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Loterijas 2 . kā rtā  p ieda lījās  visi TUKŠO PACIŅU TALONI -  1 un 2 , kuri k o p ā  

ar 2 5  tukšām  uzlīm ju  paciņām  līd z  15 . augustam (pasta  zīm ogs) b ija
a ts ū tīti uz izd e vn ie c īb u . --------------------------------------------------------------------------------1
p  G A L V E N O  B A LV U  -  C P  A R  V IS U  PIECU  ļ I

LŪK. 2 0  VEIKSM INIEKU M E IT E Ņ U  A U T O G R Ā F IE M  -  f  ■
LfĀRDI, KURI SAŅEMS S A Ņ E M  IL Z E  K R U S T K A L N E  
ftASETES EXTRA MUSIC ļ  Ņ Q  ROJAS?___________

Agnese Vizule (Kocēni)
Edgars Kuģenieks (Riga)
Inga Jākobsone (Rīga)
Zane Grava (Liepāja)
Solvita Grīnberga (Rīga)
Santa Stikute (Rēzekne) 
Gundega Šiliņa (Valmiera) 
Aleksandra Krugļevska (Rīga) 
Sintija Jurēvica (Valmiera)
Karina Ščerbakova (Riga)
Irisa Branaburga (Jaunkalsnava) 
Jolanta Līdiga (Rīga)
Endijs Sokks (Jaunalūksne) 
Kristine Mamontova (Riga)
Guna Gleizde (Viļāni)
Marina Finkmane (Ventspils) 
Anna Oborska (Rīga)
Anna Vašķeviča (Riga)
Kristīne Karaseva (Salaspils) 
Gajane Grigorjana (Ogre)

В М Ш

LUK. 25 VEIKSM INIEKU  
VĀR D I. KURI SAŅEMS 
KOMPAKTDISKUS EXTRA 
MUSIC COMPILATION:

Valērija Pozņaka (Balvi) 
Kaspars Jansons (Rīga) 
Eva Visocka (Baldone) 
Liene Liniņa (Rīga)
Ilva Kronē (Olaine)
Liene Protāsova (Rīga) 
Laura Valtere (Rīga)
Inese Laizāne (Rīga)
Zane Kurpa (Liepāja) 
Jūlija Gūstas (Rīga)
Iveta Vorobjova (Limbaži)

Madara Purviņa (Bauska) 
Santa Dreimane (Rīga)
Jūlija Kruglova (Rīga) - 
Sintija Zaļaiskalna (Rīga) 
Diāna Žukova (Ogre)
Jana Gutberga (Riga)
Marina Vakulo (Jūrmala) 
Ginta Andersone (Jēkabpils) 
Svetlana Gromova (Saldus) 
Liene Struņķe (Valmiera) 
Linda Kristapsone (Mārupe) 
Anžela Adaškeviča (Pļaviņas) 
Anna Gromova (Valka)
Baiba Grobiņa (Rīga)

LUK. 5 VEIKSM INIEKU  
VA R D I. KURI SAŅEMS 
FOTOAPARĀTU POLAROID:

Juta Antone (Rembate) 
Liga Ruciņa (Riga)
Inga Lerha (Riga)

--------- ,
Valdis Šiliņš (Balgale) 
Uva Daukste Riga)

Ш Polaroid



KNAPS MAKDAKS 
Sniega 

ļļ. bizness

V  4- 'pp-

VECMĀMIŅA PLEZNĪTE 
Lauvu dresētāja

10. Ipp.

M IKUS UN SPRUKSTS 

S ko lo tā jas  mīlulis

2 6 . Ipp.

SUŅAPUIKAS  

Ja u n i laiki —  
jauni tikum i

DONALDS DAKS g- 
Dakburgas šedevrs  

3 9 . Ipp. M lK B A



KOI!? Sliktas zinās' 
Tā ir katastrofai

Latviskojis A ndris  Akm entiņš









Hei. hei. d raudz iņ ! Sveiciens sep tem brī!
Sveiciens visiem, kas atkal ver skolas durvis! I t  īpaši tiem. kuri to  dara pirmo reizi. Tātad 

sveiciens a r ī man. Kvikijam. Cs esmu tik  satraukts, t ik  laimīgs. Mēs ar Lā cīti nolēmām sākt 
mācības īsta. lielā fAeza skolā. A\ūsu draugi i r  t ik  gudri -  lasa. raksta, sacer stāstus un 
dzejoļus, skaisti zīmi un dzer burvīgo "Nescļuik" šokolādes dzērienu. fAmmmm. ausis ie t riņķī, 
cik tas i r  nepieciešams kārtīgam skolniekam! Skola -  tas skan tik  jauki! Tur droši vien varēs 
a tra s t jaunus draugus un kopīgi dzert "Nescļuik“ šokolādes dzērienu.
~ Nē, nē, -  bilst Lācītis. -  skolā vispirms ir  jāmācās. Daudz, daudz jāmācās!
Interesanti gan. ko viņ i iesāks a r  tām  burtnīcām. grāmatām, zīmuļiem? A r  visu to. kas i r  
viņa somā? fAanā somā gan i r  t ik a i viena lieta, bez kuras skolā iešana nekādi nav 
iedomājama_ Protam s! Tas i r  vesetīgais "Nescļuik" šokolādes dzēriens. Daudz, daudz 
’Nesquik" šokolādes dzēriena bundžiņu. E-s pacienāšu a r ī draugus!

Uz tikšanos skolāl Tavs
P.S. /Лапа adrese ir:

Kvikijam 
a/k 1473 
I V  ?050





laukā, puvušais, 
aristokrāt! Tu dzirdi?

Diez vai tev ir kas 
prātīgs sakāms!Jā, jā, dzirdu!

1 Esmu barons fon 
[Fusjodsl Kā varu 

palīdzēt?
I Kāpēc gan? Kādreiz 
varē|u aplūkot neskartu 
kalnu ainavu! Tu visu | 

sagrāvi ar savu tūrismu!

Kā??! Tu vari 
pārtraukt kausēt 

manu sniegu,
zbeig1 urgā* cs
pār citu ziemas 

—ļ  priekiem!

Es tevi brīdinu!
I Ja nebeigsi kaitniecī- 
l  bu, es likšu tevi 
K  apcietināt! ,

itiešām? Par ko? 

«izliegtu kausēt 
sniegu?!















Tāpēc, manu dārgo baron, es 
arūpešos, lai jūsu jauka ainava tiktu 
atjaunota, bet jus rūpēsieties, lai 
starmetis vairs nepavērstos pret 
manu kalnuI

'Ju. nu! Nevajaasasļukt 
pēc sakāves! esmu 
žēlsirdīgs uzvārētājs!

Nav par ko! Ļaujiet, 
tagad es piebiedrošos 

krustdeliem, kas_ 
atbraukuši paslēpoti

Sirds nu mierīga!
Paldies par 

atjaunoto skatu!

Labāk

ā... atkarība 
kuras puses 
paskatas, 

k zēni! __



Ш 5Й?



RRRRŅŅ!

Ak, nekrietnais 
šuneli IVA!_

.PALĪGA!

Vipš ir nepārspējams lielo zvēru dresetājs. tači 
baidās no maziem suņiem! Viņš krīt panikā! Laikam atkal būs 

jātiek galā pašai I Nāciet
atpakaļ I Vir 

bīstami!





Vāāāāā! Nêêéel
Viņš nekož! 

Nekož! ,

Väääil Novāciet
SUni! pm

Ak, šausmas!

Izrādei jānotiek
Sasitāties?







Vai tavās mājā» uz galda stāv 
Tā tev “jaopstrSdā" sālstrauks:

necaurspīdīgs sālstrnuciņš? Tad ķeries pie darba!

VSIoties piebērt sali, Ikviens, 
protams, sālsirauciņu sakrata. 
Sāja mirklī citronu 
sula izšķīdina 
papīra salveti.

Ar balonu galda 
tenisa raketes vietā noturi galda tenisa 
bumbiņu iespējami 
ilgāk gaisā.



Padomiņš kaitināšanai

|  Wrs: №
ļ "Berta, es vaira C  

spēju noskatīties, ' 
necilvēcīgi 

Ieaudz/astrada! 
Jļļdzu, aizver durufei»

Batonaukla
Pie balona, kas pildīts 
ar gāzi, piesien garu, 
plānu aukliņu. Palaid 
balonu līdz griestiem. 
Izmēri aukliņas garumu. 
(Neaizmirsti pieskaitīt 
balona augstumu I)

Klāt ir brivdabas svētku laiks. 
Līdz ar tiem pienācis arī ar gāzi 
pildītu balonu laiks. Ja ar gāzi 
pildītu balonu palaiž ārā va|ā, tas 
aizlido. Ja to palaiž istabā, tas 
"pielīp" pie griestiem. Taču tu 
vari panākt to, lai tas lidinātosl 
Pie balona piestiprini plānu 
kartona gabaliņu. Tam jābūt 
pietiekami smagam, lai balons 
nevarētu aizlidot. Tagad 
uzmanīgi griez nost strēmeli pa 
strēmelei -  tik ilgi, kamēr tas sāk 
lidināties istabas vidū!

Mazajam Valdim no
veikala ļāatnes šampūns.
-Taukainiem vai sausiem
matiem?" ļauta Pāvela.
-Netīriem! Skan atbllfle.

7na,ā:
i “Viesmil, manā zu 
i astoņas mušas!1 
■Lieliski, ia ļumsi

\ atrast vēl vienu, |

“Kāp zemē!" ar šo burvju teicienu tu vari 
piespiest Ikvienu nokāpt no krēsla -  i
nelietojot nekādus piespiedu lidzekļus! n  
Tads ir tavs apgalvojums!
Un tā ir taisniba! Tas notiek tā: palūdz (ž- J ļ 
kādu. kas tam netic, uzkāpt uz krēsla.
Tikko viņš to izdarīs, tu jau būsi uzvarējis!
Saki burvju vārdus: “Kāp zemē!“
No šā brīža vari par stāvētāju uz krēsla nelikties 
ne zinis. Galu galā viņam šā vai tā no krēsla būs 
jānokāpj -  agrāk vai vēlāk...



m B O M U N t m u N n *
m m m & sm  vSimm

Varbūt Aboļkrūmas \ 
kundze izziņojusi . 

vegaidītu kontroldarbu! 
Palūkosim! /

Viņas nebija 
mājās un navDīvaini I 

Te neviena nav! Vai Aboļkrūmas 
kundze tev nemācīja, 

ka glūnēt nav labi!



Aboļkrūmas 
kundze! 

Deram,jūs
neuzminesiet, 
.kas atnācis'

Bet tas tacu 
esmu es, Spruksts! 
Jūs man rakstījāt un 
, ielūdzāt ciemos!

Vai tā N Nē! Tā tikai izskatījās pac viņas! 
tiešam bija J Tapu. kad viņa paspieda ™.ņ 
Sbolkrūma? /  r°ku, viņa iedeva man zirnīti!

' >1 .Skolā viņa nekad neļāva

Ļoti jauki jūs,atkal satikt, 
Spruksi! Taču es redzu 
ius pirmo reizi dzīvē! 

Mumsfrlabāk būtu 
tagad atvadīties! n d S

Bet ko gan mes 
aaidāmv Mums 
viņai jāpalīdz!

Ceru. ka tā nav zīmīte 
par to, ka jātīra zobi! 
Skola man to bieži 

atgādināja!

Mēs jau nemūkam pavisam!







Atstājiet 
mani seit! 
Esmu jau

Jums neizdosies glābties!
1 tāfeli nevar mums uzsviest ■ 
tā piestiprināta pie sienasl

Bet varbūt.

Ak, vai! Jūs atcerejatie 
manu īsto vārdu!

L-labi sviests. 
Sprukstl

Mums beigusies 
munīcijai

Daži cilvēki nespej 
pretoties literatūrai!Jā izlaužas

Jāuzsāk
tuvcīņa!

Būs labi, Abojkrūmas kundze! Man vel ir jusu 
zirnulitis! Jūs man reiz parādījāt, ka zīmulis 

var būt ļaunāks par zobenuI Ha!

Sprukst, aizkavē 
ņus uz mirkli! Vai. 

tās ir slēgtas!

pie mums! 
mēr neesat 

prātīgi!

palīga!



Lao. iapi, 
kā vēlaties!

KHĒl PČHIII!

Kad putekli nosēžas Labil Nākamais uzdevums! 
Pasaki vienu
leikumulļ------- ----------------- <

______ J ( Dakburgas

K f a S l

Tas esmu es, 
Tu nosviedi r 

pistoli!noķēru! apgalvojur

Urrrā! Septiņsimt piecdesmit latu! 
Ja sadala trīs daļās, katram 

iznāks divsimt lasu!
Apsveicami Jūs noķērāt divus bīstamus bandītus 

3sat nopelnījuši septiņsimt piecdesmit
latu prēmiju! ,—  — .... m ------—

Ak. dārgo Sprukstl 
Varbūt mums toreiz

Un tā, nedaudz vēlāk - Divsimt i

Teicami! Visiem 
pa desmitniekam! 
n vēl viens Mikijam 
jn Sprukstam par 
lasi labu uzvedību!















Pēc brītiņa Labāk nekā jebkad, puisi Esat podam pelnīji: 
labu dzeramnaudu! i- t  'utifi A.

Kā pārēdos! 
Esmu pilns līdz malām! Kungs ir ļoti laipns!

Bet šī nauda nav derīga jau 
gadus trīsdesmit, kungs!

Kungs laikam ir pārskatījies!

Nebūt ne! Es vienma 
, labas dzeramnauc K-kooo!??

KUNKS! Jūs taču negribēsiet maksāt par 
pusdienām ar nederīgu naudu, kungi' Drusku vēlāk

Kā es to būtu zinājis! 
Neciešu šo moderno 

pasauli! Gribu atpakaļ 
Cietumā! Vismaz baro 
noteiktā laika un neliek 

mazgāt traukus!

Kunnnks, kunnks! Nē... tas







"Egmont Latvija".
6 . Uzmanību! Lai nerastos 
pārpratum i pārbaudot, vai 
pasūtītās grāmatas ir 
izņemtas un apmaksātas, 
maksājuma dokumentos 
jānorāda tā s  pašas 
personas vārds un uzvārds, 
kas veica pasūtījumu!

GSĀHATA f 4 1
Izdevniecība "Egmont Latvija" piedāvā Tev iespēju regulāri iegādāties 
grāmatas pa pastu un vienlaikus piedalīties vērtīgu mantu loterijā! 
Žurnāla "Donalds Daks" katra mēneša pirmajā numurā būs grāmatu 
piedāvājums, kā arī datums, līdz kuram grāmatas jāpasūta^. . .

ZEMŪDENS
VALSTĪBĀ

JS

m
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līste 11. oktobrim, рШёШшё loterijā! 
L©t®rya* v§lk»mlnteku v ir i»  2u m « №  PÖNALPS PAKS 21/ 0 0 !

U f o r ig * »
K e ® p l«k < s  ад. ļ  М К

Ш п т  *=•

К » Ф р Ы &8 №  Я ; а\
Vārds .... 

U/vârds 

Vecums 

Adissft



iLI. 1. Circenis -  
gs. 4. Mēbele, kurā 
i un citus sadzīves • 
10. Ķermeņa da|a, 

m krutim. 12. Brūna

A tb ild es jū li ja  p irm a jā  žu rnālā  
p u b lic ē ta ja i m īk la i:
HORIZONTĀLI. 2. Egles. 6. Drupas. 8. Krāsns. 11. Mirga. 
13. Lielupe. 14. Izturēt 15. Kauls. 17. Kroņi. 18. Tālsaruna.

31. Guldeņi. 32. Salna. 33. Griķi. 34. Stacija.
VERTIKĀLI. I. Spruksts. 2. Esmeralda. 3. Ura. 4. Skaistule.

Izrau dzīto  jū li ja  pirm ā žurnāla  
num ura balvu -  le lli -  lo terijā  

la im ējusi Z a n e  P o d n īe ce  no Rīgas.

Atb ildes uz šā  num ura m īklu kopā a r norād i, kuru no abām  redzam ajām  
balvām  vēlē tos saņem t veiksm es gadījum ā, līdz 20. septem brim  sūtie t: 

NUMURA M IK LA I 1 7 /9 8 , Egmont La tv ija ,  p /k  30, Balasta dam bis 3, Rīga, LV 1081.




