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visiem Disneja varoņiem un 
mūsu žurnāla lasītājiem!

?aša buča ;
ņa 65 gadus svinēsim visu
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Hipnozes lampa 4
SMKItieRr

V

ieR nohipno 
tizēti un gatavojas apzagt policijas 
iecirkni...

Dakburaa ledū 11
ļaunais

izkust lietū

et laika 16
apzog Dakburgas 

■ īsi ...

bundžām

sapņo p a r . 
zemēm!
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Es būšu 
smalkas uzvedības 

krašņakais zieds, 
he-he!

Luk, viņi! Tas garais, 
tievais ir gauži padumjšL 

bej tas mazais ir ļoti ašs zēns! 
Ta ka esiet ar viņu uzmanīgs,

. Profesor! l

! ! ! ! ! ! ! ! !

ABONENTS, SAGLABĀ šo  KffiSSBJJ© © IF lE lIIiC S S īI5©  

NUMURU LĪDZ FEBRUĀRIM! HIPNOZES LAMPA

...un es saku: "Es gribu sinepes un ketčupu! 
Karstais suns," es saku, “bez sinepem un ketčupa 

ir sliktāks neka karsts suns v is...”
E ?!

Tulkojis Edvīns Raups



Ho-ho! Vini ir uzķerušies 
uz Profesora āķa!
Es tagad labak 

k paslēpšos!

Un nekas mani > 
nedarītu priecīgāku, 
ka izdzirdēt jusu abu 

domas par to! 
Mana darbnīca ir 

tepat blakus! /

Te tas ir! Manu smadzeņu jaunizgudrojums!

/ P iķ is !  Tas man 
kaut ko atgadina, 

bet es nevaru 
v iedomāties -  
irs T  ko! ^

*
mazliet pastradat

Melna Pētera laba?

Melnā Petera!?!

Kam tas ir paredzets, Profesor? Bet vispirms es veļos izteikt 
interesantu priekšlikumu! Proti, 

vai jūs neveletos..
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Ejiet uz ielas un nozodziet pirmo rokassomiņu 
__________ ,  ko redzat!

Ho-ho! _ 
To es gribētu 

noskatīties!
Tasļr
ienkarši!

'  Tatad uzliesmojums viņus 
patiešam ir nohipnotizējis, ko? 
Vai to kaut kā var pārbaudīt?

Velns!
Es negribu paklausīt, 

bet...

Paceliet sos krēslus 
virs galvas! y

■rr.Es nespeju 
pretoties, un 
Spruksts droši 

vien arī nespej!

Hm! Tik talu izdodas lieliski! 
Bet es gribu redzetL 

ka vini dara kaut ko tadu, 
ko ne sapņos nav darījuši 

pec savas g r ib a s i^

Protams! 
Piecelieties,



r Palīga!
X

Tas ir sausmīgi! Es tikko 
nozagu rokassomiņu, 

Spruksts
liedi Mikiju izdarīt zādzību 
ssor! Tas jau ir kaut kas 

ģeniāls!

Vai tagad 
tu esi_ 

apmierinats?!

Jus atļavat zaglim aizbēgt! Es pieprasīšu,
lai jus pazemina amata, ____________

jaunais cilvēk! J

Mana
soma Oppaa!



Labi, jus abi] ST te sīka zādzībā 
bija bērnu spelīte_

'  salīdzinājumā ar
i  l  īstu darbu! >

Un lai jums sokas nedarbi! 
Ha-ha!Bettasnav viss!

Jums vēl japaņem sjepenas 
tabulas, kaš atklaj visu 

^  Dakburgas juvelierveikalu 
trauksmes iekārtu 

darbību!

Emmmm... E ?

Ei! Jus esat tie divi, kas tikko 
nozaga kundzei naudu! 

__________ Nāciet atpakaļ!
Vai jums ausis aizkritušas? Stat, likuma varda

Kas te notiek?



Jup! Un zini, es esmu priecīgs, 
ka atkal esmu 

es pats!

v ---------------- --^Atvainojiet, ja tas zibsnis jus izbiedeja! Bet ikviens, 
kurš nenospiež šo pogu pirms ieiešanas arhīva, 
tiek automatiski 

nofotografēts!



Oho! 
Mans plans 

darbojas!

^  Un to 
panaca mana’ 

jauna mašīna, 
he-he! J

/  He! Lielisks 
noziegums! Un 

tagad iemetīsim aciMj 
V tajos papīros! h -,'

^ " " M š īL—.P i Ĉ W /S ,

Labs ir, kungi! Tagad jus darīsiet visu, ko es teikšu!

Es veļos, kaut es nekad 
tl ^  nebūtu izgudrojis 

to mašīnu!

Velns!
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tBruno, 
tu esi izgudrotājs!

[Tev kaut Kas jādara 1̂  
lietas laba! b / „ , m >

r

V

rv>

<5>.

Sniega nav! 
dus nav!

c-— Un nevar slidot

Š \

Kas?! 
Japazemina 

temperatūra par 
desmit grādiem? 

Nu ne!

Jus nevarat 
pieprasīt, 

izmainu 
apstakļus

lai es 
laika 

i

G

17;
V

X%
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Bet no otras _ 
puses,-varbūt 

es tomēr 
varētu viņiem 

palīdzēt!
•! '■

i
- 4 '

\ 0

5/

Hm! Visu dīķi man tomēr 
neizdosies aizsaldēt! 

Tas ir parak dziļš!

, 0 S)



Redzi, mana darbnīcā ir 
kada īpaša lieta!

Nāc un apskati!

Pec dažam 
minūtēm - Ahaļ Es varētu šo lauku 

pārvērst slidotava!

Ja tu nevari 
izmainīt laiku ..ka tad tu doma 

sausu lauku pārvērst 
slidotavā?
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Bruno ir burvis! 
Ledus ir vienkārši lielisks!Un ta Tapec, 

ka tas ir stikls!,
Tas ir ka stikls

Es nesaprotu,
ka tu tik karsta laika ļļ Un bez ūdens!

varēji uztaisīt A.
slidotavu?! A V ņ , ...........

He-he! Ūdens ir tas, kas mana formula 
nemaz nav nepieciešams!

Re, es negribu tevi apbedinat, 
bet sāk līt! Tūlīt 

viņi atklas, ka 
mans logu stikls 

nav nemaz tik 
ideāls!To neviens neparedzeja 

, tikai to, ka nebūs sals!

V Uf ! _ *
Tas a_tgadina 

mīnasanos

Un tā ari 
notiek - Ka mēs lai 

'slidojam pa šo 
v lipekli! >

Virsma sak kust!

Ta klust lipīga!
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Pavisam
d r īz -

Lai iet dilles šī stulba slidotava! 
Vajag kaut ko īstu!

f  Jāāā! Drīz mēs varēsim'
slidot pa Dakburgas ] °  

dīķa ledu!

Nakošaja 
diena - «(U/( X 7 J ā , to var nosaukt par\7 Tagad es esmu guvis vēl vienumācību -  

1 īstu slidošanu! ) {  nejaucies Matēs Dabas lietas!
o

/O,
I * r, A .V  ^  
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PASPĒT LAIKA

16

Laižam! Mums 
no šejienes ir jaizlaužas!

Es neaiziešu 
tukšam rokām!



Atrak!Sargsuņi! Lecam pari!

RRRRR!
ŠŅĀKTI

Sargies 
no dzeloņstieplem!

Kas man palīdzes aizlapit_ 
šo caurumu? Es neprotu šut!

Agrāk vai vēlāk tu 
iemācīsies to darīt -t 
un tagad tev ir _ 1 

iespeja pameģinat! J

Atkal
majas -

Aizmirsti] Muzejs ir parak labi 
apsargats -  gan suņi, 

gan signalizācijā!

Nakamaja diena Zeni, paklau, ko es jums teikšu! 
Mes dabūsim monētas!

ļlKVIENS AINAVU MĪĻOTĀJS

U 'v a r  t a d u  ie g ā d ā t ie s ^ :



Vai Tev patīk pārsteigumi? Šoreiz - spēļu kārtis ar pasakas 
SKAISTULE UN BRIESMONIS varoņu attēliem! Sīs kārtis Tu 
vari izmantot, spēlējot dažādas spēles, piemēram, MELNO 
GASTONU. Nākamajā numurā Tu saņemsi vēl vienas spēles 
noteikumus! Lai Tev veicas - un ne tikai šajā spēlē, bet itin visui

V

- Pirms spēles sākuma no kāršu komplekta izņem ercena, kārava un kreiča 
Gastonus, paliek tikai piķa Gastons, ta saucamais Melnais Gastons.
- Pārējās kārtis vienādi sadala starp spēlētājiem.
- Pēc tam spēlētāji pārbauda savas kārtis, vai starp tam nav divas vienādās,

noliktas visas, io tiek skaitītas kā divreiz divas vienādas kārtis.
- Spēli sāk tas, kura rokās ir ercena Roze. Viņš uzaicina spēlētāju, kas sēž pa 
kreisi, aizklātā veidā izvilkt vienu noviņa kārtīm.
- Spēlētājs izvilkto kārti pievieno savējām un pārbauda, vai tagad viņš nav 
ieguvis atkal divas vienādās kārtis.
Ja ir, tad tās noliek uz galda, ja nav, tad piedāvā nākošajam spēlētājam izvilkt 
vienu kārti.
- Spēle turpinās, līdz visas kārtis, izņemot, protams, pīķa Gastonu, ir novietotas 
uz galda.
- Kuram spēles dalībniekam rokā paliek pīķa Gastons, tas ir Melnais Gastons. 

Vai Tu pazīsti kāršu zīmes?
0i G

M ž ® W !
f 'M  f 'J t f ' j *  f 'M

^  W * f  M W

i ī % i Ķ v i k



1. Pie zobārsta
a Pats bez uzaicinājuma plati •  
atveru muti.
b Atveru muti tikai tad, kad dakteris 
to mlļijDalūdz. 
c Iekožu ārstam pirkstā.

2. Mana krājkasīte
a Atveru to, tiklīdz sakrājies vairāk 
par 3 latiem.
o Krāju naudiņu tik ilgi, līdz varu 
nopirkt to, ko gribu. /• )
c Naudu krājkasē nekrāju.

4. Bez iepriekšēja brīdinājuma - 
kontroldarbs angļu valodā...
Ko Tu domā?
a Patiesībā man vajadzētu steidzami 
aiznest raušus un vīnu slimajai 
vecmāmiņai.
b Ceru, mans sola biedrs kaut ko zina. 
с Ģēnijs nepazīst baiļu.

5. Pusdienās ir spināti, kas T ev  
tik briesmīgi negaršo. Ko Tu 
dari?
a Nekavējoties pie galda piesaku 
bada streiku, 
b Gūstu mierinājumu no saldējuma ļ 
desertā. O
c Uzsāku cīņu par labu spinātu 
vitamīniem.

/

6. Tiks, Tīks un Triks Tevi ielūdz 
pārnakšņot viņu celtajā koka 
māiā dārza stūrī. Kāaa būs 
Tava atbilde?
â Vai tikai tur nav pārāk tumšs? 
Šausmas!

b Lai iet! Paldies, jums, puiši par 
ielūgumu! 
c Tikai ne to!

К

Varbūt Tu esi bledijies? Šķiet, 
ka jau  esi bijis pie Superdonalda 
madbā. Speķa un drosmes Tev 
ir papilnam.
Tavs rezultāts: ārkārtīgi drosmīgs.

f\

3. Bruņoti ļaundari sturmē 
Knapa Makdaka naudas krātuvi. 
Kā Tu palīdzēsi tēvocim Knapam?
a Skriešu iekšā un atbrīvošu tēvoci 
Knapu.
b Ņemšu Makdaka šaujamo un 
kārtīgi sadošu blēžiem, lai vairāk 
šeit nerādās.
c Nekavējoties skriešu uz tuvāko 
policijas iecirkni.

1 8 - 1 4

Tava drosme ir diezgan iespaidīga. 
Vai Tu jau esi domājis par speciālu 
izglītošanos pie Superdonalda?
Ta dos Tev pēdējo slīpējumu!
Tavs rezultāts: sevišķi drosmīgs.

№

Saskaiti savus rezultātus:
par katru sarkano aplīti tu 
saņem  - 5 punktus,
par katru zilo - 3 punktus, 
par katru dzelteno - 2 punktus, 
par katru balto -1  punktu.

Tava drosme ir mērena, bet tas 
ir pietiekamijo tā mazāk izpaužas 
ārējā veidā. Tev būtu ļoti ieteicams 
pavadīt kādu nedēļas nogali kopā 
ar Superdonaldu.
Tavs rezultāts: krietni drosmīgs.

Šķiet, ka pagaidām Tu esi 
zaķpastala. Tavi muskuļi trīc 
kā zaķu ļipiņas. Nogaršo 
riekstus ka Surerspruksts! 
Tavs rezultāts: Tev ir visas 
izredzes kļūt par drosminieku.



Un ka mēs to 
izdarīsim, gudriniek?)

Mums bija gana viegli 
ieklut muzejā, vai ne? 

Vienīga problēma bija, 
ka no ta izklut!

Tagad šī problems 
ir atrisināta! Laižam 
atpakaļ un paskatamies' 

cik daudz naudas ir j ^  
musu cucinā-banka! 4

Apstājies tūlīt aiz stūra un gaidi, _ 
kad nostrādās signalizacijal Kad parādas 

policija, drāzies prom ka traks!

Noliksim kastes_šeit, 
lai uzraugs tas 

nepamana!

Hi-hi! Tikpat ka paņemt 
ledenes mazulim!

Kungi muzejs 1 Ja, meistaru prasme ir 
tiek slēgts Vvienkarši apbrīnojama!
pec piecām r?____________ r"

minūtēm! J / y / \ ] [  V
f e i r ------- ~ ^ < / / /  / (  Ja gan, V

ļ r V  patiesam! I



Viņš nekur nepaliks! 
Es liku aizsprostot ceļus!

19

Tur noteikti beg zagli 
-ļ Sekojam!Dūži arī klat! 

Man laiks laisties!

lēnesserdzīgais Tas vadītājs laikam iedomājas 
ka ir kaskadieris!

Viņš. drazas atrak 
neka Saudiaa Pīle 

rallija!

Ceļu cuka!



Apturēja gan!

Aha! Viens no 
Suņapuikam!

Mes tev radīsim 
ka apzagt 

muzeju! /

Viņš nav 
viens no zagļiem

Mašīna 
neka nav!

ieliska doma, šis balons! 
Tadu vajadzētu visiem 

muzeju zagļiem!
Hi hī! '

T as būs 
visdārgākās 

plumes, Kadas 
jebkad esi 

ēdis!

Lūk, te bussoda talons 
par atruma pārsniegšanu, 

bīstamu braukšanu... un. 
un... miera traucēšanu!tu

E... Es kavējos 
uz vakariņam! 

Mums šovakar ir 
plūmju torte! Mani abi 

brāli to mājas
gatavo!

Liegi aizslīdēt nakti
Tikmēr - ( Kartībā! Balons ir

V gatavs startam! j

" Lieliski! Es 
savacu monētas! 

Mums atliek tļkai 
vsesties iekša un..

20



Skaties!
Viņi to ir noķēruši!

Nieki! Ar šo zeltu mes 
viens divi samaksasim 

visus vina sodus!

Paskatieties augšup! 
! Suņapuikas! "  

plūmju tortes! Ka tevi!
Tie irparejie Suņapuikas! Kas gatavo 

>! Ki

Un viņi ir paķēruši līdzi 
arī somu ar laupījumu!



ĶERTS UZ BUNDŽĀM
/\ , •

D9&&Q

“Kola-pek”! Ka reiz 
priekš manis!

Vel mazjiet 
pietrūkst!

22



I Piedošanu, 
kungs! Mums 

nav palikusi 
neviena!

Divas bundžas 
“Kolu-pēk”!

Visa pasaule nav neviena, kam 
butu pilna garaža ar “Kola-pek” 

bundžām, vai ne? ^

23



Velak

Ver tik vaļa, JN 
/aargais! Tev ir iespeja 
sasveicinaties ar lielas 

balvas ieguveju!
Es naku pieprasīt 

\  savu Kārību
l  ceļojumu! A

iramo*

Pagaidi seit!
Es piezvanīšu 

------------ ! šefam!

Ne taču! E sve l neesmu_pilnīgi jucis!
Es tas vācu tadej, lai laimētu bezmaksas 

ceļojumu divreiz apkart Kārību jūrai!

Nac līdzi! Mes iedzersim ^  
uz manu veiksmi no šīm divām 

bundžiņām kas manu vākumu 
noapaļo līdz desmit tūkstošiem! 

Tad es noīrēšu smago mašīnu 
un došos saņemt

balvu! ,—-■

Kungi! Ir noticis kaut kas neticams 
Kada traka pile ir ieradusies 

-__ pec balvas!
Jus jokojat!

24



Desmit tūkstoši, Y  Tikai mieru, Daka kungs! 
;s saku! D-desmit vMes esam pārliecināti, 

tūkstoši! ks cackaitiiamk a  c a c k a i t i i a m

Konkurss noslēdzas 
šopecpusdien pulksten Jrijos! 

Ja līdz tamjaikam jus 
varat paspēt sadabūt 

pedejo bundžu, ceļojums , 
irjusu! )

Deviņi tūkstoši 
deviņi simti deviņdesmit

Ļoti uzņēmīga pīle, vai ne? Tagad pulksl 
ir viens! Es baidos, 

ka viņam nav 
iespeju!

25
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Drīz vien Viņš apsedas iekost! 
Tagad viņš noteikti 

attaisīs kolu!

Viņš to Y  ; 
n-nēdara! )s~

Vai tad šim vīram 
nekad neslāpst?

Paklau, vecais! Liekas, 
, tev izkrita nauda!

Lugtum! Labu apetīti!Paldies!

27



Tas nebūs ta, 
ka es to patiešam 

nozagtu! Es domāju, 
es par to samaksaju 

hamburgeru 
estuve!

VAĀH

Ak, tētīt!
Cik ilgi viņš to grasas turēt 

ledusskapī?

Tikai ne to! Ja viņš skatīsies TV 
viņš var aizsnausties 

\  no garlaicības!

Miesnieks! Gala!



Ta gan! Viņš mēģina mani ar to nokautēt!,
Vai nevaretu m a z l ie t _____ <4

^ -------- , maigak, ko?! J T  1 1

Mmmff! Br! 
Nav jau grūti 

to iztaisnot! _ 
Ja„vel man palīdzētu 

Svarcneģeris!

Jaunatne š_odien ir 
tik atlētiska!

Nav 
laika 

skriet_ 
apkart!

29



Bez piecām trīs! 
Es paspēšu!

Nieki!!
E-es vel varu

paspēt!

/  Vel divas minutes! 
(Uff! Gnn!) T-tepat jau ir!

M-minute!
(Uff! Gnn!) T-tepat



Atvaino, 
veco zēnTe bus pede ā 

bundža! (Uff!)
:-es p-pieprasii sav ii 
Kārību ceļoju

Turies sīksti, veco zen!
Bet konkurss ir 

--------- 7 . nosledzies!

Uuuuuhhhhh!

Pec
dažam
dienam Ja! Es degu 

nepacietība

Nepavisam! 
Ja tev pašam ir 

savs kuģis!

Luk[ Lieliskais kuģis 
Kola-pek Bundža^! Blīvēts 

no desmit tūkstoš 
bundžām!!
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Alvils  StrTkeris  
-14  qadi,
sarakstīties ar 13-14 gadī
giem zēniem un īpaši mei- 
tenem latviešu vai krievu 
valodā. Patīk grupa 'Ace o 
Base', 'M e ta ln c a . 'Take 
th a t1 un citas. Veļas foto.

Kārlzemnieki la-2 , &1< 53 
Inčukalna pag., Rīgas raj., LV 2141

Z i t a  M azzarina  
-12 qadi, 
sarakstīsies ar 
vienaudžiem 
latviešu valodā. 
Patīk kompjuter- 
speles.
Ventas iela 8-7, t/n  Zūras 

Ventspils raj., IV 3623

-12 qadi, 
sarakstīsies ar 
vienaudžiem 
angļu valodā. 
Patīk lasīt un 
spele t  futbolu.

-11 qadj, 
sarakstīsies ar 
vienaudžiem 
angļu valodā. 
Patīk lasīt un 
dejot.

Nāifuse TN. 10, Viljandi, EE 2 9 0 0  ESTONIA

Helvita  J a u n z e m e Iveta K ar lš t rēm a  
-13 gadi, _
veļas sarakstīties  ar vienaudzi 
meiteni latviešu valodā. Interesē 
mūzika1 Patīk dejot un iet —

S iq n e  B ērz iņa  S a n ta  B ērz iņ a
-10  gadi, -7 gadi,
veļas sarakstīties  veļas sarakstīties
ar 7-15 gadus ar 7 -12  gadus
veciem veciem
bērniem. bērniem.

veļas sarakstīties ar 11-13 
gadus veciem zeniem un 
meitenem latviešu vai 
krievu valodā. Veļas foto. 
Interese dejošana, zīmē
šana, dziedašana, spele 
klavieres.

^ 'M u i i a a ļo s 1, Vārves pag.,
Ventspils rajons_ _ _ _ _ _

sarakstīsies nr vien
audžiem latviešu va
lodā. Patīk mācīties, 
lasīt Mickey Mouse. 
Vēlams foto.

Stirnu ielā 2 1 - 8 9 ^ ^  
Rīgā, LV 1084 _

muzika1 ra t ik  dejot un iet uz v  
disemtem, ari sportot. Veļams \

IežniecTba, Gaujienas 
Alūksnes raj.. IV  4:'Saulstari', Vārme, Kuldīgas raj., LV 3333

Kārlis  E rglis-12 gadi, 
.  veļas sarakstīties un 
^  iepazīties ar 11-12 
, N ^ g a d u s  vecu meiteni,

Sahaiwa 7-61, Rīgā,

P i l l e -R i in  Z i l lm e r  
-12 oadi,
sarakstīsies ar vienaudžiem 
angļu valodā. Interesē ba
lets un peldēšana. Ir gadu 
veca māsiņa Anni.

Ed. Vilde 104-104, 
Tallinn 2 9 , EST(

Mustamae
rONIA

■i visai bieži būs sastopam a gan T \ 
o Gika veļas palīdzēt m um s,taupi 

galu gala - ari naudu. Šoreiz 
^  lasītajiem.ilite Mickey Mouse

E sat mTJi sveicināti! _
Zinu, ka cilvekiem Latvija nav viegli. Daudzr 
nevar samaksāt par gāzi un elektrību, daudzi 
joprojām drebinās aukstos un mitros dzīvokļos 
"bez siltā ūdens un cerībām, ka reiz kaut kas 
mainīsies. Tomēr varu apgalvot: ja taupīsim 
enerģiju, mēs visi dzīvosim labāk! Tie nav tukši 
vārdi - nav taču grūti aizgriezt krānu, izslēgt 
spuldzīti, aizvērt durvis ... taupīsim enerģiju, a  
jo cilvēku dzīve bez tās nav iedomājama! 
Atskatoties senos laikos, redzam, cik daudz 
dažādu enerģijas veidu cilvēks ir iepazinis un 
iemācījies izmantot. Yc
Vispirms - saule un ūdens. Tie ir neizsme-\ 
|a_mi un mus nodrošina ar siltumu un_ 
pārtiku. Latvija izsenis izmantota ari vēja 
enerģija (piemeram, dzirnavu darbinašanaL 
un, ta -p a t ka ūdens, elektrības ražošan^V 
Ogles, nafta un gāze ir jau modernāki ^



1994. gada Pasaules čempions minikara 
Kārlis ravlovičs ar zelta medaļu.

Vācijas pilsētā Berau (Svarcvaldē) 1994. gada jūlijā notika Pasaules 
čempionāts minikara. Latvijas sportisti šaja sporta veidā pirmoreiz 
izcīnīja tik augstas starptautiskas godalgas. Komandā bija seši braucēji,

bet par Pasaules čempionu savā vecuma 
grupā šajā visai riskantajā sporta veidā 
kļuva latviešu p u ik a i/-  ■ .  n  i . v
' Kari $ ravlovičs.

rīdzinieks, sporto Rīgas 
auno tehniķu stacija, oet 

par visu parejo viņš 
te pasrastis pats.

Latvijas minikāra komanda 
pirms izbraukšanas uz 
Pasaules čempionātu. 

Pirmā rinda - Kārlis Favlovičs 
l un Maris_ Liepaskalns^ otra 
rinda no kreisas - Kristaps Gode, 

Armands Jekabsons, Kristaps 
Putniņš un Kaspars Gulbis.

V

- Kas tas vispār ir - minikārs?
- Kaut kas līdzīgs kartingam. Bet ripo no kalnabez 
motora un pedāļiem - ir tikai bremzes. Latvija trase

Sarasti ir 400-50’0 m gara, ārzemēs to mēra 
ilometros (Vācijā trase bija 1800 m ^ara).

- Cik ilsp ir tavs treniņu laiks pirms šī čempionāta?

- Kur Rīgā var trenēties nobraudeniem?
- Rīga nevar. Ir tads Klaņšļu kalns pie Ķekavas, tad Sigulda - blakus bobsleja trasei. Dzegužkalna, Līgatne, ari Murjāņos ir 
trase. Treniņiem aiziet gandrīz visas ferivdienas. Citādi nevar, darbdienās nepagūtu izbraukāt.

- Kādi bija galvenie nosacījumi, lai tu brauktu uz šo čempionātu?
- Mēs braucām vairāki. Es savā vecuma grupā Latvijā biju sapelnījis nepieciešamo I vietu skaitu (7 diplomi divos gados).
- Un kas, tavuprat, bija galvenie nosacījumi tavai uzvarai?

.-profesionāls autorallija 
ūnijas (viņiem ir ap 

, el piedalītas braucēji no Beļģijas, Francijas, Vācijas, manā klasē pavisam 
ap 8 dalībnieki, un mans komandas biedrs Māris Liepaskalns ieguva II vietu!

- Ka noritēja sacensības, kā tika vērtēti rezultāti?
- Mums bija viens treniņbrauciens un trīs sacensības. Laiku noteica pēc fotofiniša (Kārļa labākais laiks -1 min 21 sek - Red.).
- Kas jļādara, lai iegūtu pēc iespējas mazāku nobraudena laiku?
- Dziļijaiegulas mašīnā, lai nav vēja pretestības, labi jakantē līkumi.
- Un bailes? Ir kādreiz bijušas?
- No kalna. Kad redzu kalna stāvumu. Kad braucu leja, tās pazūd.
- Kas ir tavi paši spilgtākie iespaidi no Vācijas?

*r= ------- <-<= f — .-f-fc-i tt— »-->-----applaudeja, klapga pa muguru,
brīvu.speieta Latvijas mmnu. ias bija loti svinīgi, rec tam diju tiK populārs, Ka pnsetu ielas aaouju saldējumu par 

; par tevi visstiprāk turēja īkšķi?
- Mamma, tētis, māsa. Latvijas komanda. Tagad, kad skolā un klasē visi ir uzzinājuši, ari priecājas.
- Kādā veidā Vācijā sazinājāties?
- Vācu valodā, protams. Man palīdzēja Armands Jēkabsons, viņš labi zina šo valodu. Un viņš ieguva Latvijai nozīmīgāko

- II vietupieaugušo klasē, 
tev patīk daiīt no skolas brīvajā laikā?
Spēlēt basketbolu. Zīmēt - piemēram, jusu žurnāla varoņus!



Šogad -
4 MICKEY MOUSE EXTRA

izdevumi. Tajos - dažādi joki, blēņas un 
pekstiņi. ^ ’

Pirmais ....
žurnāls

nepienāks, bet visi varesiet to  
u janvāra beigās! ^ M h n ^ ļļS J

SLEPENU
Q y Q p | g y

.  ROKASGRĀMATA-
tās ir burvju mākslas 
un spēļu triki, gardumu 
receptes, ūdenskritumu, 
saules un puķu noslēpumi, 
ko Tiks, Tiks un Triks ir 
apkopojuši tieši jums!

DAUDZI PASAULES SKAISTUMA, SPĒKA UN  
CUDRiBAS NOSLĒPUMI - ARĪ JAUNAS SĒRIJAS 

M ELN I JĒRI PIRMAJĀS ARAMAJĀS:

A S T ĪT I f T

Ķ I N I E Š U  F A B U L A S
l a t l N U  TAUTAS PASAKA


