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DEZVÃLUIRI

din tranºeele rãzboiului în URSS, pentru a
deveni mai târziu generalii de la înaltul
Comandament al Wehrmacht-ului (OKW).
Pentru ei, invazia lui Hitler în URSS
echivala cu un rãzboi fratricid! Ei au cerut
„civilului” Roessler, emigrat în Elveþia, sã
gãseascã contacte la englezi. De exemplu,
Richard Sorge a obþinut informaþia cã
Japonia nu va ataca URSS. Enorma valoare
a lui Rudolf Roessler ºi a celor zece generali germani din reþeaua ”Lucy” s-a bazat
pe un munte de informaþii echivalente cu
40 de volume, la fel de senzaþionale, ca
informaþia lui Sorge! Un general britanic a
declarat cã valoarea lui Rudolf este egalã
cu cea a 12 bombe atomice!

Stalin: ”Lucy”,
agent provocator
al naziºtilor

Colonelul ceh Karel Sedlacek s-a oferit
însã voluntar sã acþioneze ca o curea de
transmisie a informaþiilor lui Roessler cãtre
guvernul britanic. El a alertat guvernele
europene privind iminenta lor invazie de
cãtre Hitler. De necrezut, dar toate þãrile
menþionate au ignorat informaþiile transmise din Elveþia. Motivul ? Trufie, dar ºi
dispreþ pentru spionajul elveþian. În acest
context este uluitoarea dezvãluirea acestei
cãrþi, cum cã Roessler a fost angajat de
guvernul elveþian cu normã întreagã ºi cu
salariu pe mãsurã pentru a sorta, evalua ºi
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analiza noianul de informaþii private,
strânse de contraspionajul Elveþiei de la
sursele avute de-a lungul ºi de-a latul
Europei. ªandor Rado („Dora”), ºeful
reþelei de spionaj a GRU în Elveþia, reþea
cunoscutã ca „Orchestra Roºie”, primise de
la Moscova urmãtorul ordin: „Încetaþi orice
contact cu Lucy!”. În ochii lui Stalin, Lucy
era un agent provocator plantat în Elveþia
de naziºti. Aºa cã ªandor nu mai ºtia dacã
sã expedieze sau nu raportul de la Lucy, în
care se scria: “În 22 iunie 1941, ora 3:15
dimineaþa, Germania va ataca URSS pe un
front lung de 1600 km, cu 3 milioane de
soldaþi, 750.000 de cai, 600.000 de
camioane, 7.200 de tunuri, 3.000 de tancuri
ºi 1.800 de avioane”. Apare ºi informaþia
cã, în România, erau la graniþa cu URSS
650.000 de militari germani. Dosarul a fost
transmis imediat la Moscova. Rãspunsul: ”
Înþeles. Terminat”. Data invaziei germane
fusese comunicatã Kremlinului de Richard
Sorge, infiltrat în ambasada Germaniei la
Tokio.

O declaraþie de rãzboi
scrisã pe genunchi

Cartea publicã ºi declaraþia de rãzboi conceputã de von Ribbentrop ºi trimisã
ambasadorului german la Moscova, pentru
a o prezenta lui Molotov. Mesajul a fost
înmânat în noaptea de 22 spre 23 iunie
1941, de cãtre contele von Schulenburg,

ambasadorul Germaniei. Stenograma întâlnirii menþioneazã cã Molotov a întrebat: ”E
o declaraþie de rãzboi?” Ambasadorul era
fãrã grai. Molotov þipa: ”Este o încãlcare a
încrederii fãrã precedent în istorie. N-am
meritat asta”. Apoi, Molotov a dat buzna în
biroul lui Stalin ºi a anunþat: ”Germania nea declarat rãzboi”. De atunci, informaþiile
comunicate de Lucy erau transmise imediat. Roessler i-a dvulgat lui Stalin ºi secrete
militare din luptele grele de la Cotul
Donului: „Linia frontului va fi încredinþatã
celor 52 de divizii strãine: 27 divizii
româneºti, 13 ungureºti, 9 italiene, 2
cehoslovace ºi o divizie spaniolã. Încercuirea Armatei a VI-a germanã comandatã
de feldmareºalul von Paulus n-ar fi reuºit
fãrã detaliile trimise zilnic de Roessler.
Ordinele de luptã ale lui Hitler ajungeau la
Stalin înaintea primirii lor de cãtre comandanþii germani din linia întâia! În decembrie 1943, Armata Roºie trecea graniþele
Poloniei ºi României, practic încheind eliberarea þãrii lor.

Generalii trãdãtori
l-au pãrãsit
pe Roessler

Dupã patru ani de rãzboi, guvernul elveþian
a ridicat restricþiile de camuflaj pe timpul
nopþii. ªandor Rado ºi Alexander Foote au
plecat împreunã la Paris, unde s-au dus
direct la ambasada sovieticã. S-a telefonat

