
Cele mai multe clădiri din Moldova sunt
realizate din beton, fie prefabricate sau
bloc, și acoperite cu
vopsea, ipsos sau țiglă.
Acest lucru este în con-
trast puternic cu SUA, în
cazul în care chiar și în
partea de nord, cele mai
multe case sunt constru-
ite din lemn.

Cimentul a fost materi-
alul de construcție uni-
versal aici, pentru că este
ieftin si dureaza pentru
totdeauna - atunci când
sunt amestecate în mod
corect, betonul devine de
fapt mai puternic cu vârsta. Moldova dis-
pune de rezerve de lemn foarte limitate, cu
cea mai mare parte a terenurilor utilizată în
scopuri agricole. cheresteaua este folosită
in principiu pentru structuri de acoper-
ișuri, ornamente și mobilier, precum și ca
sursă principală de căldură în timpul iernii
lungi.

Utilizarea cimen-
tului a evoluat într-
o progresie
naturală din piatră,
care au fost utilizate
în acest domeniu
timp de secole.

Moldova are rez-
erve vaste de calcar,
un ingredient cheie al cimentului. Dovada
acestui fapt sunt două pivnițe masive de vin
aici; Milestii Mici si Cricova, cu mai mult
de 150 km de tuneluri mari sculptate. 

Totul este beton, de la scări de beton,
pereții din beton, coloane, balustrade,
mașini de plantat și bănci. Școli, birouri,
magazine si restaurante - toate din beton.

Un beneficiu al acestui material este

uimitor de siguranță la foc, statiile de pom-
pieri aici sunt mici, și au loc puține in-

cendii.
Nikita Hrușciov a

lansat un proiect masiv în
anii 1950 pentru a
proiecta și construi mil-
ioane de unități de
apartamente pe întreg
teritoriu al Uniunii Sovi-
etice, și să dea stilului de
viață comunist un punct
de sprijin. Aceste
"Khrushchyovkas" erau
foarte mici, (30-60 m2)
și mulți au avut băi co-
mune. Cele mai multe au

fost mai puțin de cinci etaje fără ascen-
soare, iar multe sunt încă în uz,  necătînd la
termenii de exploatare depășiți.

Desene sau modele cu unități mai mari,
și 10-15 etaje, vor evolua, iar multe dintre
Khrushchyovkas vor fi modificate sau com-
binate pentru a crea unități mai mari și mai

moderne. Pentru o
eficiență energet-
ică, unitățile de fer-
estre noi și uși
metalice sunt insta-
late, iar clădirile
sunt învelite în 10-
15 cm de izolație.

Condițiile de
viață în beton a

construit un caracter puternic la poporul
moldovenesc. În comparație cu America,
foarte puține case sunt modificate sau de-
molate și reconstruite creând mult mai
puține deșeuri și o atitudine sănătoasă de a
fi mulțumit cu ceea ce ai.

Știri și activități din raionul Rîșcani, 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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Alegeri, rezultate similare
Americanii și moldoveni  i, au ales un

președinte barbat și nu o femeie, moldovenii
au votat pentru alegerea lui Igor Dodon, un
fost ministru al parlamentului, asupra fostu-
lui ministru al Educației, Maia Sandu, cu o
marjă îngustă de 6 puncte procentuale.

Dodon favorizează legături mai strânse cu
Rusia, în timp ce Sandu cu Europa. Furtul
de 1 miliard de euro în urmă cu doi ani ,o
compromit pe Sandu, mulți oameni dau vina
pe partidului său pentru pierderea banilor.

Americanii l-au ales pe Donald Trump ca
presedinte, în loc de fosta prima doamna,

senator, si secretarul de stat Hillary Clinton.
Presedintele SUA nu este ales prin vot popular, (Clinton a

câștigat ), dar într-un" Colegiul Electoral," care organizează
alegeri în fiecare din cele 50 de state. Fotos: nimedia

1996 a marcat începutul unei relații
puternice și reciproc avantajoase între
statul American Carolina de Nord și Re-
publica Moldova, o fostă țară a blocului sovietic.

După ce Uniunea Sovietică s-a destră-
mat, SUA a vrut să
folosească armata în
mod pașnic și a ordo-
nat unităților sale
Gărzii Naționale, (mil-

iției locale,) de a colabora cu țări din în-
treaga lume. Carolina de Nord și Moldova
au devenit parteneri.

Apoi, din 1999, guvernul de stat din
Carolina de Nord a intrat în parteneriat și a
îmbunătățit relația dintre cele două țări
făcînd-o mai puternică.

Carolina de Nord are o climă și ge-
ografie similară Moldovei, dar este mai
cald, deoarece este la 2 000 km mai la sud.

De 4 ori mai mare decît Moldova, Car-
olina de Nord are de 3 ori mai mulți oa-
meni. Statul se află între Oceanul Atlantic
și Munții Appallacian.

Mii de oameni din Carolina de Nord au
vizitat Moldova în acest parteneriat, sute

de moldoveni au vizitat Carolina de Nord,
pentru a consolida legăturile și de a îm-
bunătăți sănătatea și siguranța moldovenilor.

Personalul militar din Carolina de Nord
au antrenat militari și polițiști din Moldova
privind combaterea terorismului, apărarea

cibernetică, deminare, medicina de ur-
genta, precum si alte domenii, nu numai în
Moldova, dar și în Kosovo și Irak.

Ajutînd Moldova să ajungă la certificari
NATO, soldații din Carolina de Nord au
participat la 300 de proiecte aici. Ei, și alți

oameni din Carolina de Nord:
● Au construit locuri de joaca 
● au construit o clinică medicală
● au organizat seminare pentru for-

marea lucratorilor medicali.
● Au sigurat servicii stomatologice și de

imunizăre pentru 25.000 copii.
● Au donat 1 milion $ in echipamente

medicale și detectare a minei, pompe pen-
tru fîntîne, cărți, haine, și computere.

● Carolina de Nord a găzduit mai mult
de 250 de moldoveni pentru formare în
agricultură, afaceri, cooperative, sănătate
publică, ONG-uri și marketing.

În ultimii 20 de ani s-au petrecut mari
schimbări spre bine în construirea unei
baze pentru un parteneriat, care poate
crește doar mai puternic.

In luna noiembrie, am
postat fotografii: doar pen-
tru satul Reteni - acest
proiect este în pauză de
iarnă! Photos: Click

“O căsătorie bună
este unirea a
două persoane

care iartă.” 
Mark Twain

Cît este de frig?
20° C- Grecii țși pun pulovere.
5°-Puteți vedea respirația. Rușii conduc cu geamurile deschise.
0°- apa ingheață in America, în Rusia doar se întărește.
-15°- Pisica doarme în patul tău. Norvegienii poartă pulovere.
-30°- Pisica preferă să doarmă în pijama.
-42°- Rușii manîncă înghețată pe stradă.
-60°- urșii albi încep să migreze spre sud.
-70°- Iadul îngheață.
-73°- Finlanda îl evacueaza pe Moș Crăciun.
-8 °- Avocații își pun mâinile în propriile buzunare.
-114°- alcoolul etilic îngheață. Rușii nu sunt fericiți.
-273°- 0 absolut (Nici o mișcare atomică) Rușii poartă cizme.
-295°-90% din planetă e moartă, fotboliștii ruși sînt campioni mondiali!

BANCUL LUNII

Moldova și Carolina de Nord se bucurăde prietenie de 20 de ani 
Inceputa dupădestrămarea URSS, parteneriatul a fost beneficăpentru Republica Moldova.

North 
Carolina

Cărți medicale donate recent de
Americani din Carolienii de Nord
moldovenilor.

Moldovenilor le place betonul!

Ministru adjunct al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Galbur
din Moldova, dreapta, dă mâna cu Carolina de Nord secretar de stat Elaine
mareșalului, în octombrie 2015, după reînnoirea unui acord de parteneriat
între Republica și starea SUA.
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Sondaj distractiv
Am întrebat 115 de

persoane în orașul Rîș-
cani care anotimp al anu-
lui le place cel mai mult.

Oamenii de aici se bu-
cură de vreme caldă, mai
mult de trei sferturi dintre
ei, au spus că le place pri-
mavara sau vara, în timp
ce mai puțin de un sfert se
bucura de lunile reci.

Fetele au construit un
om de zăpadă la Casa
de Cultura după prima
ninsoare din 2016.

Petru Zloi elevul clasei a XII din liceul
,,Dimitrie Cantemir” a făcut un inter-
viu video despre al doilea război
mondial cu veteranul Alexandru
Vasile Gavriliuc. Clic aici pentru video. 

Clădirea prezidențială din
Chișinau, realizată din beton.

O balustradă de beton frumoasă, ornată
și durabilă la stația de tren din Chișinau.

Îți place cum scriu?
DISTRIBUIE

și prietenilor tăi!
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