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•ISTORINĖ DIENA, 
įiepos 27 d. Suy. Valstijos 

askelbė pilną Lietuvos Vals- 

;b£s pripažinimą. 
Musų dienraštis, jau kelis 

artus minėdamas apie lietu J 
iur;tautos laimėjimą. įvertino 
spifiklausomybės pripažinimo 
tkte. 
Dabar, pritardami Chicagos 

etjtvių visuomenės rengiamai 
lanifestacijai, dedame trum- 

esaius ir ilgesnius aprašy-; 
įus ir paveikslus tu šios ša- į 

ecgarbingu Vyrų. kurie bu- 

o.jnusų artimiausi prieteliai, j 
§mėjai šios dienos laimėjimo. 

I 
Tikrai mes galime pasi-1 

žiąugti turi daug širdingu 
riStelių, kurie pilnai pažins 
etįvio pasirįžimą kovoje už 
iVo tėvynės laisvę ir nepri- 
laasomybę. kurie įsitikinę i 

.usų Respublikos politinį bei 
sonomini pastovumą, rėmė 

iusu pastangas klabenant pri- 
ažinimo pas Suv. Valstijų 
yriausybę. 
Ši& "Draugo'' numeris ir y- 
i skiriamas jų garbei, padė 
ai kurią mes pareikšime Mc- 

inlęy Park manifestacijoje, 
tes niekados neužmiršime jų 
iramos ir visad busime dė- 

ingi. Jų vardai įsirašė mūsų 
eivijos istorijon aukso rai- 
knis. 

Deja, mums nepavyko visu 

.kimiausių prietelių paveiks- 
is bei jų darbuotę įdėti į ši 

iimerj. Tcčiaus musų pareiga 
as informuoti visuomenę a- 

ie tuos kilnios širdies ir di- 

elioiproto Vyrus. 
Valio Suv. Valstijų .^Prezl- 

3n1|as! Valio šios šalies poli- 
kos ir mokslo Vyrai! Valio 

"astiingtono tėvynės piliečiai! I 
alio Lietuvos Respublikos' 
rezidentas. Seimas, Atstovas! 
visi broliai lietuviai! 

fAUER M. GHANOLER, 

Vienu> seniausių ir širdin- 
aiisių mušu prietelius yra 
ew: Yorko kungresnionas 
alter M. Chandler. 'M)rau- 

p" tejvo plačiai apie jį rašy- 
| šiuo kart tenka tiek pas- 
bėtį kad jis buvo nuolatinis 
etuvos pripažinimo Ameri- 

>je darbuotojas. 
Man teko su kongr. \Y. M. 
įandleriu jau Lietuvoje su- 

mažinti, gi vėliaus, bendra 
>turių savaičių kelionė, da- 

progos pilnai ji pažinti. 
Jis buvo labai gerai susipa- 
įęs su Lietuvos istorija, niu-' 

teisėtais savistovybės rei- 

lavimais, politiniais nuoti- 
ais, kulturiniu gyvenimu. 
?ikia stebėtis girdint kaip 
litnos šalies pilietis ir Yals- 
bės vyras demokratingumo, 
svės, lojalumo vedamas, 
aito savo laime eiti nuš- 

iauštųjų tautų pagelbon. 
M 

Ir tikrai kongr. W. Chand- 
ler visur yra ir savo žodžiu 
ir patarimu mūsų eigoje prie 
nepriklausomybės. Nėra viešo 

'Amerikos lietuvių suvažiavi- 
mo, Seimo ar konferencijos 
kad jis nebūtų kviečiamas. 

W. AT. Chandler, kaipo di- 

delio takto, plačios politinės 
orientacijos, aukštos inteligen- 
cijos Vyras, beabejo, .daug nu- 

svėrė savo Vyriausybės sfero- 
se rišant Lietuvos pripažinimo 
klausimų. Jo platesnį tuo 

krypsniu veikimų teks mums 

pažymėti vėliaus. 
šiuo kart, teleista mums bus 

pareikšti jam didelės padėkos 
ir pagarbos žodį." Jo pastan- 
gos apvainikuotos, gi mūsų 

džiaugsmas ir laimė pasiekta. 

LIETUVA IR SENATORIUS 
LODGE. 

Penkerius metus lietuviui 
darbavosi pakol neįtikino Suv. 

Valstijų vyriausybės, jog Lie- 
tuva nėra Rusijos provincija, 
jog* lietuviai apsisprendę sa- 

vystoviai gyventi, ir jog pil- 
nai pribrendę patys vieni val- 

dytis. Rezultatas — Lietuvos 

nepriklausomybės pripažini- 
mas. 

Lietuviams tame darbe gel- 
bėjo Senatorius Lodge iš Mas- 
sachusetts valstijos. Už Lietu- 
vos pripažinimu jam tenka žy- 
mi dalis nuopelnu. 

Senatorius Lodge yra sena-J 
to užsieniu reikalij komiteto 

pirmininkas. Lietuvos pripaži- 
nimo klausimu jis pirmutinis 
pakėlė senate 1918 metu pa- 
baigoje. Tuo reikalu jis sena- 

tui įdavė rezoliuciją. Paskui 
kas metai prie kiekvienos pro- 
gos jis kėlė Pa balt i jos valsty- 
bių nepriklausomybės klausi- 
ni;]. 

Karo laiku pu-ezidentas \Vil- 
sonas garsiai skelbė tautų ap- 
sisprendimo prineipą. Jis tai 
darė kalbėdamas kongrese ir 
kitur. Teėiaus tikrumoje jis 
visą laiką laikėsi kažkokio an- 

tagonizmo į iPabaltijos valsty- 
bes. 

Todėl jam prezidentaujant 
nei lietuviai darbuotojai, nei 
Senatorius Lodge, nei kiti nie- 
lo nelaimėjo Lietuvos pripaži- 
nimo klausimu. 

šiandieninė prezidento Hąr- 
dingo administracija pagaliau 
])o IG-os mėnesių savo valdy- 
mo buvo Įtikinta, kad Lietuvą 
būtinai reikia priimti nepri- 
klausomu valstybių eilėn. 

Ir paskutiniu atveju Sena- 
torius Lodge daug pasi- 
darbavo. Jis Lietuvos nepri- 
klausomybės pripažinimo klau 
simu darbavosi iki pat galo, 
ty. iki liepos 27 d., kuomet 
Valstybės Sekretorius Hughes 
paskelbė Lietuvai pripažini- 
mų. 

Senatoriaus Lodge rezoliuciją. 
Senatorius Lodge gruodžio 

10, 1918 metais, įdavė sena- 
tui tokhj. Lietuvos nepriklau- 
somybės rezoliuciją: 

Rezoliucija: 

Nutarta, jog senato nuomo- 

je, Lietuva turi but atskirta 
nuo Rusijos ir pripažinta ne- 

priklausoma, ir kad tokia pat 
teisė turi but praplėsta Lat- 
viams ir Estijai. Visi tie žmo- 
nės turi įgyti laisvę ir nepri- 
klausomybę, nes jų posesijos 
Pabalti jos pakraščiais padąro 
juos 'nepriklausomais. Tai 

LAISVĖS RAGAVĘ. VERGAIS NEBŪSIM®. 

svarbios reikšmės sąlyga bu- 
simai pasaulio laisvei ir taikai. 

Ši rezoliucija pavesta sena- 

to užsieniu reikalu komitetui. 
4. 

MASSACHUSETTS VALSTI- 

JOS SENATORIUS. 

Henry Cabot Lodge, repu'u- 
^ i- 

4ikonas iš Nahant, gimęs mie- 
ste Boston, Mass., gegužės 12,* 
'jSoO m.; gavęs privatinį ir ko- 

legijinį apšvietimą; baigė Har- 

vardo kolegiji} 1871 m.; bai- 

'gė mokslus Harvard Law mo- 

kykloj 1875 m. su L. L. B. 

laipsniu; Sui'folkc priimtas 
advokatauti 1876 m.; tais pa- 
T-iais metais Harvardo univer- 
sitetas suteikė jam Pli. D. lai- 

psnį už jo teze 4 'The Land 
La\v ot' tlie Anglo — Saxons'\ 

Profesija literatūroje: 
1877 in. išleido 4'Life and 

Letters of George Cabot; 1881 
m. "Short History of tlie En- 

glisli Colonies in America''; 
1882 m. "Life of Alexander; 
Jlamilton"; 1883 m. iiLife ot; 
Daniel "VVebster"; 1885 m. re-i 

•clagavo Aleksandro Hamilto- 
no veikalus (J-se tomuose; 
188G m. "SĮtudies in Histo- 
ry"; 1889 m. "Life of Wasli- 
'ington", -2 tomu; 1891 nu 

"Histqry of Boston"; 1892 m.! 
"Historical Essays"; 1895 m. į 
bendrai su Tlieodore Koosevelt j 
*;Hero Talės froin American 

History"; 1897 111. "Certsinj 
4 

Acceptetl Heroes"; 1898 m. | 
"Story of tlie Revolution'£ 
tomų; 1899 m.-"Story of the 

Spanisli War", "A FigTiting 
Frįgate'' ir kitus leidinius; 
1906 m. "A Frontier Town" 
ir kitus leidinius; 1910 m. 

"Speecjięs ąnĄ addresses 1884 
— 1909"; 1913 ui. "Early Me- 

niories" įr --One Hundred 
'Years of Peaee"; 1915 m. 

<<rJ?lie Democracy of tlie €ons 

stitution"; 1917 m. "War ad- 
dresses^. 

Yra nariu: 

Tlie Massachuąetts Historį- 
cąl Socįętyj Tįę Virgįnia Hįs- f 

tolieji .Society; The ^Vnteri.- 
can Acądemy pi: Ąrts and 

Science; Tlie Nev Kngland 
Historic ąjul Genpalogięąl So- 

1 c iety; The MayfĮq\yęr Sočio 

ty; The Colonial Society. oį' 
Massachusetts; The Americųn 
Antiąnarian Society; The A- 
nioric;m Institute. .ofArts uiul 

p .•. '"''i n" 

Lettera; The American., Ąca- 
ilemy of Arts and Letters ir 
The Įtoya) Ilistorical Society 
of L pildo n. 

Mokslo laipsniai. 
Teisių Daktaro laipsni ga 

vęs iš: AVilliąnis Coliegę; 
Clark University; Yale Uni- 

'versįty.; Harvard Upiversity; 
'Bro\yn University; Aniherst 

Coljege; Union Coilege; Brin- 
'ceton University ir Dartmouth 

College. 
Politinė akcija. 

1915 m. išrinktas Ąlassa- 
'eliusetts Historieal Socįety 
jų-esuĮe^tu; repubU(vQPŲ pm'ti- 
jps konvencijoje 1900 m., Plri- 

lą^ętpĮujoj įvykusioje, buvo 

nųatytį^įu pirmininku; repub- 
likomj nucionalėje konvencijo- 
je 1904 m. Cliicagoje buvo re- 

zoliucijų komiteto pirmininku; 
1908 m. republikonii naciona- 
'lėje konvencijoje Cliicagoje j 
buvo nuolatiniu pirmininku; P 
1910 m. republikonų naciona- 

lėje konvencijoje Cliicagoje 
buvo rezoliucijų komiteto pir~ 
mininku; prezidento Tlieodore 
Roosev6lto buvo paskirtas A- 
laskos Sienų komisijos nariu. 

Du terminu išbuvo atstovu 
Massachusėtts legislaturoj. 
Paskui keturis kai*tus paeiliui 
išrinktas atstovu kongresan. 
Sausio 17, 1893 m., išrinktas 
atstovu Su v. Valstijų senatan. 

Pradėjo senatoriauti kovo 4,4 
1893 m. 1899, 1905, 1911 ir 

1916 metais jis išnaujo buvo 
Išrinktas senatoriumi. Pasta- 
rasis jo terminas senate bai- 

giasi kovo 3, 1923 m. 

Ęvasios laisvė yra žmogaus 
tevė. 

HAROLD H. BENDER. 
—* _ 

Harold II. Bender gimė 
Su v. Valstijose 1882 m. Jo 

protėviai yra anglai velšai ir 
•škotai. Baigė Lafąyėtte kole- 

giją sų Ą. B. laipsniu 1903 m. 

ir Jolins Hopkįns universitetą 
su Ph. D. iąįpsniu 1907 m. 

1906 — 1907 mokslo L metais 
Jolin Hopkins universitete 
klausėsi Sanskrito ir Palygi- 
namosios Filologijos. IšguMi- 
nėjo profesorius Bloomfield. 
Sekančiais metais tęsė filolo- 

gines studijas su profesoriais' 
Pisehel ir Scluilze Berlyno u- 

niversitete. Nuo 1909 iki 1912 
buvo instruktorium naujųjų 
kalbų Princeton universitete; 
1912 — 1918- m. assistentas 

profesorius moderninių kalbų; 
pradėjus 1918 metais yra indo- 

germanų filologijos- profeso- 
rium iPrincetono universitete. 

Vfą narys: 

American Orienlal Sodely, 
American Philological Assq- 
ciation, Modem Language. 
Ass'u uf America, Modern 
liumanitics Ąeseąrch Ass'u, 
Gesselschaft fuor deutsclie 

Philologie in 13erlin, ir Orien- 
tal Club of Pliiladelphia. 

Autorius šių knygų: 
4 $ 

uTlie Sufi'ixes maut and 
vant in SianĄrit and Aves- 

lau"; "(įerman Sliort Sto- 

ries"; '-A Litjiuanian Etymo- 
logical Įn4ex"; "The Home 
of the Indo-^iU'opeans'\ Tai- 

pat "The Litiniam a n AVord-, 
"Stock* as IndoTKuropean Ma- 

terial ir "Studies. in llonor 

of Maurice Bloonifield. 

Taipgi -pasl;aLhęs, visą,; jeilo 
* traipsni u «i £T£m jitik ?),- i 

sintidisĮ, iK'ivtį, ir etimologiją į- 
vairių indo-europiniu kalbų į- 
vairiuosemokslo žurnaluose. 

Kuone visuose jis savo raš- 
tuose tiesioginiai ar netiesio- 

giniai paliečia lietuvių kalbą. 
Per. dešimtį metu yra lie- 

tuvių mokytojumi Graduate- 
kolegijoj Princetono universi- 
tete. 

Aiitoriųs "Beport on Con- 
ditions and Kvents in Litli- * 

uania Since tlie Beginning7 of 
llie \Var". Tai 221 pusi. vei- 

kalas, pagamintas iš jo infor- 
muotis Suv. Valstijų vyriau- 
sybės delegacijai taikos kon- 

ferencijoje Paryžiuje. Raporto 
yra karstas raginimas pripa- 
žinti Lietuvą nepriklausoma. 

Lietuvių kalhos vertėjas ka- 
ro laiku S u v. Valstijų pastos 
departamentui. 

Yra skaitęs visų eilę paskai- 
tų apie Lietuvų ir lietuvius 

svetimtaučių klįubuose ir šiaip 
susirinkimuose. 

Daug darbavęsis Lietuvos 

nepriklausomybės klausimu, 
rašinėdamas laiškus preziden- 
tui Wilsonui ir valstybės sek- 
'retoriui 'pasibaigus karui; į- 
'teikęs peticiją ir memorandu- 

mu nuo lietuvių darbuotoju 
prezidentui Hardingui ir val- 

'stybės 'sekretoriui Hughes; 
"parūpinęs lietuviams pasus1* i 

Paryžių ir į Lietuvą ir lietu- 
viams davęs rekomendacijų 
keliaujant Paryžiun taikos 

'konferencijos laiku. Rašinėjęs. 
daug j Nėw Yorko laikraščius 
■reikale Lietuvos nepriklauso 
mybės; aukojęs lietuvių fon- 
dams ir t. t. 

Audroj gimdyta, kovoj au- 

ginta Nepriklausomybė nežus. 
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"SALUTARAS BITTESS" 
Yru buvęs populiariškas naminifj vąįatas per daugelį įlie- 

tu. Tokiu builu Ji=> yrą luijo} išmegintaą ir verti Jo pasitikėji- 
mo. Jis yra sutaisytas Uel pagelbėjimo nuo įvairių ligų. 

Pirkdami r'SAIiUT-ĄRĄ' " Jus gaunat to patį 
teisingą, gryną, ir veijdų sųtąisymfy ^urį mes pasiekėme savo 

pasisekimu ir .kuriuo mes tikimėį gąilti baugiau draugų diena 
už dienos. 

SALUTARAS BITERIS atgąus jums: apetitą, pataisys 
vidurius ir sudrutins sveikatą. .Reikalaukite "SALUTARAS 
BiTTERS". Nėimlt jokio užvydtiotOjo. 

"SALUTARAS BITTERS" parsiduoda aptiekose ir taip- 
gi galima gauti tiesiai iš mus: y. 

SAtUTAIUS PRUG 4 CHEMICAL (!Q, 
17QT S?, 

... r.. 3.1, k 

LtETUVYS GRiiBORIUS 
Patarnauju laidotuvėse- kopigiaual*.. 

Reikale meldžiu ątalšąukti, o/m&no 
darbu busite U|pStq3dlntl.; 

S. D. LACĘAWIC* 
Telefonas Gaual i ltiTl—; JĄ 

J!P UJPP 

Ką linksmas, nes 

■ 

Wfm 

•?i« 4»ųgM»wl 
%?M»» p' gigapt w- 
dw>le uno užlMeiąjįmo, <įa- 
eif ft « kU., : suirto. 
veikia greitai ir visiškai. Jib 

yx& geriausias kūdikiu <lrąu' 
gas. 

v 35c. aptiekose arba už 40e. 
prisiuii&iame tiesiui iš labara- 

-W 

torijos., v 
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