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,־כ;ד״ ל בצה אלוד תת
 פרס, שימעון מידי תת־אלוף של כבוד דרגת מקבל

דרגתו את קיבל מרשק .1976 בנובמבר שר־הביטחון,

 או שראו יהודים, שני של עדויות שהציג אחרי
 שנעו מעמד באותו האדום. בצבא גנרל במדי

 הרמטב גם נכחו בתל־אביב, שר־הביטחון בלישכת
נוספי בכירים וקצינים גור (״מוטה׳׳) מרדכי דאז

ה לו העניק פרס מישרו* - אישור לו תן1 בגין - דרג
תחו! הוא קובע: סובייטי ומיסטך סיפרו הוציא הביטחון מ

 חטמ״א בתמוז הקריה,
לי 1981 ביו
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ומצטער 30.5.81 מיום מכתבו קבלת מאטר אני
תטובחי. במתן האיחור על

והדרגה כבוד דרגת לך ק פו העני צה״ל ענין טל לגו
לאלה, ביותר הטובה החטובה היא כתפיך על נוטא טאתה
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.טונחך אח דורטים טאינס
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י#1 | 11^1  אינו שהוא מרשק למנדל 1981 יולי מחודש 1111\

 שכתב למרשק השיב שר־הביטחון, אז שהיה בגין, בעברו. ספק מטיל
 דרגת־כבוד, לך העניק צה״׳ל עניין, של ״לגופו :דרגתו בעניין לו

ביותר.״ הטובה התשובה היא כתפיך על נושא שאתה והדרגה

חוקרי נעזרים יום ככל א ^
 סובייטי במיסמך המישטרה ״

 לח־ בראיה גלופה), (ראת רישמי
 ב־ יוגש כאשר כתב־תביעד.. בשת
 נגד כתב־תביעה קצר זמן יתוך

 לגנרל, ■התחזות על מרשק מנדל
 של תת־אלוף ודרגת הטבות קבלת
לאח שהגיע האישור ישמש צה״ל
 והמכחיש מברית־המועצות, רונה

לעצ שחיבר האוטוביוגראפית את
מרכזי. מישפטי כמוצג מרשק, מו

 רב זמן כבר המסעירה הפרשה,
 בארץ, ברית־המועצות עולי את

נו בחודש .1976 בשלהי החלה
 שישה קיבלו שנה אותה במבר
 ששירתו מברית־המועצות עולים

 גבוהות. דרגות־כבוד בצבא־האדום
 כי שטען מרשק, היה מהם אחד
 בימי מאוד בכירה לדרגה הגיע

 הוא, אך מילחמת-העולם־השניה.
 שום הציג לא לאחרים׳ בניגוד
דרגתו על ורישמי מקורי סיסמך

 עדויות בשתי הסתפק הוא שם.
ב אותו שראו יהודים שני של

גנרל. דרגות ועונד במדים רוסיה
 כאסיר־ מרשק הוכר לפני־כך

 פעילות בגין בכלא שישב ציון
 חודשית. בפנסיה זכה ואף ציונית,

 של כיושב־ראש בעבר כיהן הוא
 מילחמת־העולם־הש־ ותיקי אירגון

כ חברים באירגון בישראל. ניה
 מברית־המוע- מהגרים אלפי מה

רא של פעולתם אופי ועל צות,
הדיעות. חלוקות שיו

 שמרשק הידיעה פורסמה כאשר
ש צויין בנירה, כה דרגה קיבל
 הנאצים, נגד שנלחם גנרל הוא

 בגין לכלא והושלך יהודים הציל
ל לעלות והחליט ציונית פעילות

ה מהמישטר שנואש אחרי ארץ
קומוניסטי.

מרוס המהגרים מוותיקי רבים
לשווא. אך בו, להיזכר ניסו יה

■בשנת רק לישראל היגר הוא

 לאשה נשוי כשהוא מפולין, 1958
השב שנות באמצע ורק שגיר..

כאסיר־ציון. הכרה לבקש בא עים
ספר
מצחיק

 ספר בעברית הופיע 1976 -ד
קו־ קול שלו אוטוביוגראפי ■1

 לכבודו לאור, ההוצאה — ביטחון
התת־אלוף. של

 ברוסית מכתב־יד תורגם הספר
 מעבר המהגרים מרבית לעברית.

לק יבולים היו לא למסך־הברזל
יכו היו לא וכך הספר את רוא
 מר- של עלילותיו על לדעת לים
שק.

 גמרה העיתונות זאת, לעומת
הסם- ובמוספים ההלל, את עליו
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מכחישים הסובייטים

 האדום בצבא גנרל היה מושק אס לוודא שביקש צייטין, חיים תונאי
 כותב ,1982 ביוני 28 מיום במיכתב, השנייה. העולם מילחמת בתקופת

 הארכיון ״במיסמכי :קזכסתאן של המרכזי הממלכתי הארכיון מנהל
 ליבוביץ מרשק מנדל שאזרח ידיעות יש קזכסתאן של המרכזי הממלכתי

 ועופות,- ביצים לחלוקת במישרד אקטיובינמק של מחוזי במישרד עבד
 1942 ביוני 23ס־ סגן־סנהל. בתפקיד ,1942 מאי עד 1941 מנובמבר

וצאן״ פרות חוות מנהל בתפקיד עבד הוא 1943 במאי 27 מאי עד

רבים. בשבחים זכה הוא רותיים ל־ אור ראה הספר והלכתי. רא
 מ- של לידיו הגיע אהד עותק המאוחד, הקיבוץ ■בהוצאת ראשונה

חיים בשם מברית־המועעצות הגר ה־ מישרד על־ידי הודפס ■ואחר־כך

 שתה והלכתי, קורא קול שק,
 מישו בהוצאת והוצא לעברית
ל* ההוצאה — הביטחון

 ו מתל־אביב. פנסיונר צייטין,
 פוס מאמרים פעם מדי כותב

 הרוג בשפה לעיתונים ציסטיים
 < בעל והוא בארץ, המופיעים

 האדום. בצבא צבאי
 צייטין: סיפר
 מ׳ ברוסית, הודפס לא הספר
 י׳ היו מברית־המועצזת שעולים

 כ זהו שקר. שזה לדעת לים
 ז אין תאריכים. בו אין מחר.

 הגיבור. של יום־הולדת דיך
 את מרשק ציין 1980 שנת

 נ שהוא מכאן .70ה־ הולדתו
 1 כותב לא הוא .1910 בשנת

 נ תיכון, בית־ספר גמר הוא
 חיילי של בית־הססר את גמר

 ט בית־ספר את מתי תותחנים,
 הקומוני בית־הספר את ומתי

 בית־ג סיים שהוא טען הוא
 לי גויים לא אך תותחנים, של

 כו הוא אחר־בך מחלה. בגלל
 במישקל אלוף־איגרוף שהיה
 ׳ ושבכל בילורוסיה, של כבד

 1 בצבא. חודשים כמה שירת
 צו משירות פוטר הוא באמת

 במילואיו משרת היה לא הוא
 הר* שביום מספר, מרשק

 הוא השגיח העולם למילחמת
 ■תג אך גדודי. כקומיסר נה
 ה< מצמרת מישהו מקבל זה

 הסובייטי, המימסד או לגד.
בעמוד (המשך
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