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jcte poéepeatí dotsuncnt, v něnž se všÍobní.rlěaat,nío!'bel.;;... nrávě
glnskdbo prroceíu zavaaují9 že aeivyhnou
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' afui varova"l pť'ed pokr'aěuJÍoí {leno:nlllaoí lpolcěaÓ'tl
po ínvaa; {'o'3!'TsÍ'avgté an].ouvy do čegkualovcncLa+ sLrrpÍna aástuporl
noue.is{ob tníciativ,kt,eŤí chtělt na níetě Jeho ěinu položit Lvě.
gadlrženapolíaiír ívláĚt,rrí polieejnÍ
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Jednot\y a liilové ni.
t{ee pak do veěeraích lrodln roaháněly' bíly a kropily vodrrín{ itěly
gtĎeéu aěEta ticÍoe obÚanú, ktcŤí ge elrt'ětí zrÍěaetnit piot*
;P{ oelén
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neašri nobl;r aleepoí pŤeiletÍnatrĚ.l uzavŤe\r YáeiavoEé náněstí,auy
pfÍpailpĚ zabránillr na$lnění anoo5r4níhrozby,' p:lavděpodobně fiEttrníj
!c ne. Váalavrkén rráněstí opět zapla.rre lídská pochopei, v pondčtí av j
!áBďr fiiněrrŮ vyprovokovel3ro' fi!5lŽ.několil záctupcú nizáviclJÍob ínicí.
květily u ponnítrr srU*''{áclaYananiž by L tonu pŤizvati
.rttv pololilo
dexrí oWanvl polloie Je ola4íitě carlrěela, uzavňela stÍedl D6gta a
rroaMďla, opět ponocí vodnícb éěI,oIanéhoplynu a obrrrěr5tohtrang.
portár{l tisíoe oběanrt, kteŤ{ Jíu v té ťlo5ě prrocbilaelll teprve pol1.
ceJní brutal'ita pŤiněla nnobé, aby }rlasitě proteetovali. Su:r.ovosti
.rrúčipokoJnéuuobyvatelstvu a uvěznění .ětrnácti záetupoů'nezávislfoh
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snrt politigkého
vězroě' Pavia
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nezávi slýoh oběanakýcb init'Íatlr1
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g gbnínBaínr pťó potskozován:{ o!átndiro pořéi'lku, gr. cg' IE*,1
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o siiuacl' v &nunEku není :.řeba hovoŤito
E těchto postupů lze ugi zovat' že se $,./tváří faktícké
:lekrrponÍ
několika vlád, zaněřené jai: prgti pozítivníur zrněnón Ýe Ý.ý''+odníěóetí
jlYropy' tak protí oeloe'vro1 stsé4u.cilLižovánÍ* jeb'ožvyanana,a ct.!{'d&
pýoceo'','Hú*li oozítiv'ní vývoj potraěo.lt3
prvken je helsine$
aetŤ'
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Íeprrre iias. rrkáže, zdas$oípíc rlád pětatňícetÍ ěagt,nicr;Jic&.*tctc
pod Óolťueontem, jeho'ž EnluvrÍ' gÉtau&y ěágt rÍěast6ít&.n9p1$í a de$!ň
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