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předány rodičům" "r~"'7 ~(c\) a u t o r i t u v š e c h Brňanů, znovu vydal roz-

M i l i o n y p r o stát? 
Přibližně jeden a půl miliardy korun by měla činit celková částka, která 

má být vyplacena pozůstalým po některých obětech nacistické perzekuce. 

Vzhledem k tomu, že příslušný zákon 
byl nedávno novelizován (na návrh po-

Jubileum vědce 
Zítra se dožívá 96 let významný morav

ský vědec a matematik, akademik Otakar 
Borůvka. Během desítek let vychoval ce
lou řadu vynikajících vědců, učitelů a 
profesorů matematiky. Profesor Borůvka 
vyřešil ve dvacátých letech problém nejú-
spornějšího rozvodu elektrického proudu 
do moravských měst a obcí. Kromě toho 
napsal více než osmdesát časopiseckých 
prací a sedm vědeckých knih. (řšň) 

slanců Levého bloku), znamená to, že 
vyplácení příslušných částek bylo odlo
ženo o další tři měsíce. Podle poslance 
ČMUS Miloše Skočovského stát vzhle
dem k inflaci a úrokovým sazbám „vy
dělá" odložením výplat za každý takto 
získaný měsíc až 10 milionů korun. 
Navíc lze předpokládat, že mnozí z po
zůstalých v průběhu těchto měsíců ještě 
zemřou. Stát tedy uspoří i další finance. 
Za morální tento postoj ovšem považo
vat nelze, o čemž svědčí např. zamítavé 
stanovisko nedávného setkání bývalých 
vězňů a pozůstalých po vězních z kon
centračního tábora Mauthausen. (zp) 

i svého prvního pro- krásné role, tak na režiséry. Za režijního vedení Afréda 
v letech 1942 -1954 Radoka hrál Beltrama v Zlodějce z města Londýna, 
jeretě. Jako host vy- Kočkareva v Ženitbě, Vala Xaviéra v Sestupu Orfeově, 
reních Českého lido- Uplatňoval se i v repertoáru zpěvoherním, zejména v mu-
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