
r ,mlffJ*ĘEilI. ralry*y gĘ scłptqlmslu Ęn:alary,trarl FETĘft httBĘ tatrFowolrnlu o.tr6dh* slrcrlu srĘ. Fabrł.te słńelńtiłt*-ói"i"tońt ą
Ł *i.*j:^ 

d,lsllp_o.o}.*dto*-ui3*? .i" it!ita*. * Li6ir:iżnitisrrch
lmsręeąch nlj'oso JuE niu dłoriło. 

"a.wŃ-**y 
* roiiń*i*- śi-'fihii.b'*iii rc__blŁ wuteśuleł ngna.uie nł raJdaeb' 

"ltsa*JĘ;EŁĘl' suEcmF._ F aJPlBrF fif;_mltJgeg -}be$f frruen try RgJszi* tontę sarlt* Pl*rtł' " tr kta*tlg E lp ukr iE Ę*nr nt*epfih-;i-;-tl.*--b-ń;il;ili;
bsrdaleJ, nll Laeratna; t3 mielgqe An$oul* Tir**r**nlea.*, 1fĘifi;-ńEo:
ry}" i rgrrol9s9 3Fr{wtrro r,ry klasyrrĘaejf r"r"łłń"i; ńjil;---arri:rirIs$ryt *meę'ksruklm Rtjdde Fregs Ón nąłgrdręei. ,tiuitoi dt"i*"**,l*a*Eir",r-t da tyrh bor5dq _najlep Eą lP rnitjset ń nisńrti ut*łc1.* i;oi"r.'ai-*Tiiiicl rnltirgoslęg kraJów socqultsggnyin. nl.to ń;}+]ffi; iili.*irlńi-r'i 

"**id;rnnttJ*zel rgilsi- trff litórł*rlr kiemt+cy 
"e 

-zoałtlffi ńńrrń.-#*nń;,ffiilii
słłhct+Y +Ir+rtłrł;ą & dla przrmgstu kg .i*GffiIe *s*,**ot}-iuiii*u**'i"iil:ólłwu

ra,, Skn;ląłRi i Łąda,rrri. Tamie dzielr
$t}i:xtl ,nfi. tiĘeałF rtxpóIp;a*ę z tułc*

skinri i an ie,lskiłrri *ońStruiEtcra_i.
śr$y Ffr _tanawiliśrmy deiatać ąlie Ę.lE^ _
fiym takr*sie.

e { dl.aćego to.fnlqto gtt rr rr*rt6rry ww rglr$zost*trcb Fol=kl? -

_ - -To bg.lo _Jedyne ąłyjfuie" SBrB,lł--
d,zeljśĘr rt" elb, rołry;iąi*n pramrr"B*-
ł.rłyłh {krajuu"yeh} . Ilę thaidi$ny

,sFłB ą4l-t.a3;iau ją trłrnię ł:l*,,. 'snbą t*cz
zesp+l3,_ i eeęŚe! ,łl_vkcinall przee ps-
zt?f;suigte ia.br_t i.:i i pre*r,n},t, y. Narn

chtdei llran.fie rrsr1.-stlił,irr r.r 
- 

takie ele*
:I_fierłty jeF. t.1.15e ffi Ę* t3,p Eąwit-
s,eEłia. ' .ppaĘ]d-g3iiśffiy Łł b*rdłe d*",
kiadnse * p*ixkie są i*psłt. Fo uł,3.*
ska,niu caik*r.r;itej p*ivnt-Ęci rt"ie!t] a
nase3.r,!i ri,*śiviałitretń 

=c,si,ale lrprfi -
rvada.+n}.ć!l n* pl"*:łiui;łji seryjrrei.
: F .:_ mol uż3lt,liotęniĘ Płtskitgtr P.iŁtćn b*da& *poriłB.ycbt
* iżrqc+ nl*ri*r,m:,t*tyjtlę i Frotat}r-

polt,e +irejni*u,all5 rałe nadęoe,i . Z8*
s trjss}l,",a l i ś nry o dp +"ł j *d:r ig ll..inl] j cn i *.
ułt Frc**xŁgo zaryiegze&ia* pCIdwój-

;i-li drążek stabi!:e,ąŁui:a - ptłąmęnie
tppu u*ib.e.l. 3rriia*i*ng tostłła łha-
rakt8ł,,ł,tyką nvi ęksłgnE lv;l lrr-;rrna-
łość rt ałł-t nepęd+,itegs. ,§g*a h.lfi-
eirili{tin t$ineEe mcstu przeszla ng!-
śmielsąg tcg,ękir+ania --thcd=i tr ią-
}sc, ć i trrvai$ść. 1F rawi*sg*niu ty!-
,niTn złsiasgrtalińtn}r rę*3rł. łr fiiru}e'
charakteę-sĘc,e firaz 1f{Flolł.,adziliś-
rfly nOłvE ,drąźkj stęb Ezafyśrf . pcr-

*li tsPiF rntżąEry,rv śta*"ić do dsr$ch
Ea,.łfiinik$rł. ts tłyiątŁnrvei syruaejt
dg irłecŁ lias.af ch kierowców cz*-
irąią stłrty \qi Ę*lCXę FnsulTtĘrli
{ifBD). 1itllfln {1Yęg5y;, Eł*t* Fia,ski
{Bulgsria}" Ę§it FętgJti Tatry {CSR. l.i
Ę"rnE*,!n Eir,,ns tE tsfi},n orag ,mjgt zs,
rŁlpsch Po}śki.
- ń urłtinotrm Etłraprt
=-- Tj"rngza.g r r rue }esteŚrrrr zaiE-

teresołrrarii ąiriat reoatwarnl ksni3rą,"gl"
tu, - ądeś, źĘ 1ł. tę! koniiurenc., 1l}
ttli*ni' słąrtntt,ać eąlp,odni'*y tiie '-'}-
s rani. Sce3ry,;i$et,p iest ts: de,_ _ ..jt
Ę=liro na prt3,sałs .rok. ,B ,ć ,moie Tt,

lataeh ne 'lĘ$n {h r*nieąimts fia ,JB

plarły- Płrtt ęr*,eśĘ bie g*ri,t3 ,i*lłaii
sł,arf-v tło r$i, t .e[st t],*+h świgta p,r*-
dtreent$Ęt," stĘ ęg$funte' ir, ryt,h ltra.
'jgch', ne,,]któ#Eh naln .}sks prtrduten-
torti i ek.*tĘrter*wi Ełtefu, & e,,iĘc
,Sree!ą P§rriarłdią Ą$*ĘĄ
- Fó rez pfertłs*r td EirErr lst satlr* -

al*, trĘI!Ęliń Ft*tłp ffi , p,$ńłlc &fłnr*
Ęąti .._

Ht letetmy prefEotrręngn[ ng
tt, by hrąć'udeiet w tei ęeysgklel
rel.{gi fr.npręalć. Jek Juź .pt*łie*rJglął
konepntruJeńr o "* tĘp3* nq ĘĘ i P,
tłr n$e oaĘtttfi, źę rv pęłrrłt*Śef P
udł,*kongtr n;iu es ftsł*h dńn, nie ,pG-
rvrfuirn]r- Il alpeiskie tta, li,. :[f3,si6,

tĘałr;r tylk+ d*"a FisS w korłkgręń-

- T,s rqfrgĄd.ął rtąE*Ęlłkon tH,at$** !,!F'.
tb+ tłr, Csyiu penorrl+ ei neaĘ ltnakń,
r*ritdw, ńrs, ri,str il,,,tmos{it

- }fikt ,f,sdąfi p,reducenf, fad*n
pgtecilrłu,iŁ t h iest, rwtą TF trEtffiF-

it,Xt*tr epqłr,tacŁ nie-u!ą,r+T ria rł:rz9,S-
nt*J nł,gielt : $ajłilnlt!+tł rł _ątqtĘ;fi :$*{n3T n ffiu" ?^s z*lłg,t n!Ł ńe k!h!-
*s§Ę, t rJ,ffilątorn ffiy ,ststv,,rtJe*rly nię,
ałą" nieppg#*oiliŁ ąfi,pint}"- ż* s,Łnrtg
tłf FTEF,rxłF,r r -'roku _prs rilĄ nteca
n,*,#{aryniętą ,+piltię o rte u,yfTt pi-
cie.

g$t*'r,,sr$ is is g*ł-E**gtlle, fu
feslłeg pówt-tar*td kto_ bq#ett f Esfrrtł
fsbrre*nelł

-* "[itegrigle ,si,+ w gltł+drte rrrri*,
nrłĄ klenowry to; *ndrs J. Jfftcgg,
ę,ltx,'- l$gcief Saę:otiith; care&
* łI t F_fi k|; Wtoóei Grp&ltę*
rki-,, Ę"r$łir*, uc-hs* " SFągsFd et
adani- Fq,tsE,! BFryłrS;FI+*ł_tą Bltł"
ell Jenirrą redyńrŁ+tĘ,, ni *tłl,In *
rran*ł*ł*H, Sy*łeS,S klo' &*
mk -'Ęóshfishl, JĘ ,, ffi *tĘn*

Eacuęłł się jtdf!Ęi.- co$ psuć. Ę.
roku ubi*gĘrrl f;łłśn6, $ra:rta brak*
hnmoj gacj! tt, RilC, następnle kom-
pietny łirak *,3nlkó\1. na afęnie mię-
oaynarcdow.ej łii+ sprr__vjal poputar-
n*śii jęź{źców r F {J. Fo rir_g p§errt,*
ąr kiąr wgry ,s,sia_Ełti tł: f,rłtgĘ gtro_-

,Ęt ń Ęrtu - hi,gfiy się tłEt w.iŃrlą
tlfĘe;l e}" $,iesałEl ffi]r- lj.,łeen ćał_v tl&-
,tĘpn}, rok ież się nic nie rieiało god-

neBę uwęĘi. J*dyni* Andrzei .iąrrł-
srret*,i,ca a flyseardĘ$] ż,y. eE-óltskim
Ilff. Lg.ncii -Ttratłs atłrtłjĘcy .tąr błlr_
tvaeh OBfi O dwukrotnie'ÓtrryErwł
Ęgie miejsce rł" tĘ. T?rł.elĘls TY5r-

SFt pąIiĘ ĘĘ p*new&Ł El t}, r "rB-
|ałg $ę tn gtąriów Tł Fuehar:m 

-Fn*
kolu t PrerigenJ" Tegonaltsr ałąri
ą* E*[t] w;iips,dt *enlrjąoo. -fra,der,

FolsĘ,t Ę'l ł nle mhwgltfthewpt xlę doil etsptr-

_ 
Znlknęły.rajdjlwt Fiafy ą grttp*!_

nhi c,lt- ralłk-ów, Poqłru l ę aliorrystĘi ń
,ty,rn ktbtc trreJoĘ}r, borviem ur h[+
Ęęmn *ex*nlg lieryla ekipa F s iilr*
iarł.glg ęl tlirninncjach rajdorpych t
rvlści5łtłrch rnisiruosfw Pa,lst{i, Er *
mĘ nlF b,m auheesów. Rrapoczęio siq
wsrystko od potgątku.

§grrrrgwiar_mr i inż. ł*ckleg
ns$XfrS,S,ilf; ,b.o, e,Eeń xaureÓ,$ Eq=
#,ttłlpdrpajnege emach.adótrr Spert$-

ĘF*h SBH^SO*ffiS.
łĘ} &g $EEś t s.nltn Byłe Ega rctpł

Flry6a5*u spafiku p,oputerus$"eł Fatg*ła.
*s Ft "te t SreBu nrraiEóę łtlsnutt ftt+ FE fiĘt k n_t*hęt do p rru- lh-

Jgr,g,,s Ąt{ lffifrit
j

rrypróborr;aĆ tycĘ kłruĘłkłfi sffia
kryiqrrr. rno loby to uczjąló - 

*ris 
"Jrzk+iy. niż F.Ęikrł fi,yrłłaiiaacii

,k,r_łlowe tyea}g hi,e brte ńk 'ńŃ"
lłkby łlę Frydni-łat*; Wntryit#,,li
plz,wteź r. ,H*narilt t f,pleń 

--Ż"n*:

tł*aliirny Eporo sukcesóuą 1łt RĘi_
9",i* HonqołełĄ Krak*lrł ktrn, tĘił}f,
łTarłaatv kim- ltflfi{iĘ,imt ełz Ciottęrłł*
{Ę ną Fiagte fenryĘltr,",nt edobit ,ĘF-
tuł mIatF,$B F#l kś 1,,i E fhĘIsĄ b eię
bardzn tłTroko Iicąr-

"* $s * rrsła$ł.ln rołnl

r# dwng!, pł tf,,ęstti&,qr tsks+ h8-
$ulc,ołri.* Trądyłylse byl Btt

4.rĘ Te nis t . SeryJne sĘ Ęryst§ł-
sgelq dlg narroatn*i łatdy. post
lĘIffi,BHa lętiłah po4ęp._n.gan3,*h h&-
rgh,t+rystsit Hąmoui*nie iesi 3adnpnt ieltme tów lrody pąldtq$sj, *,Ęd
rłil,źsz* w;rrnaga*ia.

- lft8grgflte5r tllaar Sa ać l* **.Egr*.
aggtri,. Eąd"d"ĘF Ętqą E prt$Emfs+f.aP

!ĘnGB do tB cry łttgłEF b -ll* 
ryy,nlĘSw.

,.* płdsle\Flafil się rfrr.Tt* e&o$tą*
Eyfił ro}rrl tiebrgeh rffiulEetórł, kiór
lryflil{fią x dnsehcaesEry-:rch, bgdxń t
daeświadcatń.

Ł J*lłia gtqę t*łt*Iy FsdĘ,rł glEEł
trtar*owe? |

-- ffiedg., wr,ry,gtidrn płr*",łócimy
$a BreĘy Pucharrr trohoiu-i PnayiąŚ*
it . Na . fsh,r kĘ ,!mt*r*s_uJę agryci*-
atwo indnriduŃnt w te! ttołrlnłFie.B-
cJi. $Iież leźnle lednak JDd nastEeh
eąani*raelt. grfstą,plrnr 

' 
p,ąsr.s e]rai

*elt tąiEa będeie BŁttzeblrą ły rgffis*
cnld g g,6i Feltl. Ęo kn+de|, ęIirnlna-

}ltr::**F lt- jlq _:l{,F,hYP Ę_uh .

ntwwgwnreh hernologg+Jt;:t{t* Ęro'.nlĘfi{,B§nyeil l} moróggłll.- $le r.r!o,r
, ll ĘlF ró*nie| seybko odryłkać str*,-
son Bs dysnnsu pport*weBo t qpnryn-

WwffiffiffiKffi
ffiffiffiffiffiffikffiffiffi,k

tl!".,SpnnrrB dobllo 'iĘ, ItsdE nlg a*'le"


