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GEHHIM
OVERZICHT BETREPFENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DB
GEMEENTE GRONINGEN IN APRIL 1971.

Hot beatuur ran do plaatselijke afdeling dor C.P.N. kvam
doze maand rieraaal in rergadering bijeen, vaarbij hoofdzakelijk verd gosprokon orer do op 17 april gohoudon demonstratio
on do op 28 april gohoudon rerkiezingen roor do Tveede Karaer
dor Staton Qenoraal.
Op 17 april verd in do atad Groningen eon demonstratiere
optooht gehouden, volko vaa georganiaoerd door hot N.V.V. en
hot N.K.V* Aan dose demonatratie verd door ongoreor 7000 peraonen deelgenonen, vaaronder enkele proninonto C.P.N.ers9 o.a.i
Marcius Bakker, Honk Hoekstra, Prederik Meis on Hindrik M. Nieaeijor.
Tijdens do toohtt die ran do "Oude Teemarkt" naar do Martini
hal ging, vorden panflotten aan hot publiek uitgeroikt, vaarin do goatolde eiaen nador vordon uitoengezet.
In do Martinihal vord oon aooting gehouden, alvaar door do
heren A.Boon, 2o TOoreittor ran het N.V.V,, R. tor Heide, roorsitter ran hot N.V.V. on V.J.L. Spit, lid ran hot dagelijks
beatuur ran hot N.K.V. oon toeapraak vord gehoudon.
Oozion do uitlatingen ran eon insider vaa do stemming onder
do aanvesigen naar natig* Van onig enthousiasrae vaa goon aprako
Men had or kennelijk moor ran rervacht.
Op dondordag 22 april vord in "Concertzaal do Jong11 aan do
Horovog no.- 49 hier tor atodo oon oponbare rerkiezinga bijeenkoast gehouden, volko vaa goorganiaoord door do afdoling Oroningen dor C.P.N.
Br varan ongoroor 300 personen aanvezig, vaarondor do geholo
C.P.N. - fraotie ran do Qroningae geneenteraad.
De aprokora varon Fr. Moia en H. Hoekatra.
Volgens hot dagblttd "do Vaarheid" hebben zich tijdona dozo
bijeenkomat oon 15-tal peraonen opgegoren ala lid ran do C.P.N.
Hot goheol had eon ordelijk rorlbop.
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