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ACTIVITEITEN TEGEN DE NAVO-CONFERENTIE OP 12. 13 EN
MEI a.s. IN DEN HAAG.
Op de conferentie van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
op 9 mei j.l. te Amsterdam, gericht tegen de NAVO, werd besloten op
woensdag 13 mei a.s. van 12 tot 2 uur 's middags een bijeenkomst te
organiseren in "Op Gouden Wieken", Scheveningseweg 37 te Den Haag»
Daarna wordt een demonstratie-tocht

gehouden vanuit bedoeld gebouw

naar het Vredespaleis en vandaar naar de Julianakazernet
Dit is blijkbaar de demonstratie, waarvan ook sprake is in recente persberichten. Deze zal woensdagmiddag om half drie aanvangen.
Volgens mededelingen van de Amerikaanse Lorraine Gordon, op 8 mei in
het Europa-hotel in Scheveningen gedaan zullen de deelneemsters bloemen dragen. Eveneens volgens Gordon is de "voorhoede" van de Amerikaanse afvaardigingCin totaal 65 vrouwen)druk bezig met het organiseren van een vredesconferentie in "Op Gouden Wieken". Uit België'
zouden kk dames worden verwacht, uit Engeland enige tientallen en uit
Duitsland een groot aantal dat per trein zal komen. De

TIWomen's

Inter-

national Strike for Peace" (WISP), die de acties organiseert, rekent
op ruim 800 deelneemsters, aldus Lorraine Gordon.
Omtrent de interne organisatie van de pacifistische WISP werd
nog vernomen, dat zij in talrijke steden in de Verenigde Staten locale
afdelingen heeft, waarvan die in New York in sterke mate door communisten is geïnfiltreerd. Juist deze afdeling is belast met het onderhouden van buitenlandse contacten en het organiseren van internationale acties.
Volgens andere berichten zouden er uit België ongeveer 100 personen komen. Onder de eveneens ca 100 personen tellende Britse delegatie bevinden zich zes actieve leden van de Britse communistische
partij, t.w.:
Winifred Vera Hawes Cohen; Lorna Devey; Irene Dobson; Jean Shaw;
Gonstance Seifert en Mary Eose Walker. Vanuit Londen werd een pak
stencilwerk bezorgd in "Op Gouden Wieken", bestemd voor een zekere
Miss Julie Medlock.
Een der Amerikaanse contactpersonen is Mary Clark-Solnit (18-116), eveneens een actieve communiste, die momenteel in het Zeehotel
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te Scheveningen verblijft. Zij wordt bijgestaan door een zekere Miss
Worham, van wie vooralsnog geen nadere gegevens bekend zijn,
Namens het communistische Canadese Vredescongres zal aanwezig
zijn Jacqueline Dineen. Zij is nationaal secretaresse van deze organisatie. De Canadese pacifistische organisatie "Voice of Women",
evenals de VVISP door communisten geïnfiltreerd, zou vertegenwoordigd
worden door Kathleen MacPherson, Helen Tucker en Therese Gasgrain,
K. MacPherson is nationaal voorzitster van deze organisatie.
Heden, 11 mei arriveerde per vliegtuig op Schiphol de echtgenote van prof, Linus Pauling, Ava Helen Pauling-Miller, geboren 2*t12-03, wonende in California. Zij wilde naar "Op Gouden Wieken" in
Den Haag. In overleg met het Ministerie van Justitie werd haar door
de Koninklijke Marechaussee de toegang tot Nederland geweigerd. Zij
vertrok daarna naar Kopenhagen.
11 mei

P,'S, Spoedshalve zonder aanbiedingsbrief.
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