos, atgabentos į JAV. Pasaulio
lietuvių archyve Chicago‘je yra saugomi JAV lietuvio verslininko A. S. Trečioko asmeniniai dokumentai, kurie parodo jo ryšius su Baltimore‘ės lietuviais prekybininkais – parduotuvių savininkais. Paaiškėja, kad prekybininkų, prekiaujančių lietuviškais produktais, tinklas tame mieste palaipsniui plėtėsi, kad veikėjo W. F. Laukaičio
vadovaujama Baltimore‘ės lietuvių biznierių ir profesionalų organizacija susidomėjo

220 Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos.
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 215-249.
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Solistė Marijona
Rakauskaitė išvyksta į
Lietuvą. Gineitis, K. Amerika
ir Amerikos lietuviai. Su 167
paveikslais. Kaunas, 1925, p. 11

lietuviškų produktų platinimu, pageidavo prekių
sąrašų su nurodytomis kainomis221. Panašų lietuvių prekybininkų ratą formavo ir kiti lietuviškų
prekių importuotojai. Bet jų buvo ne tiek, kiek
norėjo lietuviškų prekių gamintojai, kurie dar jų
rimtais partneriais nelaikė. Ir patys JAV lietuvių
veikėjai buvo priversti pripažinti, kad jie dar nepasiruošę tiesioginei prekybai su Lietuva ir pageidavo, kad patys Lietuvos gamintojai aktyviau
tiesiogiai, be tarpininkų, aprūpintų JAV lietuvių
prekybininkus produktais. JAV lietuvių verslininkų organizacijos žadėjo prie jų prisidėti kaip
bendradarbiai. Dėl to 1938 m. New York‘e įkuriama Litamcorp – Lietuvos gamintojų firma, kuri
perėmė tarpininkavimą ir tuo pačiu apribojo
JAV lietuvių verslininkų, kaip galimų tarpininkų,
veiklą222. Tuo metu JAV lietuvių Prekybos rūmai
JAV lietuviai verslininkai grįžta gyventi
į Lietuvą. SLA Auksinio jubiliejaus Albumas
telkė tik nedidelę dalį išeivijos verslininkų, dar
1886-1936. New York, 1936, p. 267
turėjo praeiti kažkiek laiko siekiant sudominti ir
į Prekybos rūmus pritraukti likusius verslininkus. Praktiškai 4-ajame dešimtmetyje buvo dar tik dedami pagrindai būsimiems JAV
lietuvių verslininkų ekonominiams ryšiams su Lietuva. Lietuvos verslui JAV rinka ir
JAV lietuviai, kaip lietuviškų produktų vartotojai, buvo numatyti kaip atsarginis, bet
perspektyvus ateities variantas.

221

1936 04 13 J. Kruzės iš Baltimore‘ės laiškas A. S. Trečiokui. LTSC/PLA, Albino Trečioko asmeninių
raštų fondas, dėžė 1, b. (Įgaliojimo nuorašai), l. n.

222

Skirius, J. Lietuvos didžiųjų bendrovių centralizuoto eksporto organizavimas į JAV 1937-1939 m. Istorija. Vilnius, 2002, t. 51, p. 48-50.
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