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Bijgaand heb ik de eer u een af—
schrift te doen toekomen van net door
mij van de hoofdcommissaris van polltie alhier ontvangen politiek en politieel rapport over de maand februari
1971.
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de burgemeester van Gronijigen,
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OVERZICHT BETREFPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DE
GEHEENfB ORONINOEN IN FEBRUARI 1971 .

Hot bestuur van de afdeling Groningen dor C.P.N. kvam
de afgelopen aaand slechts e*e*nmaal in vergadering bijeen, alvaar uitaluitend verd gesproken over de op 27 maart a.s. in
Amsterdam te houden demonstratie.
Getraoht sal vorden hiervoor zoveel raogelijk deelnemers te
werren.
Tijdens de tooht naar Amsterdam zal in Sneek vorden gepauzeerd. Tan dese gelegenheld sal gebruik worden gemaakt on aldaar een meeting te houden met £<fn of meer sprekerc.
Op donderdag 18 februari 1971 vond in cafe* Dleker aan de
Tiamarkt alhier een ledenvergadering van de afdeling Groningen
der C.P.N. plaata.
Onderneer verd geaproken over de houding van de C.P.N. tea
opaiohte vanbeataande en op te riohten huurdersverenigingeu.
De vergadering was Tan oening dat de leden van de C.P.N.
hierin een vooraanataande plaata dienen In te nemen.
Verder verd nog geaproken over de demonatratie t« Amsterdam
op 27 maart a.s.
Op zaterdag 20 februari 1971 verd te Winaohoten door het
district Qroningen der C.P.N. een kadervergadering gehouden,
alvaar diverse probiernen betreffende de eoononisohe toestand
in dexe provinoie verden besproken.
Op deselfde datum verd door de gezamenlijke actieoomite''sl
onder leiding van hun adviseur P.Meis een vergadering belegd in
cafe" Sasker te Oude Fekela,
Seze vergadering verd door ongeveer 100 personen bijgevoond.
Onderneer verd bealoten om volledig medeverking te verlenen
aan de deaonstratie velke op 17 april a.a. door het N.V.V. te
Oroningen «al vorden gehouden.
Door diverse groeperingen verden de aotiea tegen de te houden vo Iks tell ing voortgexet.
Op de dagen dat de telling in deaie gemeente verd gehouden
verdenechter geen aotiviteiten van: deze groeperingen geconst at eerd.
Het geheel had.een rustig verloop.
1 maart 1971.

