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OVERZICHT BETREFPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IK DE
STAD 0BOMIMEU II? «ftJNI 1970.

Op 18 juni verd door de afdeling Groningen dor CPN een ledenvergadering gehouden In een zaal ran oaf4 'Bleker' aan de Vismarkt
ie Groningen*

Deze bijeenkomst verd door ongeveer 30 peraonen bezocht0
Be agenda luidde i
1• Politieke analyse der verkiezingsuitslagen.
2« Bet aiellen ran een oandidaat voor hot vethouderschap.
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, gaf deze het
voord aan H.M.Niemeijer*
Met betrekking tot punt 1 Tan de agenda zei Hiemeijer o.m,
1 Part ijgeno ten, het is de mass a- duidelijk gevorden dat vij voor
de tveede maal in zeer korte tijd een klinkende verkiezingsovervinning hebben behaald.
Zowel in de provinoie als in de gemeente Groningen zijn vij ran
een kleine naar een grote politieke partij gegroeido
De oorzaak ran deze groei is jullie voldoende bekend,
De burgerlijke pers spreekt nog steeds over een 'Meie-effect',
doch dat is natuurlijk grote nonsens.
¥ij hebben met de gemeenteraadsverkiezingen zelfs meer stemmen
gekregen dan bij de statenverkiezingen, terwijl de 'plek* van
onze acties in Ooat-Groningen reeds ver in het verleden ligt.
Nu mogen jullie niet denken, dat het met onze aotiea afgelopen
is*
Vij gaan daar mee door»
Sr ataan reeds verschillende acties op stapel, o.a.voor de bouwvak en de confeotie* Hiervoor zijn inmiddels actie-comite'a gevorrad.

Nu vij naar een grote partij zijn gegroeid zullen vij ons er
van bewust moeten zijn, dat de kvaliteit van onze partij dient
te vorden verbeterd*
In de toekomst zal daarom de politieke scholing in andere banen
moeten vorden geleid en de organiaatie van de partij drastisch
vorden gevijzigd. Zoals het nu gaat lijkt het nergens op. Ve
zullen ons moeten beraden op velke vijze ve daar veranderingen
in kunnen brengenl
Vervolgens gaf Hieraeijer een overzioht van de stemmenvinst in
het district Oroningen der CPN.
Sprekende over het 2e agendapunt zei hij o.m.
'De grote verkiezingsovervinning in de gemeente Groningen heeft
er toe geleid, dat vij van 2 op 6 zetels in de raad eijn gekoraen.
Dat impliceert dat ve recht hebben op een vethouderszetel.
Tijdena een bespreking van de nieuv gekozen raadsleden zijn ve
tot de conclusie gekomen, dat partijgenoot J.Javan Zanten de
meest geachikte eandidaat is voor het vervullen van deze functie.
P.Meia is niet besohikbaar vanvege zijn vakbondsverk en ik voel

er niets voor om mij aan het vethoudersohap 'op te hangen1.
Ha enige discussie hierover bleek de vergadering het eens te
zijn met hetgeen door Niemeijer naar voren vas gebracht.

Aan het slot van de vergadering deelde de voorzitter nog mode,
dat op 26 juni op de Grote Harkt te Groningen een meeting zal
vorden gehouden tegen het Amerikaanse optreden in Carabodja.
Hij deed een beroep op de aanvezigen deze meeting velke georganiseerd zal vorden door de CPN, de P.v.d.A en de PSP, bij te
vonen.
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Kennelijk fcls gevolg Tan de naderende vakanties werd in juni
verder geen activiteii vernomen ran de pla&tselijke af del ing
der CPS.
Van de neven- en mantelorganisaties der CPN ward plaatseli jk
geen aotiviteit opgemerkt,
Op 26 juni werd op de Grote Markt te Groningen een politieke
meeting over de oorlog in Zuidoost Azie' gehouden.
Deze meeting, we Ike werd georganiseerd door de P.v.d.A, de CPN
en de PSP, trok oageveer 150 belangs tell endon0 ftij stond onder
het voorzitterschap ran Or, L.Nauta, medewerker aan net polemologisch instituut te Groningen*
Door een drietal sprekers, behorende tot de organiserende politieke partijen, werd het woord gevoerd.
Ret geheel had een rustig en ordelijk verloop,
Hit protest tegen het f eit , dat de ondernemingsraad niet tot
overeenatemming was gekomen met de direotie tijdens loononderhandelingen, heeft het personeel werkzaam in de productieafdelingen van N.V.Herenkledingfabriek Muller en Co te Groningen en N.Y.Herenkledingfabriek Grol en Zonen te Groningen, beide aangesloten bij de 'Groninger Konfectie Unie', het werk op
dinsdagmorgen 2 juni gedurende een uur neergelegdo
Be eis van het personeel vaa een uitkering van 3^ differentiatie over het jaar 1969*
De CAO voor het jaar 1969 staat deze uitkering toe, mits dit
een goed jaar voor de bedrijven is geweest,
Tolgens de direotie is 1969 geen goed jaar geweest en zij
achtte deze uitkering niet verantwoord.
Deze korte arbeidsonderbreking had een rustig verloop* Er verd
niet gedemonstreerd.
Het resultaat van dit protest was, dat het gesprek met de direotie verd heropendo
Naderhand hebben de verknemere, na lang aandringen van de vakbonden, de gestelde eis laten vail en ten gunste van 109 ontslagen eollega's, die ala gevolg van een reorganisatie in voornoerade bedrijven moesten afvleeien,
Be onrust onder de bouwvakarbeiders, waarvan in het vorige
maandoverzioht reeds gewag werd gemaakt, duurt voort.
Ret gevorrade 'Aktiecoraite' Bouwvak Groningen1 kwam enkele malen
in vergadering bijeen.
Voorts werd op 17 juni in het gebouw 'Ons Belang* aan de Zaagmuldersweg te Groningen een vergadering gehouden voor de arb eiders werkzaam op de grote bouvobjeoten in de stad Groningen en
omgeving.
Deze bijeenkomst verd door ongeveer 300 personen bezocht.
Zij werden toegespoken door F.Meis, adviseur van het 'AktiecoOp de op 30 juni gehouden vergadering van het 'Aktiecoraite''
werd medegedeeld, dat een aantal bouwakarbeiders reeds met
een staking had gedreigd,

Be heer Me is had de gemoederen van deze arbeiders nog kunnen
sussen.
Met een staking onder de bouwvakarbeiders in Groningen zal
echter in de naaste toekomst ernstig rekening moeten wo r den
houden.
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In de overigo bedrijv0n werdon in juni ge0n onregolmatighoden
met een politieke achtergrond opgemerkt.
1 Juli 1970.

