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Pirmoji Paskola 

Nuėjau tiesiai pas pažįstamą banko prezidentą. Puikiai pri-
simenu, koks buvau užsidegęs gauti tą paskolą ir kartu dera-
mai pasirodyti prieš bankininką. Tas ponas buvo T. P. Handy, 
mielas ir mandagus pagyvenęs žmogus, puikiai žinomas dėl 
malonaus, nepriekaištingo būdo. Kone penkiasdešimt metų 
jis rūpinosi jaunais žmonėmis. Pažinojo mane dar visai ber-
niuką, kai mokiausi Klivlando mokyklose. Išdėsčiau jam vi-
sas mūsų verslo detales, atskleisdamas esminius planus – ka-
da, kuriam laikui ir kokiems tikslams mums reikėjo pinigų. 
Beveik virpėdamas iš nekantrumo laukiau jo sprendimo.

– Kiek jums reikia? – paklausė jis.
– Dviejų tūkstančių dolerių.
– Gerai, pone Rockefelleri, gausite juos, – atsakė. – Tik 

duokite man savo sandėlio kvitus, jie man puikiausiai tiks.

Išėjau iš banko neapsakomai pakylėtas. Žygiavau iškėlęs 
galvą – tik pamanykit, bankas man patikėjo 2000 dolerių! 
Jaučiausi esąs ypač svarbus žmogus. 

Ilgus metus šio banko valdytojas elgėsi kaip tikras drau-
gas: skolino pinigų, kada tik man reikėjo, o reikėjo man be-
veik visada ir visada jų buvo. Vėliau, norėdamas atsidėkoti, 
pasiūliau jam investuoti į bendrovę Standard Oil. Jis noriai 
priėmė mano pasiūlymą, tačiau apgailestavo, kad neturi rei-
kalingos sumos, tad aš rekomendavau jam vieną bankinin-
ką, ir galiausiai jo investicija jam uždirbo gražaus pelno. Net 
po tiek laiko malonu kalbėti apie šio žmogaus gerumą ir pa-
sitikėjimą manimi. 

Laikantis versLo principų

Ponas Handy manimi tikėjo todėl, kad manė, jog mūsų, 
jaunų, veikla suks konservatyvia, derama linkme, ir man at-
mintyje iškyla vienas to meto pavyzdys, liudijantis, kaip kar-
tais sunku laikytis to, kas vadinama tinkamais verslo princi-
pais. Dar pačioje įmonės veiklos pradžioje geriausias mūsų 
klientas – žmogus, perveždavęs daugiausia produkcijos – pa-
prašė, kad jam leistume iš anksto, dar neturint rankose važ-
taraščių, pasikrauti krovinius. Žinoma, norėjome šiam svar-
biam žmogui padaryti paslaugą, tačiau aš, kaip įmonės fi-
nansininkas, nors ir bijodamas prarasti klientą, tam 
paprieštaravau. 

Situacija išties buvo rimta; mano partneriui nepatiko, kad 
atsisakiau pritarti, tad iškilus tokiai dilemai nusprendžiau 
asmeniškai susitikti su klientu ir pabandyti jį įtikinti, kad 
nusileistų. Man visuomet sekėsi užmegzti draugiškus ryšius, 
tad mano partnerio nepasitenkinimas paskatino vėl išbandy-
ti savo gebėjimus. Maniau, kad susitikęs su tuo ponu nesun-
kiai galėsiu jį įtikinti, jog jo prašymas gali tapti blogu prece-

1877 m. Klivlando planas. Būtent šiame mieste J. D. Rockefelleris pradėjo savo veiklą. 
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dentu. Mano argumentai (bent jau pats taip maniau) buvo 
logiški ir įtikinami. Taigi išklojau jam visus deramai pasver-
tus argumentus, bet jie jį tik įsiutino, na, o aš apmaudžiai 
turėjau prisipažinti savo partneriui, kad susimoviau ir abso-
liučiai nieko nepasiekiau.

Mano kompanioną labai neramino tai, jog galime prarasti 
vieną vertingiausių klientų, tačiau aš neatlyžau ir reikalavau, 
kad būtume principingi ir neleistume pervežėjui neteisėtai 
naudotis patalpomis. Visgi mus itin maloniai nustebino ir 
nudžiugino tai, kad mūsų brangus klientas, tarytum nieko 
nebūtų nutikę, toliau bendradarbiavo su mumis ir daugiau 
niekada negrįžo prie seno klausimo. Kiek vėliau sužinojau, 
kad vienas vyriausių šalies bankininkų Johnas Gardeneris iš 
Norvolko, Ohajo valstijos, turėjęs nemažai reikalų su mūsų 
pervežėju, akylai stebėjo besirutuliojančią situaciją, ir ma-
nau, kad būtent jis inicijavo pasiūlymą mus išbandyti, ar nu-
sižengsime savo ankstesniems įsipareigojimams, ar jų laiky-
simės. Tad ši istorija, paliudijusi tvirtą mūsų įmonės poziciją, 
kurią ir laikėme esminiu savo verslo principu, mums išėjo tik 
į gera. 

Apytikriai tuo metu pradėjau tokius žygius, kokių 
anksčiau niekada nebuvau daręs, – ėmiausi viešinti mūsų 
veiklą. Įsipareigojau aplankyti kiekvieną mūsų krašto 
žmogų, kuris vienaip ar kitaip buvo susijęs su įmonės 
vykdoma veikla, taigi teko apvažiuoti tiek Ohajo, tiek In-
dianos valstijas. Nutariau, kad geriausia būtų pristatyti 
įmonę pradžioje nespaudžiant dėl užsakymų. Pasisakiau 
esąs iš prekybos tarpininkų Clark & Rockefeller bendrovės, 
išsyk pabrėždamas, kad neketinu kištis ar trukdyti jų jau 
užmegztiems su kitomis įmonėmis komercijos ryšiams, ta-
čiau atsiradus galimybei mes jiems mielai pasitarnautume 
ir pan. 

Mūsų didžiai nuostabai, verslas taip įsibėgėjo, kad mes 
nė nežinojome, kaip su juo tvarkytis, per pirmuosius me-
tus pardavimo rodikliai pasiekė pusę milijono dolerių. 

Tuomet ir, tiesą sakant, vėlesniais metais, regis, nebuvo 
galo nuolatiniam verslo plėtrai skirtų pinigų poreikiui. Sėkmei 
pradėjus vis dažniau mus lankyti, retai kada užmigdavau ne-
pasakęs sau šių žodžių: „Dabar kiek pasisekė, bet greitai gali 
suklupti, greitai gali būti sužlugdytas. Manai esąs neblogas 
prekybininkas, nes iš pradžių einasi neblogai, bet būk atsar-
gus, antraip pamesi galvą – surimtėk.“ 

Nėra abejonės, kad šie vidiniai pokalbiai su savimi stipriai 
paveikė mano gyvenimą. Bijojau, kad nepakelsiu šlovės, tad 
mokiausi nepasiduoti puikybei ir kvailoms mintims.

Daug skolinausi iš tėvo. Šie finansiniai įsipareigojimai 
man kėlė šiokį tokį nerimą ir neatrodė tokie juokingi, kaip 
kad šiandien. Kartkartėmis jis ateidavo pas mane ir sakyda-
vo, kad jei tik man reikia pinigų verslui, jis pasiruošęs pasko-
linti, o kadangi man nuolat jų trūko, džiaugiausi galėdamas 
jų gauti, tegul ir už 10 procentų. Sykį, kai su pinigais buvo 
itin striuka, jis pareiškė:

– Mano sūnau, pasirodo, man reikės tų pinigų.
„Žinoma, galėsi tuoj pat juos paimti“, – norėjau atsakyti, 

bet žinojau, kad jis tik išbando mane, ir vos tik jam sumokė-
siu, jis tiesiog kuriam laikui įšaldys tuos pinigus, nieko iš jų 
neuždirbdamas, po to vėl man pasiūlys.

Ši drausmė turėjo išeiti man į naudą ir tikriausiai išėjo, bet 
nors ir slėpiau nuo jo, tiesa buvo ta, kad man ne itin patiko jo 
taikomi išbandymai, turėję parodyti, ar mano finansinis pa-
jėgumas gebėtų pakelti galimus sukrėtimus.
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10 proc. dydžio paLūkanos

Šios patirtys, susijusios su mano tėvu, primena dažnus 
svarstymus, koks turi būti pinigų panaudos mokestis. Dau-
gumai žmonių kėlė pasipiktinimą 10 proc. dydžio palūkanos, 
neva tik nedoras žmogus galėjo plėšti tokį mokestį. O aš lai-
kiausi nuostatos, kad pinigai verti tiek, kiek jie gali duoti, – 
nė vienas paskolos gavėjas nemokėtų 10, 5 ar 8 proc., jei ma-
nytų, kad skolindamasis su tokiomis palūkanomis negaus 
pelno. Kadangi aš visada buvau tas, kuris skolinasi, niekuo-
met nesiveržiau mokėti daugiau, nei tai buvo reikalinga.

Iš visų atkakliausių, karščiausių diskusijų, į kurias kada 
nors buvau įsitraukęs, labiausiai įsiminė pašnekesiai su mie-
la, pagyvenusia pensiono, kuriame mudu su broliu Williamu 
mokydamiesi mokykloje gyvenome, savininke. Man labai pa-
tikdavo tie pokalbiai, nes toji moteris buvo nuovoki, gera pa-
šnekovė, o kadangi už apgyvendinimą ir maitinimą (beje, 

maitino ji mus išties gerai) ėmė vos po dolerį už savaitę, nėra 
abejonės, kad mudu buvome draugai. Tiesa, tuo metu spartė-
jant gamybai toks mokestis už gyvenimą mažo miestelio 
pensione buvo gana įprastas. 

Ši gerbiama ponia buvo itin priešiškai nusiteikusi 
skolintojų, reikalaujančių didelių palūkanų, atžvilgiu, ir 
mudu dėl to dažnai bei ilgai ginčydavomės. Ji žinojo, kad bu-
vau įpratęs skolintis iš tėvo, taip pat orientavosi, kokie tuo 
metu vyravo palūkanų dydžiai. Tačiau kad ir kaip ten būtų, 
jokie tuo laiku vykę ginčai negalėjo pakeisti palūkanų dy-
džio, kuris sumažėjo tik atsiradus didesnei pinigų pasiūlai.

Ne sykį turėjau progos įsitikinti tuo, kad visuomenė savo 
nuomonę dėl tam tikrų komercinių veiklų keičia gana lėtai, 
tai patvirtina ir viena iš nuostatų, teigiančių, kad pokyčius 
minėtose srityse retai kada paspartina net ir paskubomis pri-
imami įstatymai. 

Daugelis nė neįsivaizduoja, kaip tuo metu buvo sunku 
gauti lėšų veikiančiai verslo įmonei. Šalies vakaruose buvo 
prašoma dar didesnių procentų, taikytų daugiausia asmeni-
nėms paskoloms, ir visa tai tik rodo, kokias skirtingas sąly-
gas, palyginti su nūdiena, jaunieji verslininkai turėjo anuo-
met. 

aPsukrus skolininkas

Kalbant apie skolinimąsi iš bankų, atminty iškyla vienas 
didžiausių pastangų pareikalavusių žygių. Mums prireikė 
pinigų, kad galėtume priimti pasiūlymą įsitraukti į stambų 
verslą. Tam buvo būtina surinkti šimtus tūkstančių dolerių 
grynaisiais, nes vertybiniai popieriai netiko. Maždaug vidur-
dienį gavau žinutę, informuojančią, kad privalau turėti pini-

Williamas Avery Rockefelleris 
(1841–1922) – vienas iš jaunesniųjų 
J. D. Rockefellerio brolių ir verslo 
partnerių. 
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gus, kol išvyks trečios valandos traukinys. Bėgau iš banko į 
banką ir ką tik pirmiausia sutikdavau – valdytoją ar kasinin-
ką – prašydavau paruošti visas jiems prieinamas lėšas. Tiki-
nau juos, kad pinigų sugrįšiu vėliau. Aplėkęs visus miesto 
bankus sukau antrą ratą, bandydamas surinkti reikiamą pi-
nigų sumą. Tai padaręs skubėjau tiesiai į trečios valandos 
traukinį, ir sandoris netrukus įvyko. Apskritai tomis dieno-
mis aš itin daug keliavau: lankydavausi mūsų gamyklose, už-
megzdavau naujus ryšius, matydavausi su žmonėmis, reng-
davau verslo plėtros planus, ir visa tai reikėdavo atlikti labai 
greitai. 

Lėšos bažnyčiai

Sulaukęs vos septyniolikos ar aštuoniolikos buvau išrinktas 
bažnyčios reikalų patikėtiniu. Tai buvo misionierių atšakos 
bažnyčia, ir aš girdėjau pagrindinės bažnyčios narius kalbant, 
kad misionieriai tvarkosi ne visai gerai. Tai sustiprino mūsų 
ryžtą parodyti, kad ir mes ne prasčiau galime irtis su savo lai-
vu.

Mūsų pirmosios remiamos bažnyčios reikalai tikrai ėjosi ne-
kaip, mat ji buvo įkeista hipotekos lakštu, vertu 2000 dolerių, ir 
ši našta slėgė metų metus. 

Hipotekos kreditorius jau seniai reikalavo tą sumą sumokė-
ti, tačiau vargiai buvo sukrapštoma net palūkanoms, tad ga-
liausiai pagąsdinta, kad bažnyčią parduos. Kaip paprastai nu-
tinka, pinigus pasiskolino bažnyčios dekanas, tačiau jis manė, 
kad pinigų labiau reikia jam, ir neatmestina, jog iš tiesų jam jų 
reikėjo. Kad ir kaip būtų, jis patarė, ko derėtų imtis, kad tuos 
pinigus surinktume. Reikalai pajudėjo vieną sekmadienio rytą, 
pastoriui iš sakyklos paskelbus, kad būtina surinkti 2000 dole-
rių, antraip prarasime bažnyčios pastatą. Aš išsyk atsidūriau 
prie bažnyčios durų, pro kurias įeidavo ir išeidavo tikintieji. 

Parapijiečiams priartėjus kone įsikibdavau jiems į atlapus, 
prašydamas nors kiek prisidėti prie bažnyčios skolos 
apmokėjimo. Maldavau, raginau, kone grasinau. Gavęs para-
pijiečių pasižadėjimą savo mažojoje knygelėje rašiausi vardus 
bei sumas ir toliau kalbinau kiekvieną potencialų aukotoją. 

Tą rytą bažnyčioje prasidėjusi pinigų rinkimo kampanija 
tęsėsi kelis mėnesius. Tai buvo išties nepaprastas sumanymas 
tokiomis mažomis sumomis – pradedant keliais ir pasiekiant 
net dvidešimt penkis ar penkiasdešimt centų per savaitę – 
sukaupti gana įspūdingą sumą. Plano įgyvendinimas mane 
kaip reikiant įtraukė. Prisidėjau kiek tik galėjau, o mano pir-
mąsias ambicijas užbirbti daugiau panašūs, dažnai mano pa-
ties inicijuojami užmojai tik stiprino. 

Taigi pagaliau tuos 2000 dolerių surinkome ir galėjome 
pelnytai didžiuotis, kad skolos nebeliko. Manau, kad centri-
nės bažnyčios nariai, matydami, kaip mūsų žygiai pranoko jų 
lūkesčius, turėjo jaustis labai nesmagiai, nors neprisimenu, 
kad jie būtų stebėjęsi, kodėl mes taip didžiuojamės. 

Paramų prašymo patirtys buvo nepaprastai įdomios. Be 
jokios gėdos, didžiuodamasis ėmiausi tų užduočių ir tęsiau 
jas tol, kol mano paties didėjantys įsipareigojimai ir darbai 
privertė atsisakyti tiesioginių paslaugų kitiems.
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