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Bijgaand heb ik de eer u een af-
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OVERSIGHT HETREPPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DB
OEMEENTE QltONINOEN IK NOVEMBER

Op donderdag 25 november word een ledenvergadering
belegd door d* afdeling Groningen der C.P.N,, alvaar ongeveer
30 personen aanweeig varen.

Tijdens doze vergadering verd gesproken door de C.P.N.
vethouder H.M. Nlemeijer en het C.P.N. raadalid J.J. ran Zan-
ten. Dese braohten een veralag uit over do probleraen die slob
voordoen bij het gemeenteraadsverk, vaarbij vooral van Zanten
duidelijk liet uitkoraen dat de standpunten ran de C.P.N. en
de P.v.d.A. dikvijls lijnreoht tegenorer elkaar llggen.

H.M. Niemeijer sprak over de enorne tekorten vaarmee de
geaeente Oroningeii te kampen heeft* Ondanks dat moot de bouv
van nit oultuuroentruai doorgaan, aldu0 Niemeijer.

Het beatuur van de afdeling Qroningen der C.P.N. vergaderde
dece maand tveemaal.

Er verd hoofdxakelijk gesproken over enkele organisato-
risohe problenen.

Op zaterdag 13 november verd in een der galen van net
C.J.M.V.-gebouw alhier door het beatuur van het district Qro-
ningen der C.P.N. een vergadering gohouden.

De aprekera varenp de C.P.N.-vethouder H.M. Niemeijer en
het lid van het partijbestuur B.Valraven.

Op 18 november verd door het Aotie Comitrf-Bouwak Qronin-
gen en enkele atudenten een vergadering belegd.

Het onderverp van deze bespreking va«iw Bouwstop en Onder-
vijabegroting."

Qeateld verd dat de bouvstop die door de rechtae regering
van Bieaheurel is trfgekondigd, de bouwvakarbeiders en de atu-
denten in ernstige mate worden gedupoard.

Ben der atudenten bracht naar voren dat op maandag 29 no-
venber een grote "onderwijs demonatratie^/aal plaats vinden.

Een der bouwakarbeiders deelde daarop wede dat het raomen-
teel niet mogelijk is am de verkers in de bouv voor een de-
monstratie de Btraat op te krijgen. Br heerat momenteel reeds
een behoorlijke slapte in het bouvbedrljf en de arbeidera
houden sioh daarom vel ruatig. |

Vastgeateld verd dat men voorlopig niete andere kan doen
dan de bouwakkere inforneren over de beguinigingapolitiek
van de huidige regering.

Op Maandag 29 novenber verd in Oroningen in het kader van
"ondervija aotiedagn ten demonatratie gehoudent georgani-

«eerd door het "Aotie oonittf ironings
Er varen ongeveer 2000 deelnemere, meeat verkende jongereny

scholleren en etudenten.
Aim het »lot van de demonstratie verd een meeting gehouden

in "Concertnaal Apollo" hier ter aitede
Het gehe«l had een ruatig verloop.
Xn de naaiddag vertrok uit Oroningen een extra trein met

ongeveer 750 deelnemera, hoofdaakelijk ondervijxend perao-
neelv naar de landelijke demonstratie te Utreoht.

hidervija".
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In hot kader van de door do M.L.S., in aaownverRlng met

andere greeperingen van 15 t/o 20 noreraber in Oroningen gohou-
don Turkije-veek, werd op voensdag 17 november in do "Offer*
hausBaal" van do Rijka Universiteit alhier oon Turkije-avond
bolegd, welke door 26 porsonon word bezooht.

Tijdena do«o bijeonkonst werd gosproken door "kameraad Ali"
* vermoedelijk identiek aan Ali Oexdamar, vonondo to Nijaegen.

Volgena hen moot or druk worden uitgeoofond op de Turkoo
regoring on do doodvonnisson voor do 18 Turkso patriotton ongo«
daan to maken.

Bozo vorgadoring had eon ordelijk vorloop. Boor do spreker
werd geen opruionde taal gobeatigd*

Oroningenf 1 december '71•


