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FSEȘ cere să se reia plata indemnizației
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profesorilor infectați cu Covid-19
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PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
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Sindicaliștii pledează pentru
măsurarea responsabilității guvernelor

Actual

Mesaj
de adio

Dragi abonați, cititori ai
ziarului „Vocea poporului”,
publicație periodică a CNSM.
Îmi vine greu să vă scriu un
mesaj de adio, deoarece am
depus mult efort și suflet în
acest proiect. Am colaborat
frumos cu majoritatea dintre
dvs. cot la cot timp de mai
mulți ani. M-ați văzut în calitate de redactor-șef în carne
și oase practic în toate raioanele Republicii Moldova, în
multe organizații sindicale
primare de la nord și până la
sud. Am fost alături de dvs.
pe parcursul acestor ani, și
la bine, și atunci când vă era
greu sau apăreau probleme
spinoase. Ne deplasam cu
colegii de redacție în teritoriu
ca să reflectăm evenimentele din prima sursă, veridică,
echidistantă. Am reușit să
creez un colectiv extraordinar.
Colegi profesioniști, onești,
sufletiști. Împreună, inițial
discutam materialele, ca mai
apoi să vă transmitem într-un
limbaj perfect accesibil, fie
reportaje, fie consultații juridice, sfaturile avocatului sau
ale economistului. Am fost în
mijlocul tuturor evenimentelor organizate de CNSM,
pentru a le reflecta ulterior,
cum ar fi greve, proiecte de
binefacere sau sărbători profesionale, consacrate omului
muncii. Însă în viață este un
moment când trebuie să pui
punct. Am contribuit, prin activitatea proprie, la fondarea
ziarului, în anii 1990-1991.
Pe parcursul anilor, publicația
a trecut prin mai multe încercări. În final, doresc să vă
anunț că eu mă retrag din
acest proiect, în speranța că
ne vom mai întâlni în alte
proiecte.

Angela CHICU

google.com

La răscruce de drumuri...

Sindicatele puternice și solidaritatea
ne pot asigura viitorul râvnit
Cuvintele cooperare și dialog au devenit, pentru unii, un fel de Covid,
la auzul cărora își pun masca pe față
Anatol FIȘER,
a.fiser@vocea.md

La acest trist început de an,
când Covid-19 cosește în stânga și
în dreapta vieți omenești, suntem
nevoiți să constatăm, încă și încă o
dată, că Republica Moldova a fost
şi este la răscruce. Diagnosticul trist
al lui Ion Druţă, pus acum un car
de ani, celui mai mioritic plai, este
actual și astăzi ca niciodată. Trebuie

să constatăm, cu regret, că sărăcia
lucie în care s-a pomenit majoritatea cetățenilor, pe unii demnitari îi
bucură și depun eforturi mari ca
s-o mențină în scopuri personale.
E trist de tot când într-o țară
cu oameni harnici și dornici de a
munci, o mică „gașcă” de îmbogăţiţi prin fraudă şi evaziune fiscală
huzuresc, pe când simplii cetățeni
sunt nevoiți să supravieţuiască pe
cont propriu. De fapt, cei care astăzi sunt talpa țări nu trăiesc, ci se

zbat să supraviețuiască. Întrebarea
pe care și-o pune astăzi practic
fiecare cetățean, când țara este
afectată de pandemie, este dacă în
acest an ne va ajunge minte și curaj
să ne unim, să ne solidarizăm, astfel încât, cu eforturi comune, să ne
curăţăm țara, pas cu pas, de nerozi,
de hoţi, de lingăi, de iluzii deşarte, să ne revigorăm sănătatea ca să
trăim omeneşte?
În timp ce noi căutăm răspuns
la această întrebare, sperând, toto-

dată, că vom primi ajutor de peste
mări și țări, oficiali ai Naţiunilor Unite ne avertizează destul de serios în
Adunarea Generală că anul 2021 va
fi literalmente unul catastrofal.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi înalţii oficiali ai
organizaţiei au solicitat, de asemenea, ca vaccinurile pentru Covid-19
să fie puse la dispoziţia tuturor şi
ca ţările bogate să ajute ţările în
curs de dezvoltare să combată epidemia şi să se refacă.
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