
באינפלציה
 מכריזים אנו במשק האחראים הגורמים כל דעה על

באינפלציה. למלחמה כללי גיוס על בזאת
 המלחמה — כלכלית השקפה או גישה כל מעל פוליטית, עמדה לכל מעבר

לאומי. הכרח היא באינפלציה
שערים. הפקעת מחירים, התנפחות מוגזם, ניפוח היא אינפלציה

לאומי. בזיון היא אינפלציה
לאומית. אחדות של מעשה הוא כאן עליו מכריזים שאנו זה כללי גיוס לפיכך,

 לנסיגתה עד כנגדה לעמוד באינפלציה, להלחם נקראים ואחת אחד כל
הסופית.

 יצרן בית־ספר, ותלמיד בית עקרת ומוכר, קונה ומעביד, עובד ועצמאי, שכיר
וצרכן.

 נחלשים ואתה שאת ככל כוחו את המגביר הרסני אויב היא האינפלציה
עמדותיכם. על ומוותרים

באינפלציה., מלחמה וזאת במלחמה, כמו — במלחמה חרום, לשעת להתנהגות ראשונים כללים להלן
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ך. ש״יעבדר׳ תסכים אל י ל  ע
מחיר. לכל תכנע אל
 שלך הכסף מחירים. השווה שאל, חשוב, רגע, חכה
 שלך הכסף להשיגו. כדי קשה עבדת מאמץ, שווה

לערכו, ישוב עוד

 צריך. שאתה מה קנה
מזה. יותר לא

 לו זקוק שאינך מוצר תקנה אל בקניות, תפריז אל
 שמן מוסיפה צורך בהם שאין דברים רכישת עכשיו.

 תכלכל אם תפסיד לא אתה האינפלציה. מדורת על
בתבונה. קניותיך את

 בטוחה השקעה זו חסכון. קנה
לכספך.

 באמצעות הממשלה ע״י המוצעות החסכון תוכניות
 — שלך המדינה של הערך ניירות השונים, הבנקים

 מומלצים אלה כל — מט״ח חשבונות׳ (״צמודים״),
 ללא בכסף להחזיק טעם אין כספך. ערך להבטחת

 זקוק שאינך דברים לקנות טעם כל אין אך שימוש,
בחסכון. לשמור יש הכסף ערך על להם,

 המוצרים לאיכות לב שים
רוכש. שאתה והשרותים

 השרות טיב את המוצר, של איכותו את היטב בדוק
 שרות גרועה, עבודה על תשלם אל מקבל. שאתה
 חלק וזה זכותך זו ירודה. שאיכותו מוצר לקוי,

באינפלציה, למלחמה מתרומתך

 לחיות תתאמא אל
ליכולתך. מעבר

 ומתח נפש עוגמת תסכול, לעצמך גורם אתה חבל.
 האויב: עם פעולה משתף אתה ובכך מיותר.

האינפלציה.

 נוסיף אנחנו בקפדנות. הללו הכללים על שמור
 אחרי עקוב באינפלציה. במלחמה לימינך לעמוד

 באינפלציה, למלחמה המטה של נוספים פרסומים
 יפורסמו שונים למוצרים מחירים השוואת לוחות

 והיכן. לקנות כדאי מה בעצמך תיווכח שבוע. בכל
הנצחון. יבוא שלך העמידה כח בזכות
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