
 האמיתית ומותו ■תה
צידד האם תאהבה?
ת ה גרמני עד שנו

ה? כיבוש טני ברי

וכפרט (למעלה) כחיים הנסיך
פרנקים? מיליון 50

הוראות.״ הבריקו נא עימו. מגע יצירת
פון־ריבנט־ יואכים הגרמני, שר־החוץ

 את שבועות לכמה לעכב מייד הציע חפ,
 הספרדי, שחהחוץ רעייתו. ואת הדוכס

 איש- בייגבאדאחאי־אטיאנצה, סגן־אלוף
 פרנציסקו הגנרליסימי הרודן של *אמונו

הדוכס. עם התראה פראנקו,
הבי הגרמני השגריר הבריק ביולי 2ב־

 הספרדי שר־החוץ של שיחתו על תה
 כי השגריר ציין במיברקו הדוכס. עם

 לחזור רוצה היה לא וינדזור של הדוכס
 כשייכת אשתו תוכרז כן אם אלא לאנגליה,

 מעמד. יינתן עצמו ולו לביודהמלוכה
 מעדיף הדוכס היה אחרת בעל־חשיבות.

 על- לו שהובטחה בטירה בספרד, להישאר
 כי המיברק ציין כן פראנקו. ממשלת ידי

אח- ומכרים שר-החוץ לפני הביע ״וינדזור

היטלר אדולף עם כפגישה ואשתו מווינדזור הדוכס
לקוויזלינג ולהפכו מלך לחטוף

 והמילחמה צ׳רצ׳יל נגד דעתו את רים
"הזאת . . .

 לשכנעס
להכריח או

ל הווינדזורים יצאו יולי ראשית ^
ה הציר הודיע ביולי 11וב־ ליסבון, •

ה הממשלה כי לפון־ריבנטרופ שם גרמני
כמו הדוכס את למנות החליטה בריטית

 אולם אמריקה. יבשת מול איי־באהאמה, של
יצי שאפשר כמה עד לדחות בדעתו ״יש
 במאורעות שיחול בתיקווה לשם... אתו

 המשיך הציר לטובתו.״ שיהיה מיפנה,
 ש״הוא המטולגרפת, בחוות־דעתו וציין

 כם־המלו- על נשאר היה אילו כי משוכנע
 תיאר והוא נמנעת, המילחמה היתר, כה

 הסדד־בדרכי-שלום של נלהב כחסיד עצמו
 כי !בהחלט משוכנו! הדוכס גרמניה. עם

 עושה היתר, אנגליה על ממושכת הפצצה
לשלום.״ מוכנה אנגליה את

שר את המריצה זו מגמתית ידיעה
 מאוד, ״דחוף מיברק לשלוח הגרמני ד,חוץ
במד הגרמנית לשגרירות בהחלט״ סודי
 הדוכס את ימנעו כי ביקש שבו ריד,

 שיח־ כך על־ידי לאיי-באהאמה, מלצאת
בעז ייעשה שהדבר ומוטב לספרד, זירוהו

ל שובו ״אחרי הספרדיים. ידידיו רת
 או לשכנע ״יש ריבנטרופ, ייעץ ספרד,״

בטרי להישאר ואשתו הדוכס את לאלץ
 תוכל צורך, יהיה ואם ספרדית.״ טוריה
קצין היותו בתוקף אותו, ״לכלוא״ ספרד

 אליו להתייחס יש ריבנטרופ לדברי אנגלי.
נמלט״. ״איש־צבא כאל

 ריבנטרום הוסיף הארוך מיברקו בהמשך
ל להודיע יש נאותה ״בהזדמנות וכתב:
 העם עם בשלום רוצה גרמניה כי דוכס,

 ל- עומדת צ׳רצ׳יל כנופיית כי האנגלי,
 טוב דבר זה יהיה וכי בדרכה, מיכשול

 נום: להתפתחויות הדוכס עצמו יכין אם
 אנגליה את לאלץ אומר גמרה גרמניה פות.

ב העומדים האמצעים בכל שלום לעשות
ל מוכנה תהיה הדבר ומשיקרה רשותה.

במיו הדוכס, של מישאלותיו כל את מלא
 כס־ אל והדוכסית הדוכס החזרת חד

 תכניות יש לדוכס אם הבריטי. המלוכה
ב פעולה לשתף מוכן הוא אך אחרות,

 ואנגליה, גרמניה בין טובים יחסים כינון
שתאפ הקצבה ולרעייתו לו להבטיח נוכל
מלך...״ של רמת־חיים לקיים לו שר

 עולה, שלנברג ואלתר של עדותו מתוך
 50 של סכום בעל־פה הציע שריבנטרופ

נכו ד,יו. אותם שוויציים, פראנקים מיליון
 לדברי שווייצי. בבנק בכספת להפקיד נים

 מוכן היה הפירר לשלנברג, ריבנטרום
 למטרה גדול יותר כסף סכום גם להפקיד

זו.
 ריבנ־ כי מסתבר, שונות עדויות מתוך

 השירות־ בכוונת שיש משוכנע, היה טרופ
 וינדזור דוכס את לחסל הבריטי החשאי

לאיי־באהמה. יגיע שזה ברגע
שג התראה ביולי, 12ב- למחרת,

 שר־הפנים עם בספרד גרמניה ריר
 לשתף שהבטיח פראנקו, של גיסו הספרדי,

 היתד, התוכנית במזימה. הגנרליסימו את
לליסבון, תשלח הספרדית הממשלה זו:

 וינדזור, דוכס של ותיק ידיד פורטוגל,
 הפא- מנהיג דה־ריוורה, פרימו מיגואל

 הספרדי הרודן של ובנו מדריד של לנגה
 לספרד, הדוכס את יזמין ריווארה הקודם.
 יחסי על הממשלה עם ולשיחות לצייד

 דד תוכנית על לו ויספר בריטניה,-ספדה
לחסלו. הבריטי שירות־החשאי

ל י ׳ צ ר ׳ צ ״

איים״
 משרד-החוץ־הגר־ של המיסמכים פי ^
 למדריד, מליסבון דה־ריוורה חזר מני, ׳

 ביולי. 16ב- הווינדזורים אצל שביקר אחרי
 הספרדי, לשר־החוץ איגרת העביר ריוורה

שהב שגריר־גרמניה, אל הלאה שהעבירה
ל שהועבר בשדר לברלין. הלאה ריקה

 הדוכס את מינה צ׳רצ׳יל כי נאמר, ברלין
והחל צונן ״במיכתב איי־באהמה כמושל

כהונ למקום מייד לצאת עליו ופקד טי״
 מיד, כן יעשה לא הדוכס ואם תו.

 המיברק צבאי״. במישפט איים צ׳רצ׳יל
 הספרדית הממשלה כי וציין, הוסיף לברלין

בדחי הדוכס, את שוב ״להזהיר מסכימה
 ה- את יקבל שלא ביותר, רבה פות

מישרה״.
ולמח לליסבון, ריוורה שב ביולי 22ב־

 ״דחוף בפיברק הגרמני לשגריר הודיע רת
 לו ״היו :לריבנטרופ ביותר״ סודי ביותר,

 וינדזור! של הדוכס עם שיחות שתי
 הדוכס ד,דוכסית. נוכחת היתה באחרונה

 מבחי- מאוד... חופשי באופן דיבר
)56 בעמוד (המשך
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