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GEHEIM<,

De heer Procureur—Generaal
fgd0 directeur van politie

te
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Bijlagen: 2, GRONINGEN, 3° november 19?O<>

Bijgaand heb ik de eer u een af-

schrift te doen toekomen van net door

mij van de hoofdcommissaris van politie

alhier ontvangen politie en politieel

rapport over de maand oktober 197O»

Hoogachtend,

de burgemeester van Groningen,

R 450 Gelieve in uw antivoord datum en niiinmer van deze brief te vermdden.
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GEHEIM

OVERZICHT BtlTHSPFBNDE BBPAALDB POLITIIKI ACTIVITEITEN IN Dl
(HiilENTB OHONINOKN IN OKTOBKR 1970.

Het bestuur van de afdellug Groningen der C.P.N.kvom
ook deze maond enkele eaalen in vergadering bijeea. Diverse
onderwerpen, goals de finaneiSle actie ter verstorking van de
partijkaa, de verving van nieuve abonneos op net dagblad "de
Vaarheid", de acholing van partijleden en enkele andere organi-
satorische problemon werden besproken. Tevena word besloten
in de uanand november 1970 een openbare propaganda-vergadering
te houden.

Het dagelijks beatuur van het District Groningen der C.F.N.
vergaderde eveneens enkele malen. Tijdens deae bijeenkoraaten
verden diverse problemen en eventu@el te voeren acties bespro-
ken.

Het raadslid der geraeente Groningen, P.Meis, hield op 44n
der vergaderingen een uitgebreid betoog over de gevoerde loon-
strijd en de taktiek, die moot worden gevolgd bij eventuele
aoties•

Op uaterdag 24 oktober vergaderden de raadsleden der C.P.N.
en de secretariasen der verschillende partij — afdelingen van
het District Oroningen der C.P.N. in hotel "Softer" te Oude
Pekela. Op deze vergadering verd de uanwezigen onderkoer op
het hart gedrukt dat de werkzaamhoden voor de partij te alien
tijde primair zijn.

Het actie - comit^ "Bouwvak Groningen" vergaderde deze maand
tweemaal. Deze vergaderingen waren practisch geheel gewijd aan
het samenstellen von een manifest, vaarin de eisen van het co-
tait^ worden opgenoraen en we Ike eisen bij de beaprekingen voor
de nieuve C.A.O. te berde smllen vorden gebrttcht.

Deze eisen luiden ala volgti
1. een loonaverhoging van £.1,50 per uur}
2. een veertig-urige verkveekf
3. een vacantie van clrie aaneengosloten wekenf
4. zes enipperdagen;
5* voor iedere bouwakker, die in de geneonto Groningen woont

een vergoeding van drie reis-uren, tot 20 kilometer buiten
-de atad Groningen een vergoeding van 5 reis-uren en meer dan
20 kilometer buiten de atad Oroningen een vergoeding van
7| reis-uren|

6. er moot tenmi^ste 15̂  von het tarief in de uur1onen vorden
opgenoraenf

7. bij vorstverlet dezelfde uitkoring als bij ziekten en
8. een 4tfn-jarigo C.A.O. met een"openbreek~clauaule".

Door de adviaeur van het comite', F. Mela, verd or op aange-
drongen om de actie-eoraitd's te laten voortbeataan. De leden
verd opgedragen om door raiddel van ateunlijston regelmatig
gelden te veraamelen ter dekking van de koston die eijn ver-
bonden aan het voeren van eventuoel toekomatige actiea en het
verapreiden van pamfletten.

De"kaboutersM hier ter atede vergaderden diverae malen.
Se'n van de hoofdpunten die tijdena deise bij@enkociaten naar

voren kwam waa vel om, in samonwerking met de witte B.V.D. en
de P.S.P., te ageren togon allea vat net het defensie-apparaat
te maken heeft.



GEHEIM
Hot ligt in do bodoeling dat in I do naaaJtfi_toekon st cursus-

sen zullon vorden gegeven, wnar do "kabouters" zullen warden
onderricht in hot voeron van discuaaie mot railitairen.

Van 26 tot an raet 31 oktober word in Groningen een week van
international protest tegen do oorlog in Indo - China gohou-
den, ala dorde evenement van do reaotie op do inval van do
Amerikanon in Combodja. Bozo Vietnam-week vord georganiseerd
door do Actiegroep Viatuasa en vord ondorsteund door vijf po-
litioko partijen, to votoni
I)o P.v.d.A., D-66, do P.S.P., do P.P.R. on do C.P.N., alatnede
do Orontttraf hot Medies Komiio Nedei-luuti/Vitftnam eci tie voroni-
ging voor Modioao Poleraologie.

Tijdena dozo ViStnom-weok vorden onkolo fiiravooratollingon
on loaingon gehouden. Vordor vord op vrijdag 3O oktober oon
disousaie gohouden met ledon van do dolegatio van do Vrije
Rovolutionairo Rogering, dio betrokkon is bij do Parijse vre-
desbesprekingen.

Tor afaluiting van dozo Viatnam-voek vord op zaterdag 31 oktc
bor oen domonstratiovo protestraars gehoudon, vaaraan door on-
gevoor 125 porsonon vord deolgonomon*

Hot gehoel had oon ordolijk on rustig vorloop.

1 november 1970.


