
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.!

Fotografie și videos, la:

www.Markstrail.com
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.

Republica Moldova
câștigădin nou la a 
șasea Olimpiada 

La mulți ani, 25 de ani, Moldova!

Una dintre cele mai tinere țări din lume, Republica
Moldova construiește un solid record de succes în
domeniul sportului, câștigând opt medalii olimpice la
doar șase veri la Jocurile Oimpice.

Moldovenii au adus medalii a casă si Jocurile
Olimpice de vară, cu excepția anului 2004, în cazul în
care călătoria acasă, de la Atena, Grecia, a fost cea mai
scurtă.

La data de 16 august Serghei Tarnovschi a vâslit
1000 de metri în numai 4 minute (4: 00.85) pentru o
medalie de bronz la sprint canoe.

Echipa de 23 de sportivi din acest an au concurat în
apă în canotaj și înot, în afara tirului cu arcul, în inte-
rior, în haltere, lupte, judo si taekwondo, pe terenurile
din tenis, iar pe pista de la maraton, triplu salt, împuș-
care, aruncare discului și ciocanului. 

Pentru statistici, CLICK AICI.

A început cu depunerea de flori la monumental
eroilor, și sa încheiat cu focuri de artificii. Celebrarea
Zilei Independenței în Râșcani în acest an a fost un
moment emoționant pentru moldoveni care cele-
brează un sfert de secol de independență. 

În acest an, din fiecare sat al
raionului Râșcani oamenii au fost in-
vitați să participe la festivitatea din
27 august și majoritatea au făcut
acest lucru, purtînd denumirile
satelor sale și  fluturîndule în timp ce
mergeau în procesiune de la memo-
rial spre centrul orașului. Apoi au
aranjate frumas corturile oferite de
Consiliul Raional pentru promovarea
satelor din care au venit. 

Organizatorii au ridicat o scenă în
fața clădirii Consiliului, iar cele-
brarea a avut loc pe un trotuar nou
frumos și în Piață făcută din pietre de pavaj. 

Acestă perioadă de 25 de ani a fost o provocator
foarte mare pentru cetățenii din Republica Moldova;
construirea unui nou stat, de la proceduri și legi
noi,pînă la o monedă nouă, și chiar aducerea înapoi iu-
bitei limbei române. 

Construirea unui nou satati este un lucru, dar ru-

1996 Atlanta Argint Canoe
Bronz Lupte

2000 Sydney Argint tragere
Bronz Box

2008 Bejing Bronz Box
2012 London Bronz Ridicare 

Bronz Ridicare
2016 Rio Bronz Canoe

Alexandru Crigan este
partenerul meu de afaceri
aici, în Moldova. El este
un auditor în consiliul
raional și gestionează un
nou ONG ,,Localinvest"
pentru a ajuta școlile și or-
ganizațiile în toată
regiunea.

,,Imi place sa lucrez
pentru consiliu", a spus
Crigan. ,,El  susține  co-
munitatea."

Photographs and videos, at:

www.Markstrail.com

Am vrut să spun o
glumă bună din Moldova,
dar moldovenii nu spun
glume! Pe bune, nu am
mai auzit pe nimeni aici.

L-am întrebat pe
Alexandru Crigan și el mi-
a spus unul similar cu
glumele alegerilor pe care
noi le auzim în America:

Ziua alegerilor. Un
bărbat a votat și pleacă
spre casă, cînd acolo vede

perea lui dintr-un trecut comunist, și aducerea într-un
viitor democratic este mult mai greu, așa cum trebuie
eliminață nu numai corupția și mentalitatea insulară a
vechilor lideri comuniști, dar și trebuie să lupta cu im-
pulsul unor oameni să se întoarcă la vechile obiceiuri. 

S-au mai adăugat la provocările
menționate, două regiuni: Transnis-
tria (cu al doilea oraș ca mărime al
Moldovei) și Găgăuzia, care doresc
să fie state aparte și au smuls o
mulțime de autonomie. 

La 25 de ani de independență ,
Moldova este ca un tînăr care lăsă
cuibul familiei și începe viața pe
cont propriu, cu un viitor cu totul
nou, umplut cu mari provocări și
oportunități. 

Sunt sigur că toată această istorie
a fost în mintea oamenilor cînd au

sărbătorit în acea frumoasă sâmbătă însorită. Copiii au
dansat dansuri traditionale moldovenești, și mulți ar-
tiști au evoluat pe tot parcursul zilei. 

Seara strada Independentei a fost foarte aglomerată,
toată lumea a dansat și sa bucurat, și a privit un foc de
artificii spectaculos, iar inimile lor erau umplute cu o
mare speranță pentru un viitor frumos. 

Pentru fotografii, CLICK AICI.

"Democraţia
este cel mai

eficient mod de a
lua decizii, dar și
cel mai eficient
mod de a implica

oamenii."
Larry Faison

că spre biroul electoral
aleargă vecinul său:

,,Stoooop. Unde te
grăbești  în halul  acesta?”

,,Mă duc să mă întîlnesc
cu iubita mea bunică.”

,,Dar deja de cinci ani e
moartă.”

,,Așa am crezut și eu,
dar iată că, deja a doua
oară de la biroul electoral
mi-au spus că,  a venit, a
votat și a plecat.”

Glu ma lunii
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Photo: Olympic.org

Serghei Tarnovschi în canoe Olimpic.

Moldovenii sărbătoresc un sfert de secol de independență 27 august în Râșcani.

Moldoveanul lunii 
ALEXANDRU CRIGAN

Imagini Rîșcani a avut o lună grea ca să caut o bici-
cletă nouă am publicat fotografii ale acestor sate fru-
moase (și cele vechi!): Stiubeieni, Mihaileni Noi,
Vasileuți, Singureni și Corlateni.

Pentru fotografii, CLICK AICI.

Jucătoriul din Văratic lovește mingea contra
celui din Costești. Mai jos, un fan noroc jucători. 

Fotografii din: Click AICI

"Limba noastră"
Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Imnul Național  al Moldovei

AJUTOR!
Avem nevoie de doar 400

$ pentru a face un vis o real-
itate pentru oamenii din
Văratic pentru a reconstrui
stadionul din comunitatea
lor - este periculos și are
nevoie de reparații!

CLICK AICI pentru a dona!

În 1991
l  Uniunea Sovietică se dizolvă.
l  S.U.A. și Rusia semnează Tratatul

START de reducere substanțială a
armelor nucleare.

l  Ciclonul ucide 200.000 de oameni
din Bangladesh. 

l  Un Cutremur ucide 2.000 în Italia.
l  Browser-ul Web a introdus, Internetul

disponibil în comerț.
l  Incepe serialul TV ,,Seinfeld".

https://www.google.com/search?q=moldova+olympic+medals&oq=moldov&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i57j69i60j69i61j69i65.1567j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#mie=oly%2C%5B%22%2Fm%2F0134_j51%22%2C3%2C%22o%22%5D
http://markstrail.weebly.com/#INDEPENDENCEDAY16
http://markstrail.weebly.com/imagini-riscani.html
http://markstrail.weebly.com/800-days-sport.html/#DRCvRSC
http://markstrail.weebly.com/varatic-stadium-project.html

