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Helsingfors. stos unki między sowi stami i Плідна“ fuzją się coraz bar-

dziej w ostatnich dnimch dowództwo rosyjskie urzędziło znów dszonstracjjne

manewry wzdłuż granicy fińskiej w okr-aa'Runowo—Jianwilgi-Delegacja han-

gwojrdziałalność,Komisja z aewakuS" psx|
diows “wie“!w Bulslngţorwţţgwţjg

(StiTuTE
а стави
“munodFinland/ji _gby i ona wycofała z Potersburga swych dele?
iun
ey
mle mee arontou
nanălowych+Prasa fińska omawia z ohmwauvwodmaaonhp wyzywający t
gatów
memeeroneste

New York

' pism bolszewickich i domaga się,sby rząd finlandzki zajął względem sowietów
stanowisko bardziej stanowcze.Dowództwo sowieckia w dalszym ciągu gorączkowo fortyfikuje granicę fińsko-rosyjską.7 pobliżu
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Rewel . ”35333agencja ursgdows rozsyla nastoprjace :ofgiadezonie:

Zagadnienie stosunków pomiędzy “інеті baltyckimi i Rosją sowiecką. weszło
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Ckarkéw. W Ckarkowie zßstnlﬁomrty писцима“: zjazd partji

twulsﬁonojänybyæo 380 delagatów rśprosqntującycr 68 tysięcy !диоды.
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sarsbji,żąda jednak ...:; lesy tej prowincji руду uiezdecydowano przez tesarabskich robotników i chłopów.
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