
Būsimasis verslininkas 

gimė 1940-aisiais emi-

grantų iš Libano šeimoje. 

Verslas jo šeimoje buvo 

toli gražu ne svetimas. Jo 

tėvas su broliais buvo 

sėkmingi verslininkai. 

Būdamas dvylikos, jis 

gana sėkmingai dalyvavo 

Meksikos akcijų biržoje. 

Verslininko karjerą jis tęsė 

septintajame 

dešimtmetyje, baigęs 

teisės studijas, ir netruko 

pasiekti labai gerų rezul-

tatų. 1990-aisiais metais 

C. S. Helu padarė lem-

tingą investiciją – įsigijo 

Meksikos telekomuni-

kacijų bendrovę „Telmex“.  

 

Įdomu tai, kad sukaupti 

milijardai C. S. Helu tikrai 

nepažadino arogancijos ir 

noro ekstravagantiškai 

pademonstruoti visam 

pasauliui savo turtus. Jis 

gyvena ramų ir paprastą 

gyvenimą. Su savo žmona 

iki jos mirties C. S. Helu 

išgyveno daugiau nei tris 

dešimtmečius, susilaukė 

šešių vaikų. Žmonos at-

minimą verslininkas 

pagerbia atidarydamas 

meno galerijas ir vykdy-

damas įvairią labdaringą 

veiklą. Jau daugiau nei 

keturiasdešimt metų jis 

gyvena palyginti kukliame 

šešių kambarių name ir 

sako, kad jų jam visiškai 

pakanka. Jam daug labiau 

patinka atviros erdvės, 

sodai, o dideliame dvare 

tik jaustųsi vienišas. Jis 

neturi jokių prabangių 

jachtų ar kitokios nu-

osavybės, išmėtytos po 

visą pasaulį. Tiesą sakant, 

kasryt į darbą jis važiuoja 

pats ir net neturi jokios 

apsaugos. Vienintelės 

pono Carloso silpnybės – 

meno kūriniai ir brangūs 

kubietiški cigarai. 

 

Ir, žinoma, beisbolas. 

Nors meksikiečiai yra pak-

vaišę dėl futbolo, C. S. 

Helu yra aistringas beis-

bolo gerbėjas. Šia sporto 

šaka jis domisi jau daugybę 

metų ir yra žinomas kaip 

didelis jos statistikos žino-

vas. Mėgstamiausia turtingi-

ausio pasaulio žmogaus 

komanda – „New York Yan-

kees“. Kas žino, gal ponas 

Carlosas vieną dieną ne-

susilaikys ir nuspręs šią 

komandą įsigyti? Pinigų 

tokiam pirkiniui jo banko               Carlos Slim Helu 

sąskaitoje turėtų pakakti.  

Tikriausiai.  
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Gyvenimo istorija 

Carlos Slim Helu 

T u r t i n g i a u s i  p a s a u l i o  ž m o n ė s  

Tėvai 

Jo tėvas, gimęs Khalil sala Haddadas Aglamaz, emigravo į Meksiką iš Libano (tuomet 

dalis Osmanų imperijos), būdamas 14 metų amžiaus 1902 ir pakeitė  vardą į Julián Slim 

Haddad.  

Carlos Slim motina Linda Helu atta, gimė Parral, Čihuahua, Libane. Kartu su tėvais  emi-

gravo į Meksiką 19 amžiuje.  

Rugpjūčio 1926 Julián Slim ir Linda Helu vedė Jie turėjo šešis vaikus: Nour, Alma, Julian, 

José, Carlos ir Linda. Carlosas yra penktas iš šešių vaikų pagal amžių. Julián, vyresnysis 

rolis mirė 1953 metais, kai Carlosui buvo vos 13 metai. 


