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Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!

4 iulie este ziua de independență în
America (iar  27 august în Moldova) și
oamenii au sărbătorit această sărbă-
toare națională cu picnicuri și alte ac-
tivități în aer liber, terminând ziua cu
focuri de artificii de pretutindeni.

În Moldova și în aproximativ 16
state din S.U.A., este legal să folosiți
focuri de artificii mici fără licență pro-
fesională.

Drapelul moldovean este identic cu
steagul roșu, galben și albastru româ-
nesc, cu o stema, care reprezintă vul-
turul, și capul de bour.

Steagul american are 13 dungi,
reprezentând fiecare dintre coloniile
originale și 50 de stele pentru fiecare
dintre statele actuale. Datorită struc-
turii sale precise, producătorii de
steaguri spun că este cel mai dificil
steag din lume.

Ambele țări au zile speciale pentru
a sărbători steagurile lor; 27 aprilie în
Moldova și 14 iunie în America.

Oamenii din ambele țări își zboară
steagurile la jumătate de catarg când

sunt în doliu. În America, clădirile gu-
vernamentale arborează, de obicei,
steagul statului lor alături sau sub
drapelul american, în timp ce în Re-
publica Moldova drapelul moldove-
nesc poate zbura alături de drapelele
Uniunii Europene sau ale orașului sau
raionului.

Americanii au mai multe obiceiuri
patriotice, cum ar fi jocul lor anthemn

înainte de evenimente sportive. Ei se
supun credincioșiei pentru a în-
cepe școala, și înainte de întâlniri ofi-
ciale și adunări, unde se pot și ei ruga.

Prin comercializarea nereglemen-
tată, americanii sunt cu mult înaintea
moldovenilor în a-și purta steagul pe
îmbrăcăminte și îl folosesc în deco-
rațiuni. Ambele țări reglementează
utilizarea steagului, însă legile din
S.U.A. nu sunt aplicabile, deci numai
lucrătorii guvernamentali trebuie să
se conformeze în timpul muncii lor.

O persoană nu poate fi pedepsită
nici măcar pentru arderea drapelului
american, un act care a fost condus ca
un discurs liber.

Codul drapelului din S.U.A. cere ca
steagurile americane arborează pe
timp de noapte să fie luminate, cu
scutiri pentru steagurile pe care as-
tronauții le-au plasat pe lună. Cu
acele steaguri, americanii, oriunde s-
ar afla în această lume, pot să
privească și să-și salute bannerul
"Star Spangled Banner".

Centura 
de sguranță 

SALVEAZĂ
VIEȚI!

Iulie                    Prima zi      Ultima zi
Durata zilei 15:49 hrs.    14:55 hrs.
Răsărit de soare 5:13 am     5:42 am
Lună plină                 9th
Med. Temp.               69°F
Precipitațiilor       3.5 inches

Sărbători și Zile speciale
4 - (SUA) Ziua Independenție
29 - Ziua Constitutiei Moldova

Joacă fotbal la stadionul din Rîșcani.

Focuri de artificii deasupra orașului Rîș-
cani pentru ziua de naștere a orașului la
21 septembrie 2016.

Steagul național al Moldovei în fața birourilor raionale Rîșcani din orașul Rîșcani.

Pentru iubirea de țară

Întrebare:�De ce sunt
jucători de fotbal buni la
matematică? 

Răspuns:�Ei își folos-
esc capul!

Joke of the Month

Soccer

Boxing

Figure 
Skating

Gymnastics

100 Persoane

Sport în Moldova

Cântând "ziua de naștere feric-
ită" în Moldova și în America

Cea mai populară melodie din multe țări este cea cîn-
tată la  zilele de naștere. În America, piesa "Happy
Birthday" a fost protejată de drepturi de autor timp de
câteva decenii, iar până de curând profesioniștii care au
cântat piesa sau au folosit-o în filme au plătit în total mil-
ioane de dolari în fiecare an.

Moldova:
Mulți ani trăiască, Mulți ani trăiască, La mulți ani!
(Many years live, Many years live, To many years!)

America: 
La mulți ani la tine, la mulți ani pentru tine,
La mulți ani dragă (Nume), La mulți ani pentru tine!
(Happy Birthday to You, Happy Birthday to You,
Happy Birthday dear (Name), Happy Birthday to You!)

Cum sănumești o fatămoldovenească

Am interogat 100 de
persoane despre
sportul care iubesc
sa-l privească la tele-
vizor. Cel mai popular
sport a fost Fotbalul,
urmat de Gimnastică,
Patinajul și apoi
Boxul. Bărbaților lea
plăcut cel mai mult pe
Fotbalul și Boxul pe
locul doi, în timp ce
doar opt femei au
apreciat fotbalul. Ap-
roape jumătate dintre
femei le place Gim-
nastica, iar mai mult
de o treime a ales
Patinajul.

Alexandrești
Avrameni

Balanul Nou
Borosenii Noi

Braniște
Bulhac
Ceparia

Ciobanovca
Corlateni
Costești
Cubara

Cucuieții Noi
Cucuieții Veche

Damașcani
Druta

Dumeni
Duruitoarea

Pociumbăuţi
Pociumbeni
Proscureni

Racaria
Recea
Reteni

Șaptebani
Singureni
Stiubeieni
Sturzeni
Sumna

Sverdiac
Varatic

Vasileuti
Zăicani

URMĂTOR: Alunis, Luparia, Malinovscoe, Nihoreni, 
Ramazan, Rîșcani, Slobozia-Recea & Ușurei

Copiii școlari moldoveni
pot juca, de obicei, fotbal,
baschet, volei și alte câteva
sporturi, dar alegerile nu
sunt la fel de mari ca cele
oferite în Europa și Amer-
ica, unde studenții pot
alege, de obicei, o duzină de
sporturi.

Sportul național aici este
Trânta, un tip de lupte care
a fost probabil ales ca sport
național pentru legăturile
sale istorice cu cultura din
România și aici, mai de-
grabă decât pentru popular-
itatea sa actuală ca sport
spectator.

Cel mai popular sport aici
este fotbalul. Dar din mo-
ment ce este susținut din
asociere și bani de impoz-
itare, fără taxă de admitere
pentru majoritatea jocurilor
locale, fotbalul nu se joacă
la același nivel profesional
ca în Europa sau în S.U.A.,

puțini moldoveni se pot bu-
cura de cariere în sport.

Anul trecut, 23 de
sportivi moldoveni au con-
curat la Jocurile Olimpice
din Rio de Janeiro, Brazilia,
câștigând o medalie de
bronz la întrecerea cu  ca-
iacul. În doar șase jocuri de
vară de la înființarea țării în
1991, moldovenii au câști-
gat șase medalii; Nu este
rău pentru o țară cu doar
3,4 milioane de persoane -
cam la fel de multe ca în
statul american Connecti-
cut.

Majoritatea echipelor din
America - chiar și echipele
de copii - au nume unice,
cum ar fi Braves, Cowboys,
Yankees, sau Lions, dar în
Moldova echipele sunt nu-
mite după satul sau orașul
de unde provin.

Cu numele, echipele
americane au, de asemenea,
mascote, pe care le dețin și
multe echipe de fotbal din
întreaga lume.

Fotbalul, fotbalul ameri-
can și baschetul au ma-
jorete, care încurajează
spectatorii și îi încurajează
să-și înveselească echipa.

“Primele 90 de
minute sunt cele
mai importante.”

Bobby Robson 
Despre fotbal

Duruitoarea N.
Gălăşeni
Grinăuţi
Hiliuți

Horodiște
Ivanești
Malaiești
Mihaileni

Mihailenii Noi
Mosen

Păscauți
Petruşeni

Pîrjota

Vrei copilul tău să fie mai mult ca un
moldovan? Doar puneți un "a" la sfârșitul
numelui ei, așa cum sunt numite toate
fetele din familiile tradiționale din
Moldova.

Deci o Julie moldovenească ar fi Julia,
Natalie ar fi Natalia și Marie? Maria.

Puteți numi adesea fetița dvs. terminând
numele băiatului cu un "a", schimbînd

Alexandru în Alexandra, Andrei în Andrea
și Dorin în Dorina, de exemplu.

Deși multe nume moldovenești sunt
foarte asemănătoare cu cele din limba en-
gleză, cu mici variații, cel puțin câteva nu
sunt ușor de tradus; Mike și Mihail, de ex-
emplu  și John și Ion (sau Ioan), 
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