
ALKA SIMAS KUDIRKA ARCHYVAS 

Danelė Vidutis perdavė Simo Kudirkos archyvą ALKAI 2012 kovo mėnesį. Danelei Vidutis 
perdavė Peter Abbruzzese, buvęs State Department darbuotojas, iš Alexandria, VA, 2010 kovo 4. 
Anot Abbruzzese, jis pastebėjo, kad ketinama daiktus išmesti, bet jis paprašė, kad jam perduotų. 
Nors jis nedirbo State Department tuo metu, kad Kudirka bandė pabėgti į laisvę, jis gerai 
prisimena, kaip visuomenė buvo šio įvykio sukrėsta ir juto, kad negalima tų archyvų išmesti. 
 
Laikomas spintoje Nr. 26. 
 
Dėžės 
 Nr. 

Bylos 
Nr. 

Bylos turinys 

1 1 „Trumpas mokyklinis vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynas, 
sudarė A. Kareckaitė, H.Kazlauskaitė, V. Kazlauskaitė, Valstybinė 
Pedagoginės literatūros leidykla, Kaunas, 1963 (1 kopija) 

  „Attempted Defection by Lithuanian Seaman Simas Kudirka,“ Hearings 
before the Subcommittee on State Department Organization and Foreign 
Operations of the Committee on Foreign Affairs House of Representatives 
Ninety-first Congress Second Session“, December 3, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 
1970 (3 kopijos) 

  Kudirkos užrašų knygelė. 
  Kapitono John Bruce sąrašas Simo Kudirkos daiktų, taip pat vertimas į 

anglų kalbą Kudirkos įrašų jo užrašų knygelėje (1970 gruodžio 14). (23 
vnt) 

  Atšviesti trumpi tarybiniai straipsniukai „Visas audras atlaiko“ (V. Pipkino) 
ir „Šventiniai liaupsinimai“ (J. Grigaičio) su atšviesta kopija (2 vnt) 

  Iškarpa straipsnio apie aktorių Spencer Tracy „Jis visada buvo savimi“ (S. 
Gerasimovo, TSRS liaudies artisto), taip pat atšviesta kopija straipsnio. (2 
vnt) 

  Iškarpa - nuotrauka fotografo Alekso Sterling iš „Kvik“, Miunchenas su 
dviem atšviestom kopijom (3 vnt) 

  Iškarpa straipsnelio „Vienos kalbos“ M. Lukšytės ir atšviesta kopija (2 vnt) 
  „One Day in the Life of Simas Kudirka and the State Department“ (Smith 

Simpson), Foreign Service Journal, 1979 rugsėjis. (6 vnt) 
  Mašinėle rašytas eiliuotas kūrinėlis „Wir ist Schuld“  ir atšviesta kopija (2 

vnt) 
  Iškarpa straipsnio „Drei Monate – und Sie sprechen eine Fremdsprache!“ 

Theo Auerbach su atšviesta kopija (3 vnt) 
  Maža nuotraukėlė vyruko su atšviesta kopija (2 vnt) 
  Kiriliškom raidėm spausdintas radijo laiškutis Simui iš „Genia“ FM KLD 

NR 10484 25 1000 ESRE K S ir atšviesta kopija (2 vnt) 
  Kiriliškom raidėm spausdintas radijo laiškutis Simui iš „Genia“ KLPD NR 

7021 20 5 1409 ir atšviesta kopija (2 vnt) 
  Simo Kudirkos nuotrauka, Genės Kudirkienės nuotrauka ir Committee on 

Foreign Affairs raštiškas pranešimas, kad leidžia platinti šias nuotraukas. (3 
vnt) 

  Simo Kudirkos užrašų knygutės puslapių atšviestos kopijos (50 vnt) 
  Iškarpa iš Valstybinio banko SSSR – Valiutų kursas, 1969 rugpjūtis – dvi 

kopijos (2 vnt) 
  Valstybinis Simo Kudirkos dokumentas ir atšviestos puslapių kopijos (5 

vnt) 
  Rusiška radiograma Nr. 8443 Simui Kudirkai iš „Kudirkai“ ir kopija (2 vnt) 
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  Mašinėle rašytas eiliuotas kurinys prasidedąs „Blaue Falter erinnen“ ir 
atšviesta kopija (2 vnt) 

  Kiriliškom raidėm spausdintas angliškas tekstas su trumpom žinutėm iš 
įvairių miestų „Washington: The 50 th anniversary of the first ...“ (3 vnt) 

  Radiograma Kudirkai iš Sašos KLD 8499 23 I8 I700 su ranka rašytais 
užrašais ir atšviesta kopija (3 vnt) 

  Anglų kalba sąrašas Simo Kudirkos daiktų su ranka rašytais angliškais 
užrašais (4 vnt) 

  Dviejų radiogramų vertimai į anglų kalbą (abi iš Klaipėdos, iš Genios, Nr. 
10484 ir Nr. 7021 (1 vnt)  

  Uosto nuotrauka su dviem atšviestom kopijom (3 vnt) 
  Anglų kalba radiograma kiriliškom raidėm su ranka rašytais užrašais; ranka 

rašyti užrašai: „Kaip jie mus sušaudė Jonas Petruitis 1943 VII-26 Tiražas 
20 000 egz. G.m.b..H 75X96 cm spaudė ir Šešupės sp.“ ir atšviesta kopija 
(3 vnt) 

  Kiriliškom raidėm vokiškas tekstas iš įvairių pasaulio miestų 1968 lapkritis 
su atšviesta kopija „Guten Tag Heute...“ (3 vnt) 

  Kiriliškom raidėm spausdintas anglų kalba tekstas su atšviesta kopija – 
įvairios trumpos žinutės su ranka rašytais užrašais, su atšviesta kopija 
„Penki požeminiai branduoliniai bandymai Rucijoje 1970.09.08 6020 
Poseidon 10atskirų kovinių galvusijų(?) (3 vnt) 

  Kiriliškom raidėm tekstas, datuotas 1969 m. su atšviesta kopija 
„Sekretariatu pravlenija Cojuza pisatel RFSR“ (2 vnt) 

  1976 gruodžio 28 angliškai rašytas laiškas Simui Kudirkai iš Wayne L. 
Hays, kuriame aiškinama, kad jo daiktai, palikti Vigilant laive jam 
grąžinami su ranka rašytais užrašais (3 vnt) 

  Simo Kudirkos paso negatyvas, žmonos nuotrauka, Kudirkos nuotrauka, ir 
Committee on Foreign Affairs pranešimas, kad galima platinti nuotraukas 
(4 vnt) 

  Dvi radiogramos iš Simo Kudirokos, viena – žmonai, kita – dukrelei su 
atšviesta kopija (2vnt) 

  Kiriliškom raidėm kuria nors romansų kalba tekstas, prasidedąs 
„Declaracion del partido i del gobierno ce albania...“ (2 vnt) 

  Kiriliškom raidėm vokiškai parašytas tekstas, turbūt radiograma, 
prasidedanti „Kuala Lumpur/ Kuala Lumpur/ha/ in der Malaisia / 
hauptstadt Kuala Lumpur und in Penang ist es zu ...“ , (kopija ir originalas, 
su ranka įrašytom pastabom). (3 vnt) 

 
Sutvarkė Mirga Girniuvienė 
2012 balandžio 21 
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