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סרוס■ כ1ע החשבון
 ברוסי גיסיס הזמר

 - לטוקיו יצא
החשבץ את יפרע ופשיחזור,

 מערכות כמה קיבלו שעבר השישי ביום
 לספר שידעה אנונימית, הודעה עיתונים

 צו־עיכוב־ הוטל סרוסי ניסים הזמר על כי
 לפסטיבל־הזמר נסיעתו וכי מהארץ, יציאה

התבטלה. בטוקיו
ב הצפוייה, המראתו לפני שעות ארבע

 לטוקיו, ומשם לפריס פראנס אייר מטוס
 בזו לציבור הצהרה סרוסי ניסים מסר

 בטוקיו, לפסטיבל לטוס עומד ״אני :הלשון
 אור. ממישרד־ההפקות יסלף חיים עם יחד
 אנשים בארץ גרים המדינה! לחצי בז אני

 מאז בתוכם• חי שאיי מתבייש ואני רעים,
 ישראל את לייצג עומד שאני שנודע

 צו־עיכוב יום בל כמעט נגדי הוצא בטוקיו,
 אפילו חובות. על לאוו־דווקא אחר, או זה
בעל־הבית עם לי, שיש חוזה־השכירות על

פרוסי זמר
האחרון ברגע

 הוצא פרישמן, ברחוב שלי המישרד של
מה אחזור לא שאולי בטענה צו־עיכוב,

 לכל שכר־דירה לשלם עלי ולכן פסטיבל
מראש. השנה

 העיתונאים ״כל צווים. הוציאו כולם
 נוסע, לא שאני טלפונים קיבלו בארץ
 ומקנאים לי להפריע שרוצים אנשים מסתם

מישפטית, בעייה איתי לו שיש אדם כל בי.
 צו-עיכוב- נגדי הוציא פתוח, חשבון או

 הוציא גרוש, ממני לו שמגיע מי כל יציאה.
 אור- מעיריית כסף מגיע לי צו־עיכוב.

 תל־אביב עיריית אשדוד, עיריית יהודה,
צו? נגדם הוצאתי — ההסברה וממרכז

 וכוח־סבל הזק אופי רב, אומץ לי ״יש
 עורך־דין את לקחתי גמלים. ארבעה של

השח הבעייה. את ופתרתי זק, אלכסנדר 1
 נגדי הוציאו נגר ולילית כהן דק קנים

 שהמישפט השופט עם דיברתי אז צו,
מטוקיו. שובי עד יידחה איתם

 חול־ עבורי שתופר שהאדם לי ״הסתבר
עי פרטי. באופן אותן מוכר צות־טריקו,

 ״שאתבע עד לו שמגיע •הכסף את כבתי
 את גם צו. נגדי הוציא הוא אז לדין, אותו

הפ שאחזור. עד דחיתי איתו המישפט
וכש הגון, סכום־כסף בבית־המישפט קדתי

העניינים. את אסדיר מטוקיו אחזור
 אני ההמראה, לפני שעות ארבע ״כעת,

 את לייצג הולך שאני מרגיש לא בכלל
 לי לעזור יכול זה כי נוסע, אני ישראל.

בינלאומית. בקריירה לפתוח *
מזופתת, ובהרגשה כבד, בלב נוסע ״אני

 להוכיח בדי בטוקיו, שאזכה מקווה רק
בי.״ טעו שהם לכולם

 לאחר אחדות שעות עיכוב. שעות 4
 גיסים עוכב הזה, העולם כתבת עם השיחה
 שעות. ארבע למשך בנמל־התעופה סריסי
 את להתיר סירבו מישטרת־הגבולות אנשי

 כי להם יוכיח אשר עד למטוס, עלייתו
 הוצאו אשר מהארץ, צווי־עיכוב־היציאה

בוטלו. אכן בבית־מישפט־השלום, נגדו 1
 ומזכיר הרמאויות, מדור שאנשי אחרי רק

 את אישרו שחורי, מר בית־מישפט־השלום
 מישטרת־ איפשרה צווי־העיבוב, ביטול
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 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
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