
 ולדוכסית לדוכס יהיו ואם סית...
 מוכנים יהיו אך אחרות, כוונות
 טובים יחסים בכינון פעולה לשתף

 גרמניה תהיה ואנגליה, גרמניה בין
המל הזוג לעתיד לדאוג מוכנה

 איש־הסוד לרצונו. בהתאם כותי
הדו מתגורר שאצלו הפורטוגלי,

 רציני מאמץ לעשות צריך כס,
 מחר, נסיעתו את למנוע ביותר

 מהימנות ידיעות בידינו שיש כיוון
ה על להשתלט מתכוון שצ׳רצ׳יל

 להשאירו כדי באיי-באהאמה, דוכס
 שהקמת משום וגם בקביעות, שם

 ב- הדוכס עם המתאים ברגע מגע
 קושי בשבילנו תהווה איי-באהאמה

ביותר.״״ גדול

 אחרי המילחמתי, הלחץ בשיא
ומותקפת. מבודדת דאנקירק,

 ,/התוכנית
הספרדית״

 של הדיווחים מאחרוני חד
 מתאר הגרמני מישרד־החוץ ר■
 וינדזור, דוכס של התרשמותו את

 ליסבון, את ליציאתו שקדם בלילה
 ב־ הבנקאי. מארחו עם משיחה
 ״הדוכס הגרמני: מציין מיברקו

 הפירר, של השלום רצון את שיבח
 השקפתו עם אחד בקנה העולה

היה אילו כי משוכנע, הוא הוא.

 מיד...״ ישוב שיקבלנה ברגע
 את לשכנע הצליח מונקטון סיר
ב 1ה־ ובערב הדוכס, ידידו

 והדוכסית הדוכס הפליגו אוגוסט
ה באוניית־הנוסעים וינדזור של

 בדו״ח אכסקאליבור. אמריקאית
ה לרגע שעד נאמר, שלניבלג של

ש פראנקו, של אחיו ניסה אחרון
 למנוע בליסבון ספרד שגריר היה
 עוד מה הדוכס, של יציאתו את

 גרמניים סוכנים הפיצו שבינתיים
 על הונחה פצצת־זמן כי שמועות

 להרוויח במטרה האוניה, סיפון
 פורטוגליים פקידים ואמנם, זמן.

 רבות, שעות ההפלגה את השהו
חיפושים האוניה סיפון על וערכו
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אדינכורג ודובס ואדים המלכה, צ׳ארדס, הנסיך :197צ כפאריס, פגישת־התפייסות
תמיד״ נשמרה לבריטניה ״נאמנותו

 ריבנטרופ של זה שדר־דחוף
 זמן בליסבון גרמניה לצירות הגיע
ה הציר הלילה. חצות לפני קצר

 סאנטו סיניור עם התראה גרמני
ה את למסור בו והפציר סילווה
הגרמנית. הודעה

 ב־ פאטרסון הארי של גירסתו
 ב- כי טוענת, מלך לחטוף סיפרו
 שהיה הדוכס, שקיים לילי מיפגש

 מאלה סיגר ועישן בחליפת־צי לבש
מהגרמ תבע הוא עליו, האהובים

 ימסרו כי שלנברג, ובראשם נים,
 מיבצע תוכנית של העתקים לידיו

 — לאנגליה הפלישה — הים ארי
ו בו להאמין לנכונותם כראייה

 קיבל פאטרסון, לדברי ביכולתו.
 הזו. התוכנית העתק את הדוכס

 מישרד־החוץ מיסמכי שבקובץ אלא
 גירסת לכך. ראיות אין הגרמני

 לשנות כנראה נועדה פאטרסון
 של הלא־הירואי הדימוי את מעט

נתונה היתה ארצו כאשר הדוכס,

ל מגיעים הדברים היו לא מלך
 אליו, הפנייה את למילחמה. עולם

 בכינון המתאים בזמן פעולה לשתף
 מכל בשימחה. מקדם הוא השלום,

 את למלא עליו זה ברגע מקום,
 ממשלתו. של הרשמיות הפקודות
 עת, בטרם כוונותיו יגלה אי־ציות

 את ממנו וישלול שערודיה יעורר
 משוכנע, גם הוא באנגליה. יוקרתו

בשבי מדי מוקדם הנוכחי ברגע כי
 אין שעדיין כיוון בגלוי, לצאת לו

גר אל להתקרב באנגליה נטייה
 זה, הלוד־רוח שישתנה ברגע מניה.

 או מיד... לחזור מוכן יהיה הוא
 שהוא דבר — לו תקרא שאנגליה

ש או — בהחלט כאפשרי חושבו
 עימו לנהל רצון תביע גרמניה

 הוא המיקרים בשני משא-ומתן.
 'ויתייצב אישי, קורבן לכל מוכן
 הוא כלשהי. אישית אמביציה בלא

 הקודם מארחו עם קשר על ישמור
— מילת־צופן על .עימו והסכים

פארוק) (אכי פואד המלך עם מווילס הנסיך
העמים״ יתר על והבריטים הגרמנים ״עליונות

 לריבנטרוס, שלו בדו״ח קפדניים.
 בהשפעתו הקולר את שלנברג תלה
בהתמו הדוכס, על מונקטון של

 ו״במג־ הספרדית״ ״התוכנית טטות
הדוכס״. של האנגלית טאליות.

היט־ כששינה אוגוסט, במחיית
 הבריטי, בנושא תוכניותיו את לר

 בריטניה, את לכבוש וכשהחליט
 התוכנית הנאצי מסדר־היום הוסרה
לבריטניה. מלך למצוא

 ״אנשים
מסויימים״

 כמה של פירסומם התרת ם
הנוג הגרמניים, המיסמכים מן

 סוכני שבין המגעים לפרשת עים
 פירסם וינדזור, של והדוכס גרמניה
 הודעה 1957 באוגוסט 1ב- הדוכס

 הלוג־ פרקליטיו ברבים,-באמצעות
 של הדוכס כינה בהודעתו דוניים.
ש חליפת־המיברקים את וינדזור

ו בספרד ושגריריו ריבנטרוס בין
 כ״זיופים וכזב, כשקר בפורטוגל
 סילופים הם ש״בחלקם גמורים״,

 זאת עם יחד האמת״. של גסים
 בהיותו כי הדוכס, פרקליטי ציינו

ל ממתין ובעודו ,1940ב־ בליסבון
 באיי- תפקידו מילוי לשם הפלגה

 מסויי- ״אנשים עשו באהמאמה,
 מאמצים הנאצים, אוהדי מים״,

 ולא לספרד לחזור לשכנעו ברורים
המושל. מישרת את ליטול

 וינ- דוכס של פרקליטיו בהודעת
 כי לי, נירמז ״אף :נאמר דזור

 ולי לדוכסית אישית סכנה צפוייה
 אף מעולם לאיי־באהאמה... נצא אם
ל להיענות בליבי הירהרתי לא

ב אליה והתייחסתי כזאת, הצעה
הראוי.״ בוז

 1ב־ אור שראתה נוספת, הודעה
 מישרד- דובר מטעם 1957 באוגוסט

 הדוכס כי קבעה הבריטי, החוץ
 הסעיפים שתי על פסח לא מעולם
לברי ונאמנותו המילחמה במהלך

תמיד. נשמרה הגדולה טניה

2257 הזה העולם

ארצית בכורה
אחת ובעונה כעת

3 שבוע
״ מון ר א ״

חיפה
של״ ט מי ״

ירושלים
״ בי אלנ ״
תל־אכיב

ר׳ו סוס

התחתון בעול© חם

ת לרגליים ת קרו לו החורף בלי
אנגורה מצמר מיטה/אנפילאות נעלי

ת מ של ה ת ל פנ החורף או
צבעים במגוון אנגורה מצמר צעיף
 לצרכן הנזיקחת,במשביו בבתי אנהווה מצמר מוצרי□ מבחר

מובחרים ובסלונים בסופרפצורם
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ג




