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 בחוצות השבוע רעמו כבדי£ נקים
ו אפור בית ליד נעצרו בואנוס־איירם, 1!

 שנחרב עד בחמת־זעם, איתו מפגיזים החלו
מרכז על הקץ הקיץ כך יושביו. 600 על כליל

 אחד — הלאומנית העממית הברית מפלגת
 חואן הנשיא של האחרונים הכוח ממבצרי
 באחד שעה אותה שהסתתר פרון, דוכינגו

 איירס, בואנוס בנמל פאראגמאי א/ק מתאי
הס את הדורשות המורדים ספינות מוקף
גרת.

 — כלל דיקטאטור אינו לחצאין דיקטאטור
 יכול השמים מן נס רק ואכן הפתגש. אומר

 נסאו את לא כי א• — נפשו את להציל עוד
 השנ־ט תשע שמשך 59ה־ בן האלמן של —

 בלתי־ בארגנטינה שלטונו נראה האחרונות
 כי — לנס לצפות קשה אולם ניתן־לעירעור.

 עלי הקאתוליים נציגיהם לפחות א׳ ■מים, ה
 לפי פר־ן נהג בהם הגורמים אחד היו אדמות,

 אויבי״. הוא — ידידי שאינו ״מי הכלל
¥ ¥ ¥

ואודפן אדמה רעידת
, ב־ השמים נלחמו תמיד לא ומכם, ן
 פרון, הקולונל בעוד ,1944 בשנת פרון. ^*

 הארגנטינית בשגרירות צבאי נספח לשעבר
 לאיש, ידוע היה לא הפאשיססית, באיטליה

 סן־ במחוז קטלנית רעידת־אדמה לפתע מרצה
 אלפי על הראשונות הידיעות בוא עם אן. ח

פרון, הקולונל נמצא כבר והפצועים, ההרוגים

 תחנת־ באולפן וכיצד, מדוע ידע שאיש מבלי
 הנרגשת קריאתו בואנוס־איירס. של השידור

 לכותרות להיצמד זכתה לנפגעים לסייע לעב
 משמעות פדון השם קיבל ואילך מאז האסון.

צינה. • באר מיוחדת
 הדרך היתד, הנשיאות כיסא אל מהאולפן

האר בתא־הכלא אחת פעם רק עברה קצרה,
 בל־ התקוממות בשל פרון נחבש בו גנטיני

 שב־ פארל, אלדמירו הנשיא נגד תי־מוצלחת
 ושד־העבודה שר־הצבא מרון שימש ממשלתו

יהד. גם
¥ ¥ ¥

וטובית-הנאה גרוע יין
האר־ חושי הכיר זה, אחרון תפקיד

 של וחשיבותו חו כ את לדעת כיני מ ^
 ראוייה פנימית משמעת בעל פועלים אירגון

 לרדת נהג אל, דישו מחקין כעד ממש ׳-יה.ליד
ב גרוע יין לשתות וחמישי, שני בכל לנמל

 והסוזאדים, הסבל־ם בהברת הצפופות, מסבאות
 עם התרועע הוא ושיגם. לשיחם ולהקשיב
 טומת־ה.אה לספק דאג המתאימים, המנהיגים

שהס עיים המקצ האיגודים לראשי נויולות
 לכלל גם קטנות הנאה וטובות לחסותו, כימו

הפועלי!.
 של הפגנת־המונים יפה: השתלם זה כל

 בחזית כאילו־מאליה התארגנה איש אלף 5צ
 עוד המידי• שחרורו את דרשה מאסרו, מקום
כבר ,1945 באוקטובר 17ה־ ליל ירד בטרם

 את העיתונים אחד במקרה שכינה כפי תונת, אירגון ומאחוריו חדש, נשיא לארגנטינה היד,
המפגינים. חסרי־הכו־ הדסקאמיסאדוס, רב־עוצמה: חדש,

 מנאומיו אחד את בראדיו נאם שפתן בשטה צולמה זאת תמונה שמאחוריו. האנשים
 בממשלתו, שר־הבטחון : במרכז מאחוריו התפטרותו. ביטול על הודיע בו האחרונים,

מיוחדת. דיכוי״ ״מפקדת בראש מכן לאחר מיד שהועמד לוסארו. פראנקלין גנראל

¥ ¥ ¥המצטין... הספורטאי האוגשיג׳, הפמפס ב!
אישי וקסם בלונדי שער

ב שבחרו היחידים היו לא המונים
 בו בחרה עצמו זמן באותו בשליטם. פרון 1 !

 שזכתה ארגנטינית, שחקנית־משנה נם כבעל
 דואר־ אווה זאת היתד, סרטים. בששה להופיע

 ״היא יותר: מאוחר פרון אמר שעליה פד״
 שרים!״ מחמישה יותר לי שווה

 גם קבלה הכלולות טבעת עם שיחד לאווה,
תו לא שבו משהו היד, ,משרד־ר,עבודה את
 שער לעולם: בה להתחרות מאירסון גולוה כל

 יחד אלה, שני בעזרת אישי. וקס: בלונדי
 בשיתוף יצרה מטעה, שאינו פוליטי חוש עם
הי הארגנטינית, המדינה דמות את בעלה ע:

ה המאה של השנייה במחצית במינו: חידה
 על רק לא המתבססת דיקטאטורה עשרים:

 טובות־ הענקת על גם אלא שלילת־החירות,
רעשנית. פירסומת בלוויית להגונים, הנאד,

 הפרוניזם גם נזקק דיקטאטורי, שלטון ככל
 מעולם אולם לאמצעי־כפייה, ההכרח בשעת

והיעילות השכלול לדרגת אלה התרוממו לא
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מכשיר

 לפני נולד פרוץ גנרל הילד.
 מהגרים של למשפחה שנה 59

פרוני. בשם איטלקי ממוצא

ף. ר אג ת מ  הצטיין בצעירותו ה
 לאחר ממנו חדל באיגרוף, פרון
לסיוף. עבר ידו, כת את שנקע

 הראשונות בשנותיו החייל.
 פרון גידל הצבאי שירותו של

ניידת. ביחידת־משמר שירת שפם,

 הצבאית דרגתו את המטפס.
כ קיבל רב־טוראי, הראשונה,

ננסנח שימששלג. על להחלקה צבאי מדריך

 הזדמנות החמיץ לא פרון ידיד־העם.
ב : הפשוטים האנשים כידיד להופיע

הפאתאגוני. השבט בני :זה מקרה

 של בחייו הופיעה אווה השחקנית.
 ולאחר לפילגשו הפכה ,1943 בשנת פרון
הנאמנה. ולעחרתו ליועצתו לאשתו, מכן

 נ־ מתפקידיו אחז היה שר־העבודה
 את פירק הוא .1943 הפיכת לאחר ממשלת

למסשלתיים. והפכם החופשיים האיגודים

 ברו־ אווה ביקרה 1947ב־ האפיפיור.
 הקא־ העולם ראש בחברת הצטלמה מא,
בלתי־רגילה. בצניעות לבושה כשהיא תול׳

נהגה כתיאטרון
 גדוע לחלוטין, אחר
בג עסקה זאת עם

העולו10


