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Mar.džiūri jo j, Gcr..''■ dcmcrcr pareiškė, kad 1? vyriausybės divizijų bus 
pilnai apginkluotos* Byrnes, kalbėdamas spaudos kėnferenoi jo ja pan-i.i- 

" : kė, kad vyriausybininkams duota JAV transportinių lėktuvų paskolos sąO- 
. kaiton . -Amerika norinti kilusių-Kini joje kovų, sustabdymo, bet ja ti KQ- 

sikišianti į Kinijos vidaus reikalus ir tuo reikalu nesiderėp nei sU 
dhungkingu nei su Sovietų Sąjunga.v

t)EL VENGRIJOS VYRIAOSYoĖS PRJPAZĮPIKO.
• LOEPOEAS; Bavin pareiškė) kad D. Britanija sutinkanti pripažinti Veng

rijos vyriausybę, bet su sąlyga, jei ji bus sudaryta pagal rinkimų duo« 
fflėnis.4 IŠ Vengrijos -pranešama, kad komunistai reikalauja vidaus rei
kalų tninisteriu skirti komunistą.

•" šaiestieojb.
iOiWOiUS4 Palestinoje vėl prasidėjo neramumai* Žydai, 'protestuodami 

prieš mažai žadančią Bcvino kalbų, paskelbė visuotina 1?; vai. streiką* 
Tėl-AVive, įvyko susišaudymų. Britų Šarvuočiai patruliuoja gatvėse. vy
riausias rabinas paskelbė pasninką. Žydų. Tautinė Taryba ir arabų Lyga- 
SUairinko posėdžiams. Arabai yra labai patenkinti Be v in o-kai. ba. ir pro.

■ joktu „įsteigti anglų-amerikiečių komisiją Palestinos reikalui tirti.
V’AŠINGTONaS,. Po 17 dienų bergždžio rusų delegacijos laukimo, -užva-

’ kar pagaliau pradėjo darbą Tolimų jų Rytų Informacinė Komisija.
■ LOEDGĄaS. Japonijos komunistų, partija reikalauja, pripažinti impera
torių karo nusikaltėliu ir ištremti jį į Kiniją.

LCfflD'OEAS. Jugoslavijos piliečiai, kurie randasi užsienyje, nustoja 
savo pilietybės, jeigu jie iki gruodžio 15 d. negrįš į tėvynę.

STUTTGaRTaS. JAV zonos vokiečių'sričių prezidentai pareiškė, jog jų 
■•'■nuomone kairiosios partijos laimės sekančius rinkimus. Tačiau nė Vl.o- 
" ųas nenumato komunistų laimėjime bet kurioje srity ja.

BEHLYKa£>» Montgomery pareiškė, jog maitinimo padėtis britų zonoje
■ yyą kritiškiausia nuo’sąjungininkų įžengimo į Vokietiją.

• ? IOE BONaS ♦ Suimtas rašytojas Marko Jelusič .dėl nacionalistinės idė-
jos palaikymo savo 'raštuose;

IiOKBOIUS. Japonija prasiusi Amerikos vyriausybę įvesti maisto, kad
, ’išgelbėjus kraštą nuo neišvengiamo bado pavojaus.

REtfrYORKAS. Trumanas kongresui pasiūlė duoti -paskolas Austrijai ir 
naujai prijungtoms prie Sovietų Sąjungos Ukrainos.'dalims.

• EE-7-YORKaS . Amerikos' okupacinės kariuomenės skaičius Japonijoje ir 
ų- ■'’’'Korėjoje siekia 4G0.000.

L0EB0KA5 .’Čekoslovakijoje-' esantis ji raudonarmiečių daliniai aprūpi
nami , iš vietinių išteklių, nes užnugaris tūkstančiais" kilometrų yrą vi* 
'siŠkai hut.eriotas.

WaSIEGT.OBA3. Atlise pareiškė, pasitikėjimą, kad JAV nepanaudos pik- 
" tam atominės energijos. Tarp kitko jis pasakė'} ’’šiandieną JAV iškilo, 
'kaip galingiausia jėga' žemėje ir ji dar niekam negrąsir.a. Visi mes .ži- 
nbme,kad ji nie kad. nepanaudos savo galioa savanaudiškiems tikslams 

, arba įgijimui naujų teritorijų.’’
BERITUaS • Atvykstantioji į amerikiečių. šoną 2 mil. vokiečių-iš Če

koslovakijos ir Vengrijos bus. paskirstyti sekančiai; Bavarijoje 50 pro
centų, Badene •- 27 procentai ir "Gross Hėssen - g3 procentai.'

ORAS;
Europos Rusijoje temperatūra siekia - 20 C.’ -ii šaltoji oro,srovė

. pamažu slenka vakarų link. Rhe.ino krašte palyginant šilta, mažas kri- 
skaičius, debesuota.

ę^TORIL. IŠ Portugalijos .granešamą, kad'Manerkelmo apsilankymas te- 
nal beturįs jokių politinių žymių*
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Tai įvyko 5.000 metų po to, kai, Nojaus balandis su alyvų .-.akele at
nešė goru žinių apie tvano nuslugimą ir Nojaus arka nusėdo ant Ararato, 
kalno. Rusų lakūnas Vladimir Roskovitzky, skrisdamas to istorinio &r- 
menijos kalno pašlaitėmis, išgirdo savo bendrakeleivį saukiant.: "Ž1V-- 
rėk Žemyn”. Ten Roskovitzky pamatė milžinišką laivą susiet isiniu deniu, 
gulintį prie ledyno krašto. Jis nūs.Įleido kiek galima žemiau, ir įsten
gė įžiūrėti stiebus ir išlenktą denį, pastatytą taip, lyg statytojas 
būtų numatęs, kad baigos risis tiesiai per jį. Grįžęs į savo bazę lakū
nas pranešė ką matęs. Visi juokėsi iš jo pasakojimo, išskyrus kapitoną, 
kurie pats nuskrido į radinio vietą ir grįžęs pareiškė: " As tikiu,lead 
tai į ką mes matėme, yra Nojaus arka”. Tuo metu siautė pirmas pasaulinis 
karas ir todėl tas pasakojimas sklido pamažu. Bet kai jis pasiekė Mask
vą, iš ten tyrinėjimams buvo pasiųstos dvi specialios kareivių kuopos'. 
Po sunkios kelionės per stačias uolas ir lodo laukus jie pagaliau atra
do arką, išmatavo ją, nubraižė planus ir nufotografavo įš vidaus ir is 
lauko, arkoje buvo rasta -šimtai skyriiį Į pagal Viešpaties nurodymus No
jui: ” Tu pastatysi kambarius arkoje"/. Kai kurie kambariai buvo labai 
dideli, matyt didiesiems gyvuliams - drambliams, rinozaurams ir hippo- 
ppotamams - patalpinti. Kiti buvo labai aukšti, galbūt žirafoms ir 
kupranugariams. Be to, buvo kambarių beždžionėms, paukščiams ir t.t. 
Visi duomenys buvo- nusiųsti Rusijon, bot gd kelių dienų kilo revoliu
cija ir visos fotografijos ir dokumentai žuvo, kandimą, kad juos suna - 
kino žmonės, kuriems rūpėjo sunaikinti tikėjimą į visus šv.Rasto daly
kus. Bet arkos atradimas nebuvo užmirštas. Neseniai naujosios Turkijos 
valdininkui, atradę neaiškų rusų tyrimų aprašymą,- nusprendė pasiųsti 
ton vieton komisiją. Po dideliu, sunkumų jie nuvyko ir rado^arką geram 
stovy, bet giliai įstrigusią lodau. Vienas anglij žinovas išaiškino, 
kad modisį iŠ kurio buvo pastatyta arka, yra senasis šv.Rasto gopher- 
kiparisų Šeimos narys. Arkos išmatavimai pilnai atitiko nurodytus šv.- 
R&što išmatavimus. Puslaukiniai kalniečiai, kurie gyveno netoli arkos, 
nenoriai kalbėjo apie laivą ir neidavo arti prie jc. Jie esą matydavę 
žiūrint pro langus piktąsias dvasias. Bet net ir labiausiai tikinčius 
arkos tapatybe tyrinėtojus vargino vienas klausimas: kaip galėjo lai
vas, pastatytas prieš Didįjį Tvaną, t.y. prieš 5.000 metų, išsilaiky
ti taip ilgai nesužalotas'. Buvo žinoma, kad durys, pagamintos iš gop
her išsilaikydavo 1.000 metų, bet jokiu būdu ne 5.000. Net jos dabar
tinėj padėty, kuomet 10 mėn.“ į metus arka buvo saugojama šalčių ir lo
do, užtektų 2 mėn. šlapio ir drėgno oro kasmet jai visiškai sunaikinti. 
Tą klausimą išaiškino vietiniai kalniečiai. Anot jų, prieš 50 metų 
smarkūs žemės sukrėtimai atpalaidavo didžiulius ledo -gabalus nuo Ara
rato viršūnės. Ir vieną "vasarą”’nustebę kalniečiai pamatė tenai lai
vo liemenį. Iš to išeina, ]■-d, išskyrus paskutiniuosius 60 metų, arka 
buvo palaidota giliai po ledu ir galbūt visiškai oro neliesta. Tas pa
skutinis įrodymas galutinai įtikino ekspedicijos dalyvius, kad jie ra
do tikrąją arką. Kitą pažymėtiną tvirtinimą padarė Jeruzalės ir Babi
lono arohidiakonas Nouri, žinomas, ir įgudęs keliauninkas. Jis su pa
lydovais įkopęs į Ararato kalną ir smulkiai ištyręs laivą pareiškė;
" AŠ esu tikras, kad mes matome Nojaus arką”. / Vertė A.I./

ĮVAIRIOS IR POLITINĖS ŽINIOS.
PULDOŠ”"lietuviai siomis dienomis persikėlė į naujas patalpas - į 

vokiečių darbininkų kvartalą, ištuštintą nuo vokiečių.
PADNTIS JAVOJE. Naujasis indonesų min. pirmininkas drauge vidaus 

ir užsienio reikalų mir.isteris, pranešimu iš Batavij-os, norįs būtinai’ 
susitarti su anglais dėl kovų nutraukimo Surabajoje. Anglių pranešimu, 
indonesai ten kovoją fanatiškai, bet neorganizuotai. Anglai vengia be
reikalingo kraujo praliejimo ir tik išimtinais atvejais panaudoja avi
aciją ir artileriją.

2


	C1B0002139306-1945-Lapkr.15-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0001
	C1B0002139306-1945-Lapkr.15-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0002

