НОВИНЕ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ ЗА БЕЛУ ПАЛАНКУ

БЕЛА ПАЛАНКА ОКТОБАР 2010. БРОЈ 3414
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

„Притисци и уцене сведока од стране тужилаштва у оквиру доктрине
злоупотреба поступка у хашком процесу против Војислава Шешеља“
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Недеља, 19.09.2010. године за читаву Српску радикалну странку, па и за
Општински одбор Бела Паланка, била је веома значајна.
Делегати Општинског одбора Српске радикалне странке Драган Павловић,
председник Oкружног одбора Пирот, Радица Јоцић, председник Општинског одбора Бела
Паланка, Звонимир Ђорђевић и Јелица Спасић учествовали су у раду редовног Осмог
отаџбинског конгреса Српске радикалне странке који је одржан у „Сава центру”.
Конгрес је једногласно донео одлуку којом се продужава мандат председнику
Странке, Централној отаџбинској управи, Статутарној комисији и надзорном одбору до
повратка председника странке проф. Др Војислава Шешеља из Хага или до доношења
другачије одлуке Централне отаџбинске управе. Такође једногласно усвојена је
Резолуција Осмог отаџбинског конгреса Српске радикалне странке о осуди режимске
политике по питању Косова и Метохије.

Велики број чланова Странке из Беле Паланке присуствовао је великом научном
скупу под називом „Притисци и уцене сведока од стране Тужилаштва у оквиру
доктрине злоупотребе поступка у хашком процесу против Војислава Шешеља”. У
препуној дворани „Сава центра”, пред више хиљада грађана Србије, Црне Горе и
Републике Српске о злоупотреби сведока у монтираном процесу против проф. др
Војислава Шешеља говорили су истакнути интелектуалци, професори, правници,
адвокати из земље и братске Русије, као и истакнути чланови Странке.
Као посебно значајно издвојено је обраћање господина проф. др Сергеја Бабурина,
ректора руског државног трговинско-економског универзитета и вишегодишњег
потпредседника државне Думе Руске Федерације, као и госпође Јелене Гускове, доктора
историјских наука и руководиоца Центра за изучавање савремене балканске кризе
Института за славистику руске Академије наука.
Скупу су поред многобројних гостију присуствовали и представници руских
парламентарних странака „Праведне Русије”, владајуће “Јединствене Русије”,
Комунистичке парије и либерала.
У ишекивању што скоријег повратка проф. др Војислава Шешеља из Хага,
радикали из свих српских земаља овим величанственим скупом још једном су дали
подршку Шешељевом храбром и одлучном супротстављању овој монструозној
институцији којом управљају амерички моћници.
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Вести из локала:
Скадар на „Три моста”

И после посета од стране више министара, мост на Мокрањској реци и даље се не
користи. Вероватно треба да прође још нека бујица да би се „опрао” остатак материјала
који треба уградити.
Још горе него пре

Млечни производи на пијаци и даље се продају на отвореном иако се више
министара, конзула и амбасадора прошетало и сликало поред просторија предвиђених
баш за те намене.
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Ништа не доведемо до краја

Иако се уочи Дана општине радило до дубоко у ноћ, чим су гости
отишли ентузијазам је нестао. Ограда око цркве и парохијског дома ће
вероватно бити завршена следеће године уочи празника, али за парк ће
вероватно требати много, много више времена. Да се све ради само за
сликање и веома површно говоре и бехатон плоче у центру града које вас
после сваке кише, ако их пажљиво не заобиђете, попрскају до колена.
Најлепши део - „Врело”

Неко ко је у све ово уложио доста пара нажалост није дочекао да у свему ужива,
али се зато други спремају да све обезвреде да би га купили по што нижој цени, да
отпусте све раднике да би довели нове, наравно у жутим униформама. Чак иако столњаци
буду црвени, требало би бар да се потруде да вода буде чиста а природа зелена.
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