MANIFEST
Indemnuri si Povete
pentru Tinerii din Pietele Victoriei
Doamnelor , Domnisoarelor si Domnilor,
1. Asa cum este Romania sufocata de FSN-PSD , este si
PNTCD-Pavelescu acaparat de PSD. Vazand cum neo-comunistii
confisca toate centrele de decizie si de profit , democratii Romani sau dezinteresat de viata Cetatii ... La randul lor,
taranistii au parasit lupta...
Comitetul de Conducere Interimara al acestui Partid , alcatuit dintr-un
grup
de patrioti hotarati , se felicita de faptul ca cei care-si asuma azi
lupta pentru apararea Democratiei sunt in majoritate
cetateni tineri ....
Ca fost Detinut Politic, Presedintele acestui Comitet Interimar ,
Domnul Ion VARLAM , veteran al frontului anticomunist din Tara si din
Exil , ii saluta cu entuziasm pe acesti oameni curajosi , care sunt
Speranta Tarii !
2. Gasca PSD-ALDE impinge Romania spre noul Totalitarism .
PSD si acolitii lui urmaresc aceleasi obiective ca PCR : restaurarea
dictaturii partidului unic si readucerea Romaniei sub
hegemonia Moscovei .
Uitati-va la Basarabia, cum este impiedecata de agentul
acesteia -regimul de la Bucuresti- sa revina la Romania .
Marea noastra greseala a fost tolerarea bandei de raufacatori
-crypto-comunistii care au invadat partidele democratice in 1990.
Faptele au dovedit ca Partidele de tip PSD nu au nimic in comun cu
Democratia ; sunt scoli ale crimei si pepiniere de banditi .
Trebuie scoase definitiv din viata publica , cum s-a procedat in cazul
similar al hitlerismului .
Azi, cine nu este un anti-comunist activ nu este un democrat
credibil !
3. Conjunctura interna si
externa le cere Romanilor responsabili intelepciune si curaj .

Sunteti pe cale de a prelua functia de Elita a Neamului Romanesc
! Elita este formata din oamenii care se
afirma in momentele cruciale ale Istoriei prin incarnarea celor mai
inalte nazuinte ale Neamului lor.
4. Statul in care traim nu are nimic de a face cu Romanii ,Parlamenul
actual este expresia intereselor particulare coalizate impotriva
interesului general din care Democratia isi trage legitimitatea prin
sufragiul universal .
Sunt , desigur , necesare alegeri anticipate , dar ele
trebuiebine pregatite . In primul rand prin aplicarea
conditiei prealabile a restaurarii Democratiei : lansarea unei Petitii
populare, cu valoare de Referendum , pentru imediata legiferare a
Punctului 8 al Proclamatiei de la Timisoara . In al doilea
rand, trebuie instituite ,, Camere de decomunizare,, ,
simetrice instantelor de denazificare , ce nici azi nu si-au incetat
activitatea .
5. Organizati-va ! Spre pilda, la nivelul Pietii Victoriei din Bucuresti ,
formati-va in grupuri de cate o suta de demonstranti , care sa aleaga
un lider , constituiti , astfel , un Comitet , care sa conduca lupta .
6. Parlamente si Alegeri fara Partide nu exista !
Azi , trebuie intarite acele formatii din Parlament cu
trecut anticomunist si care azi se opun PSDului.
7. Trebuie sa va inscrieti imediat intr-unul din Partidele
opuse continuatorilor comunismului.
Cuceriti mandate care sa va asigure dreptul la tribuna ,
de unde veti face cunoscute opiniile si doleantele ....
Si veti promova pe scena politica -in functii si mandateoameni onesti , competenti si devotati Neamului si Tarii .
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