
Iulie, 2016  l  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.!

Î-mi place mult acest proiect  chiar mai
tare  decît am crezut  pentru  că întîlnesc
mulţi oameni minunaţi şi aflu multe lu-
cruri interesante despre Rîşcani !

Am vizitat 17 din 54 de sate din raion
cu bicicleta  şi am
parcurs mai mult
de 250 km – a
fost distractiv,
cred că mulţi
km  din drum a
fost mai mult coline şi dealuri!

Consiliului raional, primarii, organiza-
ții sau persoane pot utiliza fotografii pen-
tru liber. Deseori eu  călătoriesc o data pe
săptămînă  şi să fotografie 3-4 sate. În
orice caz ar trebuie să finisez proiectul  în
septembrie sau începutul lunii octombrie. 

6 Iulie ziua deportaților

Articole interesante

 

    

CENTRURĂ DE
SIGURANȚĂ

SALVAȚI
VIEȚI!

Recent eu am găsit trei articole interesante despre
viaţa în Rusia; 2 articole despre ruşi şi dificultăţile pe
care le depăşesc în legătură cu mediul înconjurător,şi
un articol despre apartamente.                

•În 1936, o familie a
ajuns în Uniunea Sovietică
şi au trait izolaţi 42 de ani
înainte de a fi descoperiţi.
Click pentru articol
•Săptămâna după Paști,

moldovenii vizita rudele
lor decedate în cimitire și
luați masa cu ei.
Click pentru articol
•Cred că există cel

puţin  sute de clădiri mari
în Moldova şi acest articol
descrie cum şi de ce ele au
fost construite.
Click pentru articol.

Fotografie și videos, la:

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

Doriţi să învăţaţi cum să fo-
tografiaţi și videografiați?
Cunoaşte-ţi vre-o persoană
care doreşte să o facă ? 

Eu pot să predau individ-
ual,  într-un club sau o clasă
(un grup de studenţi). Doar
contactaţi-mă!

Am făcut un alt video pen-
tru a ajuta la promovarea
piscinii locale.
Click pentru video

Conform raporturilor,
într-o singură zi soveticii
au deportat mai mult de
11,000 familii din
Moldova în Siberia şi
Kazakhstan, pe 6
iulie,1949. Ei au început
deportările noaptea la ora
2, încărcînd mai mult de
35,000 oameni în 1,500
vagoane.     

Aceasta a fost doar o
parte din operaţiune-a
care a durat mai mult de o
decadă şi au  deplasat  mii
de oameni, și mulți ruși,
apoi sa mutat în Moldova.

Studenților din clasele
9-11 pot studia într-un liceu
din SUA, timp de 1 an în
programul Flex, și de a trăi
cu o familie americană.

Ia un test pentru a te cal-
ifica, în Balți, sau Drochia.

Ciobanovca

Druta

Sverdiac

Cucuieții Veche

Cucuieții Noi

Alexandresti

Ivanesti

Sturzeni

Zăicani

Pociumbauți

Pociumbeni

Sate Iulie
Click sat pentru multe poze

Una din fotografiile proiectului ,,Imagini Rîșcani”arată puterea, deter-
minarea şi munca moldovenilor.

Am fotografiat prima mea competiţie la arm wrestling (pentru băr-
bați și femei,) luna aceasta. Ce show!   Click  pentru pozele.

Varatic și Rîșcani competițile la fotbal.  
Click aici

Apartamentul meu.

Foto și video mai bine?

Memoriala Rîșcani

Am un prieten tatăl căruia în anul 1947 a trait într-o
fântână secată  timp de 6 luni pentru a evita deportările. 

“Tot de ce ai nevoie
să știi în ... 

COMMUNISM
este ceea ce 
LIDERII 

doresc.

Tot de ce ai nevoie
să știi într-o ... 

SOCIETATE
LIBERĂ
este  ceea ce 

OAMENII ÎȘI
doresc.”

A înregistra: Click Aici
Telefon : 022 24 16 64

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.
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http://www.smithsonianmag.com/history/for-40-years-this-russian-family-was-cut-off-from-all-human-contact-unaware-of-world-war-ii-7354256/?no-ist
http://dangerousminds.net/comments/eating_lunch_with_the_dead
https://en.wikipedia.org/wiki/Khrushchyovka
http://markstrail.weebly.com/#AQUATORIAVIDEO
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#CIOBANOVCA
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#DRUTA
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#SVERDIAC
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#CUCUIETIIVECHE
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#CUCUIETIINOI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#ALEXANDRESTI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#IVANESTI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#STURZENI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#ZAICANI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#POCIUMBAUTI
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html/#POCIUMBENI
http://markstrail.weebly.com/#ARMWRESTLING
http://markstrail.weebly.com/800-days-sport.html/#VRTvRSC
http://americancouncils.md/flex_reg

