
Sausio 13-osios atminimo medaliu 
apdovanotas Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 
6-osios rinktinės karys savanoris 44 
metų Aleksas Vengris - rusas lietuvio 
širdimi. Lietuvą jis vadina savo 
Tėvyne, o mūsų šalies Trispalvė Aleksą 
yra lydėjusi ir svečiose šalyse.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Šiuo metu vienos saugos tarnybos grei-
tojo reagavimo ekipaže dirbantis šiaulietis 
įsitikinęs, kad Lietuva, nors ir mažytė 
šalis, pajėgi atsilaikyti prieš pasaulio ga-
lingųjų diktatą ir pelnyti jų pagarbą. „Pa-
garba - kaip ir laisvė, jas abi reikia išsiko-
voti, - sako A.Vengris. - Lietuva tikrai su-
klestės, jei mes neverkšlensime, nešiukš-
linsime, o atsakingai atliksime savo darbus. 
Tada ir pasaulis į mus žiūrės kitaip, ir nie-
kas mums nenurodinės, kiek pabėgėlių pri-
valome priimti.“

- Kodėl per kruvinuosius sausio įvy-
kius atsidūrėte tarp parlamento gynėjų? 
- pasiteiravo „Respublika“ Alekso VENGRIO.

- Mokiausi tuometėje Policijos akade-
mijoje, kai per Lietuvą nuvilnijo mitingų 
banga. Į juos rinkdavosi tiek vadinamieji 
„jedinstvininkai“, tiek Nepriklausomybės 
šalininkai, todėl mes, Policijos akademijos 
pirmakursiai, buvome pasitelkti tvarkai už-
tikrinti mitingų metu. Į dvi dalis - lojalią 
Lietuvai ir ištikimą sovietų valdžiai - skilus 
Vilniaus milicijos specialiosios paskirties 
būriui (OMON), Aukščiausiosios Tarybos 
apsauga liko kiaura kaip rėtis, nes kartu su 
prosovietinės atskilusiųjų dalies vadu pa-
siskelbusiu Boleslovu Makutynovičiumi 
Lietuvai nugarą atsuko dauguma šio būrio 
pareigūnų. Tada užtikrinti tvarkos į Vilnių 
važiavo policijos pareigūnai iš visos Lietu-
vos, tą pačią misiją atlikome ir mes - Poli-
cijos akademijos klausytojai. Jau buvo užim-
ti Spaudos rūmai, buvęs DOSAAF pastatas, 
kai vadovybė mums, budėjusiems prie 
Aukščiausiosios Tarybos, paliepė skirstytis. 
Toks sprendimas buvo priimtas baiminan-
tis, kad keli šimtai Policijos akademijos 
klausytojų gali būti prievarta paimti į so-
vietų kariuomenę. Tačiau daug kas pasiliko, 
tarp jų - ir aš bei daug kitų rusakalbių žmo-
nių. Buvome pasirengę, kad mus puls. Da-
bar kaip tik teisme nagrinėjama Sausio 
13-osios byla, tikiu, kad jos metu bus atsa-
kyta ir į klausimą, kodėl Aukščiausiosios 
Tarybos šturmas neįvyko.

- Kas tąkart lėmė jūsų apsisprendi-
mą likti Vilniuje?

- Man, Policijos akademijos klausytojui, 
per sausio įvykius net minties nebuvo va-
žiuoti namo - jei gimiau Lietuvoje, esu šios 
šalies dalis ir privalau ją ginti. Prie širdies 
man visada buvo ir Vilnius. Kadangi šis 
išskirtinis miestas yra Lietuvos širdis, tai 
ir reikia saugoti tą savo širdį. Taip mąsčiau 
būdamas aštuoniolikmetis, taip galvoju ir 
dabar. Nors augau „raudonų“ idėjų apsup-
tyje, istorija ne tik domėjausi, bet ir ją ana-
lizavau. Kartą, vartydamas kalendorių, at-
kreipiau dėmesį į nelogišką dalyką: ten 
buvo parašyta, kaip vos ne tą pačią dieną 
trijose Pabaltijo respublikose įvyko socia-
listinės revoliucijos, po kurių visos jos 
draugiškai pasiprašė priimamos į Sovietų 
Sąjungą. Atsakymus į daugelį klausimų ra-
dau perskaitęs Antano Šapokos „Lietuvos 
istoriją“. Supratau, kad Lietuva - tai Lie-

tuva, o ne kitos valstybės dalis. Prasidėjus 
Atgimimui buvo įdomu - visur plazdėjo 
trispalvės, jausmas buvo panašus, kaip pa-
sitinkant pavasarį.

- Ar Lietuvos iškovota laisvė šian-
dien yra saugi?

- Jei žmonės nebus pasirengę ginti savo 
šalį, tik laiko klausimas, kada atsiras galin-
gesnė valstybė, kuri tuo pasinaudos. Jei mū-
sų šalyje atsiras dvejonių, kad gal geriau 
priklausyti nuo Maskvos nei nuo Briuselio, 
tai nereikės stebėtis, kad ir Lietuvoje gali 
pasikartoti Donecko bei Luhansko scena-
rijus. Juk ukrainiečiai tikriausiai net bai-
siausiame košmare nėra sapnavę, kad jiems 
teks kariauti su Rusija. Rusas ukrainiečiui 
per amžius buvo pats artimiausias draugas. 
Teoriškai žiūrint, lietuvių tauta kaip ir netu-
ri priešų. Tačiau viešojoje erdvėje vis pasi-
girsta įvairių politikų įspėjimų, kad rusai ir 
mus gali užpulti. Žinoma, grėsmė būti už-
pultam visada egzistuoja, klausimas tik tas, 
kiek ji reali. Kur nėra apsisprendimo, kur 
nėra tvirtumo, ten tokie dalykai ir atsitinka. 
Prisiminkime tuos pačius 1991-uosius - ta-
da juk irgi niekas nesitikėjo, kad bus nuvers-
tas paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas Mi-
chailas Gorbačiovas. Gal dabartinis Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas šiandien ir-
gi nėra pati baisiausia blogybė? Rusijoje si-
tuacija bet kada gali pasikeisti, nuo pokyčių 
didžiojoje kaimynėje priklausys ir mūsų ša-
lies saugumas.

- Tačiau dalis jaunimo kratosi parei-
gos ginti šalį ir visais įmanomais bū-
dais bando išvengti tarnybos kariuo-
menėje.

- Tiesa sakant, man nėra tekę susidurti 
su jaunuoliais, kuriuos spauda dėl nenoro 
tarnauti Tėvynei pakrikštijo „verktiniais“. 
Nesu girdėjęs, kad kas nors iš mano aplin-
kos žmonių mėgintų išvengti karinės tar-
nybos. Visi jie į tokią pareigą žvelgia paki-
liai. Tarnyba? Kodėl gi ne?! Mano manymu, 
šaukimas į kariuomenę daugeliui yra kaip 
laimėjimas loterijoje. Galbūt kai kuriems 
jauniems kariams sunku priprasti prie dis-
ciplinos, bet tarnyba Lietuvos kariuomenė-
je suteikia galimybę pasijusti žmogumi, rei-
kalingu valstybei. Jei lietuvis už save neko-
vos, niekas kitas už jį nepakovos.

- O kodėl tiek daug jaunų žmonių 
palieka Lietuvą? Negi jie mūsų šaliai 
nereikalingi?

- Žmonės išvažiuoja ne dėl to, kad jiems 
čia atsibodo. Jie išvyksta, nes svetur mato 
platesnes galimybes daryti karjerą, uždirbti 
didesnius pinigus. Tai nereiškia, kad jie de-
zertyruoja. Mano gyvenime taip pat buvo 
emigracijos etapas - porą metų tarnavau 
Ukrainos kariuomenės daliniuose, saugan-
čiuose branduolinių raketų paleidimo aikš-
teles, po to dvejus metus dirbau Simferopo-
lio specialiosios paskirties milicijos batalio-
ne: malšindavome riaušes, patruliuodavome 
mieste. Kryme gyveno didžioji dalis mano 
giminių iš motinos pusės, todėl ten jaučiau-
si savas. Grįžęs į Lietuvą aštuonerius metus 
dirbau tolimųjų reisų vairuotoju, todėl namie 
taip pat būdavau retas svečias. Tačiau iš už-
sienio į Lietuvą visada grįždavau su malo-
numu. Čia - ne tik mano gimtinė, bet ir Tė-
vynė. Kai būni Lietuvoje - ir oras kitaip kve-
pia. Žmonės turi gyventi ten, kur gimė, kur 
užaugo. Ar laiminga po visą pasaulį išsklai-
dyta žydų tauta? Sukūrė dirbtinę valstybę ir 
liejasi kraujas Pažadėtoje žemėje jau daugiau 
nei šešis dešimtmečius!

- Ar netaps tuštėjanti Lietuva dirb-
tine Tėvyne pabėgėlių ordoms, kurias 
mūsų valdžia pasirengusi pasitikti iš-
skėstomis rankomis?

- Mūsų kaimynė Lenkija taip pat yra ES 
narė, bet ji priimti pabėgėlius griežtai atsi-
sakė. Manau, ji gali sau leisti taip elgtis, nes 
savo principingumu ir gebėjimu ginti savo 
interesus užsitarnavo teisę turėti atskirą 
nuomonę šiuo klausimu. Ne šiaip sau Len-
kija - kone vienintelė valstybė Europoje, iš-
vengusi ekonominės krizės padarinių, suge-
banti klestėti ir neįsivedus bendros ES va-
liutos. O tai, kad Lietuva apsiėmė priimti 
pabėgėlius, rodo mūsų politikų stuburo silp-
numą. Šiandieninė situacija panaši į didžiuo-
sius tautų persikraustymus ir primena isto-
riją, kai barbarų gentys užpuolė Europą bei 
sunaikino Romos imperijos dalį, kitas galin-
gas valstybes. Kažkas panašaus vyksta ir 
dabar. Aš nekalbu apie atvykstančius dirbti 
į mūsų šalį ukrainiečius bei baltarusius, jie 
istoriškai artimi Lietuvai, daugiau nei 300 
metų jų protėvių žemės buvo Didžiosios Lie-
tuvos kunigaikštystės dalimi! Tačiau sirai 
tegul važiuoja į Vokietiją - ten, kur ir buvo 
pakviesti.

- Tautos maišosi, pasaulis globalėja. 
Ar lengva žmogui svetimame krašte iš-
laikyti savo nacionalinę tapatybę?

- Išvažiuodamas tarnauti į Ukrainos ka-
riuomenę nusivežiau ten pluoštą atvirukų 
su Aukštaitijos ežerais, Vilniaus katedra, 
Gedimino pilimi. Visur turėjau brolio Vik-
toro kadaise padovanotą Lietuvos Trispalvę: 
ir gyvendamas Vilniuje, ir milicininkų bazė-
je Simferopolyje. Vėliava į Lietuvą grįžo kar-
tu su manimi ir iki šių dienų tebėra saugiai 
išlaikyta. Taip jau susiklostė, kad svetur aš 
visuomet esu lietuvis, nes atvykęs iš Lie-
tuvos. Ukrainoje manęs niekas nevadino 
Liocha ar Lioša (vardo Aleksas rusiški 
trumpiniai - aut. past.), visi vadino Aleksu. 
Ir aš ten niekada nepamiršdavau, kad esu 
lietuvis. O Lietuvoje aš - rusas. Nemėgstu 
V.Putino ir Rusijos politikos, bet Rusija, jos 
kultūra yra dalis manęs. Todėl grožinę lite-
ratūrą skaitau tik rusų kalba, o lietuviškai 
esu perskaitęs nemažai publicistinės ir is-
torinės literatūros, daug domėjausi pokario 
rezistencijos judėjimu ir tai padėjo man su-
prasti, kaip mano tėvas ir senelis, būdami 
ištremti į Sibirą daugiau nei 20 metų, ištvė-
rė lagerius, liko gyvi ir niekada nepamiršo, 
kas jie tokie ir iš kur kilę.
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Apie tai prie ŽAlGIRIO 
NAcIO NAlINIO PAsIPRIEŠINI-
MO JuDėJIMO apskritojo stalo dis-
kutavo lietuvos verslo konfederaci-
jos prezidentas Valdas sutkus, 
buvęs žemės ūkio ministras, seimo 
narys kazys stARkEVIČIus, bu-
vęs užsienio reikalų ministras, sei-
mo narys Povilas Gylys ir lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras Audrius ButkEVI-
ČIus. Diskusiją vedė žalgirietis Ge-
diminas JAkAVONIs.

G.JAKAVONIS: Jeigu santy-
kiai su kaimynais būtų geresni, 
gal ir prekyba būtų dar geresnė?

V.SUTKUS: Bėda ir yra politi-
kos bei ekonomikos santykis. Pir-
miausia reikia atsakyti, kaip mes 
vertiname šiuos dalykus. Jeigu ma-
nome, kad egzistuoja kokia nors 
grynoji politika, kurią valstybė turi 
vykdyti remdamasi savo ideologi-
nėmis nuostatomis, papročiais, is-
torija, dar kitais dalykais, ir jeigu 
visa ūkinė veikla turi prisiderinti 
prie šitų ideologinių nuostatų, tada 
turime vieną modelį. O jeigu galvo-
jame, kad politika vis tiek turi būti 
sutelkta tam, kad kiltų šalies eko-
nomika, kad kiltų žmonių gerovė, 
tada mes turime suprasti, kad tiek 
diplomatai, tiek užsienio diplomatai, 
diplomatinės pajėgos šalies viduje 
turi būti suinteresuotos, kad kiltų 
ekonomika, didėtų eksportas ir pan.

Yra toks vienas labai juokingas 
filmas apie Angliją (dabar nepame-
nu, kaip jis vadinasi), apie tokį 
žmogų, kuris netyčia tapo Anglijos 
karaliumi būdamas visiškas pras-
čiokas. Ir kaip jam sunkiai sekėsi 
būti karaliumi. Jį tada štai kaip ver-
tino: žiūrėk, tu mums sužlugdei 
kontraktą su arabais, nes ne taip 
pašnekėjai, tu sužlugdei kontraktą 
su tais, anais, ir štai tavo veikla at-
nešė Anglijai nuostolių. Paskui jis 
padarė išvadas, persiorientavo ir 
susigrąžino tuos kontraktus atgal. 
Taigi svarbu, kaip šalies vadovas 
vertina savo veiklą ir kaip ji verti-
nama kitoje kultūroje.

Pas mus, deja, nuo pat Nepri-
klausomybės atkūrimo įsivyravo 
tokia grynosios politikos viršenybė. 
Lyg turėtume didelių geopolitinių 
interesų kaip valstybė ir diploma-
tams proteguoti verslą būtų negra-
žu, negerai. Mes, kaip verslo atsto-
vai, daugybę metų bandome keisti 
tuos principus ir jie po truputį kei-
čiasi. Tiek ministrai, tiek kiti vals-
tybės pareigūnai vis labiau įsiklau-

so. Bet vidaus politikos sampratos 
jie neturi. Jie tik pasiduoda verslo 
spaudimui. Kai mes klausiame: kur, 
kur, kur? Tad jie atsako: gerai. O 
patys tos ugnelės jie neturi.

Jeigu važiuoji kur nors į užsie-
nį ir jeigu yra užsienyje ambasada, 
ji turi padėti verslui. Verslas visada 
atlieka prašytojo vaidmenį. Tu 
mandagiai beldiesi pas ambasado-
rių ir sakai: galbūt čia būtų gali-
ma... Tau atsako: na, gerai, žiūrė-
sim, kažką darysim.

Grįžkime prie kaimynų ir ne 
prie kaimynų. Kaimynai, be abejo-
nės, yra natūrali rinka. Ar tai būtų 
valstybės, ar tai būtų žmonės, mes 
irgi bendraujame su tais žmonė-
mis, kurie yra šalia mūsų kiemo 
arba šalia mūsų durų, o ne su tais, 
kurie yra kitame gale miesto arba 
kitoje valstybėje. Tai normalu. 
Kiek tuose santykiuose turėtų bū-
ti politikos, kiek ekonomikos? Kaip 
sako liaudies išmintis, tiesa yra 
kažkur per vidurį. Taigi mes nega-
lime parsiduoti bet kam išduodami 
savo principus kaip valstybė, bet 
mes negalime vadovautis ir kažko-
kiais idealistiniais, ideologiniais 
principais, kurie turi mažai ką ben-
dro su realiu gyvenimu. Kaip su-
rasti tą vidurkį? Čia ir susiduriame 
su tuo, kas yra politika.

Politika, kaip žinome, yra vals-
tybės valdymo menas. Kiek žmo-
nės, kurie yra politikoje, sugeba su-
balansuoti tuos dalykus, taip mes ir 
gyvename. Šalia manęs yra du buvę 
ministrai, jie gali pasidalyti savo pa-
tirtimi, kaip jiems sekėsi balansuoti. 
Bet aš, kaip verslo atstovas, sakau, 
kad išmintingi politikai pirmiausia 
privalo konsultuotis su verslu. Kal-
bėdami apie užsienio politiką turi 
konsultuotis, išklausyti ir klausyti 
labai įdėmiai. Kiek tai pavyks įgy-
vendinti, aišku, priklauso nuo gyve-
nimo, nuo aplinkybių, priklauso nuo 
žmonių asmeninių savybių, bet rei-
kia klausyti, ne tik girdėti.

G.JAKAVONIS: Su kaimy-
nais santykiai įtempti, bet štai 
pienui jau atsiveria rinka Kini-
joje, jautienai - Japonijoje.

K.STARKEVIČIUS: Gerai, 
kad klojami pamatai, tačiau ar mes 
išnaudojame artimiausių kaimynų 
potencialą, ar galų gale mes išnau-
dojame buvimą Europos Sąjungoje, 
kai paskelbiamas embargas? Em-
bargo priežastys, kaip žinote, yra 
bendra ES politika. Ar mes suge-

bame tas kompensacijas gauti? 
Vienu žodžiu tariant - nesugebame.

Aišku, politikai neturi bijoti 
verslininkų. Kai vyksta delegacijos, 
kartu turi būti rengiamos konferen-
cijos ir ieškoma bendrų sąlyčio taš-
kų. Jeigu politikas yra komunikabi-
lus ir toje šalyje bent šiek tiek ger-
biamas, jis gali atidaryti bet kurias 
duris, kurių negali atidaryti versli-
ninkas. Galų gale tai garantas, kad 
su politiku, aukšto rango ministru 
atvažiuoja delegacija, kurios atsto-

vai verslininkai nenuvils Lietuvos 
ir priimančios šalies verslininkų.

G.JAKAVONIS: Po kiekvie-
no mūsų valstybės atstovų pa-
sakymo, kad Rusija - teroristi-
nė valstybė, verslas gauna per 
galvą. Tai vežėjai nebeįsilei-
džiami, tai embargai skelbiami. 
Ar galima to išvengti?

P.GYLYS: Na, nėra grynos po-
litikos, politika gali būti švietimo, 
žemės ūkio, pramonės, eksporto, 
importo ir taip toliau. Prisimenu 
savo pirmąją spaudos konferenciją, 
kurią surengiau kaip užsienio rei-
kalų ministras. Išėjau ir pasakiau, 
kad aš dabar užsiimsiu tarptautinių 
santykių ekonomizacija, užsienio 
politika bus ekonomizuota, bus 
orientuota į ekonomiką. Šalia kitų 
dalykų, be abejo, buvo ir saugumas, 
ir panašūs dalykai. Žiniasklaida ta-
da, 1992 metais, iš manęs totaliai 
išsityčiojo. Matote, jis ekonomi-
zuos užsienio politiką.

Deja, visus tuos 26 metus, tu-
riu pripažinti, labai didelio skirtu-
mo tarp kairiųjų ir dešiniųjų aš ne-
matau. Nėra giluminio supratimo, 
kad politika, kaip viešo veikimo 
instrumentas, kaip valstybės val-
dymo veikla, negali būti atsieta nuo 
realaus gyvenimo.

Dabar vyksta šaltasis karas. 
Bet net šitame šaltajame kare yra 
tarpusavio sankcijos, todėl manau, 
kad būtų galima elgtis išmintin-
giau. Na, taip nešokinėti, nenaudo-
ti tokios frazeologijos, kuri yra aš-
triausia visoje Europos Sąjungoje. 
Kam ta aštri frazeologija, kai lygi-
nama su Hitleriu ar dar kuo nors, 
su „Islamo valstybe“? Aukščiausio 
lygio politika kitokia. Nesuvokia-
ma, kad iš karto suduodamas smū-
gis galimiems mūsų verslininkų 
kontaktams, o verslininkai ir taip 
yra smarkiai nukentėję.

Manau, kad tai, ką dabar skaito-
me mūsų žvalgybininkų literatūroje 
(grėsmių ataskaitoje - red. past.), 
kurioje  kaimynų vadovai minimi 
pavardėmis, diplomatinės tarnybos 
iš karto perduoda savo prezidento 
kanceliarijai. Žiūrėkit, jus mini var-
du, pavarde, pagerbia mūsų VSD. 
Jie ten ką nors galvoja ar ne? Geriau 
jie galvotų apie grėsmes, ramiai 
analizuotų situacijas ir patartų aukš-
čiausiems valstybės vadovams, bet 
kai jie išeina į viešumą su politikų 

pavardėmis... Štai čia yra grynoji 
politika. Mes  26 metus ir toliau 
vykdome tą vadinamąją grynąją po-
litiką, kuri lyg ir nesusieta su eko-
nomika, bet iš tikrųjų ji susieta, nes 
sukelia antiekonominius reiškinius, 
padaro žalą mūsų verslui.

A.BUTKEVIČIUS: Norėčiau 
aptarti dar ir kitą politikų, politikos 
dalyvavimo ekonomikoje aspektą. 
Žvilgtelėkime į tokias sėkmingas 
ekonomikas kaip Pietų Korėjos, Sin-
gapūro, visos Pietryčių Azijos. Ką 
pamatysime? Pvz., Taivanas - ten  
valstybės indėlis į privataus verslo 
veiklą labai didelis. T.y. valstybė pa-
sirenka tam tikras strategines kryp-
tis ir kuria tomis kryptimis palankų 
investicijoms klimatą, investuoja sa-
vo pinigus, teikia vidines paskolas 
ir tokiu būdu profiliuoja valstybės 
ekonomiką. Toms sritims, kur vals-
tybė gali būti pergalinga, sukuria-
mos kur kas geresnės starto pozici-
jos, negu, sakykime, pas kaimynus.

P.GYLYS: Iš pradžių proteguo-
jant nacionalinę ekonomiką.

A.BUTKEVIČIUS: Ir visa tai 
prasideda nuo labai paprasto daly-
ko. Nuo politikos buvimo. Pirmiau-
sia turi būti išdiskutuota ir suvokta 
bendroji valstybės politika, kurioje 
yra ir užsienio politikos komponen-
tų, ir ekonomikos, ir saugumo, ir 
kitų, tada turi būti padaryti, pava-
dinkime, statymai, kurie leistų 
valstybei įgauti pagreitį. Deja, Lie-
tuvoje toks požiūris ignoruojamas.

Iš pradžių jis buvo ignoruojamas 
todėl, kad paklaikęs balsas šaukė - 
atsisakome planinės ekonomikos, tai 
yra socialistinė atgyvena ir taip to-
liau, nors visose Vakarų valstybėse 
valstybinės ekonomikos planavimas 
ir strategijos kūrimas yra labai svar-
bios sudedamosios dalys. Paskui mū-
sų politikai buvo labai suinteresuoti 
įvairiomis galimybėmis dalyti, atim-
ti ir perdalyti - aš turiu omeny visas 
skirstomųjų tinklų operacijas, „Ma-
žeikių naftos“ pardavimo ir perdavi-
mo, perpardavimo aferą,  kelias ato-
minės elektrinės uždarymo aferas, 
dujų laivo, kuris neaišku, su kuo ga-
li prekiauti, kokius pelnus ar nuos-
tolius turėti, valstybinę aferą. Ir tada 

mes pamatysime, kad reikia aptarti 
ir šį lauką kaip turintį didelę įtaką 
valstybės ekonomikos vystymuisi.

Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 
daugybės valstybių, kurių ekonomi-
ka Europos Sąjungoje daugiau ar ma-
žiau sėkminga, politikai atstovauja 
savo valstybės ir jos interesams. 
Kieno interesams atstovauja Lietu-
vos politikai? Labai dažnai jie atsto-
vauja tam tikros ideologinės nuosta-
tos interesams. Tačiau kokios? Jeigu 
pamenat, Lietuvos parlamente netgi 
nediskutuojant buvo pasirašyti pa-
matiniai ES dokumentai, Lisabonos 
sutartis jos neskaičius. Iš ryto atėjo, 
vakare pasirašė. Pasakykit man, kur 
dabar yra Lisabonos sutartis ir kur 
šitas bazinis pamatinis dokumentas, 
kuriuo remiantis turi būti reguliuo-
jama visa Europos Sąjungos veikla? 
Jis nebeegzistuoja, jis yra nugrūstas 
į giliausią, tolimiausią stalčių. Kas 
orientuojasi į kokias nors šito doku-
mento idėjas? Yra kelios mažos vals-

tybėlės, tokios kaip mes, o visi kiti 
orientuojasi į savo viziją. Taigi tie 
gražūs dalykai, apie kuriuos kalbėjo 
kolegos, bus realizuoti tik tada, kai 
Lietuva turės savo politikus, o ne 
politikus, tarnaujančius liberalkomu-
nistų grupuotei, kuri šiandien suda-
ro ideologinį ES branduolį. Tai klau-
simas, į kurį mes turime atsakyti 
patys sau, reikalaudami ko nors iš 
politiko: o kas jam moka algą? Kaip 
suprantate, Lietuvos paskolos, iš ku-
rių išlaikomas visas milžiniškas biu-
rokratinis aparatas, ko jie sau nega-
lėtų leisti, jeigu tos paskolos nebūtų 
duodamos, įpareigoja mūsų politi-
kus, už jų stovinčius biurokratus elg-
tis neperžengiant tam tikro standar-
to, apie kurį ponai čia ir kalbėjo, ribų.

G.JAKAVONIS: Ką tik ste-
bėjau Kazachstano parlamento 
rinkimus, ten buvau su versli-
ninku, buvusiu Seimo nariu Jo-
nu Jagminu. Jis susitiko su už-
sienio reikalų viceministru, ku-
ris yra dirbęs pas mus Lietuvo-
je pasiuntiniu, kalbėjo ir apie 
prekybą su Kazachstanu. Tokie 
santykiai didina prekybos ap-
sukas tarp mūsų ir jų...

K.STARKEVIČIUS: Su Ka-
zachstanu dar išlikę buvę geri san-
tykiai. Mes perpratę vienas kito 
mentalitetą, bendravimą. Dabar ten 
dirba nemažai verslininkų, nes Ka-
zachstanas netrukus rengs pasau-
linę parodą „Expo“. Ir mūsų staty-
bininkai, tikrai žinau, ten dirba.

Mūsų verslininkai turbūt jau iš-
moko suprasti, kad jeigu ateini į kitą 

šalį su savo verslu arba turi kokių 
nors užsakymų, pirmiausia gerbk tos 
šalies įstatymus ir jų laikykis. Tada 
tu būsi priimtas, nereikės skųstis, 
ieškoti tam tikrų ryšių. Aišku, jeigu 
atsitinka taip, kad kai kurios šalys 
nedraugiškai su mūsų verslininkais 
pasielgia, ne visai teisėtai, tada turi 
įsitraukti mūsų valstybės struktūros, 
ieškoti pagalbos, juk mes turime ata-
šė. Buvo teisingai pasakyta, kad labai 
daug priklauso nuo to, kaip jis dirba, 
koks jo požiūris, ar atvažiuoja atsė-
dėti tų metų, ar pasiekti rezultatų.

Ir aš, ir verslininkai tą patį sa-
ko, kad politikai gali ne tik trukdy-
ti, bet ir padėti.

G.JAKAVONIS: Puiki patar-
lė: „Nelįsk su savo maldaknyge 
į svetimus maldos namus.“ Štai 
mūsų stebėtojų Kazachstano 
rinkimų ataskaita teigiama, o 
Lietuvos vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininko Zenono 
Vaigausko - ne. Jeigu norėsi pri-
sikabinti, visada rasi prie ko. 
Ar tai negadina ir mūsų verslo 
santykių?

V.SUTKUS: Labai gaila, kad 
verslas tampa politikų kovos lauku. 
Turiu omeny politikų poziciją, opo-
ziciją. Kad ir kas būtų pozicija, kad 
ir kas būtų opozicija,  švento nieko 
nėra. Kaip tai atrodo praktiškai? 
Ūkio ministrė (Birutė Vėsaitė - red. 
past.) nuskrido ne su tuo lėktuvu į 
tą patį Kazachstaną. Puiku, jai tuo 
metu atrodė geriau, kad nereikia 
reisiniu skristi, yra laisva vieta, 
sėsk, nuskrisi. Pakėlė opozicija di-
džiulį skandalą - ministrė korum-

puota, gavo nemokamai sėdynę 
lėktuve, baisus reikalas, ne tiek su-
mokėjo, ne pagal tuos įkainius, dar 
kažkas ir dar kažkas.

Kitas pavyzdys. Pernai buvau pa-
sikvietęs pažįstamą tikrą Didžiosios 
Britanijos lordą, Lordų rūmų narį, 
Verslo komiteto pirmininko pava-
duotoją. Jis yra kelių įmonių stebė-
tojų tarybų pirmininkas, vienos vers-
lo organizacijos vienas iš vadovų, ir 
niekas dėl to nekelia problemos.

Tik pas mus problemos. Su-
praskime - jeigu pakvietė į lėktuvą, 
gal nenupirko ministrės. Jeigu kaž-
kas, nuskridęs į Kiniją, užtarė ko-
kią nors įmonę, kuri ten turi prob-
lemų, galbūt ir būtų negerai. Bet 
juk Kazachstane buvo tariamasi dėl 
visų Lietuvos įmonių.

Vėlgi kalbant apie kaimynus, 
tuos pačius rusus, norėtųsi prag-
matizmo. Negalime visko matyti 
tik juoda ir balta spalvomis, kaip ką 
tik buvo viešai komentuojama. Kal-
bėjau su vienu rusu, jis klausia, ko-
dėl jūs taip nenorite su mumis pre-
kiauti. Atsakau, kad jūs mus spau-
džiate. Pats būdamas rusas, vers-
lininkas, jis man sako, klausyk, aš 
jūsų vietoj taip daryčiau: parduo-
čiau rusams mėsą ir pieną, gaučiau 
iš rusų pinigų ir už tuos pinigus 
pirkčiau tankų ir nukreipčiau į ru-
sų pusę, kad jeigu pultų, turėtume 
kuo gintis. O dabar mes neprekiau-
jame, tankų irgi neturime, tik gar-
siai rėkiame. Aišku, garsus rėki-
mas kartais irgi padeda. Jeigu labai 
garsiai rėki, kartais amerikiečių 
tankai čia ir atvažiuoja. Galbūt irgi 
nėra taip blogai.

Grįžkime prie verslo ir politikos 
santykio. Štai užsienio vizitai. Daž-
nai būna taip, skrenda koks nors 
ministras, sulauki skambučio likus 
gerai savaitei: aš skrendu ten, kas 
nori skristi? Šiais laikais verslinin-
kai ir pasaulio matę, ir ministrų ma-
tę, jie supranta, kad turės tris die-
nas išbraukti iš savo planuotų dar-
bų. Dar jiems kainuos bilietai, vieš-

bučiai, visa kita, o kas iš to? Dar-
botvarkes reikia rengti iš anksto. 
Jeigu yra vizitų planas, jeigu žino 
užsienio reikalų ministras, ūkio mi-
nistras, premjeras, prezidentė, kad 
štai po pusės metų bus važiuojama 
į valstybę X, duokit žinių mums, 
kitoms organizacijoms, taip pat ir 
verslo. Parodykite, kokia darbo-
tvarkė, susideriname, kokių turime 
interesų. Tada yra bendradarbiavi-
mas. Kai to nėra, tai nėra ir naudos.

Mes ilgai siekėme, net keletą 
metų, kol verslo atstovus įtraukė į 
ekonomikos atašė vertinimą. Kaip 
jie savo kadenciją dirbo, iki šiol ver-
tino ministerijos klerkai. Dabar pa-
naši problema kalbant apie regionų 
plėtros tarybas, kurios skirstys pi-
nigus regionams. Mes vėl sakome: 
įtraukit verslo atstovų. Kodėl? Dėl 
to, kad jeigu mes kalbame apie re-
gionų plėtrą, tai kalbame apie darbo 
vietų kūrimą, apie verslo aplinkos 
gerinimą. Tada jie sako, kad merai 
atstovauja, kad mes pinigų neįne-
šame, o jie tai įneša. Sakau, palau-
kit, o kieno jūs pinigus įnešat? Gal 
mūsų  pinigus, kurie iš mokesčių 
surinkti? Toks politikų mentalite-
tas, kartais tai būna susiję ir su ne-
kompetencija. Nekompetencija, sa-

kau be jokio piktumo. Tiesiog ne-
žinojimas. Gal žmogus tos sferos 
neišmano, gal jis atėjęs į politiką iš 
kultūros, iš mokslo, gal iš sporto ir 
nesupranta, kaip veikia ekonomika.

Ir dar apie ilgalaikius projektus. 
Sakykime, Kinija. Nėra taip papras-
ta. Kiek ten reikia laiko, kol serti-
fikuosi savo pieną. Metų metai pra-
bėgs. Ir į Kiniją premjeras turi du 
kartus per metus skristi, nusilenk-
ti kinų premjerui ir klausti, kada 
mūsų varškę imsite. Kinijoje vete-
rinarijos tarnyba turi atidaryti savo 
skyrių. Taigi jeigu mes dirbsime, 
per kokius penkerius metus galė-
sime turėti ten rinką. O tikėtis, kad 
po vieno nuvažiavimo atsivers nau-
jos rinkos, naivu, nes taip nebūna.

P.GYLYS: Norėčiau grįžti prie 
strateginės arba praktiškos mąsty-
senos. Matau, kad kai kurie politi-
kai ir šiandien užsiima grynąja po-
litika. Čia kažką blokuosime, sank-
cijas pratęsime. Nors nelabai ten 
kas mūsų klauso, bet mes būtinai 
turime tai pasakyti. Mes sau gal ir 
atrodome tvirtai, kai kurie mūsų 
politikai sau atrodo įtakingi. Bet 
juk ne mes nuspręsime. Tai gal rei-
kia įsiklausyti į bendrą toną. Beje, 
ką kalba Vokietijos verslo sluoks-
niai, kurie yra už svarbiausių ES 
šalies politikų pečių.

A.BUTKEVIČIUS: Bet ar jie 
patys sugalvoja mėtyti šitas replikas?

P.GYLYS: Tai, ką jūs sakote, 
galima versija, gal jie ir atlieka kaž-
kieno užduotį. Bet tai neatitinka 
nacionalinių interesų. Kas yra na-
cionalinis interesas? Gerai priimti 
kolektyviniai sprendimai. Bet ne-
reikia išsišokti, juk mes esame prie 
sienos. Aš prisimenu tuos laikus, 
kai pradėjome stojimo į ES, NATO 
procesus, tada pagrindinė idėja bu-
vo nenubrėžti raudonosios linijos 
tarp mūsų ir kaimynų. Aš jos pasi-
ilgstu. Deja, mes dabar gyvename 
šaltojo karo sąlygomis, daug kas 
nuo mūsų nepriklauso. Todėl, ma-
nau, galėtume elgtis racionaliau.

Tai yra ir asmenybių klausimas. 
Aš prisimenu, nuvažiuodavau į di-
deles auditorijas, dar tais laikais su-
sirinkdavo žmonių, sako, tas žmo-
gus negali būti valstybės vadovu, 
nes jo išsilavinimas - muzikinis. O 
aš sakydavau - ne, štai šitas muzi-
kinį išsilavinimą turintis žmogus 
yra praktiškas, ūkiškas, jis gali būti. 
Profesija šiuo atveju yra antrinė. Iš 
tikrųjų praktiški žmonės yra realis-
tai, jie moka suvokti visumą, bet yra 
ir tokių, kurie gali šnekėti ką nori 
užsienio politikoje ir tai neturės jo-
kios įtakos verslui, užimtumui, mū-
sų BVP. Galų gale biudžetui ir t.t.

Deja, postūmių per 26 metus 
yra nedaug. Tikrai pasigendame 
bendros Vyriausybės strategijos. 
Realistinės, praktiškos strategijos. 
Strategija turi būti praktiška. Dabar 
mes turime tokią ministerijų, poli-
tikų sumą. Ministerijos, Vyriausybė 
turi vykdyti, kiek tai įmanoma, ypač 
koalicijoje, bendrą politiką, bendrą 
strategiją. O dabar - padalijau į nar-
velius, ir ten kažką kiekvienas mi-
nistras daro. Ryšio tarp ministerijų 
dabar jau būdamas ketvirtus metus 
Seime aš pasigendu. Valstybė turi 
turėti bendrą socialinę, ekonominę 

strategiją, užsienio politikos strate-
giją, kad ir labai nelengvomis sąly-
gomis, nes situacija yra konfliktinė. 
Svarstau, kad po kurio laiko padėtis 
tarptautinėje plotmėje turėtų nor-
malizuotis. Manau, kad kai kurie 
konfliktai bus įšaldyti. Didieji ber-
niukai ir mergaitės pradės tarpusa-
vyje vis labiau šnekėtis, nes aiškėja, 
kad vieni be kitų negali. Nes abi pu-
sės patiria nuostolių ir tai pripažįs-
ta faktiškai. Ir tada gali paaiškėti, 
kad tie, kurie mažiukai ir labai šū-
kavo, praloš  daugiausia. O mes juk 
turime būti jautrūs. Mes juk turime 
pieno, mėsos ir kitus sektorius. Rė-
kavimas nepraeina be pėdsakų.

Ir dar. Mes dalyvaujame taikant 
sankcijas. Jeigu yra bendras spren-
dimas, tai solidariai turime pasida-
lyti ir kaštais. Apie migraciją kalba-
me, kad turime pabėgėliais dalytis. 
Palaukite, o dėl sankcijų. Labiausiai 
nukenčia pasienio valstybės. Taip 
pat ir Lietuva. Tai Europos centras, 
Briuselis, turėtų galvoti. Priešingu 
atveju Europos Sąjungai yra grės-
mė. Euroskepticizmas, nepasiten-
kinimas Briuseliu kaip naująja sos-
tine didės. Ir tai yra grėsmė Euro-
pos Sąjungos tvarumui.

G.JAKAVONIS: Kaskart 
rengiant naują švietimo strate-
giją kildavo klausimas, kaip ga-
lima ją parengti neturint ben-
drosios valstybės strategijos.

A.BUTKEVIČIUS: Yra žino-
ma, kad sistema yra visai kas kita 
nei komponentų suma. Kitaip šne-
kant, laikrodžio detales subėrę į 
maišiuką ir pakratę laikrodžio ne-
gausime. Pradėkime nuo to, kad 
mes 26 metus puoselėjame iliuziją, 
jog atsitiktinai sumetę viską į vie-
ną vietą gausime valstybę ar efek-
tyvų valdymą. Deja.

Apie vieną viduramžišką pran-
cūzų karalystės legendą Karolį Va-
lua buvo sakoma, kad prie savo rei-
kalų pridūręs valstybės reikalus jis 
gauna puikų rezultatą. Išgirskite. 
Tas žmogus turėjo savo reikalus. Jis 
turėjo savo interesus. Jis prie to pri-
durdavo valstybės potencialą. Argi 
kitaip elgiasi kitos efektyvios mūsų 
Europos ar netgi pasaulio jėgos? 
Buvo tokia „Vest Indijos“ kompani-
ja. Karalius, lordai buvo jos akcinin-
kai. Tačiau ši organizacija, turėdama 
savo ir karines pajėgas, eksploatavo 
valstybės karines pajėgas ir galų ga-
le į Britaniją pradėdavo plūsti iš 
„Vest Indijos“ ir „Ost Indijos“ kom-
panijų milžiniškos lėšos. T.y. buvo 
sukurtas tam tikras privačių ir vals-
tybinių interesų konglomeratas.

Maždaug 1991-aisiais švedai man 
papasakojo, kas yra švediškasis so-
cializmas. Iš esmės tai yra keliolikos 
labai stambių Švedijos šeimų sukur-
ta Švedijos ekonomika, kuri ir dabar 
stipriai susijusi su tomis pačiomis 
šeimomis. Tačiau valstybė uždėjusi 
ant jos tam tikrą mokesčių leteną, 
būtinybę skaitytis su visuomenės in-
teresais. Kitaip šnekant, visada ir vi-
sur egzistuoja žmogus arba grupė 
žmonių, kurie turi tokį interesą.

Tie patys britai, kurie dėjo eu-
ropinės demokratijos pamatus, ne-
leido balsuoti žmogui, kuris neturi 
žemės. Arba neleido balsuoti artis-
tui, kuris gali vieną ir tą pačią die-
ną tris ar keturis kartus kartoti 
svetimus žodžius kaip savo. Kitaip 
šnekant, buvo ieškoma žmonių, ku-
rių žodis svertų, kurių žodis būtų 
atsakingas. Deja, pas mus į valdžią 
ateina žmonės, kurie nesako savo 
žodžių. Jie sako svetimus žodžius. 
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Amerikos lietuvių akcinė bendrovė 
atsirado Lietuvoje 1921 metais. Jos 
tikslas buvo padėti atkurti Lietuvą. 
Svarbu buvo ir modernizuoti 
Lietuvą. Bendrovė vykdė platų 
Lietuvos automechanizacijos 
darbą. Ši bendrovė plačiau atvedė 
automobilius ir traktorius į Lietuvą. 

Ji įsteigė didelę „Fordsono“ 
traktorių, „Fordo“ automobilių ir 
kitų automobilių atstovybę. Iš pra-
džių bendrovė pradėjo veiklą tik 
Kaune. Vėliau ne tik Kaune, bet ir 
kituose Lietuvos miestuose buvo 
įsteigtos didelės manufaktūros par-
duotuvės ir bendrovės skyriai. Ši 
bendrovė pradėjo reguliarų susisie-
kimą autobusais su Alytum, Mari-
jampole ir Ukmerge. Vėliau dau-
giausia ėmė verstis traktorių ir au-
tomobilų prekyba. Per metus buvo 
parduodama nuo 120 iki 360 viene-
tų automobilių ir traktorių. Jie ap-
rūpinami ir atsarginėmis dalimis. 3 
dešimtmečio pabaigoje 20 Kauno 
autobusų buvo pirkti iš šios bend-
rovės. Bendrovės dirbtuvėse buvo 
surenkami Lietuvos keliams pritai-
kyti dviračiai „Amlit“, kurių sudė-
tinės dalys buvo gaunamos iš Ang-
lijos ir Vokietijos. Bendrovė nuo 
1925 metų pradėjo organizuoti vai-
ruotojų kursus Lietuvoje. Jie buvo 
organizuojami 2 kartus per metus 
ir trukdavo 2 mėnesius. Mokytis 
atvykdavo iš visos Lietuvos. Iki 
1929 metų juos baigė iki 1000 as-
menų. Dalis buvo apmokoma vai-
ruoti traktorius. Amerikos lietuvių 
prekybos akcinės bendrovės stei-
gėjas buvo Romanas. Jis ilgai buvo 
bendrovės pirmininku. Kurį laiką 
bendrovės pirmininku buvo A.Sme-
tona, o valdybos nariu generolas 
S.Žukauskas. Bendrovės pirminin-
ku 1929 metais dirbo Daukša. Val-
dybos nariai buvo: inž. Morkūnas, 
P.Virakas ir J.Landsbergis. Direkto-
riumi dirbo profesorius Mošinskis. 
Ši bendrovė turėjo savo skyrius 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy-
je. Bendrovei priklausė Šiaulių 
elektros stotis.

Panevėžyje bendrovės skyrius 
atidarytas 1928 metais rugpjūčio 20 
dieną. Jis įsikūrė adresu Batalijono 
gatvė Nr. 2. Tai buvo V. ir S.Subockių 
namai. Vėliau jų biuras buvo adresu 
Gedimino aikštė Nr.3. Bend rovė 

vertėsi prekyba automobiliais, trak-
toriais, autobusais ir turėjo savo ži-
nioje autobusų stotį. Prekyboje buvo 
automobiliai ,,Ford“, ,,Linkoln“, trak-
toriai ,,Fordson“ ir dviračiai ,,Amlit“. 
Vėliau buvo motociklai ,,Clewlend“ 
ir įvairios žemės ūkio mašinos. Visos 
šios transporto priemonės buvo ap-
rūpinamos atsarginėmis dalimis. 
Traktoriai ūkininkams buvo parduo-
dami ir išsimokėtinai. Vėliau dėl ne-
sutarimų su Plentų ir kelių eksplo-
atavimo tarnyba autobusų stotį iškė-
lė kitur. Pats skyrius laikinai buvo 
išsikėlęs į centrą. Nuo 1929 metų 
bendrovė ėmė pardavinėti ir radijo 
aparatus ,,Telefunken“. Panevėžio 

spauda rašė, kad nuo 1932 metų va-
sario mėnesio 1 dienos 2 mėnesių 
vairuotojų kursai organizuojami ir 
Panevėžyje. 1933 metais bendrovė 
20 proc. sumažino dviračių ,,Amlit“ 
kainas. Dabar vyriškas dviratis kai-
navo nuo 240 iki 260 litų, brangiau-
sias moteriškas iki 275 litų. Šie dvi-
račiai pasidarė labai populiarūs Lie-
tuvoje. Šiems dviračiams buvo duo-
dama 3 metų garantija. Juos buvo 
galima pirkti išsimokėtinai. Mokėti 
reikėjo 25 litus per metus. Siūlant 
pirkti tuos dviračius buvo nurodoma, 
kad paremsite lietuvišką pramonę. 
Amerikos lietuvių bendrovė Pane-
vėžyje adresu Savanorių aikštė Nr. 

3 turėjo didelį garažą ir jame buvo 
remontuojami motociklai, automo-
biliai. Tai buvo didžiausia tokio trans-
porto remonto dirbtuvė Panevėžio 
mieste. 1933 metais bend rovėje jau 
buvo galima užsisakyti autobusą 
vykstant į ekskursijas. Nuo 1934 
metų Amerikos lietuvių akcinės 
bendrovės Panevėžio skyrius vėl pri-
žiūrėjo Autobusų stotį Panevėžio 
mieste. 1934 metų spaudos duome-
nimis autobusas iš Panevėžio į Kau-
ną išvykdavo 5 valandą ir vykdavo 
per Raguvą. Kitas autobusas tokiu 
pat laiku išvykdavo į Kauną per Nau-
miestį. Kelionė kainavo 8 litus. Į Bir-
žus iš Panevėžio išvykdavo 15 va-

landą. Kaina 6 litai. Į Anykščius iš-
vykdavo 16 valandą. Kelionės kaina 
3,50 Lt. Į Kupiškį išvykdavo 16.30. 
Kelionės kaina 3 litai. Į Rokiškį vyk-
davo ne kasdien 16 valandą. Kelio-
nės kaina 5 litai. 1937 metų spaudos 
duomenimis, autobusas iš Kauno į 
Panevėžį išvykdavo 7 valandą ir grįž-
davo 15 valandą 30 minučių. Auto-
buso bilietas nuo Panevėžio iki Ra-
mygalos, 1937 metų duomenimis, 
kainavo 1,80 lito. Tokia kaina žmo-
nės buvo patenkinti. Iš Biržų auto-
busas išvykdavo 6 valandą ryto. Į 
Biržus griždavo 6 valandą vakare. 
Autobusų maršrutai buvo nuostolin-
gi žiemos metu. Keliai tapdavo sun-
kiai išvažiuojami. Kelių valymas rei-
kalavo papildomų išlaidų. Susisieki-
mui autobusais didelę konkurenciją 
sudarė traukiniai.

1930 metais Panevėžio mieste 
suorganizuotas susisiekimas autobu-
sais. Tam labai priešinosi vežikai su 
arkliniu transportu. Iš pradžių šiuo 
verslu vertėsi žydų tautybės asme-
nys. 1936 metais Amerikos lietuvių 
akcinės prekybos bendrovės skyrius 
Panevėžyje ėmėsi šios veiklos. 1936 
metų pradžioje bendrovė atnaujino 
nutrūkusį susisiekimą autobusais. Iš 
pradžių paleistas tik vienas bando-
masis autobusas. Dėl nesutarimų su 
vežikais laikinai to sumanymo buvo 
atsisakyta. Vėliau susisiekimas at-
naujintas nuo 1936 metų spalio 26 
dienos. Jis kursavo maršrutu Laisvės 
aikštė - Geležinkelio stotis ir Laisvės 
aikštė iki mergaičių gimnazijos. Vė-
liau numatyta paleisti autobusą iš Pa-
nevėžio miesto iki Pajuosčio kareivi-
nių. Panevėžyje buvo plačiai rekla-
muojami ir parduodami ,,Amlit“ dvi-
račiai. Jie tapo labai populiarūs tarp 
panevėžiečių.

1938 metais Amerikos lietuvių 
bendrovės Panevėžio skyrius sustab-
dė savo veiklą. Nuo metų pradžios 
nustojo kursuoti bendrovės autobu-
sai mieste. Bendrovė turėjo ir auto-
mobilių dirbtuves. Jos irgi nustojo 
veikti. Nustojus kursuoti autobu-
sams mieste vežikai pakėlė kainas.

Amerikos lietuvių prekybos ak-
cinė bendrovė daug nuveikė mo-
dernizuodama visą Lietuvą ir ats-
kirus jos regionus.

Elena MARkuckytė, 
Donatas PIlkAuskAs

Amerikos�lietuvių�prekybos�akcinė�bendrovė��
ir�jo�skyrius�Panevėžyje

 �Dviračių „Amlit“ reklama „Mūsų 
laikraštyje“

 �Vienas iš pirmųjų (gal ir pirmas) lietuviškas autobusas su „Ford“ šasi „Amlito“ dirbtuvių kieme

 �Nuo 1923 metų prie Rekyvos ežero veikė durpynas, kur durpių gavybą 
vykdė Amerikos lietuvių akcinė bendrovė


