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PABŪGĘ ŠAUKIA. 
Saulio 7 d. Chicagos ir Va- 

variniii Valstybių lietuviai 
vatalikaį susirinks Ciiicagon 
saukiama 11 ISeiman. Draugijos 
jau renka savo atstovus. Per 

įų lupas šeimas iškilmingai 
pasisakys už Šv. Tėvo Pijaus 
XI paskelbtąjį obalsį: Kristus 

Kristaus karalijoje! 
Jis nuodugniai pažvelgęs i 

praeities klaidas, apsvarstys 
visuomeninio veikimo truku- 
mus ir padaręs išvadas, sus- 

pietęs nepanaudotas pajėgas 
vienon drausmiagon organi- 
zuot jon. neatlaidžiai ir ištiki- 
mai realizuos obalsį: Kristus 
K ristaus karalijoje! 

Kristaus ir mušu priešai iš- 

girdę apie tokį jų gyvybei pa- 

vojmutj žyui, pabūgo. -iie nu- 

mato, kad mūsų vienybė, mū- 

sų meilė triuškina ju bedievv- 
ibės frontą, kurį jie šventva- 

giškai krikščionybės pažibo- 
mis apkaišę dumia akis savo 

skaitytojams sakydami: "Ka- 

talikų judėjimo viršūnėse, ma- 

tyt, jau yra subrendęs pasiry- 
žimas sumobolizuoti savo pa- j 
sekėjų minias ir padaryt ge- j 
neralę ataką ant viso. kas y | 
ra laisva, pažangu ir demo-j 
kratinga lietuvių visuomenėje. 
Jau yra ruošiami planai, jau 
yra šaukiamas ir tam tikras 
suvažiavimas" ("Naujienos" 
295 n.). 

Išvertę kailinius ir nusigan- 

1 lę isteringai, tie palys bedie- 
viai, saukia: "Pažangit-ms ir 

lemokratingiems mušu visuo- 
m 

.rtenės sluogsniams todėl roi- 

kia be atidėliojimo pagalvot, 
icaip atremti šitą pavoju". 

Taip, katalikų šaukiamasai 
Seimas turi omeny'mobilizuoti 
-avėsias pajėgas ir padaryt 
generalį ataką ant viso kas 

gamina nmsų visuomenei dva- 

sinu vergiją, kas trukdo civi- 

lizuotojo pasaulio pažangą, 
kas ji veda į barbarijos ir pa- 
gonijos laikus, kas jį stumia 

į socialistu neteisybės, žiau 

rūmo, neapykantos bedugne 
Laisvamanių ir socialistu 
"laisvė , "pažanga , kkde- 

mokratija 
" 

tėra parodija -tik- 
rosios Dievo s linų laisvės, pil- 
nutinės pažangos, demokrati- 

jos. Laisvė yra Kristaus mok- 

slo išdava. Jis Dievas -- 

Žmogus įsikūnijimo paslapti- 
mi sudievino pagonijos panie- 
kintą, jKivergtą žmogaus as- 

menybe. Betlėjaus kūtelėje i- 

vyksta po gimtosios nuodėmės 
nežinomas žmogui atsimainy- 
mas. G einantis Kristus grąži- 
na jam pirmykštę — tobulos 

prigimties įtalpą, kuomet žmo- 

gus — pasaulio viešpats pasi- 
liuosuoja iš materialiu pasau- 
lio vergijos, kuomet žmogaus 
bloga n palinkusi valia Kris- 

taus mokslo ir nuopelnu dėka 

gauna atspirties kovoje su pa 
vergiamais jo laisvo piktybės 
ir pagedimo elementais. Lais- 
vė tikra prasme, kuri nepa- 
mina kito asmens teisiu, laisvė 
kuri neskriaudžia savo verty- 
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hės, yra krikščionybės nuosa- 

vybe. Ir visi tie, kurie šmei- 
žia, krikšėionvbc. ja niekina, 
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skambina laisve be turinio. 

Tos krikščioniškos laisvės, 
nuosekliai ir kitu jos privalu- 
mu — ]wižailgos ir demokrati- 

jos šaukiami, sausio 7 d. lietu- 
viai katalikai renkasi Seiman. 

Ivritus Kristaus karalijoje, 
visus sluoksnius kviečia be 

atidėliojimo rinkti savo atsto- 

vus Seiman, kur jie pagalvos 
kaip atremti visus mušu išei- 

vijai g-njsinauiMUs pavojus. 

SAVIEJI EEMKITE SAVAS; 
ĮSTAIGAS. 

STUŪ. JURGIO KRASNIC- 
I KO FONDAS. 

Amerikos lietuviu visuome- 
v 

nė jau bus girdėjusi apie stu- 
dento Jurgio Krasnicko • mir- 

tį. Žemadušio niekšo (grei- 
čiausia, norėjusio pasiplėšti) 
ranka ištraukė iš visuomenės 

tarpo labai gabų, energingu 
prakilnu vyrą, daug žadėjusį 
Lietuvai'. 

Stud. Jurgis Krasnickas 
priklausė Ateitininkų srovei, 
kuri i gyvenimą eina obalsiu: 
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44Visa atnaujinti Kristuje". 
Ši srovė jau davė Lietuvai 
nemaža d kielės energijos ir 

pasišventimo vyrų. Kai kurie 

jų šiandien yra kertiniais ak- 
menimis mūsų valstybės ne- 

priklausomybės rūmo. Kam 

nežinomi vardai kun. Mykolo 
Knipavič i a us, Aleksandro 

Stulginskio. l)r. L. Byst.ro, I)r. 
Draugelio, prof. Pr. Dovydai- 
čio, poeto Putino ir eilės kitų 
gigantu darbuotojų išėjusių iš 

Ateitininkų tarpo!! 
Studentas Jurgis žuvo. Jis 

daug Lietuvai žadėjo. Užtad 

visuomenė, ypač katalikų, iš- 

girdus apie jo mirtį, taip nu- 

lindo. Nulindo, bet nenusimi- 
nė, nepasidavė juodai apati- 
jai, nors jai teko pagret du 

jaunu, niekšingu budu nužu- 

dytu darbuotoju (anksčiau mo 

kytoją A. Smilingį, dabar 
stud. Jurgį Krasnieką) šarvo- 
ti ir šermenis lankyti. 

.Nužudžius stud. Krasmcką, 
visuomenėj pasigirdo balsas, 
kad ši žala, niekšo ranka pa- 

daryta tautai, tu r but atitai- 

syta. Tuo tikslu sumanyta 
stud. Jurgio Krasnicko Fon- 

j das. &ito fondo komitetas jau 
! paleido atsišaukimu į Lietu- 
vos visuomenę. Atsišaukiamo j 
ir į jus, amerikiečiai. Jums ir! 

gi nemažiau rupi bendros Tė- 

| vynės likimas. Lietuvą Į švio-| 
sią, skaidrią ir laimingą ateitį; 
nuves šviesus, darbingi inte- j 
ligentai šventai gerbią visuo- 
menės idealus ir pasaulėžiūrą, j 
Xe Markso, Lenino ir Trockio | 
sekėjai išganys Lietuvą, tik 
Ateitininkai, ruošdamiesi ir 

eidami i gvvenima su iškeltu 
obalsiu: Visa atnaujinti Kris- 

tuje! 
Studento Jurgio Krasnicko 

Fondo kurėjij mintimi ir troš- 
kimu yra, kad sis fondas kas- 

met ištesėtų bent dešimčiai 

gabiij studentų mokslui para- 
mos. Tegu šis fondas iš4uklės 
Lietuvai daugiau naujų Kras- 

niekų, teatpildo žalas, tenura- 

mina visuomenę. 
Krasnicko Fondo galima 

buti nariu ir rėmėju. Nario 
mokestis 30 litu į metus. Jusų, 
amerikiečiai, pinigu bus 3 do- 
leriai. Nario mokestis ir aukas 

siųskite Fondo Komiteto pir- 
mininko vardu: "Prof. Pr. Do- 

vydaitis, Kaunas, Laisvės Alė- 

ja, 55. 

Lietuvoj daug buvusių ka- 

riškių paliuosuota tęsti moks- 

lą. Jie sunkią, pareigą atliko 

Tėvynei. Ne vienas jų krūti- 

nėj, raumenyse nešioja šalto 

švino, kuriuo priešas stengės 
pašauti musų tautos- nepriklau 
simybę. Šie kariai studentai 
ne vienas iš visų pajėgų kibtų 
į mokslą, šarvuotusi žiniomis, 
kaip jie šarvavosi ginklu gel- 

į bėti Tėvynę, bot medžiaginis 
! skurdas supančioja jų žings- 
nius, pakerta sparnus. Lietu- 
vos universiteto žymi dalis 

studentų rėdosi ta pačia ka- 
i riškio rudine, dažnai nunešio- 
ta iki skarmalo. Tik retas ku- 

ris tur laimės pasiekti užsie- 
nio mokyklas. 

Jus, amerikiečiai, nekartą 
ištiesėt Tėvynei duosnią ran- 

ka. Paremkite ir Jurgio Ivras- 

nicko Fondą. Padėkite idea- 
; lingiems, gabiems studentams 
at-siekti mokslo, neduokite 

1 
1 džiovos baciloms pakristi kau- 

| lų ir nervu, kaip kad iki šiol 

vis dėjosi sn mušu idealinga 
ja inteligentija. 

Laukiame J u s u paramo? 
užmanytame darbe. 

Matas Zujus. 
Stud. J. K. Fondo Kom. narys. 

Kaunas, 
Gruodžio 8 d., 1922 m. 

Red. prierašas. — Musų V y- ] 
čiai ir Uiedrininkai turėtų su-1 

organizuoti stud. J. Krasirc- 
ko fondui komitetą, kurs pri- 
einamais badais propaguotu j 
fondo idf ją ir tuo bildu gulė* u 

rastS daug nariu rėmėju. Sis 
kilnus darbas ankštai rištu 

LIETUVOS OPEROS AR- 
TISTU KONCERTAS. 

(Užbaiga). 

Kitu du artistu, P Oleka 
ir J. Byra žinomi mums bu- 

vo kaipo dainininkai. Bet 

pasirodė jie ir kaipo pianis- 
tai: J. Byra paskambino 

Chopino "Impromptu". Gra 
žiai išėjo. Ir sunku pasakyti 
ar p. Byra yra geresnis 
dainininkas ar pianistas. Re- 

gis, jis kaipo pianistas, siek- 
tų aukštesnių muzikos hori- 

zontu. 
i 

Jo balsas be galo lyriskas, 
dikcija pavydėtina, vaidinto- 

jas operoje jis taip pat, maty- 
tis, gyVas. Su tikru pasigėrė- 
jimu jo pasiklausyti galima. 
Tik balsas nėra stiprus; ir 

jauti, kad stiprumas apribo- 
tas. Augštąsias gaidas jis dar 

galėtu imti lengviau ir aiš- 

kiau,'negu dabar. Gražus jo 
balselis, gražiai, jausmingai 
jis skamba, iš širdies kyla gar 
sai. Bet jo "besiklausant nega- 
li atsikratyti minties, kad di- 

N 

delėje salėje jis neužtektinai 
tvirtas, kad operoje, kur or- 

kestras ir choras, trio ir* kvar- 

tetui — Byros balso gražu- 
mas turėtu būti prislėgtas. 
Kalbėjausi su girdėjusiais p. 
B y n} prieš poni metu. Ir jų 

! nuomonė yra, kad pažangą di- 

delę jis padarė. Artikulacijos, 
užsimojimas, taip sakant, fal- 

ceto vartojimas, — žymi gar- 

siojo Kipro įtaka. Jei ne pir- 
maeili dainininką, tai bent pi r 
maeilį pianistą, mums teks ma 

lyti p. Byros asmeny .Dabar j 
gi vis vien jis paliko labai! 
malonu įspūdį. 

P. OLEKA — basso. Stip- 
rus, tvirtas, galingas. Basso 
visuomet yra galybės, drąsos, 
vyriškumo reiškėjas. Basso 

griausmingose operos vietose 

dengia viską perkūno dundė- 
jimu audros atgarsiais... 

P. Oleka davė progos apie 
save spręsti užtektinai. Pir- 

\ 

išeivijos ir tėvynės jaunimą, 
padrąsintų .ji siekti bendro 
tikslo ~i per mokslą atnauj»n-į 
t i visuomenę Kristuje. 

irioje programos dalyje jis dai 
navo "Du grenaderu," arija 
iš ''Užburtos Fleitos" — že- 

mojo tono kompozicijos. An- 

troje programos daly t iuaina 
vo Mefistofelio dainą apie au- 

ksą, Dailiu apie blusą, Sere- 

nadą Balakirevo ir Liaudies 

dainą vieną. Visi tie dalykai 
yra aukštojo tono. 

Iš tų dviejų dalių galėjau 
spręsti, kad p. Oleka yra iš- 

dirbęs. balsą labai ir labai. 

Žemutini<eji tonai, ypač užbai- 

ga "Užburtos Fleitos", ma- 

liau, nustebino visus. Augštų- 
jų tonų pasiekia jis taip len- 

gvai, kad sunkumo jokio klau- 

sytojas nejaučia visai. O tas 

balsas jo taip plačiai siekiąs, 
koks jis lankstus, minkštas, ti- 
kras "auksinis basso". Nie- 

kur girgžtelėjimo, niekur drė- 

skimo; visur plaukia rimtai, 

drąsiai/ ryškiai. 
Beto, p. Oleka iš viso ko 

matyt, yra geras aktorius, kas 

operoj brangintina labai- Me- 

fistofelio dainoje apie auksą, 

jis užsimiršo, kad koncerte, ne 

operoje" dainuoja. Ir prie bal- 

so trenksmų pridėjo vaidini- 
niino tiek, jog kai kuriems at- 

rodė net perdaug. Ypač tiems, 
kurie Fauste Olekos nėra ma- 

tę. 
Dabar reikėtų viską į krūvą 

suvedus išvadas padaryti. Iš- 

vadas darant nenoriu tuščiu 

komplimentų pasakoti. Nes jų 
čia ir nereikia. Tokių vyriš- 
kųjų balsų ir tokio smuikinin- 

ko iš lietuvių mes Cliicagoje, 
nemeluojant, nesame girdėję. 

Širdingą ačiu svečiams už 

atsilankymą. Jiems pasiseki- 
mo Ameriką belankant nėra 

ko linkėti. Jie to pasisekimo 
turės, kur pasirodys lietuvių 
tarpe. 

Pasidžiaugti kartu su Lie- 

tuviu Tauta visa turime pro- 
gos, uos matėme ir girdėjome, 
kad šiandieną Lietuva muzi- 

koje turi tai, ko prieš keletą 
metų nei nesapnavo. O ir be 

tu, kuriuos girdėjome — yra 
dar kiti", ne- vienas. Ir pažan- 
gos trokšdami, Lietuvai ir Lie 
tuvos operos artistams turi- 
me palinkėti: P. Leškevičiui 
— prie jo sielos jausmingumo 
ir begalinio tono — daugiausj 

technikos. 
I\ Olekai prie jo baiso ska- 

lės platumo, minkštumo ir sti- 

prumo, — aiškesnės dikciįos, 
rlaugiaus( širdies jautrumo ir 

kuklumo prie aktoriaus gabu- 
mų. 

P. Byrai prie to gražaus 
balso ir sielos švelnumo lin- 
kėtume išlavinti savyje visas 
Dievo dovanas,.ne tik daino- 

je, bet ir skambinimo pianu 
neapleisti. 

Lengva lįnkšti, sunku pro- 

gą rasti vykdant viską, ypač 
lietuviams. Užtat mes netik 
linkėjome, bet ir rėmšme. Ir 
rems lietuviai brangius svete- 
lius visur. Nes jau yra už ką, 
yra jau daug ir labai daug. 
O Lietuva auga ir žengia Į 
skaisčią garbingą ateitį, lygią 
praeičiai garbingai. 

Atsilikti, sustoti- ant vietos 
išsibėgėjus jau nieks negali. 

Kurs norai. 

IŠ KATALIKŲ DARBUO- 
TĖS. 

John 1). Kernan iš Utica, 
X. Y., savo 80 akru ukį pa- 
vedė Uticos Kolumo Vyčių 
tarybai (kuopai). Gi pastaro- 
ji paskelbė, kad tie plotai bus 
panaudoti bernaičių vasarna- 

miams. 

Pliiladelphi joje steigiamas 
Katalikų Pilietinis Centras, 
kuris parūpins kliubų — na- 

mus jaunu katalikų vyrų. su- 

sirinkimams ir pramogoms, 
Kardinolas Dauglierty remia 
tą sumanymų, 
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Mi Uvaukees arkivyskupijoje 
katalikai veda kampanijų už 
praplatinimų vienatinio Ame- 

rikoje anglų kalboje dienraš- 
čio Daily American Tribūne. 
Tas dienraštis išleidžiamas 
mieste Dubuąue, Iowa. 

Iš spaudos yra išėjęs Lie- 

tuvos Atgijimas. Parašė Dr. 

Jonas Totoraitis. Be apdarų 
kaina 30c., apdaryta 45c. 

Drangas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, III. 
..i 

IŠ LIETUVOS. 

(Tijsa). 
'PO RINKIMŲ. 

Tautinas mažumos. 

Lenkę balsų priaugimas išaiškiuamas 

tuomi, kad dabar balsavo tos labai sulen- 

kėjusios apylinkės, kurios renkant !St. Sei- 

mų buvo lenkų okupuotos. Žydu gi daug 
iš Rusijos sugrįžo, pagaliau šiais rinki- 
niais geriau susiorganizavę stojo į rin- 
kinius ir didesnis nuošimtis dalyvavo rin- 

kimuose. Nors reik pasakyti žydai turė 

jo gauti dar daugiau balsi], negu yra ga- 
vę. Bet jų labai didelis nuošimtis balsavo 

už bolševikų ir socialdemokratų sųrašus. 
Kiek daug jų balsavo už tuos sąrašus ga 
Įima spėti jau iŠ to, kad ne visos apygar- 
dos pravedė savo žydiškų atstovų, nors 

visi mus^ nuėstai ir miesteliai knibždėte 
knibžda žydija. O Kaunas — tirščiausias 
žydų lizdas — žydų sųrašams davė vos 

ne vos 7,000 balsų. Kur tad dingo tie bal- 
sai' Sugraibė bolševikai su socialdemo- 
kratais, nes šiais rinkiniais žydų balsavo 
žymiai didesnis nuošimtis, negu lietuvių 
5r kitų tautų. Kauno rinkimų apylinkių 
biuruos rinkimų dienomis rodės vieni žy- 
dai balsuoja, taip skysta buvo lietuvių,! 
t> tuo tarpu rezultatai žydams labai men- 

ki. Tokiu buriu daugiausia išskyrus pa- 
[■: i \ 

žangos žemdirbių nuopelnus, musii žydą 
d"'ka mes savo Seime turim tiek bolševikų 
ir soe. demokratų. 

li. Nors katalikiškosios partijos Sei- 

mų renkant gavo balsų daugiau, negu 
renkant St. Šeinių, bet atstovų gavo ma- 

žiau. Klausimas, delko? Pirmiausia dėlto, 
kad šiais rinkimais didesni Lietuvos plo- 
tai dalyvavo rinkiniuose ir del to balsų 
bendrai paduota daugiau apie 130,000. 
Antra, Seimo rinkinių metu buvo laiko- 
mos i taip vadinamos Donto balsų aps- 
kaitliavimo sistemos, dabar gi šiais rinki- 
mais įvesta bent kiek pakeista Frankfur- 
to sistema. Ta naujoji apskaitliavimo sis- 
tema išėjo niusų nenaudai. Skaitliuojant 
Donto sistema katalikų surašai ir dabar 

-vietoj 38 atstovai butu gavę 41. Trečia 

padaliau ir likučiai susidėjo inu.su nenau- 

dai. o socialistų naudai. Del tų priežas- 
čių katalikai pasiliko negavę didesnės 

! Seimo dalies su 38 atstovais, turėdami 

opozicijoj 40 atstovu. Esant kitokiose są- 
lygose ir tiek atstovų turint galima butų 
dirbti. Juk didžiuma pasaulio parlamentų 
sėkmingai dirba neturint nei vienai par- 
tijai didžiumos atstovų. Bet, deja, pas 
mus yra kitokie partijų santykiai. Pas 
mus socialistai savo aiškia kova su tiky- 
ba ir Bažnyčia privedė prie to, kad kata- 
likams su jais nebegalima bendradarbiau- 
ti,' juo labiau, kad jie savo partijų tikslų 
siekdami nei kiek neatsižvelgia į bendros 
valstybės reikalus. Negavimas tad nei 

| vienai partijai ar blokui absoliutinės 

balsų daugumos sudaro daug valstybei 
blėdies, nes: 1) sunku sudaryti vykdoniov 
šios valdžios aparatas, 2) esant tokioms 

skirtingoms taktikoms ir sudarius koali- 
ei ui kabinetu nebeimama vesti sveikos 
kraštui politikos, nes socialistai yra šali- 
ninkai palaidos, kenksmingos Lietuvai 

valdžios, katalikai — stiprios, vedančios 

griežti} kovų. su visomis nesveikomis lais- 

vėmis, gimdančiomis kraštui daug nuos- 

tolių. Mastančioji visuomenė taipat tai 

labai gerai' supranta ir dclto išgirdusi to- 

kius rinkimų davinius nebepamato nusi- 
minė. Nusiminė taipat ir mušu kunigija, 
kurios didelė dalis, reik pastebėti, pasida- 
vusi pažangos terorui,laikėsi labai pasingai 
rinkimų metu, neprisidėdama prie žem- 

dirbių — pažangos, bet ir nepalaikydama 
kurios nors buvusių krikš. dem. bloke par- 
tijų. Bet kas įvyko greit neatitaisysi. Pa- 

darytas klaidas šiuo atveju, ar apsileidi- 
mus reik nepigiai, manau, apmokėti. Tos 
klaidos vaisiai pradeda reikštis jau da- 
bar. Bet apie tai pakalbėsim vėliau. 

Nepaprastas tiįukšmas. 

3. Kalbant apie rinkimus, negalima 
tylomis praeiti dar apie' vieną dalyką su- 

kėlusį triukšmo ne tik Liefrivoj, bet pa- 
siekusio-ir užrubežio spardos. /Tai taip 
vadinamas likučių klausimas. Pažanga 
su žemdirbiais negavo nei vienoj apygar- 

doj reikalingo vieiani atstovui pravesti | 

balsų. Tas pats- buvo kaikuriuose apy- 

gardose kad ir negavus renkamojo skai- 

čiaus balsų. Voldemaras tad sugalvojo 
keistu Seimo rinkimų įstatymo §76 kuris 

kalba apie balsų apskaitliavimų, aiškini- 

mu, kuriuo pažanga, žydai ir lenkai galė- 
tų gauti daugiau atstovų, negu jiems pri- 
klauso. Kad pravesti savo aiškinimų tas 

"didis patriotas" — Voldemaras stojęs 
priešaky lenkų, žydų ir bolševikų pradė- 
jo smarkių kovų už savo aiškinimų gun- 
dindanias tautines mažumas paduoti 
skundų į tautų sųjungų. i3et vyriausioji 
rinkimų komisija, kurioje tik vienas yra 
katalikas atmetė Voldemaro aiškinimų ir 

apskaitliavo balsus taip kaip reikalauja 
įstatymas. Kadangi tas klausimas pravar- 
tu žinoti kiekvienam lietuviui, aš jį bent 

kiek smulkiau atpasakosiu. 
Sulig Seimo rinkimų. įstatymo visa 

Lietuva yra dalinama į 10 apygardų: Ma7 

rijampolės, Kauno, Raseinių, Telšių, Pa- 

nevėžio, Utenos, Vilniaus, Lydos, Baltsto- 

gės, Gardino ir Mažosios Lietuvos. 

Kiekvienoje apygardoje rinkimai ar- 

ba žmonių balsavimai atliekami valsčių 
ar miestų apylinkėse. Kas priklauso prie 
valsčiaus eina balsuoti į valsčiaus 

apylinkę, o kas priklauso prie 
miesto, tas eina ibalsuoti į miesto apylin- 
kę. Didesniuose miestuose ir valsčiuose 

yra kelios rinkimų apylinkės. 
Nustatyto apskričių skaičiaus valsčių 

ir miestų rinkimų apylinkės sudaro Bin- 

kinių i Seiliuj, Apygardą. Kada balsavi- 
mai pasibaigia, tai tuojau skaitomi bal- 
sai vietoje: valsčiuje ar miesto apylinkėje 
ir siunčiama į apygardos Seimo rinkimų 
Komisiją. Apygardos Komisija patikrina 
balsų tikrumą, suskirsto sulig sąrašų ir 
išskailliuoja, kiek kiekvienam sąrašui ten- 
ka šioj apygardoj atstovų. Apygardų dar- 
bus galutinai patikrina ir užbaigia Vy- 
riausioji Rinkimų Komisija, kuri galuti- 
nam užtvirtinimui' Įlinkimų davinių per- 
duoda Seimui. 

Sjų metų rinkimuose į Seimą, dalyva- 
vo tik 6 apygardos: Marijampolės, Kauno 
Raseinių, Telšių, Panevėžio ir Utenos. Ki- 
tos 4 apygardos dar tebėra musų priešų 
lenkų užimtos ir Mažosios Lietuvos liki- 
mas neužbaigtas spręsti. Steigiamajame 
Seime buvo išleista Seimo Rinkimų nau- 

jas įstatymas, kurio einant įvedamas nau- 

jas įstatyni., kuriuo einant įvedamas nau- 

atstovų vietas į Šeiniu. To įstatymo 7fi 
straipsnis taip sako i "Skirstant atstovus 
kandidatų sąrašams, daroma taip: balsų 
skaičius, paduotas vienoje apygardoje už 
visus kandidatų sąrašus, dalinama į apy- 
gardos atstovų skaičių: gautasai dalmuo 
yra renkamasai skaičius'' (be trupmenų) j 
gautieji iš šio pastarojo dalinimo skaičiai 
parodys, kiek narių išrinkta iš kiekvieno 

kandidatų sąrašo. , „ 
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(Bus daugiau) 


