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Het beaiuur van de afdeling Groningen der C.P.N.
vergaderde de*e maand driemaal. Op deae vergaderingen werden
enkele huishoudelijke zaken aseer uitvoerig beaproken.
Op 21 oktober word to Winschoten voor de afdelinga- en
diatrictabeatuurdera der C.P.N. een scholingsbijeenkorast gehouden, alvaar ala apreker optrad do vooreitter der C.P.N.
Honk Hookstra.
Hot ondorwerp dat door hem word behandeld wasI
"Do Comminiatiache Partijorganiaatio".
DOBO bi;jeenkoraat word door ongeveer 40 peraonen bijgewoond.
Op vrijdag 22 oktober kwamen do raadaleden der C.P.N.-freetie en bet "atadaboatuur" dor C.P.H. in rergadoring bijoen
tor beapreking van do bogroting der gomeonto Groningen over
hot Jaar 1972.
Op dinadag 19 oktober word in bet congreacentrum "Hot Tehuia" te Oroningen eon vergadering gehouden, georganiaeerd
door do huxirdorevoroniging »De Indiaohe Buurt", alvaar P.Moia
ala apreker optre4* De*e had do bedoeling de reeds beataande
fnderatie Tan huurderarerenigingen telikvideren on daarroor
in do plaata eon huurderaoommiaaie aamen to atellen. In deee
oommiaaie aou movrouv Eoindera - van der Veok, eon lid van
de C.P.N. sitting mooton nemen.
BOEO opEet ia oabter totaal aialukt.
Op dinadag 5 oktober brak ondor hot porsonoel van de Niouwo
Noord-Nodorlandao Sohoepaverven N.V. aan bet Vinachotordiep
alhier een ateJcing uitf waaraan door bijna hot voltallige
peraoneol, ongovoor 170 poraonen, word doolgonoaen* Hot atelde
ala eif een tveode extra vookloon ala vooraohot op do aannomingaaom. Do«o oia vord door de dirootio van genoeo&e acheopaveiff verworpon.
Be ataking word uitgoroepen door de bedrijfakern, vaarvan
V.Vijngaard, een bekondo C.P.N.or, vooraitter ia.
Op vercoek ia door een diatriotabeatuurder van de Algemono
Nedorlandae/Bodrijfabend, gotraoht voor dit conflict een oploaaing to vindenv Baar do bemiddelingspoging mialukte. Do
atakora atelden n.l. ala oia dat do goetaakto uron eouden
vorden uitbotaald. De dirootio wilde hierovor wel praton,
mita hot vork onaiddolijk word hervat. Dit word door de ata~
kera afgevexon. '
:
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Toon blook dat de direotio dreigde met hot op ataande voet
ontalaan van de verknemera, die blevon woigeron hot verk to
horvatton, hebben doae, na ruggoapraak te bebben gehoudea net
ban »dviaour F. Meiay eieron voor bun geld gekoxen en bet
verk op voenadag 13 oktober hervat.
Op vrijdag 29 oktober word in do Ooertaoma-iBaal van de
Rijkauniveraitait te Oroningon een oponbare vorgadoring gohouden, velke vergadering vaa goorganieeord door de Marxiatiaoh Loninistiaoho Studenton, in aaraonworking mot bet Patriottiaoh Eonhoidafront.
Doae vergadering, gohouden ondor net ootto "Turk^ije aoo-
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ting" verd door ongeveer 40 personen bijgevoftond-i
lf
De spreker op deze vergadering hekelde op felle vijze da
toestanden in Turkijec

Hat fait dat slechts enkale Turken op deze vergadering aanvezig waren, veet hij aan da Turkse en Nederlandse geheime
diensten, die nauvlettend de gangen ran de Turkse gastarbeiders
nagaan*
Besloten verd een telegram te zenden aan de Turkse Ambassade
vaarin de onmiddellijke invrijheidstelling verd ge&ist van de
18 ter dooi reroordeelde Turkse patriottene
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Onderwer;p: "Staking bij de Nieuwe Noord-Nederlandse
Scheepswerven N.V.".
Op dinsdag 5-10-71 gingen ongeveer 170 van de 180 werknemers
bij de "Nieuwe Noord-Nederlandse Scheepswerven N.V.", gevestigd
aan het ¥inschoterdiep te Groningen, in staking.
De staking werd uitgeroepen door de bedrijfskern van vermelde N.V
waarvan een bekende CPN'er voorzitter is.
Het werk werd neergelegd, nadat de directie de eis van de werknemers had afgewezen, t.w.:
een extra weekleon als voorschot, dat men verlangde omdat het onder handen zijnde karwei er vanwege het mooie weer zo goed voor
stond.
^Er wordt hier gewerkt volgens een aangenomen werksysteem. Om de
vier weken krijgen de werknemers een weekloon extra als voorschot
op de aannemingssom, de zgn. vijfde week. Men wenste nu twee weken loon extra).
De directie had al direct de indruk gekregen, dat het actiecomite scheepswerven, dat de bekende F. MEIS als adviseur heeft,
achter de staking stond.
Op-maandag 11-10-71 werd door districtsbestuurders van de drie
erkende vakbonden NVT, CNV en NKV, zowel op verzoek van de directie als de werknemers van vermelde N.V., een poging gedaan tot
bemiddeling in voornoemd arbeidsconflict, doch zonder het gewenst
resultaat. De directie was niet bereid de gestelde eisen van de
werknemers in te willigen, t.w.:
1. een weekloon extra als voorschot;
2. uitbetaling van de gestaakte uren.
Vel was zij bereid tot overleg betreffende de uitbetaling van de
gestaakte uren, mits het werk onmiddellijk werd hervat,
De vakbondsbestuurders hebben de werknemers daarop laten stemmen
over het al dan niet hervatten van het werk.
De meerderheid bleek voor voortzetting van de staking te zijn.
Zij wilden hun eisen volledig ingewilligd zien.
De vakbondsbestuurders hebben zich daarop teruggetrokkene
De gezamenlijke actie—comite's in Groningen stelden enkele duizen*
den guldens beschikbaar aan de stakers, Bovendien zette de CPN in
de gehele provincie steunlijsten uit, om zo het werfpersoneel
financieel de mogelijkheid te bieden "de strijd voort te zetten".
Hiertoe werd besloten op een zaterdag 9-10-71 gehouden vergaderin
van de gezamenlijke actie-comite's in Oude Pekela0
Op dinsdag 12-10-71 vervoegden zich enkel£ kernleden op het kan4
toor van vermelde N.V., met het verzoek of er gepraat kon worden
over de gestaakte uren. Hierop wilde de directie direct niet ingaan. Zij verklaarde zich bereid hieijover eind november 1971 te
onderhandelen, mits het werk terstond werd hervat
Op deze voorwaarde weigerde het mererjdeel van de stakers het werk
te hervattene
De directie heeft daarop gedreigd met het op staande voet ontslaa
van de werknemers die bleven weigerei* het werk te hervatten0
•^e werknemers hebben toen, na ruggesjiraak met MEIS, "eieren voor
hun geld gekozen" en besloten het wer1k op woensdag 13-10-71 te
hervatten, hetgeen is geschied bij de aanvang van de werktijd,
Tijdens de staking hebben zich geen ernstige ongeregeldheden
voorgedaan*
19-10-71.
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