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obrť!íts se nri Yés jalo eoufál.á !€.tkB' kEerú nevJ jiŽ k8!ge Eé ob:}í t'Lt. KdJEi Y jedEo! Be sY]ích pPoj€vú lste řek1 očcov toE sEyglu' že je třebs sí Tdžit' těcir I1dí' l(to!í }rtEsuJÍ
I]elvary a' nodoEtatřJ 1 přeEtojt tíÉ riskují óaob!í problégy]
EůJ Éyn nřoo podob6ého !kE&il. Pro to po léta nedže wrlbeo !ra-
coYirb t! J9'sou8tsYně neBlyslně trgotrě etínén. Pofuí]rky v iterýob
Jc nucen !1 Í Jsou Éosl'oYa BoJ.].d'oEÉ.

PrYé a kooečEě an1 dďší netÁkoalé po8txtry 81 ue]26ghal By!lÍbit t' Poc'bopi t91ně se brúal"l. U ceaeráiuí _o rójrn ra tu ry to aeÉvtoorc p}abé, Bebot te oůEí tá vídit 1 ti- sebevštšj oo r.ašáaí gákoia_
ProJ edJ]dlr ndvrhn na obaovu Í{zorí brání eoud'y i1ž rŤetí mk.
s1 tuace sc.\rJ.hÍr] řila ta]Í 

' _že na obrcnu nÉho syná bylo rea,rována
-oouze dďěí Jeho persuxuiť, které Ý]rYolé'vď a ita1ší - obrarru"a dE.I.ěÍper3eiíuci. beš Jsou vzáJcEBé vEte.tJ uetoli_!ú ÝybmceEý. ž5 _iustioeEjsboÍ i jcJí cen trál!í or$ány prostě ngpřípustí nic té pmšpěch
BÍ]'o sJ.jxa. Jsou to nrůg!á tresfuí řÍzeuí. kterd lsou oro b: rr_ěnrvťjeBc.. JG odsuzová! _'r to zJevoé nesBysly'a za črňy k t-eré neEpáohďpf'ccD_l Jeno obhEtjoby gi progtě Díkd'o lsTáísé ..ir*o kdybY neer.isto-
vF./ a. -Při i;oD nenj nikds dovolánÍ a vnltmstd tnl přostředry přj.
ocbreaě ].ákonrroŠ ti zoďa gelháveJí.

- PalnrF'by jste Di Eoiú r!qgat, "ze Jett věo po$toup1l pří-
sJ.l,liIlJ'E o rgá}rDa. 3y1& byclr veBk rÉd'er Ldyby lot€ ee vécl. osobněuJal 8' necha]. Yčc prošgtřj't vašío írl*'aol. Úvědený J!{DB'ú stoiÍt€nto stát o_imwé proctřeůšy e utěí ce]'ou !€sl ioiini. .lestÍiženebude lr'ioDěeE p+tngč by JBte 8e jÍ! dřÍve B€bo pozliěll BtejDěDuscr !{ J€5'J' lpl:sobe8 z&b:ýat. Justlce 5a pE'traě ďoBn3íŤÉ'. Íěpodob!ě přÍp8d.y_Jc cožné řeůít perBexugÍ, d-a]'Lí p ťres b2í P'pog tdheDE vyaazov}' z pEÉcér oebo se tďr a1e6l}oú cbová. trdvbl bv1 plt s1a1Yl!$e! a aopust!1 by se trestoé ěial:ogt1 Ýěřt6. Íá ňvcLon lďtď_B€Bsilov+1 o prosaaení €přavedlnogtl! Hevinu íe'l oLtížDé e-i'st1t.ate bo I_}u-j t{ n.r toD oor!Í Íáa!ý uéleE. Íá dár Yás o rrrýobléné lišeztí _'kd'yž néru gyooÝl hrcsď uvěrntnl. 'lea tri ie-sě_ i"k ;ifi;ňl.i;;;*'níoJ-edky neó d'ět ni teluJ .

, - - _F-{ú"át B{,| žs Je *e'přípB!F6, aby.oommé stát}d proEtřod-$F oJlJ YÍBskráctny pe odsusovÉ4í uev_iu_I]jc.u osob e.k tozu, aby
P9 poFÍčotrďa J€Jj cb obr6na.prot"i poPučoYdtrí gd,}on{. vsuáe o-ro-
b]" hailí _.ueporaÉ opatÍeBÍ 

' ďs ude $€ rolh&aulJ ;reníse pln:hí irrste(..Je$tl1Že ae EntíI ! Íttr}ouěď kílt1ka v národaÍr hospoóářs-trrÍ. tÉknie podobmého neaí pllpuětěao v práoi Jugtics a tan _tae o pÍegnu
8te-Jné.-nrjdostatly. ohmsré ško ily vza1kálí #ž v obtaští id;olo"á€.
Nel}l_ed'e _E fuoir' že Be podo!'nýr Epdtobe! eoaLa sbyt€ěBě uněte v-rr-tTó]_eJ{ tzY. ofuircí rellÚtr' ktelí poto! stojí !épřeďE tavt telněČástky ŽeBaz. Př{ bos by staěilo tBk !é1o Js](ó doůríoYat zákoa a
l'PR{i9'9_l"no Bortrl€lí tuto 'kutečlost ueau a neleohst doJJtl s.K ca.t eiřo _
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