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pertraktacji

do

Berlina

w sprawie

gacji:minister

delegacja

zawarcia

rzędu łotewskiego

traktatu hmndlowego

w celu wznowienia

z Niemcami,Skład

dele-

s;;;;;£;i-znych Kwiesis,wiceminister spraw zewnętrznych

Albatai,kontroler

państwa OzolinJadnn z punktów traktatu będzie niewst-

• przyznanie Łotwie 500 miljonów marek kremu towarowego.

tt"

пацана ministrów Mejerowicz w wywiadzie danym pism&@e"Brihwa Seme"
"świadczył że gif—ww… zadaniem dyplomacji łotewskiej w roku bieżącym będzie
osiągnąć uznanie Łotwy de juro przez Stany Zjednoczone.Mejerowicz sądzi ,że
się to osiągnąć,ponieważ wielkie mocarstwa przystąpią w roku bieżącym Rtg
iewgtpliwie do rezstrzygnięcia problemu rosyjskiego
Moskwa.Wszechrosyjski zjazd sowietów uchwalił,że nowa ekonomiczna polityka rzędu ma być kontynuowana nadal.Jednocześnie wyraź@no życzenia,aby wydatki państwowe były znacznie zmniejszone,aby obowi&zkowa

praca

włościan

dla państwa była wyzyskówana bardziej celewo,a rolnictwu udzielano tyle poparcia co przemysłowi.Zjazd sowietów podkreślił silnie konieczneść rozwoju
kooperatyw,oparcia

przedsiębiorstw państwowych na podstawach handlowych

i ułatwianie stosunków zagranicą.Pozatem domagano się szerokich samodzielności prowincji i zagwarantowania własności prywatnych obywateli republiki
Sowieckiej.Prezesem sownarkomu został ponownie obrany Lenin.Dnia 2 stycznia w lokalu poselstwa litewskiego w Moskwie zabity został pomocnik attaché wojskowego Zwizonis. Zab‘chJningki Załuskow-Pawłow,Przyczyna zsbójstwa-

zazdrość o żonę.

у

Helsingfors. Rznăﬁnlandzki wydalił z granic państwu (ułamków karelskie
go rządu powstańczego Kucttinows i Andrejewa.3zanse pokojowego załatwienia
spr-wy karelskiej wzrosły.
Przedstawicielem Finlandji w man' Narodów w kwestji karelskiej został
%

były premjer Erich.
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przewadze liczebnej

pism
na

armja

tute jszych

czerwona w

całym fm ncie rozpoczęła przeciw

znaczne j

powstaficom ofen-

zywę.
poskowi
Rewel.Rżąd sowiecki wręczył
której

estohskiemu w Moskwie

no#ę

,W

dopomaga jące postaficon
найвищий-“Бегон“ działają organizacje

Środki aanitarnits‘owiety przeciwko
karelskim,zaopatrując ich w żywność i

wyrazu sympatji dla powstańców
temu protestujg.Prasa estefńska pełna jest
karelskich.
wo jsk czerwonych w Czycie
Ryga.Do pism tutejszych donoszą ,że dowództwo
białym na walkę partyzancką.
wydało ro zkaz zamieęnienia akcji przeciwko
być już mowy.Przewsga wojsk Prymorja
0 ороггчзёмопіуш frontem nie może
_ас Gzyty z Rosji sow.odmówiła wzięcia
wzrasta.Dywizje tatarska nadesłana
prymorskę.,
udziału w walkach z białą armją
Rosji donosi о wznożeniu
Moskwa.Prasa sowiecka na południe-wschodzie
się działań манда– алиф–владина:

,SaTe-

te operują т

ci napadają na poszczególne
tewskiej i Carycyńskiej gqbarnjiJowetgﬁey

i czękistów,grabią magazyny zbozomiasta i miasteozkabeijavda‘ komisarzy
z głodnych
do gł@aujących okolic.Iudność
we i zatrzymują dowóz żywności

175111. wstępuje do oddziałów Antonowa.
lido Spraw zagranicznych w sejmie
Rygą.Przybył te prezes komisji
tutejszym litewskim припавши
Słażewicz .Йгп в “la-slam

gubernji
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