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Anotacija. Straipsnyje aptariamos tarpukario Lietuvos milijonierių (verslininkų ir valdininkų) praturtėjimo aplinkybės. Parodomi dažniausiai paplitę jų pralobimo būdai – praturtėjimas naudojantis tarnybine padėtimi, siekiant asmeninės naudos, finansinės machinacijos, emigracijoje uždirbtų pinigų pelningas įdarbinimas tėvynėje, prekyba ginklais
ir vertimasis neteisėta, baudžiama veikla. Atskleidžiamas jų mechanizmas, ypatumai ir
sąšauka su nūdienos Lietuvoje vyraujančia praturtėjimo praktika.
Reikšminiai žodžiai: milijonierius, tarnybinė padėtis, pareigūnų papirkinėjimas, prekyba
ginklais, draudžiamų paslaugų teikimas, socialinė atsakomybė, korupcija.

Įvadas
Kiekviena šalis turi savų milijonierių. Daugiausia tai verslūs ir apsukrūs žmonės, kurie
sugebėjo pasinaudoti susiklosčiusia situacija ir kryptingai veikdami greitai praturtėti.
Tarp jų būta įvairių žmonių, kurie skirtingai suprato verslą ir skirtingai naudojosi sukurtomis gėrybėmis. Šalia tikrų verslininkų, kuriems ši veikla buvo priemonė realizuoti
savo sumanymus, uždirbti didelius pinigus, o šiuos vėliau panaudoti ne tik savo asmeninėms reikmėms, bet ir visuomenės reikalams – P. Vileišis (Nakas, Pruskus 1996),
M. Šlepavičius ir kt. Būta ir tokių, kurių pagrindinis tikslas – pelnyti kuo daugiau, o
siekiant pelno visi būdai geri: įstatymų nepaisymas, pasinaudojimas korumpuotų valdininkų protekcija, tikintis palankaus sprendimo ir kt. Pastarųjų užimamos pareigos
ir sprendimo teisės galios turėjimas leido jiems greitai praturtėti be didelių pastangų
ir asmeninio darbo, tapti turtingais ir netgi labai turtingais žmonėmis – milijonieriais.
Palankiausias jų praturtėjimo metas – socialinės ekonominės reformos, kurių buvo visais laikais ir visose šalyse. Tokia situacija susiklostė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
1918 m. (Vaitkus 1968).
Atkūrus nepriklausomybę ir nesant įstatyminės bazės bei stiprių privačią veiklą
kontroliuojančių institucijų, atsivėrė didelės galimybės pasinaudoti susidariusia situacija ne tik spekuliantams, bet ir naujai valstybei atstovaujantiems valdininkams. Pasukę spartaus pralobimo keliu, Lietuvos valdininkai pademonstravo didelį išradingumą,
nevengė pritaikyti ir užsienio bendraminčių patirties ,,su kuria buvo susipažinę ne tik
iš kriminalinės spaudos aprašymų, bet ir lankydamiesi tose šalyse bei bendraudami su
http://www.est.vgtu.lt
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kolegomis. Praturtėjimo aistra apėmė gana plačius visuomenės sluoksnius ir negausius
įvairių specialybių atstovus, kuriuos į tarnybą kvietė jauna valstybė. Jauna valstybė laukė paramos. Bene aktyviausiai atsiliepė finansininkai, advokatai, gydytojai ir kariškiai.
Jų naudotos pralobimo priemonės panašios į nūdienos Lietuvos milijonierių – buvusių
kuklių valstybės tarnautojų – turtėjimo būdus, todėl verti įdėmesnio žvilgsnio. Tarpukario Lietuvos valdininkų milijonierių turtėjimo istorija lig šiol neparašyta. Todėl neturime šiuo klausimu vientiso, išsamaus vaizdo. Įvairių autorių (A. Lekavičius, V. Liulevičius, J. Aničas ir kt.) tekstuose minimi epizodai nesudaro galimybės suvokti šiuos
veiksmus ir tinkamai įvertinti platesniame to meto socialiniame kontekste. Pasitaiko ir
vienpusiškų, tendencingų vertinimų, kurie tik iškreipia vaizdą.
Nepretenduodami į išsamią tarpukario Lietuvos milijonierių (verslininkų ir valdininkų) praturtėjimo aplinkybių ir būdų analizę (ši sritis dar laukia savo tyrėjų), bandysime aptarti pagrindinius būdus, kuriuos panaudojus buvo greitai praturtėjama. Kadangi daugelis jų susiję su būdais, naudotais 1991 m. atkūrus nepriklausomybę, jie verti
įdėmesnio žvilgsnio ir palyginimo įžvalgų. Tai ir bus šio straipsnio tikslas.

Praturtėjimas naudojantis tarnybine padėtimi

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1918 m.), valstybinė tarnyba daugeliui išsilavinusių ir turinčių paklausias specialybes žmonių nebuvo patraukli, nes jauna valstybė negalėjo mokėti valdininkams gerų atlyginimų. Daugiausia į valstybės tarnybą ėjo dirbti
patriotai idealistai. Dera prisiminti, kad A. Smetonos vyriausybės nariai pirmaisiais nepriklausomybės metais negavo jokio atlyginimo, dirbo visuomeniniais pagrindais. Be to,
patys turėjo rūpintis būtiniausių kanceliarinių ir kt. prekių įsigijimu. Atėję į valstybinę
tarnybą pareigūnai taip pat susidūrė su panašiomis problemomis, kai teko patiems rūpintis būtiniausiomis priemonėmis.
Šalia idealistų būta ir tokių, kurie ieškojo išeities, kaip šią problemą išspręsti nelendant valdžiai į akis su priekaištais ir neverkšlenant dėl menko atlygio, o patiems
pasirūpinti savimi.
Būdami jauni, energingi ir apsukrūs, jie greitai rado išeitį – ėmė dengti neteisėtai
prekiaujančius ir gauti už tai savo dalį. Pareigūnus kontroliuojančios institucijos tuo
metu dar buvo silpnos. Dažnai keitėsi vyriausybės, o su jomis ir tarnautojai ministerijose, todėl susidarė palankios sąlygos imtis veiklos, iš kurios būtų gaunama ir
asmeninė nauda. Nors valdžios atstovai nepritarė tokiai praktikai, tačiau tokią pavaldinių veiklą toleravo, nes žinojo, kad išlaikyti kadrus tokiomis sąlygomis bus sunku,
o dirbti reikėjo.
Sumaniausi pasirodė užsienio reikalų ministerijos valdininkai ir jos ministras bei
Lietuvos atstovas Vokietijoje J. Purickis, kuris buvo įsivėlęs į garsią sacharino bylą
(1921–1923 m.). Jo talkininkai, ministerijos diplomatiniai kurjeriai, gabendavo diplomatiniuose paketuose į Maskvą sachariną, spiritą, kokainą. Tuo metu Kaune kilogramas
sacharino kainavo 300 markių. Litas Lietuvoje buvo įvestas 1922 m. (Pruskus 2001:
37), tuo tarpu sovietų Rusijos sostinėje už jį buvo galima gauti 2,5 tūkst. markių.
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Šis biznis taip išpopuliarėjo, kad buvo pradėta sachariną vežti net vagonais. Pavyzdžiui, 1921 m. gruodžio 12 d. Maskvoje buvo atidarytas iš Lietuvos atėjęs mūsų užsienio reikalų ministerijos antspaudu užplombuotas vagonas. Jame buvo rasta 639 pūdai
sacharino, 200 pūdų šokolado, 250 butelių spirito. Šį įvykį tuomet pasigardžiuodamos
aprašė „Izvestijos“. Buvo teigiama, kad vagoną atidarant dalyvavęs Lietuvos susisiekimo ministras A. Grickevičius bandė duoti 20 tūkst. markių kyšį, tačiau, anot „Izvestijų“,
komunisto sąžinės net už tokius nemažus pinigus nepavyko nupirkti (Lekavičius 1993).
Vos tik iš Lietuvos į Maskvą atvykdavo traukiniai, tuoj prie mūsų atstovybės susirinkdavo būriai vietinių spekuliantų. Pardavę prekes, Lietuvos diplomatai spekuliantai
Maskvoje pirkdavo brangenybes, kilimus, meno kūrinius, kurių ten tuo metu buvo gana
didelis pasirinkimas, todėl žemos kainos. Maskva badavo, žmonės noriai keitė brangenybes į maisto produktus.
Vyriausybė J. Purickio veiklą žinojo ir kurį laiką toleravo nenorėdama didelio skandalo. Tačiau ilgainiui ši veikla tapo pernelyg pastebima, garsinama spaudoje, metanti šešėlį
visai vyriausybei, todėl J. Purickį teko atstatydinti. Nors už šias machinacijas J. Purickis
buvo pašalintas iš ministro pareigų, tačiau spėjo tuometinės Radijo stoties rajone įsigyti
didžiulį namą, kuris vėliau buvo įvertintas 1,8 mln. Lt. Neliko nuskriausti ir jo talkininkai – ministerijos tarnautojai, nusipirkę namus Kaune ir žemės sklypus tėviškėse (Lekavičius 1993). Taigi spekuliacija maisto produktais, prisidengus tarnybine padėtimi ir
naudojant tarnybinius išteklius, buvo gana paplitęs valdininkijos pralobimo būdas.
Kiek subtilesnis naudojimosi tarnybine padėtimi, siekiant praturtėti, būdas – spekuliacija pašto ženklais. Ją sėkmingai kultivavo paštų žinybos viršininkas A. Sruoga.
Spausdinant pašto ženklus, dalį jų jis įsakydavo sugadinti, mat jie tuomet filatelistų
buvo labiau vertinami ir noriai perkami užsienyje. Taip pat A. Sruoga nurašydavo pašto
ženklų partijas, kuriuos, užuot sudeginęs, parduodavo. Jo amžininkai prisimena, kad jis
mėgo švaistytis pinigais, restoranuose demonstratyviai prisidegdavo šimtinėmis cigarus. Deja, jo aferos greitai baigėsi ir A. Sruoga buvo nubaustas 15 metų kalėjimo.

Praturtėjimas naudojantis finansinėms machinacijomis

Dar subtilesnis būdas pralobti – pinigų (litų) spausdinimas. 1922 m. lito spausdinimas
buvo patikėtas finansų ministrui V. Petruliui, kuris finansų ministru buvo net 4-iuose
ministrų kabinetuose (1923–1925 m.). Viename iš jų V. Petrulis buvo net premjeru,
taip pat Seimo pirmininku. Jo dėka litas labai sustiprėjo. Tačiau tai netrukdė jam iš
litų gamybos gauti asmeninės naudos. V. Petrulio ministravimo metais apyvarton buvo
išleistos sidabrinės litų monetos. Organizavęs jų gamybą užsienyje, Petrulis sumažino
sidabro kiekį kalamose monetose, o likusį brangųjį metalą pasisavino. V. Petrulis garsėjo ir kaip kyšių ėmėjas. Už solidžią sumą jis duodavo leidimus įvežti į Lietuvą spiritą,
degtukus, šokoladą ir kitas prekes (kuriomis prekiauti Lietuvoje turėjo monopolį užsienio įmonės). Pavyzdžiui, už leidimą įvežti spiritą V. Petrulis iš vienos Vokietijos įmonės
gavo 5 tūkst. dolerių. Užsiimdavo V. Petrulis ir kitomis aferomis. Pavyzdžiui, paėmęs iš
valstybės iždo 154 tūkst. Lt, padėjo juos kaip savus į vieną Klaipėdos banką ir gaudavo
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36 % palūkanų. V. Petrulio aferos darėsi vis labiau pastebimos ir kėlė visuomenėje nepasitenkinimą. A. Smetonai teko įsikišti ir 1932 m. V. Petrulis buvo nubaustas metams
sunkiųjų darbų. Po bausmės V. Petrulis pasitraukė iš politinio gyvenimo ir, nusipirkęs
Julijanavos dvarą, ramiai ūkininkavo.
Dar didesnę finansinę aferą atliko M. Yčas, buvęs finansų ministru dviejose vyriausybėse (1918–1919 m.). Jo pavyzdys tipiškas – kaip galima prasigyventi iš komercijos,
neturint komercinių gabumų. Didžiausią aferą M. Yčas padarė su Prekybos ir pramonės banku. Šis bankas buvo įsteigtas daugiausia už užsieniečių iš JAV lėšas. Neaiškiais
keliais tapęs banko direktoriumi, sau ir žmonai paimdavo milžiniškus beprocenčius
kreditus ir perskolindavo juos įvairiems verslininkams, gaudamas iki 200 % metinių
palūkanų. Kaip rašė tuometinė spauda (Lietuvos žinios 1920), iš pasiskolintų iš banko
1 mln. markių M. Yčas grąžino 1 centą. Nors M. Yčo vadovaujamas bankas nuosekliai artėjo prie bankroto, tačiau ataskaitose buvo rašoma, kad gaunamas didžiulis pelnas. Tai
leido Yčui ir jo draugams pasiimti gerų dividendų. Pavyzdžiui, 1922 m. vien tik M. Yčas
gavo 380 tūkst. Lt dividendų. Taigi iš esmės buvo pasidalijamas ne pelnas, bet visas
banko kapitalas. Pagaliau 1925 m. bankas bankrutavo, o apgauti akcininkai padavė Yčą į
teismą. Byla teisme išbuvo 11 metų. 1936 m. Kauno apygardos teismas M. Yčą pripažino
kaltu, bet A. Smetona jį nuo bausmės atleido (už nuopelnus lietuvybei).
M. Yčas savo veiklos dėka sugebėjo ne tik nusipirkti Tirkeliškio dvarą, bet taip pat
įsigijo šešis garlaivius, aliejaus bendrovę „Eglynas“, organizavo metalo liejyklą „Nemunas“, Panevėžio audimų fabriką.
Finansinės aferos pralobti padėjo ir broliams Jonui bei Juozui Vailokaičiams. Nepriklausomybės metais jie buvo laikomi turtingiausiais žmonėmis Lietuvoje. Jiems priklausančio Ūkio banko kapitalas buvo 15 mln. Lt. Vyresnis – kunigas Juozas Vailokaitis
prieš Pirmąjį pasaulinį karą Marijampolėje įsteigė smulkų kredito bankelį, kurį parėmė
Suvalkijos kunigai (Sakas-Sakavičius 1985: 36).
Jonas Vailokaitis karo metu buvo Rusijos armijos tiekėju ir puikiai manipuliavo pinigais, kuriuos brolio Juozo bankui patikėjo tremtiniai. Tuoj po karo Vailokaičiai įsteigė
Ūkio banką ir prekiaudami doleriais greitai pralobo. Mat po Pirmojo pasaulinio karo
nemažai JAV lietuvių sugrįžo į tėvynę ir Vailokaičių banke dolerius keitė į tuomet Lietuvoje cirkuliavusias infliacines markes.
Gautus dolerius Vailokaičiai sėkmingai pardavinėjo Berlyne. Kadangi artėjant Vokietijos pralaimėjimui kare vokiška markė visai smuko, buvo uždirbami nemaži pinigai. Vailokaičiams buvo naudinga, kad Lietuva kuo ilgiau neturėtų savų pinigų, todėl jie
stengėsi visaip vilkinti lito įvedimą. Tačiau, būdami įžvalgūs, biznieriai gerai pasipelnė
ir įvedus litą (kaip žinia, litai apyvartoje pasirodė 1922 m. spalio 2 d.). Tuomet daug
kas jais nepasitikėjo ir, nepaisant vyriausybės nurodymų, praktiškai visi atsiskaitymai
vyko markėmis.
Tad daugeliui biznierių buvo tikra staigmena, kai Ūkio bankas paskelbė, kad neribotais kiekiais superka litus. Pirmą dieną broliai už litą mokėdavo 150 markių, vėliau
lito kainą dar labiau padidino. Netrukus iš Berlyno atėjo netikėta žinia, kad markės kursas, palyginti su doleriu, katastrofiškai krito. Visi darbuotojai reikalavo, kad atlyginimai
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būtų mokami litais. Tačiau visi litai praktiškai jau buvo suplaukę į Ūkio banką. Vailokaičiai gerai pasipelnė ir tapo gana turtingais žmonėmis, įsteigė kelias įmones.
Tačiau privačiame gyvenime Vailokaičiai buvo kuklūs ir taupūs žmonės, tikri suvalkiečiai. Net daugelio savo valdomų įmonių ir fabrikų darbuotojams jie mokėjo gerokai
mažesnius atlyginimus negu kitur Lietuvoje. Juozas, būdamas užkietėjęs rūkorius, sau
ieškojo kuo pigesnio tabako. Tačiau kartu buvo patriotai lietuvybės puoselėtojai, dosniai rėmę ypač katalikiškas organizacijas ir sieję dideles viltis su jaunimo išsimokslinimu. Per visą nepriklausomybės laikotarpį jie skyrė 50 stipendijų gabiems jaunuoliams
išmokslinti. Daugiausia buvo remiami krikščioniško jaunimo organizacijų atstovai, ypač
studijuojantys aukštosiose mokyklose ekonomiką, finansus ir bankininkystę (Sakas-Sakevičius 1985). Vailokaičių labdaringa veikla didesnio verslo žmonių pasekėjų palaikymo nesusilaukė. Sau broliai buvo nusipirkę Linksmakalnio dvarą Aleksote ir apsistatydino 5 aukštų namą Vienybės aikštėje. Po karo Jonas Vailokaitis išvyko į Vakarus, o Juozas buvo ištremtas į Sibirą. Tačiau, tarpininkaujant J. Paleckiui, gana greitai iš ten grįžo
(1952 m.), bet palaužtos sveikatos ir, vos pusmetį pakunigavęs Kauno apylinkėse, mirė.

Praturtėjimas naudojantis emigracijoje uždirbtais pinigais

Bene didžiausia emigracija iš Lietuvos vyko XIX a. pab. – XX a. pr. ir tęsėsi iki Pirmojo
pasaulinio karo. Pasak istoriko V. Liulevičiaus, nuo 1899 m. iki 1914 m. iš Lietuvos dėl
įvairių priežasčių – ekonominių, politinių, nenoro tarnauti carinėje kariuomenėje.
Į JAV išvyko ketvirtis milijono lietuvių (Liulevičius 1985: 164). Atkūrus nepriklausomybę, emigracijos mastas šiek tiek sumažėjo – kasmet išvykdavo vidutiniškai 30 tūkst.
lietuvių, daugiausia į JAV ir Lotynų Amerikos šalis. Dalis ten prasigyveno, sugrįžo į Lietuvą ir, brangiai čia pardavę dolerius, už gautus didžiulius markių kiekius pirko namus,
steigė pramonės įmones. Vietinių akyse jie tapo milijonieriais. Grupelė iš JAV grįžusių
paprastų lietuvių darbininkų nusipirko sklypą Šančiuose ir ten pastatė „Drobės“ fabriką, kuris ilgainiui akcininkams davė milžinišką pelną. Už juos akcininkas A. Dičmonas
nusipirko didžiulį namą Maironio gatvėje, o P. Daugirdas – Vytauto prospekte. Kiti „Drobės“ akcininkai įsigijo dvarus ir pilis Kauno apylinkėse. Okupavus Lietuvą sovietams,
drobiečiai, norėdami išgelbėti bent dalį turto, spėjo išimti iš bankų „Drobės“ pinigus
ir pasidalijo. Už tai sovietų valdžios jie buvo nuteisti ir uždaryti į Praveniškių kalėjimą.
Rusams besitraukiant, 1941 m. birželio 23 d. daugelis jų buvo ten sušaudyti. Julius Tiknevičius ilgai dirbo Pietų Afrikos aukso kasykloje. Grįžęs į Lietuvą, J. Tiknevičius nupirko Kaune Kęstučio ir Gedimino gatvių sankryžoje 4 namus, juos išnuomojo ir be
problemų leido paskutines savo gyvenimo dienas.

Praturtėjimas prekiaujant ginklais ir verčiantis baudžiama veikla

Tarpukario Lietuvoje narkotinių medžiagų vartojimas nebuvo masiškai paplitęs kaip
mūsų laikais, nebuvo tiek ir pramogų centrų. Narkotikus vartojo pavieniai asmenys,
dažniausiai „auksinio“ elito atžalos. Todėl pasipelnyti iš narkotikų buvo problematiška.
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Kur kas didesnes galimybes atvėrė prekyba ginklais. Ginklus Lietuvai teikė užsienio
įmonės. Juos gaminančios užsienio įmonės Lietuvoje turėjo savo atstovus, paprastai iš
atsargos karininkų, kurie teikė reikiamą informaciją, kaip dabar sakoma, – atliko rinkodaros tyrimus ir vykdė lobistinę veiklą. Kadangi ginklai Lietuvos kariuomenei buvo
pardavinėjami didelėmis partijomis, nemažai kliūdavo ir tarpininkams – dažniausiai
kariškiams, nuo kurių priklausė ne tik ginklų pirkimo apimtys, bet ir kaina. Aišku,
kad už šias paslaugas jiems tekdavo nemažas atlygis. Pavyzdžiui, generolas M. Vėlyvis,
kuravęs ginklų tiekimą, už gautus komisinius (iš esmės stambias pinigų sumas, kyšį)
sugebėjo įsigyti „Stumbro“ likerio gamyklą, pulkininkas A. Sliesoraitis, pilietinio karo
metu ispanams pardavęs pasenusius Lietuvos kariuomenės šautuvus, – keturių aukštų
namą Putvinskio gatvėje, pulkininkas A. Račiūnas – Vytėnų dvarą šalia Kauno, generolas
J. Krancevičius – namą Daukanto gatvėje (Lekavičius 1993).
Iš savo specialybės pralobo nedaug žmonių, daugiausia teisininkai. Vienas jų – advokatas K. Škėma. Iš savo kolegų jis išsiskyrė tuo, kad mokėjo apeiti Žemės reformos įstatymą. Pagal jį, dvarininkams buvo paliekama dalis žemės (80 ha), kita paimta į žemės reformos fondą, iš kurio buvo skirstoma bežemiams ir mažažemiams. Kaime duoti žemės buvo
numatyta nuo 8 iki 20 ha, o mažažemiams pridėti ligi tos normos (Pruskus 2001: 33–34).
Daugelis dvarininkų stengėsi nuslėpti žemės perteklių ir dėl to, siūlydami kyšius, kreipėsi
į K. Škėmą, kuris gebėjo surasti landas Žemės reformos įstatyme ir pagelbėti dvarininkams išsaugoti turimą žemę. Ji buvo užrašoma tariamiems geradėjams ar organizacijoms,
tačiau tikraisiais jų šeimininkais ir naudotojais likdavo dvarininkai. Iš šių paslaugų gautomis lėšomis Škėma Kauno centre pasistatydino 5 aukštų namą, sklypo įkalnėje įrengė
terasą ir augino vynuoges. Atėję bolševikai nusavino visus jo turtus.
Pralobo ir gydytojai. Tarp Kauno gydytojų turtingiausias buvo P. Mažylis. Įdomiai
apie jį savo rankraštyje, dabar saugomame M. Mažvydo bibliotekos rankraštyne, rašo
garsus anų laikų advokatas Z. Tolušis: „Studentavimo laikais buvęs socialistu ir net revoliucionieriumi, Mažylis, tapęs gydytoju, o vėliau moterų ligų profesoriumi, visai pamiršo jaunystės idealus ir pasidarė pataikūnu ir pinigų kaliku. P. Mažylis pastatė Kęstučio ir Daukanto gatvių kampe didžiulį 4 aukštų namą, mėnesinės pajamos iš kurio, kaip
buvo kalbama, siekė 8000 litų. Be to, jis įsteigė moterų ligoninę, kuriai pastatė nuosavą
3 aukštų namą Putvinskio gatvėje. Buvo juokaujama, kad P. Mažylis susikrovė pinigus
iš abortų, kurie anuomet buvo baudžiami įstatymais (Tolušis, Z. Atsiminimai. Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraštynas. F48-12-13). Po karo P. Mažylis puikiai prisitaikė prie tarybinės santvarkos ir, nors neteko savo namų, bet, mokėdamas
pataikauti ir veidmainiauti, gyveno dar geriau negu prieš karą“.

Išvados

Žvelgiant iš laiko perspektyvos, tarpukario Lietuvoje dalies valdininkų ir verslininkų
naudotos praturtėjimo priemonės – pasinaudojimas tarnybine padėtimi, siekiant asmeninės naudos, finansinės machinacijos, prekyba ginklais ir kita baudžiama veikla – nebuvo kažkuo ypatingos, išskirtinės. Jomis naudojosi valdininkai ir verslininkai daugelyje

40

V. Pruskus. Tarpukario Lietuvos milijonieriai: praturtėjimo būdai ir jų ypatumai nūdienos realijų kontekste

šalių. Neliko jos užmirštos ir mūsų laikais, nors sąlygos tarpukario ir nūdienos Lietuvoje skirtingos, kaip ir galimybių jomis naudotis, ratas. Nūnai jis labai išsiplėtė:
a) verslininkų praturtėjimo neteisėtais būdais nišos – mokesčių slėpimas, prekyba
psichotropinėmis medžiagomis, kurios šiandien vis labiau populiarėja, ypač tarp
jaunimo, atlyginimų darbuotojams mokėjimas vokeliuose, neteisėtas PVM susigrąžinimas už tariamai parduotas ar pirktas prekes bei paslaugas ir pan.
b) Lietuvai tapus pilnateise ES nare, labai išaugo valdininkijos gretos, o drauge atsirado naujų potencialaus praturtėjimo nišų – Europinių pinigų skirstymas; įvairių
leidimų išdavimas įmonėms ir pavieniams privatiems asmenims (statyti, griauti,
plėsti, keisti objekto paskirtį ir t. t.), pasinaudojant priimtų įstatymų spragomis
arba netgi visai juos ignoruojant. Apeinant įstatymus, socialinės paramos diferencijuotas, atrankinis skirstymas, mokestinių lengvatų teikimas už atitinkamą atlygį
ir pan. Tiesa, atsirado ir daugiau valdininkijos veiklą kontroliuojančių institucijų
(Vidaus auditas), tačiau, kaip rodo patirtis ir statistika, Lietuvos korupcijos indeksas nemažėja, bet auga (per 2 pastaruosius metus išaugo 4 punktais. Lietuva korupcijos požiūriu tarp 168 šalių užima vietą tarp 42 ir 46. Kita vertus, sumažėjo ir
bausmės už naudojimąsi neteisėtomis priemonėmis, siekiant praturtėti.
Tarpukario laikotarpiu valdininkas už naudojimąsi tarnybine padėtimi, siekiant praturtėti, buvo gana griežtai baudžiamas – nuo atstatydinimo iš pareigų iki 15 metų kalėjimo, o nūdienos Lietuvoje už šiuos veiksmus numatytos kur kas švelnesnės bausmės ir
galimybės metų metais teistis. Neretai bandoma tokius atvejus užglaistyti žinybos viduje. Dar neteko girdėti, kad tokią nusikalstamą veiką įvykdžiusio valdininko turtas būtų
konfiskuotas ar išieškota pilnai už valstybei padarytą žalą, kaip tai buvo praktikuojama
tarpukario Lietuvoje. Be to, atrodo, kad mūsų valdininkai, kaip ir verslininkai, daug išradingesni, geba, pasitelkę advokatų apsukrumą ir mūsų teisėsaugos korumpuotumą,
išvengti atsakomybės dėl tariamai įrodymų stokos, o blogiausiu atveju vilkinti bylas, kol
sueina senaties terminas.
Taigi istorija kartojasi, o kartu kartojasi ir būdai, kuriais siekiama neteisėtai pralobti, nors priemonės, kuriomis tai daroma, tampa vis rafinuotesnės. Tačiau jų tikslas lieka
tas pats – praturtėti ne asmeniniu darbu, pastangomis, gebėjimais, bet apgaule, neteisėta veika ar pasinaudojant tarnybinės padėties suteiktomis galiomis. Toks turtėjimo
praktikos plitimas rodo, viena vertus, mūsų visuomenės pilietinės ir socialinės brandos
lygį. Kita vertus, rodo valstybės ir valdančiųjų negalią ar nenorą iš esmės spręsti šią
problemą – ne kompanijomis, o sistemiškai, kas savo ruožtu daro šalį dar nepatrauklesnę emigruojančiam jaunimui, o kartu ją silpnina. Silpna valstybė negali tikėtis pagarbos
ir pasitikėjimo ne tik iš savo piliečių, bet ir iš kaimynų.
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Summary. The article deals with circumstances pertaining to enrichment of Lithuanian millionaires (business people or public officials) during the inter-war period. It showcases the most
frequent methods of enrichment, such as abuse of office, financial machinations, profitable investments of funds acquired abroad, trafficking in firearms and engagement in illegal and criminal
activities. The article reveals the mechanism of enrichment, relevant specifics and similarities to
enrichment methods used in contemporary Lithuania.
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