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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.!

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.
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Viața în Moldova nu este gestionată
de bani, așa cum este în Statele Unite,
dar este  gestionată - mai ales în sate -
direct de muncă.

Oamenii de secole s-au deprins  să
prelucreze pămîntul , să obţină pro-
duse alimentare, instrumente nece-
sare,au construit case,au căpătat
profesii.

Moldovenii sunt în mişcare spre
viaţa de specializare,
dar nu au sărit repede
în ea, şi, în unele
moduri, acest lucru a
fost unul bun.

O zi obişnuită în
satele din Moldova
include ; mulsul vac-
ilor, distribuirea
laptelui , păscutul ,
hrănitul păsărilor şi a
animalelor, strînsul
fînului , adunatul
lemnelor pentru iarnă
şi munca în cîmp,
grădini, livezi.
Deasemenea  sătenii
pot repara  instrumente de lucru,
haine  însă gazonul nu există.

O curte moldovenească e frumoasă.
Ei o numesc ,,grădină “,ca majori-
tatea europenilor penru că acolo cul-
tivă hrana. Iarba este destinată pentru
a hrăni animalele, deci nu ve-ţi vedea
în satele moldovenilor pe cineva care
curăţă gazonul.

Multe familii cresc culturi  lîngă
sate în parcele privatizate după de-

strămarea Uniunii Sovietice, în-
ceputul anilor 90.

Aceasta este o parte din existenţă
sau a modului simplu de viaţă, care
diferă de cel  de a oamenilor din mai
multe ţări dezvoltate (şi mulţi oameni
aici — mai ales în oraşe) care pot
câştiga destui bani la un singur loc de
muncă î-și pot permite să plătească
pentru tot de ce au nevoie.

Pe parcursul a cinci decenii de
communism ,cînd toţi bărbaţii şi fe-
meile trebuiau să muncească,
plăcerea de la muncă nu era primor-
dială,doar ceva care trebuia de în-
deplinit  şi remunerarea nu erau banii
dar  satisfacţia de a fi cetăţean bun şi
de a-şi îndeplini datoria.

Acest lucru este în contrast cu SUA
astăzi, cînd cariera este o prioritate.

Un program de pensii există aici,

dar cu câteva alte programe de asis-
tenţă socială, singura opţiune
frecventă este de a lucra.

Bunăstarea nu este o necessitate
mare, din cauza resurselor de sigu-
ranţă, pe care le  oferă modul de viaţă.

Oamenii trăiesc aici cu mult mai
puţine resurse financiare decît în
SUA.

Ei reuşesc să o facă pentru că nu au
de achitat aşa taxe şi
facturi mari ca în
SUA, plăți pentru
chirie, sau plăți auto,
sau asigurarea, fac-
turi mari impozitul pe
proprietate, bonuri
alimentare mari,
abonamente, îngrijiri
la domiciliu, etc. 

Puţini oameni iau
masa în oraş şi fitne-
sul nu este practicat
aici.

Oamenii aici sînt
deprinşi să
muncească toată ziua

şi nu prea au timp liber.
Comparativ cu SUA care dispune

de multe moduri de recreare ca de ex-
emplu golful şi multe altele, în
Moldova nu există.

Cu o astfel de forță de muncă ex-
pansiv și capabil, Moldova va crește cu
siguranță industria prelucrătoare, și
prin ea, munca grea și independența
autofinanțare reprezintă baza unei
vieți frumoase aici.

În S.U.A., poșta poate fi
livrată sau ridicată de la
fiecare casă, la birou șase
zile pe săptămână, iar
americanii înmedie de 50
de scrisori, ziare în fiecare
lună. În cazul în care Servi-
ciul Poștal din SUA sug-
erează tăiere înapoi livrare
la domiciliu până la cinci
zile pe săptămână,
moldovenii trebuie să se în-
trebe de ce americanii
protestă atît de mult.

Oficiile poștale sunt în
fiecare oraș și în majori-
tatea satelor din Moldova,
dar există o livrare la domi-
ciliu foarte rar. Companiile
de utilități angajează curi-
eri pentru a furniza facturi,
învelind-le în uși sau porți.

Comerțul a suferit aici,
cu acest sistem, deoarece
întreprinderile  nu au posi-
bilitatea de a face publici-
tate prin poștă, și sunt mai
puțin capabile să-și vândă
produsele prin intermediul
poștei.

Atunci când vizitați un
oficiu poștal aici, puteți
cumpăra săpun, reviste sau
alte câteva produse, și veți
aștepta la coadă cu oamenii
care iau corespondența lor.

Dar poșta “lentă” a de-
venit mai puțin populară în
SUA, și cu USPS în
căutarea altor forme de
venit (de vânzare săpun,
poate?), Probabil, Repub-
lica Moldova este doar
înaintea timpului său?

Sunt ele trecerea de la
"vechi" la "nou", sau
moldovenii se bucură doar
de un mod frumos de a săr-
bători două sărbători fru-
moase, de a
face în mod
magic patru
sărbători (și
adăugarea a
cincea)?

În Occi-
dent, Crăci-
unul se
sărbătorește în cea mai
mare parte pe 25 decem-
brie, dar sărbătoarea
tradițională din Moldova
este de 12 de zile mai
târziu, pe 7 ianuarie. Apoi,
oamenii cărora le place să
sărbătorească noul an pe
calendarul iulian face acest
lucru peste 14 zile de la
cele de pe Gregorian.

Cei mai mulți moldoveni
nu sărbătoresc Crăciunul
sau Anul Nou aproape la fel
de entuziast ca americanii,
dar ei recunosc toate cele

patru zile.
Apoi, la

20 ianuarie,
moldovenii
și alți creș-
tini
ortodocși
ruși sărbă-
toresc

botezul lui Isus Hristos cu
botezul în aer liber și
binecuvântare de apă.

Nu am văzut de mult ac-
cent pe oferirea de cadouri
sau petreceri elaborate, ci
mai degrabă, mai multe săr-
bători comunității, inclusiv
concerte in aer liber, jocuri
pentru copii, și dans în
stradă.

Oamenii pun sare pe pro-
dusele alimentare, dar pe
drumurile lor?

"Sare Rock" este folosit
în întreaga lume pentru a
gestiona gheață pe drumuri
și trotuare. astfel încât să
poată fi îndepărtată zăpada

sau  așa se va topi mai usor.
Din păcate, această

resursă naturală nu este
găsită în Moldova, așa că
aici, trebuie să se deplaseze
cu grijă până când gheața se
topește în mod natural.

Moldovenii au dezvoltat
strategii pentru mersul pe
jos pe gheață, cum ar fi se țin
de mâini cu prietenii, sau
mersul pe jos braț la braț.

Dar este, de asemenea, un
lucru bun, care sarea nu este
folosită pe drumurile de aici,
deoarece face vehicule să
ruginească mai repede!

Prim-ministru al Repub-
licii Moldova, Pavel Filip, a
vizitat raionul Rîșcani pe 26
ianuarie, vorbind cu primari
și alți invitați la sediul Con-
siliului Raional în orașul
Rîșcani, și apoi a călătorit în
orașul Costești pentru a re-
vizui reparația recent făcută

pe barajul hidroelectric pe
râul Prut.

Primul ministru este ofi-
cial șeful guvernului în
această republică, și este
propus de președinte, care
este ales de către popor, și
este șeful statului.

Moldoveanul lunii
februarie este munci-
torul mediu, care îndură
frigul, căldura, și rigorile
postului pentru a con-
strui sau a
vinde un
produs sau
pentru a
servi
poporul.

Sărbătorile de arnă în Moldova!

Prim-ministrul a vizitat raion

MOLDOVANUL LUNII

De ce a pus sare
pe pământ?

“La trei lucruri te
poți uita veșnic:
cum curge apa,

cum arde focul și
cum lucrează
altcineva.” 

Lucru se schimbă în Moldova
O eticăputernică a muncii a fost întărită în perioada sovietică,

și se îndreaptă spre specializare.

Oficiile poștale oferămai mult
decât doar mail

100 Persoane
Am întrebat 100 de persoane
câte ore au lucrat în fiecare zi,
la locurile lor de muncă, pre-
cum și în casele și grădinile lor.
Mai mult de jumatate au spus
ca lucreaza mai mult de 11
ore, și mai mult de o treime au
declarat ca lucreaza 6-10 ore.

Ai auzit despre omul
care a fost concediat
pentru că, în timp ce
într-un autobuz, el a
oferit scaunul său la
un om orb? El a fost
șofer de autobuz.

GLUMA LUNII

Înainte de planificare - Acest om va tăia fiecare ramură a ar-
borelui în bucăți mici, și va pregăti combustibil pentru iarnă,
lucru firesc pentru satele Moldovei.

Craciun pe stil nou - Dansatorii din satul Corlăteni,
îmbrăcati ca soldații și conduși de un călăreț, pe
25 decembrie în Rîșcani. Legenda este că un cal a
înghițit toți dușmanii răi în timpul unei lupte impor-
tante.   Photos: Click 

Președintele raionului Rîșcani Iurie Urzică, a în-
soțit prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel
Filip, în Consiliul Raional pe 26 ianuarie, pentru o
întâlnire cu primarii.

11-15 ore.

6-10 ore.

1-5 hrs.

%
33

16-20 ore.

Un bazin de botez, se taie
în gheață lac în formă de
cruce ortodoxe ruse.

Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!
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