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 בארץ, המכוניות מכירת על בעיקר מתבסס
 קיום את לאפשר כדי מקומית. לתצרוכת
אוטובו יבוא להפסיק צורך היה המיפעל,

 דן שאגד, לליילנד, להבטיח ומשאיות, סים
 סולל־ וכי שלו, אוטובוסים יקנו והמקשר

 עם אולם משאיות. יקנו והקיבוצים בונה
ל־ הדרישה ירדה בתובלה, המשבר החרפת
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 שהשימוש טוענת המשטרה גבו. על אלה
ההס חמורים. נזקים ומנע מוצדק היה בכוח

בית־חולים. באשדוד להקים עומדת תדרות

 משרד- נכנע לכן קודם וכבר משאיות,
 הסתדרותיות לחברות ונתן ללחץ התחבורה

מחו״ל. למשאיות יבוא רשיונות
 ביקרו ישראליות עיריות של נציגים 60

מ שם לבדוק כדי בהולנד, האחרונה בשנה
 אשפה להובלת המשאיות את מאוד קרוב

 לזכות כדי בקרוננברג. בית־החרושת של
ה את העיריות מעדיפות אלה, בטיולים
 הזמנת את מעכב אגד ההולנדיות. משאיות

 יותר, נמוך במחיר לזכות כדי האוטובוסים
ש בטענה מחיריו את שהעלה דן, ואילו
 — המכוניות משק לחידוש כסף לו דרוש
 פועלי כסף. לו שאין מפני קונה אינו

 דן, של השוחד פרשת את הזוכרים ליילנד,
 נהגי עם העיסקה אחר עתה והעוקבים
להתמרמר. שלא יכולים אינם המוניות,

 נאלץ להפעלתו, השלישית השנה בתום
 מיגרשי לחצי. התפוקה את להוריד ל״לנד
מש במאות מלאים בית־החרושת של החניה
 ה־ מחסני דורש. להן שאין גמורות, איות

 להרכבה, הממתינים חלקים מלאים מיפעל
שי ללא עומד דולארים מיליוני של וציוד
ומתקלקל. מוש

 ה־ להקמת אחת ממשלתית יד עושה כך
 אל אותו. הורסת השניה היד בעוד מיפעל,

ה ובתוך הזאת, המלאכותית הכלכלה תוך
 פ־נחס שר־האוצר ניסה הכלכלית, אנארכיה

 הקודמת המאה בנוסח תרופה להזריק ספיר
 בעזרת חשבה, הממשלה האבטלה. את —

 עליית קצב את להאיט מצומצמת, אבטלה
 50 ולחסוך הצריכה, את לרסן רמת־החיים,

 תוספת־ שיטת ביטול על־ידי לירות מיליון
היוקר.

וה ובדימונה, באשדוד השבוע מאורעות
 כי אחרות, בעיירות־פיתוח הברורים סימנים

ה בכל להתרחש עלולים דומים מאורעות
 בזבזניים צעדים הממשלה. את הרתיעו ארץ,
 לאזורי- מיפעלים העברת כמו תקדים, ללא

 הרוחות האבטלה, את זמנית יחסלו פיתוח,
תואץ. והאינפלציה תשקוטנה,
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