
Bibliotecile duc spre
viitorul Rîșcaniului!

Le place sa moldovenilor citească, Si le place sa învețe,
si, pentru Moldoveni De toate vârstele, mai putine locuri
Sunt bune o Decât bibliotecă.

Aici o Ocupația Sovietică
închis biserici, Si a construit
de sute biblioteci, desi de
bibliotecile erau pline propa-
gandă comunistă. Astazi,
aceste biblioteci în epoca in-
trameci Digitala, Si Altele.

De aici Bibliotecile Por-
taluri version Devin Viitor-
Plus, ejaculare si 30 cu
calculatoare cu dotate acces
la Internet. Datorită progra-
mului Novateca, din Moldova bibliotecile dau vizitatorilor
au resurse de ingrijire a fost odata Disponibile Numai din
Celor mai dezvoltate zonele.

Dar, pentru un bibliotecarii lucrează îmbunătăți opor-
tunitățile, programe de creație construind pentru o
Resurse și îmbogăți Viața în mai interactive medii.

De Vizitatorii din Moldova unele biblioteci oală cu Ex-
perimenta robotica de kituri Sau asamblare electronice,
iar Copiii pot iși cu cerule Imaginatia exercita jucariile
sale 3D Sau Stilouri de Imprimare.

Știri și activități în raionul Rîșcani, Moldova de Mark Gilchrist, voluntar din Corpul Păcii, SUA.
În mod gratuit, fără politică, fără religie, fără publicitate, fără SPAM, datotorită ... S.U.A.!

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

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

Moldovenii  iubesc  toamna
Dacă Moldova sar afla în S.U.A., ar fi- aproximativ la nord lîngă Canada, astfel

încât zilele se scurt repede aici, și totul se pregătește pentru iarnă.
Ultima recoltă mare pentru a părăsi câmpiile sunt strugurii, iar

țara sărătorește recolta fructelor și a produselor sale preferate, ca
de exemlu Ziua vinului, cu un
festival  în capitală.

Festivalul recoltei 1 oc-
tombrie a fost o zi interesantă pentru
țară, mii de oameni sau bucurat de mâncare,
băutură, muzică, și expoziții  de meserii locale și
a producției de vin.

Tot toamnă, moldovenii se pregătesc pentru
iarnă, asigurându-se că adăposturile lor sunt
asigurate cu cărbune și lemne
pentru toată iarna, iar ham-
barele au suficient fân pentru
animale. În timp ce mulți

moldoveni încă mai ard frunzele din copacii lor, mulți învață să
le descompună și să le folosească pentru a fertiliza grădinile lor.

Nu am văzut multe frunze roșii, iar frunzele toamna sînt ca un
tablou vibrant de culoare galbenă. Moldovenilor le place să con-
fecționeze din frunze  galbene de stejar coronițe pentru cap,
sau decorează interiorul casei.

Moldovenii respectă trecerea de la perioada caldă la cea
rece cu o săptămână înainte de S.U.A.

Moldova votează a 2-
a oarăpreședintele 

La 30 octombrie, pentru prima dată în
20 de ani, moldovenii au votat pentru ur-
mătorul lor președinte, dar cursa dintre cei
doi concurenți de conducere a fost destul

de aproape că ei trebuie să concureze într-
un al doilea tur de scrutin la 13 noiembrie.

Un candidat la președinție din Moldova trebuie să aibă
51% din voturi pentru a câștiga în prima rundă, într-un
proces mult mai simplu decât colegiul electoral al S.U.A.

Igor Dodon, un ministru al parlamentului, a primit
48% din voturi, și Maia Sandu, fost ministru al educației,

a primit 38,7%. În această republică, între
Europa și Ucraina, Dodon favorizează re-
lațiile cu Rusia, și Sandu, cu Europa.

În ultimele două decenii, președintele a
fost numit de parlament, cu puteri destul
de limitate la numirea judecătorilor și con-
ducerea afacerilor internaționale.

Aproximativ o jumătate de duzină de
partide politice sunt active în Moldova, iar
în cele mai multe alegeri, (cu excepția pri-
marilor și a președintelui, oamenii
votează) pentru părți, care apoi desem-
nează oameni pentru a ocupa posturi.

În S.U.A., partidele politice selectează
candidații lor la alegerile primare primăvară. Doar două
partide au fost viabile; Partidul democrat și republican,
prin urmare, alegerile în SUA luna noiembrie este de
obicei o cursă între doi candidați.

Sources: BBC, eDemocracy, Wikipedia Photos: Unimedia

Boo — Halloween!
O sărbătoare hăioasă

Tradiția îndrăgită în SUA de copii
deghizarea în costume, mersul pe jos în
jurul  cartierilor și de
colectare a bomboanelor de
la vecinii prietenoși este pe
cale de dispariție, în timp
ce, în Moldova, sarbatoarea
este in fiecare an, din ce în
ce mai populară. Mai
mult în școli, copiii, se
deghizează ,organizează jocuri și concur-
suri prietenoase cu o temă de Halloween.

Fără Ziua Recunoștinței americană, aici,
moldovenii au două luni, până la urmă-
toarea vacanță de Crăciun! 

Photos: Click

In octombrie, am po-
stat pozele pentru satele-
Duruitoarea, Avrameni,
Petruseni and Braniște.

Photos: Click 

Fotografii și -video, la:

www.Markstrail.com

“O bibliotecă este
o sărbătoare la
care suntem cu
toții invitați.” 

Katherine Paterson

Bunica mea a spus întotdeauna că
Dumnezeu a făcut bibliotecile, astfel
încât oamenii nu au avut nici un motiv
să fie prost.     --  Joan Bauer

GLUMA LUNII

Nicolae Moscalu, 58
de ani, este pasionat de a
ajuta oamenii din nordul
Moldovei, și jurul satului
Duruitoarea, inclusiv re-
construirea muzeului de
istorie. Un profesor și
tatăl a două fete, Nicolae
Moscalu conduce  ONG
,,Moștenitorii” în Balți,
ajută la educarea tinerilor
și adulților, și lucrează în
ecologie și dezvoltarea
comunității. De aseme-
nea  el lucrează neobosit
la construirea turismului
în Rîșcani.  Photos: Click

MOLDOVAN OF
THE MONTH

Dodon

Sandu

Vizitatorii Bibliotecii Publice din Zăicani pot lucra la calculator,
sau de a citi cărți și reviste, toate într-un mediu frumos, inspi-
rativ și creativ, datorită directorului Lilia Popa, (la dreapta) per-
sonalul ei din bibliotecă, și Novateca.  Photos: Click

Distrația de Halloween la Gimnaziul
,,Gheorghe Rîșcanu.” 

Copiii din orașul Rîșcani pot construi lucruri uim-
itoare cu mâinile lor, imaginația și Lego-uri.

Directorul Galina Sparrow iubește  biblioteca pub-
lică din Mihaileni, colegii și vizitatorii. Photos: Click 

Photo illustration

coaste de porc gătit la Ziua
Vinului în Chișinau.

Folosind un kit de știință.

NICOLAE MOSCALU

Octombrie
2016

Ca mine?ACȚIUNE
cu un prieten!
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