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המער באזורים ולוחמי־מחתרת טיזאנים
 ברנשטיין י. — ברית־המועצות של ביים

 עמודים 183 גבי על מתאר כהנוביץ׳) ום.
 ואשד״ איש 180כ־ של תולדותיהם את

 גורל הוא שגורלן שלמות משפחות ביניהם
מהן: אחת השואה.

ד בז־כרוב • ר ן (בורים) כ  - נתן ב
 1904 בשנת סרניק בעיירה נולד ופייגה.

חקלאי. איכרים. למשפחת
 קבוצה בראש נמלט 1942 אלול בשלהי

 היד. סבוריצ׳ביק. ליערות סרניק מגיסו
 היתת שידם באוקראינים, לפעולות־נקם יוצא

 נשק, ברכישת במיוחד פעל יהודים. ברצח
בלתי־מזויינים. יהודים בין אותו שחילק

 של בקבוצה יצא 1942 נובמבר בסוף
 שעל־יד ויצ׳אקה לכפר פרטיזנים עשרה
האנ חזקה. אש הקבוצה על הומטרה סרניק.

 האוייב של כוחו מול לעמוד יבלו לא שים
 את מצאו לבסיס בשובם לסגת. והחליטו

 ברגלו. קשה פצוע במחפורת, שוכב ב׳
 קשים, ביסורים התענה ימים כחודשיים

 ימים באותם טיפול. וללא תרופות ללא
 השיגו החברים כינור. על לנגן ביקש

 ללא מנגן היה ובערבים כינור, בשבילו
ומת. גווע מרם מימי באחד הרף•
ב י• ו ־ כו 7וי2 כו 8 ואס יעקוב בן 3

נפח. .1922 בשנת סרניק, בעיירה נולד תר.
 אביו עם יחד ברח 1942 אלול בשלהי

 הסמוכים. סבוריצ׳ביק ליערות יצחק ואחיו
 שיחדור לאחר פרטיזנים. לגדוד הצטרף
 גויים, ,1944 במרס הגרמנים, מידי האיזור

 נפל האדום. לצבא החטיבה, רוב עם יחד
פינסק. שיחרור על בקרבות יוני בחודש

 ברל בן מתתיהו בוברו־כ •
 פר־ ליד סבוריצ׳ביץ בכפר נולד ובאשקת.

.1923 בשנת ניק,
 היה .1942 אלול בשלהי מסרניק נמלט

 שממנה הלוחמים בקבוצת הראשונים מן
וורושילוב. גדוד אחר־בך צמח

ל בקבוצה יצא 1943 פברואר בתחילת
מ בשובו הגדוד. בשביל כלכלית פעולה
 קומיסאר קורצ׳ב, אליו בא תפקידו מילוי

 שיצא והאשימו מובהק, אנטישמי הגדוד,
 (האמת עליו מהממונים רשות ללא לפעולה

 מיד הודיע ושלא שלחו) עצמו שהוא היתד,
 לחכות בלי פעולתו. תוצאות על בואו עם

במקום. בו והרגו בו ירה לתשובה, אפילו
 ניסן בן מתתיהו כוברוב •

.1926 בשנת סרניק, בעיירה נולד ופניה.
ב הסמוכים סבוריצ׳ביק ליערות ברח
 עזר הפרטיזנים אצל .1942 אלול שלהי

שוט מצאוהו 1942 באוקטובר מזון. בהשגת
ורצחוהו. אוקראינים רים

 ופיי- נתן בן מתתיהו בוברוב •
 עסק .1901 בשנת סרגיק בעיירה נולד גה.

 ואחר שלו, בספינות־המשא סחורות בהובלת
ל ברח 1942 אלול בשלהי בחקלאות. כך

 המשפחות״ במחנה היה סבוריצ׳ביק, יערות
מדושילוב. בגדוד ואחר־כך

 משק את ניהל וגם בקרבות, השתתף
 טיפוס, במחלת חלה 1944 בינואר הגדוד.

ב המלחמה אחרי מת בשחפת. כך ואחר
באוסטריה. הפליטה שארית של מחנה
וביי־ מתתיהו בן ניסן בוברוב •
 סוחר ,1901 בשנת סרניק בעיירה נולד לה.

וסוסים. בקר
מרד ילדו, עם נמלט 1942 אלול בשלהי

 כך ואחר ניקולאייוא, ליער ,7ה־ בן כי
 עוקב היה סבוריצ׳ביק. ביערות הסתתר

 היהודים, ברצח הייתה שידם איכרים, אחר
ל הצטרף 1942 שגת בסוף בהם. ונוקם
חבלנים. בקבוצת פעל אינשצ׳נקו. של גדודי

 מפקד־המחלקה עם יחד עבר, 1943 במארס
 איכר מצא ושם אחד, בכפר בזיקין, שלו,

 בזיקין של ברשותו רחל. אחותו את שהרג
למטה הדבר משנודע למוות. בו ירד,

 אדם בהריגת והואשם לחקירה הובא ר,גדוד,
להורג. הוצא פרטיזני. כמקשר שתואר

 ביצוע אחרי לבסיס, הפרטיזנים מששבו
 ממרר 7,־ר בן מרדכי החל הדין, פסק

 הילד אביו. את לי שיחזירו וצועק בבכי
הפרטיזנים. אחד בידי ונורה נלקח
ב • ו ר ב ו ר כ א מו  ובאש- ברל בן ש

,כאביו. נפח היד. סרניק. בעיירה נולד קה.
 מתיק מגיטו ברח 1942 אלול בשלהי

 בגדוד פרטיזן והיה סבוריצ׳ב״ק ליערות
 שהוטלה מפצצה ביער נהרג וורושילוב.

.1944 בשנת גרמני ממטוס

ו מס. המומחית
ע א *3 דו  הסופרת של הפירסום אם י

 בעלה, בגלל גם לה בא טורם טרסקה >
 טעמו בגלל רק או לוין, מאיר הסופר

מפור היא אופן בכל הקהל. של המיוחד
צר בצבא נשים ספרה עובדה. וזוהי סמת,

 שלא מה טפסים, מיליון בארבעה נמכר פת
מפורסמת. היתה לולא לה קורה היה

 בחברת הסופרת מבלה זמנה מחצית את
 יש בהרצליה. שלהם בווילה הסופר בעלה

 מקיסריה, זכוכיות של אוסף שם להם
 מים, מלאת קטנה ובריכה כלב, חתול,

נחל. חלוקי בדמ־ת אבנים בין המשקשקים
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 העוסק, ובארצות־הברית, באירופה להצלחה
לסביות. נשים בין באהבה גם השאר, בין

 של נהדר נוף ילדים, שני גם שם להם יש
 מצד הרצליה של והחיילות אחד מצד הים
שני.

 ספרים. שבעה כבר כתבה טורם טרסקה
 חמש לפחות משתתפות מהם אחד בכל

 פעם לפחות חיה מהן אחת שכל נשים,
 הצורות בכל להן קרה זה אשה. עם אחת

הקיימות. והמסעירות המרטיטות

★ ★ ★

לסביות לבעיות מומחית
 ב־ תמימות לילדות שקרה מה להן רה ךי>
\  שפתיה כי חשה ״היא הזעירים: רומנים /
.שלה את וצורבות יוקדות קלוד של .  לא .

 גבר. היתד. לא קלוד לה. קורה מה הבינה
 תנועות איזה לה? עושה היא מה כן, אם

כפ את פרמה קלוד פירושן? מה מוזרות!
ובו׳. חולצתה״ תורי

חשופית לגיבורות שקרה מה להן קרה
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 הלסביות עולם עם הראשונה פגישתה על פר
 שהסזפרת שעה השניה. העולם בחלומות

החופשית. צרפת בצבא כחיילת שרתה
מלניק פרסום


