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Хош-„м Sprew Zagranicznych podaje szereg

Zalności fińskiej ajencji na granicy karelskiej.robotniczej komuny.
Foszczególne oddziały fifskie,dowodzone przez fińskich oficerów przenika=
ją podobno na teren Ksrelji,zabijeję odpowiedzialnych sowisckich pracowników niszczę koleje i mosty i dezorganizuję normelny tryb życia miejscowej
Iudności,0ddzieły te mają utrzymywać stałą locrnofé # władzami fińskiemi 3
11056 зергепего zboża

i korzystajś z ich

w całsj federacji wynosi 129,000,000 pudéw na temin l1o.1istopada,
Izwiest jom" mmunikùjq 2 Helsingforsk,Èo praybywajncy tam przejaziem do
Rosji amerykański pułkownik Heski el konie—wwa; z władzami fifskiemi w spra
wie dostarczenia do Hosji przez Finland};
z Londynu o

›roduktów,"Izwi est jom"konuzikują

misnowaniu kpt.Filipsa komisarzem angielskiego

Krzyża w południowej RcsjiJVskutak nas gpienia

Czerwonego

chlodéw ma péinocy Rosji

żegluge na rzekach i kanałach została przerwena."Ezwiestjom"komunikuj?
z Gzyty o zakończeniu wykazów do mongo&skiego perlamentu.Z liczby 60
dsputatów tylko 5 należy do wyzszych warstw społecznych.Prezesem parlamen=

tu jest wybrany Dugow Wejse,Z powodu rocznicy październikowej rewolucji

w

odbył się przegląd wojskowy,"Izwiestjem" komunikują z Gzyty o zwiękcza~

jącej się działslności partyzentów wzdłu Usuryjskiej koloi,8uch kolejowy »*
w tem miejscu odbywa się tylko we dnie.16 listopada rozpoczął owe operacje
Bank Państwowy republiki Sowistów w Moskwie.

PILSU DSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

Komuniket

#

dnia 17.11

"B:-ihn Seme" organ

włościańskiego związku z łotwę,co w :anelnym stopniu

uprości liświnom rozwięzania kwestji wileńskiej, która w obecnym czasie
nia
nie przedstawia się zbyt pomySlnie.Prasa fińska donosi o wybucht powsta

na znaczprzeciwko bol=zaw@kom w północnej Kare 1ji powstańcy rozebrali
z kilkunej przestrzeni Nurmafńskę drogę żelazną i wygnali bolszewików
nestu misjscowofci.Ts same prasa donosi,że nieznany statek wojenny

padło około trzystu krasnosr, w tych dniech ostrzeliwał
|
priyjg=
| majeéw.Konstytuanta Rogewska w dalezych dehatach o konstytucji
i prezydenta
а! ła punkt o prawie pregimowania udziału w wyborach do sejmu
organizację ko- :
przez osoby wojskowey Wolmarze policja łotewska odkryła
30 członków
munistyczną o szsrokiem rozgałęzi aniu.&resztowano około
si, wielu wybitnych
kom-Jacnjskägigäaiedzy którymi znajduje
działaczy przewieziono

do Rygi.Jutro jako w trzecig rocznicg odzyska-

fr6czystości w Rynia niepodległości przez Lotw; odbodqis sig ишао
- brak - 0.89,
dze i млн.т-вдалим; : 1000 - 250 - 18 ‚58.50 -46,
- 4,90 -0.65 - 0,09.
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