IT’S
KAUNASTIC

PAGAMINTA VIETOS
ŽALIAKALNIS
KAUNE
1. RADIJO GAMYKLA „BANGA“
Žemaičių g. 31

Kertinis latvio Karolio Reisono suprojektuotos
Kristaus Prisikėlimo bazilikos akmuo atvežtas
iš Jeruzalės Alyvų kalno ir pašventintas
1934 m., o iki bažnyčios konsekracijos turėjo
praeiti dar 70 metų. Sovietų okupacijos
metais nebaigtoje bažnyčioje Stalino potvariu
įkurta radijo gamykla (pavadinimai vis
keitėsi) – netrukus netoliese iškilo gamybiniai
ir administraciniai pastatai, kultūros klubas,
vėliau ir statiniai Pramonės rajone. Ten, kur
sukurta ne tik daug radijo aparatų, bet ir
garsusis
televizorius
„Šilelis“,
šiandien
rengiamos
įkurtuvės
–
fabriko
erdvės
konvertuotos į loftus. O meistriškai (ne be
visuomet
Nepriklausomybe
tikėjusių
kauniečių, gamyklos darbuotojų) atkurta ir
baigta statyti Prisikėlimo bazilika ir nuostabų
Kauno vaizdą atverianti jos terasa – vienas
lankomiausių objektų Kaune.

2. BALDŲ FABRIKAS
Lietuvių g. 30

DAUGIAU

Itin daug medžiagos ruošdami šį maršrutą radome
Kauno apskrities viešosios bibliotekos virtualiose
parodose. Taip pat jau ne vienerius metus
Kauno paveikslų galerijoje lankome parodas
„Didžioji pramonė“ – tai bendruomenių platformos
„Mažosios
istorijos“
iniciatyva,
kuruojama
nuostabiosios Auksės Petrulienės, be kurios
įsitraukimo ir susikalbėjimo talento tūkstančių
Kauno
fabrikuose
dirbusių
žmonių
istorijos
nugrimztų į nebūtį. Ir… nebūtų iš ko pasimokyti
kalbant tiek apie darbuotojų gerovę, sveikatą, tiek
apie verslo triukus. Dar rekomenduojame Kauno
fotografijos galerijos išleisto žurnalo „Į“ numerį,
skirtą būtent industriniam ir postindustriniam
Kaunui.

Kad Žaliakalnyje buvo kino teatrų, žino visi.
Prie J. Jablonskio gimnazijos štai stovi
„Aušra“. Bet ar žinote, kas veikė šalia jos,
ryškiai raudoname pastate? Tai buvęs baldų
fabrikas, kurio istorija prasidėjo taip seniai,
kad Žaliakalnyje kuriantis gyventojams niekas
gamyklos iškelti nedrįso. Buvusi baldų fabriko
teritorija XXI a. pr. konvertuota į gyvenamąjį
kvartalą, o senasis korpusas, kaip teigia
profesionalai,
tapo
vienu
sėkmingų
pavyzdžių, kaip besikeičiant miesto reikmėms
senus pastatus galima išnaudoti naujoms
funkcijoms.

DAINAVA

3. AKLŲJŲ KOMBINATAS
Savanorių pr. 206

Keliaudami
Savanorių
prospektu
ties
vadinamąja „aklųjų“ sankryža su Taikos
prospektu galite pasigilinti į šio pavadinimo
prasmę – ir aplankyti skulptūrą, vaizduojančią
Praną Daunį. Jis 1919 m. tapo Lietuvos
kariuomenės savanoriu – Nepriklausomybės
kovų metu buvo sužalotas ir prarado regėjimą,
iš dalies ir klausą. Šis asmuo pritaikė Brailio
abėcėlę lietuvių kalbai, buvo vienas iš
Lietuvos kurčnebylių instituto įkūrėjų. Po
Antrojo pasaulinio karo P. Daunys dirbo
dabar jau buvusiame aklųjų kombinate
Savanorių prospekte, dėl kurio ir įrengta
požeminė perėja. Šviesuolio vardu pavadintas
Taikos pr. veikiantis aklųjų ir silpnaregių
ugdymo
centras.
2015
m.
prie
jo
atidengtos bronzinės P. Daunio skulptūros
autorius – Jonas Gencevičius.

4. RADIJO GAMYKLA „BANGA“
Draugystės g. 19

Žaliakalnyje nebeišsitekusi radijo gamykla,
kurios darbuotojai, be kitų veiklų, net grojo
estrados kolektyvuose ir leido plokšteles,
persikraustė į Pramonės rajoną. Šios gamyklos
bokštas kiek primena Prisikėlimo bazilikos
siluetą, tiesa? Iš čia ir šiandien transliuojama
radijo stotis „Tau“ bei veikia tiek skirtingų
įmonių, kad bet kokią fizinę „Bangos“ istorijos
pabaigą prognozuoti būtų sunku.

5. „DIRBTINIS PLUOŠTAS“
Pramonės pr. 4

DAUGIAU KAUNASTIŠKŲ MARŠRUTŲ
Daugiau įdomių Kauno vietų, asmenybių, istorijų rasite kituose teminiuose
„It’s Kaunastic” maršrutuose
„Modernisto gidas”
„Sienografo užrašai”
„Litvakų peizažas”
„Sugiharos keliu”
„Žaliakalnis”
„Kauniukas”
„Kaunastiška biblioteka”
„Čempionų miestas”
„Ciao, Kaunas”

„Welcome to Kaunas”
„Pasišančinėkim”
„Vilijampolės litvakai”
„Pasijusk Mickevičium”
„Vizos gyvenimui”
„Etniniai pėdsakai”
„Panoraminis Kaunas”
„Skandinaviška popietė”
„Žalias miestas”

Nemokamų leidinių ieškokite „Kaunas IN” turizmo informacijos centre
(Laisvės al. 36, Kaunas), turizmui draugiškose vietose (jos pažymėtos lipdukais
„Tourism Information Friendly”) arba visit.kaunas.lt.
Šį ir daugiau skaitmenizuotų maršrutų rasite: kaunastika.lt

NAUDINGOS GROTAŽYMĖS
#kaunastic

#visitkaunas

#kaunaspilnas #kaunas2022

TURIZMO INFORMACIJA
„KAUNAS IN”
Laisvės al. 36, Kaunas | +37061650991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

Nors
šiame
maršrute
gausu
išnykusių
pramonės pėdsakų, „Dirbtinis pluoštas“,
atlaikiusi privatizacijos ir bankroto atakas, ir
toliau yra vienintelė įmonė regione, gaminanti
acetatinius siūlus. Acetatas – tai dirbtinis
pluoštas, išgautas iš natūralaus polimero –
medienos celiuliozės. Būtent šioje gamykloje
1965 m. ši tradicija ir pradėta. Kauno bienalės
metu 2015 m. tuomet tūkstančius darbininkų
ir jų gyvenimus jau primiršusiame tekstilės
fabrike
rodytas
„Psilikono“
teatro
(Auksė Petrulienė ir Darius Petrulis) spektaklis
„Plaukuota burna“ – psichodelinio teatro
pavyzdys, vėliau sudominęs ir kroatus.

6. „KAUNO GELŽBETONIS“
Pramonės g. 8

„Dirbame nuo 1963 metų“, – skelbia šios
įmonės tinklalapis. Įdomu, kad „Kauno
gelžbetonis“ prasidėjo kaip greta esančios
tuomet dar statomos Kauno dirbtinio pluošto
gamyklos pagalbinė bazė. Nuo tada, kai,
pavyzdžiui, fabrikas aktyviai dalyvavo Kauno
pramoninių rajonų statyboje, jos veikla
gerokai pasikeitė ir šiandien atliepia XXI a.
aktualijas. Tik gaminiai taip pat reikalingi
statant iš esmės bet ką stambesnio.

PETRAŠIŪNAI

7. KAUNO POPIERIAUS FABRIKAS
R. Kalantos g. 34

Tarpukariu
Petrašiūnuose
popierių
ėmė
gaminti švedai, o dar 1917 m. nusižudžiusio
revoliucinėms nuotaikoms prijautusio poeto
Juliaus Janonio vardą fabrikas gavo prasidėjus okupacijai. „Janoniečiai“ – taip save
vadino daugybė šio fabriko darbuotojų, kurie
aukščiausios kokybės spaudos popieriumi
aprūpindavo kitas respublikas. Įdomu, kad ant
Petrašiūnuose
pagaminto
popieriaus
spausdintos ne tik sovietinės enciklopedijos,
bet ir laikraštis „Atgimimas“ bei kiti lietuvybę
kėlę leidiniai. Savo istorijomis „janoniečiai“
dalinosi ciklo „Didžioji pramonė“ parodoje,
įdomiausi
momentai
sugulė
į
knygą
„Atminties popierius“. O fabrikas… Jo nebėra.

8. KAUNO KETAUS LIEJYKLA
R. Kalantos g. 49

Dar ir dabar Kauno gatvėse galima aptikti
šulinių dangčių, gamintų buvusioje Kauno
ketaus
liejykloje,
pradžioje
vadintoje
„Centrolitu“. O kur dar visokiausi rėmai, laiptų
turėklai, žibintai – tiesa, šis kaunietiškas
palikimas sparčiai keičiamas naujais, ne
tokiais savais, gaminiais. Didžiausia Baltijos
šalyse ketaus liejykla, eksportuodavusi per 90
proc. produkcijos, savo egzistavimą baigė po
to, kai buvo privatizuota EBSW, – tai tik viena
iš daugelio panašių istorijų. Visgi sklypas
nestovi tuščias – šiuo metu čia sėkmingai
veikia suomių kapitalo įmonė „PEIKKO
Lietuva“, tikinti efektyvia statyba ir atvira
kultūrinėms iniciatyvoms.

9. KAUNO HES

T. Masiulio g. 22

Na, tai ne fabrikas, bet… turint omenyje, kokį
poveikį Kauno peizažui ir miesto bei pakaunės
gyventojams turėjo hidroelektrinės statyba ir
kokio vizualumo tai objektas, jis tiesiog privalo
būti šiame maršrute. Apie HES sukurta net
opera!.. Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos
elektrinė pagamina apie 4 % Lietuvoje sunaudojamos elektros energijos, arba daugiau kaip
20 % atsinaujinančios energijos. Padovanojusi
mums Kauno marias, slepia ji lietuviškąją
Atlantidą – statant perkeltus ir užlietus
kaimus. Kasmet jų istorijos atgyja renginiuose
„Pėdos marių dugne“, kuriuos organizuoja
Samylų bendruomenė. O HES statyba gerokai
užaugino ir Petrašiūnus – čia sukurtas visas
hidroelektrinės statytojų miestelis. Energetikų,
Ekskavatorininkų, Betonuotojų, Armatūrininkų
bei kitos gatvės ir jų namai – to laiko
liudininkai..

10. PLYTŲ GAMYKLA „BITUKAS“
R. Kalantos g. 76

Kadaise šioje Petrašiūnų vietoje veikė stiklo
fabrikas, o Laikinosios sostinės periodu
pastatyta plytinė „Bitukas“, gaminusi plytas ir
gatvėms grįsti. Silikatinių plytų Lietuvoje
tuomet daugiau negamino niekas. Čia dirbta
rankomis, kurios per metus sulipdydavo keletą
milijonų plytų. Okupacijos metais mastai
išaugo, o šiandien… „Padėkokime“ laukinei
privatizacijai.

11. METALO DIRBINIŲ FABRIKAS

„NEMUNAS“

R. Kalantos g. 83
Kai 1946 m. Petrašiūnai galutinai prijungti prie
Kauno, čia buvusias gamybos įmones, aišku,
nacionalizuotas, ėmėsi „tvarkyti“ bei naujas
kurti okupacinė valdžia. Be daugybės kitų, čia
veikė ir metalo dirbinių fabrikas „Nemunas“.
Jis su popieriaus fabriku, ketaus liejykla,
medžio
apdirbimo
kombinatu
buvusio
priemiesčio veidą paženklino urbanistiniais
simboliais – nuo kaminų ir pastatų iki geležinkelio bėgių.

ŠANČIAI

12. ŠMITŲ METALO FABRIKAS
A. Juozapavičiaus pr. 82

Šiandien
čia
pasterizuojami
gėrimų
burbuliukai, o kadaise, dar iki Valstybės
atkūrimo, broliai Šmitai įsteigė metalo fabriką.
Jo
teritorija
driekėsi
tarp
dabartinių
A. Juozapavičiaus, Skuodo ir Siūlų gatvių, pro
čia geležinkelio atšaka vedė iki pat „Drobės“.
Šmitų metalo verslui susitraukus iki vieno
korpuso, teritorijoje kūrėsi tekstilės įmonės ir
net kino teatras „Saturnas“.

13. „KAUNO BALDAI“
Drobės g. 66

Lenkti baldai, geležinkelio stočių interjero
elementai ir parketas – pirmieji šio fabriko
gaminiai, sukurti dar XIX a. pabaigoje.
Tuomet jis vadinosi „Elena“ ir veikė Fredoje.
Neseniai
šiuolaikiška
įmonė,
didesnio
koncerno dalis, atšventė net 140 metų sukaktį
ir
kraustosi
į
naują
stilingą
būstinę
Žemuosiuose Šančiuose. Šiandien Kaune
pagaminti baldai keliauja į tokias šalis kaip
Belgija, Olandija, Skandinavijos valstybės,
Prancūzija, Vokietija. O gal ir jūsų svetainėje
stovi koks nors jau klasikinis komplektas?

14. „DROBĖS“ FABRIKAS
Drobės g. 62

„Fabrikas
tavo
kūrybai“,
–
skelbia
reinkarnaciją išgyvenusi „Drobė“. Simboliška,
bet čia 2022 m. pradžioje ėmė veikti ir nauja
Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, kuriai
toks pavadinimas net labai tinka. Puošia
pastatą ir didingas sienos piešinys. O istorija
prasideda 1920 m., kai įkurta „Drobės audimo
ir prekybos įmonė“. Sovietams fabriką
nacionalizavus, apsukos tik augo, jis dalyvavo
„socialistinėse
lenktynėse“.
Čia
dirbo
tūkstančiai kauniečių, virė ne tik darbas, bet
ir gyvenimas po jo – tai išties buvo miestas
mieste – o kur dar „priemiestis“ prie Neries,
fabrike „Lima“. Net kelis dešimtmečius
gyvavo fabriko futbolo klubas – tiesa, tokius
turėjo daugelis. Okupacijos pabaigoje per
metus „Drobėje“ nuausta 6 mln. metrų
audinių kostiumams ir suknelėms. Gal ne
viską jau sukapojo kandys?..

15. ALIEJAUS IR MUILO FABRIKAS

„RINGUVA“

Ukrainiečių g. 4
1918 m. atkūrus valstybę paaiškėjo įdomus
faktas. Lietuviai savo žemėse turėjo visų
aliejaus gamybai reikiamų žaliavų, bet…
nė vienos aliejaus gamyklos. Taigi vartojo arba
labai prastą, arba labai brangų importinį. Šią
klaidą ištaisė 1920 m. įkurta akcinė aliejaus
bendrovė „Ringuva“, tapusi įrodymu, kad
galime ne tik eksportuoti žaliavas, bet ir patys
gamintis gerą produktą. Jau 1939 m.
„Ringuva“ ėmė gaminti muilą (nors tai buvo
drąsus ėjimas, mat muilo gamybos tradicija
siekė XIX a.) smagiais pavadinimais: „Katė“,
„Taupa“, „Gaidys“. Po karo veiklą tęsusi
„Ringuva“, tiesa, jau „Naujoji“, atpažįstama ir
šiandien – ne tik Lietuvoje.

16. KOJINIŲ FABRIKAS „COTTON“
Ukrainiečių g. 4

28 milijonai porų moteriškų kojinių per metus
– akivaizdu, kad ne tik lietuvaites XX a. pab.
rengė fabrikas „Kotonas“. Dar 1925 m.
įkurtam „pirmam Lietuvos trikotažo fabrikui“
bankrutavus, vietoje jo po kelerių metų radosi
„Cotton“. Po karo produkcijos kiekis toliau
augo – 1949 m. čia pradėtos gaminti
kaproninės kojinės. Tik, valdžios nurodymu
visiems lenktyniaujant, kojinės laikydavo gal
ne tiek ilgai, kiek būtų norėjusios jų pirkėjos…
Įmonė veiklą baigė 1998 m., bet gal pas
mamą stalčiuje dar rasite kaunietišką lobį?

17. SALDAINIŲ IR ŠOKOLADO

FABRIKAS „TILKA“

A. Juozapavičiaus pr. 80
Šiandien tai „Mondelez Lietuva“, kartais dar
prisimenama „Kraft Jacobs Suchard“ pavadinimu – žodžiu, viena didžiausių maisto
pramonės
bendrovių
pasaulyje.
Taikos
prospekte veikiančios įmonės šaknys net labai
kaunietiškos – siekia 1921 m., kai sujungti
kaulų malimo ir šokolado bei saldainių
fabrikai. Jų savininkai buvo Tilmansas ir
Kaganai – taigi „Tilka“. Jau netrukus „Tilka“
gamino apie 100 rūšių šokoladą, apie 200
rūšių saldainius, kakavą, degtukus, baldus…
Tai buvo didžiausias Lietuvoje šokolado ir
konditerijos fabrikas. Okupacijos metu darbas
tęsėsi, 8 deš. tai buvo didžiausia ir moderniausia konditerijos įmonė Lietuvoje. Istorija sukasi
ratu – 1993 m. fabriko sausainių cechą
susigrąžino buvęs savininkas (galbūt jo
palikuonis).

KARMELITAI

18. „PIENOCENTRAS“

Karaliaus Mindaugo pr. 64

Visi žino „Pienocentro“ rūmus prie fontano
Laisvės alėjoje, bet tai – tik fasadinė didžiulio
tarpukario susivienijimo pusė. Prieš pat Antrąjį
pasaulinį karą etapais (pastatus projektavo ne
vienas žymus Kauno architektas) pastatytas
bendrovės
kompleksas
Karmelituose
ir
šiandien žavi savo funkcionalia, bet unikalia
modernistine architektūra – tiesa, dabar
pritaikyta gyvenimui ir verslui. Šiek tiek
istorijos: centrinė Lietuvos pieno perdirbimo
bendrovių sąjunga „Pienocentras“ buvo įkurta
1927 m., norint apjungti visas kooperatines
pienines, skatinti ir modernizuoti pieno
gamybą, organizuoti pieno produktų tiekimą
vidaus ir užsienio rinkose. Jiems pavyko – ir
net architektūros prasme.

19. TILMANSŲ BENDROVĖ /

„PERGALĖS“ FABRIKAS
Kaunakiemio g. 5

Apie vokiečių Tilmansų giminę ir palikimą
Kaune prireiktų visos knygos – ir tokia yra, ją
išleido dr. Aldona Snitkuvienė. 1878–1941 m.
Kaune gyvenusi verslininkų Tilmansų šeima
priklausė turtingiausiam Lietuvos gyventojų
sluoksniui. Žemėlapyje rasite istoriją apie
„Tilką“, užsukę į „Akropolį“ – Tilmansų
administracinio
pastato
fragmentą.
O
Kaunakiemio (tuomet – Malaja Gospitalnaja)
gatvėje esantys fabrikai – irgi šios šeimos
nuopelnas. Na, pirmiau tai buvo Šereševskio
vinių gamykla, bet Tilmansai ją gerokai
išplėtė.
1898
m.
geležies
apdirbimo
fabrike pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje
pramoninė elektrinė! Okupantams užėjus,
fabrikas gavo „Pergalės“ vardą, o šiandien
čia
vyksta
ir
elektroninės
muzikos
vakarėliai. Netoliese – fabriko darbininkų
klubo griuvėsiai.

20. „KAUNO AUDINIAI“

26. „LIETŪKIS“

30. AVALYNĖS FABRIKAS „LITUANICA“

Nemaža
dalis
dabartinio
„Akropolio“,
žvelgiant iš Gedimino gatvės, – tai istorinis
„Kauno
audinių“
pastatas,
sumaniai
konvertuotas į verslo centrą. Įmonę 1930 m.
Karmelituose įkūrė latvis Hirschas. Prieš pat
karą šilko gamintojų apsukos buvo 0,9 mln.
metrų per metus, o 1977 m., įmonei išaugus ir
fiziškai – jau 7,1 mln. metrų audinių, dirbo
1500 darbuotojų.

Pavadinimas „Lietūkis“ daugeliui asocijuojasi
su tragedija – žydų žudynėmis, 1941 m.
įvykdytomis kooperatyvų sąjungos garažų
teritorijoje. Bet pati Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų sąjunga turėtų būti prisimenama
šviesesniame kontekste. Juk prieš karą
„Lietūkio“ eksportas sudarė apie 15 proc. viso
šalies eksporto. Daug ką, ko reikėjo Lietuvai,
įmonė
ir
importuodavo.
Beje,
būtent
„Lietūkio“ pagrindu sovietai įkūrė Lietuvos
vartotojų kooperatyvų sąjungą. O Kauno
savivaldybės paveldotvarkos programos dėka
visai neseniai savo veidą ir istorinį užrašą
atgavo kooperatyvo pastatas (arch. Karolis
Reisonas) Vytauto prospekte.

Tarpukariu
„Lithuania“
pavadinimu
pakrikštytas avalynės fabrikas buvo nedidelis,
išsiplėtė tik 1940 m., išstūmęs kitas čia
veikusias įmones. Nacionalizavus pervadintas
„Raudonuoju
spaliu“,
o
galiausiai
ir
„Lituanica“.
Raudonų
plytų
priestatas
senamiestyjeatsirado vėliau. Ant istorinio
fasado
puikuojasi
vienas
didžiausių
ir
įsimintiniausių gatvės meno pavyzdžių –
„Senelis išminčius“, kurio autoriai – Tadas
Šimkus ir Žygimantas Amelynas. Fabriko
erdvėse keletą metų veikė laisvo meno erdvė
„Fluxus ministerija“, o ateitis – klaustukas.
Pati „Lituanica“ bankrutavo prieš porą metų.

Griunvaldo g.

21. METALO FABRIKAS „MINERVA“
Vytauto pr. 24

Ar graži jums naujoji Kauno autobusų stotis?
O pamenate senąją, raudonų plytų? Ji niekur
nedingo – čia veikia maitinimo ir kitos
įstaigos. Bet suvis įdomiausia, kad kadaise tai
buvo metalo fabrikas „Minerva“. Jo istorija
siekia dar 1862 m. ir yra marga – tarp
gaminių, pavyzdžiui, būta ir kryžių bei kapų
tvorelių. Fabriko savininkui Mikalojui Rekošui
buvo itin svarbu Kaune turėti elektrinę – su
kitu to meto verslininku Tilmansu jis savo
pasiekė 1900-aisiais. Fabrikas nunyko dar
tarpukariu, kaip ir Rekošų šeimos medinis
namas,
stovėjęs
dabartiniame
Vytauto
prospekte.

22. „STUMBRAS“
K. Būgos g. 7

Dar 1906-aisiais prasidėjusi įmonės istorija
geriausiai pažįstama „Stumbro“ muziejuje,
veikiančiame fabriko pastatų komplekse prie
abiejų Kauno stočių (anksčiau tai buvo
vieta tarp Cerkovnaja gatvės ir Fruktovyj
skersgatvio). Įmonės tuometinėje Kauno
gubernijoje steigimą lėmė caro priimtas
monopolio įstatymas – visą degtinės gamybą
ir pardavimą valstybė perėmė į savo rankas.
Pirmojo pasaulinio karo metu sėkmingą įmonę
vokiečiai iš esmės sugriovė, čia net pirtį
įsirengė. Tarpukariu „Stumbras“, kaip svarbus
pramonės
elementas,
buvo
aktyviai
atnaujinamas: pirkta naujausia technika,
remontuoti pastatai. Atėjus sovietams daug
dėmesio skirta įmonės modernizavimui, o tai
turėjo įtakos kokybei – produkcija vertinta ne
tik Lietuvoje. Na, o daugiau sužinosite ir
istorinių etikečių pamatysite jau minėtame
muziejuje – prieš eidami susitarkite.

23. „VOLFAS-ENGELMAN“
Kaunakiemio g. 2

Nebuvo jokio Volfo Engelmano! Ir gatvė,
esanti šalia šios daryklos, savo pavadinimu
įamžino abu prie jos gimimo prisidėjusius
asmenis. Tai tėvo Rafailo verslą, apie kurį
čia irgi rašome, perėmęs Iseras Beras
Volfas ir Ferdinandas Engelmanas, kurio
daryklą, veikusią nuo 1860 m., Volfas su
kolega nupirko. Po 1918 m. į Lietuvą grįžę
aludariai atstatė karo metais nukentėjusį
bravorą ir galiausiai visas įmones sujungus
į vieną gimė „I. B. Volfas-Engelman“
akcinė bendrovė, užėmusi iki 40 proc.
anuometinės Lietuvos alaus rinkos. „Raudonoji
pašvaistė“, „Perkūnas“, „Ragutis“, „Gamykla
Nr. 2“ – okupacijos metais pavadinimai
mainėsi. Apie „Ragučio“ vietoje esantį „Kauno
alų“ skaitykite kitoje dalyje, o „Volfukas“, kaip
daryklą vadina kauniečiai, kviečia užsukti ir į
mini bravorą, firminę parduotuvę, rengia
aludarių dienas ir kitus įvykius.

24. „SANITAS“

Vytauto pr. 3

2022-aisiais šimtas sukanka ne tik Lietuvos
krepšiniui, bet ir vienai didžiausių bei
seniausių Lietuvos farmacijos kompanijų.
Žydai verslininkai Rozenbergas, Taubmanas
ir Judasinas įkūrė chemijos farmacijos
laboratoriją,
kurioje
iš
pradžių
buvo
gaminami kosmetikos produktai. Vaistai
čia radosi vėliau, „Sanitas“ tapo pirmuoju
tablečių gamintoju Lietuvoje. Senųjų fabrikų
Karmelituose
nebelikę,
bet
pavadinimą
neseniai pakeitusiai ir tarptautine tapusiai
įmonei sekasi puikiai – persikėlusi į Aleksotą ji
kuria per 50 pavadinimų produktų.

25. MUILO IR PARFUMERIJOS
FABRIKAS „BERAR IR KO“
Karaliaus Mindaugo pr. 17

Dar 1853 m. Kaune įsteigtas pirmas muilo
fabrikas – jų vis daugėjo, visgi tai buvo mažos
manufaktūros. „Berar ir Ko“ – pirmasis būtent
tarpukariu
Kaune
įsikūręs
muilo
ir
parfumerijos fabrikas. Jame buvo gaminami
muilai, odekolonai, kita parfumerija – daug
kas su firminiu meškos ženklu. Ir vienas
ypatingas gaminys – „Kipro Petrausko“
muilas, „pagamintas iš švelniausių riebalų,
pasižymi aukšta kosmetikos kokybe“. Tai bent
žvaigždė buvo operos solistas, tiesa?

Vytauto pr. 43

CENTRAS /
SENAMIESTIS

27. AMERIKOS LIETUVIŲ AKCINĖS
BENDROVĖS GARAŽAS
Maironio g. 7

Manote, neturime automobilių pramonės
istorijos? JAV galimybių įkvėpti Amerikos
lietuviai jums paprieštarautų. Juk reikėjo
skubiai naikinti konkę, arklių tramvajų. Taigi
1920 m. Kaune veiklą pradėjo Amerikos
lietuvių prekybos bendrovė (Amlit) – miesto
centre pasistačiusi garažą su degaline,
aktyviai vykdė autotransporto plėtrą ir svariai
prisidėjo prie šalies modernizacijos. Vertėsi
automobilių ir jų dalių prekyba, remontu,
surinkinėjo dviračius, gamino autobusus ir net
organizavo jų reisus bei vairuotojų kursus. Net
ir funikulierius kauniečiams pagamino „Amlit“.
Beje, apie minėtą garažą – jis buvo dviejų
aukštų, nes dar nebuvo HES’o ir Kauną
pavasarį užliedavo Nemunas…

28. „KAUNO ALUS“
Savanorių pr. 7

Ar vaikščiodami po Kauno centrą retkarčiais
užuodžiate
kepamą
duoną
primenantį
aromatą?.. Tai – alus! Pačiame Kauno centre
gėrimas verdamas dar nuo 1846 m. Prie
tuomečio Varšuvos–Sankt Peterburgo pašto
trakto daryklą įsteigė šveicarai Maksas ir
Henrieta Bliumentaliai – ir nuolat plėtė
pajėgumus, 1922 m. įmonė parduota ir tapo
„Ragučiu“ – šį etapą primena šalia daryklos
stovintis jos darbuotojams skirtas namas, taip
ir vadinamas, dekoruotas alaus ragais, tik
gerokai apšepęs. Nacionalizavus darykla
sujungta su kita įmone, bet pavadinimas liko.
Dingo jis tik 1991 m. – o dar po dešimtmečio
įmonė
tapo
„Kauno
alumi“.
Daug
naujovių įsteigusi darykla paveldėjo istorinius
Žaliakalnio
kalvos
šlaite
iškastus
alaus brandinimo rūsius, kuriuos pritaikė
šiuolaikiniams
procesams.
Užsukite
į
ekskursiją!

29. FABRIKAS „FLORANCE“
Jonavos g. 21

Kaip pasakojama Kauno miesto muziejaus
virtualioje ekspozicijoje, tarpukario Kaune
kosmetikos
ir
parfumerijos
gamybos
flagmanas buvo parfumerijos ir muilo fabrikas
„Florance“, veikęs 1921–1940 m. Jo pastatai
neišliko (teritoriją užėmė avalynės gamintojai),
bet kvepalų buteliukai jau tapę muziejaus
eksponatais. Intriguoja: 1926 m. pradėtų
gaminti kvepalų ir odekolono „Lilas de
Lithuanie“ reklamoje buvo skelbiama, kad šie
produktai sukurti iš lietuviškų alyvų. „Tai
turėjo būti rimtas iššūkis, nes net ir šiomis
dienomis pagaminti kvepalus iš alyvų yra
gana sudėtinga“, – rašo muziejus.

LABAS,

Jonavos g. 3

VILIJAMPOLĖ

31. PRANO ZIBERTO ŠILKO

KOMBINATAS
Neries kr. 13

Intensyviai besiplečiant „Kauno audiniams“,
1951 m. atidarytas cechas Vilijampolėje. Vėliau
jis tapo Kauno pliušo-šilko kombinatu ir, kaip
tuomet rašyta, vienu stambiausių respublikoje.
1988 m. kombinatas pagamino apie 30 mln.
metrų dirbtinio šilko audinių!.. Gaminiai
pasiekdavo net Kubą ir kitas sovietams
draugiškas respublikas. Dar įdomu tai, kad
kombinato valgykla buvo pripažinta geriausia
visuomeninio maitinimo įmone Sąjungoje.
Šilku austoje istorijoje tašką padėjo fabriką
privatizavusi „legendinė“ bendrovė EBSW.

32. „DAILĖS“ KOMBINATAS
Jurbarko g. 2A

Po „Dailės“ kombinatą okupacijos metais
turėjo Vilnius, Klaipėda ir, žinoma, Kaunas,
kur dirbo apie 300 žmonių. Išsamiai
kombinatų istorija aprašyta Rasos Dargužaitės
knygoje „Meno pramonė. „Dailės“ kombinatų
veikla“. Šių įmonių istorija – tai Lietuvos
dizaino istorija, tik šis žodis sovietų laikais buvo
perdėm vakarietiškas ir keičiamas „taikomąja
daile“. Oda, juvelyrika, interjero elementai,
keramika – tikrai ne tik serijiniai darbai, bet ir
mažatiražiai meno kūriniai, taip pat ir
autoriniai, gimę čia „pagal paskyrimą“
dirbusių asmenybių galvose. Kaune garsėjo
keramikų cechas. Šiandien šalia buvusio
kombinato (dabar tai verslo centras) vis dar
veikia keramikos dirbtuvės su istorinėmis
krosnimis! Pasidomėkite – „Kita Neries pusė“.

33. „LIEPSNA“

Raudondvario pl. 94

Lietuvos degtukų akcinė bendrovė savo veiklą
pradėjo 1927 m. ir tais metais pagamino 9
mln. dėžučių degtukų. 1930 m. Lietuvos
vyriausybė pasirašė sutartį su švedais.
Galiausiai bendrovė supirko kitas degtukų
gamybos įmones ir tapo švedų bendrovės
atstove Lietuvoje. „Liepsna“ fabrikas tapo
pokariu. Fabriko produkcija platinta Lietuvoje,
taip pat buvo eksportuojama į Lenkiją, Latviją,
Didžiąją Britaniją, Ukrainą, Rusiją, Izraelį,
Pietų Afriką. Degtukų fabrikas buvo unikalus
tuo požiūriu, kad gamybos procesas ir
technologija nesikeitė nuo pat įmonės įkūrimo
XX a. 3 dešimtmetyje. Deja, šiandien tai – tik
atsiminimas.

sveiki atvykę į miestą, pasigaminusį save – nuo kojinės iki
plytos, nuo aliejaus iki autobuso. Nuo XIX a. vidurio, kai
nutiestas geležinkelis, Kaunas, carinės gubernijos centras,
ėmė smarkiai augti. Senamiestyje ir kituose senesniuose
rajonuose, aišku, manufaktūrėlės bruzdėjo ir anksčiau,
bet tai, ką galime vadinti pramone, prasidėjo tuomet.
Etapų čia daug: gubernijos laikas, du karai, Laikinosios
sostinės fenomenas, nacionalizacija ir atkūrus Nepriklausomybę ištikusi virtinė bankrotų. Šiandien Kauno pramonė visai kitokia nei prieš šimtmetį, ir didžiausių apsukų
reikėtų ieškoti Laisvojoje ekonominėje zonoje. Bet pasivaikščioti įdomu ir po Pramonės rajoną, ir po Karmelitus,
ir po tą patį Senamiestį ar Vilijampolę – daugelis čia
aprašomų pastatų neišlikę ar smarkiai perstatyti, bet vis
dar tvyro tas su niekuo nesupainiojamas kaunietiškas
verslumo aromatas.

IŠLEISTA 2022

36. KAILIŲ FABRIKAS „VILKAS“
Raudondvario pl. 101

Kailių imperijos pradžia – Kėdainiuose, čia
1932 m. firmą įkūrė broliai Vinikai, vėliau
veiklą perkėlę į Kauną. „Vilko“ vardas – iš
tarpukario, o sovietų okupacijos laikais
fabrikui duotas komunisto Kazio Giedrio
vardas. Yra nemažai istorijų apie iš fabriko
kailius nešdavusius ir taip prie algos
prisidurdavusius darbuotojus… Šiandien vieta
žymi tuo, kad čia veikia renginių erdvė
„Gargaras“. Na, ir begalė versliukų.

37. „VOLFO“ BRAVORAS
Radvilų Dvaro g. 2A

Raudondvario pl. 80

Jau daugiau nei 90 metų „Audimas“ rengia
kauniečius, Lietuvos ir kitų šalių gyventojus
jaukiais ir kokybiškais gaminiais. Šiandien
įmonė
savo
srityje
didžiausia
Baltijos
šalyse – ir vis dar veikia senojoje
Vilijampolėje, kur tekstilės įmonių tarpukariu
buvo gausu. Tiesa, galėjo veikti ji Vytauto
prospekte, o pirmiausia įsikūrė M. Daukšos
gatvėje, tuomet – metalo fabriko teritorijoje
Šančiuose. Kaip teigė reklama, įmonė
„gamino stiprią ir gražią medvilnės medžiagą
apvalkalams,
kostiumams,
pamušalams“.
Sovietų laikais „Audimas“, kaip ir „Silva“ bei
kiti fabrikai, priklausė Adelės Šiaučiūnaitės
trikotažo gamybiniam susivienijimui. Atkūrus
Nepriklausomybę
šis
prekės
ženklas
atsinaujino ir sustiprėjo.

40. KAUNO ŽIEMOS VIDAUS VANDENŲ

UOSTAS

Raudondvario pl. 113
Važiuojant Raudondvario link ir žvilgtelėjus
kairėn tikrai gali pamanyti, kad gyveni upių
mieste. Čia žiemoja, o ir vasaroja daug laivų
laivelių. Uostas gamybinis, įrengta laivų
technikos priežiūros gamybinė bazė. Taip
lengvai nepasivaikščiosi, bet susitarus filmuoti
galima – pavyzdžiui, „Pelėdų kalną“.
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Europos pr. 106

1923 m. buvo įregistruota Lietuvos kiaušinių ir
valgomųjų daiktų akcinė bendrovė „Maistas“,
kurią valdė Jonas ir Juozas Vailokaičiai.
Vėliau,
nusprendus
plėstis,
bendrovė
pervadinta
Pirmąja
Lietuvos
eksporto,
skerdyklų ir šaldytuvų bendrove „Maistas“.
Pagrindiniu jos tikslu tapo mėsos produktų ir
gyvulių eksportas. Aleksote šalia aerodromo
nuspręsta statyti pirmąjį tokį šalyje mėsos
perdirbimo kombinatą. 1940 m. įmonė
nacionalizuota ir pervadinta į Kauno mėsos
kombinatą. Po Nepriklausomybės atkūrimo
įmonė pavadinta „Kauno maistu“, vėliau
bankrutavo. Šiuo metu „Maisto“ pastatuose
veikia įvairūs verslai, yra ir kultūrinių
akcentų
–
alternatyvi
renginių
erdvė
„Potiomkinas“.
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Europos pr. 21

PALEMONAS

46. „PALEMONO KERAMIKA“
Pamario g. 1

Signataras
Jonas
ir
kunigas
Juozas
Vailokaičiai kartu su inžinieriumi Vladu Geiga
tuometinėje „niekieno žemėje“ 1922 m. įkūrė
didžiausią ir moderniausią šalyje plytinę,
pakrikštytą mitinio kunigaikščio Palemono
garbei. Iš įmonės produkcijos pastatyta ne tik
pusė Kauno, bet ir bene pusė anos
nepriklausomybės mūrinių pastatų visoje
šalyje. Lietuvos banko, Teisingumo ministerijos
(dab. Filharmonija) ir Kauno centrinio pašto
rūmai – visa tai ne be siuntinių iš Palemono.
O kur dar Prisikėlimo, Šančių, Reformatų
bažnyčių bokštai?
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45. KAUNO AVIACIJOS GAMYKLA
Kadaise čia kurti garsieji ANBO serijos
lėktuvai, projektuoti Antano Gustaičio. Dabar
buvusioje
aviacijos
gamyklos
teritorijoje
kuriamas objektas, skelbiantis apie naują
pramonės etapą Aleksote ir Lietuvoje.
Naujasis pramonės ir inovacijų parkas kyla
praeityje kariškiams priklausiusioje 30 ha
teritorijoje. Čia kursis inovacijų įmonės,
laboratorijos, inovacijų bei testavimo centrai.
Bus siekiama, kad ši vieta taptų darnios
architektūros ir dizaino lydere, tad naudojami
atsinaujinantys ištekliai, ribojamas poveikis
aplinkai, skatinamos ekoinovacijos. Teritorija
veiks ir kaip atvira laboratorija naujoms
technologijoms plėtoti.

18.
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19.

Plytų kokybė tuomet buvo puiki, tad, nors
mediniai
malūno
komplekso
statiniai
neišliko,
paskirties
nepakeitusį
nemažą
istorijos
„gabalą“
galima
pamatyti
ir
šiandien – važiuojant H. ir O. Minkovskių
gatve ar vaikštinėjant Nemuno saloje.
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44. „KAUNO GRŪDAI“

Tvirtovės kasdienybė – ne tik rikiuotės,
pabūklai, strategija. Tai ir tokie esminiai
gyvenimiški
dalykai
kaip…
maistas.
Kairiajame Nemuno krante XIX a. pab.
pastatytas dujinis malūnas, greta jo – grūdų
saugyklos, sandėliai, kareivinės ir kt. Ta pati
komplekso paskirtis išliko ir po Pirmojo
pasaulinio karo, kai malūnas ir sandėliai
perduoti Lietuvos krašto apsaugos ministerijai.
Antrojo pasaulinio karo metais ir vėliau čia
šeimininkavo okupantai – sovietų kariškiai
naudojo sandėlius pagal pirminę paskirtį iki
1993 m. Vėliau malūną ir sandėlius įsigijo AB
„Kauno grūdai“.
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Dar 1928 m. broliai Jankelis ir Ošeris
Uliamperliai Vilijampolėje įkūrė trikotažo
dirbtuvę, kurios biuras buvo senamiestyje.
Pirmajame aukšte buvo atliekamos formavimo operacijos, kituose – mezgimo ir siuvimo.
1940
m.
nacionalizuota
įmonė
tapo
Valstybiniu kojinių fabriku „Silva“, o karo
metais tęsė veiklą Strumf und Wirkwaren
fabrik „Silva“ vardu. Pokariu fabrikas ėmė
specializuotis vaikiškų kojinių bare – tai
pirmas fabrikas Sovietų Sąjungoje, pradėjęs
gaminti vaikiškas kojines-kelnes. Daugybę
lietuvių ir ne tik jų savo kūriniais šildžiusio
fabriko istorija baigėsi bankrotu 2002 metais.
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Raudondvario pl. 93

43. AKCINĖ BENDROVĖ „MAISTAS“

46.
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39. „SILVA“

Europos pr. 114

1938 m. kaip Š. Zalberio koklių ir keramikos
fabrikas įsteigta įmonė nuo 1964 m. pradėjo
plėtoti dailiosios ir buitinės keramikos gamybą.
1974 m. joje įsteigtas eksperimentinis kaulinio
porceliano gamybos baras, o šiandien laukinę
privatizacijos erą išgyvenusi „Jiesia“ yra
vienintelė
sertifikuota
serijinio
kaulinio
porceliano gamykla Baltijos šalyse. Ji išties
unikali – daugiau kaip 90 proc. dirbinių
gaminama ir dekoruojama rankiniu būdu.
Kavos, arbatos, pietų servizai, puodelių
komplektai,
suvenyriniai
dirbiniai,
vazos – prieš keletą dešimtmečių „Jiesios“
gaminiai buvo geidžiami suvenyrai iš Kauno.
Gal metas atgaivinti šią tradiciją?

ŠILTNAMIŲ G .

38. „AUDIMAS“

42. PORCELIANO FABRIKAS „JIESIA“
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Rafailas Volfas seniausią alaus daryklą dabartinio Kauno teritorijoje įsteigė tuomet miestui
nepriklausiusioje Slabadoje 1853 m. Iki šių
dienų išlikę du XIX a. raudonų plytų daryklos
pastatai ir du mediniai namai. Fachverko
detalėmis stebinančiame komplekse jau
šeimininkauja nauji, su gėrimais nesusiję
savininkai. Čia vyko šiuolaikinio cirko
festivalis, savo plieno žirgus burzgina baikeriai,
o kuria kryptimi kompleksas pasuks ateityje,
kol kas neaišku.
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Raudondvario pl. 76

Kaip
rašyta
reklaminiame
lankstuke,
1926 m. D. Gamzaus ir S. Kagano-Rapoporto
Kybartuose buvo įsteigta akcinė bendrovė
„Textilia“, kuri moterų audėjų bei pynėjų
paslaugoms pradėjo gaminti kaspinus, taftines
skaras, gumas. 1939 m. fabrikas atidarytas
Kaune, nacionalizuota įmonė pavadinta
„Kaspinu“. 1988 m. fabrikas gamino 69,8
milijonų metrų kaspinų, 1,176 milijonus vienetų
austų pusvilnonių, 3,147 milijonus vienetų
margintų ir vienspalvių sintetinių skarų bei
šalikų, 590 tūkstančių vienetų rankšluosčių ir
kitos produkcijos. Įmonė gamino ir techninės
paskirties kaspinus, naudojamus siuvimo,
avalynės bei tekstilės pramonėje, ir netgi
dirbtines kraujagysles.

Europos pr. 91

Stiklo fabrikas „Aleksotas“ įkurtas 1927 m.
Nors pradžia dėl patirties stokos buvo sunki, jis
veikia ir šiandien. Tarpukariu gamino įvairius
buitinius indus, žibalinių lempų ir žibintų
stiklus, vėliau – ir butelius. Įdomu, kad
1951–1970 m. čia atskirą kūrybinę patalpą
turėjo Lietuvos stiklo patriarchas prof. Stasys
Ušinskas. Čia dirbo ir jo sesuo, padėjėja bei
mokinė Filomena Ušinskaitė (1921–2003).
Nors pagrindinė gamybos sritis okupacijos
metais fabrike buvo buteliai, tuomet čia kurti
ir dekoratyviniai stiklo indai. Fabrike darbavosi
tuometinį St. Žuko taikomosios dailės
technikumą baigę stiklo meistrai. Vėliau
fabriką privatizavus, meninio stiklo gamybos
dalies istorija buvo baigta.
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35. „KASPINAS“

ALEKSOTAS

41. ALEKSOTO STIKLO FABRIKAS
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Raudondvario pl. 127

Kaip rašoma Kauno paveikslų galerijoje
eksponuotos puikios ciklo „Didžioji pramonė“
(kuratorė
Auksė
Petrulienė)
parodos
anotacijoje, „istorinis gumos dirbinių fabrikas
Kauno „Inkaras“ jau prieškariu stipriai
veikė
lietuvio
identitetą:
nacionalinė
avalynė – vyžos ir naginės – buvo masiškai
pakeistos
patogiais
guminiais
„Inkaro“
kaliošais“. Tai šis fabrikas okupacijos metais
visai Sąjungai padovanojo „inkariukus“. Čia
virė gyvenimas – veikė net teatras, nekalbant
jau apie futbolo klubą. Privatizacijos eroje
„Inkaras“ skaudžiai nukentėjo, į istoriją įėjo jo
darbuotojų bado streikas. „Inkariukai“ atgimė
naujųjų verslininkų galvose, bet tai jau visai
kita ir ne tokia romantiška istorija.
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34. „INKARAS“

