
1 936 m. sausio 26 d. mire Didziosios Brita-
nijos karalius Jurgis V. Karaliumi buvo pa-

skelbtas Velso princas Eduardas^ gav?s Eduar-
do V I I I vardq. 

I karaliaus vainikavimo iskilmes buvo pa-
kviesti daugelio valstybiii atstovai. Tuo metu 
Didzioji Britanija buvo pati galingiausia vals-

tybe pasaulyje ir visi laike didele garbe pakliu-
ti I karaliskas iskilmes, kuriose dalyvavo ne tik 
valstybes vadovai, bet ir daug aristokratq, di-
dikij; karalisko kraujo zmoniij. Lietuva j vaini
kavimo ceremonii^ pasiunte uzsienio reikalq 
ministry Stasj Lozoraitj (1898-1983), kariuo
menes vadq Stasi Rastik^ (1896-1985) ir Uz
sienio reikalq ministerijos protokolo sefq Sta-
sj Girdvaini (1890-1970). Dar pries iskilmes 
s^rasas su atvykstanciaisiais buvo jteiktas D i 
dziosios Britanijos uzsienio reikalij ministerijai. 
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Taciau po keliij dienij Lietuvos U R M gavo 
is Londono oficiali4 uzklausim^, k^ reiskia zo-
dis „Stasys", parasytas prie kiekvieno svecio 
pavardes? Ar tai atitinka grafo, kunigaikscio, 
lordo ar kitq kurj titul^? 

Lietuvos U R M teko ne tik paaiskinti, bet 
net rastiskai patvirtinti, kad tai — delegatij 
vardai. O kad jie vis-q vienodi — paprastas at-
sitiktinumas. 
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A M N E S T I J A 

Prezidentas Antanas Smetona (1874-1944) 
kasmet dalyvaudavo kariskiij ir aukstij val-

dininkij rengiamoje medziokleje. Joje medzio-
davo kariuomenes vadovybe, Vyriausybes na-
riai ir dar vienas kitas is pakviestiijij. Gauti 
kvietim^ j medziokl^ buvo daugelio aukstas pa-
reigas uzimanciq zmoniij svajone. Visuomet jo-
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se dalyvaudavo dainininkas Kipras Petrauskas 
(1885-1968) ir kariuomenes teismo pirminin-
kas plk. S. Leonas (1894-1959). 

Antanas Smetona nebuvo didelis medziok-
les aistruolis, bet labai vertino pasivaiksciojim^ 
po ziemos padabintq miskq, mego pasigrozeti bal-
tu stebuklu, pasikalbeti ir pabuti prie lauzo. 

1939 m. ziem^ tokia medziokle buvo su-
rengta Ukmerges miskuose. Vadovav^s siai me-
dzioklei zemes ukio ministras Juozas Skaisgi-
ris (1901-1971) pastate Prezidentui is dcsi-
nes ministry pirminink^ Vladq Mironq, 
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(1880-1953), o is kaires — Kariuomenes teis
mo prokuror^ Emilj Vimerj (1885-1974). 

Prasidejo varymas. Staiga Prezidentas is-
girdo is desines snibzdesj: 

— Pone Prezidentel Jusi^ Ekscelencija] A t -
bega zuikelis, bet gal j j palikim ramybeje. 

Kol V Mironas snibzdejo ilg^ tiradq, zuikis 
persoko linij^ ir dingo is akiij. 

Po kurio laiko prokuroras E . Vimeris, sto-
ras drutas vyras, suriko: 

— Lape, lapel Saukiml 
Nuo garsaus riksmo lape metesi atgal, ir 

tiek temate. 
Tai regedamas garsusis dainininkas Kipras 

Petrauskas, stovedamas netoli Prezidento, pa-
klause savo kaimynq, krasto apsaugos ministry 
generol^ Kaz^ Musteikj (1894-1977). 

— Ar zinote, pone generole, kas cia vyksta? 
— Zinoma, kad zinau. Medzioklel 
— Nieko panasaus. Cia — teismas. Proku

roras nusikaltelius zuikj ir lap? pasmerke, dva-
sininkas juos uztare, o ponas Prezidentas am-
nestavo, nes nesove. 

Kai Prezidentui papasakojo Kipro kalam-
bur^, jis linksmai nusijuoke ir tuojau pacitavo 
Terentiaus posakj: „Suus cuique mos"^. 

' Kiekvienas turi savo jprotj. lot. 
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