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Abstract. The initiation of the Second World War surprised the USA in a
difficult position in what concerned the access to vital information regarding
potential enemies, and only as late as July 1941 the first complex structure
dedicated to foreign intelligence information was created, under the title
Office of the Coordinator of Information. Following the reorganization of
this structure, in June 1942, the Office of Strategic Services (OSS) was
established, which took up, with British support, operations in the Balkans
and Romania.
The lack of knowledge concerning this space, the insufficient experience
in conducting missions in a hostile territory and the exaggerate concern
not to offend the Soviet ally had ample political and intelligence activity
repercussions.
The decision of William Donovan to hand over to NKGB1 the list of OSS
personnel from Bucharest and Sofia permitted, temporarily, the continuation
of the activity of the American structure, but on the long run it placed the
espionage networks in a delicate position, favoring their penetration and
the disclosure of the main operations.
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I. Structurile de informaþii dupã neacceptarea
Pax Americana

Prin participarea la Primul Rãzboi Mondial, SUA ºi-au demonstrat intenþia ºi
capacitatea de a deveni un actor important pe scena internaþionalã, intrarea lor în
conflict de partea Antantei contribuind decisiv la înfrângerea Puterilor Centrale.
Totuºi, declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a surprins Washingtonul
nepregãtit, neavând o structurã complexã destinatã culegerii ºi procesãrii de in-
formaþii externe.
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O explicaþie pentru aceastã situaþie rezidã în faptul cã, în pofida eforturilor
preºedintelui Woodrow Wilson, doar 4 din cele 14 puncte propuse de el au fost
acceptate la finele Primului Rãzboi Mondial, motiv pentru care Senatul a fost ne-
mulþumit de prevederile Tratatului de la Versailles ºi a refuzat sã ratifice docu-
mentul. SUA a rãmas, astfel, în afara sistemului promovat de statele europene în
tratatele de pace, s-a întors la politica izolaþionistã ºi s-a implicat doar marginal
în evoluþiile de pe alte continente. În aceste condiþii, nevoia unui serviciu de in-
formaþii profesionist cu acoperire globalã consistentã nu a fost resimþitã acut.

Agravarea situaþiei de pe frontul european ºi intensificarea dezbaterilor cu
privire la eventualitatea intrãrii în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial nu au rãmas
fãrã ecou la Washington, în rândul administraþiei începând sã se contureze nece-
sitatea implicãrii mai accentuate în problemele internaþionale.

În iunie 1941, colonelul William Donovan i-a propus preºedintelui Franklin
D. Roosevelt sã înfiinþeze un „serviciu de informaþii strategice“. Ideea s-a con-
cretizat în iulie 1941, odatã cu crearea Office of the Coordinator of Information,
structurã care avea ca atribuþii culegerea, analizarea ºi corelarea tuturor informa-
þiilor relevante pentru securitatea naþionalã, furnizarea acestora cãtre preºedinte
ºi departamentele guvernamentale2.

În iunie 1942, la ºase luni dupã intrarea SUA în cel de-al Doilea Rãzboi Mon-
dial, prin ordinul militar al lui Franklin D. Roosevelt, din Office of the Coordinator
of Information au rezultat douã structuri distincte cu atribuþii externe: Office of
War Information (OWI) ºi Office of Strategic Services (OSS). OWI a preluat ac-
tivitãþile de propagandã pe teritoriul SUA ºi în afara graniþelor, precum ºi pe cele
de culegere a ºtirilor apãrute pe spaþii externe.

OSS urma sã culeagã ºi sã analizeze informaþii strategice la solicitarea Joint
Chiefs of Staff 3 (JCS). De asemenea, sub coordonarea JCS, avea sarcina de a or-
ganiza ºi desfãºura, pe o scarã mai largã, operaþiuni speciale care nu intrau în
atribuþiile altor agenþii guvernamentale (cum ar fi de exemplu FBI care avea ju-
risdicþie pe teritoriul SUA ºi cel al Americii Latine), precum spionaj, contrain-
formaþii, dezinformare ºi rãzboi de gherilã. OSS îºi pãstra totuºi autonomia ºi ra-
porta direct preºedintelui4.

II. Intelligence-ul american în Europa de Sud-Est

Din perspectiva istoricã, interesul Washingtonului pentru regiune, în special
pentru Balcani, a început sã se manifeste cu puþin timp înainte de intrarea SUA
în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. În 1940, Franklin D. Roosevelt l-a trimis pe
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colonelul William Donovan în Marea Britanie, pentru a evalua capacitãþile lo-
cale de apãrare împotriva unei invazii naziste sau împotriva sabotajului german.
În urma acestei deplasãri, dar ºi a unei vizite prelungite, în perioada decembrie
1940 – martie 1941, în regiunea mediteraneeanã ºi în Orientul Mijlociu, emisa-
rul american a ajuns la concluzia cã Orientul Mijlociu ºi Europa de Sud-Est ar fi
trebuit sã fie incluse în strategia politicã a SUA5.

Din punct de vedere operaþional, deoarece nu avea expertizã pe spaþiul euro-
asiatic, dupã înfiinþare, OSS a colaborat cu serviciile britanice de informaþii, de
la care a obþinut atât informaþii despre Orientul Mijlociu ºi statele balcanice, cât
ºi sprijin în pregãtirea personalului ºi în organizarea ºi desfãºurarea pe teren strã-
in a operaþiunilor.

În iunie 1942, OSS ºi Special Operations Executive6 (SOE) ºi-au demarcat
de comun acord zonele de acþiune, astfel încât OSS a primit jurisdicþia asupra
României ºi Bulgariei, iar SOE – asupra celorlalte state balcanice7.

Nevoia de informaþii valide despre situaþia din România – la acea datã, stat
aliat al Germaniei implicat în campaniile militare de pe Frontul de Est – a pus în
faþa factorilor de decizie de la Washington problema monitorizãrii evoluþiilor
acestui spaþiu.

Din punct de vedere operativ, încã din aprilie 1943, evoluþiile din România
au fost urmãrite atent de cãtre OSS Istanbul, ca parte a unui plan de obþinere de
informaþii cu privire la politicile, strategiile ºi miºcãrile de trupe ale forþelor na-
ziste, precum ºi la activitatea ºi amplasamentul fabricilor aflate pe teritoriile sta-
telor aliate ale Germaniei8.

În august 1943, într-un memoriu oficial adresat JCS, William Donovan a pro-
pus crearea unor misiuni OSS în statele balcanice care sã construiascã, în secret,
contacte cu personalitãþile locale interesate de obþinerea unor condiþii politice ºi
economice mai bune pentru naþiunile lor la negocierile de pace. ºeful OSS arãta
cã preconizata înfrângere a Germaniei a reaprins, în rândul elitelor din statele
balcanice, teama faþã de dominaþia URSS în regiune. Acordul din partea URSS
urma sã fie cerut doar dupã desfãºurarea unor convorbiri preliminare cu politi-
cienii locali9.
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Dupã ce Franklin D. Roosevelt a acceptat propunerea lui William Donovan,
a fost realizat un plan, aprobat de JCS în septembrie 1943, care a devenit un ele-
ment esenþial al strategiei americane10. JCS a permis dezvoltarea unei game largi
de operaþiuni clandestine care sã se desfãºoare în colaborare cu serviciile brita-
nice de informaþii, astfel încât activitãþile de sabotaj sã conducã la distrugerea
unor obiective care nu ar fi putut fi observate din aer11.

În condiþiile mutãrii operaþiunilor armatei americane din Africa de Nord în
Italia, în decembrie 1943, William Donovan, însoþit de generalul-maior John R.
Deane, ataºatul militar american în URSS, s-a întâlnit la Moscova cu generalul-
locotenent Pavel Mihailovici Fitin, ºeful primului directorat din cadrul NKGB –
dedicat informaþiilor externe –, ºi cu cel al Secþiei sovietice de sabotaj, genera-
lul-maior Aleksandr P. Ossipov.

William Donovan a propus instituirea unei relaþii de colaborare între OSS ºi
NKVD12 pe douã coordonate: schimbul de informaþii cu privire la statele Axei –
între care ºi România – ºi coordonarea operaþiunilor pentru a evita suprapunerea
eforturilor. Abordarea vagã ºi tipul informaþiilor care urmau sã facã obiectul
schimbului au condus însã la apariþia mai multor dispute între conducerile celor
douã servicii, astfel încât nu a fost încheiatã nicio înþelegere13. Oricum ruºii nu
priveau deloc cu ochi buni iniþiativele americane ºi britanice din spaþiul balcanic,
chiar ºi întâlnirea respectivã fiind mai mult o încercare a occidentalilor de a di-
minua nemulþumirea sovieticilor decât un demers real în sensul derulãrii în co-
mun a unor operaþiuni.

România a devenit din nou þinta informativã a SUA în primãvara ºi la începu-
tul verii anului 1944, ca parte a unui plan ofensiv al lui William Donovan în zona
balcanicã. Misiunea avea ca scop culegerea de informaþii ºi acordarea de ajutor
aviatorilor americani care cãzuserã prizonieri. Proiectul nu a fost finalizat, în
principal din cauza reticenþei Marii Britanii ºi a URSS, precum ºi a temerii
Departamentului de Stat cã OSS ar fi fost prins în disputa anglo-sovieticã cu
privire la controlul asupra Balcanilor14.

În aprilie 1944, independent de URSS, OSS ºi SOE au luat decizia infiltrãrii
unor agenþi în România. Dupã aflarea acestei informaþii, Aleksandr Ossipov a
trimis o notã de protest generalului-maior John R. Deane, în care ºi-a manifestat
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nemulþumirea cã niciun agent sovietic nu fusese inclus în misiunileAliaþilor. Ge-
neralul-maior John R. Deane ºi generalul de brigadã George Alexander Hill, re-
prezentantul SOE la Moscova, au recomandat insistent ca URSS sã primeascã o
invitaþie la aceastã misiune.

În mai 1944, generalul-maior John R. Deane a raportat însã Washingtonului
cã nu s-au mai planificat alte operaþiuni în România, deoarece reprezentanþii so-
vietici au refuzat oferta anglo-americanã de a fi incluºi în asemenea activitãþi15.

În august 1944, OSS a planificat din nou trimiterea unei echipe care sã explo-
reze mai multe variante de evacuare a prizonierilor americani din România, mi-
siunea nefiind demaratã deoarece existau mai multe necunoscute legate de starea
exactã de sãnãtate a piloþilor ºi de faptul cã Bucureºtiul se afla în spatele liniilor
inamice16.

Prin urmare, în România, SUA a organizat operaþiuni informative abia dupã
23August 1944, trecerea þãrii noastre de parteaAliaþilor înlãturând o serie de ob-
stacole care nu au putut fi depãºite anterior.

III. România, „scena celei mai timpurii crize“
a Rãzboiului Rece17

Istoria OSS în România a început la finalul lunii august 1944, când prima
echipã a ajuns în þara noastrã. Obiectivele din acel moment erau localizarea ºi
evacuarea piloþilor din cadrul US 15th Air Force doborâþi pe teritoriul României
în timpul bombardamentelor din august 1943 ºi aprilie-august 1944 ºi culegerea
de informaþii cu privire la consecinþele atacurilor asupra rafinãriilor din Ploieºti,
ambele îndeplinite într-un interval destul de scurt18. Pe parcurs, misiunile s-au
modificat ºi extins, iar OSS ºi-a trecut pe agendã culegerea de date politice, mi-
litare ºi economice referitoare la situaþia din Bucureºti, fiind totodatã interesat de
relaþiile dintre România ºi alte state, precum ºi de mijloacele prin care reprezen-
tanþii sovietici interveneau în problemele interne ale þãrii noastre19.

Staþionarea echipelor OSS în state ca România, Bulgaria sau Iugoslavia ºi
dupã finalizarea cu succes a operaþiunilor de evacuare a piloþilor a trezit suspi-
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ciunile URSS cu privire la adevãratele intenþii ale SUA. Pe de o parte, era vorba
despre un spaþiu perceput de Moscova ca aparþinând zonei sale de influenþã, pe
de alta, prezenþa anglo-americanilor în aceastã regiune nu putea fi justificatã din
punct de vedere militar, Frontul de Est fiind aproape exclusiv susþinut de cãtre
trupele sovietice.

Operaþiunile informative îndreptate împotriva URSS intrau în opoziþie cu di-
rectivele politice, establishment-ul american dorind sã evite apariþia unor tensi-
uni în relaþia cu Moscova. Încã din 1943, Franklin D. Roosevelt a decis ca URSS
sã nu mai constituie o þintã a culegerii de informaþii20. De asemenea, politica
JCS cu privire la operaþiunile din Balcani le interzicea membrilor OSS sã facã
promisiuni de naturã politicã demnitarilor ºi membrilor partidelor sau facþiunilor
locale, sã îi favorizeze în dauna reprezentanþilor sovietici sau sã-ºi asume, în nu-
mele SUA, un acord teritorial ori politic21. La rândul sãu, William Donovan a
transmis echipei OSS Bucureºti în mai multe rânduri instrucþiuni privind pãs-
trarea unei imparþialitãþi stricte în luãrile de poziþie sau în activitãþile curente, ne-
favorizarea sau sprijinirea vreunui grup sau cerc cunoscut ca antisovietic.

Se observã deci o discrepanþã între situaþia realã din þarã, unde aveau loc acti-
vitãþi informative care evaluau urmãrile intervenþiilor URSS în problemele inter-
ne ale României, ºi prioritatea Washingtonului, care a fost în continuare menþi-
nerea unei relaþii de colaborare cu Moscova.

Prin contrast, URSS se afla în plin efort de preluare sub control politic ºi mili-
tar a României. Operaþiunea se desfãºura pe mai multe planuri, cu instrumente
diferite: prin intermediul Partidului Comunist din România, ai cãrui membri
erau instruiþi atent, pe principiile unui serviciu de informaþii, având în vedere
anii de clandestinitate în care funcþionaserã, prin ocupaþie militarã ºi, nu în ulti-
mul rând, prin intermediul structurilor româneºti de informaþii. Acestea din urmã
au încercat, într-o primã fazã, sã stabileascã un contact cât mai apropiat cu repre-
zentanþii occidentali ºi sã evite extinderea controlului sovietic prin influenþarea
Aliaþilor. Treptat, capacitatea lor de acþiune a fost dramatic redusã, serviciul fiind
infiltrat pe parcurs de persoane fidele Moscovei, care au demarat o monitorizare
atentã a activitãþii reprezentanþilor americani la Bucureºti, ca parte a unui plan
de înþelegere a modului de funcþionare a serviciilor occidentale de intelligence.

Devine evidentã, deci, existenþa unor interpretãri diferite ale ideii de colaborare
pe linie politicã ºi informativã între cele douã viitoare superputeri. Din compa-
rarea modurilor de acþiune, reiese cã între serviciile de informaþii americane ºi
sovietice a existat un decalaj atât în ceea ce priveºte fixarea obiectivelor, cât ºi
mijloacele ºi metodele utilizate.

Reprezentanþii SUA, categorie în care îi includem ºi pe membrii misiunii
OSS la Bucureºti, au supravegheat informativ cu multã precauþie aliatul sovietic,

52 GEORGE MAIOR 6

————————
20 Eduard Mark, op. cit., pp. 322, 337.
21 NARA, RG 226, Entry 144, Box 17, Planning Group Report, Overall Program for OSS Operations in

the Balkans 28 October 1943, apud Elizabeth Hazard, Cold War Crucible, p. 21, Burton Hersh, op. cit., p. 202,
Evan Thomas, The Very Best Men: Four Who Dared: The Early Years of the CIA, New York, London, Toronto,
Sydney, Tokyo, and Singapore, Simon & Schuster, 1996, p. 20.



în general acþionând în conformitate cu principiile stabilite de comun acord cu
Moscova, pentru atingerea scopului imediat, înfrângerea Germaniei naziste.

De partea cealaltã, URSS a urmãrit, încã de la început, o strategie amplã, în
cadrul cãreia înfrângerea lui Hitler era doar o etapã în planul mult mai vast de
impunere, dupã finalizarea rãzboiului, a influenþei, inclusiv prin ocuparea Euro-
pei de Sud-Est, fapt ce presupunea o bunã cunoaºtere a viitorilor inamici, în acel
moment încã aliaþi.

Un factor important care a permis o astfel de evoluþie a fost lipsa de experienþã
a OSS, care nu cunoºtea spaþiul balcanic ºi nu se confruntase anterior cu servi-
ciile sovietice. Prin contrast, structurile sovietice de poliþie politicã, care s-au
succedat începând din 1917, au instruit generaþii de activiºti comuniºti din URSS
sau din alte state, pentru a lucra în secret în þãrile de origine.

IV. Consecinþele transmiterii cãtre NKGB a listei
cadrelor OSS din România

Deºi cunoscut ºi bine documentat din punct de vedere istoric, unul dintre de-
taliile rãzboiului secret din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial nu a bene-
ficiat de atenþia pe care credem cã o meritã.

La 29 septembrie 1944, ca rãspuns la solicitarea generalului-locotenent Pavel
Mihailovici Fitin, William Donovan a transmis acestuia lista cu personalul OSS
din Bulgaria ºi România. Documentul a fost trimis prin intermediul generalului-
maior John R. Deane, ataºatul militar american la Moscova.

Remiterea listelor avea atât un obiectiv strategic – atragerea bunãvoinþei
URSS –, cât ºi unul operaþional – convingerea reprezentanþilor sovietici din Bul-
garia sã-ºi retragã ordinul, din 24 septembrie 1944, adresat echipelor OSS ºi
SOE din Sofia de a pãrãsi aceastã þarã. Interesul era cu atât mai mare cu cât acti-
vitatea informativã americanã ºi britanicã fusese deja restricþionatã în Iugoslavia
din ordinul mareºalului Iosif Tito22.

Urmãrile imediate ale deciziei lui William Donovan au fost cã echipelor OSS
din Bucureºti ºi Sofia li s-a permis sã-ºi prelungeascã staþionarea, iar relaþiile cu
URSS s-au menþinut, cel puþin în aparenþã, la stadiul de cooperare.

Comandamentul sovietic din România a profitat de statutul neclar al Unitãþii
OSS, solicitând efectuarea, de cãtre US 15th Air Force, a unor bombardamente
care sã faciliteze înaintarea celui de-al Doilea Front Ucrainean în Ungaria. Mare-
ºalul Rodion I. Malinovski, comandantul celui de-al Doilea Front Ucrainean ºi
preºedintele Comisiei Aliate de Control din România, ºi-a exprimat recunoºtinþa
faþã de rezultatele bombardamentelor, afirmând cã ar fi apãrat prezenþa echipei
OSS la Bucureºti în faþa lui Viaceslav Molotov, ministrul sovietic de externe23.

Reprezentanþii Moscovei au obþinut ºi alte avantaje ca urmare a prezenþei
americanilor la Bucureºti, fiind interesaþi de sarcinile acestora ºi de obiectivele
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SUA în Balcani.Activitatea de urmãrire s-a intensificat în timp, devenind o regulã
dupã 6 martie 1945, instalarea Guvernului dr. Petru Groza marcând accentuarea
procesului de preluare sub controlul comunist a tuturor instituþiilor româneºti.
Aceste evenimente s-au suprapus peste faptul cã, încã din timpul rãzboiului,
structurile de informaþii româneºti i-au avut în atenþie pe toþi membrii Misiunilor
strãine la Bucureºti, iar cele sovietice au fost la curent activitãþile Serviciului
Special de Informaþii (SSI) de pe Frontul de Est24.

În timp, odatã cu modificãrile de personal, cu sosirea delegaþiilor americane
din cadrul Comisiei Aliate de Control sau din partea Departamentului de Stat, cu
retragerea OSS Bucureºti ºi înlocuirea acestuia cuUnited States Informative Service
(USIS), atenþia s-a transferat asupra noilor reprezentanþi, respectiv a noilor structuri.

Dezvãluirea numelor ºi rolului cadrelor OSS în cadrul Misiunii americane a
facilitat procesul de identificare a acestora, punându-le implicit la dispoziþie so-
vieticilor ºi colaboratorilor interni ai acestora date utile în deconspirarea sau
controlul agenþilor români ai serviciului american de intelligence. Cu toate aces-
tea, acest demers nu a fost decât o parte a arsenalului utilizat de sovietici în pre-
luarea controlului informativ, multe dintre datele utile fiind obþinute ºi în baza
unei cooperãri, mai mult sau mai puþin benevole, cu diverse surse din rândul
structurilor de informaþii româneºti.

Dupã obþinerea controlului politic al României, noua putere a exploatat la
maxim informaþiile obþinute în perioada de aparentã colaborare, eliminând orice
potenþial risc de securitate la adresa stabilitãþii sale. Astfel, a fost facilitatã dez-
vãluirea ºi probarea activitãþii colaboratorilor români, consecinþele dovedindu-se
tragice – arestarea ºi condamnarea la ani grei de închisoare.

IV. 1. Mijloace ºi metode

Note informative provenite din arhiva Direcþiei Generale a Poliþiei (DGP) ºi
a SSI indicã faptul cã structurile româneºti de informaþii i-au þinut sub observaþie
pe toþi oficialii americani care au activat în România.

Activitatea de monitorizare se fãcea atât direct, prin supraveghere operativã, cât
ºi indirect, prin infiltrarea reprezentanþelor militare ºi politice, dar ºi a cercurilor
de cunoscuþi ºi apropiaþi ai membrilor ºi colaboratorilor misiunilor.

Începând din martie 1945, puterea comunistã de la Bucureºti ºi reprezentanþii
sovieticilor au fost la curent cu modul de organizare ºi discuþiile din cadrul mi-
siunilor militare ºi politice ale Washingtonului din Bucureºti, cu activitatea, de-
plasãrile ºi fluctuaþia personalului, controlând, totodatã, prin intermediul Comi-
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siei Aliate de Control, ºi dreptul membrilor ºi angajaþilor români ai acestora de
a face deplasãri interne ºi externe.

Perioada fost marcatã ºi de intervenþii ale autoritãþilor române care au dus la
schimbarea personalului Legaþiei americane ºi al USIS. Periodic, reprezentanþii
Washingtonului la Bucureºti au fost acuzaþi de activitãþi de spionaj, declaraþi
personae non gratae ºi expulzaþi25.

Având în vedere suspectarea oficialilor strãini la Bucureºti de desfãºurarea
unor activitãþi de spionaj, persoanele asociate cu OSS ºi cu Misiunile militare ºi
diplomatice americane, inclusiv angajaþii de origine românã ºi colaboratorii ser-
viciilor acestora, intrau sub urmãrire.

Structurile româneºti de informaþii monitorizau cãlãtoriile interne ale repre-
zentanþilor americani ºi ale angajaþilor români ai Misiunilor. Potrivit documen-
telor de arhivã, au fost urmãrite mai multe cãlãtorii prin þarã ale cãpitanului Louis
Madison din prima parte a anului 1945, inclusiv cea de culegere de informaþii în
care a fost însoþit de maiorul Walter Ross26. Un alt exemplu: în octombrie 1946,
SSI relata cã Dinu Alimãºteanu, funcþionar român, ºi Mircea Placa, inginer la
staþia radio americanã de la Hotelul Stãnescu, se întorceau din Predeal, fiind es-
cortaþi de locotenentul James Hamilton27.

Erau atent monitorizate ºi cãlãtoriile externe (datele de plecare ºi sosire, nu-
mele însoþitorilor, scopul deplasãrii). Sosirea pe Aeroportul Bãneasa a unui avion
american care decolase la Bari, Italia, în iulie 1946, a reprezentat un subiect im-
portant. În cazul a doi pasageri, erau menþionate mai multe detalii oficiale
(funcþia din cadrul Departamentului de Stat, numãrul paºaportului diplomatic ºi
cel al vizei date de Comisia Aliatã de Control)28.

Structurile de informaþii româneºti erau permanent la curent cu privire la per-
soanele cu care se întâlneau reprezentanþii americani ºi angajaþii români ai Mi-
siunii americane din Bucureºti ºi la conþinutul discuþiilor pe care le purtau. În
mai ºi august 1948, se preciza faptul cã Serafim Buta, consilier al Serviciului de
Presã American, colecta note de la diverºi informatori din Bucureºti ºi din pro-
vincie ºi era vizitat de numeroase persoane aflate sub suspiciunea de spionaj29.

Un interes deosebit era acordat întrevederilor dintre membrii misiunilor ºi cei
ai partidelor istorice. Persoanele menþionate cele mai des în astfel de note erau
Burton Berry, Roy Melbourne ºi C.V.R. Schuyler, care discutau cu liderii acestor
formaþiuni politice despre situaþia României ºi posibilitatea schimbãrii guvernului.

În dosarele SSI, se regãsesc note referitoare la faptul cã Roy Melbourne a
avut o întâlnire, în august 1945, cu un delegat al Partidului Social Democrat,
care i-a comunicat planurile de viitor ale partidului – desprinderea din cadrul
Frontului Unic Muncitoresc ºi crearea unui cartel cu Partidul Naþional þãrãnesc30.
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Ulterior, în octombrie 1946, consilierul diplomatic american l-a informat pe Iu-
liu Maniu cã a luat cu sine cel mai recent memoriu al partidului þãrãnist31.

Sunt date ºi cu privire la faptul cã, în mai 1946, C.V.R. Schuyler l-a sfãtuit pe
þãrãnistul Virgil Solomon ca partidul sãu sã nu complice situaþia internaþionalã a
României prin „ruperea“ de Guvern. Acelaºi sfat i l-a oferit Burton Berry libera-
lului Constantin Brãtianu32.

Pe mãsura trecerii timpului, modul de urmãrire s-a rafinat ºi s-a apelat la in-
filtrare pentru aflarea unor informaþii mai sensibile ºi detaliate, precum con-
þinutul unor discuþii sau natura activitãþii persoanelor asociate misiunilor ameri-
cane. Ulterior, datele obþinute astfel au constituit baza acuzaþiilor în procesele in-
tentate angajaþilor ºi colaboratorilor români.

Notele informative relevã cunoaºterea în amãnunt a organigramei, a numelor
angajaþilor misiunilor americane, precum ºi a atribuþiilor specifice fiecãrei func-
þii, putând fi observatã fluctuaþia de personal între 1945 ºi 195133.

Un document din septembrie 1946 permite observarea schimbãrilor de atri-
buþii ºi de domiciliu ale locotenent-colonelului David Krist, în perioada august
1945 – septembrie 1946, acesta având succesiv trei funcþii ºi patru rezidenþe34.

Un alt element de interes era reprezentat de biografiile reprezentanþilor ame-
ricani. Documentele menþionau date personale (locul naºterii, numele pãrinþilor,
domiciliul permanent), formele de învãþãmânt absolvite, funcþiile ocupate ºi
chiar opiniile exprimate cu privire la actori de pe scena politicã româneascã35.

Structurile de informaþii româneºti urmãreau sã aibã o cunoaºtere cât mai de-
taliatã a reprezentanþilor americani, fiind interesate ºi de abilitãþile care le-ar fi
facilitat activitatea de spionaj. O notã din septembrie 1947 relevã cunoaºterea
limbii române de cãtre membrii Misiunii americane. Erau enumerate 11 persoa-
ne, la fiecare nume fiind ataºat gradul de utilizare al limbii („puþin“, „bine“, „bi-
niºor“, „foarte bine“ sau „perfect“), doar 3 persoane fiind evaluate cu „perfect“,
acestea fiind, foarte probabil, de origine românã36.

În timp, membrii Misiunii americane militare au devenit totuºi conºtienþi de
faptul cã angajaþii ºi colaboratorii lor români erau monitorizaþi, fapt care îi ex-
punea la arestãri. O notã din octombrie 1946 aratã cã, prin intermediul unor ci-
vili, Paul Vãleanu, funcþionar de la Serviciul de Informaþii al Siguranþei Gene-
rale a Statului, transmitea colonelului Farnsworth informaþii referitoare la mãsu-
rile pe care DGP le pregãtea împotriva reprezentanþilor anglo-americani37.

Pentru a contracara acþiunile ofensive ale autoritãþilor române, în noiembrie
1946, în cadrul Misiunii SUA la Bucureºti a fost aprobat un set nou de „norme
de conduitã“ „strict confidenþiale“, adresate tuturor civililor ºi militarilor acredi-
taþi în România, privind participarea la evenimente mondene locale. Aceasta era
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permisã doar cu respectarea anumitor reguli: evitarea manifestãrilor care aveau
un „caracter politic contra sentimentelor ºi valorilor americane“ ºi a celor la care
erau prezenþi cetãþeni strãini sau români cunoscuþi ca având opinii „duºmãnoase
prestigiului ºi intereselor americane“38.

Totodatã, Misiunea americanã a interzis personalului de origine românã sã
discute despre activitatea lor cu rude sau cunoscuþi ºi a impus noi reguli menite
sã asigure o securitate crescutã ofiþerilor americani ºi angajaþilor români. Mãsura
a fost luatã ca urmare a suspiciunii cã arestarea sau urmãrirea unor funcþionari
ar fi fost înlesnitã de datele oferite în mod neintenþionat unor agenþi ai structu-
rilor româneºti de informaþii39.

Tot în scop contrainformativ, în iunie 1947, la nivelul Misiunii americane a
fost introdusã o nouã regulã, care restricþiona accesul funcþionarilor civili români
în birourile ataºaþilor militari40.

IV. 2. Închiderea misiunilor SUA ºi ale Marii Britanii de la Bucureºti

În martie 1950, guvernul de la Bucureºti a decis sã închidã USIS ºi British
Information Office (BIO)41. Ca urmare a solicitãrii SUA din aprilie 1950 privind
motivele care au stat la baza luãrii deciziei, guvernul român a rãspuns cã USIS
ar fi contribuit la „organizarea unei activitãþi ostile poporului român“. Prin inter-
mediul unor buletine informative ºi al unor manifestãri culturale organizate la
biblioteca Legaþiei SUA, reprezentanþii USIS ar fi propagat „discriminãri ra-
siale“, ar fi rãspândit „concepþii retrograde“, ar fi transmis „calomnii împotriva
þãrilor ºi popoarelor iubitoare de pace ºi libertate“, inclusiv Republica Popularã
Românã, ºi „ar fi îndemnat fãþiº la rãzboi“. Concluzia era cã „activitatea USIS
era incompatibilã cu cea diplomaticã normalã“, deoarece era „contrarã interese-
lor de pace ale poporului român ºi american“, politicii de „colaborare, cunoaº-
tere culturalã ºi prietenie“ între state.

Consecinþa imediatã a fost desfãºurarea ºi mediatizarea „Procesului unor spioni
de la Oficiile de informaþii american ºi englez“, la finalul cãruia cinci funcþionari
ºi colaboratori ai USIS ºi BIO42 au fost condamnaþi pentru „crimã de înaltã trã-
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al lui Churchill 1945-1955. Primii trei fãcuserã parte, în perioada 1942 – 23 August 1944, din reþeaua informa-
tivã a serviciului britanic Special Operations Executive, condusã de Valeriu C. Georgescu, director al Societãþii



dare“. Pe parcursul anchetei ºi al procesului, urmare a presiunilor psihice ºi fizi-
ce, mergând pânã la torturã, inculpaþii au recunoscut comiterea faptelor de care
erau acuzaþi ºi au indicat pe reprezentanþii americani ºi britanici ca fiind impli-
caþi în acþiuni de „subminare a regimului democratic“ ºi „reinstaurare a regimu-
lui capitalist“43.

IV. 3. Soarta colaboratorilor serviciilor de informaþii occidentale

Din martie 1945 pânã în 1951, autoritãþile române au acþionat doar în cazuri
izolate pe baza informaþiilor obþinute din supraveghere ºi jocuri operative, astfel
încât au avut loc puþine arestãri în rândul angajaþilor ºi colaboratorilor români44.

De „circumstanþe deosebite“ a beneficiat Teodor Manicatide, o sursã a OSS
care a lucrat la Secþia a II-a a Marelui Stat Major ºi, ulterior, ca translator la Mi-
siunea militarã americanã. În iunie 1946, a fost arestat în faþa sediului Legaþiei
SUA din Bucureºti, fiind eliberat la insistenþele lui C.V.R. Schuyler, care l-a
ajutat sã plece clandestin din þarã, împreunã cu familia sa, în cursul aceluiaºi an.
Teodor Manicatide a fost judecat ºi condamnat în contumacie, fiind acuzat de
trãdare45.

Dupã 1951, mulþi dintre angajaþii ºi colaboratorii români ai structurilor occi-
dentale de informaþii care nu reuºiserã sã pãrãseascã þara au fost arestaþi ºi con-
damnaþi la ani grei de închisoare pentru infracþiuni asociate spionajului ºi trã-
dãrii. În cursul anchetelor, aceºtia au fost forþaþi, sub torturã, sã recunoascã fap-
tele ce le erau imputate, implicându-i pe membrii misiunilor occidentale.

De exemplu, Imperio Mateescu, ºeful Serviciului de Presã din cadrul Misiu-
nii militare americane pânã în 1946, a fost condamnat în 1955 la 5 ani de muncã
silnicã pentru crimã de înaltã trãdare, acuzaþie care s-a bazat pe activitatea
desfãºuratã în timp ce era angajat al Misiunii americane46.

La rândul ei, secretara-translatoare la Misiunea militarã americanã, Silvia
May Placa, a fost condamnatã în 1955 la 18 ani de muncã silnicã pentru crimã
de înaltã trãdare. A fost graþiatã în 1956, înainte de finalizarea sentinþei47.
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V. Concluzii

În interpretarea deciziei lui William Donovan de a preda lista cu personalul
OSS din România cãtre NKGB, trebuie sã þinem cont de circumstanþele politice
ºi militare ale momentului. Existau, în acea perioadã, douã tipuri de prioritãþi:
una tacticã – permiterea continuãrii activitãþii de culegere de informaþii – ºi alta
strategicã – menþinerea unei relaþii bune cu Moscova, aliat important în con-
flictul cu Axa.

Formal, structurile americane de informaþii ºi-au continuat activitatea de la
Bucureºti, dar din punct de vedere operaþional au întâmpinat dificultãþi. Faptul
cã autoritãþile ºi reprezentanþii sovietici de la Bucureºti cunoaºteau numele ca-
drelor OSS ºi cã aceºtia erau membri ai unui serviciu de informaþii a facilitat su-
pravegherea lor operativã ºi dejucarea multor iniþiative ale agenþiei americane
din România.

În ceea ce priveºte relaþia cu URSS, aceasta nu s-a îmbunãtãþit în mod real.
Comandamentul sovietic a ales sã simuleze faptul cã a acceptat legenda invocatã
pentru OSS Bucureºti – repatrierea prizonierilor americani rãmaºi ºi evaluarea
distrugerilor provocate de bombardamentele germane – doar pentru a profita de
prezenþa acestora. Deºi pretindeau cã depuneau eforturi pentru construirea ºi
menþinerea unei relaþii de cooperare cu Misiunile americane de la Bucureºti, re-
prezentanþii sovietici îi exploatau informativ, prin monitorizarea tuturor miºcã-
rilor ºi discuþiilor lor ºi ale colaboratorilor acestora.

În concluzie, transmiterea listei cu personalul OSS Bucureºti nu a avut efec-
tul pozitiv scontat, fiind o decizie ce contravenea ºi principiilor de bazã ale spio-
najului – protejarea contrainformativã a persoanelor implicate ºi a secretului ac-
tivitãþii lor.

Demersul lui William Donovan este tocmai dovada neînþelegerii de cãtre
establishment-ul american a faptului cã unul dintre obiectivele postbelice ale
URSS era extinderea regimurilor de facturã comunistã ºi intrarea statelor din
sud-estul Europei sub influenþã sovieticã.
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