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OVERZICHT BETREFFENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DE STAD
GRONINGEN IN APRIL 1970.

In april verd veinig vernomen ran enige activiteit door de
plaatselijke afdeling der CPN.
In bet begin ran daze maand werd deelgenomen aan het verspreiden
van een door do gezamenlijke actiecomite's in de prorincie Gro-
ningen uitgegeTen pamflet, gerioht aan de verkende bavolking der
drie noordelijke prorinoieso
Middels dit pamflet verden de arbeiders opgeroepen tot het voeren
Tan Terdere aoties voor loonsverhogingo

Het dagelijks bestuur Tan het district Groningen der CPN kvam
tveemaal in Tergadering bijeea.
Op de eerate Tergadering, weIke in het begin Tan de maand verd
gehouden, verd hoofdzakelijk gesproken oTer de Tiering Tan de
eerste mei.
Besloten verd deze dag, de dag Tan de arbeid, voor het gehele
district gezamenlijk te Tieren in hotel 'Bruser* te Vinschoten.
Tijdens ele tveede Tergadering, velke in het laatst Tan de maand
verd gehouden, deelde het communistisch gemeenteraadslid Tan
Groningen, H.M. Niemeijer, mede dat het district Oroningen der
CFN de laatste veken een adempauze had gehouden. Hij rekende er
echter op dat alle partijgenoten Tan het district nu met Terb.oog-
de activiteit gaan meeverken aan de konende Terkiezingsaotie.
De laatate Terkieeingsuitalag heeft bevezen dat de massa Tertrou-
ven stelt in de CPN, aldus Niemeijer.

Op 10 april verd door een dertigtaf: Zoutkamper vissers in Oronin-
gen gedemonstreerd uit protest tegen de onhoudbare toestand in
de garnalenTisserij.
Zij deelden gratis garnalen uit aan het publiek en gingen hotel
'Baulig' aan de Herestraat binnen, vaar een Tergadering verd
gehouden Tan Tertegenvoordigers Tan de Nederlandse Visserijbond,
het Visserijschap en tvee Buitse autoriteiten om de problemen
inzake de garnalenTisserij te bespreken.
De Tissers boden de heren garnalen aan en verden in de gelegen-
heid gesteld hun moeilijkheden en protesten nader toe te Iichten0
Het geheel had een Treedzaam Terloop.

Op 12 april verden door een aantal leden Tan de 'Bond Tan Dienst-
veigeraara', afdeling Oroningen, bij de kazvrne in Zuidlaren
anti-militaristische pamfletten Terspreid onder de Tan veekend-
Terlof of bevegingsTrijheid terugkerende railitairen.

Op 13 april verd in 'Concertzaal de Jong1 aan de Hereveg te
Oroningen een informatieTe bijeenkomst OTer de medische hulp aan
"Vietnam gehouden.
Op deze bijeenkomat, velke door ongeTeer 250 personen verd be-
zocht, verd door de arts A. Vennema, Toormalig hoofd Tan de
Canadeae medische missie in Zuid-Vietnam, aandaoht geTraagd roor
steunTerlening aan het 'Medisch Coraite Hederland-Vietnam*.
Hij hield een losing aan de hand Tan dia's.
Voorts verd een film gedraaid over de Vietcong.
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Op 21 april verd ter gelegenheid ran het feit dat drie jaar
geleden de kolonels in Griekenland aan het bevind kvamen, door
de 'Griekenland Verkgroep1 den 'rouvdienst' gehouden op de Grote
Markt te Groningen.
De 'rouvdienst' verd voorafgegaan door een stille tooht. Aan deze
tooht namen ongeveer 40 personen deel.
In de stoet verden tvee spandoeken meegeToerd, vaarop de volgende
leuzen varen aangebracht:
'Begrafenis Griekse Democratic' en '1967 Drie jaar fascistische
terreur 1970'.
Langs de route verd onder het publiek een pamflet verspreid,
De inhoud hierran verd tijdens de 'rouvdienst' door ee*n ran de
deelnemers voorgelezen.
Het geheel had een zeer ordelijk en rustig verloop.

Nadat bekend vas gevorden dat H.M, de Koningin op 16 april naar
Groningen sou komen om het beTrijdingsfeest bij te vonen, dat op
die dag in de 'Martinihal1 zou vorden gehouden, ontstonden bij
de 'Bond Tan Dienstveigeraars', afdeling Groningen, plannen om
dit feest in de var te sturen.
Voor het uitwerken ran deze plannen verd door een aantal leden
Tan de bond in begin april op Tersohillende data vergaderd aan
boord Tan de voonschuit 'Kvek', gelegen t/o no 81 &an de Turf-
singel te Groningen*
fie*n Tan de plannen vas het op grote sohaal laten yervalsen Tan de
toegangsbevijzen tot bijwoning Tan het feest en deze onder de
bevoIking Tan Groningen te Terspreiden, vaardoor men hoopte dat
er tijdens het feest in de 'Martinihal' een grote chaos zou ont-
staan.
HierTan aoest men later afzien, aangezien de officiele toegangs-
kaarten, vaarran ook enkele aan leden Tan de bond varen toege-
zegd, Teel te laat verden ontvangen zodat men geen kans meer zag
ze te laten namaken.
Ook de andere geplande acties ter Terstoring Tan het feest in de
'Martinihal' Tielen hierdoor in duigen.

Boor de 'Bond Tan Dienstveigeraars', afdeling Groningen, verd op
Tersehillende data in april eTeneens Tergaderd oTer eventueel uit
te Toeren aoties ter Terstoring Tan de feativiteiten op 5 mei a.s
Voor de te voeren aoties zal door de band als sehuilnaam vorden
gebruikt 'Actiegroep Paradoks'.
Op enkele Tan deze Tergaderingen varen ook Tertegenvoordigers
Tan de actiegroep 'Dolie Mina' aanvezig*
Er verden Tele plannen opgesteld en beaproken, dooh hierin verd
steeds veer Terandering gebraoht.
De laatste Tergadering verd gehouden op 30 april in de 'Werk-
schuit' in het * Jan Tuinc entrust'.
Op deze Tergadering varen aanvezig een aehttal leden Tan de
'Actiegroep Paradoks' en ongeveer 20 Tertegenvoordigers Tan an-
dere minderheidsgroepen.
Na een langdurige discussie verd uiteindelijk tot het volgende
besloteni
a. Tijdens de Zveeds-vittebroodmaaltijd op de Vismarkt zullen

5000 pamfletten vorden Terspreid*
De vrijvilligers, die zich met de Terspreiding zullen belasten,
komen hiervoor om 12.00 uur bij elkaar.

b. 's Middags zullen enkele Trijvilligers met sandvichborden op
de Yisaarkt en naaste omgeTing gaan demonstreren.
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Het plan tot het TOrmen Tan communes in Groningen, dat sinds
enige tijd bij een aantal groepen Tan peraonen bestaat en vaarran
in het maandoTerzicht Tan februari gevag verd gemaakt, heeft
Taatere Tormen aangenomen« Be initiatiefnemers hebben hieryoor
inmiddels ean groot pand gekocht in het westen Tan de stad0

Tan de onrust die er opnieuw onder de Oroninger taxi-chauffeurs
heerste, zoals in het Torige maandorerzioht verd Termeld, verd
niets naders Ternomen.

In de OTerige bedrijTen verden eTeneens in april geen onregelma-
tigheden met een politieke achtcrgrond opgemerkt.
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