
ת הפגנה : מלחמה משיכה יוגוסלביה סי־סוב״טי אד. אנ : אוסרת הסיסמא בבלגו
ה נגד השקרים •מלחמת ת יוגוסלבי תנ ען טיטו הסוציאליזם*. לאויבי נשק נו בגד. שסטאלין טו

ם י ס י י , ט ם י נ י ו צ ם מ י ס ו ט ם מ י י ו ק  האויר המאזן השתנה האחרון השנה בחצי : ל
שנים, מטוסיו רוב טיטו. לרעת ם צוידו הקומאינפורם שארצות בעוד מיו תו חדישים במטוסי ביו

ת ר צ ו נ ו ״ ״ ה י ב ל ס ו ג ו ת לפי : י ת הארץ מקריבה מיסו, של החומש* •תכני ם קרבנו  עצומי
יוצרו. הם אך ובגדים. לחם במחיר יוצרו אלה טרקטורים משוכללת. תעשיה להקים כדי

במזון, המחסור אף על העם״: בחזית ״בחרו ט ו ה ח ר ר ש . : ה ר פ כ  השתנו־ה לא היא חקלאית. היא האוכלוסיה של 807־ ה
פתי בוותק הנחרדת פרטי. קניו היא האדמה מרבית המלכים. ימי מאן הרבה המו

ר א  החסון הנפח ברוז־טימו, יוסף : ו
 לו שיש האפור* •הקרדינל פיאדה, משה

ת הפרסיזניס. מלחמת בימי צולמה זו אופייני

 סביבו התאחדו עתה הרי רגע, אותו עד טיטו, של שלטונו ביציבות כלשהו סמק היה אם
אז. עד טיטו של ביותר הפופולרית פעולתו היתר. בסטאלין מרידתו מאתמול. אויביו גם

 במלחמת בלבד• עצמו בחסדי תלוי להיות האוהב חשדני. עם הם היוגוסלבים
 לנאצים עזרו והונגרים בולגרים רומנים שבניהם: כל עליתם התנפלו השניה, רעילם

 עבדי־ והבולגרים, ההונגרים הרומנים, את להעמיד הרוסים של נסיינם הארץ. את להחריב
במדינה. עצומה התמרמרות עורר יוגוסלביה, על כשופטים מאתמול, היטלר

 המרשל אמר מקטרת״, ועשנתי באוירון שחזרתי כך, ע״י ארצי, את שיחררתי לא ,אני
ת, בו קי ה ך־  המלחמה ימי את שבילו השכנות, בארצות הקומוניסטים, למנהיגי ברמזו ^

הרוסים. סוכני של שלטונם על עדיף טיטו של ששלטונו הסכימו, אויביו וגם [קבה.
י ל ט, כ פ י נ ל ת. כ ו נ ו כ  כלכליות מהלומות למעשים. מקומן את פינו המלים ט

 והנשק, המכונות משלוח את הפסיקה צ׳כוסלובקיה היוגוסלבי. המשק על נוראותגירדו
 למדינה יוגוסלביה את להפוך צריכה שהיתר, החומש״, ״תכנית הנפט. משלוח את רומניה

 להורג, והוצאו לדין הועמדו השכנות, בארצות טיטו של ידידיו התערערה. תעשיתית!
נורו. מהם אחדים הגבול, את לעבור גיסו היוגוסלבי הצבא של גבוהים קצינים

 עם בגלוי להתקשר רצה לא הוא מערבה. עיניו את המרשל נשא רבה בזהירות
 שאינו הטוענים הסובייטיים, הדברים של עבודתם על מקל שהיה דבר, — המערבי הגוש
 הפילוג כנושא טיטו, של ערכו היה טענתם, את להוכיח יכלו לוא האמריקאים. משרת אלא

 לו הגישו רבה, בעדינות האמריקאים גם התנהגו לפיכך בסל. הקימוניססי, המחנה בתוך
שטרו לקמג, כד•־ הדרושה, העזרה את יתרה. פרסומת ללא בשקט, אתמ

ת 30 ו י ז י ב י ת. ד ו נ כ ו  לוותר טיטו את גם מכריחה הפוליטית המציאות אולם מ
 הצבאי בטחונה הסיבה: המערב• עם ויותר יותר ולהתקשר הגמויד, העצמאות חלומות על
האחרונים. בחדשים התערער יוגוסלביה של

 כל של צבאן את למגר שיוכל בטוח, להיות טיטו היה יכול חדשים, כמי, לפני עד
 של לפקודתו גלויה. מהתערבות ברית־ד,מועצות תימנע עוד כל תקומאינפורם.

 היו מאורגנות בעתודות ■איש 300400 איש); 400.000( סדיר צבא דיביזיות 30
 של כוחן על עלה זה צבא מטוסי־קרב. מאות כמה מגה חיידהאויר מידי!

 של רומני צבא איש, 65.000 של הונגרי צבא הרשו הסכמי־השלום
איש. 55.000 של בולגרי צבא

י ס ו ט ב מ ר ם. ק י מ ש  התמונה השתנתה קוריאה, מלחמת פרצת מאז כ
 השנתונים את מלשחרר ונמנעו חדשים, שנתונים גייסו הבלקאן מדינות שינוי. תכלית

 היוגוסלבי, החשאי השרות המגויסים. כל של השרות תקופות את האריכו הן הקודמים.
 שהצבא קבע העממיות, בדימוקרטיות הנעשה על ביותר הטובה האינפורמציה כבעל הידוע

איש. אלף 195ל־ והבולגרי אלף 300ל־ הרומני הצבא איש, אלף 165ל־ עתר, הגיע
 היו ולא ביותר, לקויה בצורה מצוידים אלה צבאות היו כן לפני אם כן: על

משוכלל, סובייטי ציוד של עצומות כמויות עתה קיבלו ותחבורה, טאנקים
 יש באלקאן מדינות לכל באלקאנית. מלחמה של הקשים לתנאי־הקרקע
בהרבה. עלה הרגלים דיביזיות של זכןף־האש משורינות,

חילות־ עתה הקימו אוירית, עוצמה כמעט להן ,יתד,
 קלים מפציצים יאק, מטיפוס סובייטיים, סוסי־קרב

 ארצות משאר לחלוטין המנותקת הקטנה, אלבניה [לו
 סובייטיים מסוסי־קרב 10וכ־ס הים, בדרך ציוד של

לאלבניה. בדרכם
הקרוב? באביב אירופית״ ״קוריאה יוגוסלביה [ה

 תנועה להקים הצליחו לא שהסובייטים הוא, יאה
 למגר כדי אמתית. למלחמת־אזרחים לקוות איפוא,

— האדום הצבא את נגדו ולשלוח מלחמה עליו
 והדימוקרטיות יוגוסלביה בין מקומית מלחמה לארגן או עולמית; מלחמה אחריו ר

יוגוסלביה של לגבולותיה תערוב שאמריקה לכן, היא, טיטו שר שאיפתו
שלישית. ומלחמת־עולם — אמריקאית התערב־ת תגרור עליה ,

יסרב הצבא מראש: קבועה כמעט במלחמת־העולם, הטקטיקה'"היוגוסלבית,
 שמיגרה המסורתית, ,במלחמת־ר,גרילה ויפתח להרים יסוג חזיתי, בלהב חזהו את לחשוף

 להחזיק יוכל זו, בצורה השניה. במלחמה הנאצים ואת הראשונה במלחמה האוסטרים את
מובטח. יהיה שעורפו בתנאי — המערבית א^^ירופד, יכבשו הסובייטים אם גם מעמד,

אפריקה התיכון הים אגן הגנת את לארגן חיוני, באופן יוגוסלביה, מעונינת לםיכך
תוכל סובייטי, מכיבוש חפשי זד, מרחב ישאר עוד כל ויון. הקדמית אסיה הצפונית,

האדום. הצבא בעורף גם מעמד להחזיק יוגוסלביה

מוכנים

עתה
המדינית,

 מאות כמה בעל־ חזקים, אויר
 היבשה. חיל לתמיכת ובינוניים,

 כמויות קיבלה הסובייטי, הגוש
היוגה השטח אח מכבר לא עברו

דו חז א ה שן?. ל האם ייח
 יוגוסלביה בין גדול הבדל

 ואינם אנטי־טיטואית,
יצטרכו שיטו, של .

ותודיע,


