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 את מקפיאה ״רסקו״
 יום עד הדירות מחיר׳

 למרות .24.11.81 ג׳
 של הגבוהה העליה

הבניה. תשומות מדד

 עבורך משיגה "רסקו״
 משלימה הלוואה

 בעזרתה מקסימלית,
 800/0 ־ 500/0 תממן

!הדירה ממחיר

 משלמת ״רסקו״
 על הריבית את במקומך

 המשלימות! ההלוואות
ל״׳). מיליון של לסך (עד

 לך תתאים ״רסקו״
 מסלול במיוחד,

 עם איש׳ תשלומים
 נוחים תשלום תנאי

יכולתך. לפי

 לך מעניקה בנוסף
 להשתתף זכות ״רסקו״
 שתיערך בהגרלה

 כל בין המבצע במסגרת
 עד דירה הרוכשים
 יכול אתה .24.11.81

דירתך־חינם! את לקבל

□ ה א ת ״3״! א  אי
ה ת כ א ״ : ח א ו כ ד

״רסקו״תל־אביב
 הגדול): ביהכנ״ס (ליד 1 סיני הר רח׳

 בחולון, לדירות
יעקב* ובאר פתח־תקוה

קויי ס ד  ירושלים, יי
:8 שמאי רח׳

והסביבה. בירושלים לדירות
״רסקו״חיפה,

:1 הרצל רח׳
מוצקין. ובקרית בחיפה לדירות

שבע,  יידסקו״באר־
 רסקו: בית

 בבאר־שבע לדירות
ונתיבות*. אופקים*

המבצע. בתקנון מצו״נים הדירות אתרי
 כשנה. בעוד או בקרוב לכניסה מיועדות הדירות
ת הדירות מנו  ״מבט״- ע״׳ ניבנות ב-* המסו
 ע״׳ ומשווקות ״רסקו״, של האחות חברת
 ״רסקו״ של המכירות משרדי

 בכל פתוחים משרדינו יהיו המבצע לרגל
שעות □1׳ ברציפות. 18.00 ■ 10.00 ב

 תקנון בסעיפי מותנים וקיומה ההגרלה
 ואשר החברה במשרדי המצוי ההגרלה

ת דירה לרכישת הסכם לכל יצורף ר סג מ  ב
המבצע.
ת תיערך ההגרלה  נציג הרוכשים, בנוכחו
 משרד ונציג החברה עו״ד ״רסקו״, הנהלת

הפרסום.
ת תפו ת ש  עובדי על אסורה במבצע הה

 ובני אדמון פרסום ״רסק!״,״מבט;
שפחותיהם. מ
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שנה 47 ב■ שנבנו מוניטין רסקו.

2307 הזה העולם

א { הב
 החליי מסויימים שפקידים לי

 עממית. דמוקרטיה של טעמה
 וחברות־התקי האמנים כל על

 נ ובביצועו באמן השימוש
 כ׳ כל לפי משא־ומתן, של

 ה? רשות באה עתה החופשי.
 וו לחוק ברוטאלי פירוש רת

 חברו את לאנוס מנסה היא
 לרשותה להעמיד הפרטיות
 הן מצבת ביותר, החשובים

 ו התמורה אין־כסף. חינם
 בתזז אפשרית לזכייה הסיכוי
 והו רשות־השידור אם ״גם

 וי: נדיבות יגלו עימד, רה
 מ בבחינת זד, יהיה ממש, של

ח אל !אונם אין :לומר
 : — היא המיידית המשמעות

לאמנים, אכזרית ברירה זוהי

עוו
 במדיג? אחרת. אלטרנטיבה כל

 וט רדיו תחנת יש דמוקרטית
של עיקרו וזהו אחת, לכתית

 האחראי רשות־ד־,שידורי, י י מחלקת ראש חסון, נוך דק
 כמ סבור, הקדם־אירוויזיונית

 אני כל ״קודם חסון: אומר
 הפרט דעתי את אומר שאיני

 הין בתקנון ג׳ 6 קטן סעיף על
 הטלוו׳ ראשי של אלא שלי,

 ש מה וקבעו חשבו, בוועדה,
 מיבצ הוא שהאירווייזון להבין
 ד עם־ישראל. של לא וויזיה,

 1 לא טלוויזיה, תחנות בין
 טלווי תוכנית עושים אי־לכך

 1 עם חוזה שבידה התקליטים
תקליט. קד,

 טל תוכנית שהיא ״התחרות,
 ל אינה מטרתנו רב. כסף

 ה׳ את להחזיר או מהתקליט
 כ? התוכנית. את לסכם פשוט
 מ׳ האמנים כיום. גם קיים

 ב תקליט. מכל אחוז מיקרה
ל היתד, בעבר, שהוצאו נים

חר־אפן מפיק
דמוקרטיה של .התנהגות

 הקלי! להוציא קדימה זכות
 בבי־. גם קיים זד, מאליו. מובן
 א טופ כמו פופולארית נית

 מפורם זמרים משתתפים שבה
הגי הקודמות השנים ״בכל


