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Първият брой на “Труд” излиза на 1 март 1936 г.

Апокалипсисът в Япония продължава

Ужас от нов трус и радиация,
изригна и заспал вулкан
Загиналите са над 10 000, опашки за вода и бензин
25-28

Здравната каса
бойкотира
министъра
Снимки
Михаил Кършовски

Здравната каса бойкотира здравния
министър д-р Стефан Константинов.
Тя отказва да се захване с въвеждането на диагностично-свързаните групи,
които от догодина трябва да заменят
клиничните пътеки.
Според новата методика пациентът
ще се лекува в болница не само за
основното заболяване, но и за придружаващите.
“Касата не се включва в този процес,
не иска да го подпомага и нещата не се
случват”, заяви министърът в интервю
за “Труд”.

TRUD
Жълти стотинки
на жълтите павета Конфискация не само на
имота, но и на живота
Хиляди гневни българи излязоха по улиците заради скъпите горива.
В знак на протест те зареждаха бензин и дизел за жълти стотинки.
Най-многобройни бяха в София - близо 4400 души се събраха край две
бензиностанции. По-късно тръгнаха към жълтите павета (на снимката е лъчът по бул. “Цариградско шосе”), огласиха исканията си
пред парламента и блокираха за час Орлов мост.
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Българското общество е толкова жадно за
справедливост, че приветства всички закони за
конфискацията на богатство, натрупано по престъпен начин. За да разберете капаните, които
криезавсекигражданинпоредниятзакон,едобре
да прочетете анализа на адвокат Михаил Екимджиев на стр. 18-19. Той разказва за две семейства. Едното е на тъста на вътрешния министър Цветан Цветанов, който заради известния
си зет трябва да доказва всеки свой лев. И за едно
обикновено семейство Боневи, което също пресмята приходи и разходи за 25 години назад.
Това може да се случи и на вас - без да сте
длъжни да пазите документи, ще обяснявате кой
какво ви е дарил на сватбата, правили ли са ви
влог баби и дядовци, каква стипендия е получавала жена ви... Случката е по действащия закон, но
новият проект вещае по-страшна гражданска
конфискация, дори без обвинения, по анонимен
сигнал.
Важното е да разберем азбучната истина лошите закони не засягат само лошите хора, а
всеки гражданин. @

Д-р Стефан Константинов:

Не знам кой управлява
здравеопазването
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Софиянци плащат
старите данъци
Общината отмени новото зониране
ТЕМАТА 2-3

