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 המלחמה בזמן בהודו התעשיההתפתחות
 דוי ו בה ס* מ יי יט ה שלב ת אמ

 המלחמה, בהשפעת עכשו, נכנסת נלם, בהמרי עשירה חקלאית ארץ בעיקר שהיאהיה
 להנדיל היא אמצעית הכלתי הכוונה כי אם התעשיה. בשדה פעילות של חדשהלתקופה

 הנחת משום זו למפרה התעשייתית היזמה בהתפשטות יש הארץ, של מאמין-המלחמהאת
 בעתיר. הורו של חדש כלכלי למבנהיסודות

 סונים וכמה בכמה זו בשעה לה הדרוש מן יותר הרכה הארץ מייצרת כיוםכבר
 ובמהירות בהצלחה מפתחת והיא צבאיים, והלבשה ציור ובצרכי ותחמושת כלי-משחיתשל

 מלאה עבודה איפשרו רק לא הבריפית הממשלה של המלחמה צרכי חדשים.סוני-אספקה
 לפתוח האזרחית התעשיה את עודדו שגם אלא לכלי-ארפילריה, ההודייםלבתי-החרושת

 המלחמה בפרוץ קיימים שהיו לכלי-ארטילריה בתי-החרושת מורחב. לייצור נרהבותבתכניות
 לצרכי הן נוספת תוצרת לתת נקראה האזרחית והתעשיה בכמותם, ונתרבו בשיעורםהונדלו
 לה. מחוצה ונם בארץ נם האזרחיים, האוכלוסים לצרכי והןהצבא

 לצרכי בייצור העמוקות חדשות לתעשיות תמיכה של הבטחות נתנה הודוממשלת
 אינם, מייצרות שהן המוצרים נם אם לעידוד, הראויות תעשיות לשאר נם וכןמלחמה,
 של התעשיה שאוצרות אחד, פה דורשת, ההודית העתונות בעיקרם. צרכי-מלחמהבעצם,
 המיוצרים הדברים של התפוקה הנדלת ידי על רק לא האפשרות, נבול קצה עד ינוצלוהארץ
 כבדה תעשיה הקמת זה ובכלל חדשים, מפעלי-תעשיה פתיחת ידי על גם אם כיכיום,

 שהמיניסטריון סבורים, יש ומכוניות. מפוסים ייצור נם לרבות מיוחדים, למצרכיםותעשיה
 המפוטים, ייצור בשרה בהודו להשיט שאפשר מה כל את למדי העריך לא אוירוניםלייצור
 מחמת לא בא בהודו חרושת-אוירונים להקים הכשלון כי מניחים נבונים משקיפים כיאם

 באופן הדרושים ותכנאים מכשירים מכונות, לכך להקצות הקושי מחמת אם כיאי-רצין
 אחר. במקוםדחוף

 - העבורה מיניסטריון ביזמת הנערכת התכנית ידי על במידת-מה תפתר זובעיה
 השואפת הצעה ידי על בהודו חיזוק קיבלה זו תכנית הבריטיים. בבתי-החרושת הודיםלאמן

 הממשלה המכסימלית. במידה ינוצלו בארץ כיום המצויים המאומנים שהפועליםלהבטיח,
 בשיעור המקצועיים הפועלים מספר את להגדיל המכוונת תכנאים, לאימון תכניתערכה
 יתוספו ואחרי-כן זה, לפיתוח יסייעו הגדולה מבריטניה תכנאים לשנה. איש 15.000של

 את מהודו עדיין המונעים הקשיים, הגדולה. מבריטניה יחזרו אשר המאומנים ההודיםעליהם
 לייצור האפשרות עכשיו. מוקרים התעשיה, לציור מכונות סוגי כמה לה לרכושהאפשרות

*
 סופקו לא עוד כל מניעות, יש עדיין כי אם כך, כל רחוקה עור נראית אינהאוירונים
 אקטיביות. חזיתות-מלחמה ושאר הנדולה בריטניה של הדחופים הצרכיםכליל

 במלוא המאמץ נעשה שלה, המלחמה צרכי את לספק הודו של בידה שישבמידה
 וייצורם בהצלחה, עכשיו מיוצרים מעולם, כה עד כאן נעשו שלא שריון, לוחותהתנופה,
 (chassis) שלדי-מכוניות של מתאים פיפום נבחר בחודש. טונות אלפי של לשיעור בקרוביניע
 אלפים לשלושת קרוב )1942( הבאה השנה במשך לבנות תכניות וישנן לארץ, כיום מובאיםוהם

 1*19. במרץ 18 .טייטס-,*
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 הותאם השככות של בית-מלאכה עצמית הורו של לצרכי-המלחמה משוריינותמכוניות-קרב
 משוריינת מרכבת-מלחמה כיצור הקשיים רוב על התנברו וכבר משורינות, ומכוניות טנקיםלעשיית
 נחקרת וכן אנפי-פנקייס, רובים בשביל תחמושת-אימונים לייצור סידורים נעשומתאימה,
 ותותחים, קל לנשק תחמושת יריה, מכונות רובים, מצנחים. של שלם ייצור ברברהשאלה

 נשלחו המלחמה פרוץ מאז בהי-החרושת. מתוך זורמים אינטשים, 6 בני להוביצריםעד
 של פגזים 400,000 וכן קל נשק תחמושת של כדורים מ-120,000,000 יותרחוצה-לארץ
 חמרי-נפץ. של גדולות כמויות נשלחו כן שונים, מסונים תותחיםתחמושת

 חדשים לכמה הזמנות עמוסה והיא יכלתה, נבול קצה ער עובדת הפלדהתעשיית
 פלדה לסוני פרט הארץ, של הצרכים כל את כמעם לספק כיום מסוגלת היאמראש.

 אספקה לבנינים, פלדה שלדי המשותף. הענין למען ליצוא הנון עודף נם לה וישמיוחדים,
 ערקה הברזל תפוקת האזרחית. התעשיה ידי על מיוצרים ותחמושת מוני-נשק וכמההנרםית

 המלחמה. לפני שהופק השיעור מן יותר טונות ב-100.000 הפלדה ותפוקת טונותב-300,000
 בשביל שונים מסוגים מכשירים 50.000 בחדשו חודש מדי מייצרת בלבד אחת חברהרק

 מטילי-ברזל, של גדולה וכמות מגולוונים ריקועים לבנין, פסי-ברש מלבד וזהכוחות-ההגנה,
 בשביל מיוחד נמך של ריקועים בייצור נדולה התקדמות ניכרת פגזים. לייצור רבות,טונות

 למכונות- פלדת-קפיצים וכשביל נוקבי-שריון ופגזים כדורים בשביל ההודי, לצבאקובעי-פלדה
 ומקלעים,* רובים של מחמניות בשכיל עמוקה לטביעה מתאימה פלדה בייצור וכןיריה,

 קורם אותה מקבל שהיה אספקה, מהודו עכשיו מקבל התיכון ובמזרח בהודוהצבא
 מעלקת-האספקה מסרה המלחמה של הראשונה השנה בסוף אירופה. ומיבשת הבריתמארצות
 עצים, טונות 280,000 על הזמנות היו זה בכלל ; לירות 39,750,000 של בערך להורוהזמנות

 ייוט-מעורב ואריגי אריגי-כותן כערך. לירות, 5,500,000 היה ששוים מלכושים12,000,080
 מלבושים בתפירת העובדים האנשים מספר 3,900,000. בסך ואוהלים לירות 2,000,000,בסך
 המשנה-למלך כבר לא זה שנשא בנאום כיום. ל-18,000 המלחמה לפני מ-750עלה

 555,000 של בסך צי-המלחמה בשביל ספינות עכשיו מייצרת הודו כי אמרבקלקוטה
 292,000 בסך צי-המלחמה בשביל לכלי-שיט הנמנות הארץ קיבלה כבר לא וזה בערך,לירות,
 תפוס וטפח טפה שכל הודיות במספנות נבנות כבר יפה ומזויינות הזקות ספינותלירות.
 מגניטיים. ממוקשים מפינות-סוחר הגנת לשם חשמלי כבל מייצרים כןבהן.

 שלה התעשיה' לחקר "המשרד צריך המלחמה בתקופת כי החליטה הודוממשלת
 כספית הענקה המלחמה. למטרות ופיתוחה התעשיה עניני בחקר תשומת-הלב אתלרכו

 כשכר ולשאת קטנים ובתי-חרושת מעמדות לצייד בשביל בעיקר לכך, הוקצבהמיוחדת
 כחמרי- שמני-צמחים, ידי על מינרליים שמנים להחלפת בנוגע חקירת נעשתה המחקר.עובדי
 מקור-אספקה מהוים צמאים שמני כ. נילתה והחקירה למנועי-הנפץ, הנדרשים מעוליםסיכה

 פשתן, במקום מטרות לכמה משמש ארג-כותנה אחרים. תחליפים ונחקרו הוכנסו כן **.פוטנציאלי
 מוצר וזה הנרולה, לבריפניה סופקו מעורב וייוט כותנה עשוי ארנ של ירד מ-3,000,000למעלה
 בקשת פי על אותו, ולפתח ליצרו הראשונה היתה כי להתפאר יכולה שהודו לנמריחדש

 וביהאר. בבננל מפתחים פשתן לגידול מפעלים האםפקה'. ,מחלקת ובתמיכת ההננה""מחלקת
 לתעשית- בנוגע תכנית הוכנה מעבר-לים בהספקה תלוי יהיה לא בהודו שהצבאכדי
 ליסור הערים ודנים. גבינה חלב, שימורי של בנבולות הצטמצמה התכניתהשימורים.

 שחוב חדש, כבשן פלדה לייצור חשובה הודית חברה הקימה האחרון בזחן שנתפרסמו ידיעות לפי*
 הם/ - טונות. 1700 הס היומי הייצור וכושר בעולם ביותר והחדישים חגדוליםאחי

 הס'. - הבריטי. בבית-הנבחרים שאלות נשאלו בארץ-ישראל כאלו אפשרויותעל
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 בארץ ננד-גוים. מסכות בשביל לשימוש אגוזי-קוקום של שרופה קליפה מייצרותויל?נקיר

 נעשו בהקרם. ייצורו את לאפשר דואנת והממשלה )אלומיניום(, ח~ךן של גלמי הומרמצוי

 למשוסים. r~w-סיכה בייצור ולההל לתעופה הדרוש הכוהל מלאי את להגדילצעדים
 ייצור נתרחב במקום. הנמצאים מחמרים קאקי צבעי בייצור לנסות הייצרנים אתמעוררים

 נבנים נם מחוץ-לארץ, המובאים האלה המצרכים רשימת נתמעטה זה ובוכות בארץ,חמרי-רפואה

 ותרופות, חימיקליים חמרים וכמה כמה עכשו מיוצרים הייצור. להגברת נוספיםבתי-חרושת

 וחומצת-קרכול. )קלציום( סידן לקטפ כלורופורם, זהבכלל
 קונות האימפריה ארצות כסדרן. מתמלאות מעבר-לים, הבאותהדרישות-למחורות,

 חמרי- אוהלים, מקלפי-פלדה, )לחיבור-הפסים(, ולוחות-ריתוק פסי-ברזלאריגי-קאקי,
 מחורות של גדול לקוח היתה מצרים וצרכי-הנדסה. אריגים צבאיים, לבתי-חוליםאינסמלציה

 מסמרים, צריפי-פלדה, קוי-טלפון,  של ואביזרים ציוד חשמליות, מניפות זה בכללהודיות,

 החזיונות אהד דרכים. לסלילת וציוד פלדה, של ופיגומים דודים עגולות, קורות-פלדהחופי-תיל,

 מחוץ- הבאות הדרישות שאר חוצה-לארץ. רפואה צרכי של יצוא הוא כיום המסהרשל
 מלס- של לוחות מלס, אבן, פחם פחם, סבון, כבדים, חימיקליים חמרים כוללותלארץ

 בייצור כולה עסוקה הצמר תעשית וצמר. כותן ואריני סוכר פה, מזון, צרכי סיגריות,אסבסם,
 המפרה. אותה לשם מפתחים מסוה-הבית תעשית את גם צרכי-מלחמה; ושאר שמיכותמדים,

ת1רצקת1מישר

 באימונך החדש הבריטיהצבא

 בתמרו- שעסקה בריטית,דביזית-רגלים
 שנחשב רב מעשה ביצעה באנגליה*, tww~-שםנים

 בפשולת- והן בתמרונים הןכבלתי-אפשרי
 דרך בלילה עברה היא ממש.מלחמה
 יחידות ידי על "האחם* בחרת שנפרצהפירצה
 נורמלי באורח הממעד תפקיד -אחרורץ
 בדרך לפועל, ומוצא ת נ י ר ו ש מלדיביזיה

 היזם. לאזרכלל,
 ממרחק למקום, בסתר הובאה דיביזיהאותה

 שב-( ובחסותו ת, י ז ח ה י ר ו ח א מ ן ו גה

 דרך ובשקט מהר פלשה ביותר אפללילה
 בעזריה עליה להגן הוסיף שהאויבהפירצה,
 סיפר המפקד הגנרל מפוזרות. ממונעותיחידות

 מרוצה הוא כמה אולטטר, ליד התמרוניםאחרי
 לאפ- אז עד חשבה לשו שהוא זו,באופרציה
 אמר, גלתי-אפשרי*, דבר לך ואיןשרירה.

 לפרעוש. איך לדעת עליך*ואולם
 עלה ברים" שמחיל-משלוח היתה,ההנחה

 ה"טיימס-. מן מובא*

 דרך לו והבקיע האויב ידי על תמוםבשטח
 שחזקה לאחר מילין. כמה מרחקלפנים-הארץ,
 ימידה שבאין הוחלט, האויב, שלהתנגדותו
 היום, באור לפעול יכולה שהיתהמשוריינת

 דרך חיל-רגלים דיביזית ה ל י ל ב לשלוחיש
 אחרים כוחות ידי על שנפרצה בת-ערךפרצה

 האויב. שלבקו-הקדמי
 גשרים עלהתקפה

 ביותר. חשובים היו ושמירת-הסודההפתעה
 מאחורי הגון במרחק מסוים ביום ניתןהאות
 יצאו ובלילה הצהרים אחרי יום אותוהחזית.
 מילין 15 שבמרחק ריכוזם למקוםהחיילות

 להיעשות היתה צריכה ההתקדמות החזית.מן
 של בקו-החזית החשכה. ובחסות אחתבזגיקה
 גדותיו על ועלה שגאה גדול, בהר נמצאהאויב
 כן לפני יומים האחרונים. הגשמיםמחמת
 הנהר את לעבור הפריטיי המשלוח וחילהצליח
 אל *האויב* נסוג ומאי הפירצה, שלבצפונה
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