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Заява Вацлава Ліпінського.
Вчора редакція наша одержала з за кордону від д. Вацлава
Ліпінського отсю телеграму з проханням надрукувати її в
„Раді“.
„Де-які польські газети зважились кинути на мене підозріння
підкупленої роботи на користь Прусії.
Заявляю, що редакторів тих газет, які міститимуть подібні
натяки, я потягну до суду. Тих же, що не підлягають
державному судові, застерігаю, що зумію оборонити свою
честь иншими способами“.
Вацлав Ліпінський.

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у
Сполучених Штатах та Україні.
Робота перебуває у суспільному надбанні у
Сполучених Штатах, тому що вона
опублікована до 1 січня 1923 року.
Термін дії авторських прав на цей твір в
Україні закінчився до 1 січня 2001 року,
коли почала діяти нова редакція закону
України про авторські й суміжні права, що
збільшила термін дії копірайту з 50 до 70
років.

Автор помер у 1931 році, тому ця робота є у
суспільному надбанні у тих країнах, де
авторське право діє на протязі життя
автора плюс 80 років чи менше. Ця робота
може бути у суспільному надбанні також у
країнах з довшим терміном дії авторського
права, якщо вони застосовують правило
коротшого терміну для іноземних робіт.
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