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Melduję, że w dniu 26-tym marca b,r. odbyła się w New Yorku
uroczystość /bankiet/ z okazji 70-tej rocznicy urodzin Wiktora
MichajZowicza/ CAZRNOWA, przywódcy soc jal-rewolucjonistów rosyjskich i byłego przewodniczącego Konstytuanty z 1918 r.
Uroczystości przewodniczył Aleksander KAHN, jeden z kierow=
ników żydowskiego pisma socjalistycznego "Jewish Daily Forward",
Wygłoszono szereg przemówień / w imieniu socjal-rewolucjonistów
rosyjskich, prasy socjalistycznej i żydowsko-soc jalistycznej,
związków robotniczych i t.d./; byli obecni wszyscy niemal liberalni
intelektualiści rosyjscy, Przemówienie wygłosił pozatem Malcolm
DAVIS, Office of Strategie Services w New Yorku, który wystąpił
w imieniu Carnegie Foundation,
_~Obecni byli również Ukraińcy /Nikifor HRYHORIEW, Jaroszaw
CZYZ, Wrodzimierz KIEDROWSKI i Dymitr HORBANCZUK/, Prof.HRYHORIEW
wygłosił przemówienie w imieniu socjalistycznych Ukraińców, podkreślając związki ideologiczne, jakie istnieją pomiędzy nimi a.
socjalistami i liberazami rosyjskimi, Zaznaczyć należy, że CZYŻ
występował również w imieniu Gommom Counei]l for American Unity;
KLEDHOWSKI jest byłym ministrem Ukrainy, który dawniej
do
obozu nacjonalistycznego # obecnie przeszedł do liberazów, HORBANGZUK należy do młodego pokolenia ukraińskiego urodzonego w Ameryce;
młody ten działacz cieszy się dość dużą popularnością.
Obecni byli pozatem; min.Kaarel$PUSTA /Estonia/ i prof.Max
LASERSON /Zotwa/. W uroczystości wzięli udział również prof.
K. JEDRZEJEWSKI i dr.J,LICHTENSZTUL,
Reprezentowane były następujące

cjalistyczne;

ćrganizaoje robotnicze i so-

American Labor Conference on International Affairs,
Amalgamated Clothing Workers of América,
Ladies' Carment Workers' Union,
Jewish Labor Committee,
Jewish National Workers Alliance,
Jewish Socialist Verband
National Labor Committee for Palestine,
Poale Zion,
United Hebrew :ades,
Workmen's Cirćle - oraz wiele innych,
Nie zgłosiły swego akcesu żadne polskie organizacje socjalistyczne lub robotnicze.
Uroczystości Związane z 70-tą rocznicą urodzin Wiktora
CZERNOWA posiadają znaczenie głębsze, Już od szeregu tygodni
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w kożach zbliżonych do socjalistycznego tygodnika "New Leader"
kiełkuje myśl zwołania konferencji dla wybrenia stałej reprezentacji myśli demokratycznej i socjalistycznej w Stanach
Zjednoczonych, Idzie tutaj o zebranie socjalistów a także demokratów, należących do różnych grup narodowych, Pomysły te
powstaży na tle dwóch potrzeb - jednej - związanej z koniecznością odrodzenia II Międzynarodówki, drugiej - związanej
z koniecznością montowania opinii demokratycznej w Stanach
Zjednoczonych,

w

związku z ogólną

sytuacją międzynarodową.

Jak do tej pory w pracach przygotowawczych do takiej
4
konferencji biorą udział współpracownicy tygodnika "New Leader",
Common Council for American Unity,
prof.HRYHORIEW oraz sam
GAERNOW, Było wiadomo, że uroczysto
wyżej opisana miała być
niejako pretekstem, miała stanowić zewnętrzny dowód potrzeby
stworzenia silniejszej więzi organizacyjnej pomiędzy socjalistami i demokratami z różnych grup narodowych w Stanach Zjedno=
czonych,
Sprawozdanie powyższe

»
z bankiętu dostarczył mi

narodowościowy Konsulatu R.P.
który

w New Yorku,

braX udział w bankiecie,

Kierownik Placówki
szużbowo
nieobecny
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