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. ר ח ב  ח־ הקיבוץ מזכ״ל לתפקיד נ
 חבר אבידן, שמעון של במקומו ■ארצי,
תן לשעבר ושר־ד,קליטה שריד קיבוץ  נ
פעיל היה באודיסה, שנולד ),62( פלד

 עלה ברומניה, והחלוץ הצעיר, בהשומו
 שימש בנות, לשתי אב ,1933ב־ לארץ

 כמזכיר 1950—1955ו־ 1936—1939 בשנים
1939—1945 בשנים היה הארצי, הקיבוץ

פלד נתן
שלישית פעם תפקיד לאותו

וב ההסתדרות •של ועדת־הביטחון מזכיר
 ב־ ההסתדרות שליח 1946—1949 שנים

 היה 1958 עד 1956כד ארצות־הברית.
 עד 1958ומ־ מפ״ם׳ של המדיני המזכיר

 מוינה 1960ב־ בבולגריה. ישראל ציר 1960
 נבחר 1965וב־ באוסטריה ישראל לשגריר
לכנסת.

ר ט פ  מי ,61 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 מנ־ )1945—1967( שנים 22 במשו שהיה

 חיים מרדכי רסקו, הבנייה חברת כ״ל
באוני שם למד בווינה, שנולד שטרן,
ב אקונומיקס אוף בסקול ואחר ברסיטה
 תל־אביב עיריית מועצת חבר היה לונדון,

 לראש־ גח״ל מטעם מועמד ),1959—1967(
 חרוץ, כישלון נחל ,1965 בבחירות העיר
 סיים כחבר־כנסת, 1969 עד 1965 בין כיהן

 היהדות במדעי שני תואר לימודי 1971ב־
 יובדהכיפורים במילחמת שיכל בבר־אילן,

אריאל. יעקב בנו את
. ר ט פ ה ההומור מלד ,94 בגיל נ

 ווד־ גרנוויל פלהם סר הסופר בריטי,
מבד ספרים למאה קרוב שכתב האוז,

 בין ויצר, הבריטית האצולה חיי על רים
 ברטי הצעיר הבטלן טיפוס את השאר,
 וודהאוז ג׳יוום. הגאוני, ומשרתו ווסטר

 בצרפת היה בארצות־הברית, ימיו רוב חי
 במילחמת־ היאצים בידי נכבשה כאשר
 כמה ברלין ברדיו שידר השניה, העולם

 לארצות־הברית הומוריסטיים שידורים
נוצ אלה שידורים ניטרלית). אז (שהיתר,

 דבר תעמולה, לצרכי הנאצים על־ידי לו
 שם בבריטניה, עצומה התמרמרות שעורר

 עד שלם דור עבר בוגד. בוודהאוז ראו
 ערכה חודשיים ולפני זה, מכתם שנוקה

 רישמית, רהביליטציה אליזבט המלכה לו
 בעת ״סר״, התואר את לו העניקה כאשר

 ווד־ צ׳אפלין. צ׳ארלי עם אחת • ובעונה
 ב-שעה במקום, ומת בהתקף־לב נתקף האוז

 שליד בביתו בכסאו, מקטרת שעישן
ניו־יורק.

. ר ט פ  חבר ,61 בגיל מהתקף״לב, נ
ש (אפלבוים), אילן כני אפיקים קיבוץ

 ב־ זהגח״ל הנוער אגף ראש בזמנו היה
 המרכזיים במוסדות וחבר מישרד־הביטחון

 < והקיבוצים. הקבוצות ואיחוד מפא״י של
 ! מארצות- החלוצית העלייה מראשוני היה

 שסיים לאחר ,30ה־ שנות בראשית הברית
 בנידיורק, יוניבוסיטי בישיבת לימודיו את

 השנייה מילחמת־העולם בפרוץ התגייס
השלי מראשוני והיה היהודית לבריגדה

* מחנות־ההשמדה. יוצאי עם שנפגשו חים
ר ט פ  מהתקף-לב, גבע, בקבוצת . נ

 חבר- שנים 17 במשך שהיה מי ,78 בגיל
 שר־החקליאות, סגן ישנים ושמונה כנסת
תי, ייוסף ר פ  הלבנה, ברוסיה שנולד א

 עלה ציון, פרח הנוער באגודת חבר היה
 הפועלים לקבוצת והצטרף 1914ב־ לארץ

 אחר בבאר־טוביה. שהתיישבה בחולדה
 המרכז חבר היה גבע, לקבוצת הצטרף

 ציר הקבוצות, חבר ומזכירות החקלאי
.1939וב־ 1935ב־ הציוניים בקונגרסים

 הבכור, בגו את במילחמת־ד,עצמאות •שיכל ,
 נבחר ירושלים, על בקרבות אפרתי, מוטי

 מפא״י. מטעם לכנסת המדינה קום עם
 המועצה יו״ר היה הכנסת, את שעזב אחרי

 בית־ של ההנהלה ויו״ר פרי־הדר לשיווק
מיקווה־ישראל. החקלאי הספר

1956 הזה העולם14




