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TOP SECRET

Elena Constantinescu O’Brien

Româncele,
spioane mai tari
ca Mata Hari

Fascinante, frumoase ºi controversate. Aºa au fost în epocã Maria Tãnase, Elena O’Brien, Venturia Goga ºi
Vera Atkins. Poveºtile lor de viaþã au devenit filme, subiecte de cãrþi vândute ca pâinea caldã sau model pentru tinerele care cãutau succesul. Agentul FBI, I.C. Smith, afirma dezinvolt cã “istoria este clarã : sexul ºi
spionajul au fost mânã în mânã încã de la începuturi”. Iatã cã ºi româncele au fost protagonistele unor scandaluri celebre, politice ºi de spionaj, la nivel european.

Elena O´Brien, recrutatã
de servicile MI 5 ºi MI 6
Elena Constantinescu a fost proprietara celui mai luxos bar de
noapte din Anglia ºi a lucrat pentru serviciile MI 5 ºi MI 6, cãrora
le furniza informaþii despre clienþi. Se stabilise la Londra în
1946.Vorbind câteva limbi strãine, cu “un corp de balerinã ºi o
minte de matematician”, a fost la început vânzãtoare de þigãri, apoi
animatoare ºi, în final, dansatoare într-uun local din cartierul Soho.
Aici, l-aa cunoscut pe Jimmy O´Brien, care i-aa devenit soþ. Amândoi
erau ambiþioºi sã-ººi deschidã propria afacere. Curând, Jimmy a
gãsit o locaþie potrivitã pentru un club de noapte,“Eve´s Club”.
Spectacolele de tip Folies Bergère, discreþia ºi farmecul
dansatoarelor l-aau fãcut celebru în toatã Londra. La sfârºitul
anilor ’50, Helen a fost contactatã de un ofiþer român
de contrainformaþii, cu propunerea de a spiona
pentru el; oferindu-ii în schimb un paºaport pentru
pãrinþii ei din România. Helen a refuzat. Într-o
o zi a primit o
scrisoare, care o invita la Ministerul de Rãzboi. A dat curs invitaþiei
ºi a acceptat sã „lucreze” pentru MI5 ºi MI6. Informaþiile ce le
obþinea de la animatoare, le transmitea celor douã servicii de spionaj.

“Eve´s Club”, locul preferat
al spionilor

Elena Constantinescu pe vremea când era balerinã

60

Un mare scandal politic din Anglia anilor ´70 i-aa avut protagoniºti,
pe doi membri de frunte ai Partidului Conservator : ministrul
Forþelor Aeriene, Lambton, care avea o legaturã amoroasã cu
Norma Levy, angajatã a Helenei, ºi ºeful conservatorilor din
Camera Lorzilor, lordul Jellicoe. Helen, având informaþii de la ser-

