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Miss
Muretto
2011:
Liliana
Popescu

Manuela
Pan\,
premiu
pentru
poezie

Sorin Cehan 

Un rom=n din Reggio Calabria
a fondat un nou partid, PRD,
Partidul Rom=nilor din Diaspora.
Trei membri fondatori, num\r de
membri necunoscut, planuri mari,
s\ se extind\ `n toat\ lumea [i s\-l
alunge pe B\sescu de la Cotroceni
[i pe Boc din Palatul Victoria.
Pre[edintele PRD, Ion D\sc\ -
lescu, e pus pe fapte mari. La fel
ca to]i cei dinaintea lui. 

S\ ne amintim de tristul PIR,
e[uat `n ciorov\iala din Facebook,
care `[i propunea s\ schimbe sta-
tutul de oaie neagr\ a rom=nilor
din Italia. Tot negri suntem.

A mai fost PER, Partidul
European al Rom=nilor, fondat de
Gogu Raica, `n prezent arestat la
domiciliu pentru c\ [i-a b\tut
nevasta. 

Apoi Europei per l’Italia,
marca Marian Mocanu, ex candi-
dat PSD la Senat `n colegiul dias-
porei, ex pre[edinte al LRI (...)      

(continu\ la pag. 13)

Un nou partid
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Partidul
Diasporei,
fondat `n
Calabria
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Cum ne afecteaz\
criza din SUA

Pre]urile ar putea cre[te,
leul s-ar putea deprecia
u[or, iar [ansele de reveni-
re a economiei ar putea fi
puse sub semnul `ntreb\rii.

Pantilimon a semnat
cu Manchester City

Portarul Panti limon, om
de baz\ la FC Timi[oara [i
titular la Na]io nal\, a sem-
nat un contract pe 5 ani cu
forma]ia Manchester City.
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Rom=nii vor
cet\]enie maghiar\

Cei care posed\ pa[aport
unguresc pot circula 
f\r\ viz\ `n SUA [i se pot
angaja oriunde `n UE f\r\
permis de munc\. 
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~[i propune s\ salveze Rom=nia

www.gazetaromaneasca.com

Ion D\sc\lescu (medalion) [i sigla PRD
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