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nie (z wyjątkiem soboty), od grodsiny 
T-meJ Jo 9-tej. — W niedziele 1 święta 
uroczyste, biuro Jest zamknltte. 
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Starajcie Się Jak Najspieszniej 
o Papiery Obywatelskie. 

Każdy mieszkaniec tego kraju, 
» ile jeszcze nie jest obywatelem 
Stanów Zjednoczonych, powinien 
Uk najspieszniej postarać się 
przynajmniej o pierwsze papiery 
obywatelskie. 

Nadeszła chwila w której to 

•tało się koniecznością. 
Zwłaszcza dla Polaków jest to 

rzeczą ważną. 
Wyrzec się poddaństwa pru- 

ikiego, rosyjskiego lub austryac- 

kiego, a zostać obywatelem wol- 

nych Stanów Zjednoczonych, po- 
winno dla każdego być miłym o- 

bowlązkiem. 
Czytajcie wszelkie wiadomośd 

o S*kotech Obywatelskich, 
o 

W SOUTH BOSTON, MASS. 

tiabyć można Dziennik Chicago· 
iki codziennie u Fr. Urbanowskie- 

go, 13 Boston ulica. 
adm. dzień, chic 
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UWAGI 
( Religijne i moralne 

idee socyalizmu. ) 

Jedno ze zdań, które socyaliści 
wygłaszają najczęściej, by łatwo- 

wiernym zamknąć oczy na właś- 

ciwe swoje cele streścił Stern w 

swej pracy „Thesen ueber den 

Sozialismus", brzmi ono : „So- j 
cyalizm jest ruchem jedynie tylko j 
ekonomicznym, r.ie tykającym wj 
niczem religii : Publicysta niemie- j 
cki, socyalista Vollmar przyznaje 
wprawdzie, że socyalizm zajmuje 
się także stosunkami i ustrojami 
prawnymi, ale zaklina się rów-) 
nież, że niema nic wspólnego z 

religią, ponieważ ta zostaje bez 

wszelkiego wpływu na ekonomi- 
czne i społeczne życie narodu. 

„Religia jest rzeczą prywatną." 
Tak oto brzmi jedno z haseł so-j 
cyalistycznych. Ale świat się na 

niem już poznał. Czyż ąię niem 

bowiem nie posługują od dawna 

ί np. i masoni? Czyż tego hasła nie| 
głosi dzisiejsza Portugalia? Niej 
potrzeba zaiste wielkiej bystrości, 
by sobie wyrobić sąd należyty o 

człowieku, któryDy głosił, że ucz- 

ciwość, prawdemowność, honor 
— są rzeczą prywatną ! 

Socyaliści zresztą, kiedy się 
znajdują w swojem gronie, po- 

wiadają otwarcie, że sobie kpią z 

tych, którzy się wogóle zastana- 

wiają nad znaczeniem owego ha- 

sła ; boć każdy to łatwo powinien 
zrozumieć, że — jak pisał „Vor— 
waerts" — w socyaliźmie religia 
sama przez się straci swą siłę i 

swoje znaczenie. Nie można 

wprawdzie wywierać nacisku na 

sentymentalne uczucia wierzą- 
cych jednostek; dlatego należy 
się „jeszcze" owem hasłem po- 

sługiwać — tem więcej, że agita- 
cya wśród chłopów ucierpiałaby 
bardzo, gdyby s:ę im powiedziało, 
że* prawdziwy socyalista w Boga 
nie wierzy. „Skoro tylko zdobę- 
dziemy państwo'" — pisał Lieb— 
knecht' — „religia dla nas nie bę-, 
dzie już niebezpieczną. Należy 
zmobilizować szkołę przeciw Ko- 

i ściołowi, nauczycieli przeciw ka- 

płanom. Partya nasza jest partyą 
umiejętności, a ta jest przecież 
wrogiem Kościoła ; co się zaś ty- 
czy mojej osoby, wyznaję bez o- 

gródki, że jestem ateuszem ; chwi- 

lowo jednakże rruszę oświadczyć, 
że wśród postulatów socvalistyCz- 
nych żaden nie jest praktyćzniej- 

| szy, jako hasło ; Religia jest rze- 

I cz§ prywatną." 
* 

Trzeba więc rozrożaic to, co 

socyaliści gadają — i piszą, od 

właściwych ich zamiarów: ukry- 
waniem tych ostatnich pragną oni 

zdobywać sobie jak najwięcej 
prozelitów „My nie znosimy reli- 

gii i Boga, pisze Bebel w swej 
książce ,,Die Frau", ale dodaje: 
pod panowaniem socyalizmu reli- 

gia sama ustanie. Myśmy tylko 
weszli na stanowisko, zgotowane 
nam przez burżoazyę, która już 
dawno przed nami szerzyła a- 

teizm. Na podstawie naukowych 
naszych przekonań zaadoptowa- 
liśmy panujące ateistyczne poglą- 
dy i uważamy sobie za obowią- 
zek przenosić je do szarych mas 

ludu. 
Na fundamencie tej „umiejęt- 

ności" socyaliści odrzucają wszel- 

ką naukę chrześcijańską. 
W r. 1871 powiedział socyalista 

Rigault : „Gdybym był prefektem 
policyi paryskiej przez 2-i godzi- 
ny, pierwszem ccbym uczynił, 
byłoby wydanie rozkazu areszto- 
wania Boga ; gdyby się zaś na mo- 

je wezwanie nie stawił, rozkazał- 

bym go stracić in effigie." Na pe- 
wnem zebraniu malarzy w Mona- 
chium przewodniczący Schweizer 
z wielkiem się spotkał uznaniem 
za to, że wygłosił znany wiersz 

Heinzego, który stanowi credo 

socyalistów, a w prozie polskiej 
brzmi: „Pragniemy szczęścia na 

ziemi, zostawiając niebo aniołom 

i szpakom." Według dogmatyki 
socyalistów ze śmiercią człowieka 

kończy się wszystko; człowiek 

biedny może się obyć bez Boga i 

życia wiecznego, bo mu własna 

jego siła wystarcza. Jego religia 
to poczucie wolnego człowieczeń- 
stwa: pisze tak wyraźnie Winte- 
rer w „Die Soziale Gefahr". 
Chrystyanizm wymaca ufności w 

Bogu, owem źródłe wszelkiej nie- 

mocy; poczucie człowieczeństwa 

zaś wytwarza wiarę w siebie. Po- 
lem, na którem wyrastamy w ol- 
brzymów — powiada Liebknecht 
— jest umiejętność, a nie religia. 
Ona jest matką socyalizmu; je- 

1 — 

steśmy zgubieni skoro ją opuści- 
my. 

* 

Jasną jest rzeczą, że ta „umie- 
jętność" socyalistyczna jest] 
czynnikiem swego rodzaju. Pra- 
wdziwa umiejętność (o&ywiście 
w pojęciu socyalistów) — powia- 
da Vollmar — od dawien dawna 

była rewolucyjną, to zmiażdży 
wszelką powagę, α w sojuszu ze 

sprawiedliwością (oczywiście zno 

wu w pojęciu socyalistów) jest 
wrogiem największym wszelkie- 

go prawa. Umiejętność ta kładzie 
koniec wszystkiemu, więc ostać 

się wobec niej nie może ani wia- 
ra w Boga i w Kościół ani wiara 

w cesarza. (N. b. — to pisano 
przed wojną; dziś socyaliści nie- 

mieccy — „wierzą w cesarza. ...) 
Te rewolucyjne idee zwracają 

się w pierwszej linii przeciwko 
państwu, w drugiej zaś oczywiś- 
cie przeciw Kościołowi, który 
według Liebknechta niczem nie 

jest, jedno podporą i narzędziem 
państwa, a fundamentem kapita- 
lizmu z jego niewolnictwem i wy- 

zyskiem. Stąd też, powiada Rudt: 

.„każdy socyalista powinien nie- 

tylko zerwać z Kościołem, ale za- 

sadniczo go zwalczać — jako in- 

stytucyę podpierającą trony. 
Środków radykalnych chwilowo 
nie można jeszcze stosować. Ale 

agitować należy za tem, by rodzi- 

ce nie posyłali dzieci do Kościoła, 
duchowifństwo bowiem to wcie- 
lone kłamstwo. Oczywista rzecz, 

że środek taki nie zdoła podkopać 
zupąłnie powagi i wpływu Ko- 
ścioła ; do takiej pracy są potrze- 
bni odpowiedni Indzie, których 
tak łatwo zdobyć nie można." 

=5? 

Oburzają się socyaliści, kiedy 
im się zarzuca, że poniżają mał- 

żeństwo, lub że je wogóle pragną 
znieść. Nieprawdą jest, powiada 
Bebel, że socyalna demokracya 
nie zna małżeństwa, lub że je po- 

niża; my je tylko pragniemy 
wznieść na najwyższy i najszla- 
chetniejszy poziom udoskonale- 

nia. A jak też wygląda małżeń- 
stwo na tym najwyższym pozio- 
mie? Jest ono tam niczem więcej, 
jeno wolną miłością, kontraktem, 

który każdej chwili może być zer- 

wanym. 
Na publicznem zebraniu socya- 

listów, które się odbyło przed laty 
wielu w kościele St. Nicholas des 

Champs w Paryżu, weszła jedna 
z emancypantek socyalistycznych 
na ambonę i rozwodziła się nad 

tern, że dzieci największem są 
nieszczęściem w małżeństwie, że 

żony takie, jakie posiadają Angli- 
cy i Niemcy są i nudne i koszto- 
wne ; inna zaś z tego samego 
miejsca wołała; „Małżeństwo to 

największy błąd społeczny. Być 
żoną i niewolnicą, to jedno i to 

samo. Chcecie być niewolnicami? 

Nigdy ! Przenigdy brzmiała odpo- 
wiedź. Zdania te wykazują chyba 
dosyć jasno, jak i co socyaliści są- 
dzą o małżeństwie... 

Wobec tego nie trudno sobie 

wystawić, jak wygląda reszta po- 
jęć moralnych w cechu socyali— 
stycznym. 

$ 

„Czas już najwyższy," powia- 
da cytowany na wstępie Stern, 
„byśmy należycie napiętnowali 
dotychczasową wstydliwość i 

przyszli do przekonania, że ona 

niczem więcej nie jest, jeno głu- 
potą i rabunkiem piękna. Tylko 
księża, faryzeusze i bigoci mogą 
się radować z praw, któremi rzą- 
dy pragną ukrócić wyuzdanie i 

panoszenie się sutenerów."· 

-■» 

Tak wygląda obraz religijno- 
moralny idei socyalizmu, naszki- 

cowany jego własną ręką. Któżby 
wobec tego śmiał jeszcze twier- 
dzić, że socyalizmewi chodzi tyl- 
ko o poprawienie losu klasom u- 

boższym, któżby śmiał go uwa- 

żać jedynie tylko za partyą eko- 

nomiczną? Podobne zdania ci tyl- 
ko mogą wygłaszać, którzy lubią 
zabierać głos w sprawach poważ- 
nych i wielkiej doniosłości, nie, 
zajrzawszy im nigdy w sumienie, 
albo też — agitatorzy socyalisty- 
czni ; socyalizm bowiem jest sek- 

tą, która pomiata wszystkiem, co 

człowiekowi jest drogie i święte^ 
jest herezyą, któraby i niebo i zie- 
mię zmiażdżyła — gdyby miała 

siły po temu. 

Na szczęście ma człowiek swo- 

ją granicę. Szaleństwem swojem i 
buntem złowrogim potwierdza on 

tylko owe słowa Jeremiasza: „Ja 
znam butę jego, a iż nie jest we- 

dle niej jego siła." 

ttntm ni··· ut po poraą* <So *awo· 

CA QOSKIEGC. 

KOMUNIKAT 
WYDZIAŁU NARODO- 

WEGO P. C. K. R. 
Wydział Narodowy otrzymał za u- 

przejmem pośrednictwem Komisyi 
Amerykańskiej do Rosyi, przybyłej 
niedawno z powrotem do Stanów 

Zjednoczonych, wierzytelnq. 1 dosło- 

wna kopię urzędowego protokółu z 

pierwszego posiedzenia Komisyi Lik- 

widacyjnej dla Spraw Królestwa Pol- 

skiego, które odbyło się w dniu 15-28 

kwietnia b. r. w Petrogradzie. 
Wprawdzie główny przebieg owe- 

go posiedzenia i ważniejsze przemó- 
wienia są już z pism nadeszlych tu 

ostatnio z Perogradu, Moskwy i Pa- 

ryża, przeważnie znane, to jednak nie 

zawadzi poznać później podana do- 

słowna treść urzędowego protokółu 
z tego historycznego posiedzenia. 

PROTOKÓŁ 
z uroczystego posiedzenia Komisyi 

Likwidacyjnej dla spraw Kró- 

lestwa Polskiego. 
Dnia 15'28 kwietnia 1917 roku o 

godzinie 3ciej popołudniu w gmachu 
Zimowego Palocu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisyi Likwidacyjnej. 

Podczas posiedzenia byli ob©-ni: 

Premier Lwów, Minister spraw za- 

granicznych P. Milukow, Przewodni- 

czący Komisyi Likwidacyjnej A. Le- 

dnicki. 
Członkowie Komisyi: 
D. Szczepkim, Bar. B. Nolde, P. 

Awerjanow, P. Gi^sakowski, S. Sza- 

telen, N. Szczukin, F. Golowin, S. Ne- 

kliudow, A. Kartaszew Ks. D. Sza- 

chowskoj, F. Kokoezlcin, C. Kotlare- 

wski, Biskup J. G. Cieplak, J. Mro- 

zowski, W. Grabski, W. Jaroński, A. 

Babiańskl. W. Rawicz-Szczerbo, G. 

Zdziechowski, Ks. S. Swiatopełk-Czet 
Wertyński, O. Fedorowicz, jakoteż 
członek Komitetu Wykonawczego 
Dumy F. Rodiczew, członek Rady De- 

putowanych żołnierz" i robotników 

N. Sokołow, Prezes Polskiego Naro- 

dowego Komitetu Hr. S. Wielopolski 
i Prezes Polskiego Demokratycznego 
Komitetu A. Wienckowski. 

Premier ministrów Ks. G. E. 

Lwów wypowiedział następującą mo- 

wę: „W imieniu tymczasowego rzą- 

du witam was przedstawiciele naro- 

du polskiego. 
„Historya związała nas z wami nie 

rozerwalnymi węzłami. Dała ona nam 

wiele wspólnych chwil radosnych i 

smutnych. Była ona zamazana stro- 

nicami bratobójczej nienawiści i cięż 
kimi wspomnieniami, które czaeem 

zdawało się, nigdy nie będą wytarte 
z pamięci narodowej. Lecz wielcy 
myśliciele, wybrani synowie rosyj- 
skiego i polskiego narodu, widzieli 

zawsze prrez otaczające ich zmroki 

nienawiści i niezgody, niewoli i uci- 

ska, nadchodzącą chwilę wolności i 

flgody. Tak u nas myśleli Gercen, 

Czyczeryn, Władimir Solowiew, tak 

nawoływał Tiutczew naród polski 
„do ufności w słowo rosyjskiego na- 

rodu". 

„Tak wierzyli i wasi wielcy poeci 
zaczynając od Mickiewicza, przeko- 
nani, że upadek polityczny Polski 

jest ofiarą na ołtarzu ogólno ludz- 

kiej wolności i że chwila zmartwych- 
wstania nadejdzie. 

„I występując do walki z despo- 
tyzmem, wy byliście przekonani, że 

walczycie ta, naszą i waszą wolność. 
„Nie potrzebuję tu wspominać o 

polityce, jakiej się trzymał nasz sta- 

ry rząd na ziemiach zamieszkałych 
przez Polaków. Napróżno Β. N. Czy- 
czerin jeszcze w początkach XX w'e- 

ku mówił, że tylko prawdziwe przy- 

mierze ς Polską i nanrawienie tej 
i!z:eic\vt: zbrodni, jakiej doku^no 

przy jej rozbiorze, da Rosy! możność 
wytrzymania w nadchodzącej walce 

z germanizmem. Wszystko zostało po 

staremu aż do wybuchu wojny euro- 

pejskiej. Wtedy zaskoczony walką 
wszystkich narodów i zmuszony do 

szukania poparcia i zaufania u na- 

rodu polskiego, rząd stary przemó- 
wił w nowy niezwykły dla niego 

sposób. Mówił on o rozszarpanem 

ciele polskiego narodu i nieśmiertel- 

nej jego-duszy. Obiecywał on speł- 
nienie odwiecznych jego narodowych 

marzeń. Jednak słowa te okazały się 
martwymi, nie zostały one wprowa- 

dzone w życie. Nie mogli dać Polsce 

wolności ci, którzy podtrzymywali 
despotyzm w Rosyi. 

„Teraz despotyzm ten upadł. I w 

tej najważniejszej chwili historycz- 

nej losy nas:?e są ściśle związane. Re- 

wolucya rosyjska powstała z wojny 
z niej też powstanie i wolność Pol 

ski. Obecnie się rozstrzyga do kogo 

będzie należeć przyszłość: czy do nie- 

mieckiego militaryzmu, który tyle 

bolesnych ciosów zadał Polsce, czy 

też narody same stanowić będą o 

swoim losie. Gwarancya naszej współ 

nej przyszłości leży we wspólnem 

zwycięstwie nad tym militaryzmem. 

Niech ku zdobyciu tego zwycięstwa 

będą skierowane wszystkie nasze 

myśli i siły. 
„Chcemy wierzyć, że te ciemne 

otchłanie, które rozdzielały naród 

polski i rosyjski, zczezły na zawsze i 

2e miejsc^fqh zajmie zrozumienie 

naszego pokrewieństwa rasowego, a 

jeszcze bardziej pokrewieństwa na- 

szego ducha — wspólności ideałów 

prawdy i sprawiedliwości dla wszyst- 

kich, wypowiedzianych przez usta 

polskich, i Tosyjskich geniuszów. 

„Panowie! Powołania Komieyi 
Likwidacyjnej i jej czynność powin- 
na być symbolem i gwarancy^ «cze- 

rości i trwałości tych podstaw, na 

jakich ma być obecnie zbudowany 
stosunek obydwóch bratnich naro- 

dów, a sam skład komisyi już wska- 

zuje na początek tej wspólnej pracy 

Rosyan 1 Polaków jaka będzie trwać 

w dalszem życiu obu narodów. 

„Panowie! Przystępujemy do lik- 

widacyi nie tylko starych instytucyi 
i spraw- Przystępujemy do ostatecz- 

nej likwidacyi wszystkich odwiecz- 

nych kłótni i nieporozumień pomię- 
dzy narodem rosyj. i polskim. Nowa 

bratnia przyjaźń powstaje między 
nami wśród olbrzymiej światowej 
wojny. Życzeniem naszem niech bę- 
dzio, aby przyjaźń ta była jednym 
krokiem do wielkiej przyszłości, o 

której kiedyś marzyli razem najwięk 
si dwaj nasi poeci Puszkin i Mickie- 

wicz — do przyszłego pokoju świa- 

towego i braterstwa narodów". 
Po przemówieniu Ks. O. E. Lwo- 

wa wygłosi' mowę najpierw w rosyj- 
skim a potem w polskim języku, Pre- 

zes Komisyi Likwidacyjnej A. P. Le- 

dnicki następującej treści: 

„Półtora stulecia upływa od chwi- 

li. w której stała się wielka krzywda 
dziejowa, co na długie lata zachmu- 

rzyła horyzonty Europy, a następst- 
wa jej wiele pokoleń krwią okupić 
musiało. 

„Rozbiór Polski wypadł był właś- 

nie na początku wielkiej epoki wyz- 

walania narodów w imię świętych ha- 

seł wolności, równości i braterstwa. 

„W bohaterskiej walce o wolność — 

my Polacy z dumą powiedzieć sobie 

możemy, że w tej walce sławnej brali 

również udział nasi bohaterowie naro- 

dowi: Pułaski i Kościuszko — powsta- 
wały w Ameryce Stany Zjednoczone, 
pierwsza η najpotężniejsza republika 
d mokra tyczna na świecie; na zacho- 

dzie Europy wschodziły świetlane zo- 

rze Wielkiej Rewolucyi Francuskiej, bu 

rżącej stary porządek ahsolntyetyczne- 
go ucisku, w Polsce Konstytucya Trze- 

ctego Maja wlewała w serca otuchę, bu- 

dząc nadzieję odrodzenia mocy naro- 

du, a tymczasem trzej najpotężniejst 
przedstawiciele systemu absolutystycz- 
nejro w obawie przed jego obaleniem, 
ujarzmili i rozszarpali żywy, walczący 
do ostatka o rwo prawo do życia i do 

wolności republikański naród polski. 
Rzeczpospolita została zbnrźona, wy- 

palono ognisko zarazy wolności i pa- 

nowanie absolutyzmu nad ludźmi Eu- 

ropy zostało utrwalone na długie lata. 

..Oil tej pory sprawa Polski, histo- 

rya jej walk o niepodległość spaja się 
nierozłącznie ze sprawą walki o wol- 

ność narodów, gdziekolwiek walka ta 

wybucha. Naród nasz bierze udział we 

wszystkich rewolucyach i każda wal- 

ka o wolność staje się dlań zwiastunem 

zmartwychwstania, zjednoczenia i od- 

zyskania niepodległości Polski. 

„Udział Uosyi w rozbiorze Polski zer 

wał tę więź kulturalną, która nie ba- 

czne na starcia i wojny nie ustawała 

przez cały okres wzajemnych stosun- 

ków obojga narodów aż do rozbiorów, 
zniweczył możność zgodnego bratniego 
obcowania pokrewnych sobie z pocho- 
dzenia narodów, stwarzając obcość. 

Nie pora jednak wspominać o tem smu- 

ticni dziedzictwie przeszłości, co wraz 

z upadkiem caratu przepada na wieki 

wieczne. 

„Polskie o niepodległość boje nie 

zmacały się nigdy przeciwko narodo- 

wi rosyjskiemu, i walka narodu ro- 

syjskiego o wolność własną była zawsze 

zarazem walką o wyzwolenie narodu 

polskiego. Związek duchowy między 
bratnimi narodami, zerwany przez ca- 

rat i jego politykę, nawiązywali walką 
a w ; j dekabryści, nawiązywały go pol- 
skie sztandary rewolucyjne 31-go roku, 
noszące napis: Za waszą wolność i na- 

szą, nawiązywała go rosyjska Narodna- 

jn Wola, nawiązywały go ruchy ludo- 

we pierwszych lat naszego stulecia. Dni 

lutowe Wielkiej Rewolucyi Rosyjskiej 
oblekły w żywe kształty tradycye współ 
nych nadziei walki za wspólną wolność 
— odnowiły i utrwaliły więź starganą. 
Nowa narodowa władza rosyjska od- 

razn postawiła na porządku dziennym 

sprawę polską w całej jej rozciągło- 
ści. odrazo oceniła całe jej znaczenie 

międzynarodowe I przeciwstawiła dwu- 

znacznej polityce mocarstw centralnych 
proste, szczere i władne słowo wolno- 

ści rzeczywistej. Sztandar tej wolności 
nie jesr jur: w ręku Niemiec, wydarty 
już z nich został. Cesarze niemieccy ak- 

tem z dnia 5-go listopada uroczyście 
przyrzekli niezawisłość polityczną oku- 

powanej przez ich armie części ziem 

polskich. Ani słowa nie powiedzieli je- 
dnak o tem, co sami zagarnęli prawem 

przemocy i dzierżą w swem posiadaniu, 
a co powinni zwrócić przedewszyst- 
kiem, gdyby się rządzili sumieniem i po 

czuciem prawa. Oni nie pomyśleli o 

tem, aby oczyścić drogi nowemu życiu, 
aby usunąć pozostałości dotychczaso- 
wej polityki sztucznego niemczenia Po- 

znańskiego i Śląska. Oni nie zlikwido- 

wali u siebie przeszłości, przeciwnie, na 

wszelki sposób starają się dawną swą 

polityką w stosunku do polskości u sie- 

bie utrwalić i umocnić. 

„Ale nie sama tylko siła mechaniczna 

daje w tej wojnie przewagę tbawien- 
ną. Czynniki duchowe odgrywają w 

niej bodaj czy nie bardziej ważną rolę. 
„Narodowy rztfd rosyjski inną niż 

rządy niemieckie poszedł drogą. Nie 

uciekał się do obietnic, odrazu zabrał 

się do ctynu. Przed ogłoszeniem o- 

dezwy do narodu polskiego śmiało, nie 

Ucząc się z trudnością położenia w 

chwili obecnej, z ogromem zadań, po- 

dejmowanych, ustanowił Komisyę Lik- 

widacyjna, powierzając jej obowiązek 
osunięcia z dróg, ktôremi przyszłość 
kroczyć będzie, dziedzictwo umarłej 
przeszłości. Odezwa była logicznem u- 

zupełnienlem likwldacyi dawnych sto- 

sunków. 
„Naród polski bywał nieraz przed- 

miotem różnych kombinacyl i intryg 
politycznych, ale sprawa polska ani ra- 

zu rozstrzygniętą przez nie, nie została. 
„Ani założone przez Napoleona w ro- 

ku 1S07 Księstwo Warszawskie, które 

przetrwało zaledwie do roku 1815, ani 

powstałe po kongresie wiedeńskim kon- 

stytucyjne Królestwo Polskie, sztucz- 
nie zhjczone z Rosyą absolutystyczną, 

I nie były rozwiązaniem sprawy polskiej ; 

prowadziły one w sposób nieunikniony 
do rozbicia w walce wzajemnej. Pow- 
stanie 1831 roku, odebranie konstytu- 
cyi 1815 roku, Statut Organiczny z ro- 

ku 1832, plany margrabiego Wielopol- 
skiego, powstaple 1863 roku, zniesienie 

polskiej Komlsyi Rządowej w 1806 ro- 

ku, zniesienie osobnej procedury sądo- 
wej, założenie w roku 1860 na miejscu 
polskiej Szkoły Głównej rosyjskiego u- 

niwersytetu w Warszawie, wprowa- 
dzenie sijdów rosyjskich, zamknięcia 
Banku Polskiego w roku 1886 i t. d., 
wszystkie te środki stwarzały cały sze- 

reg prawno państwowych i majątko- 
wych zagadnień i zawikłań i trudne do 

uprzątnięcia dziedzictwo, do którego 
zlikwidowania wolą Rządu Tymczaso- 
wego zostaliśmy powołani. Utworzenie 

Komlsyi, opartej na zasadzie równego 
udziału obu narodów, połowa Polaków, 
połowa Rosyan, wśród których niemasz 

InnjTh, prócz wypróbowanych przyja- 
ciół wolności, przyjaciół naszego naro- 

du ; co we wspólnej pracy i walce szu- 

kali nowych form nowego życia, a nad- 

to jeszcze mianowanie przewodniczące- 
go Polaka — czyż to nie są najlepsze, 
najistotniejsze gwaraneye czystości za- 

miarów w rozstrzyganiu sprawy pol- 
skiej, niewzruszalności zobowiązań da- 

nych, jasnej ich treści, wynikających 
z uznania zupełnej wolności i równo- 
ści obu narodów. Nie mogę nie wyrazić 
głębokiej wdzięczności za to, że Rząd 
Tymczasowy powołał mnie na to wy- 

sokie i trudne stanowisko, że powie- 
rzono mi z zaufaniem kierownictwo tej 
sprawy, od której prawidłowego po- 
stawienia zależą interesy obu państw, 
interesy wielkiej rzeszy ludzi, których 
losy związane są z likwidaeyą insty- 
tucyi Królestwa Polskiego, 1 wreszcie 
ustalenie należytych warunków dla 

powstania i utrwalenia dobrych sto- 

sunków sąsiedzkich rosyjskiego 1 pol- 
skiego parodu w dalszem U;h życiu. 
Czy "podołamy powierzonemu nam za-, 
daniu? Daje nam tego gwarancyę skład 

Komlsyi, do której wszystkich części 
wchodzą porówno przedstawiciele obu 

narodowości, daje nam gwarancyę i- 

dea sprawiedliwości, która tę wysoką 
Instytucyę do życia powołała, zaufa- 
nie wzajemne i oparta na nlem wspól- 
na praca dla wspólnego dobra. Prace 

naszej Komlsyi' stanowić będą skromne 

ogniwo w tym olbrzymim łańcuchu bra 

terskiej łączności, który wykują wy- 

zwolone narody po zwycięstwie ostate- 

cznem nad zasadą prawa przemocy 1 

dążeniami saborczemi, aby utrwalić raz 

na zawsze pokój wolności i braterstwa 

narodów. 

„Praca nasza podlega sankcyi wol- 

nych rządów obu wolnych narodów. U- 

famy mocno, że uczciwie spełnimy nasz 

obowiązek i że nie tylko dla pracy na- 

szej sankcyę tę uzyskałby, lecz że po- 
kolenia następne nie odmówią nam 

sprawiedliwej a przychylnej oceny tru- 
dów naszych, że przyszły historyk za- 

pisze na karcie dziejów dobre o nich 

wspomnienie. 
„Skończy się wojna, znowu nastaną 

czasy twórczej pracy pokojowej, zno- 

wu rozpocznie się spokojne życie naro- 

dów. Niechże sprawiedliwa Hkwidacya 
przeszłości stanie się trwałą podsta- 
wą nowych między narodami stosun- 

ków. 

„Nim rozpoczniemy nasze prace, po- 
zwólcie mi, panowie, uczcić pamięć 
wspólnych naszych ojców i dziadów, co 

życie swe oddali w ofierze na ołtarzu 

wspólnej walki za sprawę wspólnej 
wolności. W tym momencie doniosłym 
witamy myślą i sercem całem naszą 

Ojczyznę najmilszą, oddzieloną od nas 

ścianami bagnetów, a tak nieskończe- 
nie bliską, witamy stolicę naszą War- 

szawę, żywiąc nadzieję, że niedaleka 

Jest już chwila upragniona końca na- 

szej rozłąki i tryumfu prawdy i spra- 
wiedliwość, którzy postawili sobie za za 

części narodu naszego." 
„Z uczuciem szczerej radości i naj- 

głębszego zadowolenia widzimy wśród 

naszego grona przedstawicieli Narodo- 

wej Władzy Państwa Rosyjskiego. Po- 

zwólcie ml, obywatele, w osobie waszej 
powitać bojowników o prawo i spra- 
wiedliwość, którzy postawili sobie za za 

danie łącznic z demokracyami świata 

utrwalić panowanie ich w Rosyi i w 

Europie całej, — łącznie z tymi sprzy- 

mierzeńcami swymi, z całą koalicyą 
przcciwnlemiecką, z którą stosunków 

dawnych Rzeczypospolitej tradycye 
świetne przyświecały zawsze i przy- 
świeca# dzisiaj drogom naszej myśli 
politycznej i perspektywom naszego 

historycznego rozwoju. 
„Otwieram pierwsze posiedzenie Ko- 

mlsyi Likwidacyjnej do spraw Króle- 
stwa Polskiego." 

Potem przemówił N. Sokołow jak 
następuje : 

„Obywatele powstającej wolnej i de- 

mokratycznej Polski. Witam Wam w i- 
mleniu tej politycznej organizacyi, do 

kfórej mam szczęście 1 zaszczyt należeć. 

Rosyjskie 'robotnicze i włościańskie 
partye już dawno stoją na gruncie 
przyznania polskiemu narodowi praw 
do narodowego nieaależnego rządu. Na 

długo jeszcze przed nAszą zwycięską 
rewolucyą, gdy tylko demokracya pol- 
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eka przedstawiła swe żądanie samo- 

istnëgo narodowego bytu, przedstawi· 
ciele rosyjskich robotników i włościan 

powiedzieli głośno, że żądanie to Jest 
również ich żądaniem. Podczas lat wie- 
lu rosyjska demokracya walczyła prze- 
ciw rządom carskim uciskającym za- 

równo Polskę jak Rosję i w walce tej 
zawsze miała poparcie ze strony pol- 
skiej rewolucyjnej demokracyi. Nasi bo 

jownicy uczyli się od waszych wytrwa- 
łości i gotowości ofiarowania swego ży- 
cia w walce za ideę i zachwycali się 
zawsze ich bohaterską pracą. Lata całe 
wspólnej walki stworzyły silną łącz- 
ność demokracyi rosyjskiej i polskiej 
1 mam nadzieję», że prowadzenie pracy 
przez was w porozumieniu się i przy 
czynnym udziale przedstawicieli pol- 
skich robotników i włościan będzi^wa- 
żnym czynnikiem wzmocnienia tej^łą- 
czności na przyszłość/' 

Zatem przemówił członek Dumy F. 

Rodiczew, wskazując, że obecnie wstę- 
pujemy w nowy okres nietylko stosun- 
ków polsko rosyjskich, lecz wogóle 
stosunków ludzkich. Nam padło w u· 

dziale wielkie szczęście zakładania no- 

wego fundamentu po runięciu narodo- 
wego ucisku. My będziemy musieli pra- 
cować podczas burzy i wichrów. Musi- 
my wyrzec się myśli, które kierowały 
interesami narodu w dawnych jego sa- 

molubnych dążeniach. Jestem przeko- 
nany o zadawalniającym rezultacie na- 

szych prac, ponieważ obydwie strony — 

jeżeli wogóle można tu mówić o stro- 
nach — mają na względzie ogólną ko- 
rzyść i ten sam szlachetny cel. Walka 
o naszą wolność staje się natychmiast 
udziałem całej ludzkości. My Rosyanie 
cenimy pomnik Idei na brzegu zurveh- 
sklego jeziora jako symbol wolności. W 

pomniku tym przechowuje się pamięć 
o pracy rosyjskich myślicieli, którzy 
życie swe złożyli w ofierze za wolność; 
w uznaniu zasług Gercena i Bakunina 
znajdujemy się dzisiaj w tern szlachet- 
nem położeniu, z którego wychodzimy 
na nową drogę, wiodącą Polskę i Ro- 
syę do wolności." 

Następnie członek Komtsyi Likwi- 
dacyjnej W. Grabski wykazał w swo- 

Jem przemówieniu, że w ostatniem 
stuleciu przedstawiciele demokracyi 
Innych narodów obiecywali Polsce 
wyzwolenie, fecz wszelkie oczekiwa- 
nia nie zostały ziszczone. Obecnie 
Jednak rosyjska rzeczywistość prze- 
szła wszelkie nadzieje, biorąc pod u- 

wagę stosunki między naroaami. Ro- 

syjska demokracya wnosi obecnie no 

we twórcze życie w stosunki między- 
narodowe, życie jakie jeszcze przed 
rewolucyą rosyjską przepowiadała 
Ameryka. W tem zawiera się najwię. 
sze znaczenie początku wprowadzo- 
nego w życie przez rosyjską demo- 

kracyę. Wypadek ten zdarzył się 
podczas wojny i być może, że tłóma- 

CŁyć to można jako rezultat najwyż- 
szych narodowych wysiłków — jako 
skutek morza krwi wylanej na woj- 
nie. 

Następnie wygłosił mowe członek 

Komisyi Likwidacyjnej A. Babiański, 
następującej treści: 

„Po raz drugi w ciągu tego mie- 

siąca odczuwamy najwyższe wzrusze- 

nie będąc w bezpośrednlem obcowa- 

niu z przedstawicielami Narodowego 
Rządu Rosyi. To obcowanie przeko- 
nuje nas, że zamiary wyzwolonej Ro- 

syi w stosunku do Polski są czyste i 
szlachetne. My jednak obawiamy się, 
czy naród nasz odłączony od nas ścia- 

ną baignetów, jednakowo z nami my- 

śli i czuje. Jak już przepowiadali na- 

si wieszcze, chwila wyzwolenia Pol- 

ski nastąpi w tragicznej chwili świa- 

towej walki i tak jak oni przepowia- 
dali z wolnością Polsk! związaną jest 
wolnośfi wszystkich narodów. Wol- 
ność Polski nie jest rezultatem pew- 

nej strategicznej sytuacyl, nie, kon- 
kretna forma, w jaką przybiera się 
wyzwolenie foleki, jest dziełem dzie- 

jowej konieczności. Rosyjski tym- 
czasowy rząd odwalił kamień z gro- 
bu Polski, jednak nie w jego mocy 

jest rozstrzygnąć pytania o ustroju 
jej nowego życia. To nowe życie Pol- 
ska utworzy sama będąc w rękach 
Niemców, tak jak może w tych cięż- 
kich warunkach. Wszak po JO latach 
niewoli i gwałtu koniecznie trzeba 
budować gmach od samego funda- 

mentu. Na tę pracę wysila się nasz 

kraj. I wtedy gdy nastąpi chwila 
możności spotkania się z naszymi 
działaczami pracującymi w kraju, o- 

bowiązkiem naszym będzie przedsta- 
wić Im ten wspaniały obraz, jakiemu 
się obecnie przyglądamy. Ja przy- 
puszczam, że tą drogą dojdziemy do 

jedności ducha, Jaka umacnia na- 

sze wspólnn demokratyczne idee. 
Potem odczytano powitalny tele- 

gram z Moskwy od Ks. E. Trubeckie- 
go następującej treści: ,,Serdecznie 
witam pierwsze posielzenie Komisy! 
Likwidacyjnej. Niech będzie ona peł- 
ną likwidacyą polsko-rosyjskich wa- 

śni. żałuję bardzo, że nie mo^rę być 
obecnym", i ogłoszono po rosyjsku a 

następnie po polsku: 1) Akt ustano- 

wienia Komisyi Likwidacyjnej do 

spraw Królestwa Polskiego z dnia 15- 

2 8marca 1917 r., 2) Uchwałę Tym- 

czasowego Rządu przedstawioną se- 

natowi z dnia 15-28 marca 1917 r. 

o wyrnaczeniu członka pierwszej pań 
stwowej Dumy Aleksandra Lednic- 

kiego prezesem Komisyi Likwida- 

cyjnej i 3) Uchwałę Tymczasowego 

Rządu z 10-23 kwietnia 1917 r. wy- 

daną dodatkowo do uchwały z dnia 
15-28 marca 1917 r. o Komisyi Lik- 

widacyjnej. 
Po ogłoszeniu wyżej wymienionych 

prawnych aktów wygłosili mowy A. 

Wlenckowski. Hr. S. Wielopolski I 

ks. Biskup Cieplak. 
A. Wlenckowski przemówił co na- 

stępuje: ,,Przyszedłem tutaj, aby po- 

witać was w imieniu Polskiego De- 

mokratycznego Komitetu I tyczyć 
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