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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaaloap»

Allmaar 1/5 90/120 lauw

Beerta 1/5 75

Drachten 1/5 100/200
Smallingerland

Hoena"broekl/5 ,100

Hoogezand-1/5 63
Sappemeer

Landsmeer 1/5 100/250

Nieuw- 1/5
Beerta
Gem. Beerta

80

enth,

Sprekers

H. Hoekstra

W.Jansz

P.Meis

Bijzonderheden

I-Me i-vergade-
ring

I-Hei-vergade-
ring

I-Mei-vergade-
ring

A.H.W.Verreijt I-Mei-vergade-
ring

H «Schuur

G.Blom

J.Siemons

l-Mei-vergade-
ring

I-Mei-vergade-
ring

1-Mei-vergade-
ring

Nieuwe Pekela

— 2 —



.Nieuw e 1/5
Pekela

Oude j., -j
Pekela

Schiedam 1/5

Schoon- 1/5
oord
Gem* Si e en

Tester-
lee
Gem.Scheemda

Finster- 2/5
wolde

Lemmer 2/5

Nieuwe 2/5
Schans
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140

60

125/200

90/200

60

Zaandam 1/5 600

200

160/250

75

TF-v.d,Schans I-Mei-verga-
de r ing

N.Luirink l-Mei-verga-
der ing met
optocht

H n de Vos-Krul I-Me i-verga-
der ing

A. Vel traan l--Mei-verga-
der ing

vermoedelijk l-Mei-verga-
H*v=,d„Molen dering

G c >.7agena ar

J oHaken

HoHaken

I-Me i-open-
luchtmeeting
m.optocht

l-Mei-verga-
de r ing

l-Mei-verga-
der ing

l-Mei-verga-
der ing met
optociit

• COLLECTIEF OVERZICHT

Vrijwel alle I-Mei bijeenkomsten, optochten en demonstra-
ties werden georganiseerd' door l-Me i-c umi té'1 s, gevormd door leden
van de plaatselijke afdelingen van de C.P^IT», E„V.C*, loV.B, en hst
A.l^J.V-

Zowel ;s morgens'als !s middags werden feestelijkheden voor
de kinderen gehoudens

Lluziek- en cabaret.gezelscha.ppen, toneelclubjes en dansgroe-
pen verleenden aan vele van deze bijeenkomsten hun medewerking„

Hier en daar werden films vertoond o=a= "Lenin in October",
"Dorpsarts11, "Engeland-Hongari je" f "Alarm Gestapo" en "Dagen en
Nachten in .Stalingrad'1,

In .diverse vergaderzalen waren spandoeken opgehangen met
Ie v. s en
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leuzen als "leve de 5e Ivlei" e =,&„<,
Er bestond weinig animo om aan de optochten deel te nemen»

In Oude-pakela inoosten zelfs deelnemers van de afdelingen Finster-
wolde en Beer-ta^geleend" worden om een stoet te kunnen formeren.:.

Het kinderfeest te Zaandam zorgde voor de vrolijke noot,
omdat, op de vraag aan de kinderen v/aar om zij vandaag hier bijeen
waren» geantwoord werd; "omdat de Koningin jarig is".

Alle sprekers memoreerden de zegeningen, die de l~Mei--3tri j--
der D in de loop der jaren bereikt hadden,. Men mag echter nimmer
vergeten, dat deze resultaten niet zonder bloed en tranen verkregen
zijn.

In do Sovjet Unie en in de met deze staat innig verbonden volk.
deïiiccratiem vieren de mensen thans" in volle vrijheid hun l-Meifeest,
bevrijd van het kapitalisme, bevrijd ook van het spook van de
werkloosheid en onderdrukking c

Zover is het in Nederland nog niet, aldus deze sprekers,
maar ook- hier begint de dageraad van het ware socialisme reeds te
gloren.

Y/ij moeten er evenwel rekening mede houdenf dat wij nog
een zware c tri j d hebben te voeren,- want de stuiptrekkingen van
het stervend kapitalisme zullen zeer krachtig blijken ;te zijriü .

Verder bereden alle sprekers in hun redevoeringen weer oude
stokpaardjes5 zoals het E.DcGr-verdrag, de vestiging van Ameri-
kaanse bases in ons land, de zorgwekkende toestand van de arbeiders-
klasse, de onbehoorlijke winsten van de kapitalistische onderne-
mingen., de 5e Mei-viering en de felle bestrijding van de politiek
van de "ro-ït-zwarte" reactionnair Routine en ZJJL K.V.P*

T.a.v. de uitslag van de -Statenverkiezingen, merkten vele
sprekers op? dat de Gr.IM'T, v/el enig stemmenverlies had geleden,;
doch dat dit niet ao erg was, want de stemmen, die de C.PoN., had ge-
kregen, waren "bewuste" stemmen o

Ie C.polü. heeft sich geheel geconsolideerd, zo zeiden zij,
hetgeen van de p „v „d, A -~ , ondanks haar stemmenwinst, niet gezegd
"kan worden.

"Een "bewuste" stem van de C.PoE"..- heeft meer waarde dan
honda'rd "onbewuste1'1 stemmen van de P,v.d «A.11, zo werd triomphan--
telijk .uitgeroepen*

Opmerkelijk was dat in. al deze vergaderingen de Internatio-
nale zo woinig werd gehoord»
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G R O E P 4-A - EMHEIDSVAKCENTRALE,

;s-Gravenhage 17/4 500/500 opgew,

H o 11 and se •-
veld

5/5 250/350 opgew, F.Meis

Feestavond
ABWB-EVC met
vafoaret en
bal,

Feestavond
EVC, NVB en
AlïJV ;met
cabaret en
bal.

teken
Te 's-Gravenhage hield
stond van de verkiezing

HOVENS een toespraak,
jn voor de Provinciale

welke in het
Staten. Na de

op hoog peil staande cabaretvoorstelling volgde het bal» Tot veler
ontstemming demonstreerden een aantal jongelui door te swingen
Amerikaanse cultuuruitingenn Scherpe critiek werd geuit op de
E.V.C«-functionarissen; die niet alloen dit optreden tolereerden,
doch er zelfs aan deelnamen.». ..'.'.

Te Holland seveld hield F „MS IS -.-oor een volle ia aal, waaron-
der 70 personen uit Vroomshoopj de feestrede. Hij memoreerde de
verschrikkingen van de bezettingsjaren en betoogde, dat de? arbei-
ders voor het behoud van de 5 Mei viering blijven strijden, welke
opmerking-aan een deel der -aanwezigen applaus ontlokte* Spreker
merkte verder op, dat de arbeiders in Nederland me^ de arbeiders
van de gehele wereld in vrede willen leven» De kapitalisten wensen
de oorlog, Echter verliezen zij steeds meer van hun macht, Wat
Poster Dulles met Korea klaarspeelde zal hem met Indo-China niet
g e lukken c,

De afdeling Vrooinehoop daagde de afdeling Hollandseveld uit
èon wedstrijd te houden in ledenwurving met een afdelingsvlag als
inzet t. Met geestdriftig applaus werd dit voorstel aanvaard,
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