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De redaldie van AK'rIE' 69 wenst jul1ie
het a11erbeste voor 1969 8TI hoopt dat
Al'::TIE met z' n oplaag van 250 net zoveel
gqlez8n zal v.-orden als in hct vorige
jaar.
flu d8 oliebo11en en de appe1flappen naar bil.:nen ;;c\llGrkt zijn en het
statiegeld van de wijnflessen gciWnd kan
worden, raad ik je aan de nieuvle AK'rIE
eeDS ter .. hand t.e ncrJe!l.~ Wo..t je opvalt
is een iete 10..:::1[:;':::' fO~L.:.aat, ome;even
door een kaft ~ dat in dl'ic l:leuren is
ui tgcvo eJ.:' d., ':'l 11ad.c:;.... end Lom je ook de
24 n.dvc::c·;':'C~l.".i(j~; ·'....:0'-"'.-1 .:].i,] [';.) .... 0. ~~jll i...i.it·
gcvoerd, :;ov;el wa"!; lCl:;r-ollt als wat het
lctterty:!.Jo b'J·~rC"rt ... Eer cCli'plimcnt veer
het gcz·i!l. ~anG:CCl it.; hic:, t'fel O~) z 111
plap.tE" God1..:..rcl!de d·:; K0rGtdagcn en Llet
oud en mQuv.' l"'12bben \r::'ijvlGl aIle bestuurJ
-en redc:.J'.:.tiel03dc.-r- l:..; zolde!' in be slag
c;,~r.oIilon: C;'l c:::.:':-.. "'.:' c·:; 1~a.ft0n 811 de ndvertc :·~tio:r:o..gi.L':'. IS Qe:"):.." cia stencilmn.chi~e te
d:"'.::taicl-:'"
HOC'N0.l do !c'c..ntcn 'dm"'fden te be~'.<':: [.:1. dClt het :!'l"_ rfeJ.vcga ru:::;tig geweest
:: .:"':. ~=-jn cp ouc:e,j.:1.?.rsai"orid J
weI dege·
J::",~' .. uc j.l.cc';;lc::.:eli;!.:·; !:·.et voel lal.'!:t.ci
g....:~l::..::rd~ 2:::i..O!) i~ de ntlC~lt plaatGte een
gI'otc GrocI) joncc.:'er~ e.::n illin.:i.· . jougdge-bCHllY in do· tUin ""i.. a~ de b!.'. t:'SlE'vader; nadat n:oi.1 0!J hct DI~i~~ 80.i1 am:tnl kerstbome!! 1:2.d ":\"or11I'3,I'_:':, ~GtQ;.s V2...11 db j'aarwisselinG (.':? I)r..~:.:: [J~C ci:.:="c fot.ollClGina IS
8 en 9, \'1<13.:1.... tG~/G:.1S C..';~l Zo"(;o te vinden
is-'van d..:· pOI'l1ogrD.IJGc:IG 'ces,c;ien 'bp h''3t
disl,:o vc1.l1 J.l,. c~ce.0:i~So~·,
Onze '3pion oj! he:"l:. gcbied van pau,
tat en' l;:I'Coi:otto.":'ie !l'.::c·ft ee:':1 z;~·,r3..!'te handel. op· G.9. t'~t'~.;:t V'Cli."! :~o~",[:.Jtton vlaar,sGnomen, maar VQC[;U'3 or Lt2.!! c:Jc: Qat de OIi1vans ervQl1. Goen rudel. . . tot p.:ll1·i·ck v.lD..f3 c
Or-dElnl:q;, de;?,e S\'·,J. rt.o !':!"J~:e:t.t;cl1· -'/0rschi.jnt
j\.j{TIE '.'fe "...;1'., To ~ '':;'.:"'.1''.:,.
'.
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SWIi'lGENDE ,'ORiWG ..,l\FIE.
r,aterdag 14 dec. jl. Vlerd gebouw
Irene opgeschri!ct door enige oerwoudgeluiden,
die bij nader inzien uit
lilsnsenvlees schenc-in te kOl":len.
Die a-

vond nl. probeerde het NIVON het eens
Over afwisseling gesproken.
Niet wetende, wat we anders moesten
doen, zijn

we voar

de afwieseling

de afgelopen dagen maar weer met onze

duffe kop voor de t.v. gekropen. Allemaal zagen we de Apollo van start
gaan.

De gehele vlucht werd met Ar-

gusogen gevolgd en we voelden ons
plotseling klein. Een verbluffend
staaltje van techniek werd ons voorgeschoteld •.
Toch is het schandalig dat de ene
helft van de mensheid van

de honger

sterft, terwijl de ander e helft miljoenen uitgeeft
waarmee

v~~r

men de

gaan bekijken.

zijn speelgoed,

maan een
~~ar

ja,

potje kan

het is ook

heel interessant te wet en dat een be-

paalde krater op de maan niet 179 m.
maar 180 m • . diep is.
Tussen de bedrijven door
we nog heel even

hebben

Stille nacht hei-

lige nacht gezonge n. Een heilige nacht
overigeos, die steeds meer het karak-

ter van een schijnheilige nacht aan-

neemt.
En omdat dat ook niet ieder jaar hetzelfde is, zijn we weer finaal opgetogen geraakt over
die Billy Smart

de

voorstelling

met zijn circus gaf

en over hat nieuVijaarsconcert.

Natuurlijk hebben we ook nog even gedacht aan de hongerende bevolking
van Biafrs, maar even natuurlijk had-

den we to en de kalkoencn t ldppen

en

andere leltkernijen aL -lang op.
Nou ja, ons brein schijnt nu oon-

maal niet elastisch

genoeg

te zijn

om eens wat anders te maken van deze
feestda geo t dan een doodgewooe vreet-

parti j. DUB kruipen

"Ie

volgend jaar '

met een even duffs kop woer

t. v.

JAN.

voar de

me t
een hoeve'elheid pornografie, die
in de vorm v~n enige g~dichten werd '
voorgedragen. Jel~{e 'ijboer uit Heo rd-:-'
wolde en 'Andries Bosscha wist en met
hun vrije, hev:ig opstuvlende gebaren

de zaal tot s tilte te krijgen.
J';li sschie n \'las het enigs~ins jamtier 1 dat het gesprokene niet goed tot
zij'n recht kWam in de zaal, el1erzijds
door het harde getli'nmer op de varkens
blazen, anderzijds doordat er misselden lets te hard in de mikrofoon
rl c: rd ge)ornagrafcerd. Oolc de fluitjcs
van de b1ee blazers op de ronde t&fel
!:;: \'/aiilen niet altijd goed :d6or. "
Goed was weI de geheimz1nnige
2,a nblik op het toneel, waarop die ge:'
heimzinnige figuur, bcdwc lmd door de
v a rkensvelletjes en het blauwe splritusllcht, dat over de donli:ere figuren
vloeide , zijn pornografische filosofioen bGkend maakte.

[Jet is niet ,j uist te denken, dat
d1t alles een na'boot s ing ~:l as v a n Groep
1850, Art. }1emco of ',veet ik \'lat.
De godichten werden hi er aIleen begeleid door varkensvelletjes en het huilerig gGfluit van onkele hongGrigG l~.a'
nibal c l1, wat bij ecrstgcno eudc nic.:t

hGt geval was. Al zoekcnd probeert het
NIV01I wat variatic; in zijn daasavondcn
te brong,::m en dat kan aIleen boreikt
worden door e8n greeD te' uoen in het
programme. van de tach rJel vel e mogG-

lij!<h<>den.
Frc.
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CENTRALE
VERWARMING
HHE LUCHT
VERWARMING

G U ERR ILL A.

======

Ret is stil, alleen de wind verstoort
de rust :
'lle stil, is dit doelmatig of onbawust?
Wat kan de wereld to.h vredig lijken.

~RIJZEN

Het is een ideaal; .altij d 3al het an-

OP AANVRAAG

»

ders blijken.

iITECHN. BUREAU
M.SlAGER

Plots vliegen vogels op, diorGll vluohten,

TEL. 2430

Bit is de ware realiteit, dit zijn helaas geen geruchten.·
De vijand vuurt reeds, de aerate do-

VOOR

den vsllen,

GEREEDSCHAP

Ano,eren werpen zich snel ach',er de la-

IJ7.ERWAREN
HUISH. I\RTI~ELEN

ge aarden wallen.

HENGELSPORTART.

De plotselinge attaque is afsc:1UYJelijk ell f2.taal.

NAAR

Dan even snel als ze gekomen is verdwijnt de vija:1d •
.Hun tegenstanders achterlat2nd met
bloadende koppen in s8o±errd
zand.
De doden liggen her en der

yer3p~:,eid.

De c70nd is ontzettend groot en schuITe-t is onJlJ.8nselijk, T!aS dj.t :::;.u heus

God's Ylil ?
De l18.cht val t, de bladoron

is

Tui:Je~l
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FRISDRANKEN VOOR
PARTIJTJES
RUIME SORTERING SNOEP.
KOEK EN
TOAST

J,ACQUO.
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____ . ________________
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LEVENSMIDDELEN

\RIJDAG

TEL. 2331

Hij zeog noer in eon stocle. . . z:--::.z.::.'.';Z
Hij ~~':loJ:to zijn benen .op eOl: >~.rul::
"f

bOP-D

De peul< hing aan zi jn lip.
Mat z 1 n diltko teon drukto hij de lmop
van hot ecrstc not in.
Op hot SChortll versch~on eon "'olonuo
z,,;lngcrcs r.18t vet pi.ekerige h::-~rell en

con lillcndc bilpartij.
De bcoldbuis bolde.
Door oen technische fout VOl'f'c:lf:on
als con b:mgclende ponis do nic::.. . ofcon
in het becld.,
Na ontdol..!,:ing fout dock voer (..c" :.."onis'
Door nog o.jn druk op de knolJ vc· .>J.iJ.ls··
de hij naar het tW8edo not"
HGt r/,·lEJ vl'i j dag.
ZZZZ~~ZZLZZ3zzzzzzzzZZZZZZL~
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CAFETARIA
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TEGENOVER HET
GEMEENTEHUIS

Her

AORES W)OR EEN

24 jan- 24 jan- 24 jan- 24 jan

GEZElllG !AMeN ZIAN.
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de eerste hearing van Wolvega
is in aantocht . . .. .
aan deze HEARING zullen medewerlcen:
burgemeester Boelens
'Nethoudster van Minnen-Bos
uit de "oude" raad PvdA, VVD
uit de jeugdgemeenteraad BP,
Onafh. Socialisten en Christe
lijlce partijen
Jeugdkern
enkele vertegenwoordigers van
jeugdverenigingep
plus diskussieleider
Plaats van samenkomst:
KANTINE van de OPENBA"!."S mavoschool, Sickengastraat 6
Dit alles op vrijdagavond 24
januari, 1969.
IEDEREEN is welkom
IEDEREEN kan het woord doen
IEDEREEN kan z'n mening zeggen
IEDER.EEN .kan in diskussie gaan
ZIE DE AANPLMCBILJETTEN ... . . . .
$$~~~,·~:t$:~$1~~~·'~~~$~':~~t~~~~~~~:~~~~$

ZATERDAG 25 JANUARI
'cj..-='

DIS K 0

1~d)V.

.

m.m.v.

SIGNAAL

,f"l 0~~~ [Rll[
J. L. KOOPMAN
IIMrenvooDs0weg 85, WOLVEGA
IRuime parkeerg~Iege!,held

z~'~~;~~~~'~~
uit AMSTERDAlVI

gebouw IRENE
aanvang -~, 8

MAAK KIJKTIJD VRIJ VQDA

entree .... f 1,50
niet-leden ~,50

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WEEKEND KORTEHEMMEN ..... ..... .
Er zlln I.ub modi_ute Idudlno varlaUe•• In modo yoor
Y1IJe (lid, volop In onztt "onro~Ue
'U lull viol Glllg ..n. En waf

U

&

kona6ttlo.

ooh: 111981, 'I ,211 ook vlof;'ctDan.

MODECENTRUM

KOOPMANS
MARKT

STEENWIJK

Op zaterdag 8 en zondag 9 febr.
houden we weer zo'n mieters
weekend in 't Woodbrookershuis
te Kortehemmen.
I t
Programma
is in voorbereiding, zie dus
het Ekstra Bericht.

....

1. JeugdgebouVi heeft ook de belangstelling van ouderen. "
2. Diskobal met optreden van enige Stellingwerfse inboorlingen.
3. Jeugdgebouw in TUIN DER LUSTEN.
4. Hassabijeenkomst voor het' huie van de Grote Han.
5. Hedicijrunan Boeschs voert" ee,! bezwerende dans uit.
6. Striptease van een kuilbult.
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nivon--jongeren--wolvega--nivon
bestuur : minke-reinder-harm-jan
suze - wietske en bauke.
voorzitster: minke postma
h'veenseweg 200-tel. 2264.
sekretariaat~ reinder reitzema
dahliastraat 30-tel. 2689
BESTUURSMEDEDELINGEN:
Allereerst een felicitatie voor
de redaktie- Aktie met deze kleu
rendrulc .

~ STOFFICRJNQ
AlLE nePARATIES

f,I&&l!cJlt.&'?,~:&f:(~.&&&&&ff..:&&&{,cf..:~,&&&&&&

HUIFICARREIS ! ! !
enkele beknopte gegevens over
de huifkarreis '69:
10 dagen- basiskosten max. /100
inbegrepen vervoer, maaltijden,
overnachtingen e.d.
er zijn nog geen data bekend.
iedere deelnemer heeft insprallic
verdere mededelingen over de
hui:flcarreis in AKTIE-febr.-nr.
&&&&&&,":&&!!,&:&e.&&&&&&&&&&&,?,&&&&&&

DINSDAG 21 januari hebb en we
een algemene ledenvergadering,
die in gebouw IRENE gehouden
zal worden . Punten o .a. ' t lcongres en de plaatselijke reglementen.
Komt allemaal!!! De pers wordt
ook uitgenodigd!!! AANVANG : ~ 8
&&&&&f.,&&:&&&&&&&&&;&llNr&&&&&'&&&&&

Verdere bestuursmededelingen
volgen in een Extra Bericht,dat
ongeveer 17 jan. uitkomt.
Hierin o .a. de laatste mededelingen over de verhouding PIVON
Jeugdkern en NIVON-N.V.V.geb;
Tevens lcomen dan de plaatselij.ke reglementen plus het prograril
van het febr.-weekend in ICortehemmen uit.
Nou ja, dat zie je vanzeli wel.
&&&;:~&&&&&&t}Jdi..'&f.d}'~'.,~&t':&(r:.:(~,r·
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,G EEN FEESTOAGEN?

t{ I P IN HUllS

DAW TaCH

YAN

uw POE LlER

TeElE 7'1rJEN
WOlVEGA
TEL, ~2.s
2.G.G.,:ll2715

WIEES
BIJ

DE

TUO
DE ZAAK VOORKORLOGES
KLOKHf!N

11 januari een

WEKKEAS ENZ.

G. K.dejong
HOOFDSTRAAT

O.

TEL 2a90

VOOR Al UW

DANSAVONDEN
door' \ilolvega, aanvang t8 bij
cafetaria Geertsma.
Het inleggeld bedraagt fl, -p.p . voor introducee's en 2
kwartjes voor leden.
Neem dus vrienden en vriendinnen mee! ! !
Er zijn lewce prijzen!!!!!!!!!!
&(P.r.&&(~'.&I!:.l,,':',:t'f{J) .&J1(,&&&&&&8:8~~i~t~~6fg&&

.NAM

D~ICING

.;~ ,"WiTh: PAARDEN"
TEl. 05210.0246
AlilJO TOPGROEPEN; O.A.
CATS. SHOeS. EDDY SONS. ZEN.
HEARTS
1...--_ _ _
_,

I

OF SOUL lES CRUCHES.

ZWJIK§TR.~\9§

JB3CO)JEK ...
lffij)\JNfDJEJL
DE ZAAK VOOR .LEZEN
EN SCHRUVEN
*VEEL KEU7E,IN
INFORMATIEBOE KEN
*ONTSPANNINGSROMANS
ENGEDICHTEN
*ALLE5 \lOOR DE SCHOOL

12 uur. Do hook bi;) h"t gomocn to-·
huis ' staat rlCor vo l . V::'oo",de , s inis·
t er <L figuron 10POll eehtor doo'r naar
he t V. d. 8andcp!c.i:'L ::}::. e..::- C':r~:(~:· ~~ l;:o::
'z 6, dat eon selekte groop jonge lui
wanhopig probeert "nig" ke"stbomenin
brand to steken. Eenzin 3 brengt even
iator -,;,i tkomst.
Iliorna zet do groep zieh in be1'lc -

Eing naar het huis vail de burgomo8ster

En "at grooi t snellor als lcool op het
le.nd ? De groop dio z;ieh door do hoofds ;;raat voortbeneogt. Zo'n hobdord man
staat er gillond, screeuY/ond en zin-

..•.

SlIJTERIJ

__ . _.. _----- ..,

EN

WIJNHANDEL

§JEJIJNf§TJRA
HOOFDSTR.OOST 49
TEl. 05610 ·2367

o UW

gond voor het huis v.d. bur gor'vador '.
In de tuin van laatstgonoomdo
wordt een lcartomlen j eu",dgobou-,/ ge • plaatst. Na dozo ceromoni e rlordt bes l oten hot dekseil van hot j eugdge boun te halon en deze over het kartonnen gobouutjo to pla0.tsGn . Weor
trokt de. grato groop door Wolvo g:?, ' s
winkelstraat.
Onclerl7eg nordt nog do hoer Zapa
opgepalct. Eij 'hot j ougdt;obouVI 0.Ctngokomen- .blijkt plot oc lil1 G

i ~ p~ : :' ~::':".

weI aletief te lemmon '.'Iordon . Aah ja,
VERTROUWENS

ADRES

VOOR

AlLE

DRANKEN

gemeontc oigondorlmcn, Ylor; t je riel ...
En hGt verrekto dokzoil viol m::car niot

80egovon. Dan bovoolt do storle8 arm
dor \let hot maar op .t o bovon.
Er ·Hordt

GGll

.ge sprolej e g evoord

mot do politi e . Doze nil in hut '101'volg ;tiol even in konnis gcstcld

1,"102'-

den, dan verlenen zc natuurlijic 1701
[lllo mode17"rking. J o "",ot hot toah,
'do politio is j o b est!? yri end. In het
vervolg dus con soort GGitonfok, maar
"\/[l..ar halun rIo di e bccst Ol1 Z0 gauvl V3...Y]. -

UW MODEHUIS

·daCtn .
Al ;not :1.1 ;is or f!1.0 c r gc; beurt d e n

Yoi:igG' jaren . De jou!;d i s voor ~o~
Gors t in zo grotG g~ t al o ecnsgozind
crgcns voor op do b oon .
Mafl.r volgcns de !c ."a..Ylt ~. las hat
rustig •.:.. . en die lean :lO·t \.'c·~0n. . . of
niot ?

VOOR UW
GRAMMOFOO NPl ATEN
NAAR

R.I~\JjJ)Jr(o

JLUJK1KJE§
.. DE PHllIPSSPECIAlIST"
WOLVEGA

,- -- - -- -- - - --•.._._-
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Ongelu',j e op de Burgsingcl.
Vcrledcn weck liep ik over de
Burgsingcl, toen mijn aandacht wcrd getrokkcn door cen oploopje van opgewonden mellscn.
Naderbij gekomen zag ik,
dat sommigen zich steeds even omdraaiden en wortoltjos,
cieron en gestromdc
kaas uit hun mond op do grand doponocrdon, die r0cds bczaaid was mot dergclijke delikatoSSGll. Ik slJrong over do vicze massa hecn en bolanddc in de grocp.
Eon man die dit oak probcordc,
gleed uit op hct randjc en kwam in de
troep toroeht.
Opspattend8 flittertj0s
kool on niot te horkonnon balletjos vlo
gon eon tooschomlcr achtcr in de oren.
Dezo merkto dat oehter niet op,
want degene die voar hem stondliot
juist zijn maaginhoud de vrije loop in
de richting van zijn gczicht, zodat or
oak nag C:Gn zCl,kdock aan to pas mocst ko
men.
Zecr vcrwondcrd drong ik vc.:rder
in do groop, torrlijl L10 zo nu on dan
stuh:jcs a?pcl en brood in de hals vlogen. Haar eindolijk had ik dan toch do
kern bereikt.
Er scheen een ongeluk gebeurd tc
zijn, want op de grand lag een mail, badend in het bloed.
i1aast hom zat een
man,
oak onder het blood, die hem bemoedigend toesprak. Direl.. t kwam bij mij
de gedachte op dat de tram er iets mew
te maken had.
Dit vermoeden bleek zeer
jUist, want even later kwam cr con man,
-die onder de woord8 IIVelpon lijmt alIGs lI cen voet naar de gewonde wicrp.
ilJauwkeurigo inspektie toonde, dat
deze inderdaad een voct tc weinig had.
Zijn broekspi.ip was goscheurd on op die
plaats. wa~ i~ts to ontdeltken , . dat verrassend vecl leek op ram:1 vlees.
Een slimme politieagent,
die
juist had staan sChelden,
omdat hij in
een los bolletje was getrapt,
zei dat
het nodig Vias de man eens am te keren.
Dat gebourdo dan. Deze handeling ging
:-:chter gepaard met hernieuwdc kotsgelui
den.
Opniew.'1 kwam men voor cen probleem te staan,
daar hij namelijk gcen
gezieht had en zodoende niet geindentifieeerd kon worden. 0, ongotwijfold had
hij er cen gchad.
Oak miste de roan een
oog,
en opeens werd het do politieman
duidelijk, vmarin hij getrapt had.
Overal spoton straaltjes blood
naar boven. Dc politiemannen poogden de
stralcn to ontwijkon,
wat het gcheel
eon beotje deod lijkon op het nieuwjaar
watorbnllot op Trafalgar ,squar~.
Hierna viol or niet veel roeer tc
beleven,
want de ambulance arriveerde.
VIal... voordat deze wegree? klonk
er van binnenui t eon knal, zodat we g?-"
vocglijk lr:unnon anncmon,
dat de man
uit cllr:aar is geklalJt. Dezo moning word
bovestigd,
to en bij de eksplosio stukjes darm op de ruit vcrschenon. De auto
reed weg. Ik sprong weer over de witte
soep heen en zette mijnfwa.ndGlin g voort.
reo

ERNESTO CHE GUEVARA

(14-6-'28 l!:)
C9-10-'67 +)
Naar aanleiding van de
foto
reehtsboven aehterop het kaft, het volgende stQl<:JE.
Zaals de mseste" mensen werd
oak Che Guevara geboren en weI als zoon
van een Argentijns archi~ect. De Guovara'S standen bekend als enorme waaghalzsn. De braer ven Che sprong eens
van de,derde verdieping van een flatgsbouw naar de derde verdieping van
een naastgelegcn flat.
Na zijn eksamens nls student in
de m2dieijnen met goed gevolg te hebben
doorstaan, begint hij door Zui-Amerika
te zwervon. Tenslotte komt hij in Guate
mala tcrecht. De president van Guatemala (Arbenz GuzIilan) wilde zijn yolk op
een hoger welvaartspeil zien te krijgen;
,uj ontoigende daarom grond en verdeelde dit onder de arme boeren.
Che werkte mee aan do uitvoering
hicrvan. Een groat deel van het land in
Guatemala was echter in handen van de
Amsrikaanse United l·'ruit Company.
De
Amerikanen zagGn liever de bevolking
arm, dan hun United Fruit Company.
Ze wistGn kOlonel Carlos Castillo Armas voor hun wagontje te spannsn
en doze wist de rcgering Arbenz Guzman
ton val to brengen. Armas gaf de onteigendo grond terug Ban de grootgrondbezitters en bouwde vorder sen volstrekt"
korrupt regiem op.
Che Guevara vluchtte naar MexiCO,
waar hij do gebroeders Castro ontmoette.
Deze beide braers had den op Cuba in de
gevangenis gezoten, nadat zij hadden geprobeord president Bat9sta's rogering
omVGr te worpen. Batista \'las Gen van do
kansloze kandidaten voor het presidentssehap. Enkelo dagen voor de verkiozingen voerde Batista daarom cen staatsgroGp ui t.
Advokaat Fidel Castro verdodigde
ziehzelf on zijn vricnden bij hot proces on weos op tal van rottc plekken in
hot regeringsbeloid.Hij·word mot zijn
broer tot 20 jaar gevangenisstraf ver
oordoold •.
Na twc0 jaar verleonde Batista
ze echter amnestio.
Dc Castro's na~en
de wijk naar Nexico en bouwden daar een
guerillaecnheid OPe Eon van dezQ gueril
la's was Che Guevara. Een keer werd de
guorillatroep door de i'iexicaanse regoring opgerold. Daarna vertrok de groep
met cen oud jacht dG "Granma" naar Cuba
Door foute navigatie kwarn men te
rocht in de moorasson aan de kust van
Cuba. In plaats van 'snachts goland ts
zijn , was het al d~g" De grasp werd ant,
dekt en bestookt door vliegtuigen van
Batista's legor.

(wordt vervolgd)
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nader c inf.ci~~,a.t:Lo bJ.ee:~ ·d:i.t in~e rde.a Ci
juist to z i j!l • .Dciar c r . tevc'i}s Uitgc-·
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