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OVERZICHT BETREPFKNDE BEPAALDK POLITIEKK ACTIVITKITBN IN DE
OEMKENTE ORONINGEH IN SKPTEMUER 1971.

Hot dagelijks bestuur ran hot district Oroningen
dor C.P.N. kvan dee* maand lennftal in rergadering bijeen,
sulks ond«r leiding ran de vethouder H.M. Niemeijer.

Dose begon n«t te rerklaren dat da dagelijkae leiding
van hot district niet so functioneert als hot behoort.

Hot contact met do parti jafdelingen is totual vorvaar-
loosd.

Basloten word nan de distriotsbestuurder, de vethouder
K.Moinds van Scheenda, *nig« "inatructeurs" toe t« iro*genv
on aodo«nd« tt taverkstAlligon dat de oontaoten net do af~
dolingen vorden harsteld.

Op 9 8cpt«»b»r 1971 v«rd to Winsohoten eon vorgadering
gahouden door hot roltallig bostuur ran hot district Oronin-
gon dor C.P.N. . Hoofdatakelijk word gosprokon oror de voor-
boroiding van hot volkscongres.

Hiortoo word eea connissie in hot loron goroeponf waarinf
naast proninonte oofiuauniston, ook enkole atudonton sitting
ami Ion noaen, benevons enigo vertegonvoordigora ran do aotie-

Er vord oohtor duidtlijk geateld dat do C.P.N. do leiding
noost hobbon.

Op dondordag 16 soptonbor 1971 vord to Vinsohoten oen
uitgobroido kadorvorgadoring gehouden, velko rergadering
vaa georganiseord door hot bostuur van hot district Qronin-
gon dor C.P.H.

Bo sprokor was R. Valraren, lid ran hot partijbestuur.
Do»e bijeonkonst vord door ongovoor 40 porsonon bijgo-

voond.
Op zaterdag 11 eept ember j.l. hielden do geaamenlijke

actiecomit* * s een vergadering to Oude Pekela , die door on-
goreor 100 personon word bij go voond. Ilior vord hot voord go-
roerd door F.Neisf die aedodolingen deed oror hot a. a. rolke-
congros.

Torena deeldo hi^ mede dat host hot | rorsoek had bereikt
als adriseur op to tredon roor het garago-personeol, dat in
rorsot vas gekonen tegen eon, huns inxiena, to lage beloning.

Uiteraard vas dit reraoek door hem
Op eaterdag 25 septenber J.I* verd

ingevilligd.
to Oude Pekela eon

groto rorgadoring georganisoord door not »ctioco»it4 "Stro-
karton" on andere ooait^'a ran rerachillende bedrijfatakken.

fir varen ongereer 180 personen aanvesig.
Ook hier verd hot voord geroerd door P. Mela, vaarbij hij

do rogeringspolitiek reroordeeldo on ook do rakbondon eon
lik ait do pan gaf.

Hot beatuur van do afdel ing Oroninjten dor C.P.N. rergador-
de deee naand tveem&al, Hier vord! onderneer gesproken over-
do aangokondigdo bouvotop» de soholing, do propaganda-actio
roor de Vaarheid en So verring ran nieuvo leden.

Op rrijdag 34 September j.l. verd op 8 faoulteiten ran de
Rijks-4lnirersltoit te Oroningen "gestaakf.
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fleae collegeataking eondde uit in eeh dTacuaale over de
bestuuravora van deze Univeraiteit en do bessuinigiogapolitiek
van d* r«g«ring. Tsrena v*rd die dag een demon8trati«T» bij-
eenkonat g«houd«n in het congreaoontrum "H«t T«hulaH aan d«
Lutkenieuvatraai te Qroningan. Hier var«a ong»v*«r 600 per-
aonen aaaveeig*

Door e»n forum verden diverso rragen beantwoord. Hierin had
oodernvor sitting het C.P.N.-raadalid van de geae«nt« Wiaacho*
ten 74* Haag»»a.

Op aattrdag 25 a0pt»»b«r ^l. vertrokken ongereer 360 perso-
n«n per extra trein naar den IIaagy on daar te demonatreren.
Ongeveer 200 deelnemera glngen per eigen gelegenheid.

Het geheel had, een ordelijk verloop.

Groningen, 1 oktober 1971•


