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051т тапјхћ^отћо- 1 ЈакћИобгаГзкхћ §гезака и 
о^ој кП0121 зи гарагеп! 1 бги§1 пебоећас! 1 пехаргатто- 
зк± - озоћ11;о ро рхћапји ћгоја 1 хтепа с1апо^а рогосИса 
па^едепгћ Је^геја Тгаупхка - кој± зи хтН и ћот §габи 
пајтапје од росећка оуо§а XX зћо1јеса. Озгт ћо§а, хгоз- 
■ђа11 зи 1 пекх ргИогх којх зи и ћекзћи ћШ па^ебепх с1а 
зе ргИази, а пизпа зи тапје Ш ухзе 1 пека оћјазпје- 
пја, која ћгаае пек1 роћотсх тојхћ Тгаупхсапа.

Хћо§ з^е§а ћо§а ргткирз-о зат 1 ћозћатхси аа ћга- 
аепје з^акот ко је рт1тл.о кпј1§и ”Тгауп1ск1 Је^теј!" 
зИјећесе ”1зрта^ке 1 дорипе” ргета зјесапји ргезгује- 
Ић Јги§о^а.

I

ТЗРКА УС!

- па 2. зћгапт, ћгесет зћа^и: розИје хтепа Мткг АВ11ГО-
ЈГО, зћаутћт "1 М1к± АЂТАВСЏ 12 Затазе^а"

- па 4. зћтап!, дти§от зћа^: §1ата1 хг^от ртђке ^оде
је Ваз-Випат /пе ВА8-ВОТАЕ/

- па 7* зћтапт, §отпј1 зћа^: 1%а ттјес! ”се1лгтћка” 18-
ртаутђ! ааћит па 1о.1Х, а пе 1о.Х1

- па хзћој зћтап!, бопј1 зћау: 12а тхјес! ”пеко11ко” -
додаћ! ”дисапа”

- па 8. зћтап!, сећ^утћ! теб. оЗоа^о: итдезћо тхјес! ”о—
се^е” зћа^тђт "пје§о^е"

- па 1зћоЈ зћтапх, бопј1 зћау: 12а Т1јес1 ”ћт§о^1пи"
<1о(1аћ1"о(1 1891. §о<Ипе”

- па 9- зћтап!, допј1 зћа^: 1га гаЈпје Т1јес1 "Јазепо-
уас" аоћаћз.: "§ћје је 1 ићтјеп"

- па 18ћој зћгап! роб 4-/ за<1а ^1(Н Јорипи /§епеа1о§1ји/
- па И.^зћгап!, ргУ1 зћа^: тга ттјес! "Је^тејзке ор-

зћхпе", Јодаћх: "ра 1 шаћтспе кпј1§е"
- па тзћој зћтап!, хга ртуо§ зћа^а: зћаудЛ! паротепи

"утШ кпј1§и "ТВАУШК С1Ш) I КЕС1ЈА” оа Кт. Ра- 
ртса /1975/ зћг. 118.
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- па 12. ођгаго., и рхчгот геДи ^оге: итјез1;о "је" •ђгеђа
зђа^хђх ”зи”

- па 13. з!;гап1 ^оге розИје гхјесг "га 1;екиси §о(Ипи"
<1.о(1ађ1: ”па Исхђасхј! као дги§е тхс^ођ"

- па 14. з-ђгапг и <1уапаез1зот геЈи обоа^о хга ггјесг:
"шгез-ђ!” 1;ге1)а <1о<3.а1Ј1: ”и 1;оки &о<Ипе"

- па 18. з1;гап1 и бопјет зђа-уи од г1јес1 "та1ођгео^с1"
1>г1за1;1 "та1о"

- па 2о. з-ђгапх, ре1;1 гес1 обоа^о хга ггјес! "Ма1б.аг"
(Јоб.а1з1: "Их теј1;еГ"

- па 24. з1згап1 и бопјет зђа^и: 1зге1за хзрга^хђх "с1а" .и
"дг", а Јо1е игеђа ргекггзИ;! озпаки роб. 4-/ јег 
Гођо^гаП ја пх је ргИозепа

- па ђзђој з1;гап1 и ргебзадпјет гес1и 1;ге1>а хзрга^хђх
§од±пи репагопхзапја с1г Нозепгмеђ^а (1а §1аз1 
"1962" итјез1;о 1967«

- па 25- з1?гап1 и згед±п1 хз1;е 1;геђа хзрга-ухђх §о(31пи
гоЈјепја 2ЂАТЕ <1а ^1аз1 19оо /а пе 191о/, а 
Јо1е ко<3. 4-/ (Зхбађх па з-ђг. 92

- па 26. з-ђгап! и гадпјет ге<1и коа паротепе роЈ 4-/ ђа-
кобјег (1о(1ађ1 зкг. 92

- па Зо. зђгапђ и ^огпјет з1;а-7и ргекгггИЈ! "^1(11 рг1-
1о§", јег §а пета

- па 31. з-ђгапг и згеб3.111 о дг Аугати Ађђјази хга ггје-
с! ”за(1а" ■ђгеђа гзрга-уТђ! -ђекзђ;, с!а де "зеГ 
Кађтпеђга ргеазјеапгка ХЈзђа^пое зида Ји§оз1а^х- 
је"

- па 41. зкгап1, рг^х зђа^, хаа ггјес! "оз1а1е" Јоб.а1;1 •
"зезкге"

- па 44. 5-ђгап1, бги^г з-ђау, ко(3 §еотеђга 0ЕЋВНА1Ј8 зђа-
^хђх хте "НЕВ8СН/Н1пко/"

- па гз-ђој зЂгапг и бопјој ро1оу1п1 коЈ Бие 8АЋ0МА и-
теђпиђх з1о^о В.

- па 45. з-ђгапг
- геб сеђ^гђх: хга гесг "^еИко" боба-ђ!" којг

је аа-ђхт ргезеИо и 2а§геђ> Ро<1 
кевђепјет,

- геб сеђ^гђ1: итезђо гесг "пгге” зђа^хђ! ”^1зе
- геб бе^еђх: итезђо гГјес! "кој1” зђа^хђх ”0п"
- геб 13: хга "х" зђа^хђх "пје^о^"
- геб. 15: 12а "Т1ШТК1" зђа^хђх "зђаг1"
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- геа 17: 1га "адЛош”-зћауГкЈ.: ”и кис1 ћгаћа
Јакоуа /Вокога/

- геб 23: 1за "М1ко" иодзз-ћо "Ј" зћа^1ћ1 "I" 1
12а "ша108" зћа^Гђ1 "ћигзко^"

- геа 25: Вгхза-ђ! "која је 12&ог11а 19оЗ"
- геа 24: 12а гес1 "зћахклгао" аоаа1;1: "ао уе-

Ико^ розага ^гааа"
- геа 26: хга "Јиае" зћа^Гд!. "М", итез-до "тип-

•&ага" зћа^И;1 "тићЂага" 1 1га 
"1" аоаа-ех "рогоахса"

- геа 35: Гга "роз1је" аоааћз.: "ргуо^ з^ећ-
зко§ га-ћа"

- геа 38: тга "казпхје" аоаа1?± "ао 1942."
- па 46. з-ђгап!, и аезећот геаи оаог^о, дга Г1јес±

"Бо о^е" итећпић1 Г1јес± ”з1;аге ћозапзке"
- па 47. 5ћгап1, и рг^от геаи, итјезћо гтепа ЈТОЕ,

зћа-уГћ1 НАЈ1МА
- па з-ђгапата ао 54. 1та ^гзе тап јхћ ±зргауака, а1х

се зе хз^е аопе-ђх роа II БОРЛИЕ
- па 55. зћгап1, и р:гуот геаи: ггтеаји гхјес! "рока-

рапје ујегпгка" итећпић1 1 гхдес "итгИћ", а 
па кгаји з-ђа^а аоааћ1 гхјесх "и Јајсе 1 Ви^ој- 
по”

- па 57. з1;гап1, и аги^от з-ђалги и згеа1пГ: ргесг17а171
г±јес1 "8а1атопа Оаопа" 1 ггдес "ајеса", а гга 
гхјес! "ИкуГаз-гап!" аоаа1;1 гесеп±си: "Мозе 
Р1ИТО Нахтоу је ћхо огепјеп за Е8ТЕВ0М ксегкот 
Мобе АЂТАНСА "С1ШОСг". ,1тао је 3 ксегке 1 з1па 
8апћи, оа којјћ је зато кс1 8ага ргегГуПа, 
зааа Аћхпип, XIV! и Загаје^и.

- па 6о. зћгап!, и.аги^от зћа^и, 12а Г1јес1 "јеЛпа^
ксегка" аоааћх з.те 'Чзака Вокога 8АЂ0МА Ви1ка".

- па хз.ћод зћгапх и ћгесет зћауи, тдезћо Г1јес1 цт1а—
аја" ћгећа гзргауГђг <1а §1аз1 "зћагхја"

-па 67. зћгап1, и аги^от зћато, 1га г1јес1 "итг1а" 
аоааћ! 1 ^оахпи "1931”

- па 67. зћгап1, аги§1 геа оаог^о, 12а "з1п Мозо" ћге-
ћа аоааћ1: "кој1 је итго и Ијетаскоз 1945.ро- 
з11је карГђи1ас1је Н1ћ1ега" -/о рогоа1сата 
АТ1ЈА8 ^1^1 БОРННЕ/

- па.69. зћгапз., аги&ј. зћау, 1зргеа 1тепа ЕМ1СА з1;а-
^1ћ1 Г1јес "ксегка", која зе П1је иаа1а.
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- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

- па

7о. з1;гап±, зка^, таа тшепа "ксегка Не^хпа”
до(1а-ђ±: "ВИа је ис1ке1ј1са"

75. з-ђгапх, ггес! з-ђа^, коЈ М±ке АЋТАКАС 1зргау1к1 
осе^о ±те тјезко Најхта ба је КАЂМЕ
/о рогоатсг АВ1ШИ ^101 "ВОРОТЕ"/

76. зкгап!, и рекот геби о<1О2§о: ±2а Г1јес1 "котзз.- 
ја" доЈа171 "МизИтап"
- и згеЛпх: ±2а гх јесх * "Возхка зе зразИа" -ђге-

Ва итекпиМ гхјесх "као ахје-Се" - 
12 Бјако^а ••□

- и зИјеЈесет геби: хга рге21тепа Нотапо, з!;а-
' у±1;±: ’Чгес1 згп је Вепјатгп"

79- з1;гап±, и ЈеЈапаез-ђот геЗи обогео, ргекгхгИ;! 
г±јес "пај^а-зе"

80. зкгап! ,1;гес1 з1;а^, гга "о1;з1и2±о ^ојеки" боба- 
■ђг "кгајет рг^о^ з^је^зко^ га-ђа"

81. з^гапл., рот1 з-ђа^, 12а гГјесг "ксегка" з1зау1- 
■ђх "Јако^а" - Ваће1а •..

85. е^гап!, Јги^! зћа^, и зез-ђот геЈи: 2ат1јепИ;1 
ггјес "рггје" за "розИје", а и озтот геЈи обог- 
Јо гга гхјесг "^осНпе" зкауЦ;1 "итего 1915«6»”

84. з-ђгап!, је<1апаез1з1 геб обогЈо, 12а Г1јес1 "осе- 
уој" ргекгхгИз! "потој гаапј!" 1 з-ђа^гђг г1јес 
"кисд."

87* з^гапг, Јги^! з1;а^, ргг кгаји: 1га Г1јес1 "иба- 
•ђа га" 1зргауЦ;1 <1а ^1аз±: "га Итага, ВаУ1(1а 
ЕШС1а, а пјепа ксегка га АИгеЈа Е1ИС1 и 8ага- 
је^уи".

88. зђгапл., и се1;уг1;от геди оЈог^о: 12а ггјес! "ко- 
го1;ата", Јод.а1;1 "^Да^П! то111;е1ј"
- па кгаји хзрга^И;! сГГги 5 за 4 - ксегке ...

89. зћгапх ргекг1^11;1 кекзк оЈ Језе1;о§ геда "1е1;о- 
^гетепо ... <1о ггјес! "гагоМјеп” /VI сН Јорипи/
- Ј. Ка1бегоп је Јокђогггао 1927» росНпе; .
- 12а ггјесг "изрје1о" ипхјекг: "1941., за гепот

1 сГуоде Јјесе" — Ја роћје^пе ...
- и 1;гесет геби 0Ј02Ј0: гзргауЦЈ! "Матгс је 1та- 

, о — гаЈдааи"
91. з1;гап1, и Јги^от зкауи, 12а "рокгзкепа", з1;ау±- 

■ђ! "кој± је" гекао ...
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- па 92. з1;гап1, кос! рогосИсе, 1зака Е. РАРО ро^гезпо је

2ар1запо о т1ас1јој ксегк! Т1ЂБ1 - ■вгеђа 1јо ргек- 
Г1211Ј1 До кгаја з-ђа^а

- па 95. з1згап1, ргух зћа^у, о Рар1, е^ауЦЈ! ”па зћгап!
26"

- па 94. з1згап1,и аезе1;от геби оЈогсЈо: ргекг12И;1 Г1је-
С1 "рг1је га-ђа"

- па 96. з1;гап1, па кгаји 1;гесе^ зћа^а, гатгјепИз! 1те
"•ђ.В1апкиса" за "1;.81;иг1аса /Ез-ђег/"

- па 97* з-ђгапЗ., ргуг з1;а^, 12а гадпје гхјес! "Тга^пгки"
<1о(1а1Ј1 "пе^о и Загајеуи"
- 81п 121дог је ђго б1гек1;ог Ухзе екопотзке 

зко1е,
- па 98. з-ђгап!, и зез-ћот геби одог^о: тјез1;о "Јги^а

ксегка" з-ђа^гИ "песакгпја, а и Зезе^от геди 
тјез1;о "песак1пјот"з1;а^±1;1 "гоЛсот"

- па 99. з-Сгап!, и се1зуг1;от ге<1и оЈог^о, 12а г1јес1
"Најто Најоп 1" з1;аУ11;1 "пје^о^ з1п Егга"...

- па 1оо. з1;гап1, и рге^габпјет геЗи: 12а гхјес! "роз-
11 је" аоааћ1 "рг^о^ з^је1;зко&"

- па 1о2. з-ђгап!, 1;гес± геб. одогдо: 1га ггјес! "зхп
оз1;а" 1;геђа з1;ат11;1 гхјес "Вег" итјез1;о "код." - 
рогосИсе .. •

- па 1о5. з^гапх, и се1?уг1;от геЈи 0З02Ј0: 1га г!јес1
"газ-ђг&и" ите^пиђх гхјес "пагода" - ^гааа ...

- па 1о6. зћгап1, ргУ1 зћа^, и ргуот геб.и: итјез1;о Г1-
јес1 "з11Једес±" з1;а^11;1 Г1јес "1;акодјег" - 
иргата1к

- па 1о9. з1;гап1, ргУ1 зћа^, па кгаји 1з1;о&а <3о<1а1;1 1га
Г1јес1 8-ђ. СгГа<Изки "јег зат као гаЈп1ск1 1је- 
каг В1о зитпјгу Ја ротагет раг1;12апе"

- па 111. з1;гап1, бги©1 геа оЗогЗо: 1га Г1јес1 "као"
аоЈа1;1 1 "уеса" . . је^. орз-ђ.

- па 112. з-ђгагп. роЈ 1;ас. 3. па кгаји: 12а Г1јес1- "пај-
ђгојп1јот" ао<1а1;1: "об з^1ћ" - орз1;1па

- па 114. з1;гап1, аги§1 з1;ау, роб. 1;ас. 5» и згеа1п1 2а-
т±јеп11;1 Г1јес "ргериађеп" за Г1јесзи "засиуап".. 
зкого 18к1;јисгуо ...

- па 114. з1;гап1, аги§1 з-ђа^, ±га Г1јес1 "је гааИо" и-
тећпић! "2а уггјете гаћа" - јоз ...
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ОВЈАБИЈЕИЈЕ

^епеа1о^1 је_КО№ОНТ1

Ргаоћас слге ■ђгаупз.ске •рогобјсе ~ ЈЕВИНАМ је палгоа— 
по ЈоаеИо п Тгатахк кгајеш 18« Ш росећкот 19.о§ аћо- 
1јеса /око 18оо.§./ као т1аа1 ћг§о^ас. В1о је уес оге- 
пјеп 1 хпао је а^а зхпа. Зкагтј! з:ц> Јаако^ је па511је- 
ахо оса и кгбоуд.пз., а т1аај1 зхп МОБЕ је као т1аа1с исхо 
и Загаје^и и газпхт ”јез1^оћ” 1 розкао је "Наћат”. Оае- 
пто зе и Тгаупхки за НЛНЕЂОМ, з којот је 1тао 4 зхпа. 
Као ћаћат је и зкагозкх 1зеИо 1887. б°^пе и Јегиза1ет 
ро зкагхт оћхсајхта з^есапо - а11 је ке 1зке ^оајте ит- 
го и Јегиза1ај1ти па зат Бап Воз-Азапа /па^оапо је оћо- 
Ио опаа оа та1аг1је/. 8ирги§а НАНЕЕ зе је лггаћИа 31по- 
^хта и Тга^п1к 1 21У11а је јоз око 25 ^оШпа &о 1915«6»

Бћаг1ј1 пје&о^ ћгаћ ЈААКОУ је ±тао зато јеапо^ 
з±па ЈЕВИНАМа, кој1 је 12 геИ^1о2п1ћ ргеагазиаа аоћ1о 
паа1так МЕНКАВО, зћо 2пас1 "оћкир1јеп”, ра зи §а 1 гуа- 
И МЕНК1ЈБ. Оп је Мо^ћг&оуас, 1тао је 5 З1по^а 1 2 ксег- 
ке. Најт1аај1 з1п МОБЕ је итго као т1аа1с, а озћа1а 4- 
ћгаћа зи ћ111 О2епјеп1 за ајесот.

Нај5ћаг1ј1 51п Нат-МОБЕа, Воћог-ЈЕШНАМ ћ10 је 
^131 сд.потагк ћигзко^ 'Уега.гаћа Возпе 1 као ћака^ је то- 
гао 161 за оћотапзкот ^1ааот 1878.81иг1о је аа1је и 
Ма1ој А21Ј1, и тдезћи Мап131 коа 8ш1те /12т1га/. 1тао 
је 1 оп тизке /ујегојаћпо 1 гепзке/ ајесе, аИ П1је ро- 
гпаћо коИко 1 пј±ћо^а 1тепа. Оп је итго росећкот XX 
зћо1јеса, аИ розИје^т1ааје§ ћгаћа ЈОБЕЕа /то^а ајеаа/, 
ко^а је 2аапј1 рић аозао розјећ1ћ± ргеа пје^о^от зтгси. 
Оуај аги^1 31П Нат-Мозе-а ^агаа-ЛЈБО, тој ајеа, ћ1о је 
ћг^оуас тапиГакћигпе гоће. Огепјеп за К1ЕК0М АТ1ЈАБ ±2 
Кгајгпе, гтао^је 1уа з1па 1 сећ1Г1 ксегке. Бћаг1ј1 з±п 
/тој оћас/ МОБЕ 1 тој зћг1с ХАВ1К ћШ зи оћа ћг^0УС1. 
Ксегке ро зћагозћ1 зи ћИе: ВАНЕЂ, МАХАЋТОУ, ЂШ1А 1 
0ВАБ1ЈА. Б^1 зи ћШ огепјеп! /иааће/, а11 Ваће1 1 Ма- 
га1ћа п1зи 1та11 ајесе. Мој оћас М0ЈБ1ЈЕ је 1тао ауа 
31па - тепе ЈОБЕЕа 1 то^а ћгаћа 1БАКа, коЈз^је итго пе- 
огепЈеп 1925« §оа1пе, а оз1т паз ћИе зи 1 сећ1Г1 зез- 
ћге* Оћас 1 зћг1с 2аа1к зи зћгаааИ и Јазепо^си 194-1. 
а0 194-5. &оа1пе, а ја зат роћје^ао 194-3. рагћ12ап1та.

Тге61 31П Нат-Мозеа зе^г^ао САВ1К 1 итго је 
т1аа? пеогепјеп 1885« ^оЛпе. Сећугћз., пајт1аај1,з1п 
је ћ1о ЈААКОУ, кој! је 1тао зеЈат З1по^а 1 а^1Је ксег-
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ке, об. којз-ћ ао рх^о^: зујећзко^ га^а пхјебап зхп п!је 
Ђ±о оаепјеп, <3ок зи ође ксегке ђИе уес и<1а-Се. ОСас Ја~ 
ако^ 1 4 зтпа еи ЂИ± осГуедеп! 1 зћгабаИ еи и Јазепо^- 
си /1941-42. ^оЛпе/, као 1 шајка ЂОТА 1 з-ђагтја зезћга 
Ваће1 иЈ. 8А10М и Вагаде^и, <1ок је ш1а<1ја К1ага иа. М1Ј- 
8АЕ1А ишг1а гап±је и 8агаје^и. оз!;а1а 5 з±па кој1 зи 
ргеззлгШ га1; и хгћае^Изћ^и, 81шоп је ишго ±2а га-ђа и 
2аегеђи, а зхпо^! Језиа /ЗАЂУАТОК/ 1 Бап1е1^/ВАКК0/ 
ј05 т/гче и 1ђа11ј1 /МИапи/ 1 и 1згае1и /Вхзоп Ђесхопи/. 
8аТ\/аћог хша 2 ксегке а Бапко пеша Јјесе.

Мој 3-ђгд.с ХАБ1К је 1шао зтпа Ј08ЕЕ-В1ЈКТа 1 ксег- 
ки ВЕ1Ш. 81п ЈозеГ заба 2ј.-у1 и 1згае1и /и СН/уа-ђ-8ћтие- 
1и/, хта ђакобјег сГуа^зтпа /баћге/, од ко^з-ћ је з-ђагхјГ 
1ШВ1 - а&уокађ, чес огепдеп 1 ±та <1у±је та1е ксегке, а 
ш1адј1 З1п АМ08 за<3а з1иг1 ^ојп! гок и 1згае1и. Вјхћо- 
^а ћака В1АИКА /зирги^а 2а<3гка/ је ћакобјег ргеззлгИа 
и ггћае^Из-ђ-ци и ГђаИј1, зааа 2±У1 и 1згае1и.

06 тојгћ зезћага пајзћаггја Н1ЕКА иа.1 ЛТКЛЂАЈ 
2ГУ1Вео^гаЈи; гта ћг1 згпа 1 ксегки: Веопа, Магха 
1 Јозка, а ксег К1аги-Већи. 8у1 зи ргегх^Ш гаћ и 12- 
ћје^Изћ^и Ш и рагћ12ап1та - озхт пајзћаггјее з1па 
1ПБ- Ђеопа /Викха/, кој1 је као ји&оз1о^епзк1 оГхсхг 
ћхо и пјетаскот гагоћ1јепгзћуи. М1ааја зезћга Р1АИА иа. 
КАЈЈЛЖОИ ргегз^Иа је гаћ за тигет ргоГезогот 8АЋ0М0И0М, 
ксегкот Ђогот 1 зхпот Ваугаот-Ваћот. Ксх Је иааћа 1 гта 
а^е ксегке, а 21VI и Ти^апи /Б^ајсагзка/, а зхп Ваћо 
је таз1пзк1 хпгепјег 1 аокћог паика, 2гу1 и Ђопаопи, 
ј_та ауа зхпа. Тгеса зезћга КЕСгША, иааћа БШТТЕК је 
ишг1а 1953. ^оЛпе. 1ша1а де ксегки Е1и 1 зхпа 1зака - 
Вгаси, кој1 за ТатШјата 2±че зааа и 2а^гећи. Миг Ве- 
§±пе 8а1отоп Бгићћег је ћхо ћг§оуас ротоапе гоће и §1- 
ћепхки, итго је розИје гаћа 1949. §оЈ1пе. Пајт1ааја 
зезћга Т1ТБА, иа. МП8АЕТЈА је 2Ш1а и 8рИћи ао 1943- 
^оЛпе кааа је оа Ихјетаса оауеаепа за тигет и Вео§га<1. 
§аје зи зћгаааИ па Вапдхсз.. 0зћа1а је гадга јеЛпа Н1ИЛ 
јег је ћИа рагћхгапка.

Ргета ћоте, оа рогоахсе то§а Јјеаа Ј08ЕЕА КОИ- 
РОВТ1, заЈа јоз 2±у1то тој гоајак ЈозеГ-Вик1 и 1згае1и 
1 да ћег ајесе. Вги§1 тој гоајак ЈозеГ 8Т00КНАММЕК-8Т0- 
К1С,з1п осеуе зезћге ВОТЕ,^ћ1о је и пјешаскот гагоћ- 
Тјепј-еђ^и као оЛс1г, зааа 2Јлг1 и багаје^и.

м. оа рећ з1поуа ЈЕШНАМА-МЕВК1Ј8А, пхјеаап ^ј-ве 
П1је оа з±па ЛЈБЕ је озћао 2IV т1аај1 зхп 8АЂ0М0И
КОШГОНТ1, ргаупгк, огепјеп, хша јеапи ксегки. Чес± ћгој 
роћотака оуе рогоЈхсе КопГогћ! је озћао оа тој1ћ иаађхћ 
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зее-ђага и Ји&оз1ау±ј±. 0(1 з^г^са 2асНка и 1згае1и,о<1 
ЈАКОУА-ВОНОНА К0ШГ0ВТ1 /МЕВКЛбА/ ргезллгИа је зашо јеД- 
па ксегка ВАБЕЂКА МОЕНО, за<1а и Ијијогки.

И Багаје^и, шаја 1977* Ј.К.





II
Б 0 Р И N Е

Коа рогоДјсе АВИГОИ /зћг. 75-76/ - о М081 АВ1ТГОИ:

5а рхчгот аепот КАНЕЂОМ је 1тао зхпа БАУ1ВА-Во- 
ћога 1 ксегки ЕЗТЕНИ.

8а Јги§от зепот ЗАРОМ, грајепот Ваћаг 12 Зага- 
јеуа је 1тао алга 31-па - За1отопа 1 Аугата-М1ки, 1 се!;1- 
Г1 ксегке: Когхки, Р1к1си, Мага1ћи 1 Зо1с1ки.

Зез-ђге Мозе /ксегке Баухаа/ ћИе зи: ЕЋОРЛ иа. 
ВЛШН и У1зе₽;гааи, 5АВА иа. МОИТ1ЂЈО и Тгаупгки 1 ВАНЕ- 
ЂА иа. КАТЛИ и Загаје-ци, која је розИје зтгћг тига 
ргезеШа и Тга^п1к за 4 та1о1јећп1ћ ксегкд..

Мозо 1 Најхт Аћхппп зи итг11 ргхје гапа, као 
1 зезпге Е1ога 1 Зага. Аугат Ађ±пип је оЗуеаеп 1942. 
и Јазепоуас 1 оЈтаћ ићхјеп, а 1зак Ап1пип је озпауЈјеп 
■ђезко ћо1ез-ђап 1942. и Тгатпп.ки, §аје је 1 итго роз11- 
је пекоИко тјезес!. Наће1а Каћап је оа^еаепа и јапиа- 
ги 1942. и 1о&ог и Зп. Огаахзки, ^аје 0е 8^гааа1а. Зћа- 
гхја ксегка’ Викхса Вгопег и ЗрИћи је итг1а ргЛје гаћа, 
а аугје ксегке /У1аа 1 Езћега/ зи 12ћје§1е 12 Ва1тас1- 
је и Атегхки, е^0е 1 зааа 21Уе. Угаа је иааћа га НаГа- 
е1а Ће^1а, а Езћега је пеиааћа.

ЗАНА /Мозе/ АВИШИ је оа^еаепа за пеиааћот 
ксегкот Ма2а1ћот и Бјако^о, §аје зи оћје оћоШе оа 
рје^а^о^ ћИиза 1 опаје итг1е. 8ћаг1ј1 пјеп згп 8а1о- 
топ је таћигхгао и Сг1тпа21ј1 и Тгауп1ки 1 росео је зћи- 
а1гаћ1 Гагтас1ји. АИ кааа је оћас итго паризћ1о је 
зћиај-је 1 ргеигео је осеуи гаапји /коге 1 пагоап1ћ И- 
јеко^а/. 5а гепот ВЕИОМ гоај. АТ1ЈАЗ, која је 1941.ћек 
ћИа гоаИа ргуо аЛјеће, оауеЈеп је и Јазепоуас 1 з^е 
ћгоје је зћгааа1о. Ије^о^а зезћга Во21ка иа. Е1ИС1 и 
Загајеуи је рг1 орегас1а1 зћгите /Вазеаом?/ итг1а. В1- 
к1са иа. Р1ИТО и Загаје^и је за тајкот 3’агот оа^еаепа 
и 8ћ. СггааЛзки 1 ић1јепа за З1пот МОНЕИО. Зо1с1ка је 
ћИа иааћа га 5АЂ0Ж и Јајси. За тигет 1 а^е ксегке 
опуеаеп1 оа изћаза и 1о^оге 1 ЗУ1 зи зћгаааИ.

Мг.рћ. АУНЛМ /М1КО/ АВ11ГОМ, ^ш1аа Ј1 з±п Заге, 
гоајеп 3*ХИ 1919* и Тгауп1ки, 2ачтз1о је 01тпа21ји, 
зћиа1гао је 1 а1р1от1гао Гагтас1ји па Гагтасеићзк.от 
Гаки1ћећи и Вео^гааи 1948. И N07-1 је ка о запдЛећзк! 
карећап I к1азе ћ1о аетоћШзап. 0геп1о зе за ЛЂ130М
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КОТ1С,ароћекагкош, хшаји зхпа МАН1О /МОБЕ/, кој! је оче 
^осИпе д.1р1ош1гао па тесИсхпзкош ГакиГ&ећи.

КоД рогоб-јсе АТ1ЈАБ /зћг. 65/

ЈЛКОВ /ЈАКБА/ Ј.^АТ1ЈА8, гобјеп 1891. и Тга-удхки 
је Мо зишаг за бгесЗпје-зишагзкот зко1от и Загаје^и. Као 
1и§аг је з1и210 и Какпји^ ВИеси, Сагхпи 1 и Еојпхс! 
коЗ К1зе1јака, е^је зе охепго за 8и11;апот го<3.ј. АГКАГАЈ. 
Ргетјез-ђеп копаспо и Тгатахк гтао је Јуа згпа кој! зи 
роћас1ја11 е±тпа2±ји. 81;аг1ј1 зхп Ђеоп /ЈиЈа/ је гоЈјеп 
1922. а т1а<1ј1 Вгасо /Могхс/ је гобјеп 1926. и Саагпи. 
Јакза је за 8и11;апот одлгеЗеп и јапиаги 1942. ^оИпе и 
Јазепо^ас 1 осЗтаћ ро до1азки ићтјеп /како је ортзапо/. 
Мајка 8и11;апа је госЗјепа и Еојпхс! око 19оо. ^осИпе 
као пајтЗаЗје (ЗГјеће М01ШЕ; пји је а<3ор1;1гао пје^о^ 
ћгаЗ; АУНАМ /МАМ1/, оћа 31по^1 Ј1ШЕ, 1;г§о^с1 и Еозпхсј.. 
0<3 оуе рого<31се /Јакзе/ зразхо зе зато ЂЕОК, за<3а хпге- 
пјег п1зкоега(3пје и БрИћи, па -ђај пасгп з1;о је пје^о- 
тоте’з1;г1си А^гати А1;±јази изрје1о Ја (Зоћхје ргоризпгси 
аа Ђеопа, <3а тоае паз1;ат11;± ^гтпахгји и 8р1И;и /и Тгау- 
п1ки је ћ±о хзрхзап 1941. ^осИпе/. Ије^оу т1а(3ј1 ћга1; 
ВПАСО је паз1;ојао 1;ако(3јег <3а ^а рића ћјегг и Ва1тас1- 
ји, аИ ти ћо П1је изрје1о. Вхо је иЗгуасеп 0(3 из1;аза па 
Вга(31п1 коб. Копјгса 1 о^ебеп је и Јазепо^ас, §<3је Зе 
и&З-јеп. Ђеоп је аа ^ггјеше га1;а пајрггје ћ10 8К0Ј-е^ас 
1 с^а ри1;а је ћго ћарзеп и 8р1±1;и о<3 ГђаИјапа /ићуасеп 
де ћ!о касЗа је сИјеИо 1е1;ке/. РозИје ГарИ;и1ас1 је Га- 
з1з1;1ске ГђаЈгје оМзао је и раг-ђгзапе - и 4. зрИЂзки 
ћг1§аби IX (За1та1;1пзке (Зг^гагје об пјепо^ озпи-ђка 1 оз- 
•ђао (Зо кгаја га1;а; којг је (Зосекао и оз1оћодјепот Тгз- 
■ђи. Вго је опсЗа ^ес б1ап КР 1 роз1ап је ћго за ^гирот . 
т1а(3±ћ оГгсгга и МозкУи па з-ђибгје 16.111 1946. есЗје је 
ћго га^гзго се1;1г1 зетезћга и Уојпо-гпггпјеггјзкој ака- 
бетгјг "Кијћз-зе^а". 1948. &о(31пе зе је ^гаћго и Ји^оз1а- 
^1^и /аћо§ ЕегоГисгде 1В/. Иаз1;а^1о је зћисИје па Тећ- 
пгскот ГакиГђе1;и и Гјић1јап±, &<3е је ир!зао рећг зетез- 
ћаг, јег зи ти ћШ ргггпа-Ц 1зрИ;1 које је-ро1ог±о и 
МоБк\Г1. Росећкот 1949* ћ!о је ићарзеп гћо^ ћо^а зћо П1- 
Је рг1јау1о (Згиеа, кој± је ћхо па Ип1ј1 ГВ, 1 озибјеп 
па 8 тјезес1 га-^ога, које је о<31егао. В1о је оп(3а <3е- 
тоћШзап 1 ћезко је то^ао За1је <3а зћи<31га ћег 1как^1ћ 
згебзћа^а Ш з1;1реп(31је. ВоћЗлгао је и Гјић1јап± зато 
пеки ротос као ”зос1ја1по и^гоаеп" /2ооо <31п. об ЈКејо- 
па Зе зћапо^ао/. Копаспо је 1954. (31р1от1гао. Роз-
ћо П1је то§ао аГуГђ! о<3 роћроге, ћа^1о зе је га ^гЗ-јете 
зћисИја 1 Гоћо&гаГ&гапјет. ХарозПо зе је пајрггје и
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Ђјиђ1јап1 и ”81оуеп1ја сезће” бо таја 196о, а од ћаба 
гасИ и рге^игеси "Копзћгик^ог”^и 8рИ1;и. Раббо је као 
е1ауп1 хпахпјег Орегаћтуе и Јигпој АтетГС! /Ко1итћ1ј1/, 
обак1е зе розИ^е секгпаез-ђ тезесх, 1973» еоб1пе,^ то- 
гао^гаћ1ћ1 12 ГатШјагпхћ га21о§а /итг1а ти је гепа, 
а ксегка је з€ис11га1а и Уагагббпи/. 8аЈа ^гз! бигпозћ 
гикоуоббоса "ргхргета 1 р1апа” ОСИН-а К1зко§га<1пје.

КрА рогосјјсе КАКРЕРОИ /з*ђг. 88-91/

БА71Б 1 РЂОВА /Веага/ КАЂВЕВОИ зи хтаИ бе^е- 
ћого Јјесе, 1 130: 8а1атопа, Јакоуа, Езћеги, ЗаЛи, /IV- 
гата-Матхса, ћеИз ји-Ббки^ Уепесхји, Ђеопа 1 1216ога; 
■ђј. рек 51поуа 1 сек1Г1 ксегке. 8^а зи Зјеса гобјепа 
об 1894. 6о 19о8. $оа1пе. 06 о^е б^есе је зато Б1ка 
итг1а.као бје^ојсбса об ТВО козћ1ји. Мајка Веага је 
итг1а 1925, а Вау16 1937. и ХуогпЦш, ебје је ћ1о коб 
ксегке Езћеге Вагагоп. 8^1 озћаИ с1апоу1 зи босекаИ 
194-1. еоЛпи 1 ргегтуШ, обпозпо зкгабаИ зи и га-ђи 
како В11је61: ргоГ. 8а1отоп зе зраз1о за гепот 1 6уо- 
.је бјесе зкггуапјет и Ва1тас1ј1, 6г Јакоу, уећеггпаг, 
ргећјееао је 12 8гћ1је и БићгоУП1к 1 зкгјдгао зе и Ба1- 
тас1ј1 га ^Г1јете га-ђа. Огепбо зе 1927* за Ве1от Ђе^1 
12 Зтебегеуа, кода је гобИа јебпи ксегки 1 31па ВаУ1- 
6а, аИ је итг1а 1933* Јакоу зе ропоуо огеп1о 1936-37 
за Уегот 0а1 12 Зотћога за којот је 1тао кс'ег Ат1ги 1 
21Уе бб 1948. ео61пе и 1згае1и /Јегиза1ет/.’ Уепес1ја 
зе и6а1а 1934. га 1216ога 8итћи1о^1са и Загаје^и, з кб- 
те^је 1та1а ксегки С1си. 1зе1Ш зи и 1згае1, ебде је. 
тиг итгб па^орегас1ј1 ргозћаће, а ксег С1са је иба-ва 
1 ггу1 и Уаз1п§копи. Уепес1ја заба 22лг1 6а1је и 1зга- 
е1и /Каћагј-ја/. В1ка је итг1а и 14-1;ој §о61п± и Тгат- 
П1ки.

РгоГезог 8а1отоп Ка16егоп је росео ргеба^аЛ и 
Јеугејзкој вкоИ и Вео&габи 1929» Реп21оп1зап је 1951« 
2ћо§ ћезке ћо1езћ1 ћићге^а розИје перћгесћотгае. 06 
ће е°61пе /1951/ ргеизео је. бизпозћ 8екгећага 8ауега 
^еугејзкбћ орзћ1па Ји&оз1а^1је и Вео^габи, који је ^г- 
510 6о 1961. бо<31пе. Итго је 1968. §о61пе.

816а Ка16егоп је ћИа пеибаћа.. Оћ131а је за 
рагћ12ап1та‘1941. и зити 1 ћгго је ро&1пи1а. Ђеоп.Је 
зразеп и Вео^габи, §6је зе је зкг^уао "роб ћибј1т 1те- 
пот /згрзк1т/. РовИ^е гаћа огеЛо зе за 01$от. Као 
ћгеоуаск1 2азћирп1к 21У1 1 заба и Вео^габи. 1г16ог, 
пајт1а6ј1, ћ1о је тећап1саг; зкгзлгао зе је га УГ1јете 
гаћа ћакобјег и Вео&таби, а11 је 1рак ићуасеп об Мје- 
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тасаГ 1 ћђгабао и 1о^оги.

Коб. рогодз-се 8Т0ТТЕК /8-ђг.98» - итећпић! ргхле.рого-
сНсе аг СЂАЗЗа/

• * Јебап об рг^1ћ 1 {51ауп1ћ сИгекћога битзко-рИап- 
зко^ ргеаизеса ”П(јЛНп па Тигоеки коб Тгаттгка ћго је 
ћег зитпде ЈУ1ЛК8 8Т0ТТЕК. Угзхо је аизпоз!; кећпгско^ сН- 
текћога и зитг ко<1 зјебе. 1 ргел/оза ћа1уапа об 1917»6* 
8а зирги^от ЕЕУ1КОМ гтао је ргг ћо!азки бугје ксегке 
/Магки 1 1гепи/. 1гепа је итг1а 1921. а опба зе гоЛо 
51п АДТИВ 1922. ^осИпе којт је обгазкао и Тигћећи 1 
розјесхтао је Уећгки ^гтпахгји и Тгаупгки ћо од1азка 
за рогосНсош и За&гећ - 1939- &ос11пе. Макз 8ћоћћег је 
гаЛо и ’’1ЈСгАН”-и зато ћо 1923» каћа је ћа Лгта ћИа 
ргобаћа, 1^а11јап1та. 06 ће ^осНпе зи ћШ и Рићгсеуи 
коб 2,. зћапгсе Бо1ас па гтапји ^е1ерозјебпгка В1Јћ1М1В0- 
■У1СЈ1?’ ^бје зи озпо^аИ Раћггки а!коћо1а. 1937» еоЛпе 
^гаћго зе и Тигће, а ргеб гаћ 1зе1Ш зи и Кгкзтс /Сг- ' 
пи Ср;ги/, оћак1е је ћа рогобгса 1943- Бобгпе /розИје 
кар1ћ.и1ас±је Газтзћтске 1ћа110е/ об Шјетаса оћргет1је- 
па и-1о§ог Ве1зеп-Вег§еп и Ијетаски, §6је је Макз итго. 
Зирги^а .Е^гга 1 зтп Агћиг зи ргегтуШ гаћ и 1о^оги 1 •
^гаћШ зе и 2а§гећ. Ксегка Магћа зе је ида1а рге гаћ 
га ји§оз1оуепзко§ тадога 81а^ка ВЈЕЋАЈСА з кој1т: је етг- 
§г!га1а и Атеггки чес 1941. Каћа је Вје1^јас ћго репгг-. 
опгзап ргезе1Ш зи и Ераптји, ббје 1 заба гг^е. Мајка . 
ЕИп.га 1 ћгаћ Агћиг зи 12 За^гећа 1948. ^оћгпе 1зе.1Ш 
и 12гае1, а11 је 195^-» §оЛпе тајка оћ151а ксегкх. и 
брапгји ^сЏе је оћоШа 1 итг1а 1958» еобгпе. ,

Коб рогоћјсе Е1ЕВТЕЂ /зћг. 1о2/ ’>•• :-

Зћаггј! З1п ЋЕОРОЂВ /Ро161/ је ћ±о и ргуот з^ећ- 
зкот гаћи гагоћ1јеп и Ризгјт, ^бје је озћао. М1а6ј1 згп 
ШЈВОЂГ /КисН/ је рггје 6ги§о& з^јећзко^ гаћа гаЛо и 
гибптки Вјићгј!. 2а угтјете гаћа закг^ао зе је и бгћх- 
01 /розћо је ћ±о роћје^ао 12 гагоћ1 јептз-ћуа/, а розИ- 
је гаћа је га<Ио и рибп1ки Бгуепгки /Казка/. Ко2^ је 
зразго зћо1аг МАТНА8, кој1 ји је 1 оуеп1о. 8аба 2ТУ1 
6а1је и Тгауптки као З1гоћа ибо^а. Негтап Е1егће1 за 
гепот 1 Јјеса 1216ог 1 Јибтђа зи О(3лге6.еп1 и изћазке 1о- 
^оге 1942. ^обгпе зћгабаИ.

Коб рогобјсе Ј1ЈРЕ М. АТ1ЈА8а /зћг. 65/
ЈЦе^оу оћас М08Е, којг је итго 1 гакорап ћто и



- 5 - /борипе/

8рИћи 186б.^оа1пе /р1зе пје^о^ зхп А^таш/ хтао је Вга- 
•ђа ЈЛ1ГО, ко^а зи гуа11 •ђ.ЈАК1б1Ј4 а ђ1о Је зћтисап орап- 
саг 1 загас. Оп је хшао зхпа МОБЕ /ко^а зи глгаИ вМози 
сИ Јакхси”/, Вг1си, га-ђхш рићптка, огепјепо^ за 8АК0М 
годј. РАРО, која је казпхје роћје^1а за РЈтказош БКИ- 
ТТЕК, шигет КЛНЕЕЕ, зезћте Мозе и ГђаИји.

ЈиЈа, Рибо е1 тићћат, ћт^о^ас 1 кпј!§о^е- 
гас је итго и ТгалтГки 1924. ^обхпе об к1јепи!;1 зтса 
/тпГагсћа?/, а пје&о^а гепа 1ДЈИЛ 194о. какобјег и Тта^- 
пГки. Вти^! зхп 1г1дог, ћта^ат је тзеИо 12 Веса и 
8АБ ро па&о^оти 1 ирикзћуи ћаба з-ђибеп-ђа 1зака А1Ј;атса 
”АЂТ18”а Ш пје^оуо^ ћтака ис1ће1ја А^таша. 1г1бот је 
ћ1о зктиспјак за о^атапје ћ1а^ајп1ск1ћ ^02с1еп±ћ каза. 
И Затаје^и зе ртхје оЈ1азка и Вес огепхо 1 и Атетд-С! 
је доћхо ћт1 з1па.

Бти§1 ћтаћ Мићћата БиЈе - ЈАКОУ -ћ.ЈАК1бЏ је 
ттао озтш зхпа Мозе 1 сећтт! ксетке: Каће1и, Еепи, 8ип- 
ћи 1 Ђипи - з^е и&аће ^ап Ттауптка. 81п Мозо /<31 Јак±- 
си/ је хтао <Н*а з±па /МттИа 1 Јактси/. МттШ Је за 
гепот 1зеИо 1948. и 1зтае1 1 опбје зи оћоје итт11. 
М1адј1 зз.п Јактса је ит1го^1јеп1 ртоГезог 1 ггух и 
За^тећи.

Кос! ротобјсе КаГае1а Л. АТ1ЈА8А /зћт. 67/

Озтт зхпо^а А^тата 1 Веопа /Ји<3е/, ттао је 1 
ксетки ВВАК1ГО, која је ћ11а иЗаћа га КаГи РТНТО, з1из- 
ћепхка Сгтадзке орзћтпе; ^тшаИ зи ша1и ксетки Р1оти. 0- 
зтш А^таша /којт је ртегтуто и 2агоћ1јеп1зћ^и и Пјешас- 
кој/^ з^1 зи с1апо^1 о^е ротосПсе зћтадаИ и 1оеот1ша 
изћаза.

Раујс! /ЈиДе/ АТ1ЈА8 /зћт. 66/ тобјеп је око 186о. §0(11- 
пе. ћјее;о^а 2епа МГтјаш је ишт1а 1924.^оЈ±пе, а тоЈИа 
је Јјеси: зЛпоуе ЈиЈи, Јако^а 1 Мози 1 ксетке НтГки, 
Виепи 1 8аги. 8ашо је КтГка ћИа идаћа и Ттаупхки га 
НаГае1а Аћј-јаза, дгиее (Туј-зе зи ћИе иЈаће и Затајеуо
I и В1ћас. бајзћат1ј1 зтп Ји<1а је итто пеогепјеп /и
17 ~ 18 ^обтпј./, Јако^ је ћхо озепјеп за Ваће1ош ВАШЈН, 
ксеткош СасНка 12 В1је1ј1пе. 1тао је ксетки Мхтзаш 
/Мтпки/. 8^е ћтоје је зћта<1а1о и 1оеот1ша изћаза. Мај- 
т1аај1 з1П Мозо итто ^е и пјетаскот гагоћ1јецтзћуи.
Вто је озепјеп за 8о1с1кот тобј. КаћИјо 12 Херса. 1та-
II зи з±па баујДа. Сћоје зи оЈ^едеп! 1 зћгадаИ зи и 
изћазктт 1оеог1ша.
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КоД рогоЛсе РаујДа А. АТ1ЈА8А /з!;г. 67/
Оп је гобјеп око 18778а зирги^от 8агот гобј. 

А11;агас хтао је а^а зхпа /А^гата-Воћога 1 8а1атопа/ 1 
■ђГ1 ксегке /В1апки, Вепи 1 Веи/. НајзћагГја В1апка је 
ибака га Моггса /Мизи/ КађИјо и Бегуепки, заЈа 21Уе и 
1згае1и; Вепа, ибака га За1атопа Аћ1пипа је зћгааа1а за 
тигет 1 таПт Јјекекот и Јазепо^си. Ђеа је ћИа пеи- 
Ја1;а, зкгааа1а је и 1о^оги. 8ирги§а зтпа Лугата-Воћога 
Викгса, 2Уа1а зе је ЂОТА, ксег рок. Вепдатхпа 1 Огазје 
Р1ИТ0.

КоЈ рогобјсе КАЂМЕ Н» АЂТАНСА /зкг. 75/

Зкагхј! згп зкагекгпага Најхта А1-ђагса - КАЂМЕ 
је за пекот ро^гЈот Јг^01азза 12 Тгзка ђго изр±о ба 
гзеИ 1941. и 8рИк за зепот Напот, одак1е зи гћ Мјет- 
С1 194$. /розИје кар1ки1ас1де Газгз-ђгске ГСаИје/ об.- 
уеИ и Вео&габ. 1 ић±11. 81п пје^о^ Мгко 1 ксегка ЈРаи1а 
зи зе зразШ и рагкггапгта. 8аба ггуе и Вагајелги.

КоЈ аг НаГае1а НАНМ1Л8А /зкг. 1о6/

Ноајеп је и Вапја1ис1 оа оса 8атие1а 1 тајке 
Езкеге 2$.XI 1897« ЕЊиаггао је теагсГпи и Веси розИ,је 
ргуо^ з^јећзко^ гака х^зресгјаИзхгао је ћакћег1о1о§1ји. 
Бо 1941. је гаа^о и Бгг^таој Во1п1С1 и Оз1јеки. Итго 
је и Тгауп1ки розИје гака 11.1 1955*

0 уеИкот розаги Тгаупјка /зћг. 6/

РгИаае зе кекз!; зрапјо1зке рјезте о кот о^гот- 
пот роааги, који је кааа котропоуа!а Ваће1а ЂеУ1 и 2е- 
П1С1, зезћга си^епо^ 2ек1-еГ.АТ1ЈА8А 12 8агаје^а. 12 
ћо^а зе у1а± како зи 1 гепе х/ росећкот о^о§ 81;о1јеса - 
зеГагак1пје - котропоуа1е /г1то^а1е/ рјезте пе зато 
га сезћхћке ајесе 1 ро^оЈот з1а^1ја , пе^о 1 о 2а1озп1т 
аобаајајхта опо&а угетепа.

о

. о о

Ргеапје Борипе^зат гарГзЈдгао како зат 1ћ ргхтао 
оа гагпћегезо^апгћ ргеггујеИћ ћгачтГскЈ-ћ Јеугеја 12
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ЗУ111 кгајеуа /пе зато 12 Ји^оз1а^1је/. Итјез^о поуо^ 
12(1апја о^е кпјл^е, који еас1а пхаат и е-ћапји б.а ргеЛиг' 
тет, шоИт (1а зе 1 о^длп пасхпот з^е ^гезке 1 рготјепе 
роба-ђака за о^хт паротепата ргхте као ^јегодозћојпе, 
хзМпд^е стпјепхсе, Утзе Ш тапје од ±81;ог±јзке ^гх- 
јебпоз-ђј..

2а1гуа1зијет ропо^о з^хта га ротос за^2е1јот Ја 
паз зу1 ©VI роЗасх робзје^е 1 родз^акпи па 021^1ја^а- 
пје 1 јасапје орз1;е ћитапоз^т.

ТЈ Загадеуи, 18.V 1977• Ог Јозе!* КопГог^х

Ј
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ЕЂ НЈЈЕОО ПЕ ТВАУЈПК 0——--------   о
Тга^п1к бе $5020 у а1е&г1а 0
ае 120 апзха у тапгха 0
ХЈп 1о^аг сото Загајеуо 0

ез-Са диетапЗо соп 1итђге у бе1 ћие^о. °
Те1е§гаГез ^ап рог каДа рагђе о
дие тапЗеп ^јепће атапђе о
дие Тгаупхк зе езђа диетапЗо о
у поп ћау диеп к1 1о атађе. о
Взепђе гГса у ћопогаЗа 0
рог 1аз саШез агазђаб-а 0
е1 гиђ1 соп 1ав кгеађигаз гаухјапби °
у а зиз табгез 1ез 1ја ђизсапЗо. 0о
Ео^егећа б.е 1а ргидегха 0
дие 1ез асархђо езђа тапгха 0
посе зе зађађ запђо у аз1пја1а(3о о
ђобо ±г1еас1о у ЛгаЗо 0
де1 ћие§о езђшго диешафо. 0
Е1 роро1о ро го1 сатроз ј-јап ^ијапбо 0
1аз тигегез соп зиз сгеађигаз епдбипђо јепдо 0 
1аз јачггз је^апбо а е1 1аЈо 0
у 1аз сасаз <1е1 ћие^о зе зћа^ап кетапдо. °о
А1ауаг а1 ћјо а1ђо у ђетегозо 0
дие Де е1 ^гапбе. ћие^о у Гогђипого 0
е1 Ка1 КасЈоз ћие за^або о
рог'агег 1аз огазхопез 0
а1 ћепсНбо запђо у а1а^а<1о. 0
Ко^о а 1а ћиепа зепјог±а 0
дие поп зх кГће ћиг1а Је езћа сааћ±^а тха °
рог дие <1е 1а ћоса с1е тигег Гие сотропдЛа о
Каће1а Л Воћогх' <3.1 ћиепа Гатхја. °

  о 
х/ Воћог Ће^1 и 2еп1с1, ћИа је зезћга-------------------------- °

Хек1-еГ. Аћгјаза. Нје^о^ зхп 1з1дог 0
заба 21у± и 1згае1и. о
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