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Цяпер Беларусі пагражае новая небясьпека з боку Польшчы, а іменна пагроза збройнай
акупацыі Горадзенскай губэрні рэгулярнай польскай арміяй. З улікам таго, што з Украіны
ўжо выведзены апошнія нямецкія часткі і што чыгуначная лінія Брэст–Літоўск — Беласток больш немцам непатрэбная, яны заключылі ў Беластоку пагадненьне з прадстаўніком
польскага ўраду аб перадачы ўсёй Горадзенскай губэрні, за выключэньнем Горадна разам
з ваколіцамі (паўночная частка губэрні)5, польскай акупацыйнай арміі. Зразумела, што
акупацыя горадзенскай тэрыторыі палякамі будзе выкарыстана імі для таго, каб здушыць
імкненьне беларускіх народных масаў да дзяржаўнай незалежнасьці Беларускай Народнай
Рэспублікі з мэтаю прапагаваньня прадыктаванага жалезным кулаком і пажаданага для
польскіх імпэрыялістаў „волевыяўленьня“ насельніцтва.
Рада Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўсе падставы непакоіцца, што
акупацыя палякамі частак беларускай тэрыторыі будзе выкарыстана польскім урадам як
прэцэдэнт для анэксіі гэтай тэрыторыі; акрамя таго, праходзячымі вайсковымі аддзеламі
ўчыняюцца спусташэньні. Таму Рада Міністраў зьвяртаецца да Мірнай Канфэрэнцыі з самым гарачым пратэстам супраць усіх раней учыненых польскіх анэксіянісцкіх крокаў і зь
перасьцярогаю, што далейшая дзейнасьць Польшчы ў гэтым напрамку можа прывесьці да
цалкам непатрэбнага кровапраліцьця, бо праз гэта будуць выкліканыя як паўстаньне даведзеных да адчаю беларускіх сялян, якія ўжо ў сусьветную вайну лішне цяжка нацярпеліся,
так і непазьбежныя ўдары ў адказ з боку польскіх акупацыйных аддзелаў.

Президиуму Международной социал–демократической конференции
в Амстердаме
Белорусская социал–демократическая партия, не имея возможности по не зависящим от
нея причинам послать своих представителей на Конференцию, шлет собравшимся представителям международной социал–демократии свой горячий привет и высказывает свою
веру, что объединенный мировой пролетариат своим мощным напором сломит вековой социальный и политический гнет трудящихся масс.
Белорусская социал–демократия, становясь в ряды борцов труда над капиталом, светлое будущее белорусских трудящихся масс видит в создании и развитии независимой Белорусской Народной Республики на основах, отвечающих стремлениям пролетариата всего
мира и своеобразному укладу социально–экономических отношений в Белоруссии, и призывает мировую демократию поддержать государственное и социальное строительство Белоруссии.

Нота протеста Совета Министров Белорусской Народной Республики
по поводу введения в оккупированных поляками частях Белоруссии польского
гражданского управления и подготовки к народному голосованию
в ненормальных условиях оккупации
Председателю Мирной Конференции. Париж
Выступая под знаменем борьбы с большевизмом, польские войска шаг за шагом захватывают земли Белорусской Народной Республики.
Занявши сначала, на основании договора с Немецким Правительством, Гродненщину,
они ныне оккупировали старую столицу Белорусско–Литовской Державы г. Вильно.

