ו האירופיים .עיתונים שהתנגדו ל־
נסגרו בתוקף צו ממשלתי ,אלא
ביתה שפרצה בגלל היעדר סידורים
ם מספיקים בביודהדפוס•
*
*
*

כמו כשביתת הימאים

*שיטות הללו לא היתד ,תשובה
ת לבעיות הכלכליות של המדינה,
!ויד מתחת לשטח .בעזרתו הנדיבה
־־העבודה זכו ד,פ עלים להעלאות
זות — לפעמים אף גדולות בהרבה
— בתוספת חיוך רחב של אוויטה.
מהרה הסתבר להם כי המחירים
מהיר הרבה יותר .פה ושם פרצו
!התרחבו והלכו .חמו רה מכולן היי
ת עובדי־הרכבת ,מתומכי מרון ה־
זהוצגו מיד על־ידי העיתונות ד,פ־
בקומוניסטים .״אבל אין אנו קו
׳׳ התגוננו הפועלים ,״אנחנו רק
רעביב!״ הצטדקותם היתר ,ללא
זש כמו בשביתת הימאים בישראל,
א להתערב בשביתה והיא נשברה.
אלה וכיוצא בהם גרמו להצטברות
זוב לא היתד ,תועלת רבה בשטרות
זזות שהיתר. ,אוויטה שולחת א .נו־
ת י:-ל עני ואביון• מתחת לפני ה־
יקו בקיעים שלא נתנו את אותותי־
חודשיים האחרונים.
*
¥
¥

נגררים א׳ ,ם׳ ו-ג׳

זאת צמרת הצבא ,המועמדת ה
! לאספקת שליטים חדשים בדרום־
;!חשה כי ניתנה הזדמנות לנצל את
כסאו של פרון.
של פרון ,היה זה מחזה דדאמאטי
:הפוכות ואמנ תי באמת.
,חיל בהתמרדות־נפל של כמה יהי-
ת ,שלא קיימו קשר הדוק עב שאר
ןא .המרידה נכשלה ודוכאה ,אך
:בים של מצצותיה המעטות הוכיחו
סל ,מחכה לקטיף .פרון ידע זאת לא
אחד אחר .כדי לארגן מחדש את
דיע קודם כל כי הוא מוכן ,״למען
בטחון,״ להתפטר .גל המחאה מצד
!:אורגן מראש ,פרץ את כל הסכרים
המוסכם מראש .משלחות של אנשי
להתדפק על דלתו ,בבקשה לחזור

וכים לחזור בו — אך בתנאי :עליו
העם סמכויות חירום חמורות יו־
אי־פעם .״הצענו למורדים שלום,״
:ו ,״אך הם סירבו .עתה נציע להם
בו במקום ,עוד בטרם קיבל את
ל בית־הנבחרים הארגנטיני חבוב־
■ון רשות לכל פרוניסט נאמן ״לה־
דין ודברים כל מי שמאיים על

 1אלה כבר לא היתד ,תועלת מ מ
לים אמיליו פורשר ,קארלוס ווירט
י הסמיקו בינתיים לרכוש את תמי־
יקי הצבא ,הפעילו את חיל־היבשה,
ן והצי במלחמה הפנימית ר,מתל־
ר ימים מעטים בלבד נאלצה המגד
תת להסכים לכניעה ללא תנאי ,ל
יום עם ד,מ רדיב על סיפונה של
ינה ,אחת מ־ 18ספיניתיו של חיל־
-:יני ,ולהעמדת השליט המודח ל
ירד .ארגנטינה עמדה להצטרף ל
ינות הדרום־אמריקאיות בהן שולט
־ שגנרל ב׳ מדיח אותו מכסאו ו
הקרקע לשלטונו של הגנרל ג׳.

להכות ככואנוס־איירס .שיא המהומות היה הפגזת הכיכר הענקית
בבואנוס־איירס הנקראת בשם פלאצה דל־מאיו ,על שם חודש מאי בו חל חג

הבנסיה בוערת .אלה הם צילומים מתקופת המהומות בשעת ההתנגשות
ביו פרון לכנסיה .המטרה הראשונה של אוהדי פרו! הנרגזים היה משרדו של
החשמן קופאלו )ימין( שתועלה באש .אולם הפרוניסטיס הזועמים לא הסתפקו

הפועלים .בכיכר זאת ערן פרון ,כמעט עד ליומו האחרון ,את הפגנותיו הסוערות
ביותר ,ובו נמצאו כל משרדי הממשלה החשובים .פקידי הממשלה נמלטו מהככר.

בכן .הם הסתערו בגפרורים מוצתים ובמטליות טבולות בנפט גס על הכנסיות
עצמן .בחלק! הצליחו הפרוניסטים בפעולות הצתה אלה .בתמונה  :אחת
מהכנסיות הרבות המפוזרות בכל חלקי בואנוס־איירס ,עולה באש.

צבאי נאיסדה הנשיסחית ודגו בח אח חכמת חשרסון

]ה להופיע בלבוש
כשיטיס ויהלומים.
1י־צןקה בלהיטות.
]זה 937

על ה סו ס החביב עליו ,הופיע פרון ב
תהלוכת יום העצמאות בשנת  , 1951חוד
שים מספר לפני שחזר ונבחר כנשיא.

אכירה מרה לפרון היתה מותה של
אוויטה ב־ .1952מאז מותה שידר הרא־
דיו של ארגנטינה תפילת אזכרה יונוית.

שותפות הדוקה .פרון קיים יחסים
מצוייניס עם הקארדינאל קופאלו ,ראש
הכנסיה הקתולית בארגנטינה עד למשבר.

ה כ קי ע ה ר א שון במבצר שלטונו של
פרון היתה הפצצת תהלוכה ,בה נפצעו
עשרות חסידיו ,אותם ביקר בבית־החולים.
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