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tra-aportu handlu zewnętrznego finansów

anitnrnyethnnroreuaJa baltycka

ними-“п odbywająca n; wRydze ogłosiła komunikat z obrad:l)zbliżenia
Мгц-мм вашими";
i Litwy leży w intox—mon поданицирпиуџ
wyżej wymienionyen państw powinna pójść po linji "gang. z ugg sow.

zgodnie występują przeciwko wojennemu 'lnąlkovtiktśrogiólvąbk

2 а
i

2 padstw 2 Polskg,do tego ostatniego punktu däkegat estoński wniósł po

prawkgil)sprawa stom пб: в Polak.,

przez partje nasze rospo“…

n;. była i pon-nowiu w tym пацана nie „платит…-п 'n питании ?
rontrzygnigeh pytanie o udziale „мы w туш. lub innych kanwa-gejach moge~ .

'lyoh пицце“ т

, Котів}а

dzenia 61:31:31- w sprawie pożal-li

гопа. przez W.Q.I.X._d6 przeprowa

wielkiej stacji telefonicznej ifuture-

burgu skonstu'towgła péril-l'ame rozmyślne.Koszta budowy омісіош; na 40 miljardów rb.Gzas odbudowy ї miesigcy.W zwięzku z powyższym pożarem przepro-"
wadzana sł codziennie sresztowenia w Petarsburgu.Giełda:

(faltflﬁsﬁ‘dolmu.

345 ‚o , fr.ir. 20.008, kor.szw.00.",kor.amf.66,5,mk.nien. 226,„тк, 118. 551,mk.ant.

080 ,mk.po1.010.
Par

з

**

ч

<

|

osi
NSTTUTE
| ARCHIVES

i

ts,-›

șă,

1.D0 Rygi pźzyśyła аксиом}:

delegacja sowiecka ne konferencję
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nia godzina Polśki burżuazyjnej
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"Prawóa" zaznacza,że praca komunistycznych organizacji w Rosji prowtenwadzons jest tylko przez w. bitniejszych członków partji komunistyezaej
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