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Vineri,
28 iunie 1940,
începînd din zori

În zorii zilei de vineri, 28 iunie 1940, Divizia 33 Infanterie se
afla în poziþiile de rezistenþã de pe Rãut ºi Nistru, ºi din zona
Cula, între Moruzeni ºi Coºerniþa. Spre sud, Divizia 15 Infanterie învestise cu trupe dispozitivul dintre Gura Bîcului ºi
Coºerniþa, iar Divizia 12 Infanterie apãra sectorul dintre Gura
Bîcului ºi Talmaz. Miºcarea lor înapoi trebuia dirijatã de o
asemenea manierã încît coloanele în marº sã nu se intersecteze
cu coloanele Diviziilor 31 ºi 21, care în acel moment se deplasau spre sud-est ºi, la rîndul lor, trebuiau abãtute spre vest. De
fapt, directiva Armatei a 4-a conþinea suficiente elemente ale
unui ordin operativ, iar Statul Major al Corpului 3 armatã nu a
mai pierdut timpul improvizînd variante riscante ºi s-a bazat
doar pe logica hãrþilor. În consecinþã, Diviziei 33 i s-a ordonat
sã se retragã pe axul Strãºeni-Vorniceni-Nisporeni-NemþeniAlbiþa. Trebuia s-o urmeze cît se putea de strîns Divizia 15,
care tocmai se replia din tranºeele de pe Nistru. Firesc, Divizia
21, de asemenea în miºcare, se abãtea pe axul Sãlcuþa-Cimiºlia-Fãlciu, utilizînd la trecerea peste Prut, în caz de nevoie, ºi
podul mai ºubred de la Leova. Iar Diviziei 12 i s-a rezervat
direcþia Cãuºani-Româneºti-Comrat-Fãlciu cu posibilitatea de
a-ºi îndruma anumite trupe ºi elemente prin douã treceri suplimentare, fie pe la Oancea, fie pe la Leova, în funcþie de timp
ºi de împrejurãri. Toate marile unitãþi menþineau sub comanda
lor ºi detaºamentele de sãpãtori, iar Divizia 33 Infanterie, în
plus, îºi subordona ºi grupurile de recunoaºtere care asiguraserã pînã în ajun acoperirea uºoarã a dispozitivului defensiv de
pe Nistru. Era un calcul al hîrtiei boþite a hãrþilor aºezate pe
genunchi sau pe mese improvizate, dar era singurul posibil ºi
rezonabil. Faptul cã ulterior logica hãrþilor nu a coincis întru
totul cu logica realitãþii de pe teren s-a datorat doar unor întîmplãri care, la ora aceea, cînd dimineaþa deplinã abia se instala
între Nistru ºi Prut, nu erau previzibile încã. Între altele, se
pare cã ordinul de operaþiuni emis de Corpul 3 Armatã cu cîte-
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va minute înainte de ora 6.00 este primul document militar
românesc al acelei zile sfîºietoare care stipula o dispoziþie expresã, impusã de prevedere : comandanþii tuturor regimentelor
vor dispune retragerea muniþiilor distribuite soldaþilor basarabeni…
La Chiºinãu, Pan Halippa continua sã-ºi macine nervii într-o
stare de paralizie inexplicabilã pentru un om de acþiune. A mãrturisit-o, de fapt, mai tîrziu : « Am stat pînã în zorii zilei de 28
iunie lîngã telefon, rãspunzînd tuturor care mã întrebau ce era de
fãcut. Mi-au sunat ºi la uºã cîþiva prieteni ºi, de cîte ori mã duceam sã deschid, vedeam cum se expediazã bagaje în camioane
mari. » De asemenea, continua sã persiste în iluzia la care ne-am
referit : « De la un timp, hurduitul strãzilor Chiºinãului, din
cauza plecãrii tunurilor ºi tancurilor, a umplut tot vãzduhul. »
La ora aceea însã, o mulþime de unitãþi militare încã se mai miºcau spre Nistru. În rest, amintirile lui ne dezvãluie un om dus
de val, indecis ºi lipsit de iniþiativã : « Eu nu puteam însã întreprinde nimic, neavînd nici un cuvînt de ordine ºi neavînd
nici lãzi pregãtite pentru împachetarea cãrþilor. Pe la ora trei
noaptea, am adormit lîngã telefon, în fotoliul meu larg ºi comod, ºi m-am trezit buimac pe la ora ºase din cauza unui sunet
deznãdãjduit ºi lung la uºã. M-am dus sã deschid. Era cunoscutul scriitor basarabean, bãtrînul Gheorghe Madan, care a venit sã vadã dacã am plecat. În fugã, mi-a spus cã nu-i vreme
de pierdut ºi cã ar fugi ºi el, dar n-are bani de drum. I-am dat
mai mult poate decît se aºtepta el ºi a plecat cu blesteme grele
ºi neobiºnuite pentru un bãtrîn blînd ºi obosit de viaþã. Blestema pe cei care aruncau pãmîntul natal al Basarabiei în noul
infern al suferinþei. » Nici atunci Pan Halippa nu s-a smuls din
paralizie ºi din fotoliul lui prea comod, ci s-a lãsat mai departe
dus de val : « Tot atunci – a mãrturisit ulterior – a venit un nepot al meu, funcþionar la rezidenþa regalã, sã mã anunþe, în numele rezidentului, sã plec imediat, cãci se formeazã de acum
bande care vor încerca sã împiedice plecarea foºtilor fruntaºi
politici basarabeni. » Ce era de fãcut ? s-a mai întrebat Pan
Halippa la o orã cînd s-ar fi cuvenit sã fi înþeles de mult pe ce
lume trãia ºi ce era de fãcut.
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Trenul personal 7070 a plecat din gara din Chiºinãu la ora
6.00, cum de altfel era prevãzut în mersul oficial aflat în vigoare. Cînd garnitura s-a pus în miºcare, în compartimentul în
care se gãsea ºi pãrintele Vasile Þepordei, inginerul de cãi ferate Dumitraºcu, de fel din Ovidiopol, a izbucnit într-un plîns
isteric ºi a strigat : « Este a doua oarã cînd duºmanii creºtinãtãþii, bolºevicii, mã dezrãdãcineazã ºi mã alungã pe drumul
bejeniei… » Era unul dintre românii transnistreni, mulþi la numãr, care împînziserã Basarabia dupã revoluþia ruseascã, pentru a trãi cît se putea de departe de prigoanele dezlãnþuite pe
locurile baºtinei lor, alãturi de cei de un sînge cu ei. În 1918 fugise din Ovidiopol. Acum fugea ºi din Chiºinãu. Ultimul chip
de pe peronul rãmas în urmã care a stãruit pe retina pãrintelui
Þepordei a fost acela al ºefului gãrii, Simionescu, un bãtrîn înalt,
prezentabil, distins, care s-a ºi mistuit în vîltoarea acelor evenimente. « Nu ne vine a crede cã toate aceste lucruri au avut
loc în timp ºi în spaþiu », scria mai tîrziu pãrintele Þepordei în
gazeta Raza, renãscutã la Bucureºti în august 1940. Nu numai
transnistreanul Dumitraºcu plîngea, ci toþi cãlãtorii din trenul
7070. Nedumeriþi, copiii îi întrebau pe pãrinþi ce se întîmplã ºi
de ce curgeau lacrimile în valuri. Trei minute mai tîrziu, ºirul
lung de vagoane s-a prelins pe lîngã Biserica Mazarachi, bãtrîna
ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, ºi plînsetele s-au înteþit.
Pãrintele paroh Pãduraru, rãmas sã-i înfrunte cu crucea în mînã
pe invadatori, ieºise în odãjdii de sãrbãtoare în umbra vechii
zidiri, cu faþa, de asemenea, scãldatã în lacrimi, spre a-i binecuvînta pe bejenarii din tren. Curînd s-au ivit în privirile tuturor
pietrãriile Ghidighiciului ºi Chiºinãul a dispãrut dupã siluetele
lor albicioase. În gãrile de popas, lumea de pe peroane nu ºtia ce
sã facã : sã urce sau sã lase trenul sã treacã ? La rîndul lor, cãlãtorii din tren coborau cu iuþealã pe terasamente ºi reveneau
în compartiment sau pe culoare cu bulgãri de pãmînt, cu smocuri de iarbã, cu flori. Fiecare dorea sã rãmînã cu o ultimã
amintire din Basarabia, cît mai consistentã ºi vie.
În jurul orei 6.00, conform promisiunii fãcute lui Alexandru
Cretzianu, Wilhelm Fabricius a transmis la Berlin doleanþele
minime ale guvernului de la Bucureºti privind destinul oraºu-
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lui Cernãuþi ºi prelungirea termenului evacuãrii. În încheierea
mesajului sãu, ministrul Germaniei a precizat : « … Acceptînd
condiþiile severe ale Rusiei sovietice, guvernul român se bazeazã pe sfatul conducãtorilor Reich-ului, ceea ce dovedeºte
cã vrea sã urmeze calea unei strînse colaborãri cu noi ºi în viitor. În favoarea acestui fapt pledeazã ºi componenþa noului
Cabinet… »
« Vestea dureroasã a venit pe neaºteptate ºi atît de fulgerãtor – mãrturisea mai tîrziu ziaristul Elefterie Negel – încît nimeni n-a putut sã-ºi pãstreze calmul ºi sîngele rece. » La ora
6.00, corespondentul din Chiºinãu al ziarului Universul se afla
la comandamentul Corpului 3 Armatã. A fost printre primii locuitori de rînd ai oraºului care a aflat cã trupele sovietice vor
intra chiar în ziua aceea în capitala Basarabiei. I s-a comunicat mai întîi un termen greºit : ora 10.00. Panica de care a fost
cuprins gazetarul era perfect explicabilã. În realitate, ruºii urmau sã intre în Chiºinãu la 14.00 dupã ora Moscovei, deci la
13.00 ora localã. Însã rãgazul de cîteva ceasuri, important pentru un om nãpãdit de o spaimã fireascã, nu mai are vreo importanþã din perspectiva istoriei.
Ora 6.30. Nu este de neînþeles fapul cã multe state majore
de toate tipurile nu au putut alerta într-un timp util totalitatea
unitãþilor ºi subunitãþilor din subordine pentru a le comunica
noul curs al evenimentelor. ªi nu întîmplãtor mulþi ofiþeri ºi
ostaºi continuau neabãtut sã execute dispoziþii primite încã din
faptul serii trecute. De pildã, echipajul format din sergentul
pilot Dumitru Preoteasa ºi locotenentul observator Silviu Zerman primise ordinul sã întreprindã un zbor de conlucrare în
zona de la sud de Bulboca ºi de Tighina. ªi au decolat ca ºi
cum nimic nu s-ar fi întîmplat pentru cã nici nu aveau cum sã
ºtie ceva. Dupã turul obiºnuit deasupra aerodromului militar
Chiºinãu, în cîteva minute au ajuns în zona indicatã de ordinul
din ajun ºi au observat sub aripi o coloanã româneascã în retragere de pe Nistru. Curiozitatea l-a îndemnat pe pilot sã reducã altitudinea pentru a putea identifica trupa. A coborît pînã
la 150-200 de m. Spre surprinderea sa, o mitralierã antiaerianã,
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mînuitã cu dexteritate de ostaºii coloanei, instalatã pe platforma
unui autocamion, a lovit aparatul în trei puncte distincte, provocînd niºte gãuri de toatã frumuseþea în fuselaj ºi în profundor.
Abia atunci au înþeles – ºi bunul sergent Dumitru Preoteasa, ºi
locotenentul legat în scaunul din faþa lui – cã se întîmpla ceva
cu totul ºi cu totul deosebit. Redresînd aparatul, sergentul l-a
scos din bãtaia unui tir atît de periculos.
Dupã noaptea aceea albã, avocatul Jean Negurã ºi-a luat
rãmas-bun de la tatã ºi a plecat, împreunã cu mama sa, Eugenia, spre gara din Cernãuþi. Nu aveau decît o valizã nu prea
voluminoasã, rufãrie de schimb ºi cîte un pardesiu. Ajunºi pe
peron, l-au zãrit de departe pe profesorul Constantin Spulber,
iar avocatul s-a apropiat de el ºi l-a salutat. Era un tip închis ºi
sever, mãsliniu la faþã, pe jumãtate încãrunþit ºi, spre surprinderea fostului sãu student, plîngea reþinut. Nu era bucovinean,
dar era român. Deznãdãjduit, cînd l-a vãzut pe Jean Negurã, a
fãcut doar cu mîna un semn de lehamite ºi n-a avut puterea sã
articuleze vreun cuvînt. Cînd garnitura prelungã a rapidului 52,
« ªtefan cel Mare », a tras la peron, au urcat împreunã într-un
compartiment, în tãcere ºi fãrã dificultãþi, deºi aglomeraþia era
foarte mare, cum nu se mai vãzuse în gara din Cernãuþi. În ciuda dezastrului, oamenii încã mai pãreau sã aibã resurse de
politeþe ºi încã se mai purtau prevenitor cu semenii lor. Au plecat spre sud la ora 7.30 ºi au ajuns la Dãrmãneºti la 8.15. Aici
au coborît din tren pentru a prinde legãtura spre Vatra Dornei.
Într-adevãr, diviziile de pe Nistru începuserã sã se miºte înspre apus, întîi repliindu-ºi avangãrzile de pe linia de rezistenþã, apoi regrupîndu-ºi grosurile în coloane prelungi, parcã fãrã
sfîrºit. La cartierul Diviziei 15 Infanterie, primul ordin privind
cedarea Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord a sosit la ora 6.25
prin telegraful Hugues. Nu purta nici un numãr, dar trecea în
revistã toate dispoziþiile de-acum cunoscute : Chiºinãul va fi
evacuat pînã în seara zilei în curs ; prin Tighina, ruºilor li se va
asigura un culoar de trecere spre oraº ; nu se va executa nici o
distrugere de arhive publice, se va împacheta ce se va putea, iar
restul urma sã rãmînã pe loc ; trupele se vor replia spre apus
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de Prut prin marºuri terestre, fãrã a se trage vreun foc de armã.
La ora 7.00, ordinul a fost confirmat de însuºi generalul Marin
C. Popescu, comandantul diviziei, printr-un mesaj telefonic
transmis de la permanenþa Corpului 3 Armatã. În plus, acest
mesaj conþinea ºi o veste nu tocmai veselã : corpul avea nevoie de
toate autocamioanele marii unitãþi. Drept urmare, evacuarea
muniþiilor acumulate în primele linii devenea o problemã dintre cele mai complicate. Pînã la ora 7.30, ordinul a fost transmis de locotenent-colonelul Constantin ªtefãnescu grupãrilor
tactice, însoþit de dispoziþii pe care numai divizia era în mãsurã
sã le emitã : hrana caldã se îmbarcã pe roate, avanposturile
se retrag pe jos. ªi apoi, aceeaºi recomandare, care va reveni
de acum înainte ca un laitmotiv în mai toate comunicãrile :
« … Dacã ruºii încearcã sã treacã Nistrul, nu se va trage nici un
foc de armã… » Dar defecþiunile transmisiunilor ºi-au spus
cuvîntul ºi în acest sector încã din primele ore ale dimineþii.
Cu gruparea din aripa sudicã nu se mai putea comunica altfel
decît prin ordine scrise, transmise prin curieri. Anumite dispoziþii de importanþã deosebitã nu se puteau încredinþa unor legãturi precare ºi douã dintre operaþiunile care ar fi trebuit sã-i
revinã în mod obiºnuit grupãrii tactice de la sud au fost pînã la
urmã încredinþate unor ofiþeri de la cartierul diviziei. Sublocotenentul Teodor Dumitriu a fost trimis sã descarce dispozitivele
de distrugere ale podurilor de cale feratã de la Revaca ºi Calfa,
iar sublocotenentul Petre Raicu a dezamorsat încãrcãturile
explozive din tunelul Þipola ºi din gara Bãlþaþi. ªi aºa mai departe, într-un ritm care i-a dus pe mulþi ofiþeri cu specialitãþi
dificile în pragul epuizãrii. În timp ce coloanele se formau pe
ºosele ºi avangãrzile lor, în lumina tulbure a dimineþii, se angajau în marº spre apus, dispoziþiile suplimentare emise de Corpul 3 Armatã se succedau în ritm vertiginos. La ora 8.45 s-a
decis sã li se transmitã soldaþilor un cuvînt de ordine fãrã echivoc : ne ducem sã rezistãm pe o altã poziþie. Apoi s-a sistat
dezlegarea din ajun privind tirul asupra avioanelor inamice.
La ora 10.00, cînd transmisiunile au început iar sã pîlpîie, s-au
aflat ºi liniile succesive ale retragerii. Cu acest prilej, diverse
comandamente au fost blocate în toate legãturile lor pentru a
afla ceea ce, de fapt, ºtiau : Divizia 15 Infanterie urma Divizia 31
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pe axul Sîngera-Ialoveni-Hãnceºti-Albiþa. Infanteria trebuia sã
se deplaseze paralel cu drumul de piatrã, iar pe ºosea se încolona tot ceea ce însemna greutate. Totodatã, marea unitate era
inutil anunþatã cã ºoseaua dintre Tighina ºi Chiºinãu, dupã ora
17.00, va fi ocupatã de coloane sovietice. Dar numai la ora
12.00 i se va transmite acestei mari unitãþi ºi ordinul efectiv de
miºcare spre Prut. La nord, spre aceeaºi trecere, prin Strãºeni,
Vorniceni ºi Nisporeni, pornise în marº Divizia 33 Infanterie.
În sud, Divizia 21 Infanterie, prin Sãlcuþa, Cimiºlia ºi Fãlciu,
iar Divizia 12, prin Cãuºani, Româneºti, Comrat, Fãlciu. Pînã
la ora 20.00, menþiona un alt ordin de operaþiuni întru totul nerealist. Diviziile 15 ºi 12 Infanterie ar fi trebuit sã menþinã pe
Nistru numai elemente uºoare de cavalerie, cu indicaþia de a se
abþine de la orice conflict. În spatele ostaºilor din coloanele
care þinteau Prutul urma sã se aºeze cît material puteau duce.
Iar ostaºii basarabeni, conform unei dispoziþii generalizate deacum pe întreaga armatã, urmau sã parcurgã traseele replierii
încadraþi permanent, fãrã cartuºe.
Ora 6.45. Pe lungimile de undã de 1 875 ºi, respectiv,
346,5 metri, posturile de radio România ºi Bucureºti ºi-au început emisiunea printr-un radiojurnal în care comunicatul din
ajun al Casei Regale a fost reluat fãrã comentarii. De asemenea, a fost menþionatã în buletinul de ºtiri ºi remanierea
guvernului, efectuatã în cursul nopþii.
La ora 7.00, la comandamentul Corpului 3 Armatã din Chiºinãu, panica lui Elefterie Negel s-a atenuat oarecum, cînd i s-a
spus cã trupele sovietice vor intra în capitala Basarabiei nu la
ora 10.00, ci la ora 14.00. « În oraº – nota corespondentul ziarului Universul, grãbit de-acum sã ajungã acasã ºi sã-ºi evacueze familia – nu se mai putea gãsi cu uºurinþã nici un mijloc
de transport la garã, la o depãrtare de 4 km de centru. Coloane
de refugiaþi, fiecare cu cîte o legãturã în mînã, mame purtînd
copii în braþe ºi tîrînd pe alþii, ochi împãienjeniþi de lacrimi,
paºi grãbiþi, cu o singurã þintã : gara. Sufletele zdrobite, cu o
singurã dorinþã : salvarea vieþii… În grãdina publicã ºi-au fãcut apariþia bandele teroriste. Nucleele comuniste au intrat sã
înfigã steaguri roºii. Comandamentul militar desfãºoarã patru-
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lele pentru a pune pe goanã pe cei care, înarmaþi, opresc automobilele ºi, mai ales, trãsurile, smulgînd bagajele ºi poºetele
din mîinile femeilor. Cuiburile locale de comuniºti, în întregime
alcãtuite din oameni dezabuzaþi, au ocupat în chip de spectatori
centrele ºi colþurile strãzilor, gata spre a da semnalul începerii
devastãrilor ºi executãrii fruntaºilor români, care nu vor mai
avea timpul sã pãrãseascã oraºul, în momentul intrãrii trupelor
sovietice. În faþa redacþiei noastre, pe Strada ªtefan cel Mare,
un grup de comuniºti, arhicunoscuþi din atîtea procese rãsunãtoare, mã aºteaptã sã ies din casã. Unul dintre ei mi-a fãcut
cinstea sã înfigã sub firma Universului o cîrpã roºie… » Din ce
în ce mai îngrijorat, Elefterie Negel s-a decis sã solicite telefonic protecþia armatei. Altfel nu-ºi putea imagina cã s-ar putea
desprinde dintr-un haos în continuã creºtere.
« Astfel am secerat noi ºi am strîns cam tot ce era de strîns –
a mai consemnat Dimitrie Gãlãtescu din Ostriþa – ºi ne pregãteam de Sînpetru, cînd la Cernãuþi avea loc tîrgul anual, cu tot
felul de bazaconii, cu scrîncioabe ºi mãscãri de tot felul ; iarmarocu’, cum îi spuneau þãranii, se þinea în fosta Piaþã Austria,
unde nu încãpeai de tot felul de mãrfuri ºi hoþi, unde de-a lungul
unei sãptãmîni, cît þinea tîrgul, se întîmplau cele mai nãstruºnice lucruri, încît aveam de ce rîde dupã tîrg o lunã întreagã.
Însã în ziua de 28 iunie 1940, cu o zi înainte de deschiderea
iarmarocului de Sînpetru, Cecilia, soþia fratelui Gheorghe, care
era concentrat, fiind la noi de cîteva zile, a dorit dintr-o datã sã
meargã la Cernãuþi, sã facã niºte cumpãrãturi ºi sã punã o scrisoare la poºtã pentru fratele nostru ºi soþul ei. A plecat cu fratele meu, Costicã, dupã ce au înhãmat la cãruþã doi cai. Au pus
în cãruþã ºi cîte ceva de vînzare, ca sã poatã ºi cumpãra. Slavã
Domnului, ne trebuiau destule : ºi zahãr, ºi sare, ºi orez, ºi multe
altele… » Cecilia ºi Costicã au plecat spre tîrgul din Cernãuþi
în primul ceas al dimineþii depline, dar n-au apucat sã ajungã
unde plãnuiserã.
Titus Cristureanu, ataºatul comercial al Legaþiei române din
Moscova, s-a întors în camera sa din hotelul Naþional aproape
spre zorii zilei, frînt de obosealã ºi prãbuºit sufleteºte. Nu se ºtia
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încotro vor evolua lucrurile ºi, preventiv, Gheorghe Davidescu
decisese incinerarea arhivelor din localul de pe ªoseaua Leningradskoe. Acum, distrugerea documentelor din legaþie era
un fapt împlinit. Ca de obicei, întors la hotel, a gãsit uºa camerei
sale deschisã. Încã din ziua în care îºi preluase postul, îndemnat
de Mitiþã Constantinescu, socotise cã ar fi fost inutil s-o închidã,
de vreme ce GRU avea dubluri pentru toate cheile hotelului moscovit rezervat prin excelenþã diplomaþilor din aºa-zisa lume
capitalistã. A fost un prilej sã-ºi rememoreze cîteva episoade
semnificative ale misiunii sale la Moscova. Era om de stînga,
publicase pînã atunci studii de economie politicã rãsunãtoare
împotriva imperialismelor de tip nazist ºi fascist, ºi chiar suportase confruntãri dintre cele mai dure cu Poliþia românã din
cauza unor imprudenþe ale lui Emil Bodnãraº, a cãrui amintire
n-o evoca prea tandru. În februarie 1939, primit într-o audienþã de
Anastas Mikoian, îi spusese deschis : « Economic, ne-aþi abandonat în totalitate germanilor. Faceþi ceva ca sã ne scoateþi din
dependenþa faþã de Reich… » Amabil, dar reticent, interlocutorul l-a întrebat : « Regele dumneavoastrã, Carol al II-lea,
împãrtãºeºte aceeaºi opinie ? » Încurcat, Titus Cristureanu a
formulat un rãspuns circumstanþial. La fel de amabil, însã dur
în subtext, Anastas Mikoian i-a rãspuns cã probleme de o asemenea importanþã nu se discutau pe scãrile de serviciu. Cu alte
cuvinte, demnitarul sovietic aprecia elanul ºi buna-credinþã a
ataºatului comercial român de la Moscova, dar postul sãu era
prea insignifiant pentru a se angaja, fãrã nici un mandat, în convorbiri economice de anvergurã, cu rezonanþe în sfera politicã
a relaþiilor reciproce. În consecinþã, audienþa se încheiase în
coadã de peºte. În rest, viaþa la Moscova era monotonã ºi searbãdã. Dimineaþa, fix la ora 7.00, un chelner din restaurantul hotelului îi servea un mic dejun copios. Ceremonia se consuma la
o masã dintr-un spaþiu cu o destinaþie anume, identic la toate
etajele. Spaþiul cu pricina se afla în grija ºi sub supravegherea
unei ploºciadce, adicã a unei femei de serviciu. Femeia de la
etajul lui Titus Cristureanu era o mare cititoare de ziare. Dupã
reacþiile ei, locatarii de la etajul acela al hotelului Naþional erau
la curent, înainte de a deschide ei înºiºi ziarele, cu schimbãrile
de temperaturã ale vieþii politice din capitala Rusiei sovietice.

