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DEMONSTBATIEF PSP^COHGRES

Een 2 april 1964 gedateerd rondschrijven van He
"£>• "̂ rr-Sr̂ vt'S'̂ S?'

taris van de Pacifistisch Socialistisehe Partij (PS:FQ -'aarvcffzgĵ tl̂

en gewestelijke besturen vermeldt het volgende:

Voorafgaande aan de jaarlijkse NATO-conferent'î ^̂ dî v̂̂ n 'f\^~,

meL in-Den Haag zal worden gehouden, wil de PSP ̂ R̂̂ '̂ -ŝ iSŝ

tie'f-, c'drfgres op zaterdag 9 Kei te houden in "Marcan.̂ "" Jfe"̂
" u 7" "̂Ir""̂ * '̂ ̂

-tjasŝ n 2 en 6 uur des middags, een antwoorU geven ap*.'̂cl| v

ov^er 'de vertegenwoordigers van de Atlahtische
\; '-^•1.« _ * T.

ter conferentie zouden moeten beraden.

P,SP neemt aan dat in wefkeli-jkheid de

nlbjela van de NATO-bigeehkpinst de militaire

;iek zullen blijken te zijn,

" Vjoor het PSP-congreSj dat zal worden

van ^de'Partijraad,

de pfo'gfamma in voorbereiding:

1. Het Rapacki-plan, voor de behandeling waarvan men e'en "yopraari-

s^faand vertegenwoordiger van Polen" heeft aangezojdht.

* '
2. Ojatwapeningsplannen in de westelijke wereld, waar-ypor

e§^n beroep is gedaan op de Britse oud-ministei

1 (Nobelprijs-winnaar voor de Vrede in 1959)«"

3. Ej'n 'historische schets over de koude oorlog, door ĥ t

van de P.S.P. ^ die

op de verder mogelijke ontspanning.
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