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PRANEŠIMAI LIETUVIU REZISTENCIJOS DALYVIAMS UŽSIENIUOSE.• • •
Naujas Biuletenio Pobūdis.
Seniesiems musu biuletenio skaitytojams pranešame, kadBDPS/tlD nu

sistatė sumažinti savo Informacinio Biuletenio apimti ir .pakeisti jo po
būdi, vadovaudamasi siais dviem ’’ .svarbiausiais sumetimais:•

1. Ilgai ginčytas,iškraipomas ir net neigtas krašto rezistencijos 
buvimo faktas, pagaliau, ir lietuviu išeivijoje buvo priimtas. Pirmųjų mu
su Biuletenio numeriu informacija apie krašto rezistencijos organus,lais
ves kovotoju veiksmus ir organizacij a, apie padėti okupuotoje Tėvynėje ir 
apie pagrindinius lietuviu politiniu emigrantu uždavinius kovojančio 
krašto atžvilgiu didžia dalimi ir principiniai buvo v. sos visuomenes ir 
atitinkamu veiksniu priimti. Atpuolė visi šmeižtai ir piktos valios pra 
si'manymai, neva musu Biuletenio žinios buvusios suklastotos, išgalvotos 
ar falsifikuotos.Siandienjau nebereikia toliau plačiai ir kartais pezA 
daugrizikingais budais užsienio lietuviams irodineti, jog krašte rezis
tencija tikrai egzistuoja ir jos vadovaujamieji organai aktyviai veikia

2, Kuri laika rodžiusi aiwkaus santurumo,net skepticizmo ir nepa
lankumo* musu’ Biuletenio teikiamoms" infoimmcdj-erasv.viša ^užsienio' lietuviu 
spauda taip pat pakeitė savo laikysena ir pločiai atvėrė savo skiltis

. BDPS krašto ir užsienio organu pastangomis pateikiamoms žinioms 'apie ko
vojančios Tėvynės padėti ir reikalus. Didžioji musu ankstyvesnių.Biule
teniu pateiktosios medžiagos dalis jau nuskambėjo per uzs,lietuviu laik 
rascius. Teisybe, kai kurie is tu laikraščiu ir net spaudos agentūrų, 
patelkdami musu Biuletenio ar BDPS/JD aa rinktas žinias, nutylėdavo ju 
kOiSfe ir šaltini, tuo labai nekultūringai ■prasilenkdami su įprastiniais 
spaudos etikos dėsniais. Bet mes teikėme informacijas ne tusefos garbės 
sumetimais. Mums buvo svarbiausia,kad tos žinios tik pasiektu uzs,lietu
viu s Vienu ar kitu budu. Šiandien jau jos gali pasiekti viešuma ir kiek
viena laikrdfiti, kuris yra tikrai suinteresuotas ju turėti, ir tai mus 
atpalaiduoji! nuo prievolės eikvoti laika ir staĮjbias lesąs Įri šti toliau 
stora biuleteni. Ateityje ribosimės trumpais kobdensuotais neperijodi
niais pranesimaisuzsienio rezistencijos dalyviams, kada tik bus reika-L 
las nusviesti viena ar kita ptincipini lietuviu rezistencijos ar politi- 
kos klausima, BDPS/UD mano šia proga galinti pareikšti savo pasitenkini- 

. ma,kad per trumpa laika jai pavyko atsiekti siu dvieju dideliu uzdavi- 
u) niuja/nuominti ir įtikinti uzs,lietuvius krašto rezistencijos kova ir

■ tuo i skiepyti su pratimą-dėl reikalo jai daugiau padėti, ir-b/itikinti už
sienio lietuvius'krašto rezistencijios ir jai vadovaujančiu organu nebe- 
abejotinu buvimo faktu,is ko kyla eilė politiniu prievoliuir moraliniu 
uždaviniu uz Tėvynės ribų laisvajame pasaulyje esantiems tautiečiams.

PASTANGOS IŠKREIPTI KRAŠTO PRIMATĄ IR LIET. REZISTENCIJOS VALIA.
Krašto rezistencijos esimas ir jos vadovaujamieji ordinai tapo 

toks faktas, kad šiuo reikalu niekas nebeisdriso toliau .neigti. J?,DPS/tJD_
-pateikiamu informacijų. Nebedrįso net tie,kurie dar neseniai priiminė
davo tai neigiančias rezoliucijas per Vlika, arba per Elta skelbdavo es
miškai su tiesa prasilenkiančius Vykd,Tarybos komunikatus, arba per spau 
da/plg.Liet.vronto leidinį"! Laisve"/lig šiol dar negirdėtais metodais 
sklaidė savo nepasitenkinimą dėl liet.rezistenc.ij0s faktu prezentavimo 
uzsienyje.Todėl nelabai nuostabu, kad tokiai atmosferai dar neissisklai- 
dzius, krašto primato ir krašto rezistencijos organu pripažinimas nega
lėjo išvengti pastangų vistiek dar mėginti iškreipti krašto rezistenci- 
jow valia klastojimais,uzurpacijomis bei fiktyviais susiturimais.

Si tendencija ypač drastiškai pasireiškė vad. 1948m. liepos 7-9d. 
susitarime tarp kai kuriu Vliko lyderiu ir RDP3 organizacijos dvieju 
nariu. Sis privatus pasitarimas nusprendė visas Lietuvos valstybės val
džios ir suverenumo prerogatyvas perleisti Vilkui ir jo V.tarybai, c
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BDPS/TB ir organizacija užsienyje uždaryti. Su si t arimo išvados kai kurio 
1p spaudoje buvo dar keisčiau iškomentuotos. , . .• P BDPS/JD atkreipia specialu lietuviu visuomenes dėmėsi,jog toks su 
sitarimas tegalėj o įvykti be UD pritarimo ir ^tiesioginio dalyvavim^ Du 
BDPS vardu kalbėję ir dalyvavę asmenys neturėjo jokios teises ne* įgaliu 
j imu tokius susitarimus daryti. Jie flagrantiskai prasilenkė tiek su sa 
vo įgaliojimais, tiek lygiai ir su krašto rezistencijos organu nustaty
tais principais/Vlako deklaracijoj. BDPS direktyviniuose biuuątepiuose, 
pranesimaose UD-ai ir t.t./Z&tt asmenys, kfeip ve dusiej i hz BbiD/uu-ri’BS 
sulauz/f rezisVbncine rausme, p^silenker su m>: atais ir tadąjfįkave / 
krastp rezistencijos/valia, tu/j eJ\buvyp nti is BDPS organizacijas 

 

ir b»vo .padaryta zyv^iu, kad iyl ju TW^val atitinkamai pasisakytų,vafyovauj anti e j i krZsto rezi/bėncij c s/Srgarmįn Tėdka e te bet iš,’ kttd Vilkė 

 

lyderiai,gerai žinodami BDPS/tlD n įSistatyfea^a.do galimą tartis ir netgi 
susitarti,atsižvelgiant i ju pateiktu tekėtu Įgalioj irau tekstus,del la
bai svarbiu ir principiniu valstybinės reikšmes problemų, Smulkiau tie 
klausimai BDPS/tJD yra išnagrinėti ir apspręsti kituose rastuose, -kurie 
tuo tarpu viešai dar nebuvo paskelbti visuomenei,

Be abejo, tos visos pastangos iškreipti krašto primatą ir krašto 
rezistencijos valia, nustatyti dėl nepagristu,nerealių ir net žalingu 
metodu tautos išlaisvinimui ir valstybės atstatymui pasiekti negalės 
duoti vaisiu ir turėti kitokiu pasekmių, kaip tik būti dar vienu mėgini
mu inesti anarchij a ir nauja dezorientacij a lietuviu politinės emigraci
jos ir-išeivijos sluoksniuose, Galima užsimoti uzurpuoti krašto rezis
tencija ir j os krauj o'.aukas savo "suvereninėms" svąj onėms ar ambicijoms 

pazip4ma.J -Galima dar syki mėginti neigti BDPS./lD egzistencij os-teise i 
ir faktSrar individualiai šmeižti j'os bendradarbius. Galima, riet'’bij oti, 
kad uzs.ienyj e atsiras, krašto rezistencijos linijos tesej ai'■•■ padaliniai 

...-ar-galima dargi reikalauti ju "užsidarymo". Bet tikrovė’ir tiesą dėl to 
nebus uztrintos. Nepartinė lietuviu’ visuomenė užsienyje, o taip, pąt ir 
kai kurios politinės grupės ta tikrove ir tiesa vis daugiau pajunta.su
si vo k i a, mat o'. ir pr am aT“Uia' Tik' pfe?W * amė"kai;’ k® iri o s tu nd c t ai ku
evoliucij os momentus.' . ; ' . .

MELAS IR T 123 A.
Ryšium’su tariamuoju BDPS atstovu ir kai kuriu-V Ii ko lyderiu su si 

tarimu kdti kurioje spaudoje ir pac ' žodines propogąndos budais., kaip ly
giai ir.vienu kitu oficialinin komunikatu nuo 1948m. liepos mėn.gąlo pra 
dėta varyti tiesa ir. elementarinius faktus iškraipanti akcija, -Ti paly 
dina insinuaciją omi s,melais ir šmeižtais, kurie lig šiol yra "buvę natūra 
lųs 'bolševikines propogandos ir informacijos elementai .Melas- yra paskl 
skleisti ir tebeskleidžianti tvirtinimai, jlog TILPS Užsienio Delegatųra 

'■ j-r pradėjusi veikti- savavališkai ir be jokiu ig.-J ioj-imu. Tiesa yra, kad
BbRS/JDzreikiq... pagal krauta -BDIT- vyriausiu organu - igalloj ipilna 
ir teisėta HOPS atstovybe užsieniuose, kaip legalus ir.vienintelis jos 
organas^ Maža to, Užsienio delegaturoj e dalyvnuj.&• asmenys;, buvę vieni 
is krašto BDPS steigėju, kuriu vienas buvo ir tebera krašto BĘPS vyriau 

i Šios vadovybės narys, atvykęs i užsieni įkurti čia BDPS užsienio organ i 
zacijai Kiti turi Rinkamus įgalioj iraus .arba Puvo savo paneigt- e uztvir 
tinti. ’ * •

■' - Melas yra, kad BDRS/tlD ir organizacija esanti nutarta uždaryti uz
slėnyj e ir kad j i savor Vei kimą sustabdė-.-Tiesa yra, kad, BD3“S^J£-,i,r.-.or- - 
ganizacijn užsienyje Vaike ir veikia, ne's j os uždaviniai ir tikslai iki 
šiol niekuo nėra pasikeitė, o tik padidėj e po to, kai krašto, rezistenci-

. jai tampa reikalinga vis nat.j a ir vis didesne parama. Užsienio Delega- 
turą'gali uždaryti ‘tik patysvyriausi krašto BDPS organai,, kurie Vo.nėr

' padare; Butu 'žalinga prileisti, jog tuo'metd kai rezistencine akcija
* . kaip tik privalo būti-stiprinama, krašto BDPS "nusistatytu savo orgc 

nūs ir organizacija užsienyje panaikinti/ !/.■ ' .
Melas, yra, kad BDPS/JD yra pavieniu neatsakingu asmenų akcigta 

burianti apie save naci onalist.ini c-fašistinio nusistatymo asmenis.
Tiesa yra kad kaip krašte , taip ir užsienyj e.EDUS buria visokiu kryp 
ciū patriotinio nusistatymo asmenis, sutinkančius su bendrojo d e -
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- 3 -
mokia tini o pasipriešinimo sąjūdžio linija ir pasiryžusius 
vienu ar kitu badu atlikti savo prievole krašto išlaisvinimo žygiuose

Mje*g* yr-'., k“"* VLAKas ir krašto BDPS 4**paaa.w in Q.1!-Vilkuti lamubu 
įgaliojimus kalbėti lietuviu tautos ir valstybės vardu ąįrba-lee^i \ 
+.'ijiw>i> ijn'iu 1m., TTi~ti mpyi^ ;
i<r mlflTgt'eTflr ■ nteiiftr nėra na V
Vilkui, nei' BDPS/UD nei kam kitam užsieny davės.Tiesa, yra, kad kraštas 

A , nėra'Vilkui jokiu Įgalioj ima nei davės, nei juo labiau "panauj ines'J.
Vilkas savo laiku p&bege- is krašto, neatlikdamas nei koviniu, nei po
litiniu jum skirtu uždaviniu. Tuo. bu du j ib tapo paprasta vi su omen i s- 

4- organizacija tremtyj e, netekdamas rezistenciniu titulu.
Rezistenciniu - revoliuciniu krašto,kovos organu titulus igavo VLAKas 
ir BDPS. Tiesayra, Lietuvos valstybės vardu užsienyje gali kalbėti tik 
Respublikos teisėtai paskirtieji įgalioti ministerial - diplomatiniai

> pasiuntiniai su Dipį.Kolegijos Šefu priešakyje. Kiti visuomeniniai orU 
ganižmai ar politinės partijos gali kalbėti tik savo vardu ir tos tau“ 
tos dalies vardu, kuria jos tariasi galinčios moraliai reprezentuoti.

BDPS/JD UŽDAVINIAI. . . -

. - BDPS/tlD uždaviniai, kiek viešumas leidžia, buvo.labai trumpai, 
bet esmiškai isdėstyti pirmuosiuose musu Biuletenio-numeriuose. Tie 
uždaviniai nėra pasikeitė ir nesikeis,kol lietuviu tauta nebus išsi
vadavusi ’.is bolševikinio Maskvos jungo,Ji e-uždaviniai yra:- visoke- 

" ri opa'parama kovojančiom kraštui,krašto rezistencijos organu pilnas 
atstovavimas užsieniuose, lietuviu politinės emigracijos ir išeivijos 
pajėgu būrimas palengvinti krašto išlaisvinimo ir valstybės atstaty
mo pastangomis, informacija apie okupuoto kr® to padėti...

Vis tebetrunkant įvairiu "vadovaujančiu veiksniu" anarchijai 
užsieniuose, kurios metu eikvojama daug bergždžios energijos tarpusa
vio riete-noso arba-bededant-*pjvst^ngas vykdyti nerealius ir net žalin
gu sLie tu voš išsilaisvinimo kovai'proj ektus, BDPS'Užsienio Delegatura
ryžosi dar viena syki atkreipti visu veiksniu ir patriotines lietuviu 
visuomenes užsienyje dėmesirjog dabartinėmis aplinkybėmis daugiau ne-^ 
gu kada nors yra bitinas ir, esant gerai valiai, galimas visų lietuviš
kų, politinių faktorių veikimo suderinimas. Tam tikslui pa
siekti KŪPS/JD yra pakartotinai deklaravusi savo nusistatymą aktyviai 
dalyvauti eventualiame issiaiskinime del Lietuvos_islaisvinimo ir vals
tybės atstatymo problemų visumos, suiesk. nt oendrčįkelia ir tinkamiau
sius metodus bei organizacines formas siems uždaviniams isspresti.

Savo ruožtu BDPS/JD yra pasiryžusi toliau plėsti rezistencinių, 
pajėgu apjungima uzšienyje,stiprinti ir plėsti užsienio BDPS bendra
darbiu pastatu,gilinti pozityvu ir nuoširdų .bendradarbiavima,su rezist ~ 
tencinės nuotaikos sambūriais ir politinėms grupėms,kurios Tėvynės lik* 
kimo akyyaizdoja ryztusj sudaryti paliaubas partinėms-ideologinėms 
nesarit'aikoms ir princijfeliai priimtu BDPŠ rezistencine linija. Tarpe 
kitu,, Uz, Delegatura kviečia jungtis i bendra dalba,Mažosios Lietuvos 
veikėjus, senos,,didelės ir taip garbingos antinacinės rezistencijos da
lyvius, kurie dėl kažkokiu partiniu ambicijų is VLIKo dalyviu puses 
negalėjo ligi šiol būti priimami net i si lietuviu visuomenės atstovu 
jungini.. L_.-------- ---------- ■

PasaūlTnės 'politikos evoliucija ir laiko ženklai vis aiškiau 
B<>do, kad tolydžio artėjama prie to "spontaniško" būtinumo, 7 
nas is svarbiausiu tikslu turės būti - paskutiniu diktatūros 
ronijos židiniu pašalinimas Europoje. I 
su politinės emigraoijios, jei ji nebus nei išbrendi si, nei tinkamai 
pasirengusi atlikti likimini ir nebepakartojama uzdavini,Įdedant sa
vo inasa Lietuvos valstybės atstatymui.

kurio vie-

Didele atsakomybe kris ant mu~
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ALp(LKA)5313
1948, Nr.6

- . ■ . . SI.S. BTUIiETEMld NUMERIS
siunčiamas daugumoje tiems patiems skaityto jums, kiltie yra ga

ve ankBtjnresriiuosiua.jttUnez-iųs. Tačiau ateityj e. Biulptejnis bus siuni fe
nas daugiausia tik artimiems BDI'3 uzd. enio bendradarbiams" arba asme
nims, praktiškai parodziusiems disku nusictatyma poliU skd a* ma
terialiai remti BDPS krašto rezistencija. Todėl, kaip pradžioje minė
ta, rusu Biuletenio apimtis ir turinys yra jau nuo šio numerio 
žymiai pakeičiami.

AUKOS I ii PADĖKA .

^Ligšioline padėtis parodė, kad musu visuomenė uzičeniuose dar 
nepajėgtu Savo alkomis išlaikyti plataus masto rezistencinės spau
dos ir atskiros informacijos, Tik pavieniai asmenys.tėra supratu 
si.svarbu reikalą. Salia anksčiau aukojusiu ar prenumerata uzsimo- • 
kejusiu, čia kvituojame dar sias naujas Įplaukas :

Biul. pren. Nr. 13 ir 74 po 10 doleriu /JSA/, R? 94 - 10 do- 
leriuz Švedijoj e/, is New Yorkė, USA, pęr Igąl. Vej a_ - 10 doleriu, 
Wr,185 - 10 šilingu /Anglijoje/* Mr 137 skaitytojai - 2 sv. strlg., 
Anglijoj-e / ir a ems aukotojams Anglijoje : - Ungurys 2 sv., J. Gai- 
flus 2 sv” Pelė 1 sv., A.T, 1 sv.. V.T. 11 sil., Senis 10 sil., 
A. K. -12 dukart po 10 sil., U.M. 10 sil., V.T. / - 5 sil., 
a.b, / - 5 sil,

BDPs/JD reiškia gilia padėka uz aukas rezistencinei spaudai 
?mtĮ« Aukas priėmusieji prašomi pranešti aukotojams apie si pa

kvitavimu ir padėkoti UD vardu.

Rankraščio teisėmis .

MANUSCRIPT .
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