
beautiful cabins they  rent as a  fundraiser.
I went to Ungheni, where the city has

more than 40 sculptures. I photographed
the sculptures and discussed ideas for help-
ing residents and visitors enjoy them more.

In Chisinau, I attended an event for the
NovaTeca Maker-Space
project. Our children’s li-
brary in Rîșcani received a
2,000-piece Lego set that
children can use to be cre-
ative and hone group skills.

thoughts of courage, perserverence and sacrifice.
On May 15, the Women's club of Rîșcani held

its annual banquet to celebrate the family. Married
couples were recognized for their importance in
raising children and strengthening our community.
Several children danced and sang, and it was a very
festive and entertaining afternoon.    

For more photos, click here.

I was stranded in Chisinau for a few days this
month, after Romanian-language training, so I
helped other Peace Corps volunteers with projects.

I visited Straseni, and photographed residents
and clients of Castania, a facility for retired people
run by the Neoumanist ONG. I also photographed

May is beautiful with growth
After one of my longest winters since a childhood in the state of Maine, May

greeted me with warm weather that I cherish, and the promise of several more
months in which I can really enjoy Moldova. 

I can’t believe how fast time is passing — I have been in Moldova for a full
year, and in Rîșcani for 10 months!

Having lived in both northern and southern climates, I believe that living in
the north gives a person a strong character. Living here in the winter, a person
must adapt and withstand the cruelties of cold, including discomfort, treacherous
walking conditions, and damage to homes and yards.

Also, surviving long winters strengthens a person’s belief that life will al-
ways get better, and it builds their endurance and optimism for spring.

Beautiful ceremonies 
May was filled with beautiful ceremonies, both

commemorating our past, and building our future. 
The Victory Day service on May 9, in 1941-

1945 (WWII) Park, was a somber occasion. It is
commemorated in Euope for good reason, as that is
the date that World War II ended here, even though
allied forces continued to fight Japan. 

Americans honor all military veterans on No-

Better business
Opportunities for Rîșcani businesses,

workers and residents improved this
month with a forum on better business
practices offered by ministers of finance
from the Netherlands, and a roundtable
discussion on open governments hosted by
the Localinvest Civic Association ONG.

With numerous resources, a capable
and enthusiastic workforce, and an effi-
cient global trade system  available,
Moldova can become competitive on the
world market as it grows into the very com-
plex market economy. 

Other projects kept me busy in May.

He is risen
Thousands of people around Rîșcani gathered at their churches before
dawn Easter Sunday, after all-night services, for the annual blessing
of food. More photos, Here.

Dutch finance minis-
ters, above, and an
o p e n - g o v e r n m e n t
roundtable, below.

Castania residents go for a walk, and a roll. For
more photos, click Here.

Victory Day and unveiling of a monument for deportees from the Soviet period helped us remember struggles of our ancestors.

Photos & Videos, at:
www.Markstrail.com

vember 11, the day World War I ended, and, on Me-
morial Day later in the month, we honor all Ameri-
cans killed in wars.

The plaza at the raion (county) council building
was filled with people May 20, as the raion president
and others unveiled a new monument honoring peo-
ple deported from their homelands during the soviet
occupation. A choir sang beautiful songs  evoking
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Children danced during the celebration of Family Day.
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care evocă gânduri de curaj, perserverență și sacrifi-
ciu.

Pe data de 15 mai,a avut loc banchet anual pen-
tru a sărbători  ziua familiei organizat de asociația fe-
meilor din Rîșcani. Cupluri căsătorite au fost
recunoscute pentru importanța lor în creșterea copi-
ilor și consolidarea comunității noastre. Mai multe
grupuri de copii au dansat și au cântat, și a fost o
după-amiază foarte festivă, și de divertisment.

Am fost blocat la Chișinău, pentru câteva zile în
această lună, după cursu de formare de Limba
Română, așa că am ajutat alți voluntari ai Corpului
Păcii cu proiecte din zonă.

Am vizitat Strășeni, și am fotografiat rezidenți și
clienți din Castania, o facilitate pentru pensionari,
conduse de către Neoumanist ONG. Am fotografiat,
de asemenea, cabine frumoase cu chirie ca o
colectare de fonduri.

După una dintre cele mai lungi ierni ale copilăriei mele în statul Maine, luna
mai m-a întâmpinat cu vreme caldă pe care eu o prețuiesc, și promisiunea mai
multor luni mai mult, în care mă pot bucura cu adevărat în Moldova.

Nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul - am fost în Moldova un an în-
treg, iar în Râșcani timp de 10 luni!

După ce am trăit într-un climat atât de nordic și de sudic, eu cred că trăind la
nord formează la o persoană un caracter puternic. Condițiile de viață aici, în tim-
pul iernii, o persoană trebuie să se adapteze și să reziste cruzimile la rece, inclu-
siv disconfortul, conditii inselatoare de mers pe jos, și daune la case și șantiere.

De asemenea, au supraviețuit ierni lungi și întărește convingerea unei per-
soane că viața va fi întotdeauna mai bună, și construiește rezistența și optimismul
lor pentru primăvară.

Ceremonii frumoase fac o lună frumoasă!
Luna mai a fost plină de  ceremonii frumoase,

atât de comemorabile trecutului nostru, și constru-
irea viitorul nostru.

Ceremonia de Ziua Victoriei 9 mai 1941-1945
în Parc a fost o ocazie sumbră. Este comemorat în
Euopa pentru motive întemeiate, întrucât aceasta
este data la care al doilea război mondial sa încheiat
aici, chiar dacă forțele aliate au continuat să lupte în
Japonia.

O afacere mai bună
Oportunități pentru întreprinderi în Râșcani a lucrătorilor și a rezidenților sa

îmbunătățit în această lună cu un forum cu privire la practicile de afaceri mai bune
oferite de către miniștrii de finanțe din Țările de Jos, precum și o masă rotundă
asupra guvernelor deschise gazduite de Localinvest Asociatia Civic ONG.

Cu numeroase resurse, o forță de muncă capabilă și entuziastă, precum și un
sistem comercial mondial eficient disponibil, Moldova poate deveni competitivă
pe piața mondială, deoarece crește în economia de piață foarte complexă.

Alte proiecte m-au tinut ocupat în mai

Cristos a Înviat
Mii de oameni s-au adunat în jurul bisericii din Râșcani, înainte de
răsăritul soarelui în Duminica Paștelui, după ce slujba de înviere a durat
toată noaptea lumea a așteptat, să binecuvînteze  coșurile.

Sărbătorile din mai
1     (MDV)     Pastele Ortodox Duminica
5     (SUA)      Cinco de Mayo (din Mexic)
8     (MDV)     Blajini
8     (SUA)      Ziua Mamei
9     (MDV)     Ziua Victoriei
30   (SUA)      Memorial Day
31   (MDV)     Ultima zi de școală

O masă rotundă guvern-deschis, mai stânga, și Miniștrii de fi-
nanțe din Olanda, de pe poza precum. Moștenitorii au dansat în timpul celebrării Zilei Familiei.

Ziua Victoriei și dezvelirea monumentului
al deportaților din perioada sovietică a aju-
tat să ne amintim despre lupta strămoșilor
noștri care a îndurat.

Fotografii și video, la:

www.Markstrail.com

Americanii onorează toți veteranii militari la
data de 11 noiembrie, ziua primului război mondial
sa încheiat, și, de Memorial Day,  la sfîșitul lunii mai,
am onoarea toți americanii uciși în războaie.

Etapele și piața din fața clădirii Consiliului
raional s-a umplut cu oameni la 20 mai, președintele
din raion și alții au prezentat un nou monument în
onoarea oamenilor deportați din țările lor în timpul
ocupației sovietice. Un cor a cântat cântece frumoase

M-am dus la Ungheni, unde orasul are mai mult
de 40 de sculpturi în parcuri. Am fotografiat sculp-
turi și am discutat idei pentru a ajuta rezidenți și viz-
itatori să se bucure mai mult.

La Chișinău, am participat la un atelier de lucru
pentru partenerii din cadrul proiectului Maker-
Space NovaTeca. Biblioteca copiilor noștri din Râș-
cani au primit 2.000 de piese Lego set pentru copii
care pot folosi pentru a fi creativ și a construi abilități

de grup.

Mai, 2016  l  Știri și activități în raionul Rîșcani, Moldova de Mark Gilchrist, voluntar din Corpul Păcii SUA.

Luna Mai este frumoasă, cu renaștere

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

"Eu î-mi distrug vrăjmașii când îi ---fac prietenii mei."
President Abraham Lincoln


