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)11(45( סטארץ עם טיטו
הבטיח אלון יגאל

האח בפעם חייו על השבוע שנאבק טיטו,
מאד. מופלג לגיל הגיע רונה.
 ויסאריונוביץ יוזף עם יחד ושלג. דם

 צ׳רצ׳יל, וינסטון דז׳וגאשווילי־סטאלין,
 היטלר, אדולף רוזוולט, דלאנו פראנקלין

 צ׳אנג גאנדי, מוהנדאס מוסוליני, בניטו
 שייך טיטו היה טסה־טונג, ומאו קיי־שק
 על צילם את שהטילו הנפילים׳/ ל.,דור
 היה הוא אך .20ה־ המאה של השני הרבע

הרביעי. הרבע אל שהגיע היחידי
 ערב לגדולה עלו הזה הדור אנשי כל

 וכימעט בה, או השניה מילחמת־העולם
 סיומה. למחרת או בה לעולמם הלכו כולם

 בה, מת רוזוולט במילחמה, נהרג מוסוליני
 קצר זמן נרצח גאנדי בה. התאבד היטלר

 כעבור מתפקידו הודח וצ׳רצ׳יל אחריה,
 יותר, ימים האריכו הסינים שני קצר. זמן
 דה־ היבשה. בבירת וזה טייוואן בגלות זה

 והוכרע. •לשילטון חזר ימים, האריך גול
 כולם. אחרי נשאר טיטו

ש כוח־חיים, אותו ביגלל נשאר הוא
המק המהפכן ימיו. כל במשך אותו יין
הספ־ במילחמת־האזרחים כבר שלחם ,

כש בקרבות־פתע, לעמוד ובגשם, בשלג
 והלוחמים. המפקדים ביו הבדל היה לא

נפצע. עצמו טיטו
 על לגבור הצליח לא המהולל הוורמאכט
 של שיטות הפעלת למרות הפרטיזנים,

 היוגוסלבים יכלו המילחמה, בתום זוועה.
 היחידי האירופי העם שהם בצדק, להכריז,
בשדה־הקרב. עצמו את לשחרר שהצלח
 הי- זו לעובדה יוסי. את מכה יוסי

 ההמשך, על ביותר חשובה השלכה תה
גי בינלאומית, לדמות טיטו את שהפך
בעולם. הקטנים. העמים כל של בורם

ה מעול שוחררו מיזרח-אירופה ארצות
 והרודן סטאלין, של הצבא על־ידי נאצים
 הוא חרות. להם להעניק חלם לא האדום

קומוניס מישטרים רק עליהן כפה לא
 כל אלה ממישטרים נטל גם אלא טים,

עצמאות. של קורטוב
 טי- בקושי. נתקל הוא אחת בארץ רק

 לכל אלא משחרר, בסטאלין ראה לא טו
 המילחמה בימי עוד בעל־ברית. היותר

 ברי־ עם אמיצים קשרים לקשור טיטו דאג
)31 בעמוד (המשך
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 מקצוע ללמד המוסמכת בישראל יחידה מורה

ודוגמנות, החן טפוח
 הדוגמניות תלמידותיה את בזה מברכת

:האופנה בשבוע שהציגו
חן שרי ¥ לוי חוה ¥

נגר יחודית ¥ לפידות ליאורה ¥
שושן אילנה ¥ דמיר שרית ¥
ברכה אורלי ־¥ עמי בן תמי ¥
מסיקה גילת ¥ בש — דונס מלי ¥
פישר נטלי * מרש שרמה ¥
זיסקינד רעיה * קפון ליליאן ¥
רז דבי ¥ ארדיטי יהודית ¥

פלנקפורט אביבה ¥ זכות גילי ¥
 כמו להצליח ורוצה ואינטליגנטית תמירה נאה, הינך אם

 לקורס והרשמי ראיון לקבוע טלפני הנ״ל, תלמידותי
. הקיץ. פגרת לפני האחרון

צ6768צ טלפון ת״א, ,50 דוד •נכי כן א

העם
האבוד בעל־הבו־׳ח

 שגי שניצח1 האיש
צמאי־דם, ענקים

 אחרת דרך הציע
למדיגת־ישרא?

 אני למות, נוטה כשאני פעם, ״בכל
 סטאלין של שימחתו את בדמיוני מעלה
 לכן מותי. על הידיעה את שיקבל בשעה

 לפני התלוצץ כך בחיים!״ נשאר אני
 ברוז. יוסיס רבות שנים

המכונה ברוז, ואילו מזמן, מת סטאלין

 במילחמת־הפר־ וניצח מעמד החזיק רדית,
 היתה יוגוסלביה. ,בהררי האכזרית טיזנים

 וגרורי- הנאצים משולשת: מלחמה זאת
ב נוראה באכזריות לחמו המקומיים הם

ב בזו זו שלחמו תנועות־המחתרת, שתי
 הקומוניסטית התנועה — אכזריות אותה

 של הימנית־מלכותית והתנועה טיטו של
הצ׳טניקים. מיכאילוביץ, דראז׳ה

בני ועקוב־מדם. ממושך היה המאבק
 הכבושה, באירופה אחרות למחתרות גוד

 שילטונות־הכיבוש את לדקור רק שיכלו
 טיטו אנשיו אילצו מחט, של .דקירות

ביוגוס ניכרים כוחות לרכז הגרמנים את
 ממש. של מילחמה בהם ולהילחם לביה
תל לעבור המנהיגים את גם חייב הדבר

מפרכים במיצעדים להשתתף רבות, אות

הפרטיזנים כמפקד טיטו
רצה לא בן־גוריון

פיר״ודקס
 מכך. הנובעים עור וגרויי קשקשים נגד יעיל — שמפו פיוידקט
 בייצור המתמחות פישר דר׳ מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפו פיוידקט
 רפואי. בידע קוסמטים תכשירים
לשימוש. ונעים ריחני שמפו פירידקס
 לכלוך משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפו פירידקס

ג ומקשקשים.
 המובחרות ובפרפומריות המרקחת בבתי אותו דרשו — שמפו פירידקט
י מיעילותו. אתם גם ותופתעו
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!למענך עשה
פלגמטניק ולא איכפתניק היה
 שלך החיים איכות לשיפור פעל
 התחשבות בנימוס, אישית דוגמא ע״י

ועוד... סבלנות הנקיון, על שמירה בזולת,
ממך לשמוע נשמח

גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

עד לך יש מה
קשקשים?
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