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Óeskoslovensko: BeneÈ (1); Lendl (11); Navróti-
lovó (16); Kratochvílovó (19)
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Edvard BeneS

K stemu vjroèí narozeni Edvarda Beneie (nar. 28. 5. lgg4,
zemiel 3. 9. 1948) uveiejùujene pÍeklad nékolika doku-
renri z uchirn: britskeho ministerstva zahraniéí, doplnè_
l-vcr c demkovy zéznam R. B. Lockharta, znóme osobnosti
:rjrske diolomacie pruni poloviny stoleri, dlouholeteho pfite-
.e Jma Masaryka a piiznivce Òeskoslovenska. Maìeriól
piipraril V, PreÒan.

Depe5e britskeho velvyslance u és. vlócly v
Londyné Nicholse ministru zahranióních
vècí Edenovi

pane, 14' éenna 1944

múm óest Vóm oznómit, ie prezídent óeskosloven-
ské republiky dr. Edvard Benei dosóhl 28. kvétna
;éku íedesóti let a Èe tato udritost byta pro Cecho-
slovóky, Èijící v této zemi a pro jejich krqiany v
:ahraniÒí, piíleÈitostí k projevúm vèrnosti a nóklon-
ností k prezídentovi.
2. 26. kvètna se na oslavu narozenin konalo shro-
móidéní 800 óeskoslovenskj'ch obèanù, kteíí repre-

t zentují viechny éeskoslovenské organizace v této
zemi, na nèmÈ promluvil dr. OdloZilík, znómj, his-
roik z praàské Karlovy uníverzity. Pííitího dne se
n-a poéest prezidenta konala mimoiódnó schùze
Ceskoslovenské stótní rady, na níà byl klavním
ieóníkem její piedseda Prokop Maxa, jenÈ prohló-
sí(, ie telklm prezidentovj,m éinem bylo vykovóní

jednory doma í v zahraniéí,jednoty, jeÈ bude po ví-
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tèzství nutnrm zókladem pro praci na obnavè. Té-
hoÈ dnejsemjako doyen diplomatického sboru vyslo-
vil prezidentovi naÍe blahopfóní. V odpovèdijeho
excelence prohlúsila, àè se domnívó, Èe jeho narod
,,èestné splníl poslóní, jeà mw bylo uloieno v obtíÈ-
nj,ch a bouilivlch letech po poslední valce". On
sóm osobné se o to ze vÈech sil sna|il. ,,1 v dobè da-
éasné ztróty naií nórodní nezóvíslosti néÉ núrod
nikdy nepiestal udrÈovat naÈivu zókladní síly, kte-
ré ho vÈdy zachrónily v nejtetnnéjiích hodinóehje-
ho dèjin." V prubèhu téhoÈ dne píijal prezídent éte-
ny své vlódy, a blahopidní armady mu tlumoóìla
delegace, vedenó mínistem ndrodní obrany Ingrem
a velitelem èeskoslovenské samastaîné brigódy ge-
nerólem Lííkou. PÌedseda vlddy tnonsignore Sra-
mek piedal prezidentovi Ó eskoslovenski, vóleónjt
kííÈ a medailí Za chrabrost.
3. P rez ident obdrà el mnoho blahopiej nj,c h p o s els t-
ví z celého svèta. Pro archív píiklódún telegrdm,
kte r)t mu z as I al p ie d s e d a v I ó dy p a n Wins to n C h,u r.-
chill, o némÈ vím, Èe byl obzvlóStè vítanj,, a oQt:,ul-
vèd dr. BeneÉe. Mezi daliími piedstaviteli, kit,it.ii
prezidentovi zaslalí svú blahopiejnó poselsîví, tt,*
li mariól Stalín, generól Caitcajsetc a pan Se::,r
Lester, úiadující generólní tajemník Spoleènt;: :

nórodù. Prezident obdrÈel rovnéÈ blahopióní pr:.

zemních (odbojovj,ch) organizací v Cechóch a ,

Moravè, kteró mu zpùsobila zvlóitní radost.
,1. Cechoslovàk, ú s t iedni o rg d n vyc haz ej ící v L r

dj,nè, vénoval své poslední èíslo, s vj,jimkou dt
strónek, vj'hradnè prezidentovj,m 60. narozenínr
a stj,mi èlónky píispéla vètÉina minístru. Neht
Ióm z nich viak citovat, nebol neobsahují nic no


