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DIDELIS ANGLD LAI- 
MĖJIMAS DELGIJOJE 

3,000 VOKIEČIU PAIMTA 
NELAISVĖN 

NUSKANDINTA DIDELIS ANGLIJOS LAIVAS 
ANGLAI TIESIOG 

TRIUMFUOJA. 

Londonas, spal. (i. — Spa- 
liu 4 d. auštant Belgijos 
fronto prasidėjo milžiniškos 

imtynės tarp ausylu ir vokie- 
čiu. Ančiai nusprendė buti- 
nai paimti nuo vokiečiu 
svarbias sustiprintas auk- 
štumas Pasiliondaele-Ghe- 
luvolt ploto, kui's išsidriekęs 
visu frontu rytuose nuo Yp- 
ros. 

Po keliu valandų baisaus 
mūšio pergalė pasviro anglu 
pusėje čr pastarieji visa mū- 

šio linija pradėjo stumties 

pirmyn. 
Kai-kurioso vietose ang- 

lai isibriovė per mylią vo- 

kiečių linijon. Vietomis vo- 

kiečiai kareiviai, pamato ne- 

išvongtiną sau mirtį, pra- 
dėjo būriais pasiduoti an- 

jrlnms. 

šiauriniam sparno analai 
pasiekė Poeleapolk* vietovę 
n- mėmė kalvą uravensta- 
fol. Tuo pa^iu laiku kiti an- 

glu būriai persibriovė per 
Zounebeke-Broodzide kal- 
vas. 

Tarpe sod/iii I'roodseinde 
ir Noordernboek anglai at- 
laikė pašėlusias priešininku 
atakas. 

Tas pat buvo ir kitur. Bet 
vokiečiams kontratakos ne- 

pagelbėjo. Jie visur tik neiš 

pasakytus nuostolius pane- 
šė. 

Anglai savo ataką buvo 

pradėję (> vai. ryte. Pėsti- 
ninkams kelią taisė pašėlęs 
sunkiosios artilerijos veiki- 
mas. Visokie vokiečiu pa- 
taisymai sumaišyta su že- 

me. Nuo galybės anglu ar- 

motų šoviniu nebuvo vietos 
vokiečiams savo apkasuose. 
Tatai dauguma kareiviu 1 li- 

roje pasiduotri. 
Ties Zonnebeke Bavarijos 

sosto įpėdinis jsakė trims 
vokieėin divizijoms atimti 
mm anglu prarastfj liniją. 
Kuomet tos divizijos stojo 
kontratakon, analai paleido 
Į jas is armotu uųiij i»* divi- 

zijas sukapojo. Nereikė 

joms nei pulties pirmyn, nei 

grįsti atgal. 
Abtlnai imant, vokicMiu 

nuostoliai užmuštais ir su- 

žeistais tiesiog j >n si ha įsoti- 
ni. 

Anglai ofreialiai praneša, 
kad Šituo užpuolimu paim- 
ta nelaisvėn r»,000 vokieeiu. 
Paimta daug armotų ir ka- 

NUSKANDINTA ANGLĮ 
JOS KARES LAIVAS. 

• 

Londonas, spal. (i. — Vo- 
ki tv i u nardančioji laivo su- 

torpedavo Anglijos karės 
laivą "Drake" Airijos pa- 

| krašoiuose praeitą antradie- 
i ui. Sutorpeduotas skrai- 
duolis nuosaviomis jėgomis 
Įstengė nuplaukti į arti- 

miausią uostą, bot tonai nu- 

skendo. Kkspliozijos motu 
žuvo vienas oficieriii ir 18 

1 kareiviu. Kiti iš įgulos is- 

gelbėta. 
"Drako" turėjo 14,000 tonu 

intilpimo. Padirbdintas 1901 
metais. (Jalėjo plaukti '2:1 

I mazgus valandoje. Įguloje 
I buvo 900 vyru. | 

SUOMIJOS SEIMAS BU- j 
V0 LAIKOMAS. 

! 
Gelsingforsas, spal. (>. —, 

i Rusijos laikinos vyriausy- j 
bes išskirstytas suomiu sei- 
mas praeitą, šeštadienį susi- 
rinko. ,Ji sušaukė patsai sei- 
mo pirmininkas, nežiūrint 
Suomijos generalio guber- 
natoriaus uždraudimo. Pa- 
starasis buvo išleidęs palie- 
pimą areštuoti seimo pirmi- 
ninką ir visus atstovus, jei 
jie drįs laikyti seimą. Sei- 
mas atlaikytas. Kaip pirmi- 
ninkas, taip visi atstovai 
buvo suareštuota. To areš- 
tavimo pasekmės teeiau nc- 

žinomos. 
| 

Seimo luisto duris sena: 

I buvo su antspauda uždąrv- 

jtos ir ant duriu prikaltas 
|pranešimas, kad vyriausy- 
bė aštriai uždraudžia seinu; 
laikyti. 

Teeiau praeitą šeštadienį 
! seimo pirmininkas su 80 
seimo atstovu nuplėšė nuo' 

[duriu antspaudą ir per 90i 
miliutu laikė posėdį. Apkal-j 

l bėta darbininku reikalai. 

DOKŲ DARBININKAMS 
PADIDINAMA UŽ- 

MOKESTIS. 

Washington, spaliu (>. 

Visoj Salvj doku darbinin- 
kams su lapkrifin pirmąja 
diena padidinama užmnfcp- 
stis 10 nuos. 

i rrs medžiagos*. 
Paimta žomrs plotas D 

myliu ilgrio ir pusantros my- 
lios plonio. 

Suprantama, tim\jo daug 
nukentėti ir patįs analai. j 

SUVARŽYS NEUTRALES 
ŠALIS. 

Washington, spaliii (>. — 

Su v. Valstijos su talkininku 

Šalimis, sakoma, imsis \ ie- 
nodos politikos ir priemo- 
nės, kad bendromis jėgomis 
sulaikyti 110 tik maisto, bot 
ir visokiu prekių gabenimą 
i Švediją, Norvegiją, Olan- 

diją ir kitas noutrales šalis, į 
kurios turi artimus ryšius1 
su Vokietija. 

Tai bus padaryta su tuo 

tikslu, idant neutralės šalis 

galų-gale a t viriai stotų--ar- 
ba centrą li ų šalių pusėn, ar- 

ba talkininkų. 
Talkininkai iš ncutr.dių 

šalių kitokios sau pagelbos 
nereikalauja, kaip tik pre- 
kybiniu laivu, kokie talki-' 

f 
ninkams šiandie yra labai 
reikalingi. 

Be to dar talkininkai rei- 

kalauja, kad neutralės šalis 
neremtų Vokietijos maistu, 
geležimi ir kitokia medžia- 
ga. 

Jei Amerika su taikiniu- ! 
kais išnildvs savo grasini- i 

# 

j 
mus, neutralės šalis bus pri- 
verstos badauti ir galų-galc 
stoti vienon,, ar kiton pusėn. 

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
FLANDRIJOJE. 

Londonas, spal. (>. — Reu- j 
terio biuro korespondentas 
telegrafuoja iš anglu vy- 
riausios karės stovyklos 
Prancūzijoje: 

"Spaliu 7) diena yra di- 
džiausia Anglijos kariuome- 
nės istorijoje. Paskelbta 
puikiausiasskarės lauke au- į 
glii laimėjimas, kokio nėra 
buvę po mūšio ties Marne, 
kur, kaip žinoma, prancūzai 
sugražino vokiečius nuo 
briovimosi ant Paryžiaus." 

NUSKANDINTA DAU& 
NARDANČIŲ LAIVIŲ. 

Londonas, spal. (>. — Vie- 
nas I). Britanijos admirali-| 
eijos valdininkas praneša, 
kad pastaraisiais trimis 
mėnesiais nardančiu laivių i 

kur-kas daugiau nuskandin-į 
ta, negu pirmiau tn<> pačiu t 

laikotarpiui. 

PASINAUDOS 100.000 
DARBININKŲ. 

Atlantic City, N. J., spal. 
G.—United Statos Hrc\vers' 
pildomasis komitetas, pata- 
riant darbininku reikalu ko- 
mitetui, nutarė visiems bra- 
varų darbininkams padidin- 
ti užmokestj. Tuo pasiuau- 
nos 100,000 darbininku. 

PADIDINA UŽMOKF.S 
CIUS DARBININKAMS 

AUDIMIN£Si2. 

Boston, Mass., spal. G. 
"American \Voolen (1ompa 
ny" pranešė, kad nuo se- 

kančio pirmadienio kompa- 
nija visiems darbininkams 
padidins u/mokestį 10 nuos. 
Tuo pasinaudos apie 50,000 
darbininkų. 

KRATA VOKIŠKO LAIK- 
RAŠČIO REDAKCIJOJE. 

Newark, N. J., spal. G. 
Federaliai agentai padaro 
kratą vokiško laikrašeio 
kXo\v Jersey Freie Zeitiium-' 
redakcijoje. Areštuota laik- 
raščio leidėjas ir du redak- 
toriui. 

KONGRESAS PERŽIŪ- 
RĖS ĮSKUNDIMUS. 

Washington, spaliu (j. — 

Kongreso žemesnysis Imtasi 
nuskyrė Jjomisijn ištirti, 
kiek yra teisybės k<tngros- 
mano Heilino Įskundimo, 
kurs sako, kad keli kongro- I 
s<> atstovai turi sąryši su j papirkimais vokiečiu nau-1 
dai. 

Tasai komitetas privalės! 
duoti kongresui savo paaiš- ! 
kinimus prieš kongreso pa- 
leidimu. 

Kongresmanas ITeflin no- 

rėjo kalbėti kongrese, bet 
didžiuma jam neleido tai 1 

daryti. 
Iš visa ko paaiški, kad 

kyngreso torlmt nėra taip, 
kai|> reikėtų bu t. 

BURŽUJAI LAIMĖJO 
RINKIMUOSE. 

Gelsingf.~ sas, spaliu (j. — 

Seiman rinkimuose laimėjo 
buržujai. Taip kad socialis- 
tai nedali nei atsistebėti. 

VOKIEČIAI TAISO PRE 
KYBOS LAIVYNĄ. 

Ccpenhagen, spaliu <?. — 

Parlamentas pravedė suma- 

nymą km veikiaus sutvar-i 
kyti prekybos laivyną. 

— San Franeiseo, ("i» 1.,, 
spaliu (>. — Vietos Anglijos j 
konsuiis iš Londono gavo ži- 
nią, kad anglai Belgijos 
fronte pasivarę pirmyn ko- 
kias 7 mylias. 

VOKIEČIAI NETURI 
AMUNICIJOS. 

Copenhagen, spaliu <>. — 

Vokiečiu darbininku sąjun- 
llii vadovai, katrie atkelia- 
vo vokiečiu vyriausiojon 
stovyklnii neva pasveikinti 
l'ieldinaišalą vou llindcn- ; 

burgą su jo 70 metu sukak- 
tuvėmis, nenukeliavo tuo | 
vienu tikslu. 

Iš tikru šaltinio sužino-! 
ma, kad jie pas von Ilindcn- 
buruą nukeliavo amunicijos j 
pritrukimo tikslu. Nėra me- 

džiagos iš ko amuniciją 
dirbti. 

Y'oii Ilindenburj*; tatai 
jiems liepęs grįsti namo ir 
pasakęs, kad medžiagos 
amunicijai busią, te.uu tik 
darbininkai sąžiningai dir- 
ba, teųu padeda visas savo į 
pastangas, kad armijoms | 
nepritruktu amunicijos. Ki- 
taip darbininkai busią kalti. 

Darbininkų atstovai pasa- 
kė fieldmaršalui kokias jie 
turi vilkti sunkenybes, kaip 
darbininkai turi nusika- 
muoti dirbant ilsias valau- 
<l:is už menką užnu.kesnj. 

(Jalutinas von ilindenbur- 
lio nusprendimas nežinomas. 

— NYasluugton, spalių (i. į 
Prancūzijoj mirė Suv. Yal- 
siij\i kareivis Charles K.; 
Klmps->n. 

— Londonas^spalin (5. — 

Karės taryba pripažino, kati 
vokiečiams atkeršijimas u/ 

Londono užpuldinėjimą Im- 
tinai veika i i 11 '.ras. 

— Havre, spaliu (>. — Vo- 
kiečiai Uel^ijojo sunaikino 
j(),(M)() namu. Tiek bel^ų šei- 

mynų liko be pastogės. 
i, 

ORAS. 

Spalių 6, 1917 m. 

Chicngo ir apylinkės. —! 
šiandie ir rytoj gražus oras; 

<alta; rytoj šilčiau. 

l'hoto l>> Ainciic.ni l'icss Aasocialioii. 

KAREIVIS IR SLAUGOTOJA 

• 

ANGLIJOS LIETUVIŲ VARGAI 
X 

Neapsiimą kareiviauti nežinia 
kur vežami 

Londonas (Kaip jau žino- 
ma, Anglijos vyriausybe* 
yra padariusi sutartį su Ru- 
sijos laikina vyriausybe, 
kad vienos ir kitos Šalies j ;- 

valdiniai butu paimti karei- 
viauti toj šalyj, kur jie gy- 
vena, arba pasiusti savo ša- 
lin. Tatai Anglijoje, sulyg 
tos sutarties, visi lietuviai, 
tinkami kareiviauti, arba 
turėjo Įstoti Anglijos karino 
inenėn, arba iškeliauti Kusi- 
jon. Didžiuma tu lietuviu 
apsiėmė keliauti Rusijon, 
f'ia paduodama žinia, kaip 
Anglijos vyriausybė atsisa- 
kiusius kareiviauti gabena 
į Rusiją ar nežinia kur ki- 
tur). 

Mūsiškių jau tr<vią parti-j 
ją išvo/r iš Londono, jmmvi- 
!os nedalios naktyj. Pirmoj 
partijoj buvo 4 lietuviai, iš- 
važiavo :?1 d. Hiupjuf-io, an- 

trojoj partijoje buvo 2<>, iš- 
važiavo 5 rui»p., o trof-iojej 
partijoj buvo apio 15 lietu- 
iriu. 

•i <1. rugsėjo klinbo salėje1 
buvo susirinkimas atsisvei- 
kinti brolius keliaujančius" 
liiisijmi. Buvo prakalbos. A. 
Krauėiunas davė praktiš-i 
kus patarimus kelionėje. K. j 
Kringis kalbėjo a]>ie viską: 
kur gauti pašai py, apie po- 
litiką, geografiją ir demo- 
kratiją. P-a s V. Baiulis ap 
gailestavo parapijos ir lin- 
kėjo keliaujantiems laimės. 
K u n. klebonas irgi ramino, 
kad pavojus nedidesnis ke- 
liauti Rusijon nė kaip i 
Praneuziją, nupeikė šios ga- 

dynės ta i |» vadinamus de- 
mokratus. Talkininku de- 
mokratu susivažiavimas i 

Londone jokiu rezultatu ne-į 
išdavė. Anglu demokratai 
Blaekpool susivažiavimo 
nubalsavo dviem ir puse nū-j 
lijonu balsu, dauguma ne- ; 
dalyvauti Ktorkliolmo kon- 
fereneijoje, o rusu demokra- i 

tai nesilaiko savo principu j 
ir tarnauja siekiams visai 
sau priešingų partijų ir srie 
viii. Dabarties demokratai 
turi obalsius gražius, bet 
darbus bergždžius. 

Ant rytojaus graudus ii 
skaudus buvo atsisveikini- 
mas su šeimynomis. Moteris 
alpo. Uodos visa gamta at- 

jautė jų širdgėlą, kartu su 

jomis debesys kibiru pra- 
virko, o senovės lietuvių 
dievait s perkūnas garsiai 
grūmojo. 

Ariu Dievui, kad Londono 
žydai sudarė komitetą šelp- 
ti išvežtųjų šeimynas "Uus- 
sian Pnteetioii ('onumttee" 
HMJreat-Onrden Str. \Yhit- 
ehapel, K. Šis komitetas 
nors susideda iš vienu žydu, 
nors pinigus gavo vien tik 
nuo savu, j u turtuoliu ir 
draugijų, bet šelpimo klau- 

j synic nedaro jokio skirtumo 
j tarp Rusijos pavaldiniu. Ly- 
| giai šelpia mūsų, rusų, len- 
ku kaip ir savuju šeimynas. 

: Šis komitetas jokios pa- 
šelpos nei pažadėjimo netu- 
ri nei nuo Rusijos, nėi nuo 

Anglijos valdžios ir jokiu 
ryšiu su 4<eieiliku" "Lyga." 
Tarėsi komitetas seniai 
klausime su rusu valdžia, 
bet atsakymo iš Petrogrado 
dar negavo, šelps sulyg iš- 
galiu. .Jau mūsų moterų de- 
legatėms p. ]>. Lebedienei ir 
Sarafiniutei generališkas 
rusu konsnlis Londone sakė, 
kad šelpimo klausimas yra 
svarstomas ir likusios šei- 
mynos gaus mažiausiai 5—G 
m b. j savaitę 

Tad tokią pašei pą ir duo- 
da "liussiaii Proteetion 
('omniittce,*' žinoma skai- 
tant tusu rublį aukso valiu- 
toje. Dar moterims duoda 
|)ol2-(> ir ant kiekvieno kū- 
dikio pridedu po 2-<>. Bet da " 

lijj: šiol nėra tikrai nustatyta 
kiek duoti ii- negalima, nu- 

statyti. Sulyg lėšų bus pa- 
šelpa. 

Iškeliaujantiems irgi duo- 
da )>o 10-15 ir > ant kelio. 
Lenku "Polisli K\iles Pro- 
teetioii" 11 Ilaymarket, S. 
W. irgi neatsakė pašelpos 
tiems, kurie prie j u kreipė- 
si. l>et ar jie nuolatai, ar tik 
laikinai šelps, to nežinia. 
Dar klausimas ar visus už- 
sirašiusius Rusijon važiuoti 
išvežš! Yilimasi, kad nuo 4 
rugsėjo daugelis Londonie- 
riu gavo paraginimą eiti po- 
lieijon pasiimti pojiieras iš- 
keliavimui. Bet nuėjus poli- 
eijon nedavė popieru, girdi, 
jau pespilni laivai, laukite 
toliaus. O tuom tarpu \Vool- 
\vieh ir SilvertoNvn (> ir 7 d. 
rugsėjo pati policija eidama 
per namus Įteikė popieras, 
kad d. išvažiuotu. Tai lyg 
išrodo, kad kaip žuvininkai 
drumzdžia ir baido žuvis iš- 
visu kampu. 

Ar lyg šiol išplauki nors 
vienas laivas Ilusijon nio- 
kas nežino. I>uk išvežę ne- 

kuriuos Irlandijon, o ta.i 
spėjama iš to, kad (» vai. 
vandenin vežė ir išsodino. 

Likusias šeimynas vasarą 
vežš Rusijon, ba esą rusu 

valdžia? peibrangu atsieisią 
išmaityti. Anglai baisiai ne- 

kenkia. kad važiuoja lietu- 
viai Rusijon. Rledžiuoja ru- 
sus ir mūsiškius. Moteris 
negauna namu, kam, girdi, 
jus vyrai Rusijon išvažiavo. 
Pamalę apsiverkusias mote- 
lis tyčiojasi ir plusta: "good 
jab bleadv Kussian." 

(Iš. Dr.). 
4 

SKAITYKIT IR PUTINKIT 
"DRAUGĄ" 


