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Gheorghe Raica, al [aselea consilier
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Dacii [i romanii

Partidul
dacilor se
va `nfiin]a
`n Italia

Sorin Cehan
Partidul dacilor ne mai lipsea
`n Italia. Este ini]iativa unui
rom=n stabilit `n Italia de 20 ani,
Giovanni }eav\. Ne putem
imagina prima `nt=lnire a
partidului, cu oameni `mbr\ca]i ca
pe column\, cu cu[mele pe cap,
cer=nd, cine [tie, restituirea
aurului dacic luat de romani dup\
r\zboiul din 105-106. Se vor
str=nge semn\turi pentru schimbarea numelui de Rom=nia `n
Dacia? Se vor face propuneri
pentru p=rc\labi, sfetnici, dreg\tori [i primi-dreg\tori? Putem
doar b\nui [i putem z=mbi.
Nu demult, o alt\ ini]iativ\, la
fel de pompoas\, partidul Vlad
}epe[, era anun]at\ de un rom=n
din Milano.
Exist\ deja destule partide de
buzunar, `ncep=nd cu PIR-ul
avocatului Giancarlo Germani,
continu=nd cu PER-ul lui Gheorghe Raica [i cu "Europa
Progress", n\scut la Floren]a,
despre care nu se mai [tie nimic.
Politica, totu[i, e o treab\
(continu\ la pag. 8)
serioas\.
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Referendum pentru unicameral?
Giovanni }eav\, liderul mi[c\rii virtuale
a dacilor, propune un alt referendum,
pentru ca numele Rom=niei s\ fie
schimbat `n Dacia. }ara s\ fie condus\ de
un prim-dreg\tor, numit de pre[edinte.
Parlamentarii vor fi sfetnici, iar regiunile
vor fi conduse de vornici [i p=rc\labi!

Loredana
Ioni]\,
avocat
rom=n
la Torino
pag.
2

Artista
Magda
Nica,
premiat\
la Roma
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B\sescu mai pune
de un referendum

Ministru pesedist,
demis de Emil Boc

Urziceni, din nou
`n fruntea Ligii I
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Pre[edintele vrea un
referendum fix în ziua
alegerilor preziden]iale, pe
tema reducerii num\rului
de parlamentari.
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PSD amenin]\ cu destr\marea coali]iei de guvernare, dup\ ce premierul
l-a revocat din func]ie pe
ministrul MAI, Dan Nica.
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Campioana en-titre,
Unirea Urziceni, a `nvins
forma]ia nou promovat\
Astra Ploie[ti [i este noul
lider al campionatului.
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