
61zafog wystartowato do "Rajdu tul~an6w"
. ki . dy Podhale, Karkonosze) sprawl,(P) Wbrew ocze rwamom te' rajd ~skl!. znow na zna.<:ze-
na starcie 23 Rajdu Tulipa- niu: Bardzo licz1\. na to m. m....
now ktory jest iedna ;z. eli- nrmy· bolenderskie, kt6re jak np.
. . .. . t twO Europy wyrwornta tytoniu "Amph<>ra" czy

1 mlI;1.aCJI rms r~s. - fabryka kakao j C'zekolady "Van

I nie znalaztv sre czolowe zalo- Houten" finarum]l\ impreze, rrak-
gi zagraniczne.: Nie wyruszyl tu.iac j1\. - reklamowo.

I takze S Zasada z A Korner- Wobec stabe] stosunkowo kon-
~ . '. . .' . . . l!:urenQjl fabrycznych za16g zia-

!
nickim, rmmo iz ich nazwi- granic'lnych wydaje sill, it znacz-
ska wydrukowans na pierw- ne S'UlUS6 rra zespoto~ suke,:s

. li" t·t \ .. Ze SJa 1lJ8 eltipa "Polskiego F,atau. Nleszej sere s ar 0 vej. '. - umniejsza.Jac rangi lmprezy stwier
dionu Dziesieciolecia, na kto- dzJc naleiy. ze p'riydalby sleI ry mimo pozne] porv. stawito znew sukc~s. dla druzyny FSO _

I si"· sp'.01'.0 kibicow.: wyiechato tyro bardzie], ze oprawe propa-
i"'. '.. gandnwa ujd ma doskonata, spo-
61. wozow z zawodmka!m ho- ro pisze sie o· •.l'uli.panarb" WI lenderskiml. dunskirni, szwedz- zachodnloeuropejaktej praste, mo-

1 kirni polskimi oraz z USA i w.1 w ra.dlo I TV. A jak rekla-
I, • • ma. to rektarna po niezbvt
NRF. pomyslnym poczatku sezonu w

Monte Carlo "Polskiellm Fiato·
wl" potrzebny jest jaltis przy-
jemniej,Szy akcent ... ,
Ze startu w d~c spacerowyrn

tempie zawodnicy pOjecbali w
kierunku Lublma, Na tym odcin-
ku nIe bylo iadnyeb prob, Pier-
W5ZY odctnek SJ?OOjalny (2 11
rjJZgrywanych na terenie Polski)
.,dbyl sill '!tad ranem w Blrozy.
Okolo polUdnia·. zalotJ,· powinny
d<>trzM do Wisly, skl\d po dwu-
godzinriym odpOczynku wyrusza
na Sl1\sk. (dar).

Spodziewalismy sill, po wstep-
nych zapewtedztach hotenderskich
onganizatorow, ii RaJd Tulipan6w
b<:dzie mlat bardzte] Interesujaca
obsadll, ze pojawra sIll j,asy kie-
rowmcv», W. po,przedlllch Iataoh
w· ,;T1J.lipanach" startowaJi j w~'-
grYw'ali zawodniC'y tej klasy,. eo
Makinen, Aaltonen, ElIford,. OIArK
czy Staepelare. .. .' ..
Dwuletuia przerwa sprawtta wi-

dac, ze j,Tutlpany" stracily na
popularnosef, Moze fegoro-"zny
ra.ld no. trudnej i atrake]'jnej
trasie przez najctekawsze re lony
Polski (m. in. Bieszezady, Beski.


