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W HERBAS, united and politically independent Lithuania

r-

accomplish her cultural and national ideals, and be of real

(tu,

ku-

žiSu-

del

(Inteikta Suvienytą Valstiją prezidentui, Apaštališkam Delegatui
ir Europos valstiją ambasadoriams Washington’e, D. C.
Sausio mėnesį 1917 metą).
Lietuvią tauta, sudaranti skirtingą šaką Indo-europeižkos ra
sės, nuo praistorišką laiką gyveno į piet-vakarus nuo Baltijos jurią,
Nemuno baseine.
Iš visą tautą gyvenančią Baltiko pakraščiais viena Lietuva su
darė 13-ame amžiuje galingą valstiją.
14-ame amžiuje Lietuvos
valstijos rubežiai siekė Baltijos ir Juodąją jurią.
Savo politiškos
(1410) ir
galybės laikais Lietuva sulaikė Teutoną žengimą į’
tuo palaike Europos lygsvarą. Iš kitos pusės
savo krutinę
Indžio totorią
apgynė Europos krikščioniškąją civilizaciją nuo

of the United Statės; the Apostolic
of the European Countries at
C. in the month of January 1917)

DelegateThe
race, has been
coast of the

a separate brandi of the Indo-European

to the whole of humanity, and
.• * W HERBAS, divided and repressed Lithuania would be a

stant menace ever threatening European peace.

representatives of the Lithuanian nation, demand of the representa-

Of all

tives of the governments that will, at the olose of the war, negotiate

peace

boundaries of
the Black Sea.

(1) That ethnographical Lithuania be united in one politikai

checking the
eąuilibrirnn. of Europe. From the other side Lithuania, vrith her own
breast, protected Ei Lrope 's Cįristian civilization from the onflow of
dence, and
the Tartar hordes.
BE IT FURTHER RESOLVED: That the Reverend John žilius
Lithuania in
times did not know slavery. For ages shei
and Doctor Julius J. Bielskis be, and they hereby are, empovered
formed her own
traditions and her own independent ctistoand instructėd to present a copy of this declaration to the ambasadom
ms. Although m
16-th century, on account of the wars with the
Muscovites, >
n noblemen were forced to form a political
union with the
5 (similar to that now ezisting between Austria
people.
and Hungary)
up to the partition of Poland and Lithf 18-th century) not only did Lithuania mainnei knygų, nei laikraščiu, tečiau vis dėlto nebuvo nuslo- uania (latter paa
LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL OF AMERICA,
lualism, būt she succeeded also in maintaining
Hetuvią troškimai ir viltis atgauti neprigulmybę. Neprigulmy- tain her national is
By its Oomponent Reprfeentatives:
troškimas gyvai apsireikšdavo ir liaudies dainose, ir literatūroje, her own political sės

Later on, in ft
1905 metais Lietuva veikliai dalyvavo Rusijos tautą pasihuo although all Li

of great pressure from the side of Russia,
closed, and no papers or books

*!»£*.i

žiauriai reakcijai, buvo sulaikyta ivyVis dėlto lietuviai bent is dalies isir veikti apšvietos dirvoje; per 10 metu

sing the Russian
mokyklas ir organizuoti apšvietos drau- two thousand
literatura paplito po visą kraštą, švie- gathered in the
Lithuanian

karė atrado puikiai besiplėtojančią Lietuva,
Later severe
laiku politiškai perdalyta tarpe dvieją galingą valsti- attainment of
savo prigimtą sah, gi eidami pirmyn turėjo terioti krašFroliu ir vesti brolžudišką karę..

schools and ed
neral have
own commerce
taika bus užtikrinta tik tuomet, jeigu kiekviena gyva tauta turės
teisę pati nuspręsti savo likimą.

The great
itself up, while at
MŪSŲ TAUTOS VARDU MES APREIŠKIAME, jog:
powerful
KADANGI lietuviai nuo praistorišką laiką gyvena toje pačioje forced in
vietoje ir niekados nėra ieškoję .užgrobimo kitą salią;
KADANGI Lietuva parodė didelę organizatyvę pajėgą ir suge who are forced to
bėjimą tvarkyties ant savo žemią;
ligerents.
KADANGI politiškoji Lietuvos laisvė virto neatskiriamu atribu
Atthis
tu lietuvią gyvenimo ir ją dvasios;
a very mportant
KADANGI Lietuva turėjo garbingą politišką praeiti ir yra
and assuring a
dariusi žymius nuopelnus žmonijai;
KADANGI Lietuva jau 13-ame amžHlje buvo visa suvienyta po TATIVES OF
and duty of
viena valdžia ir per keletą amžią išlaikė savo čielybę ir nepriguhny-

determine her own
dą visai žmonijai;
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Labai svarbi

AMS, NORIN
VAŽIUOTI
TUVON.

Teutonai silpstą

pakėlė.
Toliaus padainavo J.
Kriviutė: — “Kur Banguoja
Nemunėlis;” pašoko:
“No
riu Miego” — M.

LAIŠKAS.

M. Valinskaitė, J.

vedamas,
, ir žmo-

-

DR. F. MATULAITIS
419 Boylston St^ Boston, Hm.

^Lietuviška-Polska
‘VAISTINYČIA

‘

197 Broadway, S. Boston, Mm.
Telefonas^S. Bosianti 194-w

. Daktarai dieną ir naktį. }

Paieškau savo brolio Adomo

So. Boston Baincoat Co.
344 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Akių Speoijalistas,

Prirenka akinius

Tel. Marn 2483 E. BostonS799-W

George H. Shields

Advokatas
811-812DM Soath Biilding
Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Kalėdojimui
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