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Det till i 

kommitte utlysta 

ckholms Ungsocialistiska Militär

iga diskussionsmötet i Cirkus du N 

Götgatan 60, • 11,10 förmiddagen. Till ordf 

valdes en Nilsson, som hälsade de närvarande 

välkomna öfverlämnade ordet till herr Gillis Grähs, 

hvilken öfver ämnet: "Vi ta härens ståndpunkt till fre 

probleme sning~ 

betonade härvid, att vi inom den kristna religio-

nen s gligt nog icke ägt några de andar, som kunnat 

folket den rätta vägen, ocg gifva det en lösning på 

tredsproblemet. Tvä.rt om har kristendomen alltsetlan Konstan

tin den Stores tid med svärdet kämpat för sin utbredning. 

Den har således icke , som de kristna vilja göra gällande, 

utbre4lt sig af sin egen inneboende kraft. Numera utgör soci

alismen, som alltjämt fritt utbreder sig, en motvikt till 

kristendomens villfarelser. Den har till uppgift att bekämpa 

"hydran" och allt hvad därtill hör. Angående pastor Vickmans 

försök att genom"vita härens"b bekämpa kriget yttaade 

talaren, att detta endast vore humbug och att han tydligen 

endast gjort det i syfte att göra sig själf bemäxkt. Att 

folk med SllDdt förnuft verkligen kunna sätta tillit till hans 

uppriktiga sträfvande, kan endast förklaras därigenom, att 

folkets omdÖme förslöats af religiös fanatism. Tal. slöt sitt 

anförande med att betona, att arbetarna icke frukta ryska 
• 

folket och näppelige~heller den ryska regimen, då den knap

past vore värre än den svenska. Det är ej Ryssland, som måste 

bekämpas, utan det kapitalistiska samhället, "och detta bör 

bekämpas i öppen fejd, man mot man, fattig mot rik~ 

I den efter inledningsanförandet hållna diskussionen 

deltogo Il s~. olika talare, hvilka alla instämde med in

lednings talaren och fördömde det sätt, hvarpå den Vickmanska 

fredaröreIsen tagit sig uttryck, utom ~ pastorBlomkvist, 

som sökte försvara detsamma. 

Vid mötets afslutande utkastaies från minst två ställen 

i lokalen s.k. flygblaä, röda till färgen, hvilkas innehAll 

ej är , enär undertecknaåe ej lyckats f A tag i något ex. 
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där af' • 

Mötet, som var 

de kl . 1,20 eftermi dd 

Inga oordningar 

af omkring 1200 personer, sluta-

• 

Stockholm den 5 april 1914. 
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