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*ופקד
אנטנה
גרועה

 הקליטה טיב
 שלך הטלוויזיה של

 באיכות תלוי
 האנטנה. של ובהתקנה

 רוצה כשאתה לכן,
 חדשה אנטנה להתקין

 לשפר או
 הקליטה את
 הישנה האנטנה של

 למומחים! פנה
 לאנטקו. פנה

 היא אנטקו
 היחידה החברה

 דן, גוש בכל
 מנוהלת אשר
 מהנדס ע״י

 אלקטרוניקה
 שנה, 12 מזה

ומעסיקה
 אלקטרוניקה טכנאי

 המתקין צוות בכל
לטלוויזיה. אנטנות

 אנטקו לחברת פנה
 לך תתקין והיא

 ראויה אנטנה
שלך. לטלוויזיה

אנטנותץ הנדסת

.453514 ,456527 טלפון תל־אביב. ,95 המכבי יהודה רחוב

לחייל טרמפ תן

והנאצי□ אדוארד
 )65 מעמוד (המשך

יו רחוק הוא מדינית נד.
 והממשלה המלך מן ויותר תר

 והדוכ־ הדוכס הנוכחית. הבריטית
ש המלה מן פחות פוחדים סית
 המלכה מן מאשר גמור, טיפש הוא

ה נגד תככים המנהלת הערומה,
 ב־ הדוכסית, נגד ובעיקר דוכס,

 בפירסום מעיין הדוכס רב. כישרון
ה את שתוקיע פומבית... הודעה

 ותנתק הנוכחית האנגלית מדיניות
 והדוכסית הדוכס מאחיו... אותו

 לחזור רוצים מאוד הם כי אמרו,
לספרד.״

טליות  ״המנ
האנגלית״

 תוכנית להתרקם החלה אן ^
 והדוכסית. הדוכס של החטיפה

 ביולי, 24ב- מכן, לאחר יומיים
 מפי נוספת ידיעה הגרמני העביר

 רי־ אל דחוף במיברק ריוורה.
שלא לדוכס ״כשיעץ :בנטרופ

ל לחזור אלא לאיי־באהמה, לצאת
 שיתבקש לוודאי קרוב שכן ספרד,
ה במדיניות חשוב תפקיד למלא

 כס- על יעלה שאף ויתכן אנגלית
 וה- הדוכס גילו האנגלי, המלוכה
שני תדהמה. סימני כאחד דוכסית

 האנגלית החוקה לפי כי ענו, הם...
 אחרי אפשרי יהיה לא זה דבר

ה אז הביע כאשר ההתפטרות.
מה כי תיקוותו, את החשאי שליח

 מסע־צייד. בשעת שנקבעו, ובזמן
 ישוחד דרכונים, אין שלדוכס כיוון

 שם... האחראי הפורטוגלי הפקיד
 כפי חציית־הגבול, ברגע בדיוק

 שא־ קבוצת לידיה תיטול שנקבע,
 בצד הביטחון סידורי את לנברג

 כך ותמשיך הגבול של הפורטוגלי
ש ישיר כמישמר ספרד, תוך אל

 להבטחת לעת. מעת בחשאי יוחלף
 (הספרדי) השר בחר כולה התוכנית

 ידי- להעביר השני, החשאי סוכן
ה עם מגע הצורך בשעת ליצור

ידי להעביר. השני, החשאי סוכן
ש במקרה שלנברג. לקבוצת עות

 פעולות בגלל מצב־חירום, יתהווה
הכ נעשות הבריטי, שירות־הביון

לה יוכלו והדוכסית שהדוכם נות
 זה, במיקרה במטוס. לספרד גיע
 התנאי הראשונה, בתוכנית כמו

 נכונותם את להשיג הוא העיקרי
 בלי לעזוב והדוכסית הדוכס של

 על-ידי בריחה, של רושם לעשות
הברי משירות־הביון החרדה ניצול

חופ מדינית לפעולה והסיכוי טי
 נוסף ספרד. אדמת מתוך שית

 במיק- כי סבורים, בליסבון להגנה
 הרצון את לחולל יש הכרח של רה

מת תמרון־הפחדה על-ידי לעזוב
הברי לשירות־הביון שייוחס אים׳
טי.״

ל שנועדה זו, גרמנית תוכנית
 הווינדזורים, חוטפי צוות את שמש
 ה־ טיפוסי. גרמני בסירבול ניחנה

 אי-יכולתם היתה העיקרית מיכשלה
״המנטא את להבין הגרמנים של

ה דוחקת. נעשתה השעה
 במתרחש. לחוש החלו בריטים
 את בדחיפות אליו זימן צ׳רצ׳יל

 ותיק ידיד מונקטון, ואלטר סיר
 לימודיו מימי וינדזור דוכס של

הברי הממשלה של בכיר ופקיד
להז למונקטון הורה צ׳רצ׳יל טית•
 ועל עליו ולהשפיע הדוכס את היר

 כפי לאיי־באהאמה, לצאת רעייתו
 ביולי) 30( היום באותו שנקבע.

 מיב־ במדריד גרמניה שגריר שלח
 סוכן כי ציין ובו לריבנטרופ, רק

 עתה, זה הודיעו בליסבון גרמני
 והדוכסית הדוכס בכוונת שיש

 כעבור — באוגוסט 1ב־ להפליג
 ריבנ־ את שאל השגריר יומיים.
 עכשיו, עלינו אין ״האם טרופ:
 מאחרי־הקל- לחרוג ידועה, במידה
 מעידים, גרמניים מקורות עים?״

 שהדוכס השגריר, ציין במיברקו כי
הפור הבנקאי מארחו, בפני הביע
 סאנטו דו־אספריטו ריקארדו טוגלי

 ה־ עם במגע לבוא ״רצון סילווה,
 לסדר לא מדוע :שאל והוא פירר.״
 והיטלרן וינדזור בין פגישה

 הבריק שוב ביולי, 31ב־ למחרת,
 כי ציין הוא לריבנטרום. השגריר

 זה שחזר הספרדי, השליח לדברי
ב הווינדזורים עם מפגישה עתה

״הת והדוכסית הדוכס ליסבון,
תכ על הידיעות מן מאוד רשמו

 הסכנה ועל נגדם אנגליים כים
 זאת בכל אך האישי״, לשלומם

 1ב־ למחרת, להפליג בכוונתם יש
עומד השגריר לדברי באוגוסט.
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שינו להוליד עשוי המילחמה לך
 נעשתה האנגלית בחוקה אפילו יים

 ציין במברקו מדוכדכת.״ הדוכסית
 לא ריוורה כי הגרמני, השגריר

ל שיש כולשהו אינטרס ״על ידע
 הוא כי והאמין בעניין״, גרמנים

ממשלתו. בשם ורק אך פועל
 את היטלר מינה האחרון בשבוע

ל אישית אחראי שלנברג ואלטר
 ורעייתו. הדוכס חטיפת של ביצועה

 ניהל למדריד, מברלין טס שלנברג
הגר השגריר עם שיחת־רקע שם
ל כדי לפורטוגל מייד ויצא מני

בהכנות. התחיל
הגר השגריר שיגר ביולי 26ב־
 שבו לריבנטרום, דחוף פיברק מני

כוו להניח ״יש : המצב את תיאר
 והדוכסית הדוכס מצד רצינית נה

 זו, כוונה לחזק כדי לספרד. לשוב
 ובידו שני חשאי שליח היום נשלח

בעור שחובר הדוכס, אל מיכתב
 למיכתב צורפה כנספח רבה; מה

 חציית לביצוע המדוייקת התוכנית
 היו צריכים התוכנית לפי הגבול.
 לפג- רשמית לצאת ורעייתו הדוכס

ה הגבול שליד בהרים רת־קיץ
במקום בדיוק לחצות כדי ספרדי,

 אותו הדוכס״. של האנגלית ליות
ה בידי שתוכנן ״תימרון־הפחדה״

 שלג- על־ידי כיאות בוצע גרמנים,
ברג.

 ויגדזור
טלי הי ו

אב שיוטלו סידר,■ אחד ילה
 שהתגוררו הווילה לחלונות נים /

 שמועות הפיץ ואחר־כך הווינדזודים,
 נעשה הדבר כי המשרתים, בקרב

 הבריטי. השירוודהחשאי על-ידי
 זר־פרחים לשלוח גם דאג שלנברג

 ״הזהרי :שאמר פתק ובו לדוכסית,
 הבריטי. השירות־החשאי ממזימות

 לענייניך.״ הדואג פורטוגזי מידיד
 רשמי בדין־וחשבון זאת, עם יחד

 ציין הוא לברלין שלנברג ששלח
 לנפץ^את שנועד הכדורים, ״ירי כי

ו הדוכס של חדר־השינה חלון
וש באיש, לפגוע מבלי רעייתו
 בוטל ביולי, 30ב־ להתבצע תוכנו
 ה־ על הפסיכולוגי שהרושם מפני

 רצונה את יחזק רק דוכסית
לצאת.״

 ״מאמץ לעשות הספרדי שר־הפנים
ה את למנוע האחרון הרגע של

מלעזוב.״ והדוכסית דוכס

משתלט״
 עלו־ הווינדזורים כי ידיעה ^

 את הבהילה במהרה לעזוב לים 1 י
 בהול מיברק שיגר הוא ריבנטרופ.

 בו בליסבון, הגרמני הציר אל
 וינדזור, של לדוכס להודיע ביקש

 כי הבנקאי, מארחו באמצעות
 גרמניה חפצה דבר של ״בייסודו

 1 כנופיית האנגלי. העם עם בשלום
 בדרך למיכשול עומדת צ׳רצ׳יל
 | . ה־ פנייתו שנדחתה אחרי לשלום.
 בתבונה, לנהוג הפירר של אחרונה
 את לאלץ אומר גמרה גרמניה
 | האמ- בכל שלום לעשות אנגליה

 יהיה לרשותה..טוב העומדים צעים
נו להתפתחויות יתכונן הדוכס אם

 גרמניה תהיה כזה במיקרה ספות.
 ביותר הדוק לשיתוף־פעולה מוכנה

 בפני הדרך את ולפלס הדוכס, עם
והדוב- הדוכס שיביעו מישאלה כל
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