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Po ekonominės krizės, apie 1934 – 
1935 metus, radijo aparatų parduotuvės 
Lietuvoje dygo kaip grybai po lietaus. 
Apie 1936–uosius jų buvo daugiau 
kaip 80. Daugiausia prekiauta impor-
tuotais Europos firmų radijais „Philips“, 
„Siera“, „Mediator“, „Blaupunkt“, „Te-
lefunken“, „Marconi“, „VEF“, „Lorenz“, 
„Mende“, amerikiečių  „Zenith“ ir  kitais. 
Pirmieji lietuviški radijo aparatai ikika-
rinėje Lietuvoje buvo pagaminti apie 
1926 – 1927 metus Šiauliuose, Stasio 
Brašiškio radijo laboratorijoje ir Šiaulių 
bendrovėje „Dubysa“. Bet ten buvo su-
rinkta tik nedidelis kiekis radijo imtuvų, 
todėl apie juos mažai kas žino.

Atsiradus paklausai, Kauno radijo 
entuziastai ir verslo žmonės panūdo 
surinkti radijo aparatus Kaune. Tarpu-
kario spauda paskelbė apie bandymus 
1933 – 1934 metais gaminti radijo imtu-
vus Kauno VDU studentų technikų drau-
gijoje (STD) (Laisvės al. 39) ir AB Radi-
otechnika (Laisvės al. 36, Kaunas). Yra 
išlikęs 1933 m. STD išleistas „savos 
gamybos radijo imtuvų kainoraštis“, bet 
paties STD radijo aparato kol kas neras-
ta. Akcinėje bendrovėje „Radiotechnika“ 
apie 1935 m. pagamintas baterinis 3–jų 
lempų radijo aparatas išlikęs ir mano ko-
lekcijoje. Šių abiejų Kauno radijo kom-
panijų istorija glaudžiai susijusi ir verta 
atskiro aptarimo.

Pirmasis Lietuvos radijo aparatų fa-
brikas „Karadi“ buvo įkurtas 1936 metų 
liepos 15 dieną Kaune. Jo įkūrėjas ir 
savininkas – Kauno gyventojas Isaakas 
Kaplanas. Įkurtasis radijo aparatų fabri-
kas „Karadi“ importavo radijo aparatų 
mazgus iš Anglijos, o Kaune surinkdavo 
juos iki viso radijo aparato. Kai kurias 
dalis gamino patys lietuviai. Verslo pla-
no esmė – sutaupyti lėšas mokant im-

porto muitą, nes gatavų radijo aparatų 
importui buvo dideli  muito mokesčiai. 
Lietuvos valstybė skatino radijo aparatų 
gamybą šalyje.

Apie pavadinimo kilmę
„Karadi“ pavadinimo atsiradimas aiš-

kinamas keleriopai. 1972 metais rusų 
kalba išleistoje P. P. Vitkevičiaus mono-
grafijoje „Razvitie elektro i radio sviazi v 
Litve“ pavadinimas „Karadi“ kildinamas 
iš žodžių „kaimo radiofikacija“. Iš kitų 
šaltinių esu girdėjęs ir apie kilmę iš žo-
džių „Kauno radijas“. Bet yra ir  trečiasis 
variantas, kur kas įtikinamesniss, patvir-
tintas dar gyvų to meto kauniečių radi-
jo mėgėjų: KARADI – tai darinys, jun-
giantis savininko pavardę ir žodį radijas 
(Kaplan radijas). Esu įsitikinęs, kad šis 
aiškinimas atitinka tiesą, tik tarybiniais 
laikais jis nebuvo atskleidžiamas.

1926 m. birželio 12 d. Kauno radijo stočiai pradėjus 
transliuoti radijo laidas, artimiausius 10 – 12 metų 

radijo aparatas tapo bene pati geidžiamiausia ir 
perkamiausia prekė lietuvių  šeimose. 
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Ką žinome apie KARADI?
Apie Lietuvos radijo aparatų fabriką 

„Karadi“ šiandien nedaug kas ir žino. Tai 
buvo tik gana nedidelis radijo aparatų 
surinkimo fabrikėlis, įsikūręs tuometi-
niu adresu Kęstučio g. 36 (dabar Kęs-
tučio g. 56) Kaune ir užėmęs šešis to 
namo kambarius. Geriausiu gyvavimo 
laiku fabrike dirbo 15 žmonių, įskaitant 
ir vieną kontoros tarnautoją bei sargą. 
1936 metais radijo imtuvų gamybą „Ka-
radi“ fabrike prižiūrėjo ir darbuotojas iš 
užsienio – radijo inžinierius iš Anglijos, 
W. A. Smith. Lietuvos tarybinėje enci-
klopedijoje ir Lietuvos enciklopedijoje, 
išleistoje JAV, tarp kitų įmonių, prista-
tančių ikikarinę Kauno pramonę, apie 
„Karadi“ neužsiminta nė vienu žodžiu. 
Neseniai gavau gerą žinią iš Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centro: papildo-
mai leidžiamame Visuotinės lietuvių 
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enciklopedijos tome, planuojamame 
išleisti 2014 m., informaciją apie Lie-
tuvos radijo fabriką „Karadi“ jau nu-
matoma įdėti. Iš kur šiandien žinoma 
apie „Karadi“?

Tarpukario spaudoje publikuota ke-
letas straipsnelių, „Karadi“ paminėtas 
Lietuvoje 1972 metais išleistoje mono-
grafijoje rusų kalba ir  amžininko atsimi-
nimuose, skelbtuose 1977 metais laik
raštyje „Kalba Vilnius“. „Karadi“ fabriką 
aprašančios tarpukario medžiaga skur-
di, tad nėra geresnio žinių perteikimo, 
kaip vieną kitą šaltinį pacituoti (kalba 
netaisyta):

„LIETUVOS AIDAS“ 1935 m. 
gegužės 17 diena
Pirmas radio fabrikas Lietuvoje
Kaune pradėjo veikti pirmas Lietuvo-

je radio fabrikas „Karadi“. (Kauno radio 
įmonė). Ateinančią savaitę jis žada iš-
leisti pirmus savo radio imtuvus.

Daugiausia numatoma pagaminti ba-

tarėjinių imtuvų, pritaikintų kaimui, kurių 
kaina būsianti prieinama ūkininkams.

Kitos rūšies būsią universalūs radio 
imtuvai nuolatinei ir kintamai srovei, 
skirti vidutinio luomo gyventojams ir dar-
bininkams. Pagaliau bus ir pirmaeiliai 
aparatai, kurie savo kokybe neatsiliks 
nuo geriausių užsienio markių. Skalės 
užrašai bus jau lietuviški: 75 proc. visų 
aparatų dalių bus gaminami vietoje. To-
kio fabriko iniciatoriai yra sveikintini, nes 
sustabdys už radio aparatus valiutos 
plaukimą į užsienį“.

„DIENA“ 1936 m. liepos 12 diena
Lietuviški radio imtuvai 
neblogesni už užsienio
Šių metų parodoj (Žemės ūkio ir pra-

monės, Kaune – aut. pstb.) pasirodęs su 
savo gaminiais, radio imtuvų fabrikas „Ka-
radi“ liko apdovanotas aukso medaliu.

Šitoks įvertinimas tokios sudėtingos 
ir techniškai kvalifikuotos gamybos pa-
rodė, kad Lietuva tikrai gali būti ūkiškai 
nepriklausoma nuo užsienio.

(...............) Ši pramonės šaka įrodė, 
kad mes jau galime ir turime savais ga-
miniais patikėti.

Tarpukario publikacijose apie „Ka-
radi“ fabriką atsispindi daug optimizmo 
ir  vilčių. Suprantama, visada norisi, kad 
savam krašte būtų kuo geriau. Deja, 
tolesnis likimas „Karadi“ fabrikui nebu-
vo palankus. Tai labai gerai matosi iš-
likusiose 1936–1940 m. Kauno miesto 
mokesčių inspekcijos „Karadi“ fabriko 
bylose esančiuose dokumentuose.

LTSR laikais „Karadi“ fabrikas bene 
pirmą kartą paminėtas jau minėtoje 
P. P. Vitkevičiaus monografijoje. Ten 
yra ir keturių „Karadi“ radijo aparatų mo-
delių piešiniai. Dar apie „Karadi“ savo 
prisiminimuose „Pirmieji radio techni-
kos žingsniai Lietuvoje“ 1977 metais 
laikraštyje „Kalba Vilnius“ rašė radijo 
inžinierius ir buvęs Vilniaus radijo sto-
ties viršininkas Petras Radžiūnas. Štai 
šio straipsnio ištrauka:

„1934 (manau, kad 1935 – aut. pstb.) 
metais spaudoje pasirodė žinutės, jog 
Lietuvoje statomas radijo aparatų fabri-
kas. Prisimenu vieną kartą užsukau į jį. 

Pasirodo, kad tas fabrikas – tik maža 
dirbtuvė. Viename kambaryje stovėjo 
keli stalai aparatams montuoti, kituose 
kambariuose – staklės kondensato-
riams, transformatoriams, ritėms vynio-
ti ir skardai lankstyti. Pagalvojau, kad 
tokį fabriką buvo galima senai įsteig-
ti…1937 metais neiškentęs vėl nuėjau 
į fabriką. Montavimo kambaryje niekas 
nedirbo, tik tušti stalai riogsojo. „Karadi“ 
bendrovės dirbtuvės baigė gyvuot  – jas 
nukonkuravo užsienio firmos“.

Ir tai viskas, ką iki 2002 metų besi-
domintieji Lietuvos senojo radijo istorija 
galėjo sužinoti apie kompaniją „Karadi“. 
Galima rasti keletą vėlesnių „Karadi“ 
paminėjimų spaudoje ir monografijose, 
tačiau tai tik P. P. Vitkevičiaus monogra-
fijos citatos. 

Papildomos informacijos apie mode-
lius ir kainas besidomintieji dar galėjo rasti 
prieškario spaudos radijo aparatų parda-
vimo reklamose. Bet, palyginti su kitų ra-
dijo prekyba Kaune užsiimančių firmų re-
klamų kiekiu, „Karadi“ reklamų buvo labai 
nedaug. Rastos apie septynios skirtingos 
„Karadi“ reklamos, beveik visos jos buvo 
spausdintos laikraštyje „Ūkininko pata-
rėjas“. Tai suprantama, nes pagrindinė 
produkcija – TAUTOFONAS ir LIAUDIES 
IMTUVAS buvo skirta kaimui. 

Lietuviško radijo verslo ypatumai 
tarpukaryje

Galima parašyti knygą apie Kaplano 
Isaako įmonės „Karadi“ susirašinėjimą 
su Kauno mokesčių inspekcija 1935 – 
1939 metais. Štai ištrauka iš tipiško 
„Karadi“ savininko Isaako Kaplano rašto 
(protesto) :

„Kauno miesto Mokesčių Komisijai, 
data 1937 m. gegužės 19 diena :

Mokesčių inspekcija savo raštu iš š. m. 
balandžio mėn. 5 d. 3349 Nr. man prane-
šė, kad mano radio aparatų fabrikui už 
1936 m. nustatyta pajamų – 100 000 Lt., 
vidutiniško pelno – 20.000 Lt., verslo 
mokesčio/valstybinio – 3200 Lt., savival-
dybių reikalams – 960 Lt. Su tokiu nu-
statymu nepasiekiamų pajamų, pelno ir 
nepakeliamo mokesčio aš sutikti negaliu 
ir esu verčiamas protestuoti (   ). Todėl 

Karadi KS-5
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turiu garbę nuolankiai Mokesčių komi-
siją prašyti atsižvelgti į nepakeliamas 
mano fabriko veikimo sąlygas, pripažin-
ti jo 1936 m. faktinas pajamas sumoje 
59.347 Lt ir dėl milžiniškų nuostolių nuo 
pelno mokesčio  už 1936 m. mane visiš-
kai atleisti, pasiremiant Verslo pelno mo-
kesčio įstatymo 59 str.“

Panašių protestų, prašymų dėl mo-
kesčių nuo „Karadi“ buvo daug. 

radijo aparatai buvo pigesni. „Karadi“, 
deja, neatlaikė konkurencijos. 

Tuomet niekam nebuvo lengvas 
radijo verslas Lietuvoje. Skųstis ir pra-
šyti Mokesčių inspekcijos sumažinti ar 
atidėti mokesčius,buvo viena sudėtinių 
šio verslo dalių. Tai matyti paskaičius 
kitų ikikarinių radijo prekybos atstovų 
dokumentus. Didelė ir turtinga AB Phi-
lips atstovybė Kaune taip pat rašė raštą 
Kauno mokesčių inspekcijai, prašydama 
ženkliai sumažinti pelno mokestį, nes 
„Kaune įsikūręs radijo aparatų fabrikas 
„Karadi“, sudaro didelę konkurenciją“. 

Suradimai – pažinimai
Seniai domiuosi senojo radijo istorija, 

turiu surinkęs nemažą kolekciją seno-
viškų radijo aparatų, naudotų Lietuvoje 
nuo 1924 metų. Ypač susidomėjau pir-
mojo ir vienintelio Lietuvos radijo fabri-
ko „Karadi“ istorija ir produkcija. Pavyko 
surasti penkis skirtingus iki mūsų dienų 
išlikusius „Karadi“ radijo aparatų mode-
lius, tarp jų ir mažiausią, bet istoriškai 
patį vertingiausią – „Tautofoną“. Unikali 
ir vieno mano įsigyto „Karadi“ radijo ap-
arato B37 išlikusi orginali „aptarnavimo 
instrukcija“. Tai standaus kartono lapas, 
kurio vienoje pusėje yra vieninteliai žino-
mi „Karadi“ radijo aparato ir šasi brėži-
niai, su paaiškinta valdymo rankenėlių 
paskirtimi ir  radijo lempų išdėstymu. Ki-
toj to lapo pusėj – to meto radijo stočių 
bangos ilgiai ir galingumai. Dar vienas 
didelis postūmis informacijos srityje buvo 
atrasti originalūs „Karadi“ fabriko 1937 
ir 1938 metų gamybos programos pros-
pektai ir reklaminis „Karadi“ radijo apara-
to U3 prospektas vokiečių kalba. 

Mano žiniomis, Lietuvoje dabartiniu 
metu yra surasti išlikę apie aštuoni skir-
tingi „Karadi“ radijo aparatų  modeliai. 
Jie yra pas kolekcininkus ir muziejuose.

Įvertinus visą reklamų, fabriko ga-
mybos programų ir surastų radijo apara-
tų informaciją, „Karadi“ fabrike gamintų 
radijo aparatų modelių skaičius dabar 

Karadi B20 - liaudies imtuvas Karadi KS-7

Vieno iš I.Kaplano susirašinėjimo su Mokesčių inspekcija fragmentas

1938 m. Mokesčių inspekcijos rašte 
vėlgi rašoma, kad „Karadi“ turėjo paja-
mų per 1937 metus – 64 940 Lt, iš jų 
pelno – vidutiniškai 2000 Lt, apmokes-
tinta 3200 Lt valstybiniu ir 960 Lt savi-
valdybiniu mokesčiais. Mano žiniomis, 
mokesčiai buvo sumokėti tik kelis kar-
tus – „Karadi“ veiklos pradžioje. Keletą 
metų vyko susirašinėjimas su mokesčių 
inspekcija, prašant mokesčių atidėjimų, 

sumažinimų ir t. t. Susirašinėjant laikas 
bėgo, radijo aparatų gamyba vyko. Buvo 
sudaryta begalė mokesčių mokėjimo 
atidėjimų grafikų, bet nė vienas nebuvo 
iki galo vykdomas. 1938 metais „Kara-
di“ adresu pradėjo eiti griežti Mokesčių 
inspekcijos ir antstolių raštai. Vyko turto 
(stalų, spintų ir radijo aparatų) konfiska-
vimas ir varžytinės. Taip atėjo 1939 me-
tai. Prekyba „Karadi“ radijo aparatais 

sustojo, per brangu – konkurentai par-
davinėjo pigiau. Fabrike liko tik vienas 
darbuotojas.

Radijo aparatų importas į Lietuvą 
tuomet buvo didelis – 1936 metais im-
portuota radijo aparatų už 1 mln. litų, 
1937 – už 2,3 mln., 1938 už 2, 4 mln. Lt. 
Iš to matosi, kokią mažą visų  parduoda-
mų radijų dalį sudarė vietoje surenkami 
„Karadi“ radijo aparatai. Europos ir JAV 
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čių pigesnių. Apie gamybos apimtis gali-
ma spręsti ir iš „Karadi“ deklaruotų paja-
mų: už 1935uosius metus – 33000 litų, 
už 1936 metus – 59347 litų.

Epilogas
Lietuvos radijo aparatų fabrikas „Kara-

di“ bankrutavo, bet teisiškai firma gyvavo 
iki LTSR laikų. 1941 m. sausio 24 d. raš-

Karadi B37

išaugo nuo 4 iki 15os. Besidomintieji 
juos gali pamatyti tinklapyje www.ra-
diomuseum.org, įvedę paieškoje žodį 
KARADI. Visą man žinomą informaciją 
apie radijo imtuvus sudedu į šį interneti-
nį senojo radijo katalogą.

Kaip jau žinome, 1936 m. žemės 
ūkio ir pramonės gaminių parodoje Kau-
ne fabriko „Karadi“ radijo imtuvai buvo 
apdovanoti aukso medaliu. Kolekcijoje 
turimas imtuvo „Karadi U3“ spalvotas 
reklaminis lankstinukas vokiečių kalba 
klausia: kam gi jis buvo skirtas? Manau, 
jis buvo išleistas parodai, siekint supa-
žindinti užsieniečius ir patyrinėti galimą 
Kaune surinktų „Karadi“ radijo aparatų 
eksporto rinką ateityje. 

Kiek ir ko gaminta?
Kaip minėjau, „Karadi“ fabrikas įsi-

kūrė 1935 m. ir  intensyviai dirbo 1936–
1937 metais. Aparatai buvo gaminami 
nuo mažojo 1 lempos „Tautofono“, 2jų 
lempų „Liaudies imtuvo“ iki brangesnių 
34567 lempų radijo aparatų. Vos ne 
visi aparatų mazgai buvo pagaminti An-
glijoje, gabenami į Lietuvą ir surenkami 
Kaune iki gatavo radijo imtuvo. Niekur 
nepaminėta, iš kokios konkrečiai Anglijos 
radijo firmos importuoti „Karadi“ mazgai, 
bet beveik nekyla abejonių, kad tai firma 
„Marconi“. Peržiūrėjus „Marconi“ gami-
nius, matosi bendrų su „Karadi“ dizaino 
elementų. Naudotos tokios pat radijo 
lempos. Bet svarbiausia – firminis „Kara-
di“ logotipas užklijuotas ant kiekvieno ra-
dijo aparato korpuso viršaus. Lygiai tokį 
firmos lipduką ant gaminių viršaus klijavo 
tik „Marconi“. Net spalvos panašios. Lie-
tuvoje „Karadi“ fabrikas pats vyniojo rites 
ir transformatorius radijo imtuvams. Ant 
išlikusio radijo aparato transformatoriaus 
matosi firminė „Karadi“ etiketė.

Vienos lempos imtuvas TAUTOFO-
NAS buvo pigiausias, 60 Lt kainavęs 
„Karadi“ fabriko radijo aparatas. Jis buvo 
maitinamas baterijomis, jo klausydavosi 
tik su ausinėmis. Reikėjo ilgos lauko an-

tenos ir įžeminimo. Radijo imtuvas turėjo 
ilgas, vidutines ir, kas reta vienos lempos 
imtuvams – trumpąsias bangas. Dar vie-
na puiki jo savybė – aparatas priiminėjo 
vietines ir stipresnes užsienio stotis net 
visai be baterijų – perjungus ausines į 
gretimą lizdą, dirbo kaip paprastas de-
tektorinis imtuvas. Toks universalumas 
buvo didelis patogumas kaimo žmogui. 

Tas universalus „Tautofono“ primityvumas 
tam laikmečiui (1935 m.) buvo unikalus, 
nes Europai ar JAV tokių aparatų jau ne-
reikėjo. Tai paaiškėjo jau šiais laikais kai 
kolegos radijo kolekcininkai iš kitų kraštų, 
tokio imtuvo savo šalyse nerado. Jie la-
bai stebėjosi TAUTOFONO  konstruktorių 
(bei Lietuvos užsakovų) įžvalgumu.

Kitas labai populiarus „Karadi“ gami-
nys – „Liaudies imtuvas“ (B2D). Tai dviejų 
lempučių radijo imtuvas jau su garsiakal-
biu (kaina 210 Lt.). Jo medinės garsiakal-
bio grotelės – Gedimino stulpų formos. 
Radijo aparatų modeliai – U37 (235 Lt), 
B37 (285 Lt), KS5 (385 Lt), Super KS7 
(575 Lt) ir kiti jau buvo didesni, brangesni 
ir nenusileido užsienio aparatams. „Ka-
radi“ radijo aparatų kainos čia nurodytos 
1937 metų, iš gamybos programos pros-
pekto. Kitais, 1938 metais, kainos nuro-
domos kiek mažesnės, nuo 59 Lt pigiau-
sio iki 575 Lt brangiausio (su lempomis). 
„Liaudies imtuvas“ 1938 m. jau kainavo 
tik 170 Lt. Daugiausia, žinoma, buvo ga-
minama pigesnių radijo imtuvų.

Nėra jokių žinių apie gamybos apim-
tis, bet sprendžiant iš keturženklių nume-
rių, įspaustų ant išlikusių radijo aparatų 
šasi, ir fabriko apyvartos litais – radijo 
aparatų pagaminta iš viso maždaug iki 
tūkstančio brangesnių ir keletas tūkstan-

tu, mokesčių išieškotojas dar raginamas 
iš Isaako M. Kaplano, gyvenusio Kęstu-
čio g. 61A – 4, Kaune, išieškoti 42543 Lt 
verslo pelno mokestį, nesumokėtą už 
1936373839 metų firmos „Karadi“ paja-
mas. Atsakymas atėjo kitą dieną – įmonė 
„Karadi“, kurios adresas – Kęstučio g. 36, 
jau nacionalizuota 1940 m. rugpjūčio 6 d. 
Pridėtas kitas l.e. policijos nuovados vir-
šininko raštas, datuotas 1940 m. rugsėjo 
11 d., kuriame rašoma:

„… Kaplano įmonė nacionalizuota, jo 
aprašytąjį už ieškomus mokesčius turtą 
paėmė savo žinion Vietinės pramonės 
Komisariatas“. Tokia tad ikikarinės Lie-
tuvos radijo fabriko „Karadi“ istorija.

1939 – 1940 metais, dar nepriklauso-
moje Lietuvoje, buvo labai priartėta prie 
savo radijo aparato masinės gamybos 
organizavimo, panaudojant atgautam 
Vilniaus mieste paliktas didelio lenkų 
radijo fabriko „Elektrit“ patalpas ir kai ku-
riuos dar  nespėtus rusų išvežti gamybos 
įrenginius. Bet – atėjo sovietų valdžia ir 
karas... Istorija pasisuko kitaip: 1953 m. 
buvo įkurta Kauno radijo gamykla.

Zenonas Langaitis


