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

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.!

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.
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Moldova și-a dat lumii
mulți oameni care au con-
tribuit mult și devin bine-
cunoscuți în afara țării -
Wikipedia enumeră 95
moldoveni "celebri". Am
găsit trei persoane care au
legături cu Republica
Moldova, care au obținut o
recunoaștere extraordinară
în întreaga lume.

Ițec Domnici s-a născut
în 1920, într-o localitate,
acum Ungheni, Moldova, și

s-a mutat în SUA, la vârsta
de 9 ani, unde a devenit un
scriitor important la Holly-
wood, influențând filmele
de comedie americane pen-
tru generații.

Sub numele I.A.L. Dia-
mond, el a format o echipă
cu legendarul Billy Wilder
pentru a scrie aproape o
duzină de scenarii de film,
printre care "Unii o preferă
fierbinte", care a fost dese-
ori votat sau numit unul
dintre cele mai bune filme
facute vreodată.

Diamond a câștigat un
premiu Oscar în 1960 pen-
tru filmul "Apartment". El
a trăit în Beverly Hills până
la moartea sa, în 1988.

Președintele Germaniei,

Horst Köhler, s-a născut
în Polonia, în 1943, Elisa-
beta și Eduard Köhler, care
a plecat de acasă din Rîș-
cani, Republica Moldova,
trei ani înainte, în baza pro-

gramului de
transfer
nazist-sovi-
etic  a popu-
lației.

Köhler, de
asemenea, a

activat ca șef al Fondului
Monetar Internațional din
2000 până în 2004, când a
fost ales președinte al Ger-
maniei. El a
demisionat
în 2010.

Tatăl de-
signerului de
modă vesti-
mentară, Diane von
Furstenberg , Leon
Halfin, a crescut în
Chișinău, și s-a mutat în
Belgia, în 1929, la vârsta de
18 ani, s-a născut în 1946,
în Belgia. Ambii părinți
erau evrei, iar mama ei, Lil-
iane, a fost deținută la
Auschwitz în 1944.

Diane a luat numele lui,
care a făcut-o celebră când
ea s-a căsătorit cu prințul
Egon von Fürstenberg în
1969. Cinci ani mai târziu,
ea a introdus rochia folie,
care s-a bucurat de  popu-
laritate pentru Michelle
Obama. Surse foto: DVF,
Kohler

Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!

Pentru luna martie, am
onoarea Svetlana Rai-
fura, un profesor de științe
la gimnazu lui Gheorge
Rîșcanu. Devotamentul ei
pentru mediu este evident
ca ea inspira elevii într-un
nou program de reciclare
și face ca stiintele distrac-
tiv de a învăța.

"Iubesc copiii și imi
place ecologie", a spus
Raifura. "Deci, de ce nu-l
învețe?"

Svetlana RaifuRa

moldovanul lunii

În luna februarie, am postat fo-
tografii pe care le-am făcut în septem-
brie, orașul Costești. În primăvara
acestui an, am de gând să vizitez încă
23 de sate! Fotos: Clic

Fotografii și -video::

www.Markstrail.com

100 Persoane
Am întrebat 100 de oameni
cât de multe țări au vizitat. În
timp ce 12 persoane nu au
părăsit Republica Moldova,
63 au vizitat alte 1-3 țări, 16
au vizitat 4-6 țări, iar 9 au
vizitat mai mult de 6 țări.

Am vizitat Italia recent și mi-a plăcut cât de fericiți sunt italienii! De câte ori
am văzut doi sau mai mulți dintre ei împreună, de obicei râdeau, glumeau,
sau pur și simplu se bucurau de compania celuilalt. Am fotografiat de cele
mai multe ori locuri și lucruri, cum ar fi barca în Veneția. Vezi mai multe fo-
tografii aici în două albume și unul distractiv -artistic.  Fotos: Clic

Doresc o privire la o vedere american
a Moldovei? Iată un videoclip am
făcut o prezentare pentru 140 de per-
soane din Carolina de Nord, SUA,
care lucreaza la proiecte pentru a
ajuta moldovenii. cu fotografii și note
despre Corpul Păcii în Moldova. Clic

1-3 
țări 

06+
4-6

Călătorii și vize
pentru moldoveni
și americani 

Cetățenii moldoveni pot
călători fără vize sau pot
obține vize la vizita  a 101
țări, clasament ce apreciază
pașaportul moldovenesc ca
fiind cel mai acceptat, al 52-lea loc din
lume.

Locuitorii din Moldova care
vor să obțină un pașaport
românesc, o pot face cu ușur-
ință obținînd vize pentru
153 de țări. Cetățenii SUA
pot călători cu ușurință în
174 de țări.

Cele cinci țări din lume,
pentru care este cel mai greu
pentru cetățeni să obțină vize
sunt: Siria, Somalia, Irak,
Pakistan și Afganistan. Cele
șapte în care e cel mai sim-
plu- Germania, Suedia, Finlanda,
Franța, Italia, Spania și Regatul Unit. 

Martie                              Prima zi   ultima zi
Durata zilei          11:05:27   12:46:45
Răsărit de soare       6:44      6:45
apus de soare         17:50     19:32
lună plină                          12th
Med. Temp.                    3°C  37°F
precipitațiilor                 6cm  2.4”

Sărbători:
1- Mărțișor, prima zi de primăvară (MD)
8- Ziua Internațională a Femeii (MD)
17- Ziua Sf. Patrick (S.U.A.)
20- prima zi de primăvară (S.U.A.)

“Călătoria este
fatală pentru
prejudecată,
bigotism și

îngustime...”
Mark Twain

Pilotul a anunțat prin interfon; "Îmi pare rău, am pier-
dut un motor. Este în regulă, așa cum avem un al doilea
motor. Vom zbura doar mai lent și o să ajungem cu 30
de minute mai târziu ". Atunci când a doua, apoi a treia
motoare a murit, el a spus același lucru, întârziind ateri-
zarea noastră cu o oră, iar apoi cu 90 de minute.  

I-am spus că tipul care stătea lângă mine: "Sper să
nu pierdem celălalt motor, sau vom sta aici toată
noaptea!"

Gluma lunii

Piață agricolă la
autostradă inter-
secție se af lă în
construcție

O nouă piață pentru agricultori și o in-
stalație de depozitare agricolă se va de-
schide în cursul acestui an, la intersecția
dintre R7 și M14.

Călătorii din zonă, inclusiv Balți,
Edineț, Rîșcani și Drochia vor fi capabili să
cumpăre fructe și legume proaspete de
până la 30 de furnizori într-un mediu sigur
și accesibil.

Facilitatea de-2,5 milioane de euro va
include un depozit de 400 de tone și un
depozit frigorific de 750 de tone, astfel
încât mai mulți fermieri vor putea stoca
culturile lor și să aștepte să le vândă atunci
când prețul crește.

Proiectul este finanțat de Agenția Dez-
voltare Nord și va fi gestionat de către
Consiliul Raional Rîșcani. Deschiderea va
avea loc în luna octombrie.

În iulie anul trecut,
acordul de asociere pe
care Republica Moldova și
Uniunea Europeană l-au
semnat, în 2014, a intrat în
vigoare pe deplin, îm-
bunătățirea accesului Re-
publicii Moldova la piața
UE de bunuri și servicii.

Pactul are Moldova în
vecinătatea europeană,
împreună cu Armenia,
Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Ucraina, și alte 10
țări din Africa de Nord.

Acordul permite
Moldovei de a comecializa
majoritatea mărfurilor în
UE-duty-free. Unele expor-
turi moldovenești au cres-
cut dramatic din anul
2014, potrivit unui comu-
nicat de presă al
Comisiei Europene, inclu-
siv o creștere de 455% a
vânzărilor de legume con-
servate.

În 2015, totalul expor-
turilor moldovenești către
UE a crescut cu 5%, în timp
ce importurile din UE au
scăzut cu 11%.

Uniunea Europeană este
cel mai mare partener co-
mercial al Moldovei,
cumparand 62% din expor-
turile republicii. (Belarus
cumpără 6%, Rusia 12%.)

Acordul necesită schim-
bări pozitive în multe
domenii, altele decât cele
ale comerțului.

"Moldova sa angajat să
realizeze reforme struc-
turale ambițioase în
domenii-cheie, cum ar fi
democrația, buna gu-
vernare, statul de drept,
drepturile omului, politica
externă și de securitate,
comerț și dezvoltare eco-
nomică", statele UE.

Republica
Moldova și UECelebri moldoveni

Planul de piață, deschide în oct.

Fürstenberg

Köhler
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