
Conținutul acestui buletin informativ în nici un fel nu reflectă pozițiile guvernului SUA sau al Corpului Păcii.

Știri și perspective ale Rîșcani și Republica Moldova l Mark Gilchrist, voluntar în Corpul Păcii, SUA
În mod gratuit, fără politică, fără religie, fără publicitate, fără SPAM, datotorită ... S.U.A.!

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.

Mai, 2017

Mai sus, Mostenitorii pe scenă după finalul programului lor de primăvară. În
dreapta, un soldat de gardă şi o femeie care depune flori pe monumentul
din parcul memorial din Rîșcani, după o ceremonie de comemorare a aniver-
sării predării Germaniei în cel de-al doilea război mondial.

Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!

Fotografii și -video::

www.Markstrail.com

Mai                      Prima zi   ultima zi
Durata zilei     14:26         15:37
răsărit de soare    5:49           5:14
apus de soare   20:15         20:51
lună plină                 11th
Med. Temp.              16°C 
Precipitațiilor          7.6 cm

sărbători:
1 - Ziua internă a solidarității lucrătorilor
9 - Ziua Victoriei
13 - Ziua specială de lucru
20 - Ziua specială a școlii
15 - Ziua Europei și Ziua Familiei
19 - Strângere de fotbal în stadionul
28 - Ziua Nistrei

Grupul de dansuri Mostenitorii, format
din elevii din școlile din orașul Rîșcani, și-
a prezentat recitalul de dans de primăvară
din 7 mai în incinta Centrului de arte a

orașului. Specta-
colul a evidențiat
talentele și aptitu-
dinile pe care stu-
denții le-au
dezvoltat de-a lun-
gul anilor de for-
mare și practică.

Tema spectacolu-
lui din acest an a

fost serbarea celor 415 ani de existență a
acestei comunități, cu dansuri tradiționale
moldovenești,  dansuri țigănești, precum
și un dans de gala clasic . Grupul Mosteni-
torii concurează în competiții inter-
naționale și a câștigat mai multe premii
de-a lungul timpului. Photos: Click

Moldovenii care au trăit în
cel de-al doilea război mon-
dial au avut o experienţă de
care americanii nu au cunos-
cut niciodată – Ocupația
statului de o forță străină os-
tilă. Germania nazistă a con-
tropit Europa de Est cu
locurile sale pre-stabilite cu
intenţia de a cuceri lumea.

Pe 9 mai, moldovenii au
recunoscut ziua în 1945
când forțele aliate, inclusiv armata rusă (în
esență, armata lor), au alungat naziștii de
pe teritoriul tării lor și i-au forțat să re-
nunțe la luptă.

Tratatul a fost semnat pe 7 mai și s+a
decis predarea pe data de 8 mai, care este
sărbătorită în Europa ca "Ziua Europei".
Dar germanii care se temeau că sunt luați
prizonieri, au continuat să lupte în Europa

de Est pentru încă o zi.
Joseph Stalin a declarat vic-
toria Rusiei pe 9 mai.

Aceste date sunt în gen-
eral ignorate în America,
unde Ziua Veteranilor nu
este o sărbătoare oficială.
11 noiembrie a fost prima
dată cunoscută sub numele
de Ziua Armistițiului sau
sfârșitul primului război
mondial din 1918.

Multe națiuni au luptat în timpul celui
de-al doilea război mondial, dar armata
rusă este în mare parte creditată în jurul
valorii de aici, iar 9 mai este un tribut adus
Rusiei. Din acest motiv, mulți moldoveni
care promovează legături mai strânse cu
Uniunea Europeană și mai puţin cu Rusia
au ignorat în mod tradițional acest eveni-
ment.  Photos: Click

100 Persoane 

Am întrebat 100 de
moldoveni care este
hrana lor preferată.
Aproape jumătate din-
tre ei au spus - zeama
(supa), în timp ce o
cincime -  friptura,
(carne la grătar). Plac-
inte (varză, brânză sau
cartofi de cartofi) au
urmat foarte aproape,
iar sarmale și mama-
liga au fost la egal, fiind
savurate de fiecare al
10-lea om interogat.
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Pentru profesori
“Puteți număra

semințele dintr-un
măr, dar nu puteți

număra merele
dintr-o semință.”

În poza de sus şi în
cea din mijloc, ele-
vii duc o ghirlandă
tradiţională la mon-
umentul dedicat
celui de-al doilea
război mondial din
Rîşcani cu ocazia
serbării Zilei Victo-
riei, 9 mai. Mulţi oa-
meni au în mâini
fotografia celor
apropiaţi care au
luptat în acest război. În

stânga, un dan-
sator dansează la 6
mai în preajma
monumentului din
curtea Consiliului
Raional în memoria
lui Gheorghe Râș-
canu-Derojinski, un
lider şi un apărător
al oraşului. În fo-
tografia din
dreapta, copii dan-
sează un dans pen-

tru a sărbători primăvara. 

CORECTARE: Președintele Moldovei care a vizitat Rîșcani în
2010 a fost raportat incorect aici. Președintele de atunci era Marian
Lupu.

Luna Mai evidenţiază tot ce e  mai bun în moldoveni!

Timp de 138 de ani de la moartea sa în
1879, oamenii au onorat în multe feluri

moşierul și binefăcătorul
Gheorghe Râșcanu-Dero-
jinski, numind ulterior
orașul și raionul în cinstea
lui. Pe 6 mai a fost inau-
gurat monumentul dedi-
cat lui. Turnul de bronz
amplasat pe un piedestal
de piatră salută vizitatorii

Consiliului Raional din orașul Rîșcani.
La ceremonia de inaugurare au partici-

pat peste 200 de personae. Evenimentul a
cuprins discursuri ale oficialităţilor din
oraş, spectacole de muzică și dans ale
elevilor din comunitate,  binecuvântarea şi
sfinţirea monumentului de catre Preotul
Tudor și de asemenea discursul urmaşuilui
lui Gheorghe Râșcanu-Derojinski,  Dan
Rîșcanu din Germania. Photos: Click

Monument dedicat Spectacol de dans Au fost onoraţi veteranii celui de-al II-lea Război Mondial

O glumă care este
amuzantă numai în
limba română

Întrebare: Cum nu-
mești un păstor care şi-a
pierdut o oaie?

Răspuns: Oaie-less!
“Wireless”

Thank you Beatrice Ștefănescu!

GluMa lunii

Pasiune pentru a-și ajuta comunitatea și tal-
entul pentru energizarea oamenilor îl fac pe
"Sandru" Cararus Moldovanul Lunii. Sandru
depune efort neorm împreună cu ONGul Țara
Verde de a adduce proiectul de reciclare la
Rîșcani, motivând în același timp studenții și
adulții să ajute mediul încon-
jurător.

"Îmi place să-i încurajez pe
oameni să construiască echipe
durabile și să-și atingă obiec-
tivele minunate", a spus

Cararus.
alexandru Cararus

Moldovanul lunii
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