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lna VAISIÜNAlTE 

Sveicarijos lietuviq bendruomenes tsikürimo 
pedsakai A. Gerucio archyve 

Po Antrojo pasaulinio karo pasaulyje pa
sklidus desimtims tükstanCi4 lietuvi4, mafa 
taCiau aktyvi Lietuvi4 sala susibüre Alpi4 pa
pedeje, Sveicarijoje. Bütent tuomet pasaulyje 
pasklidusiems lietuviams iskilo natüralus 
noras sukurti visus lietuvius jungianCi'! or
ganizacij'! - Pasaulio lietuvi4 bendruomen~ 
(toliau - PLB). Vieni pirm4j4 Vyriausio Lie
tuvos ISlaisvinimo komiteto (toliau - VLIK) 
pasiülyta ideja kurti PLB susidomejo Sveica
rijos lietuviai, kurie aktyviai prisidejo prie 
PLB konstitucijos kürimo ir jau 1949 m. sau
sio 15 d., jküre PLB apylink~ Ciuriche. 

Pries kelerius metus aptiktas pirmasis 
Sveicarijos lietuvilf iinilf numeris Sveicari
jos lietuvi4 bendruomeneje (toliau - SLB) 
isprovokavo diskusijas de! Bendruomenes 
jkürimo datos. Daugelj met4 manyta, kad 
SLB jkurta 1952 m. vasario 17 d., taCiau rasti 
nauji faltinai - Sveicarijos lietuvilf iinilf pir
masis numeris - byloja1, kad Bendruomenes 
kürimasis prasidejo kur kas anksCiau, dar 
1949 metais. Sioje faltini11 publikacijoje, pasi
telk~ archyvinius dokumentus, pristatysime 
ilgai uztrukusj SLB organizavimosi proceS'!· 

Ieskant saltini11 buvo per:Z.iüretas ne vienas 
su SLB susijusio asmens archyvas, t. y. Sta
sio LozoraiCio2, Vaclovo Dargufo3, Alberto 

Gerucio• archyviniai fondai. Visgi informa
cijos apie SLB pavyko aptikti tik A. GeruCio 
asmeniniame archyve, saugomame Vilniaus 
universiteto bibliotekos RankrasCi4 skyriuje. 
Bütent siame fonde rasti saltiniai pasirinkti 
siai publikacijai, kurioje pateikiami anksciau 
nepublikuoti ir neskelbti saltiniai, geriausiai 
atskleidziantys pagrindinius lüzinius aspek
tus, kuriant SLB. Siekiant iSlaikyti faltiniq 
originalum'l ir autentiskumq, kalba ir stilius 
netvarkyti, palikti originalüs miest4 pavadi
nimai, netradiciniai posakiai. · 

Pirm'!H kart'l Sveicarijq A. Gerutis ap
lanke dar studij4 metais, veliau sugrifo 
kaip Lietuvil! pasiuntinybes Berne pirmasis 
sekretorius, vadovavo spaudos skyriui. Jis 
buvo vienas iS lietuviSkos veiklos Sveicarijoje 
varikliq, prisidejo prie bendruomenes sukü
rimo ir veiklos, priklause pirmajai valdybai. 
A. GeruCio archyve aptikti SLB dokumentq 
rinkiniai pasakoja apie organizacijos jküri
mq ir veikl'!. Fonde yra 4 SLB veiklai skirti 
rinkiniai, kurie apima laikotarpj nuo 1948 

iki 1979 m5• Siuose keturiuose tomuose at
siskleidzia issamus SLB veiklos vaizdinys, 
pradedant pirmaisiais zingsniais, kuriant 
SLB ir santykius su Sveicarijos lietuviq S<!
junga (toliau - SLS), ir baigiant jau visiSkai 

121 



susiformavusios bendruomenes palikimu, 
protokolais, pranesimais ir kita. Bylq pusla
piai nenumeruoti, dokumentq rinkiniai su
daryti atvirkstines chronologijos princip4. 
Bylas sudaro masinele arba ranka rasyti do
kumentai, dauguma jq pasirasyti. Juodrasti
niai dokumentq variantai su ranka prirasy
tais komentarais, datomis. 

Dokumentai publikacijoje yra isdestyti 
remiantis chronologini4 principq, taip skai
tytojui bus kur kas paprasCiau suprasti sude
tingus organizacinius procesus. Pirmasis do
kumentas - SLS valdybos susirinkimo proto
kolas, kuriame nusprendziama palaikyti SLB 
kürimo iniciatyvq, organizavimq paliekant 
zmonems, o SLS likvidavimo klausim'! nu
spn:sta svarstyti tik tada, kai naujoji orga
nizacija visiSkai susikurs. Saltinyje aiskiai 
nubreziamos dviejq organizacijq santykiq ri
bos, kurias galime toliau stebeti ketvirtajame 
dokumente - i950 m. kovo 11 d. laiSke PLB 
Ciuricho apylinkes pirmininkui. LaiSke prie
kaistaujama del ufsit~susio naujosios organi
zacijos kürimo. Nors SLS kuriant SLB bande 
laikytis atokiau ir nesivelti i organizacinius 
klausimus, vis delto saltinyje ji aktyviai ska
tina Ciuricho apylink~ nedelsti ir imtis inici
atyvos kuriant SLB. 

Antrasis dokumentas - oficialus PLB apy
linkes Ciuriche kreipimasis i visus Sveicari
joje gyvenanCius lietuvius. Tai pirmasis ofici
alus sios institucijos kreipimasis i Bendruo
men~. Siame dokumente pranesama apie 
Ciuricho Apylinkes isteigimq 1949 m. sausio 
i5 dienq. Sios Apylinkes iniciatyva imta orga
nizuoti SLB. Tai buvo pirmasis realus veiks
mas, kuriant naujq organizacijq. 

TreCiajame dokumente - laiske inzinie
riui Navickui - nurodoma, kad antroji PLB 
apylinke Sveicarijoje jkurta 1949 m. kovo 4 

d. Berne. Dokumentas jdomus savo dvily
pumu. LaiSke pranesama apie PLB apylin
kes Berne isteigimq (vis delto ji pasirase SLS 
Berno skyriaus valdybos pirmininkas ir se
kretorius). Berno skyriuje naujai kuriamos 

PLB apylinkes valdyba tampa senosios SLS 
organai, tokiu büdu viena organizacija ima 
dubtiuoti kitq ne tik funkcijomis, taCiau ir 
valdybos organais. 

Pagrindinis veiksmas kuriant SLB buvo 
visuotinio Sveicarijoje gyvenanCiq lietuviq 
susirinkimo susaukimas. Kaip byloja 1950 m. 
kovo ud. SLS valdybos laiSkas PLB Ciuricho 
apylinkes vadovybei, toki susirinkimq ne
buvo lengva sufaukti. Siame laiske raSüma: 
„1950 m. vasario men. 19 dienos, nepasisek~s 
darbo susirinkimas, nuotaikas taip sujauke, 
jog nedaug tetrüksta aistroms isisiübuoti.''". 
Ar sio laiSko paraginti, ar de! asmenini4 
pastangq Ciuricho PLB apylinkes valdyba 
visuotini susirinkim'! susauke dar tais pa
Ciais metais rugpjücio 20 dien'!. A. GeruCio 
sudarytuose SLB veiklai skirtuose dokumen
tq tomuose yra kvietimo i sj susirinkimq pa
vyzdys, susirinkimo protokolas ir visi svars
tyti dokumentai. Pries susirinkim'} visiems 
bendruomenes nariams issiqsti kvietimai, 
prideta susirinkimo dienotvarke, iSankstinio 
balsavimo biuletenis, jstatl! projektas bei re
glamentuota pinnl!jl! rinkimq tvarka. Siame 
rinkinyje neskelbiamas jstatq projektas, ku
ris buvo svarstytas, bet nepriimtas pirmojo 
visuotinio susirinkimo metu. Remiantis su
sirinkimo protokolu, tokie laiSkai iSsiunti
neti visiems sveicarijoje gyvenantiems lietu
viams, pranesant apie susirinkimq ir numa
tytq dienotvark~ (taip reglamentuojama PLB 
pirm4j4 rinkim11 tvarkoje). 

Vienas iS svarbiausiq dokument4 - pir
mojo visuotinio SLB susirinkimo protoko
las. SLB Ciuricho apylinkes valdyba i950 m. 
rugpjüCio 20 d. sufauke visuotini Sveicarijos 
lietuviq bendruomenes susirinkim'}, kurio 
metu buvo renkama pirmoji SLB valdyba, 
svarstyti istatai. Protokolas surasytas re
miantis viefai paskelbta pirm4j4 rinkimq 
tvarka. 

Si susirinkim'} Sveicarijos lietuviai lai
ke steigiamuoju, tai patvirtina ir kiti doku
mentai. SLB valdybos pirmojo susirinkimo 
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protokole apie sukurtq SLB ir nario mokescio 
prievoli; nuspri;sta informuoti susirinkime 
nedalyvavusius lietuvius. Archyve taip pat 
aptiktas sio pranesimo, kuri SLB valdyba nu
sprende isplatinti, egzempliorius. Jame pra
nefama apie visuotinj susirinkimq ir jo nuta
rimus. Dar vienas SLB jsikürimo datq patvir
tinantis dokumentas yra SLB nario mokescio 
imokos kvitas, datuojamas 1951 metais. Sia
me kvite nurodyta imokos paskirtis - „nario 
mokestis SLB ui 1951 m.". Taigi bendruomene 
1951 m. jau funkcionavo. Byloje rasti velesni4 
met4 nario jmok4 kvitai buvo identiSki siam. 
Nors Sveicarijoje gyvenantiems lietuviams 
oficialiai atstovavo naujoji organizacija, vis 
delto iki 1952 m. vasario 17 d. vadovautasi lai
kinaisiais SLB istatais. 

Apie SLB jsteigimq buvo pranesta ir Svei
carijos lietuvilf iinilf pirmajame numeryje7• 

ISkilus diskusijoms de! sio numerio origina
lumo, sioje publikacijoje pateikiamas E. Gar
baCiauskienes laiSkas A. GeruCiui de! leidi
nio finansavimo. Laiske kalbama ne tik apie 
pirmqji numerj, bet ir apie jo finansavimq is 
nario mokescio, taciau nenurodoma, kuriai 
organizacijai sis türet4 büti mokamas. Atsi
zvelgus i tai, kad laikrasti leido SLB valdyba, 

galime teigti, jog mokestis buvo renkamas 
SLB izdui. A. Gerucio fonde pavyko aptikti 
bylq, skirtq Sveicarijos lietuvilf iinioms8

• By
loje yra ne tik visi sio laikrasCio numeriai, bet 
ir medziagos, susijusios su jo leidimu: susi
rasinejimai, prenumeratori4 Sqrasai, tekst4 
juodrasciai ir t. t. Rastas ne vienas laikrascio 
egzempliorius ir rengimo dokumentai ne
kelia abejoni4 del jo originalumo. Pirmasis 
numeris iSejo 1951 m. vasario 8 dienq. Deja, 
iurnalas ejo neilgai, isleisti vos 7 numeriai. 
Dei neskaitlingos bendruomenes, finansini4 
ir zmogiSk4jq iStekli4 trükumo buvo pereita 
prie trumpo kasmetinio aplinkra8Cio. 

Paskutinis dokumentas sioje saltini4 pu
blikacijoje - visuotinio SLB nari4 susirinki
mo 1952 m. vasario 17 d. protokolas - vaini
kuoja SLB kürimqsi. Susirinkimo metu buvo 
patvirtinti pirmieji pastovüs bendruomenes 
jstatai, kurie pakeite iki tol galiojusius laiki
nuosius jstatus. Jstat4 priemimas uibaige il
gai trukusj bendruomenes kürimo procesq. 
Jau nuo 1950 m. visuotinio susirinkimo buvo 
renkamas nario mokestis, bendruomene ofi
cialiai funkcionavo, vis~ pasaulio lietuviams 
issiuntineti pranesimai apie SLB jkürimq, ras
tai ir laiskai pasirafomi SLB valdybos vardu. 

Sveicarijos lietuviq s~jungos valdybos 1949 m. vasario men. susitikimo 
protokolas 

(VUB RS, f. 155, b. 241. Originalas. Rankrastis nepasirasytas, sukürimo data netiksi, zinomi 
tik metai ir menuo.) 

Sveicarijos Lietuviu 
Sqjungos9 Valdyba Zürich 1949. II. d. 

S. L. Sqjungos Seniünijoms 
Sqjungos Valdyba apsvarsciusi VLIK-o Pirmininko i948 m. X. d. rastq, kuriame reiSkia

mas pageidavimas, kad pasaulio lietuviai tremtyje, jau dabar organizuotüsi i PL Bendruomeni;, 
tvarkytüsi ir veikt4 vadovaudamiesi PLB konstitucijos projekto nuostatais - nutare: 

Siülyti sqjungos nariams pritarti ir aktyviai dalyvauti PLB apylinki4 steigime ir veikloje. 
Motyvai: 
i. Neziürint kai kuri4 PLB konstitucijos projekto neaiSkum4 ir trukum4, pastangos kurti 

organizacijq vienijanCiq visus geros valios lietuvius - vertos pritarimo. 
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2. Tik vis4 tremtyje esanCi4 lietuvi4 suburtomis pastangomis ir aukomis, sugebesime 
efaktingai paremti Tautos fondq, puoseleti lietuviSkqjq kultürq ir iSlaikyti organizacijq 
stovinCiq Lietuvos iSlaisvinimo sargyboje. 

TaCiau kas veiktina SL Sqjungai? 
Be vyriausi4j\! uidavini4 kuriais rüpinsis PLB centriniai organai, PLB krasto organizacijos 

veiklos uidaviniai bemaz smulkmeniskai toki, koki uzsibrezta Sqjungos istatuose. 
Esant neskaitlingai Sveicarijos lietuvi4 bendruomenei ir delto steigiant PLB krasto organus 

ir juose müs4 Sqjungos nariams aktyviai dalyvaujant, nebüt4 racionalu pluSti tais paCiais rei
kalais dviems organizacijoms lygegreciai. 

Atseit isisteigus ir pilnai susiorganizavus PL Bendruomenes organizacijai Sveicarijoje ir pa
rodzius geras viltis teikianciq veiklq, tada büt4 nuoseklu Sveicarijos Lietuvi4 s4jungai aptarti 
S4jungos likvidavimosi klausym<}. 

PLB apylinkes Ciuriche kreipimasis i Sveicarijos lietuvius 1949 m. vasario 2 d. 
(VUB RS, f. i55, b. 241; VUB RS, f. i55, b. 304. Atspausdintas rafom<}ja masinele. Originalas, 

kuriame ranka prirasyta: „Susipaiinti ir graiinti." Neiskaitomas parasas prie komentaro.) 

Susipazinti ir grazinti (ranka) 

LIETUVI (E) ! 
Jau virs keturi4 metu nesame sunki4 tremtinio nastq. Laisvasis pasaulis nenori matyti müs4 

skurdo ir negirdi müs4 aimanavim4. Sunki ir kruvina raudono tyrono letena truskima müs4 
Tevyn~ ir naikina müs4 Tautos brolius, seseris. Lietuvis, lik~s Tevyneje, nepasiduoda priesui ir 
veda fotbütinq kovq de! Lietuvos laisves. Tq kova yra sunki ir sunkiai imanoma be müs4 - trem
tini4 bei viso pasaulio lietuvi4 pagalbos. Vyriausias Lietuvos ISlaisvinimo Komitetas, tai aiskiai 
zinodamas, emesi organizuoti Pasaulio Lietuvius i vien4 Bendruomen~ ir tarn tikslui paruose 
tos bendromenes konstitucijos projektq, kurio vienas egzempliorius ir Tamstai siunCiamas. 

Paskaityk ir pagalvok, ar galima liktis vienam 5alia bendruomenes? Aisku - kiekvieno, vidu
jinis balsas sako NE! Tai suzinoj~ ir jausdami savo sventq pareigq tautai, Züricho, Badeno, Win
terthuro, Frauenfeldo ir Wilo lietuviai, kurie tik suiinojo, s.m. sausio men. 16 dien4 susirinko 
Züricho mieste ir visi vienu balsu pritare Bendruomenes Apylinkes steigimui ir isrinko mus tai 
apylinkei vadovauti, ir bütent: S. Garbaciauskq, A. Paulaiti ir J. StankeviCi4. 

Mes gi jauCiame pareigq apie tai, susirinkusil! valiq reiksdami, painformuoti ir lygiai vi
sus Sveicarijoje gyvenanCius Lietuvius kvieCiame susiburti bendruomenen, ar istojant nariais i 
Züricho Bendruomenes Apylink<;. ar steigiant naujas apylinkes kitur. 

Sventai tikedami lietuviSku solidarumu ir tautiniu susipratirnu, sveikiname Tarnst'! jau sian
dien kaip Pasaulio Lietuvil! Bendruomenes oari ir laukiame, jeigu stojama i Züricho Apylink<;, 
malonaus teigiamo atsakymo, arba linkime sekmes naujq apylink<; steigaint. 

Büt4 diiugu ir sveikintina, kad iki vasario 16 dienos minejimo kitose Sveicarijos vietovese 
bütm jau istaigtos PLB Apylinkes ir iSrinkti jq organai. 

Siunciame Züricho apylinkes lietuvi4 vardu nuosirdZiaus sveikinimus, linkedami sekmingo 
ir greito susiorganizavimo. 

1949 m. vasario men. 2 d. Züricho PLB Apylinkes vadovybe 
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1949 m. balandzio 2 d. laiskas diplomatui Navickiui, kuriame pranefama apie 
Berno apylinkes isteigiml! 

(VUB RS, f. 155, b. 304. Atspausdintas raSümqja masinele. Originalas. Pasirasytas.) 

SVEICARIJOS LIETUVIU SAJUNGA 
BERNO SKYRIUS 
NR.18 

Ponui Dipl. Inz. Navickiui 

BERN 2.4.1949 

Kadangi mums nera zinoma tikslaus adreso, kuriuo turime kreiptis Pasaulio lietuviu Ben
druomenes reikalais, todel esu priverstas sutrukdyti Tamsta. 

Sveicarijos sostineje - Berne gyvenantieji lietuviaisusirinke s. m. kovo men. 4 d., isklause 
pranesima apie P.L.B. kurimasi, nutare: 

1. Isteigti P.L.B. Berno Apylinke (Konst. § 20) 

2. Iki paaiskes Sveicarijos Lietuviu S-gos tolimesne padetis ir P.L.B. Berno skyriaus su
siformavimas, Pavesti P.L.B. Berno skyriaus vadovavima sveicarijos Lietuviu Sajungos 
Berno skyriaus valdybai, nes visi Berne gyvenantieji lietuviai pereina i P.L.B. Berno 
Apylinke nariais 

Kadangi be „Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Konstitucijos" daugiau jokiu informaciju ne
turime, todel prasyciau tuo reikalu, jei yra kokios instrukcijos bei nurodymai, mus informuoti. 

Tikedamiesi Tamstos, Pone Inzinieriau, malonaus tarpininkavimo is anksto tariam aciu ir 
laukame tolimesniu nurodymu veiklai. 

Musu adresas: 
Justas Vaicaitis 
Alpen Str. 2 

Ostermundigen I Bern 
Schweiz-Suisse 

PIRMININKAS 1-/ J. Vaicaitis (ranka) 
SEKRETORIUS /-/ SteponaviCius (ranka) 

Sveicarijos lietuviq s<!jungos laiskas PLB Ciuricho apylinkes vadovybei 1950 m. 
kovo 11 d. 

(VUB RS, f. 155, b. 241. Atspausdintas raSüm:ija masinele. Originalas, pasirasytas SLS valdy
bos pirmininko.) 

Sveicarijos Lietuvi4 
S<!jungos Valdyba. 

Gerbiamas Tamsta. 

Zürich, 1950 m . kovo men. 11 d. 

Ponui Garbaeauskui Stasiui 
PLB Zürich Apylinkes Valdybos 

Pirmininkui. 

Sielodamasis müs4 krasto lietuviq vargana organizacine bükle kreipiuosi siuo laiSku vilda
masis, jog nepaliksite ji be atgarsio: 
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Daugiau kaip pries metus laiko pradejome kurti Pasaulio Lietuvi4 Bendruornenes institucij'! 
Sveicarjoje. Pradiia buvo viltinga - Jsisteige net dvi apylinkes, taciau nekalama karsta geleiis 
atveso, sukietejo ir darbas vel nuo pradiios ..... 

Praeitq, t.y. 1949 rn. sausio menesio pradZioje, iniciatoriq grupe susirinkusi Züriche ir nuta
rusi skatinti PLB institucijos sukürirnq Sveicarijoj, emesi pradininkauti organizavimo darbui ir 
tarn tikslui paruose atsiSaukimq i lietuvius. 

1949 m. sausio rnen. 15 dienCJ, lietuvi4 susirinkirno iSrinkta PLB Zürich Apylinkes Valdyba, 
apsierne pati pradininkauti PLB suorganizavimui kraste, todel iniciatoriq grupe, paruost'!jj at
siSaukimq neplatino ir savo veiklq sustabde. 

Sveicarijos Lietuviq S<!jungos Valdyba, karts - kartemis bande talkininkauti ir sieke bendradar
biauti PLB organizavimo pastangose, deja - PLB Zürich Apylinkes Valdybos demesio nesusilauke. 

1950 rn. vasario rnen. 19 dienos, nepasisek~s darbo susirinkimas, nuotaikas taip sujauke, jog 
nedaug tetrüksta aistroms jsisiubuoti. 

Man labai nernalonu, kad tarne susirinkirne, PLB Zürich Apylinkes Valdybai pasiülius j'! I 
Apylinkes Valdyb'!/ pervardinti j PLB Krasto ValdybCJ, turejau detis prie tq nuornones, kurie 
mano, jog toks siulyrnas nesiderina PLB jstatams, nes Krasto Valdyba renkama Krasto Tarybos, 
bet ne Visuotino susirinkimo. Be to, susirinkimo visuotinumas taip pat buvo abejotinas. 

Siuos faktus destau ne priekaistavirnui, bet man Zinomos bükles atvaizdavimui, kuri rodo, 
jog mes klaidiiojame ir nesurandame tikrojo kelio. Tikq pastebejome, kad pirmyn nepaiengta, 
o siekiamas tikslas jau atrodo toliau negu pradi.ioje buv~s. 

Dei nelaimingo jvyki4 sutapimo, nepajegerne susiburti darnion bendruornenen pries, mai.daug, 
penkiata met4, kai skaitlingesnis bürys lietuviq - politiniq emigrantq, atsirado siame kraste. Laikas 
eina o mes vis dar nieko rimto nepajegiame sukurti. Jei kartais nuotaikos pagauti imames sj !CJ da
ryti, bet ryi.tas veikiai isblesta, pailstame nieko nenudirb~ ir iS tariam4 ger4 norq, palieka beforme 
krüvute, kaip is vaikq kurinio - „senio besmegenio" vasarejant. Taip atsitiko su kadaisia organizota 
Zürich lietuviq Draugija, panasiai dedasi su Sveicarijos Lietuviq Sqjunga, pagaliau nekaikaip kloja
si PLB institucijos kuryba. 0 tuo tarpu, nesant opinijq formuojancios santarmingos virSünes, iymi 
dalis müslJ bendruomenes nariq, atvirai tariant t v i r k s t a. Jug nepaslaptis, kad vienintelis, iki siol 
vie5ai neginCijamas tikslas: telkti pastangas Lietuvos bylos judinimui remiant jnasais Tautos Fond'! 
- apgailestautinoj büklej. Siq metq vasario 16 - tosios auk4 vajus, Tautos Fondui tedave tik. ... 33 fran
kus. Neskaitlingi nuolatiniai TF remejai, vienas po tiko nyksta iSemigruodami, o kai kurie siaipjau 
pavargsta„ ... Vienintelis Europoje lik~s lietuviskas laikrastis, rodos maikeno teissira5omas, o apie 
lietuviskas knygas, tai ne girdeti neteko, kad kas kokiq büt4 perskait~s. Turime sveikatos netekusiq 
nuolatinq ligoniq ligoninese. Jiems siltq jausmCJ parodyti ne tai kad nesusiprantame, bet tiesiog b i j 
o m e padaryti bendruomenes vardu, nes esame neorganizuoti. Jei neduok Dieve istiktq pakasynos, 
tarn paskutiniam patarnavimui nesame pasiruos~ ir reiketq irnprovizuoti paskubomis. 

Arteja laikas kada IRO nustos teikusi param'! vargsams politiniams emigrantams liekan
tiems Vokietijoje ir neiinia ar jiems bepades kuri tarptautine organizacija, ar jie bus palikti savo 
likimui, tarp jtüi.usiq ir svetimtauCiq neapkenCianCilJ vokieCi4. Tarp jq, zymi dalis nedarbing4 
de! amziaus ir nesveikatos. Bus pagaliau iStiesta pagelbos prasanti ranka ir i mus. K<! jiems ga
Iesime duo ir kaip pasiteisinti, kad negalejome sukurti opinijos, veiksmingos skatinti bendruo
men~ - naud'! nefanCiam darbui? 

Pagaliau akademinis jaunimas: Ar turime pasitenkinimq teikianCiq pasireiSkimq? Deja .... ne 
vienas ir ne vienam yra band~s „skaudiiai jkasti". Jüs4 iki siol zinomi pasireiSkimai - grubüs, 
jiulüs ir santaiuojanti. Negalima teigti, jog visi taip reiskiasi, bet kuklesnieji tyli, nes arogancija 
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vyrauja. Jie taip daro ne de! zemos prigimties, ar siekdami kurio bendresnio intereso, bet steng
damiesi „pasirodyti". Tikisi, jog kas nors vis pasakys: - ot faliukas, tai !iauniai tvojo, taip ir rei
kia .... Nejeskant tolimos praeities pavyzdiiq, stai vasario 19 dienos lietuviq subuvimas Züriche: 
Klaiku ziüreti, kai tikq issiritc:s visCiukas, kerta senai vistai i alq piktai su raukc:s antakius ir be 
jokio zmogisko virpesio veide. / turiu galvij „P". 

Tie ir kiti neisvardinti neigiamumai, didiiaja dalim pranykt4, ar sumazet4, jei büt4 santar
minga, kaip minejau - opinijq formuojanti virsüne. Atrodo, jog siame kraste nera lietuvio, ku
rio vieno formuojama opinija büt4 veiksminga. Tokios virsünes siektina - viefos organizacijos 
forma. 

Tikiuosi, jog Tamsta pritarete susiorganizavimo bütinumui ir viliuosi pripazystate, jog to 
darbe deretq imtis neatideliojant. 

Kol Jüs4 vadovaujama PLB Apylinkes Valdyba pradininkaus PLB suorganizavimui kraste, 
Sveicarijos Lietuviq Sqjungos Valdyba malonetq büti painformuojama apie svarbesnius keti
nimus organizavimo pastangose. Sis pageidavimas, ne bergzdZio smalsumo isdava, bet noras 
padeti tais klausymais, kuriais pavyks susitarti. 

Teikites primti Pone Pirmininke tikros pagarbos pareiskim'!. 
J. Giedrys (ranka) 

S<ti· Vald. Pirmininkas. 
Sugraiinti nereikia J. G. (Priera5as piestuku) 

Kvietimas i visuotini Sveicarijos Lietuviq Bendruomenes susirinkiml! 
(VUB RS, f. 155, b. 241. Atspausdintas rafom'!ja masinele. Nepasirasytas.) 

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBE TEZYDI! 

LIETUVI - LIETUVE ! 
Tavo tevq zeme - krastas kur Tu gimei ir augai, yra persisunkusi Tavo Tevu, broliu, artimuju 

krauju. Svetimojo nieksingo grobuonio koja mindo ir triuskina visa kas yra sventa lietuviskajai 
sielai! Vergijos panCiais sukaustyti broliai ir seses, Sibiro taigose iStremti seneliai, nufodyti vai
kai - Tavo Tevynes vaizdas ... 

Tu gi iSklydai i pasauli ne vien savo saugumo ieskoti. Tu iSsindei ir sunkia bei atsakinga 
pareiga - kovoti de! savo tevu zemes, kovoti de! SVENTOSIOS LIETUVOS. 

Sventuose Lietuvos miSkuose vaidilos boi vaidilutes kureno bei saugojo sventaja amzinaja 
ugni. Kanklininkai bei dainiai, pavojui gresiant, keliavo po krasta ir stygu virpesiu bei daina 
fadino lietuvio sirdyje tevynes meilo bei pasiaukojima. 

Tu irgi issinesei kibirksti tos amzinosios ugnies savo krutineje, Tavo sirdyje aidi proseniu 
kankliu aidai. Ar leisi uzgesti siai sventajai ugniai? Ar leisi nutilti kankliu skambesiui? NE! Tu 
esi karys Tevynes kovos bare! Kaip kariui yra neleisti ginklq ir dezertyruoti, taip ir Tau, lietuvi 
iSeivi, neleistina tapti tautos dezertyru! 

Lietuvi iseivi, Tu esi karys, stovintis kovos lauke! Tavo sventa pareiga bei uzdavinys - kovoti 
uz Tevynes laisve! 

Jau simtai tukstanCiu savo galvas paaukojo beginant Tevyne nuo prieso. IS daugelio sirdziq 
istekejes paskutinis kraujo lasas sudrekino teviskes laukus, daugeli priglaude osiantieji gimtojo 
krasto pusynai ... gi tukstanCius priglobe Sibiro sniegynai. 
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Kova vyksta visur. Ne vien tik teviskes miskuose. Visur kur tik randasi bent vienas lietuvis. 
Kova vyksta ne vien tik medziaginiu ginklu. Musu, iseiviu ginklas - musu tautinis susiprati
mas, tautinis vieningumas! Tik vienybeje galybe! 

Be Tevyneje vykdomo genocido, iSeiviams visur gresia begales nutautejimo pavoju. Musu 
proteviai su pasiryiimu ir dvasios atsparumu kantriai pernese istorines kryziuoCiu, caru bei 
kitas priespaudas ir ju kova buvo pergale vainikuota, kurios vaisias ir mes dziaugemes. 

„IS praeities tavo sunus te stiprybe semia" - skamba musu tautos himno fodZiai. Musu pro
seniai bei ju ryhas tebuna mums pavyzdziu siandiena, tautos tragedijos valand je. Ju dvasia 
testiprins IDUS SiOje sventoje kovoje! 

Laikas bei ivykiai nelaukia. Turime imtis rimto bendro darbo ir jam aukoti visas savo jegas. 
Gana snausti bei stoveti vietoje! „I darba stokim vyrs i vyra, sujungtos rankos suteiks stiprybe!" 

Su ilgesiu ir nekantrumu laukiamekada Lietuvai patekes laisves ausrine, kad vel galetume i 
ja sugrizti. TaCiau ka mes parnesime iSkamuotai ir iSsiilgusiai Motinai Tevynei? Kokius savo 
darbus sudesim jai po koju? Ar, buCiuodami Sventa Lietuvos Zeme, neturesime gedytis ir apgei
lestauti kad buvome mieguisti ar net savanaudziai. Ar neturesime su geda prisipaZinti, kad savo 
asmeninius interesus stateme auksCiau uz Tevynes ir Tautos reikalus?! 

1949 m. pradzioje suorganizuota Züricho LB Apylinke yra tarytum, tas mazytis grudelis 
didziajame musu tautiSkumo darbe. Tad Apylinkes Valdyba, kurios sastata siuo laiku sudaro: 

Pirmininkas p. GarbaCiauskas, Zürich - Höngg, Hehenklingenstr. 23, 

Vicepirmininkas Dr. AugeviCius , Kantonales Asyl, Wil/S.G. 
Sekretorius p. A. Paulaitis, Postfach 7, Wallisellen/Zch 
imasi iniciatyvos visus Sveicarijoje esanCius lietuvius aktyviai suburti po PLB veliava, igy

vendinimui lietuviu tautos obalsio: „LIETUVIAIS ESAME MES GIME, LIETUVIAIS TURI
ME IR BUT" ir saukia s. m. rugpjuCio men. 20 d. Züriche, Geldinkelio stoties (Hauptbahnhof) 
antros klases restorane, pirmame aukste, Konferenzzimmmer, p u n kt u a l i a i 14 val. 30 min. 
{pusej triju) visuotina Sveicarijos lietuviu bendruomenes susirinkima Sveicarijos Lietuviu Ben
druomenes sutvarkymo reikalu sia darbu tvarka: 

i. Susirinkimo atidarymas, 
2. Pirmininko rinkimai, 
3. Apylinkes Valdybos pranesimas, 
4. Bendruomenes statuto svarstymas, 
5. Rinkimai: 

a) Balsu skaiciavimo komisijos, 
b) krasto tarybos ir 
c) garbes teismo, 

6. Einamieji reikalai, 
7. Susirinkimo uzdarymas. 
Negalintieji, del svarbiu priefasCiu, siame susirinkime dalyvauti lietuviai turi galimybe or

ganu rinkimuose dalyvauti rastu. Dalyvavimas rinkimuose rastu yra nurodytas atskiroje, prie 
sio atsiSaukimo pridedamoje instrukcijoje. 

Prie sio atsiSaukimo jungiama ir Laikinasis SvLB10 statutas, su kuriuo pra5ona susipazinti. 
Apylinkes Valdyba maloniai pra5o savo tautieCius, ju sumanymus, pasiulymus bei pageida

vimus pasiusti vienu iS auksCiau nurodytu Apylinkes Valdybos nariu adresu. Taip pat pra5ome, 
neatideliojant prisiusti Valdybos sekretoriui (A. Paulaitis, Postfach 7, Wallisellen/Zch) uzpildy
ta, prie sio jungiama atkarpa. 
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Apylinkes Valdyba jaucia malonia pareiga painformuoti visus tautiecius -tes, kad Sveicarijos 
Radiofono s.m. liepos men. 2 d. transiliuojama valandele „Verstummte Welt" - apie Lietuva, 
rado didelio atgarsio ne vien tik Sveicarijoje, bet ir uzsienyje. Radiofonas yra gaves daugeli is 
Sveicarijos ir uisienio padekos rastu. 

Drauge pranesame, kad sioji valandele, zymiai praplesta, bus dar transiliuojama didziosios 
pasaulines radio stoties Londone BBC (British Broadcasting Corporation), kuri siunöa spe
cialia laida visam vokiSkai kalbanciam pasauliui. Apie transiliacijos diena ir laika bus veliau 
painformuota. 

Sveicarijoje yra atskiru leidiniu isleistu lietuviu partizanu laisku Sventajam Tevui, vokieöu 
kalboje, pavadintas „NOTSCHEREI EINES STERBENED VOLKES" ir „KYRIE .. ! Die Not der 
baltischen Völker". Mums, kaipo lietuviams, sie leidiniai, kaipo istoriniai dokumentai, yra di
deles svarbos. Kiekvienas lietuvis turetu jausti pareiga siuos leidi nius isigyti ne vien tik sau, bet 
galimai placiau paskleisti ir Sveicaru tarpe. Abu siuos leidinelius galima uisisakyti pas Apylin
kes sekretoriu A. Paulaiti, Postfach 7, Wallisellen. Abu leidineliai drauge kainuoja 70 Rp. 

Minetus leidinelius uzsisakant, pinigus prafoma siusti pasto zenklais - UZ kiekvienus abu 
leidinelius po 70 Rp. Uzsakymus gavus, leidineliai bus tuojau pastu issiuntineti. 

Linkedami kuo geriausios sekrnes bei tautinio vieningumo, tariame iki pasimatymo Züriche 
s.m. rugpjuCio men. 20 d. 14 val. 30 m. 

Züricho Apylinkes Valdyba 
Pirmininkas (-) S. Garbaciauskas 
Vicepirmininkas (-)Dr. Augevicius 
Sekretarius(-) a. Paulaitis 

Zürich, 1950 m. liepos m. 17 d. 

As~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gyv. 
susipazines su SvLB statuto projektu, skaitau save Sveicarijos Krasta Lietuviu Bendruomenes 

nariu ir teikiu apie save Zinias: 

Pavarde, vardas, tevo vardas, mergautine pavarde 

Gimimo data ir vieta (kaimas, valsCius - miestas, Apskritis) 

Gyvenamoji vieta Lietuvoje 

ISsilavinimas, profesija, dabartinis uzsiemimas 
SEIMOS NARIAI: 
Giminystes laipsnis Vardas Gimimo data ir vieta 

Data Parafas 

mergautine pavarde 
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Pirmqjq Sveicarijos lietuviq bendruomenes krasto tarybos ir garbes teismo 
rinkimu tvarkos nuostatai 

(VUB RS, f. 155, b. 24i. Atspausdintas ra5om'!ja masinele. Nepasirasytas.) 

SvLB 
Züricho Apylinkes 
VALDYBA 

Priedas prie laikinojo 
SvLB statuto 

PIRMUJU SVEICARIIOS LIETUVIU BENDRUOMENES 
KRASTO TARYBOS IR GARBES TEISMO 

RINKIMU TVARKA 
i. Buti renkamu turi teise visi Sveicarijoje esantieji lietuviai, sukake 21 metu, kurie ne

priestarauja Lietuviu Chartos nuostatams. 
Balsavimo teise turi visi, sukake i8 metu. 

2. I krasto Taryba renkami 5 asmenys: 3 nariu krasto Tarybos prezidiumas ir 2 tarybos 
nariai. 

3. I garbes teisma renkami 3 nariai. 
4. Krasto Taryba bei garbes teismas pareigomis pasiskirsto patys. 
5. Kandidatai siuloma rastu bei fodziu. Siulant akyvaizdoje nesanti asmeni, reikalinga 

siulant pateikti siulomojo rastiSka sutikima buti siulomu bei renkamu. 
6. Kandidatai i krasto taryba bei garbes teisma siuloma atskirai. 
7. Kandidatu siulymus, asmenys, de! rimtu priefasCiu, negali i susirinkima atvykti, gali 

atlikti pastu, prisiunCiant vienu iS siu adresu: 
S. Garba(".iauskas, Hehenklingenstr. 23, Zürich - Höngg 
Dr. AugeviCius , Kantonales Asyl, Wil/S.G. 
A. Paulaitis, Postfach 7, Wallisellen/Zch 
8. Kandidatu siulymas pastu atliekamas sia tvarka: 

a) Kortele su siulytojo pavarde bei adresu bei siulomojo pavarde bei adresu (Pavyzdys 1), 
pridedant siulomuju rastiSka sutikimf!, idedama i voka ir uzklijuojama. Ant voko uira
foma „Karsto Tarybos ir Garbes Teismo rinkimai". 
b) Uzklijuotas vokas idedamas i antra voka ir adresuojamas vienu is auksCiau nurodyt 
adresu. 

9. Apylinkes Valdyboje gauti rinkimu vokai laikomi neatidaryti. Jie atidaromi balsu 
skaiciavimo komisijos rinkimu diena lietuviu susirinkime, kuris 5aukiamas 1950 m. rugp
juCio men. 20 d., sekmadieni 14 val. 30 min., p u n k t u a 1 i a i, Züriche, Gelezinkelio stoties 
(Hauptbanhof) II Kl. restorane, pirmame aukste, Konferenzzimmer ir ju turinys viesai per
skaitomas. iulomieji asmenys, jei jie atatinka nurodytas salygas, ir yra ju rastiskas sutikimas, 
irafomi i kandidatu sarasa. 
10. Pastu prisiustas kandidatu siulymas, bus skaitomas ir balsavimo lapeliu, jeigu jame bus 

siuloma nedaugiau kaip 5 asmenys i krasto taryba ir 3 asm. i garbes teisma. 
11. Pastu siunciamieji pasiulymai turi buti issiusti ne veliau rugpjuCio men. 14 dienos. Pa

siulymai su velesniu pasto antspaudu bus skaitomi negaliojanCiais. 
12. Susirinkime dalyvauja asmenys kandidatus siulo fodziu iS akivaizdoje esanCiu asmenu. 
13. Siulant susirinkime nesanti asmeni, reikalinga patiekti siulomojo rastiska sutikima buti 

siulomu ir renkamu. 
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14. Rink:imams vykdyti susirinkime esantieji gaus iS susirinkimo prezidiumo lape
lius - viena kandidatams i krasto taryba ir viena i garbes teisma, bei viena voka. 
Uzpildes rinkimu Japelius, rinkejas ideda juos i voka ir padeda nurodytoje vietoje. 

i5. Balsams skaityti susirinkimas renka triju asmenu komisija. 
16. Balsu skaitymo komisija vietoje surafo rinkimu protokola, kuri pasirafo visi 3 komisijos 

nariai bei susirinkimo prezidiumas, prijungia prie susirinkimo protokolo. 
17. Rinkimu protokole turi buti irasyti sie duomenys: 

a) kiek pilnateisiu krasto lietuviu dalyvavo rinkimuose, atsiusdami savo balsus, 
b) kiek viso paduota balsu rinkimams i krasto taryba ir garbes teisma, 
c) kiek paduotu balsu rasti netinkami ir kodel, 
d) kiek kuris kandidatas gavo balsu, 
e) kurie kandidatai isrinkti i krasto taryba ir 
f) kurie kandidatai iSrinkti i garbes teisma. 

18. Züricho LB Apylinkes Valdyba ne veliau kaip per 2 savaites po rinkimu dienos skelbia 
iSrinktuju i krasto taryba ir i garbes teisma nariu vardus ir pavardes ir kviecia krasto 
taryba pirmosios nepaprastosios sesijos, pranesdama laika ir vieta. 

i9. Skundai del prasilenkimu su sio statuto nuostatais, vykdant krasto tarybos ir garbes 
teismo rinkimus, gali buti duodami krasto tarybai per Züricho Apylinkes Valdyba (Vie
nu iS virs nurodytu adresu) ne veliau kaip trys dienos pries krasto tarybos pirmosios 
sesijos atidaryma. 
Paduotus skundus krasto taryba turi pediureti pirmosios sesijos metu. Krasto tarybos 
sprendimai yra galutini. 

20. Krasto tarybai patvirtinus rinkimus ir sudarius krasto valdyba, Züricho Apylinkes Val
dyba nustoja eiti savo ankstyvesnes pareigas ir visa apylinkes turta bei bylas perduoda 
krasto valdybai. 

Züricho LB Apylinkes Valdyba: 
Pirmininkas (-) S. GarbaCiauskas 
Vicepirmin. (-)Dr. AugeviCius 
Sekretorius (-) A. Paulaitis 
Pastu siunciamu kandidatu siulymo pavyzdys 
Jonas Petraitis, gyv. Berne, Bahnhofstrasse 35 bei Farn. Meier, gimes 1905 m. liepos men. 15 d. 

siulo sekanCius kandidatus: 
a) i Karsto Taryba 

i. p. NN gyv. Berne, Bahnhofstr. 3, bei Farn. XY, gimusi ..... . 
2. 

3. . ........ ir t.t. 
d) i Garbes Teisma 

1. 

2. 

3. 

Priede jungia siulomuju rastiSkus sutikimus buti siulomais bei renkamais. 
Data Parafas 

131 



Visuotinio Sveicarijos lietuviq bendruomenes susirinkimo protokolas 1950 m. 
rugpjücio 20 d. 

(VUB RS, f. 155, b. 24i. Atspausdintas rafomqja masinele. Pasirasytas.) 

Sv. L. B. Züricho Apylinkes Valdybos saukto visuotinio Sveicarijos lietuvil4 bendruomenes 

susirinkimo p r o t o k o l a s. 
Susirinkimo vieta: Zürich, Gelez. stoties II. klases restorano „Konferenzzimmer" 9. No. 

Susirinkimo data ir laikas: 1950 m. VIII. 20 d. , 15 iki i8.30 val. 
Susirinkimo dalyviai (registracijos lapo eilej): 

Eil es 
Pavarde Vardas 

No. 
l. GarbaCiauskiene Elena 
2. Ginotyte Monika 

3. Disler Aniceta 

4. AugeviCius Jonas 

5. Kun. Navickas Juozas 
6. Vaitkeviciute Elena 

7. Stankus Jonas 
8. Giedrys Jurnis 
9. Lingys Kazvs 
10. Lingiene Maria 
11. Gerutis Albertas 
12. Boleckis Glebas 
13. Paulaitis Antanas 
14. Sidlauskas Antanas 
15. VaitkeviCius Stasys 
16. Peciulionis Tomas 

17. Truska Kazimieras 
18. Truskiene Elena 
19. Gilis Jonas 
20. Masaliene Ona 
21. Masalaite Teodora 
22. Masalas Vytautas 

23. Gampp-Mafalaite Stefa 

Dienotvarke: 
1. Susirinkimo atidarymas 
2 . Pirmininko rinkimas 

3. Apyl. V-bos pranesimas 
4. Bendruomenes statuto svarstymas 

5. Rinkimai a) Bals4 skaiCiavimo komisijos 
b) Krasto Tarybos ir 
c) Garbes Teismo 

6. Einamieji reikalai 

Adresas 

Zürich, Hohenklingenstr. 23 
Zeh 1, Markhi:asse 7 
Frauenfeld, Marktstr. 8 
Wil, St. Gallen, Kontons-Asy] 

Monstere de Montorge, Fribourl! 
Zeh 6, Ottikerstr. 29 
Zeh 6, Universitatsstr. 87 
Zeh 6, Beckhamerstr. 24 
Zeh 7, Kraftstr. 32 
" " 
Bern, Spittelerstr. 22 
Vase!, Grelline:erstr.84 
Wallisellen, Postfach 7 
Winterthur, Vogelsangstr. 177 
Zeh 6, Universitatsstr, 87 b/Kreuzer 
Zeh!, Brunngasse 14 

Zeh 7, Froehstr. 145 
" " 
Zeh 1, Seilergraben 47 

Zeh 47, Albersriederstr. 327 
" " 

" « 

« « 
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7. Susirinkimo uzdarymas. 

L Susirinkimas atidaromas pono Dr. AugeviCiaus 19-ai dalyviams susirinkus i5. valand<i. 
2. Susirinkimo pirmininku renkamas ponas Dr. Gerutis. 
Keliems asmenims pakvetima, sekretoriauti nepriemus, p. Pirmininkas paskiria susirinki

mo sekretoriu p. inz. Bolecki. 
3. Apylinkes Valdybos pranesimCJ daro ponas A. Paulaitis. 

Savo pranesime p. P. apibrezia Apyl. V-bos veikl<i. Prieidamas prie sio susirinkimo pa
ruosimo p. P. pabreiia maz'} bendruomenes susidomavim'} (ISsi4sta 84 pakvetimai, 
daugelis net atkarp4 neatsiunte, mafai kas atsiliepe pinigine auka, menkas susirinkimo 
dalyvi4 skaiCius). Tuo aiskintinas ir kasos stovis: Valdyba randasi 3,55 frank4 skoloje. 
Susirinkimui paruostas Laikinasio Sv.L.B. Statuto Projektas yra tuo tarp VLIKo patvir
tintas. Skaitomas p. KrupaviCiaus ta proga Apyl. V-bai adresuotas laiSkas. Siame laiske 
p. Krupavicius kreipia sveikinimus i vykstantj susirinkim'} ir ragina aukoti Lietuvos 
iSlaisvinimo fondui. 
Baigdamas p. P. pareiSkia, kad Apyl. V-ba skaito savo kadencij<i pasibaigius. Siandien 
rinktina Krasto Taryba tures perimti reikal4 tvarkymq. 

Pirmininkas - atidaro diskusijq de! Apyl. V-bos pranesimo. 
p. Giedrys - Koks yra s. d. susirinkimo tikslas? 
Kun. Dr. N. - S. d. susirinkimas jau ne pirmutinis. Jau 2 metai kaip uiregistravimas yra 

ivykdytas. Lig siol nepavyko suburti bendruomen~. Todel reikia pradedami apsimastyti, kaip 
sklandziai pravesti susirinkimq ir prieiti susitarimo. NeaiSku: iS vienos puses dienotvarke nu
mato statuto svarstym<i, o iS kitos girdziam, kad statutas jau yra patvirtintas VLIKo. 

p. Paulait. - Susirinkimo tikslas buvo pranestas laiku iSsi4stu atsifaukimu, t. y. 1) visus Sv. 
esanCius liet. aktyviai suburti po PLB veliava, igyvendinimui liet. tautos obalsio: „Lietuviais 
esame mes gim~. lietuviais turime ir büt"; 2) Centrinio Sv. LB junginio steigimas ir jo organ4 
rinkimas. 

Rinkim4 tvarka yra taip pat pranesta. 
Del kun. Dr. Navickio pabrezto neaiskumo Statuto svarstymo klausimu iskyla diskusija, ku-

riq Pirmininkas nutraukia iki prieis prie sio dienotvarkes punkto. 
Kun. Dr. N. pageidavimu 
p. Paulaic. skaitomas paskutinio susirinkimo protokolas. 
Nutarta itraukti i protokolq sekanCi<i pataisq: 
Praeitas susirinkimas turejo du pirmininkus. 
Antru Pirmininku buvo isrinktas p. prof. Eretas. 
4. Laikinojo Sv. L. B. Statuto svarstymas. 
Pirmin. - Kas yra Statuto autorius? 
p. Paulait. - Apyl. Valdyba. 
Pirmin. - Pasirem~s kun. Dr. Navickio iSkeltu klausimu stato alternatyves: 

a) armes statut'} svarstysim? 
b) ar apeisim si klausim'}? 

Kun. dr. N. - Statutas yra taisytinas. Siülo pavesti statuto svarstymq tarn tikrai komisijai 
arba Krasto Tarybai, kuri isdirbus statut<i patieks ji visuotinam susirinkimui 
tvirtinti. 
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p. Truska - Teisiniu atzvilgiu „Statutas" neiSlaiko kritikos. Yra laime, kad jis pavadintas 
„laikinu". Siülo siandien i statut:i nekreipti dernesio ir eiti prie organ4 rinkirn4. 
Del paCi4 rinkirn4 siülo atsisakyti Krasto Tarybos ir sudaryti tik Valdyb:i. Tas 
nepriestaraus VLIKo desniams ir palengvins organ4 sudarymq, kadangi kandi
dat4 skaicius yra labai apribot 

p. Giedrys - Siülo atrnesti statuto svarstym:i ir atsikreipti j klausirn:i, kokius organus teks 
rinkti. 

p. Paulait. - Pritaria pp. Truskai ir Giedriui. 
Pirmin. - Formuluoja isreikstus pageidavirnus ta prasrne, kad statutas nesvarstomas ir juo 

vadovaujama tik tiek, kiek jis lieCia organ4 rinkimus. 
5. Rinkimai: 

Pirminink. - Stato kiausimq, kas bus renkama - ar Taryba, ar Valdyba? 
Kun. Dr. N. - Pabrezia, kad tenka steigti Sv. Liet. Bendruomen~. Siülo nebijoti, kad turime rna

iai nari4, ir rinkti Tarybq ir Valdyb:i, nes tie patys asmenys gali büti ir Taryboj 
ir Valdyboj. 

p. Giedrys - Siülo rinkti Taryb:i ir Garbes Teism:i ir pakeisti rinkimq tvark:i ta prasme, kad 
gali büti isrinkti ir nedalyvaujantieji siame susirinkirne asrnenys. 

p. Paulait. - Laiko susirinkime nedalyvaujanci4 asrnen4 rinkim:i nepateisinamu ir siülo 
naudotis tik asrnenirnis, kurie yra suteik~ sutikirn:i büti iSrinkti. 

Pirminink. - Stato sekanCias alternatyves balsavirnui: 
a) rinkti Krasto Taryb:i, kuriai suteikiama teise iSrinkti Valdyb:i 
b) rinkti tik vieninteli organq t.y. Valdyb:i 

Vie5o balsavimo rezultatas: uz Tarybos rinkim:i (a) pasisako - 6 
prie5 - u 

Pirminink. - Konstatuoja, kad susirinkirnas pasisake uz Valdybos, kaipo vykdorno organo, 
rinkirn:i. 

p. Truska - Siülo jtraukti i protokolq, kad renkama Valdyba steigiama vadovaujant laikina
siam statutui, iSskirus visus nuostatus, kurie lieCia Krasto Taryb:i. 

p. Paulaitis - Siülo rinkti dar Revizijos Komisij:i, nes buvo numatyta, kad Rev. Korn. skiriarna 
Krasto Tarybos. 

Po jvykusio balsavimo vel iSkyla diskusijos del Tarybos arba Valdybos naudingumq. 
Pirminink. - Nutraukia diskusijas ir paveda sekretoriui 5-i4 minuCi4 pertraukos laiku surasy

ti susirinkimo rezoliucijos projekt:i. 
P e r t r a u k a (1 o minuci4) 

Pirmininkas - Skaito sekantj rezoliucijos projektq: 
„Sv. L. B. visuotino susirinkimo nustatoma, kad siandien, i950.VIII. 20 d., ren
kama Sv. L. B. V a l d y b a, kuri yra Sv. L. B. vykdomas organas ir vadovaujasi 
PLB charta ir - tiek, kiek naujoji Valdyba ras tai reikalinga - Sv. L. B. Statuto 
Projektu". 

Niekas pries si:i rezoliucijq nepasisako ir ji priimama plojimu. 
Pirminink. - Atsiklausia susirinkimo, ar visi sutinka rinkti ir Reviz. Komisijq? 
p. Giedrys - Pasisako pries tai. 
p. Truska - Siülo rinkti Reviz. Korn. 
Pirminink. - Stato sj klausiIDC) balsavimui. 

Viefo balsavimu nustatoma i5-os balsq daugurna rinkti Revizijos Korn. 
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Pirrninink. - Konstatuoja, kad teks pravesti tris rinkirnus, bütent: 
a) Valdybos 
b) Garbes Teisrno 
c) Revizijos Kornisijos 

Sudaroma Bals4 SkaiCiavirno Komisija, i kuri'l ieina: p. Truska 

Dr. Gerutis - Siülo visus organus rinkti vienerierns metarns. 

kun. Dr. Navickas 
p. inz. Stankus 

Pirminink. - Stato klausim'l, ar i organus bus renkami tik susirinkimo dalyviai. 
ponia. Garb. - Siülo prisilaikyti nurnatyta rinkim4 tvarka ir neri nkti nedalyvaujanci4 susi

rinkime asmen4. 
p. Paulait. - Palaiko ponios Garbaciauskienes nuomoni:. 
Pirrninink. - Klausia, ar i visus renkamus organus kandidatai turi büt siülomi iS sio susirinki

mo dalyvi4. 
Kun. Dr. N. - Pareiskia nuomoni:, kad J Garbes Teisrn'! ir Reviz. Korn. galirna r inkti ir iS ne

sanCi4 susirinkirne asrnen4. 
Pirrninink. - Pateikia balsavirnui sekanCius klausirnus: 

1) Valdyba renkarna tik is susirinkirno dalyvi4 ir atsiivelgiant vieno raStisko 
pasiülymo. 

2) Garb. T. Ir Rev. Korn. renkami is kandidat4, kurie gali büti siülorni ir is 
nedalyvaujanCi4 susirinkime asmen4. 

Viefo balsavirno rezultatai: 
Pirmajarn klausimui pritarta u -os bals4 daugurna 
Antrajam „ " 12-os " 

Pirminink. - ISkelia klausim'! de! organ4 nari4 skaiCiaus. 
Po trumpos diskusijos nutarta vieSu balsavirnu: 

1) Valdyb'! rinkti is 3-j4 nari4 ir 2-j4 kandidat4 ( 11-os bals4 daugurna; ui 5-i4 
nari4 Valdyb'! balsavo 8) 

2) Garbes Teisrn'! - is 3 nari4 ir 2 Kandidat4 
3) Reviz. Korn isij'} - „ 3 " „ 2 

a) Valdybos rinkimai vyksta slaptu balsavimu iS sekanCi4 kandidat4: 
Kun. Dr. Navickas J. Giedrys 
Dr. A. Gerutis E. Garbaciauskiene 
T. PeCiulionis K. Truska 
A. Paulaitis Dr. J. AugeviCius 

inz. J. Stankus 
Valdybos rinkimas ivykus daroma 

pertrauka, 
kurios laiku Bals4 Skaiciavimo Komisija nustato balsavimo rezultat'!. Bals4 SkaiCiavimo Ko

misijos pranesimu, vykstanciu po pertraukos, i 
Valdyb'l iSrinkti: 

nariais - Kun. Dr. Juozas Na v i c k a s (17 bals4) 
Dr. Albertas G e r u t i s (14 bals4) 

ponia Elena G a r b a c i a u s k i e n e (8 bals.) 
kandidatais - p. Antanas Pa u 1 a i t i s (6 bals.) 



inz. Jonas S t a n k u s (6 bals.) 

b) Garbes Teismo rinkimai vyksta vie5u balsavimu is sekanCi4 kandidat4: 
K. Truska S. Gampp - Masalaite 
Dr. J. Augevicius Prof. J. Eretas 
Ini. G. Boleckis dr. Dargusas 
Inz. T. PeCiulionis s. GarbaCiauskas 
E. VaitkeviCiute J. Giedrys 

! G a r b e s T e i s m 'l isrinkti: 
nariais - p. Kazimieras TRUSKA (16 b.) kandidatais: Prof. J. ERETAS (8 b.) 
Dr. Jonas AUGEVICIUS (13 b.) Dr. DARGUSAS (2 b.) 
Ini. Glebas BOLECKIS (9 b.) (inz. T. Peciulioniui, gavusiam 3 balsus, atsisakius) 
c) Revizijos Komisijos rinkimai vyksta viesu balsavimu is sekanCiq kandidatq: 

J. Giedrys T. Masalaite 
S. Gampp - Masalaite E. VaitkeviCiute 

Dr. Dargu5as 
l Re v i z i j o s K o m i s i j 'l iSrinkti: 
nariais: p. Jurgis GIEDRYS (16 b. ) 

Dr. DARGUSAS (16 b.) 
Ponia Stefa GAMPP (13 b.) 

kandidatais: panele Elena VAITKEVICIUTE (6 b.) 
panele Teodora MASALAITE (3 b.) 

6. Einamieji reikalai. 
p. Paulaitis - Praveda auk4 rinkimq. 
Kun. dr. Nav. - Kreipiasi i susirinkimq ragindamas pakelti solidarumq tautieCiq tarpe, 

stengdamiesi visokiu büdu pareikSti vienas kitam simpatii'l· Reikalinga, kad 
Bendruomenes organai dirbt4 irgi uzsiregistravusi4 nari4 naudai (pavyzdziui 
remdami narius emigracijos reikalais, selpdami varge esancius paketeliu sven
Ci4 proga arba nors gerbdami atsilankymu ir geru fodziu). 

p. Truska - Pareiskia pageidavim'l, kad tautieciai rast4 büdq susicementuoti ir pasidaryti 
vieninga Liet. Bendruomene. Laikas pamiSti visk'l, kas tarpusavyje buvo, ir dva

siniai atsinaujinti. Gerbti geras jpatybes yra graiu, bet dar graziau atleisti blogas 
jpatybes ir padarytas klaidas. Siülo, kad po susirinkim4 oficiales dalies dalyviai 
rast4 laiko nuosirdziai pasikalbeti. 

7. Susirinkimo uzdarymas. 
Plrmininkas - uzdaro 18. 30 val. susirinkim'l pageidavimu, kad visi Sveicarijoj esantieji Lie

tuviai büt4 sios Bendruomenes aktyviais ir Sqmoningais nariais ir kad sekanCiq kartq tas pa
sireikst4 susirinkimo dalyvi4 didesniam skaiCiuj. „Santaikoje mes atliksime mafos darbus, o 
nesantaikoje sunaikinsime didelius uimojimus". 
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Sveicarijos lietuviq bendruomenes valdybos susirinkimo protokolas Nr. i, 
1950 m. rugsejo 24 d. 

(VUB RS, f. i55, b. 241. Atspausdintas rafom'!ja masinele. Ranka prirasyta data.) 

Proiektas . 
PROTOKOLAS Nr. 1 

1950 m. rugsejo 24 d. Berne susirinko Sveicarijos Lietuvi4 Bendruomenes Valdybos nariai: 
kun. dr. J. Navickas, ponia GarbaCiauskiene ir dr. A. Gerutis. 

l. Ponia Garbaciauskiene prasyta eiti Valdybos sekretores pareigas. Turedama galvoje, kad 
visi valdybos nariai yra labai uzimti, antra vertus, zinodama, kad Züriche yra susispie
t~s gausiausias lietuvi4 skaiCius ir kad ten bus daugiausiai praktisko darbo, Valdyba nu
tare prasyti, kad daugiausiai bals4 gav~ kandidatai pp Paulaitis ar inz. J. Stankus sutiktq 
delegavimo titulu eiti Valdybos kasininko pareigas ir bendrai padetq vesti sekretoriato 
reikalus. 

II. Nutarta atskiru rastu kreiptis i tuos Sveicarijoje esanCius lietuvius, kurie nedalyvavo 
SLB visuotiniame nariq susitikime s. m. rugpjüCio 20 d. Tuo rastu bus pranesta, kad 
rasto gavejai laikomi SLB nariais. 

III. Svarstyta nario mokesCio klausimas. Nutarta rinkti: 
a) IS dirbanCi4j4 12 frank4 metams, 
b) IS nedirbanCiqjq 3 frankus „" 

Kaip leSüs bus paskirstytos tarp SLB., PLB Vyriausiosios Valdybos, Kultüros Fondo ir Tautos 
Fondo, siuo tarpu dar nenusistatyta. Lesq paskirstymo proporcija pareis nuo jstatq. 

IV. SLB jstatq parengimas pavestas p. A. Geruciui. 
V. Tartasi de! Vasario 16 d. minejimo. Nusistatyta, kad minejime turet4 dalyvauti ne tiktai 

lietuviai, bet ir sveicarai. Kaipo prelegentas numatytas prof. dr. J. Eretas. Teks deti pa
stang4, kad paminetq taip pat Sveicarijos radijas. P. GarbaCiauskiene prasyta iSsiaiSkin
ti, ar minejime sutiktq dalyvauti kuri stambesne sveicarq meno pajega (pav. , pianistas 
Aeschbacher). 

VI. Kun. dr. Navickas kelia klausim'!, kad apie Sveicarijos lietuviq veikl~ bütq dainiau pa
minima lietuviq spaudoje. 

VII. Kun. dr. Navickas iskelia sumanym~, kad gal Sveicarijos lietuviai pajegtq iSleist Lietuvos 
zemelapi ar Lietuvos vaizdq album~. Rysim su tuo sumanymu aptartas lesq klausimas. 
Kadangi iS nari4 mokesCio nedaug lesq tesusidaro, svarstyta, ar reiktq rinkti le5as ir 
sveicar4 tarpe. Konkreöai tas klausimas bus apsvarstytas veliau. 

VIII. Ponia Garbaöauskiene pranese, kad Züricho lietuviai susirenka kart'! per menesj, pir
m~ji sestadienj. Sueigq proga bus laikomos paskaitos is tem4, susijusi4 su Lietuva ir 
lietuvybe. 

IX. SLB pavadinimas vokiskai skamba taip: 
vokiskai : Gemeinschaft der Litauer in der Schweiz. 
Prancüziskai : Communaute Lithuanienne en Suisse. 
(Ranka priera5as) i/10/50 
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Pranesimas apie Sveicarijos lietuviq bendruomenes ikürim'! 1950 m. 
(VUB RS, f. 155, b. 241. Atspausdintas rafomqja masinele. Ranka prirasyta data. Diakritiniai 

zenklai ant raidzi4 prirasyti ranka.) 

Gerbiamoji Tautiete, 
Gerbiamasis Tautieti, 
S. m. rugpjuCio 20 d. Züriche tvyko Sveicarijos lietuvi4 susirinkimas, kuriame buvo nutarta 

tsteigti Sveicarijos Lietuviq Bendruomene. 
Bendruomenes Valdybq sudaro: 
i) Kun. Dr. J. Na v i c k a s (Estavayer-le-Lac. Institut Sacre-Coeur), 
2) P. E. Ga r b a c i aus k i e ne (Zürich-Höngg, Hohenklinfenstrasse 23), 
3) Dr. A. G e r u t i s (Bern, Spittelerstrasse 22) 

Sveicarijos Lietuvi4 Bendruomenes nariai yra visi Sveicarijoje gyvenantis lietuviai. Nari4 
teises ir pareigos bus nusakytos Bendruomenes tstatuose, kurie siuo metu rengiami ir bus pa
teikti patvirtinti busimam visuotiniam nari4 susirinkimui. 

Sveicarijos Lietuvi4 Bendruomene sudaro Pasaulio Lietuvi4 Bendruomenes dalt. Jos sukis: 
Lietuviais esame mes gime, lietuviais turime ir büti ! 

Bendruomenes Valdyba tikisi, kad Tamsta aktingai prisidesi prie Sveicarijos Lietuvi4 Ben-
druomenes veiklos. 

Nario mokestis laikinai nustatytas toks: 
dirbantiems - 12 frankq metams, 
nedirbantiems - 3 frankai metams. 
Nario mokesCio dalis skiriama Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Vyriausiajai Valdybai ir 

Pasaulio Lietuvi4 Bendruomenes Kultüros Fondui. 
Sveicarijos Lietuvi4 Bendruomenes Sekretoriato adresas: 
Zürich-Höngg. Hohenklingenstr. 23. Tel. 56 73 29 

Data? Lapkr. 1950 (ranka) 

E. Garbaciauskienes laiskas A. GeruCiui del Sveicarijos lietuvitf iinitf 1951 m. kovo 7 d. 
(VUB RS, f. 155, b. 241. Atspausdintas raSomqja masinele. Pasirasytas.) 

E. GarbaCiauskiene 
Hohenklingenstr. 23 

Zürich 49 

J.M. 

Zürich, 1951 m. kovo 7 d. 

Ponui Dr. A. GeruCiui, 
Berne 

Gerbiamas Daktare, 
Dekoju ui tamstos vasario 21 d. laiSkq. 
SvLB kasoje dabar randasi Sfr. 129.60 

Tamstos apyskaitoje nurodyta suma Fr. 36.40 iSlaidoms padengti iSleidziant „Sveic. Lietuv. 
Zini4" No i (1951. II.8 ) pridedu i sitq laiSkq, kurt siunCiu apdraustu pastu. 

Büt4 gerai, kad pradetas leisti „Sv. Liet. Zinias" nereiket4 nuslopinti. Atrodo. kad iS nario 
mokesCio susidaranti suma pajegs dar sekanti numerj finansuoti ir gal darviemq, o iki to laiko 
reiket4 ir kit4 saltinil! pasidairyti. 
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Nario mokesti apsimokejo tie, kurie ir be raginimo „Sv.L.Z." büt4 apmokeje. Siaip jau dau
guma dar nera jnes~ ir per vasario sesiolikto minejimq nereagavo. 

Linkedama Tamstai viso gero. 

Priedas: Sfr. 36.40 El. GarbaCiauskiene (ranka) 

SLB nario mokescio fmokos kvitas 1951 m. 
(VUB RS, f. i55, b. 241. Kvitas atspausdintas ant mafo formato lapelio, 10,8 cm x 16,2 cm, 

uzpildytas ir pasirasytas jmokq priemusio asmens.) 

Quittung Fr. 24,-

Von ............... (ranka) Dr. A. GeruCio su Ponia ................................................ . 
..................................................................................... die Summe von 
Franken dvidesimts keturi ~fr. 
Für .......... Sveicarijos Lietuvi'! Bendruomenes nario ......... „ .................... „„ . 
•• „ ••...••.•.•..••• mokestis ui 1951 metus .......... „ ... „ ...... „„ ..................... „ ................ . 
erhalten zu haben, bescheinigt 
......... .................. den ........................ 1951n1. 

( ranka ) 11/I ir 2/ IX. .„ .•• E. GarbaCiauskiene ................. „„ .••.••.•.•• 

SLB nariq visuotinio susirinkimo protokolas 1952 m. vasario 17 d . 
(VUB RS, f. i55, b. 242. Rankrastis su prierafo fone (spausdinimo masinele): „Protokolo prie

dai ... ". Pasirasytas. Originalas.) 

Sveicarijos Lietuvi4 Bendruomenes nari4 visuotinio susirinkimo ivykusio i952 mt. Vasario 
i7 d., 2 val. 30 min. po piet4 Züricho geleiinkelio stoties konferencij4 saleje. 

Protokolas 
Susirinkimui vesti, bals4 dauguma, kvieCiami p. Giedrys pirmininkas ir 

Gegeckas - sekretorium. 
Valdyba pateikia siq darb4 tvarkq: 
1) Susirinkimo atidarymas 
2) Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, 
3) Valdybos pranesimas, 
4) Revizijos komisijos pranesimas, 

s) Sv. LB jstat4 priemimas 
6) Sv. LB tarybos ir garbes teismo rinkimai 

7) Jmokos 
8) Lietuvio pasas ir 
9) Sumanymai 
Svarstoma darbu tvarka. Niekam nepasiulius pakeitim4, darbo tvarka priimama, tokia, ko

kia buvo valdybos pasiülyta. 
Valdybos pranesimas. Daro dr. Gerutis. 
Pranesejas pazymejo, kad valdybos vadovybei buvo sunku dirbi, kadangi visi trys valdybos 

nariai gyveno visai skirtingose v ietose. Valdyba yra surengusi du vasario 16 d. ir vienq bir
zelio i4 d. minejimus. ISleisti 4 numeriai Sveicarijos Lietuvi4 Zini4. Palaikytas kontaktas su 

kitomis PLB organizacijomis. 
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Del valdybos pranesimo p. Giedrys klause, ar valdybos iniciatyva atsirado „Eltos" biuleteny 
skelbimas, esq Sveicarijoj gyvena 2 DP pasivadinusiais lietuviais, kurie nuejo dirbti bolsevik4 
naudai. Visi trys valdybos nariai pareiSke, kad tas skelbimas atsirado ne jq iniciatyva. P. Gie
drys siülo „Eltai" de! (nejskaitomas iodis - aut. pastaba) pareiksti grieztq protestq, kurio pro
jekt<I jis cia pat susirinkimui perskaite. P. Gerutis siülo visq reikal<I pavesti büsimai valdybai. 
Bals4 dauguma priimtas p. GeruCio patikslinimas. 

Po to visuotinis susirinkimas priima valdybos pranesimq ir pareiSkia jai padekq. 
Revizijos k-jos pranesima daro p. Giedrys, kuris priimamas vis4 balsais be patais4. 
{stat14 svarstymas. Projekt'! skaito dr. Gerutis. P. Giedrys kalba del 5c ir 15d punkt4. Es<! 

pasikartojimas. Dr. Navickas pritaria p. Giedrio pasiülymui. Bals4 dauguma nutarta priimta 5c 
iSbraukti, o priimtq 15 d palikti. 

Toliau p. Giedrys siülo 36 str. sak.inyje „Kiekvieno tikrinimo duomenys turi büti surafo
mi akte, kuri pasirafo kontroles komisija ir prie tikrinim4 dalyvav~s pareigünas" paskutin~ 
sakinio dali „ir prie tikrinim4 dalyvavirs pareigünas" iSbraukti. Bals4 dauguma pasiülymas 
priimtas. Naujoji sio sakinio redakcija skamba sitaip: „Kiekvieno tikrinimo duomenys turi büti 
surafomi akte, kuri pasirafo kontroles komisija. 

Taip pat p. Giedrys siülo 34 str. antrq pastraipq keisti (kontroles komisija renkama tarn pa
Ciam laikui kaip ir valdyba). Pasiülymas bals4 dauguma priimtas. Be to, p. Giedrys siülo pavesti 
tarybai perredaguoti 44 ir 45 str. str, nes dabartine j4 redakcija sukelianti neaiskum4. P. Garba
ciauskiene siülo minetus str. str. tuojau Cia pat svarstyti. Dr. Gerutis siülo 45 str. fodi „Bendr4jq", 
keisti iodziu „Imok4", o 44 str. vieton „tmok4" keisti „nario mokestis" ir „dovanas" isbraukti. 

P. Giedrys sako, kad negalima paskubomis taisyti svarbaus jstatq str. ir jei jo pirmasis pasiü-
lymas nepriimtinas, tai geriau priimti tuos str. taip, kaip jie yra projekte surasyti. 

Kilus gineui del pasiülym4 susirinkimas 10 minuCiq pertraukiamas. 

P~ ~~rtra~os.~usiri~m~s nutare 44 ir 45 str. str. priimti tokiais, kokie jie yra projekte pasiülyti 
V1s1 1stata1 prumam1 susirinkusi4j4 14 balsq dauguma. 

Sv. L. B. Tarvbos ir Garbes Teismo 
' 
rinkimai. 

Tarybos rinkimai daromi slaptai. 

Bal~ams skaiciuoti kvieCiamos p.p. Augeviciene ir Vinteleryte (Neaiski pavarde gali büti Lin
teleryte- aut. pastaba). 

Bals4 gavo: Tarybos nariai 
i) Dr. Gerutis - 13 
2) P. GarbaCiauskiene 12 
3) „ Saulyte 9 

4) Gegeckas 8 
5) p. GarbaCiauskas 7 
6) „ Audenis 4 

7) „ Peciulionyte 3 
Kandidatai : P. Dargufas 2 

„ Stonkus 2 

Pirm'.eji s~ptyni skelbiami isrinktais Tarybon, o likusieji 2 - kandidatai. 
Garbes Te1smo rinkimai daromi viesai. 
Bals4 gavo: Garbes teismo nariai 

1) Dr. Saulys - vis4 balsai 
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2) Dr. Eretas - 14 „ " 
3) P. Stanulis 4 „ " (po perbalsavimo. Su p. Junkeriu, p. Stanulis gavo 9 balsus) 
Kandidatai 
4) Prof. Junkeris 4 balsai 
s) „ Jakubenas 4 „ 
6) Dr. Radvila 2 „ 

Tad pirmieji trys skelbiami iSrinktais i Garbes Teism'l, o likusieji - kandidatais. 
Imokos. Gegeckas siülo imokas sumazinti iki 6 fr. metams. P. GarbaCiauskiene siülo palikti 

senas !mokas. Balsuojant Gegecko pasiülymas gauna 3 balsus, o P. GarbaCiauskienes - 8 balsus. 
Lietuvitj Pasas Referavo Dr. Gerutis. Ponia GarbaCiauskiene siüle minetus pasus issiuntineti 

visiems Sveicarijos lietuviams. 
Sumanymai. P. Giedrys siülo Sveicarijoje veikusj (nuo 1948 m.) Tautos Fondo komitet~ per

imti Sv. L. B. Tarybos kontrolei. Pasiülymas priimtas. 
Toliau p. Giedrys pageidauja, kad büsimoji Sv. L. B. Valdyba budriai saugot4 ir energingai 

gint4 Sv. lietuvi4 interesus. 
Nesant daugiau sumanym4 susirinkimas 18 val. baigiamas. 
Pirmininkas Sekretorius (para5as) 

(Priera5as masinele, dokumento fone) 
Protokolo priedai: 
i/ Kontroles/aktas ! protokolas 1952 m. vasario men. 12 dienos. 
2/ Susirinkimo dalyvi4 parafai su atra5ais. 
3/ Krasto tarybos balsavimo ziniarastis. 
4/ Eltos vadovui protesto rezoliucijos nuorafas. 
5/ Protesto rezoliucij'l IYdinCio rasto VLIK-o Pirmininkui - nuorasas. 

]. Giedrys 1952 kovo men. 18 d. 
Zürich. Susirinkimo pirmininkas (ranka) 

Nuorodos 

' VUB RS, F-155, b. 332, Sveicarijos lietuvilf 
iinios ir kita mediiaga apie Sveicarijos lietu
vius. LNB Lituanikos skyrius, LNB Lituani
kos archyvas, saugomas Sveicarijos lietuvilf 
iinilf, nr. l (2 egz.). Prieiga internete: http:// 
www.epaveldas. lt/vbspi/b iRecord.do?
biExemplarld=180927&biRecordld=34878 
(h. 2014 10 21). 
LCVA, F-668, Lietuvos diplomatijos sefas 

Stasys Lozoraitis. 
VUB RS, F-249, Vaclovas Darguias (Andre
as Hafer) (1922-2009), veterinarijos gydyto
jas, dr., Vilniaus u-to garbes daktaras. Fondo 
chronologija 1909-2004. 

VUB RS, F-155, Albertas Gerutis (1905-1985), 
teisininkas, diplomatas, spaudos darbuoto
jas, mokslo daktaras. Fondo chronologines 
ribos 1826-1995. 
VUB RS, F-155, b. 241, Sveicarijos lietuvilf by
los. Rastai ir laiskai Lietuvilf bendruomenes 
Sveicarijoje krasto valdybai, rezoliucijos, pro
tokolai ir kita, T. 1, 1948-1952, VUB RS, F-155, 
b. 242, Sveicarijos lietuvilf [. .. ], T. 2, 1953-1955, 
VUB RS, F-155, b. 243, Sveicarijos lietuvilf [. . .], 
T. 3, 1956-1961, VUB RS, F-155, b. 244, Svei
carijos lietuvilf [ .. .], T. 4, 1962-1979. Archyve 
sumaiSyta numeracija. Yra dvi bylos sunu
meruotos F-155, b. 242. 
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VUB RS, F-155, b. 241, Kvietimas i visuotini 
Sveicarijos lietuvilf bendruomenes susirinkimq. 
LNB Lituanikos skyriuje ir LNB Lituanikos 
archyve saugomas Sveicarijos lietuvilf iinilf, 
nr. 1 (2 egz.). Prieiga internete: http://www. 
epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarI
d=180927&biRecordld=34878 (Zr. 2014 10 21). 
VUB RS, F-155, b. 332, Sveicarijos lietu-

Vilf iinios ir kita mediiaga apie Sveicarijos 
lietuvius. 
Publikuojamuose saltiniuose vartojamas ter

minas Sveicarijos lietuvi!f sqjunga, arba SL 

10 

Sqjunga, arba SLS, kurie apibrezia pinn'!j'l 
Sveicarijos lietuviq organizacij'!, ikurt'! 1948 m., 
veikusi'l dar pries pradedant kurti SLB. Si orga
nizacija vienijo Sveicarijoje gyvenanCius lietu
vius, vykde karitatyvim:veikl<J.. SLS palaike PLB 
apylinkiq kürim'! ir perleido visas savo pareigas 
ir funkcijas naujai sukurtai organizacijai. 
Saltiniuose vartojamos santrumpa SvLB 

atitinka dabartin~ SLB - Sveicarijos lietu
viq bendruomene. Bendruomeniq kürimosi 
pradzioje buvo patvirtintas SvLB trumpinys, 
veliau pakeistas i SLB. 
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