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Podwy¿ki cen

Pieni±dze z USA maj± doprowadziæ do bankructwa Polski..?
Atak spekulantów, zaczyna siê na dobre, co potwierdza, jak w ostatnich dniach dowiedzieli¶my siê, ¿e przynajmniej dwa
banki prowadzi³y grê zorientowan± na spadek z³otego. Chocia¿ jest to przestêpstwem "sztuczne ustalanie kursu" to
nie s³ychaæ, by "wygadane szaraczki" z polskiego rz±d, co¶ mówi³y o ukaraniu winnych. Co czeka konsumentów w
najbli¿szej przysz³o¶ci? Nic dobrego, jak zwykle, gdy u w³adzy s± ludzie boja¼liwi i korz±cy, siê gdy s³ysz±, ¿e kto¶
jest z "zagranicy".
Niebezpieczeñstwo spekulacji na obni¿kê warto¶æi z³otego nie minê³o, zabawa w ustalanie kursu - gra na spadek
z³otego, dopiero siê zaczyna. Jaki bêdzie tego skutek? Ogromne podwy¿ki cen. Podro¿eje ¿ywno¶æ i ka¿dy towar
sprowadzany z zagranicy, bo trzeba wiêcej z³otówek, by go kupiæ. Za to, stanieje wszystko, co mamy w Polsce - czyli
nasza praca, ziemia, nieruchomo¶ci.
W krótkim czasie, doprowadzi to, do wykupu Polski przez zagraniczny kapita³, po cenach za po³owê lub mniej warto¶ci.
Równocze¶nie Polak, stanie siê tylko s³u¿±cym, pracuj±cym za grosze, jeszcze mniejsze ni¿ obecnie i to s³u¿±cym,
którego na nic praktycznie nie staæ. Ju¿ teraz opakowanie 30 dkg sera ¿ó³tego, przekroczy³o cenê 5 z³otych i konsumenci
coraz czê¶ciej, nie mog± kupiæ, tego co chc±, bo ich nie staæ na takie ceny.
Polskie w³adze, powinny niezw³ocznie rozpocz±æ ¶ledztwo dotycz±ce "ustalania kursu" przez amerykañski bank
inwestycyjny Goldman Sachs i inne.
Polska za¶, powinna broniæ w ka¿dy sposób swojej waluty, w³±cznie z postêpowaniem karnym, na arenie
miêdzynarodowej - domagaæ siê odszkodowania, za straty poniesione na skutek bezprawnych jak siê wydaje dzia³añ
tego i innych banku.
Rz±d Stanów Zjednoczonych, da³ tym bankom gigantyczn± gotówkê by je ratowaæ, a nie po to, by w tak pod³y neokolonialny sposób niszczy³y nasz kraj i niby "robi³y kasê".
Warto zauwa¿yæ, ¿e polski nadzór finansowy, nie zrobi³ nic, by chroniæ obywateli, zreszt± jak zwykle polskie instytucje, nie
s± zainteresowane obron± obywateli.
Je¿eli, nie bêd± nas broniæ, to podwy¿ki o 50-100% bêd± codzienno¶ci± i doprowadz± obywateli do skrajnej biedy, a
Polskê do bankructwa !
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