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במדת גיוסה של יכולת-המלחמה אשר לארץ-הורו ,השניה רק לסין ailta
כולו לטי היקף אוכלוסיתה העצומה ,עלזיה בהרבהההחפחחות העתידה בזירת ימלחמח
האסיאטית .על כן באגו הפעם להוסיף על הסקירה הראשונההתפתחות") התעשיה כהודו
בזמן המלחטה ,(-ענתשרסמה תוכרעט" *3חוברה ט' .המאטר כוחה" הטלחמת" של
הודו" ,שטחברו חוא ראש משלחת-הקניות ההודית הרשמית גארה"ג ,מתאר את הודו
קודם כל בתור ה כ ח ה מ ש ק י ה ג ד ו ל ,במאמץ המלחמהיהנוכחי ופיגשת אסיה ו:כלל.
הרשימה למהלך" ההזכיינות ההודית" משלימה אותו ,ומציינת את התטתחות:ו של
חכוחות המזויינים ההודיים בתקופה האחרונה ,ודאי שאין בכך עדיין כדי טצוי
הרק* הכריזי-חברתי שלו ,ויל הייגה הייוחר והמורכב של כ"ות-
הצובא היבום  -על
ה
ההגנה שבקיסרות-הטזרת ,חהוויים והבריטיים כאחד .לא מהנמנע הוא ,על ן ,:,י3
הירחון ייטיף עוד להציג בעיות אלה בטני קוראיו.

קס4שנטרחם שפי
י

כוחה

המלחמתי.

של הודו

א.

עמדתה של הודו כלפי המלהמה ,שלא היתה מוטלת כמפק ,נעשתה עוד יותר
כניסתה של יפן למלחמה .היה ומ ,והודו החשיבה והעריצה את יפן
יציבה לאחר
הגדולות
הראשונה במורח שהכריזה על מעמד שוה עם המעצמות
בתור האומה
בעיצוב
להצביע על יפ ,כעל מופת להודים
וקיימה אותו .היה מקובל
בעולם
נוחלם .הלפומיים ההורים חלמי ודברו על פדרציה פנאסיתית ,שסין ,יפן והודו יכלאו
בה תפקיד חשוב כמנהיגי המזרה ,הרגשה ידידותית וו בלפי יפן זועזעה קשה ,כשזו
האכזרית נגד עם פין
שוחר-השלום .והמאורעות שבאו
האחריגה פתחה בהתקפתה
של נמל הפנינים ,הרסו לחג'ופין
בעקבותיה ,והגיעו לשיאם
במעשה-הבנידה העצום
האמתיות של יפן .כל הוהי מרגיש
את אשליותיו של עם הודו בנוגע למפרותיה
בכנוי

היפנים בפי

הסינים(

מהוים

כיוס ,ש"נמדי
האוקינוס המורהי .אם) להשתמש
סכנה ממשית לחופש של עמי המזרח ,וכי הכרחי
על מנת להבטיח ,שלא יהיה יותר לאל ידם להפריע את השלום ואת השלוה במזרח.
עיקריים
המודרניים תלוי בארבעה גורמים
כוחה הצבאי של ארן בתנאים
אספקת המזוגות נ( מקורות חמרי הנלא ד( כושר הייצור
אלה :א( כוח האדם כ(
הבחינות  -היא עצומה כפי
מכל
ובכוח,
כפועל
התעשיתי .עצמתה של הודו,
שניוכח להלן.
ן
ב.
של הודו הוא למעלה מ 1.6-מיליון מילין מרובעים וממפר אוכלוםיה -
שפחה
לעי הספירה משנת  888 - 1941מיליון .בראשית המלחמה ,בשנת ח 19היה להורו
ומאומנים יפה מאשר לכל שאר החל'קים
מספר יותר רב ש 4חיילות סדירים
לעשות את כל הניתן

בירי ארם

של חבר העמים
הבריסי יחד .כוחו של צבא
לחיילוה
הבריטיים
איש כערך ,מחוץ
שבה.
מהירה
לפי צרכי
להתרחבות
המלחמה .כוחו

הורו בימי שלום הגיע ל 160-אלף
מצויין
היווה במים
הגרעין הוה
כיום הוא

של צבא הורו
ממיליון ,ומקוים שכומן הקרוב ביותר יגדל ויניע למיליון וחצי .צבא גדול ה ,הוקם
ללא גיוס של חובה אלא על כפים של התנדבות גרידא ,והיקף נירולו הנוסף תלוי
בקביעות
אך ורק בכמות
הציוד הדרוש שבנמצא .אם נניח ,שאפשר יהיה לספק
ציוד מודרני ,הרי תהא הודו ,האחת מכל ארצות חבר העמים הבריפי ,בעלת יכולת
ז

בלתי

מוגבלת

כמעפ

להתרחבות

כוחותיה

למעלה

הלוחמים *,

ג.
בהערכת ערכו של הצבא ההודי ככוח לוחם ,הוכה עלינו לזכור,
צבא
פרימיפיני שציודו לקוי ,אלא שאימונו וציודו מושלמים ,עד כדי יכולת להלחם
בצבאות'
ומיכונם
האויב
חדשים
אימון
מרכזי
המשוכלל.
מספר
הוקמו כהורו,
והפירוזים גילו יכולת קליטה ער להפליא באימון לכל ענפיו .צבא השרה של הורו

שאין זה

4

אינו כולל כיום
דיביזיות חיל רגלים בלבד ,בין בדרגת
וחיילות-קשר
מבנים
משוריינים
פחות ,אלא נם
ותחבורה ,המכילים כמות רבה של תובלה
מיכנית .בנאומו בכית הלורדים ב 8-בפברואר  ,1942ציין הרוכם
מדיבונשייר ,מגן
המיניסטר לעניני הודו ,כי הציוד ,התכני של הצבא ההודי עולה על כל מה שחלמו
מיכון

נכוהה ובין

ממוכנות

לפני פרוץ המלחמה ,והוא מספק כחות תכניים ,הדרושים בכדי לקיים צבא
בשרה בשיעור הרכה יותר גדול מאשר בעכר .במלחמה הקודמת סיפקה הודו רק
והייל-מודרני בשדה זקוק
 2אחוז מהכהות התכניים ,ואילו כיום למעלה מ 20-אחוו,
ולציוד
שבמלחמה הקודמתי.
כיום לאימון
העולה יותר מאשר פי ארבעה מנה

מוררני

המודרנית
דוגמה אחת
לגידולו של הצבא
ההודי לפי המתכונת
התובלה המיכנית שלו ,שנדלה ש-ב 18אחוויס בקירוב ,בהשואה למפפר מלפני

יבולה

לשמש
המלהמה.

ר.
אוכלוסיה עצומה .מהוה יותר מכשול מאשר נכם ,אם אי אפשר
אספקת מצרכים חייגים מארצות שמעבר לים .לאשרנו,
יציב מעמדה של הודו
מבחינה זו; לא זו בלבד שהיא עצמאית מבחינת הזנת אוכלוסיתה האזרחית בימי
מלחמה ,אלא שהיא נם בעלת כושר יתר של ייצור מזונות כדי לקיים את צבאותיה
בחוץ-לארץ.
לפרנסה בלי

י

* נשסעות גם דעות אתרוח ,כגון זו של סיר הומי טורי ,אחד) החברים התוריים שלממשלת הודו
לאחר שהורחבה בשנה תעברה( שלפיהן אין צוו בהווו אפשרות רבהלהרחבת הצגא בגלל כך ,ש"תשבלים
הלוחמיט -מהוים אך אחוז קטן לאוכלוסית הודו ,ועיקר התפקיד העומד בפני הארץ הוא תפקיד של הנעלת
כחותיה ה מ ש ק י י ם ,ואמנם ,דעות דומות לאלו נשמעות לעתים גם ביחס לקיבוצים אחרים בתוך שטחי
האימפריה הבריטית ,שלגביהם נוטים להחשיב יותר את יכלתם הכלכלית מאשר את כשרם הצבאי ,ברם
יש לציין ,כי עצם ה מ 1ש ג של שבטים" לוחמים -יש והפך י ח ס י מאד ,במדה שמסירים את המהיצוג
ימרס ם בטפוח היכולת הצבאית בקרב קבוצים לאומים ועדתיים נוספים .תהליך טעין זה ניטר גם במד'
והוא עתיד להרחיב בהרבה את אפשרויותיה להגנת עצמה ואגב כך  -להעתיק גמדת מה את מרכז הסוגד
של מקורות הכוח הצבאי שבח ,מתינה גיאוגרפית ושבטית גם יהד ,גטגמח כללית מצפון-פערוה של
הודו למרכזה - ,המער'.

מוצרי אספקתה העיקריים של הורו הם אורז ,חטים ורוחן .גירול האורז תופם
 72מיליון אקרים* ,המניבים למעלה מ 80-מיליון פון שגה; .גידול ההטיס  86-מיליון
אקרים ,והתנובה השנתית ,היא למעלה מ 10-מיליון סו .,נוסף על כך ,מצויים על'
שפח של למעלה מ 50-מיליון אקרים נידולי דוחן שונים ,הודו נמנית על הארצות
משמשים לניד'ול

הגדולות ביותר בעולם מבחינת ייצור הסוכר 8 .וחצי מיליון אקרים
והתנובה השנתית של סוכר לבן היא  15 -מיליון פון .הטבק הנחוטב
קנה הסוכר,
מיצרך
התנובה השנחית
הכרחי
יותר
כיום
מאשר מותרות ,גדל אף הוא בשפעו
היא  1,6 4בליון פונטים.
לומר,

הודו מייצרת נם מוצרי אספקה חיוניים אתרים בכמויות מספיקות ,ואנו רשאים
שמכהינת אספקת המזונות אין הורו זקוקה לשום מקור-חוץ שהוא.

לחמרי-גלל ,לא  11בלבד שמצוי בהורו שפע של
ואשי
שמצויים כה נם מינים רבים מיוחדים הנדרשים לתעשיה המודרנית .הפחם
שני ההמרים היסוריים לכל תעשיה נמצאים כה בשפע רב ,התפוקה השנתית

מינים שונים,

אלא

והברו!ל,
הנוכחית
שבחלקים

של הפחם היא  80מיליון פון בקירוב .יתר על כן ,חקירות ניאילוניות העלו,
בלתי
שונים של הארץ נמצא פחם בעל איכות כבוהה ביותר ובכמות כמעם
מוגבלת ;
רק שדה אחד בחבלים המרכזיים של הורו מכיל ,לפי הערכה ,כמוח של  11בליון
פון .התפוקה השנתית הנוכחית של הברזל היא כיום כ 8-מיליון פון .עושרו ל71
חומר זה בכוח ,אף הוא עצום .מחוו אחר בלבד באיזור כמאר ,למשל ,מכיל לפי
למעלה מ 3-כליון טון עפרות ברזל .איכותה של עפרת הברזל ההודית
הערכה
נכוהה הנה ז היא כוללת  70אחוז ברזל פהור ,עפרת המגנן ומחצבי הנקיץ הם שני

מינרלים
העולמית של עפרת המגנן מוסק
הנמצאים בשפע רב .שליש התפוקה
משדות הורו ,המפיקים ביום למעלה ממיליון טון עפרות לשנה .הודו היא המייער
שיני ;.שלושת רבעי האספקה העולמית של נציץ
בעולם של נציץ
הגדול ביותר
נליזני ונושי מופקים ממחצבי הודו..
מצויים
היוניים
המרים
בשפע ם1:
אלה
מלבד
בוקסיט ,אילמניפ וכרומיפ .מאידך ניטא עניה הודו באבץ ,עופרת ,בריל ונחושת.
חמרי-גלם יסוריים אחרים המיוצרים
בכמויות גדולות בארץ זו הם :כותנה,

פו ,1,צמר ,עורות חיה ובהמה ושמני צמהיפ .הודו ,מקור מוצאו של צמה הכותנה,
והפוקתה מניעה ל7-
מיליון
היא כיום
המייצר השני כגדלו של הכותנה כעולם,
הבילות לשנה .לאחר כל הנסיונות למצא לו תחליפים ,הייוט הוא ער היום אריג הארינה
מבחינת

הזול ביותר שבעולם ,והורי תיפסח עמרת מינופילין היוחרת במינה
הייוט ,מבלי שעלה הדבר בירי איזו ארץ שהיא
להתחרות בה בהצלחה.
מייצר
היא
חבילות.
השנתית של הייונו הגלמי מניעה ל 9-מיליון
של צמר
נס
הורו
פונטים
שפיחים,
מיליון
בשיעור
מתוך
של ש1
ובמיותר של צמר
בקנה מרה נרול,
 tseמיליון הפונט  swהייצור העולמי הכללי ,שליש ממטפף נלנלות הבקר
כעולם
נמצא בהורו ,יהייצור השנתי של עורות הופ ענקי  20 -מיליון עורוח בקר 6 ,מיליין
כעולם

תפוקוזו

עורוח תאו28 ,

היליט עורות

* ר *4 - *1וחפ לצרך.
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עויה25 ,

מיליון

עורית

בגשים

ופלאים.

הורו היא נם

הנעול בעולם  beורעי שמניע .היא הנרשת קרוב ל 8-מיליון ון* בפנים
הממפק
לשנה ,והתפוקה השנתית היא ש 8אלף פון שמן בפנים ,זרעי שמן חשובים אחרים
המיוצרים בהורו הם; ורעי פשתן ,זרע( קיקיונן זרעי נפום וזרעי שומשמין .קרוב
למיליון פון  lbWהמופק מורעים אלה מוצא לחוץ לארץ ,מחוץ
לכמויות הגדולות
המאוחסנות

לתצרוכת

מקומית.

אף כי בדרך כלל מונים את הודו בין הארצות החקלאיות
הגדולות
לפי
נתוני
משרר
לאשרנו ,אף יכולתה התעשיתית גדולה מאר ,הן בפועל והן בכוח,
העכורה הבינלאומי מ,1919-
התעשיתיות
עמדה הורו כבר או בין  8האומות
הנדולות
האינרוםטריאליוציה בצעד מהיר .לפי
בעולם .בעשרים השנים שלאחר כך ,התקרמה
החקירה שבוצעה על ירי ועדת מסים ב ,1920-נקטה ממשלת הורו במדיניות  swיתוח*
התעשיה לפי שיפה של תעריף-מנן
טללה .תוצאותיה של מדיניות זו לא וו כלבד
הרן,

שהרחיבו את

התעשיה

שכבר היתה

קיימת,

אלא נם

הביאו

תעשיות

לידי הקמת

חדשות שונות.
פבסטיל
תעשית
היא,
התעשיה
הלאומית
ביותר
הכותנה
כמובן,
הורולה
של
במפעלי
למעלה מ10-
הפכםטיל
הקיימים
המודרניים
עוברים
הורו.
במספר רב
מיליון פלכים ,ו200-
אלף נולים המייצרים בממוצע  4בליון ירד אריג לשנה ,נוסף לזה
מיצרת תעשית נול-היד הפורחת עדיין יותר משני בליון ירד ארינ לשנה ,אילו היו

כל מפעלי הפכסטיל עובדים
במשמרות-משנה ,היתה התוצרת החרשתית של האריג
נרלה בעור  2בליון ירד ,תוצרת הארינ של הארץ מניעה איפוא בכוח ,ל8-
ירד לשנה ,בקירוב.
מבתי-חרושת
בתי-הרושת
הודיים.
כל ארינ הכותנה למדי הצבא ההודי בא
אלה
סיפקו לא רק את כל צרכי הצבא ההורי ,אלא נם העמידו לרשות צבאות האימפריה
המוזרח
בארצות אחרות כמויות גרולות של אריג למדים .ועידת האספקה של ארצות
הומיגה בבתי-חרושת הוריים במשך שבוע אחר ,בספפמבר  18 ,1%1מיליון ירד הכמפיל
בליון

האימפריה
כאוספרליה ,ניו-זילגר ,דרום
בתי-החרושת
ונולי-היד,
סיפקו
ההודיים

כשכיל מדי צבא
טכסטיל הכותנה,
שמיכות-צמר לשימוש

ומיננפור.

אפריקה

מלבד

כמויות נדושות מאד של
הקיסרות.

הצבא ההודי וצבאות אחרים של
בהודו היתה אף לפני המלחמה תעשית פלדה מאורגנת
בעלת תפוקה
ממיליון
שנתית של א 9אלף טון .תפוקתה זו נדלה כיום עד למעלה
טון ,ובעתיד הקרוב
תעלה התוצרת ההודית של פלדה ליותר ממיליון ורבע טון .מפעל הברזל והפלדה
סטה בג':משרפור  -פרי שיתוף פעולה בין בעלי-הון הורים ומהנדמים אמריקאים  -הוא
יפה

המודרניים

אחד ממפעלו הפלדה
כיום ליותר מ2-
מיליון
פון ,שרבע ממנו מוצא אל הממלכה המאוחדת.
אף כי
יכול
הייצור
להיראות כמצער לעומת זה
הכולל של פלדה בהודו
של אמריקה ,הרי למרות זאת מילא תפקיד חשוב בסיפוק צרכי התחמושת לא רק
של הצמא ההודי אלא נם של צבאות הקיסרות במזרח הקרוב והרחוק .כל הפלרה
המצויה

בהודו

ביותר

בעולם.

התפוקה

הועמרה תחת פקוח ממשלתי חמור ; 90%

של ברזל

הועמדו

יציקה

למפרת

מניעה

ייצור

כלי
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 abnSaוציוח צבאי אחר ,ורק  10%הוקצו לשימוש אורחי .אולם נם לאחר בל אלה
יש להשלים את תוצרת הפלדה ההורית על-ידי יבוא מסוים מהממלכה המאוחרת
ומארצות הברית .יש צורךכ eoo.-אלף טון בקירוב של פערה מחוץ לארץ ,בכרי
לספק רק את תביעותיה של תעשית המלחמה המאורננת כיום בהודו.
עם פרוץ המלחמה נקמה ממשלת הורו כצעדים מידיים לניוס כל מכורות
התעשיה של הארץ .מיניסטריון האספקה של הממלכה המאוחרת שלת משלחת
בראשותו של סיר אלכסנדר רמ'ר ,שהכינה סקירה מפורפת על היכולתהתעש'יתית
של הורו בפועל ובכוח ,והמליצה על  11תכניות נרולות 19 ,אושרו למעשה ,ורבות
מהן בוצעו במשך ומן קצר* .חישבו ומצאו שלמעלה מ-א אלף מוגי תוצרה שונים
נררשים לציודו של צבא בן ומננו .הורו מספקת כיום למעלה מ 87-אלף ממצרכים אלה.
את הודו רואים כיום כבית-נשק גדול לאספקת הארצותהמשתתפות ב,ועידת
האספקה של ארצות המזרחי,
ברם אם כי בתי-החרושת ההודיים מייצרים כמויות ניכרות של פכסמיל ,מוצרי-
עור-ורפואה וחמיי-הגדמה שונים ,הרי היא תלויה בארצות הברית וכאנגליהמב:חינת

מיצרכי-יסור מסויימים ,כנון מכשירים מיכניים ופלרה בעלת איכות נכוהה .וכן אין
הודו מייצרת עד היום מנועי שרפה פנימית או ציור אלחומי .למרות העובדה ,שאין
המנועים עצמם מיוצרים בארץ בקנה מדה גדול ,הרי מייצרים בה הלקים שוגים
שלהם .הרי לדוגמה ,מכוניות-משא .כל הנוף נבנה בהודו מחמרים הודיים ,ואת המוצר
המוגמר מרכיבים בכתי חרשת מקומיים .יש בכך לא רק הקלה על עומס הייצור
של נתי החרושת באמריקה ,אלא נם הסכון הנון בנפה הספנות ,הודות לעזרת מהכר,
והשאל .הניתנת ביד נריקה על-ירי ארצות הברית ,תגדל ,כמובן ,יכולתה של הודו
באספקת מוצרי מלחמה חיוניים ,עור יותר .התרחבות התעשיה מחייבת ,כמובן ,,לא
רק נירול באספקת חמרי הגלם ,בבתי הרושת ובציוד ,אלא נם נידול במספרהתכנאים
והפועלים המאומנים .וכא ,מתברר ,שמסורת המלאכה המושלמת העוברת בירושה,
המשלחתהנ"ל,
הממשלההבריטיהלמרחיב
התליטה
* טיימס".מ 21-גיוני מציין ן לפיהשעוה

את טנגגון היישור ההעשישי גהווו ,אך לרגלי חורבים הדחופים בבריטניה שממם חסרו לבך פ::שירי
העבווה החיכניים והתכניים .הממשלה הבריטית הסכיטה לתת  6,6מיליון לירות להרחבת בתי החי-ושת
לנשק ומלאה את ידי טמשלת הודו לקנית מכשירים מימניים גארצות הגריה .ועדת-קניות זורית:
נשלמה ~ %941r'pלאמריקה בראשותו של סיר שנמוקחס צ'טי .כתוצאת יחסי החכר" והשאל" באה נעבור
זמן מהמשלחת מומחים אמריקאיה-ובראשה מר גריידי מי שהיה סגן מיניסטר החוץ של ארה-ב-יהורו.
משלחת ואת הציעה רציתליוציה יסודית של תעשית הודו .ביחם לבנית אניות ולהעצית מגוניות היתה
דעתהמשלחת האמריקאית של רוג'ר שאין לנסות לפתחן ,מכל מקוס ,נקנה פרה גרויו ביפן המלתפש
במדה שקיימים מיתקנים ידועים יש לנצלם לתיקוניט בלבד .ובדרך 11יונח היסוד לתכניות רחבות יותר
לאחר המלחמה .יש להרבות בכוח חשמל ולהמריץ את ייצור האלוטיניום .ממשלת הודו מצדה דחהה וקוה.
ביל סמכויות נרחבות" לפי מתכונת אמויקאיה ,בשל הקשיים הקונסטיטוציוניים קיום) מוינות נגויכים
וכדומה( .אך היא הקימח ועדה לגיוס יכולת המלחמה ,בהרכב ראשי הפחלקות הצבאיות והכלגליות.
סיר הימי מירי ,מנהלהאספקה ,שהוא גם מראשי ההעשית ההודית ,מציין ,כי טספר בתי המלאכהוהחו*ישח
להנלסח המייסרים בשביל המגא הגיע כבר ל .1600-בהתפתחות Pgn 11רב גם למדיגות הנסיכים ,כגון
טאיפיר עם) כבשניחחשטלתחדשים לייצור נתכי-סלדה( ,הייורבר ,ברורה וג'דפור.

המיוחדת לעם ההורי ,עמדה לו במקום הדרושי נתנקה ,כי אפשר לאם!
את ההורי הבינוני לטפל במכונות מודרניות .יותר
לתכנאים
מ aoo~-מרכזי tla'H
הוקמו
חבורו'ת
של
בהורו ויותר מ-פ אלף תכנאיט כבר אומנו בהם ,נוטף על כך ,נשלחו
על-ידי
לבתי-מלאכה באנגליה לשם אימון לפי תכנית
הורים צעירים
מר
שתוכנה
במהירות

ארנספ
באדם

מיניספר

ווין,

הדוב1ד

הבריטי.

מכל זה נראים

מאמצי

הודו

ובחומר.

ח.
הכלכלה הלאומית של הארץ כוונה
כל
החיים הנמוכה של העם ההורי בימי שלום מניחה רק מקום מועם
האזרחיים בתנאי
המלחמה .למרות הגורם המגביל הזה נקפו נם
ליום

פקוח
תחת
כבר,
הונדל

לניום

יכלתה

לתביעות זמן

המלחמה .רטת
לקיצוץ בצרכים
בצעדים

ידועים.

חמור הוטל על כל היבוא .הייצור והחלוקה של חמרי המלחמה החיוניים הם
פקוח הממקלה המרכזית.
הומלו הנבלות על הנסיעה ברכבות .וכפי שצויין
רק  10%של הפלדה המצויה הוקצו לצרכים אזרחיים מהורים .עומם הממים'
בהרבה ,ו 87%-ממסי הממשלה המרכזית מוצאים על שירותי ההגנה.
הנדולוח ,מתרכזת בצרכי
אם כי הודי ,דונגית יתר בנות הברית וכלוחמות

הכלכליות
המלהמה ,הרי היא מכירה בהיקפן של הבעיות
והפוליפיות
שתקמורנה
הוויו
נדל
בפני~ העולם כתום המלחמה .בבוא הזמן יתברר .,שהכושר התעשיתי של
צריך
במרה עצומה,
לעורר
בכלכלה עולמית המאורגנת ארגון תכליתי אין דבר זה
התעשיתיות.
רצינית
לנבי
שום בעיה
יהיה
צריך
יתר
למעשה,
האומות
להעלות את
החיים

בארצית כנון הודו

רמת
תעשיתית גדולה כנון ארצות
עם העלאת רמת ההים
אוכלוסי הורו וסין את הצרכנים

וסין ,כדי

לקלוס את

עודף

יכולת

הייצור של

אומה

הברית.

ויכולת הקניה הנונע ממנה ,יהוו המיליונים הרבים של
בכוח של עודף ייצור בתי חרושת אמריקאים ואחרים.
הקולקפיבית של בל האומות מחייבת את האומות המפותחות ביותר מבחינה
הרוחה
הכלבלי.
תעשיתית לחפש אחר בפחונן
מתוך) " affairsחפיפזסן",
אפריו! )1948
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