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Iki ðiol ði tema nesusilaukë tyrinëtojø dëmesio. Raðinyje pagal pirmuosius
fragmentiðkus ðaltinius (archyvinæ medþiagà ir oficialiø statistikos leidiniø duomenis)
mëginama atkurti kredito kooperacijos Geµgaudiðkio valsèiuje istorijà, iðryðkinti jos
raidos tendencijas, svarbà, ið uþmarðties prikelti vadovus.
Straipsnis paraðytas remiantis Finansø ministerijos ikiokupacinio laikotarpio
statistiniø leidiniø Lietuvos kooperacija (ávairiø metø) duomenimis, Lietuvos centriniame valstybës archyve saugomomis kai kuriø metø ðio kooperatyvo ataskaitomis
(f. 387) ir SSSR þemës ûkio banko Lietuvos respublikinës kontoros fondo (R 364)
medþiaga. Archyvuose neiðliko Gelgaudiðkio kredito kooperatyvo nariø susirinkimø,
valdybos ir tarybos posëdþiø protokolø, kitos medþiagos, todël nëra galimybiø iðsamiau, vaizdþiau iðgvildenti jo istorijà.

1. Gelgaudiðkio smulkaus kredito draugija:
organizaciniai ir veiklos pagrindai, jos plëtra
Ið pradþiø trumpai susipaþinkime su caro laikø Gelgaudiðkio valsèiaus kredito
ástaigomis. Archyvinë medþiaga rodo, kad 1912 m. veikë Gelgaudiðkio gminos (valsèiaus) skolinamoji taupomoji kasa (STK, kasa)1. Aiðku, jog ji ákurta anksèiau, taèiau
tai patvirtinanèiø dokumentø nerasta. Todël, vadovaujantis istorijos moksle priimtu
bûdu ávykius datuoti pagal raðytinius ðaltinius, kol kas pirmàja kredito ástaiga Geµgaudiðkyje tenka laikyti minëtà kasà, o jos ásteigimo datà  1912 m. Deja, duomenø apie
jos veiklà nëra. Kasos steigtos valdþios teiktomis bepalûkaninëmis paskolomis (po
600700 rb). Kasos skolino þemæ (iki 30 deðimtiniø) ákeitusiems ûkininkams po 100
500 rb. Paskolø terminai buvo 1 m., 5 m., 10 m. Taip pat jos priiminëjo indëlius.
Joms vadovavo valsèiaus susirinkimø trejiems metams rinktos valdybos. Pagal kai
kuriuos autorius, STK taip pat kreditavo beþemius, dirbusius þemës ûkio darbus2.
Matyt, Gelgaudiðkio STK veikla aplinkiniø ûkininkø netenkino. Antraip 1914 m.
kovo 10 d. grupë steigëjø nebûtø praðæ Suvãlkø gubernijos Smulkaus kredito komiteto
duoti leidimà steigti Kaimìlio Romos katalikø parapijos savitarpio kredito draugijà3.
Ástatuose buvo numatyta, kad á draugijà nariais bus priimami Gelgaudikio ir Kiduliÿ
gminø ûkininkai bei kitø socialiniø grupiø atstovai (bet tik krikðèionys). Praðyme
nurodytas draugijos steigimo motyvas  siekimas atsikratyti nuolatinio skolinimosi
ið þydø palûkininkø4. Kiduliø savitarpio kredito draugijos (SKD) steigimo iniciatorius
buvo kunigas Valentinas Antanavièius. Apskritai 19091913 m. Suvalkíjos kunigai
aktyviai dalyvavo kuriant SKD. Daugiau þiniø apie minimos Kaimelio parapijos SKD
beveik nëra. Smulkaus kredito inspektoriui buvo pavesta iðtirti, ar tokios draugijos
steigimas reikalingas, ar pakanka prielaidø jos veiklai. Kitø gminø SKD stei- 1 Lietuvos valstybës istorijos archyvas (LVIA), f. 1012,
ap. 1, b. 37, l. 5.
gimo bylos rodo, kad kliûèiø nebuvo da2
Ð a l è i u s P. Kooperacija, Kaunas, 1931, p. 200.
roma, net nepaisyta, jog toje ar kitoje 3 LVIA, f. 1012, ap. 1, b. 36, l. 5.
vietoje veikë STK. Tai teikia pagrindo 4 Ten pat.
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manyti, kad leidimas steigti Kaimelio parapijos SKD buvo gautas. Nebent iki karo
pradþios galëjo uþsitæsti leidimo davimo procedûros. Ðios draugijos steigimas turëjo
bûti naudingas Gelgaudiðkio ir Kiduliø gminø gyventojams, kadangi á jas, skirtingai
nuo STK, buvo priimami ne vien ûkininkai, bet ir amatininkai, smulkûs pramonininkai ir kt. Be to, skolindamos SKD nereikalaudavo ákeisti þemës. 1915 m. vasarà
verþiantis kaizerinei kariuomenei á Lietuvà, visø kredito ástaigø turtas, dokumentai
buvo iðveþti á Rusijos gilumà, jø veikla nutrûko.
Lietuvai iðkovojus Nepriklausomybæ, pirmaeilis uþdavinys buvo atkurti karo
sunaikintà ir grobuoniðkomis rekvizicijomis apiplëðtà ûká, gyventojus. Tam reikëjo
daug pinigø. Jø neturëjo nei nuskurdinti þmonës, nei jauni besikuriantys bankai. Dël
ðiø prieþasèiø kilo vadinamasis kredito badas, kurio pasekmë buvo paskolø brangumas (1825% palûkanos laikytos normaliomis). Iðeitis ið tokios padëties matyta
kredito kooperacijoje. Jà propagavo, kredito kooperatyvus steigti padëjo dël átakos
kaime besivarþiusios Valstieèiø liaudininkø partija ir Ûkininkø sàjunga. 1923 m.
prasidëjo kredito kooperatyvø steigimo bumas, uþsitæsæs iki 1927 m. Per ðá laikotarpá
Lietuvoje suorganizuojami 445 kooperatyvai. 1927 m. kovo 15 d. pradëjo veikti Gelgaudiðkio smulkaus kredito draugija (SKD)5  kredito kooperatyvas. Kredito kooperatyvà galima apibûdinti kaip valsèiaus gyventojø organizacijà (susivienijimà), atliekantá paprasèiausias bankines operacijas. Geriau jo esmæ galima suprasti, susipaþinus
su organizaciniais pagrindais.
Norint ásteigti kredito kooperatyvà, reikëjo surinkti ne maþiau kaip 20 asmenø,
pageidavusiø tapti jo nariais, ir Kredito ástaigø ir kooperatyvø inspekcijoje (Inspekcija)
áregistruoti ástatus. Gelgaudiðkio SKD ástatuose buvo numatyta, jog kiekvienas stojantysis turi ámokëti 25 Lt pajø. Nariai turëjo teisæ ámokëti ne vienà, o kelis pajus,
taèiau vis vien gaudavo tik vienà balsà, nes kooperacija laikësi jai bûdingo principo:
vienas narys  vienas balsas. Taip buvo átvirtinamas juridinis nariø lygiateisiðkumas.
Pajaus nebuvo galima parduoti, perleisti kitiems. Nariais priiminëti tik to valsèiaus
teritorijoje gyvenæ pilnameèiai, neapribotø teisiø asmenys (ûkininkai, prekybininkai,
amatininkai, laisvø profesijø asmenys ir kt.). Bet kada raðtiðkai papraðæs narys galëjo
iðstoti ið kooperatyvo. Kasmet nariø skaièius ir sudëtis keisdavosi, vieni ástodavo,
kiti pasitraukdavo. Ástatø, nutarimø nesilaikantys nariai visuotinio susirinkimo sprendimu turëjo bûti ðalinami ið draugijos.
Ið pradþiø á Gelgaudiðkio SKD stota labai vangiai, nes 1928 m. sausio 1 d.
joje tebuvo 32, po metø  40 nariø. Jø skaièiaus didëjimo ðuolis ávyko 19291932 m.,
per kuriuos nariø patrigubëjo. 19331936 m. laikotarpiu dël ûkio krizës penkiais
nariais sumaþëjo. Nuo 1937 m. pradþios stojimas suintensyvëjo. 1939 m. spalio
1 d. draugijoje jau bûta 174 nariø6. Deja, Gelgaudiðkio valsèiaus ûkininkø susidomëjimas draugija, jos paskolomis buvo menkas. Ði iðvada grindþiama tuo faktu,
kad 1928 m. sausio 1 d. Ðakiø apskrityje ji turëjo maþiausiai nariø (ið 18 veikusiø
SKD)7, nors ûkiø skaièiumi lenkë Barzdÿ ir Þvirgþdãièiø valsèius. 1932 m. Gel- 5
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637b, l. 448.
gaudiðkio SKD pozicijos apskrityje ðiek 6 Ten pat, b. 777, l. 568.
tiek pasitaisë, nes pagal nariø skaièiø 7 Lietuvos kooperacija 1928 m., Kaunas, 1930, p. 139.
8
Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934, p. 123.
uþëmë 4-à vietà nuo galo8. Joje iðliko ir 9 Lietuvos kooperacija 19321938 m., Kaunas, 1939,
1938 m.9
p. 139.
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1936 m. ataskaitos duomenys leidþia susipaþinti su draugijos nariø socialine
sudëtimi. Tø metø pabaigoje ið 123 nariø 106 buvo ûkininkai, 5 amatininkai, po 4
valstybës tarnautojus ir laisvøjø profesijø asmenis, 3 pramonininkai ir pirklys10. Ádomu, kad vëlesniais metais nariø gretos ûkininkais nepasipildë, jos gausëjo daugiau
stojant ne þemdirbiø. 1938 m. pradþioje pastarøjø buvo 26, arba 19 daugiau negu
1936 m. Ið viso to darytinos maþiausia dvi iðvados: 1) ûkininkai buvo iðgàsdinti
19331937 m. apskrityje ðeðiø draugijø susilikvidavimo, 2) miestelyje gausëjo ne þemës
ûkiu besivertusiøjø. Pagal ástatymà daugiau kaip pusæ nariø turëjusios SKD buvo
priskiriamos prie kaimo kooperatyvø, kuriems taikytos mokesèiø lengvatos ir lengvatiðkai kredituotos valstybiniø bankø. Toká statusà turëjo ir Gelgaudiðkio SKD.
Aukðèiausia valdþia priklausë draugijos nariø visuotiniams susirinkimams, kurie priimdavo svarbiausius nutarimus (pvz., dël ástatø keitimo, SKD likvidavimo, pelno
paskirstymo ir kt.), rinkdavo valdybos, tarybos ir revizijos komisijos narius (á kiekvienà
po trejiems metams), tvirtindavo metines ataskaitas, pajamø ir iðlaidø sàmatas. Valdyba
buvo vykdomoji draugijos valdþia, ji atstovavo ûkiniuose sandoriuose, teismuose, atlikdavo operacijas. Valdybos nariai iðsirinkdavo pirmininkà, kitiems tekdavo atlikti kasininko, sàskaitininko (buhalterio) darbà. Drausta valdybos nariais rinkti gimines iki antros eilës. Inspekcija reikalavo, kad valdyba posëdþiautø ne reèiau kaip kartà per savaitæ.
Gelgaudiðkio SKD valdyba taip daþnai nesirinko posëdþiams (1936 m. ávyko 21 posëdis). Matyt, nebuvo tokios bûtinybës, be to, per darbymeèius nariai negalëdavo mesti
tiesioginiø darbø. Valdybos darbà priþiûrëjo taryba, abi kartu priimdavo sprendimus
dël kreditavimo sàlygø, palûkanø normø ir kt. Á tarybà negalëjo bûti renkami valdybos
nariai, draugijos tarnautojai ir giminës iki antros eilës. Revizijos komisija tikrindavo
draugijos sàmatà, dokumentus, vertybes, kasà. Á jà drausta rinkti valdybos ir tarybos
narius. Visais minëtais draudimais siekta iðvengti kûmystës ryðiø ásitvirtinimo.
Draugija operacijas atlikdavo tik treèiadieniais ir sekmadieniais (po pamaldø
bûdavo patogu sutvarkyti bankinius reikalus), kadangi nedaug jø tepasitaikydavo.
Valdybos, tarybos ir revizijos komisijos nariams grieþtai drausta (Inspekcijos) imti
algà uþ pareigas, o ne uþ darbà. Buvo áprasta, kad jiems buvo atlyginama uþ posëdþiuose sugaiðtà laikà. Pavyzdþiui, 1936 m. valdybos nariams mokëta po 510 Lt,
taèiau neaiðku, ar uþ vienà, ar uþ visus per mënesá ávykusius posëdþius.
Iðaiðkintos kai kurios 4-ajame deðimtmetyje buvusiø valdybos ir tarybos nariø
pavardës. 1932 m. valdybos pirmininku dirbo Petras Kovas, jos nariu ir kasininku  Pranas Ûsas ir nariu  Jurgis Visockis11. 1934 m. P. Ûso pareigos pasiliko
tos paèios, J. Visockis uþëmë pirmininko postà, o P. Kovo valdyboje nebebuvo, já
pakeitë Antanas Skamarakas12. Matyt, J. Visockis buvo pelnæs nariø pasitikëjimà,
nes nuo 1930 m. iki 1940 m. okupacijos rinktas á valdybà. 1935 m. valdybai pradeda
vadovauti Juozas Samajauskas, o jam padëjo jau minëti nariai A. Skamarakas ir
J. Visockis. 1939 m. pasikeitë tik valdybos pirmininkas, juo iðrinktas Vincas Kulikauskas. 1934 m. tarybos sudëtis buvo tokia: Juozas Matijoðaitis (pirm.), Kostas
Grybas, Pranas Murinas(?)13. 1937 m. taryboje ið senøjø nariø beliko P. Muri- 10 LCVA, f. 4, ap. 4, b. 637b, l. 448.
nas, kiti pakeisti P. Ûsu (pirm.) ir R. Jur- 11 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 666, l. 193.
12
Ten pat, b. 647, l. 568.
geliu14. Þiniø apie revizijos komisijos 13 Ten pat, b. 416, l. 66.
14
narius neiðliko.
Ten pat, b. 637 b, l. 447.
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Draugijoje dirbo ir samdomø tarnautojø  1937 m. reikalø vedëjas Juozas Èervinskis, 1939 m. sàskaitininkas Pranas Mozûraitis. Ðiek tiek iðliko þiniø apie valdybos nariø iðsilavinimà, kurios rodo, jog 1937 m. visi jie buvo tebaigæ pradþios
mokyklà.
Gelgaudiðkio SKD atlikinëjo paprasèiausias bankines operacijas  priiminëjo
indëlius (nariø ir paðalieèiø), kreditavo savo narius. Paskoloms teikti naudojo nuosavà kapitalà (pajus ir atsargos kapitalà), indëlius ir ið bankø pasiskolintus pinigus.
Apie ðiø operacijø svarbà, dinamikà galima spræsti ið 1 lentelës duomenø.
1 lentelë
Gelgaudiðkio SKD pagrindiniai 19281939 m. veiklos rodikliai
Eil. Metai, rodikliai
Nr.

1928
01 01

1929
01 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balanso suma, Lt
Nuosavas kapitalas, Lt
Indëliai, Lt
Skolos bankams, Lt
Paskolos nariams, Lt
Pelnas (+), Lt

7 306
780

30 00
5 250

8 934
934

8 000
6 575

7.

Nuostolis (), Lt

272

273

1933
01 01

36 573
4 372
4 580
25 000
30 591
+492

1937
01 01

30 002
9 676
899
19 000
26 082
164

1938
01 01

30 524
8 754
1 222
23 500
28 180
+317

1939
10 01

58 565
8 163
6 308
40 460
51 377
Nëra
duomenø

Pokyèiai
Lt

Kartais

+51 259
+7 383
+6 308
+37 460
+46 127
+589

8
10,5
13,5
9,8

Ðaltiniai: Lietuvos kooperacija 1927 m., Kaunas, 1929, p. 7879; Lietuvos
kooperacija 1928 m., p. 138139; Lietuvos kooperacija 1932 m., p. 122123;
Lietuvos kooperacija 19321938 m., p. 138139; LCVA, f. 387, ap. 4,
b. 637b, l. 447; ten pat, b. 777, l. 568.

Remiantis ðiais duomenimis, galima padaryti keletà pagrástø iðvadø. Pirma,
pirmaisiais veiklos metais draugijai sunkiai sekësi ágyti pasitikëjimà, sutelkti daugiau
iðtekliø ir stipriau paskolomis padëti nariams. Iðkalbingas nepasitikëjimo draugija
þenklas  19271928 m. indëliø neturëjimas. Antra, veiklos plëtros bûta perdëm permainingos: 19291932 m. stiprø augimà vëliau nutraukë ûkio krizë, kurios padariniai Suvalkijoje jautësi giliau ir ilgiau (iki 1938 m. pradþios). Treèia, nepaisant ðio
atgal nubloðkusio sukrëtimo draugija atsilaikë ir ágavo (nuo 1938 m.) naujà operacijø
plëtros pagreitá. Èia pravartu prisiminti, kad 19331937 m. Ðakiø apskrityje susilikvidavo 4, arba 25%, veikusiø SKD. Ketvirta, pagrindinis Gelgaudiðkio SKD nariø
kreditavimo ir dinamizmo ðaltinis buvo ið bankø gautos paskolos. Pasinaudojant
jomis, buvo suteikiama nuo 57% (1928 01 01) iki 122% (1929 01 01) visø paskolø
nariams. 19281939 m. draugija galëjo padidinti skolinimà nariams 9,8 karto, arba
46,1 tûkst. Lt, todël, kad per tà laikà ji gavo ið bankø 37,5 tûkst. Lt daugiau paskolø.
Taigi 81,3% paskolø nariams prieaugio sudarë valdþios kontroliuojamø bankø (daugiausia Kooperacijos banko, draugija buvo jo akcininkë) finansinë parama.
Toliau iðsamiau susipaþinsime su kai kuriomis draugijos operacijomis (veiklos
barais). Draugija skolino trumpam laikui (612 mën.) nedideles sumas (1936 m. vidutiniðkai vienam nariui po 212 Lt). Skolinant nedaug, siekta, jog visi draugijos
nariai nebûtø nuskriausti, galëtø pasinaudoti paskolomis. Bent 1936 m. ðis tikslas
buvo pasiektas, visi 123 nariai buvo gavæ paskolas. 1937 m. sausio 1 d. 96 nariai,
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arba 78% bendro jø skaièiaus, vidutiniðkai buvo pasiskolinæ po 165 Lt ir 6 nariai 
po 544 Lt15. Skolinimosi ið draugijos privalumas buvo tas, kad nereikëjo gaiðti laiko
ir daryti iðlaidø kelionëms á miestuose buvusius bankus (beje, maþai skolinusius
ûkininkams), nereikëjo ákeisti turto, skolinta pagal paprasèiausius skolos raðtelius.
Svarbiausia  draugijos paskolos pigo: 1928 m. pradþioje uþ jas reikëjo mokëti 17%,
1933 m.  12%, o 19381939 m.  8% palûkanø. Atpiginti paskolas ástatymais ir
ekonominëmis priemonëmis vertë valdþia.
Reikðminga, kad 19381939 m. labai padidëjo draugijos priimti indëliai. Ðitai
byloja pasitikëjimo ja iðaugimà, atsiradusá ûkininkø suvokimà, kad naudinga santaupas laikyti savo banke ir pagaliau  gyvenimo gerëjimà. Ðios srities laimëjimai
bus akivaizdesni, jeigu þinosime, kad 1934 m. dël krizës sunkumø draugija visai
negavo indëliø, 1935 m. jø priëmë vos 277 Lt, o jau 1939 m. spalio 1 d. draugija
jø turëjo 6 308 Lt16. 19381939 m. draugija ágavo didelá veiklos plëtimo pagreitá. Nors
per 19281939 m. draugija veiklos mastà padidino 8 kartus, bet visà laikà savo
apskrityje liko autsaidere. Antai, 1938 m. sausio 1 d. Gelgaudiðkio SKD balanso
suma buvo 4,2 karto maþesnë negu apskrities 12 draugijø balanso vidurkis, 4,1 karto
buvo maþiau paskolinusi negu vidutiniðkai kitos draugijos ir t. t.
Apibendrinant galima pasakyti, kad draugija buvo artimiausia greitoji finansinë pagalba, saugi ir ekonomiðkai naudinga santaupø laikymo, mokesèiø mokëjimo
vieta, bankininkystës ir kooperacijos mokykla.

2. Kredito kooperacijos þlugdymas
19401948 metais
Nëra duomenø apie draugijos veiklà 19401944 m. okupacijø laikais. Tëra
galimybë ir reikalas panagrinëti apskritai kredito kooperacijos padëties, veiklos sàlygø
pasikeitimà, okupantø vykdytà jos atþvilgiu politikà, kuri lëmë ir Gelgaudiðkio kredito
kooperatyvo statusà bei operacijas.
Jau pats ðalies okupacijos faktas, visø gyvenimo srièiø sovietizavimas, indëliø
iðmokëjimo normavimas (nuo 1940 06 17), vëliau jø, didesniø negu 1 000 Lt, ir
vertybiniø popieriø konfiskavimas, uþdraudimas bankams kredituoti SKD destabilizavo
jø veiklà. Netikrumà dël kooperacijos ateities turëjo sukelti 1940 m. miesto kredito
kooperatyvø panaikinimas ir jø nariø pajø nusavinimas. Ið slaptø dokumentø matyti,
kad okupanto sukurtos administracijos virðûnës siûlë Maskvai likviduoti ir kaimo
kooperatyvus. Vis tik laikinai jie buvo palikti, bet, pertvarkant pagal 1929 m. SSSR
pavyzdinius þemës ûkio kredito draugijø ástatus, buvo sovietizuoti. Persitvarkyti reikëjo paskubomis (1941 02 091941 03 09). Tiek laiko buvo duota visuotiniams nariø
susirinkimams suðaukti, kurie turëjo priimti sovietinius ástatus, perrinkti valdybas ir
tarybas (revizijos komisijos panaikintos, jø funkcijos atiteko taryboms). Susirinkimams
komandavo SSSR þemës ûkio banko Lietuvos respublikinës kontoros (ÞÛB kontora)
ir apskrièiø LKP(b) bei vykdomøjø komitetø atstovai. Ið valdybø, tarybø ir nariø
ðalinti vadinamieji buoþës, jie keisti smulkiais valstieèiais ir darbo inteligentais.
SKD buvo pervadintos Þemës ûkio kredito draugijomis (ÞÛKD), prarado juridiná ir
ûkiná savarankiðkumà. Nuo tada jos paverèiamos ið esmës ÞÛB kontoros vieti- 15 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637b, l. 447.
niais padaliniais. ÞÛKD negalëjo sko- 16 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 479, l. 165.
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linti be vietos valdþios sutikimo, privalëjo imti ir mokëti valdþios nustatyto dydþio
palûkanas, skolinti tik ástatais nustatytas sumas. Todël draugijø vadovybës neteko
galimybiø pasirinkti alternatyviø sprendimø. Dabar draugijà galëjo likviduoti ne tik
jos nariai, bet ir respublikos Liaudies Komisarø Taryba (LKT). Taip pat buvo pakeistas draugijø veiklos tikslas. Ástatai skelbë toká ÞÛKD tikslà:
<...> teikti pagalbà gamybos kreditu darbo valstieèiø ûkiams ir susivienijimams, vykdant TSR Sàjungos Vyriausybës priemonës þemës
ûkiui ugdyti17.
Vadinasi, draugijos buvo paverstos valdþios politikos kaime priemone. Imta taikyti
vadinamasis klasinis kreditavimo principas, reiðkæs pirmenybiná vargingøjø ir smulkiø valstieèiø rëmimà paskolomis bei neskolinimà stambiems produktyviems ûkiams.
Sovietiniai ástatai pasunkino nariø priëmimo sàlygas, kadangi papildomai buvo ávestas 5 rb stojamasis mokestis, o pajaus suma diferencijuota priklausomai nuo turëtos
þemës ploto (po 5 rb nuo kiekvieno ha, bet ne maþiau kaip 25 rb), uþtrenktos draugijø durys ne darbo valstieèiams.
1941 m. pavasará ÞÛKD pradëjo skirstyti (skolinti) sovietiniams naujakuriams
per ÞÛB kontorà gautas ið respublikinio biudþeto lëðas.
Pirmosiomis SSSRVokietijos karo dienomis daugelis draugijø, tarp jø ir Gelgaudiðkio ÞÛKD, nukentëjo (sudegë ar kitaip buvo sunaikinti dokumentai, paimti
pinigai), iðiro valdybos ir tarybos, á jas sugráþo ikiokupaciniø laikø vadovai. Draugijos
vël veikë pagal smetoninius ástatus, gràþino senuosius pavadinimus. Dël naciø
nustatyto þemo rublio santykio su marke (10 rb prilyginta 1 markei) draugijø kapitalai nuvertëjo. Be to, naujasis okupantas uþblokavo (neleido naudoti) 80% draugijø
turëtø lëðø. Dël to esmingai sumaþëjo draugijø skolinimo galimybës. Antra vertus,
esant neaiðkiai karo baigèiai ir dël ávairiø ûkiniø suvarþymø, prekiø stygiaus maþa
bebuvo norinèiø skolintis nariø. To meto spauda raðë, kad draugijos vegetavo, kiek
gyviau buvæ gràþinamos paskolos18. Tai daryti buvo naudinga dël didelio rublio
nuvertinimo. Be to, buvo pareikalauta gràþinti specifiðkai sovietines paskolas.
Vykstant sovietinei reokupacijai, ÞÛKD buvo atkuriamos gan operatyviai, taèiau ne kaimo þmoniø, bet valdþios iniciatyva. Gelgaudiðkio ÞÛKD veiklà atnaujino
1945 m. kovo 31 d.19 Atrodo, jog ankstesnioji narystë nebuvo pripaþinta, reikëjo ið
naujo ástoti ir sumokëti stojamàjá mokestá bei pajø. Pokariu ÞÛKD veiklos pagrindai
iðliko tokie pat, kokie galiojo 1941 m. Tiesa, 1945 m. gruodþio 30 d. LSSR LKT
nutarimu buvo 5 kartus padidintas stojamasis mokestis ir minimali pajaus suma
pakilo iki 50 rb.20 Nepaisant to ir lyginant su daugeliu kitø tyrinëtø draugijø, á
Gelgaudiðkio ÞÛKD buvo stojama gana aktyviai. Beje, á jà kaþkodël stojo vien valstieèiai. 1946 m. sausio 1 d. draugija turëjo 135, po metø  207 narius. Vëles17
Þemës ûkio kredito draugijos ástatai, Kaunas, 1941,
niais metais stojanèiøjø maþëjo, 1949 m.
p. 1.
sausio 1 d. buvo 233 nariai21, t. y. 1,8 18 V i l a i n i s A. Maþëja ûkininkø ásiskolinimas, Tëviðkë, 1942, sausio 16.
karto daugiau negu 1939 m. 1945 m.
19
LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 242.
duomenimis, 60% nariø sudarë vargin- 20 Ten pat, b. 3, l. 51.
gieji valstieèiai, atleisti nuo valstybinio 21 Ten pat, b. 67, l. 131.
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þemës mokesèio, 25 nariai buvo smulkûs valstieèiai, 20 vidutiniokø ir 10 buoþiø22.
Tø laikø terminologija kalbant, draugijos vadovai ir nariai stokojo politinio budrumo,
kad priëmë buoþes. 1946 m. buvo pradëtas jø ðalinimo ið draugijø vajus. 1947 m.
tarp nariø buoþiø jau nebeliko.
Pirmosios visø draugijø valdybos ir tarybos buvo valdþios paskirtos, o 1945 m.
balandþiobirþelio mën., susirinkimuose dalyvaujant partijos ir valdþios atstovams
bei atsiþvelgiant á politines paþiûras, demokratiðkai iðrinktos. Apie pokarinius Gelgaudiðkio ÞÛKD vadovus labai maþa þiniø, t. y. tiek, kiek ámanoma perskaityti jø
paraðus ataskaitose. 1945 m. valdybos pirmininkas buvo V. Kulikauskas, jos narys 
A. Skarnauskas (?), tarybos nariu dirbo Laurinaitis23. V. Kulikauskas valdybai vadovavo ir 1948 m. pradþioje, galbût iki pat draugijos likvidavimo. Sprendþiant pagal
metiniø ataskaitø duomenis, valdybos nariams, kai kuriais metais ir tarybos nariams
buvo mokama nuolatinë nedidelë alga (vidutiniðkai po 53 rb kas mënesá). Be to, buvo
samdomas buhalteris. Nors algos buvo ir maþos, bet bendra jø suma sudarydavo
gan didelæ draugijos iðlaidø dalá (iki 37%) ir apsunkindavo pajamø ir iðlaidø subalansavimà.
Pokariu draugijos veiklos sàlygos buvo ypaè sunkios, visko stigo, trûko raðomojo popieriaus, apskaitos blankø ir knygø, uþ maþà algà negalima buvo nusamdyti
kvalifikuoto buhalterio, neturëta net seifo pinigams bei dokumentams laikyti. Svarbiausia yra tai, kad draugija beveik neturëjo savo lëðø ir indëliø, ji buvo atkurta ir
veikë (gyvavo) beveik iðimtinai gaudama ið ÞÛB kontoros trumpalaikes bei ilgalaikes
paskolas. Antai 1945 m. ið jos draugija gavo 100 tûkst. rb pagrindiniam kapitalui,
89 tûkst. rb  ilgalaikëms paskoloms teikti ir 35 tûkst. rb  demobilizuotiesiems ið
sovietø armijos kredituoti24. Apskritai 1946 m. sausio 1 d. ið ÞÛB kontoros gautos
paskolos sudarë net 98% visø draugijos turëtø iðtekliø (ið nariams paskolintø
225,5 tûkst. rb vos 1,5 tûkst. buvo ÞÛKD lëðos). Todël visiðkai pagrásta draugijà
laikyti ÞÛB kontoros paskolø paskirstymo ástaiga, punktu. Ðiuo poþiûriu ne kà padëtis pagerëjo ir po trejø veiklos metø, nes 1949 m. sausio 1 d. ÞÛB kontoros paskolos draugijai siekë 94%, kai nuosavas kapitalas  likusius 6% jos iðtekliø. Visà
laikà draugija turëjo simbolines indëliø sumas: 19461947 m. sausio 1 d. 5 asmenø
laikytus 1 100 rb25. 1948 m. sausio 1 d. draugijoje teliko vienas indëlininkas, laikæs
joje 600 rb. Ðie duomenys rodo, á kokià apverktinà padëtá karas ir okupacijos buvo
ástûmusios Lietuvos kaimo þmones. Tegul ir simbolinës indëliø sumos vos ne dvigubas sumaþëjimas 1948 m. sausio 1 d. duoda pretekstà priminti, kad tai galëjo
átakoti ne tik mokesèiø didinimas, bet ir 1947 m. gruodá vykdytos pinigø reformos
metu didesniø indëliø (per 3 000 rb) nuvertinimas, sukëlæs þmoniø nepasitikëjimà
valdþia, jos institucijomis.
Draugijos pokario veikloje galima áþvelgti du laikotarpius: 1) 19451947 m. ir
2) 1948 m. Pirmajame laikotarpyje, didëjant (nors lëtëjanèiu tempu) ÞÛB kontoros
paskoloms draugijai, atitinkamai kito skolinimas nariams. 19461947 m. draugijos
ásiskolinimas ÞÛB kontorai padidëjo nuo
224 tûkst. rb iki 398 tûkst. rb (beveik 1,8 22 Ten pat, b. 18, l. 242.
karto), o nariø skolos draugijai  nuo 23 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 244.
24
Ten pat.
225,5 tûkst. rb iki 380,6 tûkst. rb (1,7 25 Ten pat, l. 244; b. 67, l. 130.
karto)26. Nuo 1948 m. sausio 1 d. pra- 26 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 244; b. 67, l. 117.
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sidëjæs antrasis laikotarpis paþenklintas ir ÞÛB kontoros paskolø draugijai, ir pastarosios skolinimo nariams maþëjimu. Per 1948 m. draugijos ásiskolinimas ÞÛB kontorai sumaþëjo 10,5 tûkst. rb, arba 2,6%, o nariø skolos draugijai  30,5 tûkst. rb
(8%)27. Pabrëþtinas svarbus faktas: nuo 1948 m. sausio 1 d. draugija nariams kredituoti nesunaudodavo visos ið ÞÛB kontoros gautø pinigø sumos. Ið visø ðiø duomenø matyti, kad nuo 1948 m. pradþios valdþia maþino finansinæ paramà kaimui,
o valstieèiai vis labiau prarado norà skolintis. Kodël taip atsitiko? Valdþia, pradëjusi
forsuoti kolektyvizacijà, neturëjo intereso finansiðkai padëti individualiems ûkiams.
Antra vertus, dalis kaimo þmoniø, ásitikinæ, jog jø laukia ðviesi ateitis kolchozuose,
þemës, daugelio pastatø, inventoriaus praradimas, nebematë prasmës imti paskolas.
Be to, ið jø norà skolintis turëjo atimti 1947 m. pinigø reforma, padariusi skolininkams skriaudà  þmoniø turëti pinigai buvo iðkeisti á naujus santykiu 10:1, o skolos
nebuvo nuvertintos. Dël to skolø naðta padidëjo. Dar syká paaiðkëjo, kad valdþios
paþadais, veiksmais pasitikëti negalima.
Draugija trumpai (iki 1 m.) skolino sëkloms, paðarams, mineralinëms tràðoms
pirkti; gyvuliams ir inventoriui ásigyti  iki 5 m., o pastatø statybai  iki 10 m.
Vienam nariui leista paskolinti ne daugiau kaip 15 tûkst. rb, ið jø statyboms  iki
10 tûkst. rb. Bûtina kreditavimo sàlyga buvo skolininko dalyvavimas savomis lëðomis. Paprasèiau sakant, besiskolinantysis ið draugijos galëjo gauti ne visà pirkimui
reikalingà pinigø sumà, o tik jos dalá, kità reikëjo apmokëti savais pinigais. Kokia
ta dalis turëjo bûti, nustatinëjo ÞÛKD valdybos. Deja, jos dydis neþinomas. Praktika
buvo tokia, kad skolinta 4050% reikalingos pinigø sumos.
Visàlaik 19451948 m. Gelgaudiðkio ÞÛKD nariai daug skolinosi trumpam
laikui, ypaè tai bûdinga 1945 m., per kuriuos jie paëmë 137,9 tûkst. rb tokiø paskolø,
kai ilgesniam terminui pasiskolino maþiau (87,6 tûkst. rb)28. Gal tai byloja, jog 1944 m.
vasarà dël karo valsèiaus ûkininkø iðaugintas derlius labai nukentëjo ir todël gelgaudiðkieèiams gyvybiðkai buvo svarbu apsirûpinti sëklomis. Taip pat paþymëta, jog
daugelio kitø ávairiø apskrièiø draugijø nariai taip intensyviai kaip Gelgaudiðkio
ÞÛKD nariai trumpalaikëmis paskolomis nesinaudojo. Nuo 1946 m. pradþios Gelgaudiðkio draugijos nariø trumpalaikës skolos nors ir maþëjo, bet buvo gana didelës
(1949 01 01  91,3 tûkst. rb). 1945 m. trumpalaikes paskolas (vidutiniðkai po 1 724 rb)
buvo paëmæ 80 nariø29.
Nuo 1946 m. pradþios iki 1948 m. sausio 1 d. nariø ilgalaikis skolinimasis
didëjo (nuo 87,6 tûkst. rb iki 283,2 tûkst. rb). 1947 m. daugiausia skolintasi gyvenamøjø namø ir ûkiniø pastatø statyboms. Ið 104 ilgalaikiø paskolø (130 tûkst. rb)
70 buvo paimta bûtent tam tikslui, kai arkliams pirkti skolinosi 18, karvëms pirkti 
16 nariø30. 1948 m. skolinimosi tikslai pasikeitë, në vienas narys nepaëmë paskolø
statyboms, o skolinosi tik gyvuliams pirkti. Tiesa, tais metais bendras paskolas
gavusiøjø skaièius sumaþëjo nuo 105 iki 46. Galima daryti prielaidà, jog iki 1948 m.
Gelgaudiðkio valsèiuje karo sunaikinti pastatai buvo jau atstatyti. 1947 m. trobesiø
statybai vidutiniðkai draugija paskolino po 1 300 rb, ûkiniams pastatams sta- 27 Ten pat, b. 93, l. 30.
tyti  po 1 000 rb, arkliams pirkti  po 28 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 241.
29
Ten pat.
1 667 rb ir karvëms pirkti  po 1 250 rb31. 30 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 67, l. 131.
Pagal iðlikusius 1945 m. duomenis, dau- 31 Ten pat.
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giausia skolinta vargingiems ir smulkiems ûkininkams: ið 185 paskolø jiems teko
129, arba 67,5% visos paskolø sumos32. Tuo tarpu turtingiems, labiau pajëgiems
skolas gràþinti buvo suteiktos vos 9 paskolos (14 tûkst. rb). Dël to nukentëjo ir
draugijos vadovai, ir skolininkai. Mat 1946 m. geguþës 8 d. ÞÛB kontora ásakë
savo skyriø ir ÞÛKD vadovams per mënesá patikrinti, ar nebuvo skolinama buoþëms, tai iðaiðkinus, nedelsiant paskolas iðieðkoti33. Vadovams buvo pagrasinta,
kad jie atsako asmeniðkai. Taigi vienà dienà skolinta, po kitos dienos atiminëta.
Kaip beskolinti?! Ne vienas vargingesnis skolininkas paimtas paskolas sunaudojo
ne pagal paskirtá, t. y. pinigus iðleido vartojimui, pramogoms. Bent ið dalies apie
tai byloja ðie duomenys: 1947 m. paskolø statyboms buvo paimta 70, o pastatø
pastatyta tik 3034. Þinoma, dalis pastatø tiesiog nespëta tais metais pastatyti. Dël
sunkiø gyvenimo sàlygø, paskolø neproduktyvaus panaudojimo ne vienas valstietis,
ypaè varguolis, neturëjo ið ko jø gràþinti. 1949 m. sausio 1 d. laiku nebuvo gràþinta
10,2 tûkst. rb35. Paskolø negràþinimo prieþastis teisingai ir dràsiai ávardijo ÞÛB
kontoros Ðiauliø skyriaus valdytojas raðte (1946 m. pradþios) savo virðininkams.
Jis dëstë:
<...> kaip tà paskolà iðieðkoti, jei jos gavëjas nieko neturi, apart
ðvarko, kelniø ir kepurës ir yra naujakurys <...> iðpirkæs statybø
medþiagas, pardavë, pinigus sunaudojo kaip jam patiko <...>36.
Netiesiogiai jo buvo pasakyta, kad dël paskolø negràþinimo atsakomybë tenka valdþios ágyvendintai klasinei kreditavimo politikai. Taip pat dalis paskolø pakibo ore
dël gyventojø represavimo. Daþnai ákalintø, iðtremtø turto neliko, todël nebuvo ið ko
iðieðkoti jø paimtø paskolø.
Taip pat pabrëþtina, jog valdybos ir tarybos nariai gerokai save pamylëjo
paskolomis. 1945 m. jie ið draugijos paëmë 32,7 tûkst. rb vien ilgalaikiø paskolø,
arba net 37% bendros sumos. Vidutiniðkai kiekvienas ið jø pasiskolino po 5 450 rb,
kai drauge visiems skolininkams teiðëjo vos po 834 rb37. Retoje draugijoje taip dëjosi.
Lygindami ikikarinæ paskolø nariams sumà (58,6 tûkst. Lt) su 1949 m. sausio 1 d. ásiskolinimo dydþiu (350 tûkst. rb), lengvai apskaièiuosime, kad pokariu
finansinë parama nominaliai buvo iðaugusi beveik 6 kartus. Todël galëtø atrodyti
pagrástas sovietiniø propagandistø metø metais kartotas tvirtinimas apie didelæ
valdþios pagalbà kaimui. Taèiau atsiþvelgæ á kainø lygá arba lito ir rublio perkamàjà
galià (pagal kredituotas prekes), gausime kitoká rezultatà. 1939 m. uþ 58,6 tûkst. Lt
galima buvo nusipirkti apie 586 karves, kai 1949 m. uþ 350 tûkst. rb paskolà 
tik 280 karviø, bet greièiausiai kita tiek nariams primokëjus savø pinigø. Þinoma,
tuo nenorima nuneigti ÞÛKD paskolø svarbos. Juk, kaip buvo minëta, vien per
1947 m. nariai gavo paskolø 70 pastatø statybai. Dël to ðitiekos gelgaudiðkieèiø
gyvenimo, jø laikytø gyvuliø þiemojimo
sàlygos turëjo pagerëti.
32
Ten pat, b. 18, l. 242.
Kaip karðtligë ÞÛKD krëtë val- 33 Ten pat, b. 3, l. 54.
dþios vykdytos rëksmingos ávairios kam- 34 Ten pat, b. 67, l. 131.
35
LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 93, l. 30.
panijos. Apie vienà jø  buoþiø ða- 36 Ten pat, b. 33, l. 119.
linimo ið draugijø ir jø vadovybiø bei 37 Ten pat, b. 18, l. 244.
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paskolø atiminëjimà  minëta. 1948 m. pabaigoje buvo ávykdytas draugijø stambinimas (jungimas). Tuomet Gelgaudiðkio ÞÛKD buvo prijungta prie Plókðèiø atitinkamos draugijos. 1949 m. Lietuvoje likviduojamos visos ÞÛKD. Likvidavimo pagrindinë prieþastis  visuotinë kolektyvizacija, naikinusi individualius ûkininkus,
kredito kooperatyvø prielaidas. Taigi svetimøjø prievarta kredito kooperacijos sklaida buvo nutraukta.

Iðvados
Pirmoji kredito ástaiga Gelgaudiðkyje ásteigta ne vëliau kaip 1912 m. Tai buvo
Gelgaudiðkio gminos (valsèiaus) skolinamoji taupomoji kasa, kuri teikë paskolas tik
ûkininkams uþ ákeistà þemæ.
19271940 m. veikë Gelgaudiðkio smulkaus kredito draugija (kredito kooperatyvas), vienijusi daugiausia ûkininkus. 19281939 m. jos veiklos mastas padidëjo 8,
paskolos nariams  9,8 karto.
Draugijos teiktos trumpalaikës paskolos (nuolatos pigintos) padëjo nariams
pagerinti ûkininkavimo ir gyvenimo sàlygas bei iðvengti bûtinybës brangiau skolintis
ið palûkininkø.
1941 m. Gelgaudiðkio SKD, jos veiklà pertvarkius pagal SSSR ástatus, buvo
sovietizuota.
Naciø okupacijos metais nebuvo prielaidø draugijos veiklai, todël ji vegetavo.
19451948 m. veikusi Gelgaudiðkio þemës ûkio kredito draugija faktiðkai buvo
SSSR þemës ûkio banko Lietuvos respublikinës kontoros padalinys, uþsiëmæs ið biudþeto gaunamø lëðø paskirstymu daugiausia neturtingiausiems valstieèiams.
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Straipsnio priedai, skelbiami atskirai (tam skirtuose leidinio skyriuose):
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.
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© www.llt.lt
Interneto svetainës www.llt.lt. pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2009 12 11, svetainëje www.llt.lt nuolat skelbiamas nuo 2010 01 04.

10

