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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Comitetul Confederal a dezbătut 
chestiuni ce vizează întreaga societate

Nina Cebotari, singura femeie 
macaragiu de la SA „Termoelectrica”

p.2 p.7

ABONEAZĂ-TE
la „VOCEA POPORULUI"

Abonament
1 lună - 17,60 lei; 3 luni - 52,80 lei; 6 luni - 105,60 lei.

Dragile noastre colege, mame, bunici, su-
rori, prietene! Confederația Națională a Sin-
dicatelor din Moldova vă adresează sincere 
felicitări cu prilejul sosirii primăverii și a Zilei 
Internaționale a Femeii – 8 martie. 

De-a lungul vremii, femeia a fost în centrul 
vieții sociale și nu numai, dincolo de rolul de 
mamă sau soție, femeile au obținut succe-
se, realizări în diverse domenii, unele dintre  
ele ajungând nu doar celebre, ci și foarte in-
fluente. În același timp, toată lumea este 
conștientă de faptul că în spatele unui bărbat 
de succes se află o femeie puternică… 

Femeia este cea care ține mereu aprins focul 
în cămin, păstrează cu sfințenie datinile stră-
bune, sădește speranța și noblețea în inimile 
celor apropiați. După Grigore Vieru, femeia 
este al cincilea anotimp… poetic, romantic și 
atotcuprinzător… 

Precum sunt florile gingașe, soarele luminos, 
apele limpezi și izvoarele cristaline, așa să fiți 
dumneavoastră, să aveți parte de o primăva-
ră plină de iubire și armonie, aducându-vă în 
dar un firav Mărțișor, simbol al dragostei, care, 
prin spiritul său de primăvară, să zăbovească 
cât mai mult în sufletul Măriilor Voastre.

Vă dorim să fiți înconjurate de căldură, 
tandrețe, înțelepciune, zâmbete de copii, bu-
năstare, sănătate.

Cu deosebit respect,
Igor ZUBCU, președintele CNSM                                                                       

Mesaj de felicitare 

Un Mărțișor 
simbolic pentru 
cele mai scumpe 
și fragile ființe

Populația întregii planete, 
solidară, este cu ochii pe Ucraina

Trăim vremuri tulburi, zguduitoare, 
care păreau imposibile, acum ceva vreme. 
Poporul Ucrainei trece prin grele încer- 
cări, care nu pot lăsa indiferent pe ni-
meni. 

Iar noi știm ce înseamnă aceasta,  
fiindcă am trecut printr-un calvar similar 
acum 30 de ani. Orice război seamănă 
moarte, distrugeri, destine frânte. Iar un 

Poporul nostru a dat dovadă de sentimente frățești 
față de cei aflați la ananghie

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

război la scară mare lasă în urma sa multe 
tragedii.  

Ororile războiului sunt însă la fel. De-
oarece nimeni nu poate cântări durerea 
mamelor care și-au pierdut fiii. Sau lacri-
mile copiilor care plâng, după ce au fost 
duși de părinți mai departe de pericol, de 
focul care le pârjolește căminul. Iar ei, co-
piii, nu prea înțeleg ce se întâmplă și de 
ce trebuie să fugă, să se salveze împreună 
cu mama, iar tata a rămas cu ochii în la-
crimi acolo de unde au venit ei… 

Sindicaliștii, la fel ca și toți cetățenii 

Republicii Moldova, ca și cei din țările ve-
cine, au sărit în ajutorul celor năpăstuiți, 
rupți de la vatră. Le-au pus la dispoziție un 
acoperiș deasupra capului, masă și toate 
cele necesare pentru un trai decent, chiar 
dacă e provizoriu. Milioane de oameni 
cu inimă mare se roagă pentru încetarea 
acestui război absurd. Orice război are un 
început și un sfârșit. Și se va instaura pa-
cea în regiune. Numai că nimeni nu va mai 
fi cum a fost până acum…

(Materiale despre refugiați și solidaritatea 
interumană citiți în p. 3-5)


