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GEHEIM
OVEBZICHf BEfREFFENBS BBPAAUJB POLmEKE ACTIVIfEITEN IN DE
GKMEENTE ORONINOEN IK JANUARI 1971.
Hot beatuur van do afdoling Groningen dor C.P.N.
kwam dezo maand drloraaal in vergadering bijeen. Tijdens do
bijeenkomat Tan 7 januari werd medegedeeld dat P.Meis op do
kandldatenlijat voor do aanataande verklezingen van do Tveede
Kamer dor Staten - Seneraal zal vorden geplaatat on vel op
een rerkiesbare plaats*
Op 19 januari vord eon korte rorgadoring gehouden, alvaar
irord besloten om op 28 jamiari eon lodenrergadoring to houdon*
Verdor vord nog aandaoht govijd aan do groto C.P»N»*-aanifoatatie to Amsterdam op 27 maart a«0. Hot ligt in do bedoeling
dat ongereer 100 personon uit Oroningen on omgeving hioraan
zullon doolnoaon«
Op dondordag 28 januari word in hot gebouv ran de Buurt- on
SpeeltttinToroniging H0na Bolang" aan de Zaagmuldorsvog to
Qroningon eon ledonrergadering van do af deling (Jroriingen dor
C.P.N* gehouden, voIke vergadering door ongereer 30 personen
verd beeooht. Op doze vergadering werd eon nieuv afdoling**
bostuur vorkozen* Terens vord medegedeeld dat F.Meia, indien
hij vordt verkozen ala lid van do fweedo lamer, zijn verk in
hot noorden van hot land zal bli^von voortzotton.
Do gozamenlijke aetiooomit^'a vorgadorden op zaterdag 9
januari in hotel Sasker in Oude Pekela. Deze vergadering verd
door ongeveer 180 peraonen bijgevoond on vaa uitgeaohreven in
verband mot hot bezoek van do fveodo Kamer - ooamiaaioa voor
Economiaohe en Sociale Zaken aan do provineie Oroningen.
Op vooratel van P» Meia vord eon afvaardiging van SVporaonen bonoomd voor diaouaaiea met voorgenoemde commissiea.
P. Meia zelde met trots to zijn vervuld over hot felt dat
de diverse actiecomite's thana ala volledige geaprokapartnera
vorden erkend*
Diverse groeperingen» vaartoe behoren do wKaboutersw»Kde

vitte B.V.D.*, hot actiocomit^ "Volkate ling Noo" en do
tij voor Sox on Oproer" hobben geaproken over hot voeren van
actioa tegon do a.s. Volkstelling.

Hot aotiocomittf "Tolkatolling Hee^or^aniaoordo in do aoeie*teit van do atudentengezelligheidaveren ging MVeraM een bijeenop weIke manior
| komst, alvaar met do aanvozlgonproken
voxjd be
i »*»4*«i»"l mogelijk
mAnnl 4 4\f menaen
«i«nMj>n kunnen
trnnnan vtnvAain
Vta
worden bewogen
om nun medeverking
aan do Yolkatelling to veigeren.
I
Verder word opgeroepen om zioh aan t< melden ala volkatel'lor om op doze vijze do zaak in de var e laton lopon*
'ebruari 1971.

