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תר קחזלי רצבא מו הקומאינפורם, ארצות בכל הצבא את הגדילו הסובייטים :במצב שינוי חל מאז בבלקנים. ביו שריון אויר וזילות בהן והקי וחזקים. מודרניים ו

 העולם התכונן היוגוסלבי, לגבול מעבר אל ,1941 באפריל היטלר, צבאות כשפרצו
 החיילים מאנקים. של למלחמת־בזק אינה־נוחה הררית, הארץ ועקשנית. ממושכת למלחמה

טובים. כלוחמים כולו, בעולם שם להם קנו היוגוסלביים
הצעיר. פטר ברח הארץ, ונכבשה לרסיסים היוגוסלבי הצבא נשבר ימים, 10 כעבור

אבד כולו, השלים במעמד בצבא, אמונו המדהימה. המהלומה מן מזועזע היה העם
לנצה.

 להתבלט החלו שמות שני פרטיזנים. חבורות קמו הלוחמים, שרירי התקבצו בהרים
 היי שכחותיו מיכאילזביץ, דראג׳ה אגדתי. כמעט בזוהר, בעולם .להאיר ויותר, יותר

המנו הסדיר הצבא מחיילי בעיקר, מורכבים,
 הנאמנים רוב), (המהווה הסרבי העם מבני צח,

 — ומולו ל.אדומים׳׳: ושונאים הגולה למלך
 עם- בן הקומוניסטית, המפלגה חבר ״טיטו׳׳,
 העם, מדלת היו שאנשיו .הקרואטי, המיעוט

 הפולשים הגרמנים את ששנאו ההרים, אנשי
שווה. במידה כמעט המקומיים, הגנרלים ואת

 מקום כבר היה לא מעטים, חדשים כעבור
 תמיד, כמו :יותר מצליח מהשניים מי לספוק,
 שאינם הפעם, גם הסדיר, הצבא אנשי הוכיחו

 שלא בלתי־רגילים, בתנאים ללחום מסוגלים
 המשמעת כי באקדמיות: אודותיהם שמעו

 הזעירה. המלחמה את הולמת אינה העיוורת
ש מפקדים, בפקודת החובבים, החיילים ואילו
 האכזרי בבית־הספר הגרילה תורת את למדו

 פוליטי באידיאל בזה זה הקשורים הקרב, של
לת מהר, חיש הסתגלו, ומשמעת־מתוך־הברה,

נאים.
 יריבו. את בצל העמידה טיטו של דמותו

 ולקחתו כחותיו את לחסל כדי עמדותיו, על רבתי אופנסיבה לערוד הגרמנים ,יסו 1943ב־
 הצליחו המפקדה, גדודי בלווית מטהו, ואנשי טיטו אולם הצליחי. כמעט ר,ם בשבי•

 עלה החסון למבנה־גופו הודות אולם נפצע, עצמו טיטו הכיתור. זרועות מבין להיחלץ
בוסניה. הרי עד ההרים, בדרך במצעד להמשיך בידו

לאומי. לשיחרור המועצה ונשיא יוגוסלביה* של ״מרשל טיטו נבחר שנה, באותד
מובטח. היה עתידו הפעילה. !■לעזרתן המערב מעצמות של להכרתן זכה הוא

ר סג ם. מ פי ת כ ״ כ ח  המיסתורי הדיקטטור נשאר היום עד ? האיש טיטו מיהו ד
 ערסל לוטים נעוריו פורסמה. לא חייו תולדות על רשמית ביוגרפיה שום בעולם. ביותר
סמיך.

. הקומוניסטית, המחתרת ראשית מימי כינויו, אולם ברוז, ייסף :האמתי שמו
ברוז־טיטו. יוסף בשם המפלגה חברי ברשימת מופיע הוא כ• עד בו, דבק

 חזהו רחבות, כתפיו הרי מ׳, 1,62 גובהו כי אף :מרשימה האישית הופעתו
 המסולסלות האפורות שערותיו בריאות• אומר שכולו אדמדם, צבע ולפניו כחבית,

שביל. ללא לאחור, מסורקות
 רבות כשמדליות יוגוסלבי, מרשל של הרשמיים במדיו תמיד, במעט מצטלם טיטו

 תפורה אזרחית חליפה לבוש נראה הוא קרובית, לעתים אילם, חזהו. את מקשטות
מבריקה. לבנה וחולצה כראוי

ם 5 לי דו ל. של הג ש ר מ  משנסתיימה ה
היו העם הרוסה. יוגוסלביה היתד. המלחמה,

 במלחמה שיכל נפשות, מליון 15 בן גוסלבי,
 בהמות, וללא מכונות ללא נשארה הארץ נחרבו. כפרים אלפי נפש. 1.700מ00מ־ למעלה

נמחקה. והתעשייה חרבה החקלאות
 של הלאומיות השאיפות את להשקיט כדי שלטונו. לביצור סיטו דאג בתחילה

 שהתיחסו — והמונטנגרים המקדונים הסלובנים, תבוסניים, הקרואטים, — המיעוטים עמי
 משלו, רפובליקה עם לכל :.פדרציה* מיטו הקים מאז, משעבדיהם הסרבים, אל באיבה

 הסובייטית: מן שונה אינה היוגוסלבית המציאות אולם הסובייטיות. הרפובליקות במתכונת
עצמו. המרשל של בידיו כולו, כמעט מרוכז, השלטון

 שלא העם״, .חזית חברי כל את השלטון מן סילק לאט לאט
צרופים. קומוניסטים היו

היוגו הקומוניסטית המחתרת מימי בחבריו עצמו אד. הקיף הוא
 הבולשת ראש קרדלי, אדוארד שר־החוץ :שנה 30 מלפני סלבית

דג׳ילאס. מילובן :רנקביץ אלכסנדר ושר־הפנים הפוליטית

מסעיו. בכל מלווהו ״נמר*, ששמו עצום, כלב־זאב מושבע. חובב־חיות הוא
 הראשונה אשתו גם השניה. בפעם נשוי טיטו
אחת. כל ילד, לו הולידו השניה אשתו וגם

 אשר בקומרובאק ,1892ב־ נולד ברוז יוסף
מסג למד הוא איכרים. למשפחת בקרואטיה,

הראשונה. העולם מלחמת כשפרצה רות,
 אל ערק האוסטרו־הונגרי, לצבא כשגויס

 אחרי ליוגוסלביה, חזר אך הרוסיים. ד,קוים
 הצטרף 1920ב־ האוקטוברית. המהפכה פרוץ

במח ואירגן הסודית הקומוניסטית המפלגה אל
 נאסר 1930ב־ המתכנן. פועלי אגודת את תרת

קשר*. ״קשירת בעוון מאסר. שנות 4ל־ ונידון
 נסע הסוהר מבית 1934ב־ טיטו כששוחרר

 לפאריס עבר ספרד, מלחמת פרוץ עם לוינה.
 לחטיבה יוגוסלביים מתנדבים לגייס עזר ששם

 הרפובלי־ הספרדי בצבא שלחמה הבינלאומית,
 אותו מצאה 1941 של הנאצית הפלישה קאי.

ביוגוסלביה. אשר בזאגראב


