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Oksas
dabir
turės
pasidar

Visą
savaitę
norėjome
žinoti,
čius įvairiomis brangenybėmis.;
galios Amerikos raketas. Kada
—-------- —----rusai žinos, kad olandų-raketos! — Pietų Karolinos valstijoje kas kiek balsų gavo, sąrašuose buoti, kad būtų išrinktas į Kom Meese gavo (>75 dolerių vertės
gresą. Jeigu jini pavyktų, tai jis
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Lietuviai balsuos
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Chicagos lietuviai turės balsuoti
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jiedu kalbėję apie Kiaulių įlan
kais visus sportininkus, kur e
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trečiame rinkiminiame distrikte
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Balandžio 1: Teodoras, Rin
Narkotikų agentas Peter Shadar kandidatavo kiti du Ameri
rinti JAV ir Kubos santykius* nen iš Kolumbijoj lėktuvu ruo
gaudas, Gaivimas,
kos politikieriai respublikonai.
Castro neturėjęs progos prezi šėsi atvežti (127 svarus kokajino. j
Pergrūdė.
Jiedu gavo žymiai mažiau balsų.
dentui atsakyti, nes tą pačią die
Už jį turėjo sumokėti 70 milijo-’
Oksas surinko net 36.8% vi
Balandžio 2: Pranciškus, Joną atėjo žinia apie jo nušovimą.
nų dolerių. Kolumbijos policija ;
sų respublikonų paduotų balsų.
tautas, Jorė, Normantas, Dimpatyrė apie transakciją ir suėmė
Jis buvo pirmas respublikonų
‘gaila, žintė.
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vyriausius narkotikų pardavimo
kino olandu
Ameri
sąraše.
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Rudenį kandidatuos į Kongresą.
MIAMI, Fla.— Narkotikų par- lez ir Benita Carmen Gomez.
skiltyje Oksas gavo 1,426 balnuo rusų invazijos.
Oras vėsus, giedria.
IIAGA, Olandija. — Ketvirta
dienį sekretorius Caspar Wein- (
berger atskrido j Hagą, priėmė
olandų karių garbės sargybą ir
tuojau nuėjo tartis su Olandijos
gynybos minister] u, o po to —
su Olandijos kariuomenės va
dais. Sekretorių lydėjo Olandijos
gynybos ministeris Jol de Ruiter.
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KAZYS OKSAS LAIMĖJO PIRMINIUS
RINKIMUS, GAVO 4,965 BALSUS
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