8 и т т а гу
РАК18Н А8 А ТЈУШО СОММЈЈШТУ ОР М0К8Н1Р
Тће Т1гб1: са!ћесће11са1 бушробшш оТ 1ће АгсћсИосебе о! Ве1§гас1е \уаб ћеИ
оп 1ће 1ћете „Рапзћ аз а 1лу 1п% Соттипку ој УЈогзШр” т Рећгиагу 1978. 1п
1ћ1б бутрозш т Шб НоИпебб 1ће бегћ1ап Ра1пагсћ С егтап 1оок раг! \У1 1 ћ беуега1 ћ1бћорб, а11 1ће с1ег§у 1гот 1ће АгсћсИосебе, рго!еббогб о! 1ће Тћео1о§1са1
Расићу, б!ис!еп1б ап<1 беттапапб. Тће т а т 1 ћеб1 б о! 1ћ1б бутробНит \уаб 1ћа1
оп1у 1ћгои§ћ 1ће 1ИигдИса1 Ме о! а§1уеп соптип11у \уе сап 1гапб1огт апс1 1гапбО^иге еуегу апћ еасћ тс!тс1иа1 ћеИеуег аб \уе11 аб оиг соШетрогагу беси1аг
бос1е!у.
Тће Игб! 1ес1иге \уаб ргебеп1ес! ћу В1бћор Бап1е1 о! Магсћа оп 1ће 1ћете:
„Рапзћ аз а Сћигсћ т Мтга1иге”. Тће бесопИ рарег шаб геас! ћу Ш еготопк
А1 ћапаб10 б УеуНсћ: ,ТИиг%1са1 Шје
1ће Еззепсе ој 1ће Рапзћ Мје”. Агсћрпеб! Во21с1аг М1уасћ дауе а рарег оп 1ће 1ћете: „Шиг^у — 1ће Мат Рас1ог ој
Кепема! т 1ће 1л/е о/ 1ће Сћигсћ”. „Тће 8рш1иа1 ап<1 Ргауегјт Тл/е о/ 1ће Ра
ггзћ Рггез!” \уаб 1ће 1И1е о^ 1ће рарег ћу Агсћрпеб! МИи11п Катбау1еу1сћ. Тће
1аб1 рарег \уаб геаИ ћу Н1еготопк АтрћПосћ1об Кас1оу1сћ: „ЕИиг&1са1 ^Јау о/
ЕхроипсИп^ Са1ћесћ(з1з Нз ЗГ^тјГсапсе”.
Тће ћаб1с сопсћлбшп оЈ а11 1ћебе рарегб апс! сИбсиббшпб соиМ ће биттес!
ир т 1ће 1о11о\ут§ \уау: 1ће §епи1пе есробШоп оР Сћг1бИап Иос1пте апс! са!ћесМбт с1аббеб ћауе по! аб а бсоре теге1у 1о гепИег кпо\у1е<1§е аћои! СооИ; Иб
геа1 §оа1 1 б 1о гепеш апИ 1гапб11§иге еуегу тсИу1с1иа1 бои1. ТМб 1 б 1о ће геаИхес! оп1у \\и1Мп 1ће ћгатешогк о? а Иут§ Н1иг§1са1 соттипИ у о! ргауег. Тће
геа1 са!ћесМб! ио§ћ! 1о ће а бршИиа! 1а1ћег \^ћо ћеагб ћ1б сМШгеп т рап§б,
аб б1. Раи1 <И<1. Тћ1б го1е ће1оп§б рптагИ у 1о 1ће раг1бћ рпеб!, \л/ћо 1 б а1\уауб
1 П ап ог^атс и т!у т ! ћ Мб ћ1бћор, 1ће ћеаИ оЈ еп!1ге Н1иг§1са1 Ше т еуегу апс!
еасћ рапбћ о! Мб сИосебе. 01: соигбе, 1ће рапбћ рпеб! бћоиИ ћауе ћ1б ће1регб
1 П 1Мб есМутд са!ћесће11са1 шогк, 1ће \уе11-1га1пе<1 регбопб, а11ћои§ћ а11 1ће т е т ћегб о! 1ће рапбћ соттип11у бћоиИ ће1р аб 1ће гоуа1 рпез!ћоос! апА сћозеп
реор1е ој СоЛ. \№еп а §1уеп рапбћ 1 б 1гапб1огтес1 т а ћигпт§ И1иг§1са1 соптип11у о! ргауег 1ћеп И ћесотеб 1ће ћеб! апН т1гаси1оиб со11ес11Уе са!ћесМб!
апс! Ш итта1ог. Оп1у 1ћеп бисћ а рапбћ 1 б аћ1е 1о гас!На1е 1ће И тпе И§ћ1 дић
е11у апс! 1ггеб1б11ћ1у. Тћа! теапб 1ћа1 са!ћесМса1 \уогк 1 б по! а Ии1у о{ апу
1пс11У1с1иа1 ћеИеуег, ге^агсИебб о! Мб ћтсИ оп т 1ће Сћигсћ. 1п 1ће Сћигсћ
1ћеге 1 б поћоИу аћоуе ћег: а11 1ће ћеИеуегб Иуе 1ће1г с о т т о п ће1оп§т§ 1о 1ће
Сћигсћ аб 1ће ВоИу о! Сћпб1, апс! 1ћеу 1о§е1ћег \уИпебб апИ ргеасћ 1о 1ће \ уогН
аћои! 1ће Сћигсћ’б 1пе11аћ1е туб!егу, б т § т § \укћ опе тои !ћ апИ опе ћеаг!
1ће у1с1опоиб ћутп: „№е ћауе зееп 1ће 1гие И&ћ1, ме ћа^е гесемеА 1ће ћеауеп1у ЗрггИ”.
Сопбедиеп11у, 1ће шау о! ехроипсИп^ 1ће Сћпб11ап Иос1пте апИ са!ћесћ1бт с1аббеб те1ћоИ саппо! ће 1трог1ес1 1гот \У11 ћои1 1ће Сћигсћ аб аИеп 1о
ћег б!гис1иге апИ Ше. Тће 1гие са!ћесМбт §го\^б ои! 1гот 1ће рптеуа1 гоо!б
о! 1ће Сћигсћ ћегбеН, 1гот ћег тмагН 1ћеапс1пс е1ћоз. Апс1 1Мб 1 б т геаћ!у
1ће И1иг§1са1-еисћапбИс б!гис1иге апс! е!ћоз о! 1ће Сћигсћ. Р го т бисћ а ћаб1 б
са!ћесћ1бт с1абб те!ћос!о1о2у апИ 1ће 1гапбт1бб1оп о! 1ће ћо1у ТгасИ11оп бћоиИ
&го\у ои1.
Тће са1ћесће11са1 \УОгк бћоиН по! ех1б! рага11е1 1о 1ће И1иг§у, аб ап аг1Шс1а1 ћоИу, МипИеИ оп 1ће поп-еисћапбИс рппс1р1еб оуег1ес! \У11 ћ бсћо1аб!1с
апс! га11опаИбИс 1<1еаб о! 1ће М1бе ЕпИ§ћ1теп1. А са!ћесМбп сор1е<1 1гот 1ће
\Уеб1егп Еигореап рге!епсИп§ \У1бс1от апИ гаИопаИбИс бсћоо1 буб!ет бћареб
т е п шћо ћоаб! о1 бирегНс1а1 кпо\у1ес!§е о! 1аИћ ап<1 Ио§таб, ћошеуег \уИћои!
1ће ро\уег о! 1ће Но1у брт1. ТћегеГоге, бисћ ап иргоо!ећ бирегПс1а1 са!ћес1бт
с1аббеб ћауе ћа<1 1ће орробп!е гебиИ: И 1огтеИ т е п о! 1ике-шагт геИ§1обИу,
\уМсћ еуеп јибННеИ 1ће бргеаИ о! а!ће1бт.
ТМб бутробш т са11еИ ћаск 1о 1ће ароб!оИс 1л1иг&у аб 1ће оп1у боигсе о!
еуегу СћпбИап 1гапбИдига1тп.
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