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Bijgaand heb ik de eer u een af-

schrift te doen toekomen van net door

mij van de hoofdcommissaris van poli-

tie alhier ontvangen politiek en poli—

tieel rapport over de maand augustus

1971.

^ Hoogachtend,

de burgemeester van Groningen,

R 450 Gelieve in mv antwoord datum en nummer van deze brief te vermelden.
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OVERZICHT BETREPPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DE
OEMEENTE OHONINQEN IN AUGUSTUS 1971«

Het beatuur Tan de afdeling Groningen der C«P.N«
rergaderde deze maand tveemaal. Op deze Tergaderingen verden
enkele huishoudelijke en organiaatoritthe problemen beaproken,
zoala de f inane ie*n, de propaganda en het leggen Tan contao-
ten in de huurderaTerenigingen c.q. oomite*'a.

Het district Groningen der C.P.N. Tergaderde deze maand
geen enkele maal* Vel verd door haar te Yinaohoten een poli-
tieke informatie-bijeenkomat gehouden, vaar Jaap Volff, lid
Tan het partijbestuur, ala apreker optrad.

Op aaterdag 21 augustus 1971 organiaeerde het partijbe-
atuur te Amaterdam een Tergadering, die in het bijzonder vaa
bestead Toor C«P.N. - arbeidera uit Teraehillende bedrijven.

Deze bijeenkomat verd door ongeTeer 90 peraonen bijge-
voond* Hier verd hoofdzakelijk geaproken over het bedrijfa-
verk* dat op Teraohillende punten nader verd toegelioht.
Vel verd duidelijk Taatgeateld dat de leiding Tan de te Tor-
men en reeda geTormde actie~comite'>a ateTig in handen moet
zijn Tan de C.P»N*

De Teraehillende aotie * comite*'a, met ala adviaeur F«Meia,
vergaderde?vdeze maand meerdere malen in hotel Saaker te Oude
Pekela, Op e*e*n Tan deze bijeenkomaten varen ook tvee arbeidera
Tan de scheepaverren aan de Clyde te Qlaagov aanvezig. Door
deze peraonen verd de politick Tan de lEngelae regering, zoala
die geToerd vordt ten opziohte Tan de aoheepaverren* in erge
mate gehekeld.

7*Meia zegde de ateun Tan de actie-comite''s toe, onder meei
door de toezegging een bedrag Tan fl,500,~- aan hen te zullen
OTermaken*

Verder verd uiteraard de toeatand in Oost-Groningen en de
bekende G«K*U»~affaire nog eens uitToerig behandeld«

Zn de atudentenvereld heerat momenteel ontatemming over
de bettindiging Tan de T«B,Vt (Tusaentijdae Beatuursvorm),
xoala die het vorige jaar aan de universiteit te Groningen
verd ingevoerd en die tot voile tevredenheid Tan alle gele-
dingen verkt* |

Zn Terband hiermede verd op vrijdag 27 auguatus J*l* een
demonatratie teffen deze maatregelj gehouden* Hieraan namen on-
geTeer 100O perfonen ^atudenten^ ataf*
stratief pereonael - deel *

het einde Tan de demonatratie die een ordelijk Ter-
loop had, verden de demonatranten;opgeroepen om op aaterdag
25 aeptember a»a, in grote getale deel
lijke demonatratie te den Haag tegen de bezuinigingsplannen
Tan de regering. . . ,

Het ligt i% de bedoeling om die dagj een extra trein te la-
ten rijden naaf de Resident!*,

1 aeptember 1971*

techniaoh*^ en admini-

te nemen aan een lande-


