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•āju acu priekšā raidījumā 
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HOLIVUDA AICINA

Klāt brīdis, kad Dakburgas 
Amatieru teatra biedrība 
sākas gadskartejas 
izrādes mēģinājumi -

Luga, ko mes 
uzvedīsim šogad, 
draugi, ir Dikensa 

“NiKOīass NiKlbijs

f  Pasākums '  
' godkāres 
apmierināšanaiL

Cik veiksmīga 
W  izvelē, direktora 
H  kungs!

Ķersimies pie lomu sadales!
Galvenā, protams, ir Nikolass. Nikolasu spēlēs mans krustdēls, 

šis jaunais talants!
'Ta ir kā radīta man! 
Es vienmēr dziļi sirdī 

esmu juties'
L kā Nikolass!

Tālāk seko 
nežēlīgā skolmeistara 

Skvīra un viņa sievas 
| ■— ' lomas.

Tās spēles 
Donalds un 

Deizija
Vai nav burvīgi. 

Donald?Nikolass!

Tulkojusi Renāte Punka



Nekā burvīga tur nav! 
Kāds man prieks spelet _ 

tik nepievilcīgu tipu ka 
Skvīrs?

Bet padomā, 
kas par iespēju!

Spēlējot tadu tirānu ka Skvīrs, tu varēsi 
parādīt visu savu aktiera talantu!
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Kā jau nabaga bāreņiem,
. jums allaž jāizskatās iebiedētiem. . 
[Hei, mazie, jus tak nemaz neapjēdzat,
1 kada izskatās pārbijusies pile! 1

Pagajuši jau 
daudzi valcari -

'Neviens man nevar pārmest, ka es 
nebūtu darījis visu, lai iedauzītu 

lomas jusu galviņās. Nelaime tā, 
ka nevienam no jums / 
nav ne piles ta talanta\ 

kas dots man. ]

Mums ir jaunumi, draugi! 
Teātrī ir slavenais Holivudas 
kinorežisors Mikslis Mogulis! 

Viņš droši vien meklē jaunas 
zvaigznes savām filmām



M-m-man j-j-ja; 
s-aka, daa-ar< 

kollēģ-ģ-ģi
Priekškars veras! 

Atcerieties -  jums jādara. 
ko spējat!

Ak, esmu tik 
ne-errvoozs

Tavs iznāciens. 
Donald!

Hā! Es parādīšu sim 
Hoiivudas režisoram, 
v ko nozīme tēloti—

f  Cst, cstvtu tikai 
paklausies so nervozo 

stostīšanos! ā

f _ Nu jā,_protams!
Zeni dabūs nogaršot 

tavu lielisko biezeni asins 
stindzināšanai -  nē,

^  asins attīrīšanai!

Ei, Skvīra kundze, _ 
būs reiz ēdiens galda: 

vai ne? Atbildi, 
sieviete!



Ak viņi neēdīs?
Tad naksiés pagaršot manu rīksti! Ed, ed, līdz šķīvis tīrs, 

jo tā lieku es, kam vārds ir 
Skvīrs!

CstJ ^ 
Nepārcenties 

Donald!

Ho-ho! Man šķiet, 
es spēlēju iespaidīgi

Kad izrāde galā Bravo!

Lieliska
izrāde!

“Jūs un jūsu trīs krustdēli tiekat lūgti 
ierasties rit pīkst. 11 Ričas viesnīca”. 

Un paraksts -

Mikslis Mogulis 
Johoho-o-o!

Vai tu nenāksi uz aktieru ballīti 
Donald?



Donaldam domas 
skrēja vēja spārniem, 
un miegam neatlika 
vietas -

Mmmm,
_ interesanti, 

kada gan bus mana 
Holivudas zvaigznes 

karjera?!!

____________M

''"Ak, ne, nekādus^ 
autografus. Es taču 
nedrīkstu nokavēt 
ceremoniju, kurā 

v man p a sn ie g s^ Oskaru!

Ja, es aribetu, lai tu esi man blakus 
viesnīca, Deizij, un dalies ar mani 

manas dzīves lielakaja > 
triumfa! ef  fefefrr"------------------

Nakāmajā
r ita -

Mmmm, kad es bušu filmu zvaigzne, 
es algošu kādu, kas liks grauzdiņus 

man mute -  kumosu pa kumosam...

Nolaidies no mākoņiem, tēvoc, 
vismaz, kamēr zināsi, kāpēc 

Mogulis grib tevi redzet!

Ir jau pari 
vienpadsmitiem 

tēvoci Donald • __
Phe! •

Man nepatīk steigties 
un Mogulis to zina.
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Nabaga tēvocis 
Donalds!

un jūsu paraksts 
uz viņu līguma! Viņam ta ir traģēdija -pārliekas paš 

parliecinatības
v  dēļ. ,

Labi, Moguli, man nav iebildumu 
doties uz Holivudu, bet tikai tad,

ja maksāsiet labi un līgums būs 
—ge ja» man pa prātam. _____ .

Viņi lieliski atbilstu trim lomām mana 
jaunajā filmā, taču man, protams, 

jums kā aizbildnim 
mt jālūdz atļauja -

Te bus kads pārpratums! 
Tas, kurš mani interesē, 

nekada gadījuma 
neesat jū s -
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Sasodīts! 
Lūka atkal slikti 

darbojas!

Es tūlīt 
labi ieeļļošu

lūkas v iras-a iii



Aķ, nē! Atslēga!
Tā taču ir tikai viena un 

atrodas mana galda atvilktnē!

Donald!

i l  f  Ziņu! Esmu Knaps Makdaks, esmu 
ārpus savas naudas krātuves sīs 

nolapjtās lūkas dēl, un tagad man 
ātrāk jatiek atpakaļ iekšā.



Man slēgtas 
pasaulē visdrošākās durvis, 

un viss. pateicoties manam 
amurgalvigajam krustdēlam, 

kurš droši vien guļ 
H kā nosists! >

lai tieku atpakaļ bez 
kaut mazākā

Lūka biroja joprojām ir vaļa, 
He, he, man uzreiz vaiadzej 

to iedomatiesf

Eja ir pārāk stava un slidena. 
Man jaļzdomā kaut kas, 

lai pēdas neslīdētu...

Šķiet, es zinu, 
kur kaut ko tādu var dabūt.



I  ^Izmēģiniet manu Rāpies stāvus ^ 
I  brinurpļlmi, Mgkdakā kungs.

■ ■  ļJJums tikai jāuzziez mazliet uz savam
------ zabakzplem, un jūs rāpsieties
pa oamu sienam — — T. , , 
sts Zirneklis Daks! il ^3 -

Drīz 
vien -

m

BRUNO BEZBREMZE 
UISA  

IZGUDROTĀJS



Au! Aunapiere! Vai tu nezini 
satiksmes noteikumus?! Vienmēr 

priekšroka augšup 
.  braucošajiem!
HL-

W  Pazudi no manām acīm, X  
/  pirms esi sagādājis vel kādas I ļ§  

J ļ i  nepatikšanas! Skic, āmurgalva, J-d 
tu, slinkuma lāpītājs!

1 %h r̂ m I

■ B l

Turpat aiz stūra -

Re, re, kur redzama 
(Knapa naudas mājas 

iekšpuse!

Nekas nav tik 
satraucoši skaists, ka 

skats uz Knapa Makdaka 
naudas krātuvi.

Vai vēl ir vajadzīgi 
ienaidnieki, ja ir tads 

krustdēls? Nu labi! 
|g  Vismaz ceļš 
■  augšupkapie'nam 

ļ  brīvs -

Ko gan Bruno gribēja man teikt?!
Vai manle būs japaliek uz visiem laikiem? 

Ak, kāpēc es aizsutiju prom Donaldu?

O-ho, nu gan ieķēpajies zēns!Sit mani nost, 
tas taču Knaps 

Makdaks!
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Viņš taču nevar pakustēties.
Liekas, viņa pēdas pielipušas 

j. ielvei.

Ja esi, mēs tevi apcietināsim 
par nepiedienīgu uzvedību, 

ho, ho!

Hei, Makdak, tu tak neesi
—,--------a r- , piedzēries.

ko? ,
Ahal Lūka bijusi atstāta vajāt

Puikas, ta liekas, viņš palicis ārpusē un 
mēģinājis uzrāpties atpakaļ pa eju, bet, 

. , r-, ,  lai neslīdētu, noziedis 
zoles ar līmi!

Nav slikta 
doma, 167! Skaidrs! Tāpēc mums 

tā butu jāaizņemas!

Neuzdrošinieties 
Palīga! m

761, nepiemirsti cilāt pēdas, lai tu nepieliptu.
Kad būsi augša, met tik laukā naudas maisus. Mēs 
‘‘aizņemsimies’’ mašīnu, kas tik ērti te apstājusies,

' un aizvedīsim ķērienu prom, he-heLg

Luk, lūk, ķepauši šai jaukajā pasakumā 
mums nav vajadzīgi, 

jigjglļ vai ne, Makaak?

Prrkkttt!





Suņapuikas!

Til  divkaršais stulbeni, kur tu biji visu šo laiku? 
Ātri drāz pēc policijas,_es gribu apcietināt 

Suņapuikas un aabut atpakaļ
savu n a u d u ! -----  -rt

20 Turpinājums 25. Ipp.





SUŅAPUIKAS
Dakburgas šausmas

Te Tti sastapsi dažus 
Dakburgas iemītniekus, 
kurus Tu jau labi pazīsti, 
kā arī uzzināsi daudz 
ko tādu, par ko Tev 
nekad iepriekš nav 
bijis ne jausmas.

Cik tad īsti bandā Suņapuiku? Viņu ir tik daudz, ka paši 
Suņapuikas reizēm netiek īsti skaidrībā par savu skaitu,
un  būtībā nav nem az tik viegli to noskaidrot. Dažreiz 
noziegumus izdara trīs bandīti, dažos stāstos parādās seši, 
bet laiku pa laikam viņu ir vairāk par desmit!
Patiesībā buņapuikas ir vesela noziedznieku dzimta, kuras 
locekļu skaits nem az tā īsti nav zināms. Banda, kas darbojas 
Dakburgā, ir tikai sīka daļiņa no lielās Banku apzadzēju un 
jūras laupītaju arodbiedrības.
Sis organizācijas nodaļas aktīvi darbojas daudzās pasaules 
valstis.

Te var redzēt, kā 
Suņapuikas tiek dēvēti 

to valstu valodās, kur 
tie visbiežāk sastopami:

angliski
norvegiski
zviednski
somiski
franciski
vāciski
itāliski

- Beagle Boys

- tJjomiigan
- KarhuKopla
- Les Rapetout
- Panzerfcnacker
- Bassotti

Suņapuiku tēva vārds ir Krampis. 
Jaunības dienās viņš ir nodarbojies 
ar upju pirātismu, bet vēlāk - kopā ar 
saviem dēliem - nodibināja bandu, 
kas aplaupīja Misisipi upes kuģus. 
Tolaik tēvocis Knaps kalpoja par kuģa 
puiku uz tvaikoņa "Dolāru princese", 
un uz šī kuģa klāja viņš pirmoreiz 
sastapa Krampi un viņa dēlus. Tieši 
tēvocis Knaps iesauca šos laupītājus 
par Suņapuikām.



LJ~A 
\>~

Tu taču vari uzšūt roku sildāmo mufi no tām ādiņām, kas 
- _____  mētājas pa māju!Mēs, Vecmāmuļ, 

netiksim ar to 
galā! 1

Šeitjus redzat Suņapuiku bandas 
vecāko locekli. Visi bijā 
Vecmāmuļu, un, kad viņa 
sadusm ojas, vīsi ņem  kājas _ —

G R R R !

dimantiem.

Vai nevēlies kādu 
cukurgailīti?

.viņa

¥ KASI 
KURS 

IR?

rvaut arr ouņapuiKU trančTā ir 
^krietns pulciņš ļaundaru, dažus 
no tiem mēs pazīstam labāk 
nekā pārējos. Te redzama kom

pānija, kura sasto 
pama visbiežāk

176-716,176476 Ofl 176-617
Kad 176-167, 
176-761 un 176-671 
nepieciešama 
palīdzība,viņiem 
nāk talkā tris draugi 

ar numuriem 
176-716, 176-176 
un 176-él7.

176-671
Slinkākaisno 
Suņapuikām 
neapšaubāmi 
ir 176-671.

majai ueKsmei 
pārlieku neap
grūtināt sevi, 
daudzas veiks
mīgi izplānotas 
blēdības 
detušas 
neveiksmi.

176-167
Kad jāizstrādā 
smalks plāns 
vai jāatrod 
pārsteidzošs 
risinājums, 
attapīgākais 
gandrīz vien
mēr izrādās 
176-167. 
Patiesībā viņš 
nemaz nav tik 
ģeniāls, kā pats 
iedomājas - visi 
viņa plāni gala 
beigās tomēr 
nez kādēļ 
izgāžas!

176-761
Vienīgais bandas 
loceklis, kurš karsti 
vēlas nokļūt cietumā, 
ir 176-761. Reiz 
viņam paveicās: 
cietumā cepa pīrāgu 
ar žāvētām plūmēm, 
un tas bija viņa 
dzīves krāšņākais 
bridis! 176-/61 ir 
Suņapuiku bandas 
gardēdis un 
krējumlaiža.Ja 
teikšana būtu viņam, 
banda laupītu tikai 
konfekšu veikalus 
un beķerejas.

Vecmāmuļ. 
vari paciesties pāris 
gadu un kļūt par 
aivmiļjono pircēju!

Rezgaļi ir Suņapuiku 
bandas jaunākie 
locekļi. Tā kā viņi 
par bandītiem ir 
kļuvuši nesen, 
jaunuļiem nākas 
samierināties ar 
mazākiem cipariem 
uz drānām.
Rezgaļu numuri ir 
1, 2 un 3.

Sveiciens visiem, 
kas virzās uz 

savu mērķi tikpat 
cītīgi kā mēs - 

S u n a p u i k a s !



A A  • 'V W O  P ”

piedāvā jaukas izklaides iespējas ikvienam 
arī Tev! Aprīlī sākas a tpū tas sezona 

un parkā
Vācijā, kā arī atrakciju

Somijā. Nenokavē};
Ceļazīmes cena

i r

bērniem ir no 
6 5  līdz 130 Ls, 
tā  ir atkarīga

āgan no ce|ojuma 
ilguma (3-6 dienasļ 
gan arī no tran s 
porta veida - lidojot' 
lidmašīnu, jāmaksā 
dārgāk, braucot ar 
autobusu - lētāk.

Sīkāka infor
mācija pa tālruni 277160, 

ja u tā t  Aleksandrai.

r \ ā .

Vai Tu pazīsti mazo Jeņķu picas vīriņu, varbūt esi viņam devis arī vārdu? y Tādsbija žurnālā MICKEY MOUSE № 2  izsludinātā konkursa uzdevums.
Šoreiz - zīmēšanas konkurss. Tev, ņemot talkā krāsas, izdomu un asprā- 

tību. uz zīmēšanas lapas jāattēlo PASAKA PAR MAZO PICAS VĪR IŅU.
Zīmējumu iesniedz JEŅĶU PICA pie kases (Brīvības 7 0 ,  termiņš līdz 1. maijam). Neaizmirsti uzrakstīt  
savu vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un telefonu . »■/>«

^Konkursa uzvarētājam - vērtīga balva no LEGO; 5  labākajiem - pusdienas ar ģimeni JEŅĶU PICA. AA



Kā redzat, jūs esat sveiks un ļ  
vesels, visa Ķēpa drīz J f .  '  

ļ^Šķiet, tuvojas negaiss!^

S m

------------------ ,  7; -  ■■ - |



l i e l a i s  h e i  u n  ļ a u n ā  a c s

lr lielās basketbola spēles diena, ļ 
kad Dakburga cīnās pret Zosuleju 
un reportieri Mikijs un Spruksts 
gatavi par to ziņot -

. '.U esi pieredzējis 
līdzjutējs, Spvrukst: ko tu 

aoma par šīsdienas 
spēli?

Lieku galvu ķīla, 
ka Dakburgas komanda nezaudēs.

Mikij!

Kamēr mūsu komandas 
zvaļgzne ir Lielais Hei, 

ta ir nesakauiama,
. tas skaidrs kā diena!

Paskat, 
kur mūsu sāncenšu 

reportieri gaida spēlētāju 
ierašanos.

Tev gan ir laba oza, 
Sprukst! Varbūt mums 

izdodas dabūt no Hei 
sevišķu interviju! a





Lielais Hei, es negribēju tevi 
pārtraukt, bet man janodod ziņa 

no kādas līdzjutējas!
" Tā ir kāda veca 

dāma -  tava teva 
līdzjutēja. Viņa gribētu 

tevi satikt pirms 
spēles.

Ak, protams

Tikai viņa ir ļoti 
kautrīga un negrib nākt šurp. 
Vai tu neiebilstu, ja es tevi 

aizvestu pie viņas?

Protams, nē! 
Iedomājies tik 
sena teva 

līdzjutēja!

Klau, Sprukst, spēlei 
=sS^^prīz jāsākas. Labak 
* )K ^vesim uz komentētāju 

kabīnēm.

Pareizi!

O-o-o! Paskat, 
kas par pūli. Mēs 

nepagūsim laikā!
Es jums palīdzēšu.

Ejiet pa so eju 1 
Tā ved zem stadiona tieši uz 

komentētāju tribīnēm.
Paldies! PasteidziesL 

Sprukst! Mes 
edrīkstam nokavēt 
speles sakumu.



Heij Miķij, 
paskaties šurp

Vai tas nav Lielā Hei medaljons?

SILTUMMEZGLS Izskatās tieši 
tāds pats!

Varbūt Hei ir « 
tur iekšā? Āreče! 

Rokas augšaS ILT U !

Vai tas ir kāds 
stadiona darbinieks?

Hei! Tas taču ir 
Zosulejas komandas 

treneris. ^
Nevienam _

nekusteties!

Un Lielais Hei 
sasiets, ar aizbaztu 

muti!

Arī jus abi, kas bažat degunu, 
kur nevajag, paliksiet te sasieti, 
V  aizbaztam mutēm!

~  Tapec, ka esmu
neprātīgi izmisis.

Ja Zosuleja zaudē, mans gods 
pagalam, un tas notiks, ja 

. Lielais Hei izies laukumā!ÉF _Bet
SL kapē-pčpč.



^  Bet, ja Hei ^  
7  neparadīsies, jo 1 
'tupēs siltu mmezglā. 
gan manai koman
dai pietiks spēka 

v uzvarēt! i 
V  Sveiki I A

DaKburgas Komandas zvaigzne
Lielais Hei ir  mīKlaini pazudis. 

Spelei jasaKas bez viņa.

Durvis ir pārāk smagas 
lai tas izgāztu. Mums 

jāatroa cita izeja!



-  un tevi, Mikij 
par bumbu...

P 'E s esmu 
basketbola 

zvaigzne 
vaj neesmu? 

Ja mes šo šahtu 
uzskatam 

jv par grozu -

Ta bijapirma reize, 
kad es piedalījos basketbola spēlē

Viss^kas 
mums japaveic, ir 

trapii vienu otrā!

Tas tik ir 
metiens, Hei!

m  Cst! Vai tev ir _ 
yk siltummezgla atslēga?

Ne uz 
ilgu laiku!

Mēs tūlīt 
dabūsim viņus 

arā!

Vel 5 minūtes, 
un Zosuleja bus uzvarējusi!Redzi, tur ieslēgts 

Lielais Hei un mans 
draugs Spruksts.

Uz priekšu,
Hei, vairs nedrīkst 
zaudēt ne mirkli! ,



Šis puisis nav nekāds sportists! 
Viņš pelnījis krietnu sodu!

Hei gust punKtu!

No manis 
viņš dzirdēs 
ne paris vārdus 

vien!

Г  Tagad es gribētu 
pārmīt pāris vārdus 

ar Zosu lejas 
l  komandas . 
\J re n e r i!" ’ -Jm

ОакЬигда uzvar: 110:106!

Viņš to paveica, Sprukst! Viņi to paveica. Bet mēs 
ne! Ne mes dabūjam roka Zosulejas komandas 

treneri, ne arī pabeidzam savu interviju! y

Nūja, Mikij! Tomēr spēle 
izrādījās pat vēl aizraujošāka, 

neka es paredzēju!

Ķ "JA tnU



Neiespējami!
Mēs to nekādi neizvilksim laukā!

Tad nē jau! Es visu esmu 
izplānojis!

UZBRUKUMS PA STA  VILCIENAM

Tam, kurš teicis, ka noziegums nenes peļņu, ir 
taisnība -  atkal lauskas vien!



V
Pasta vagons aizripos pa atzara slīpo nogāzi 

un mes bez steigas 
varēsim

Tas buspavisam vienkārši!
Man tikai jaizlien ārpuse un jāatvieno vagons.

Nu ko, dodamies uz atzara vietu!

Un ta 
nakamaja 
diena -

Mums tikai atliek atkabinat pasta vagonu, 
kad tas nonācis pie atzara.

Z ' Un kāpēc ne?
Mēs izmantosim veco atzaru,

kas ved uz pamestajam raktuvēm. 
Pārmijās joprojām darbojas!
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Ārpuse Patiešam gudra doma -  
sūtīt tam līdzi apsardzi.Mēs nedrīkstam riskēt ar šo 

zelta sutijumu Zosu iejās bankai!

Novieto mašīnu 
kaut kur talak no acīm!

Re, kur tuvojas!
Mēs esam ceļa uz bagātību Tiks darīts!

Es noliku mašīnu tur, 
kur neviens to neieraudzīs! Vilcienā Laiks ķerties pie pasta vagona!

He-he, ardievu 
vilcienin!

Re, ka aizbrauc, 
ne nieka nenojauzdams, he, he!





Tagad mes atlaidīsim savu 
rokasbremzi un ļausim nogāzei 

paveikt pārējo! éT~
Gudra tev 

galviņa, 1671

-  un tad atkabinat 
viņu vagonu no museja!

Kad šie attapsies, kas noticis, 
būs jau pārvēlu! Aidā! Uzmanību, visi uz borta!





Nu, mums vismaz 
nenāksies spridzināt seifu!

Grab, cik vari panest, 
pirms sargi tikuši līdz šejienei.

Skat, kur aizripo musu laime! VLaižam  pakaļ

Ohoho! 
Paskat' tik uz šiem

zelta stieņiem ^  Kas tā vien gaida, 
lai tos uziasītuf



Ak, patiesi! Lai jau mūk! Zelts un vagons ir 
mūsu rokas!Laisties lapas

Brr! Nakamreiz, kad plānosi uzbrukumu 
pasta vilcienam, nopērc mums 

atpakaļbiļetes!
, Iet majas kājām -  tas ir slikti, 

iet majas tukšam rokām...
Sasodīts! _



Ieva Zālīte
-1 3  gadi, sarakstīsies ar 12-14 
gadus vecu zēnu un meitenēm.
Rakstīt latviešu valodā.
Patīk sports (rokasbumba). Obligāti foto.

Liene Romaņuka 
- 1 2  gadi, sarakstīsies ar 12-13 
gadus veciem zeniem un meitenem. 
Rakstīt latviešu, krievu vai angļu valodā. 
Patīk sports. Lūdz pievienot foto.

Padures ielā 13-8, Aizpute, Liepājā? raj., LV 3456 Padures ielā 13-8, Aizpute, Uepajas raj., LV 3456 "Strautiņi -11", f/n Pampaļi, Saldus raj., LV 3882

Baiba Jurļce 
-1 3  gadi, veļas 
sarakstīties a r 13-14 gadus 
veciem zeniem un meitenēm 
latviešu valodā.

H,Bļ» 
us raj.

Ilze Varanicka

"liepiņas", j/n  Meirani, Madonas raj., IV  4826 Sakstagalā, ļ/n  Sakstagals, Rēzeknes rajons, LV 4638

Zane Rudzīte 
- 1 3  gadi, veļas sarakstīties ar 

vienaudžiem latviešu valodā. 
Patīk dejot, rakstīt vēstulēs.

Selga Smitēna 
-1 3  gadi, sarakstīsies a r 13-15 
gadus vecu zēnu vai meiteni lat
viešu valodā. Patīk mūzika un ceļot.

"  R ū p n ie c īb a s ie lā  34-38, V a lm ie ra , LV 4200 K rūm u ie lā  36-19, L iepā ja , LV 3417

"Ozolnieki", Embūte, Liepijas raj., LV 3436 "Gobas", Usmas pag., Ventspils raj., LV 3619

Solvita Pūre 
- 1 3  gadi, vēlas 
sarakstīties ar 
13-14 gadus veciem 
zeniem un meitenēm.

Sanita Skribļaka 
-1 3  gadi, sarakstīsies a r 13-14 gadus 

veciem zeniem un meitenēm. Patīk ārzemju 
mūzika, dzīvnieki, mīļāka nodarbošanās - 
peldēšana. Rakstīt angļu valodā.

Rozeiriāla 15-5, Saldū, LV 3800

Dace Kaļnmeiere -  9  gadi, sarakstīsies a r 9-12  
adus veciem zēniem un meitenem. Rakstīt latviešu valoda 
•pele klavieres. Patīk lasīt žurnālu MICKEY M( 

zīmēt, dejot, peldet, vingrot, speleties a r Barbij 
kaķi. Mācās francu valodu.

Kārlis Kalnmeiers - 6  gadi, 
sarakstīsies a r 6-12 gadus veciem zeniem 
un meitenem. Spēlē klavieres. īpaši 
interesē žurnāls MICKEY MOUSE.
LEGO konstruktori un dažādas spēles.

Agnija Galina 
-13» gadi, saraksf-1s gadi, sarakstīsies 
a r vienaudžiem [atviešu 
valoda. Patīk mūzika,
lā c īt 7Īm žt

EH9I
Bauskas 21-1, Jūrmala, LV 2000




