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. augustā mīļi viesi mūsu izdevniecībā 
bija raidījuma MiSlMID AfFOŅBCĀJdi paši 

līdz šim naskākļe, apķērīgākie,] 
darbīgākie EGMONTSPĒLIS jautātāji un

atbildētāji: ļ
Sandra Slavinska, Mārtiņš Križevics, 

Jānis Zvērs, Laura Ozola, Aigars Milčs, 
Zane Redliha un Artūrs Zelčs. Kopā ar 

viņiem -  žurnāla redaktores Cilda, 
Antra un radioredaktore Inta. 

Nofotografēties nepaguva, bet visā 
pārējā piedalījās arī Ieva Beitika.

Visi mazi dzīvnieciņi no Disneja bilžu stāstiem korī uzgavilē 
arī augusta LIELĀS EGMONTSPĒLES dalībniekiem!
Uzdevums bija -  uzzīmēt savu pašu vismīļāko dzīvo radībiņu, un te nu, 
lūk, viņi ir -  spalvaini un pūkaini, dziedoši un rūcoši, svilpojoši un 
ņurrājoši -  paši jaukākie, labākie radījumi pasaulē! Re, cik to ir daudz - 
lappuse jau sen beigusies, bet EGMONTSPĒLES dalībnieku mīlujiem 
vēl gala nav! Viņus izraudzījušies, uzzīmējuši un mums atsūtījuši:

Lolita Ramata 
Madara Stumbre 

Ieva Beitika 
A ija Beitika 

Mareta Beitika 
Sintija Šmite 

Laura Ločmele 
Agita Papule- 

Edgars Zandmanis 
Lauris Grāvelis 

Inese Malihova 
Jānis Jaško 
Aigars Milčs 

Zane Jirgensone 
Uga Dāboliņa 

Kristīne Petrovska 
Uva Pormale- 
Sanita Sauša 

Mārtiņš Križevics 
Jānis Garsils



Uzmanību visiem trīskāršā lie lo līmētāju 
konkursa dalībniekiem ! 

2. kārtas iesūtīšanas termiņš -  30. novembris.
Tajā, tāpat kā 1. kārtā, var piedalīties ar 30 iztukšotām 

uzlīmju paciņām. Tās visas tikai jāsaliek aploksnē un 
jāsūta uz izdevniecību EGMONT LATVIJA: Balasta dambī 3

p/k 30 Rīgā LV1081

Dārgie akm eņi 
Donalds ED@fe  tuksnesī uzgājis 
dārgakmeņus, bet šo jaunumu 
uzzina arī tēvocis Knaps...

Foto piem iņai
Minnijd, fotografējot Gadatirgus 
atklāšanu, noķer smaragda zagli.

Stiklinieki
§yņapyikO i dodas iestiklot pašu 
izsistos logus, lai varētu ko nozagt, 
bet atkal piedzīvo neveiksmi.

Karstgalvju skola
Dcmcskls Dciks sava straujā 
rakstura dēj ir spiests apmeklēt 
īpašus kursus, kur iemāca savaldīties.
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Tas ir mans akmeņu krateklis-puletajs, 
tēvoci Knap! Es to nopirku tuksnešu 

dārgakmeņu pulēšanai!
Dieva dēj, Donald, 
kas ta par velna 

. mašīnu?

BRUM!

DĀRGIE AKMEŅI

Pek! Parak 
i taliif. s

Tulkojis Edvīns Raups 4



Cepuri nost tava kratītaja priekša! 
Tas ir lielisks! _ _
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Vaijus dzirdējāt, ko teica tēvocis Knaps? Mums 
japazud no pilsētas uz dažam dienam un 

jāņem līdzi mans kratītajs!

Viņš stieps šurp Savas vecās monētas tonnām 
. lai tas pulētu!

Viņš to kratītāju galīgi 
nodeldēs!

Jebkuram citam šis akmens liktos parasts, i  
bet mana trenētā acs redz cauri ļgl 

ta mirdzumu! JĒ
Tuksneša vilinājums! 
Apslēpto bagatlou 
meklēšanas drudzis! 
Pīles kārpas visos 
virzienos, lai atrastu 
karotos akmeņus -

Es apmekleju vakarskolu divus vakarus lai 
uzzinātu visu oar akmeņiem! Re. k u r ’ Un skaistais ametists, e, nefrīts...
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Savādi, cik tas ir viegls, gluži ka

Es nevaru, atrast vis- 
parastako dārgakmeni! 

Labāk atpūtīsimies! _-
Nudien, šķiet, ka 

mums šodien neveicas!

Es gribētu, lai mes vērtīgus 
akmeņus varētu atrast

tiRpat viegli, kā to d a ra_>
tēvocis Donalds! Jm ?

Viņš saka, ka 
mēs nepazīstam 
īstos akmeņus!

Es nekur neesmu aizslīdējis!
Es joprojām sēžu uz akmens!
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Es viņamjedošu 
mazliet salatu no 

mušu pusdienām

Daudz gan tu zini 
par akmeņiem, 

eksperti
Sveiks, veteran! 

Kads laiks tava mājā?
Šis bruņurupucis var but 

izsalcîs! Te ir tik maz, 
ko ēst!

Viņš izskatas 
pavisam piepildīt 
it kā butu tukšs!

Zēni, mums tagad ir 
draugs! Viņam garšo 

salati!

Mums nebūs skumji 
ar šo tankkuģi!

Ja, paspelesimies! 
Mes vienalga neesam 

atraduši nevienu 
dārgakmeni!

Tēvocis Knaps!

Paskatieties, 
kas atlidojisļLAk! Pie apakšbiksēm! Musu 

prieki ir beigušies!

Es nesastapu tevi majas, Donald 
tapec atlidoju šurp!

Atpakaļ u/  nometni! 
Liekas, ka tur jūs gaida 

darbiņš!
Tiešam?
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Vai tu neiebilstu, ja es -  uh! -  
tos nopulētu tava mašīna?

Es atradu dažus appelējušus 
dimantus sava dargakmeņu

bunkuri! ŒS

Pie suņa!
Tie djmanti ir 
lieli ka citroni!

> Protams, 
iebilstu, bet 

ko lai es daru?!-

Kadas nekaunība, t.i 
kadu lugumu?! r

] Lieliski, krustdēl! 
/  Tikmer tu varētu 
izpildīt vel vienu 
manu lūgumu!

Tiem tikai janopucē suna no 
stūrīšiem! Ar desmit minūtēm 

kratītaja bus diezgan!
Paradi man, ka tu atrodi 
tos skaistos akmeņus 

tuksnesī!

Jus palieciet šeit un pieskatiet kratītāju! 
Pec desmit minūtēm izsiedziet!

Būsjau labi! 
Nospēlē mazu teātri Tēvocis Knaps nevares 

izlēkāt tev lidzļ.pa 
visam klintīm!

Ja, tēvoci Donald! 
Pec 10 minūtēm!«

Ura! Mums tika tas 
viegiakais darbs! Ak, vaii! Man atkal 

—ļ misējas!Atrast akmeni un 
apsesties!

Turpinājums 11. lappuse.



S v e ik i, d r a u g i !
Es ceru, jūs visi labi esat iegaumējuši, ka brokastis ir ļoti 
nozīmīga ēdienreize, kuras laikā organisms atjauno naktī 
iztērēto enerģiju. Ne mazāk svarīgi ir zināt -  ko  jūs ēdat. 
Ēdienam ir jābūt ne tika i svaigam un tīram, saldam 

(ai, ai, kārumnieki!) un garšīgam. Jāzina arī -  ko tas satur. Tādēļ šodien gribui 
jūs iepazīstināt ar vienu no vissvarīgākajām ēdiena sastāvdaļām -  vitamīniem. 

Vitamīni ir organiski savienojumi, kas nepieciešami cilvēka normālai attīstībai un 
organisma darbībai. Lai arī nepieciešamo vitamīnu daudzumu mēra miligramos un !

mikrogramos, to nozīme ir milzīga. A, B, C, D, E un K -  tie  ir tika i daži no 
vitamīniem. Katrs no tiem atbild par kaut ko svarīgu organisma darbībā, tāpēc tie 

visi ir nepieciešami, sevišķi slimību gadījumos.
KELLOGG'S brokastis ir ļo ti labs vitamīnu avots, jo  satur septiņus dažādus 

vitamīnus, tie  palīdzēs jums kļū t veselīgākiem un enerģiskākiem.

Ir JfifoOi m  tika i gatšlgam  
t o t  a v i



Viņš ir pārāk 
ilgi staigājis, 
lai izlasītu!

Jauno Mežsusuru rokasarāmata 
mums varētu atklāt šo zīmju 

noslēpumu, ja tās būtu 
skaidrākas!

Izlasi, 
ko grāmata 
saka par 

bruņurupučiem!

Tieši vissliktākais, 
kas varēja notikt akmeņu 

mašīnai!
Mani dimanti! 

Tie ir nopulēti zirņa 
lielumā!

l Tu tikai 
'skaties!

Paiet
ilgs laiks -

Tuksnešu 
bruņurupuči 

dažreiz dzīvo 
simtiem gadu!

Varbūt 
mūsu vecais 

draugs pazina 
' arī pirmos 

petniekus?!

Vakara Man liekas, 
-* _ akmeņu 

būs diezgan, 
tēvoci Knap!

Man -  ne! Bet, labi 
metīsim mieru! Es 

esmu noberzis 
kāju!



Tu, nelieti! Nekauņa! Tava mašīna 
izputinaja manus dimantus! J  Ne. ne,

Es tevi iesudzešu tiesa! B F  tēvoci Knag!
Es to neizdarīju!

Mana pēda ir pārāk noberzta, lai es jums 
jzzssSfcaam  dzītos pakal pa visu tuksnesi!

[ V  Es labak došos uz ^  
ļ  ^  v. Dakburgu pie sava H| 
k advokāta!

Un mes mēģinājām izlasīt 
skrapejumus uz viņa bruņām

Es viņam vel šo to ieskrapešu! Kur ir tas 
kaitīgais parazīts?!

Miljoniem dolāru par dimantu 
izputinasanu! Es esmu beigts!

Pazudi no manam acīm. 
nešķīsteni! &

M-mes 
spēlējāmies 
ar vecu bruņu

rupuci!



Pat visi šeit atrodamie dargakmeni 
nespej to atlīdzinat! Visi ahati, opalf, 
nefrīti! Es esmu beigts!

Šķiet, ka
šī'udenskratuve bijusi 
lopu dzirdinātava tajos 
mežonīgajos laikos, un 
skrapejumi uz bruņurupuča 
muguras ir vienīga liecība 
parlalajiem notikumiem -
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Ja, mes varētu, 
bej mums tā jāatdod 
tēvocim Knapam!

Jā!
Tēvocim
Knapam!



PVai tu jau beidzi, 
Mikij? Tu apsolīji 

mani šovakar aizvest 
uz kino, bet ir jau 

, piecas pāri > 
sešiem! ^

Es neesmu aizmirsis!
Es tikai sakartošu galdu un 

bušu tava rīcība!

FOTO PIEM IŅAI

Seanss sākas 
pēc pusstundas

Mikij! Ir dažas 
izmaiņas!

Man tikko pacukstēia. ka Pasaules 
Gadatirgus sagatavots atrak, neka bija 

paredzets! Man tūlīt vajadzīgs reportieris!

Ak, vai jūs nevarat 
dabūt kadu citu, šef?

Nepavisam! Tu vari iet kopā ar Mikiju 
un fotografēt!

Es? Bet es pat 
nezinu, kura vieta ir 

japiespiež!

Ka cjan? Pārējie reportieri 
aizgaļuši mājās! Ejam, Mikij 

mes nedrtikstam palaist 
^  garām šo ziņu!

Ak vai!
. Tā, lūk, izput 
mūsu kopējais 

vakars!



Tas ir vienkārši! Tev jaskatās. lūk, 
pa šejieni un japiespiež šī podziņa

Laba meitene] 
Tagad tik knipsējiet 7 Bet es brīdinu, es 

daudz labāk izskatos 
kameras priekšā

V neka aiz tas! v

Tejaatiešām 
izskatas iespaidīgi! 
Ar ko mēs sāksim? 
Te ir tik daudz ko 

redzēt!
t e w * T

Es došos 
intervēt direktoru! 

Tu sāc filmēt!

Skaties ar damas aci! _ 
Tu zini, cilvēkus interesē 

dažādi nieki!
Un neaizmirsti lietot zibspuldzi! 
Es to ieslēgšu automatiskā

režīma! >

Lūk, tur iet direktors! 
Kamēr es ar viņu runāšu, 
tev viņš jānofotografē!

Ser! Ser!. 1 
Notikusi nelaime!.

...un. ta kā jūs _ 
esat pabeiguši atrak 
neka paredzēts...
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Oho!
Te ož pēc īstas 

sensācijās! Sekojam! Kas man 1 
būtu jādara?

Hm! Ta ir skaista 
celtne, bet cilvēkus tā 

pārāk neinteresē! 
Mikijam vajag 

a kaut ko citu! ,

Jāfotografe

Bet ka butu ar ļaudīm, 
kas ceļ paviljonus? Es 
viņus nofotografēšu!

Nobildēšu strādnieku 
pusdienas pārtraukumā



Nozagtais
smaragds!Ak, es šausmīgi 

atvainojos! Es 
negribēju...

Neviens netaisīs 
bildes ar mani, lai 
vēlāk tās radītu 

policijai!

Prom no ceļa!

Un, ja tu mēģināsi mani 
aizturēt, tevi sagaida tāds pat J T  ^
^ lik te n is  kā fotokameru viņš laidīsies prom 

■r———7/ —— ar to mašīnu!
Bet es varu to 

nepieļaut!

Neviens, kas pagrūdis Minniju, 
tik leti neizspruks! Es ceru, ka es zinu 

ka ar to apieties!
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Roka ir!
Es gribu redzet, 

ka tu tiksi prom!
Eiiiiibrrr! Prom

Palīga! Palīgā! 
Laidiet mani 

s, ārā! a

Es nezinu, ko iesākt! Tas ir.

Tur viņš ir! 
Zaglis... un 
smaragds!

_ Es nezinu, 
ka tev pateikties. 

Minnij!

Oho! Tur nak preses zēni! Viņi būs 
kaut ko padzirdējuši no policijas!

Jūs varētu aizdot 
man fotoaparatu 

un ļaut jūs 
, nobildēt!

Tur viņa ir!

Pasmaidi, MinnijMinnij, pastāsti, 
kā tu to izdarīji

Es jau teicu, ka_ 
kameras priekša 

es izskatos daudz 
labāk nekā 

s . aiz tās!

19



-------

STIKLINIEKI

Y  Zēni, rokā ir!
' Man tikko ienāca 
prātā doma, kas mums 
.atnesis veiksmi! Tas ir 
k  vienkārši! *

Vai tev ir atslēga 
no Dakburgas valsts 

bankas?

Vai tu iemācījies 
drukāt naudu?

D6W6



Mums mazliet 
nepaveicās! 
Pamēģināsim 
ar šo māju! ^

Uf! Liekas, tu teici 
ka tā lieta ir 

vienkārša! .



Paldies, zēni! 
Nāciet atkal! Pamēģinasim

vēlreiz!

Te izskatās 
daudzsološi! Tik liela 
mājā noteiktnr daudz 

sudraba un dārglietu! 
Aiziet!

Y Redziet, 
man ir dažas neno 
vērtējamas lietas, 

kas nonākušās 
L. briesmās! >■

Nenovērtējamas 
lietas! 1

Neraizējieties, ser! ļ  
Mēs zinām, kā apieties 
ar nenovērtējamām j  

lietām! ^



r iū k !  Tāpēc jūs man esar 
vajadzīgi! Aiz manas siltum 

mcas atrodas beisbola 
placis, un logi vienmēr 

L tiek sasisti!

Bet kur tad ir T u  Js„  
nenovērtējamās L dārgumi.. 

lietas? A*________ ^

f  A, tu domā šīs izcilas \  
puķes no Tālajiem Austru
miem! Un šīs reti sastopa
mās orhidejas! Man tas ir 

, vērtīgākas par zeltu /  
k  vai sudrabu!

Ja jūs tagad 
ķeraties pie labošanas, 
es varu apkopt savus 

k skaistos augus! A

Lūdzu, kungs, _ 
vai es varu dabu 
savu bumbu?

Vai tie puikas reiz 
mitēsies?! Mums 
te bus japaliek 

visu dienu!

Tu un tavas 
gaišas domas! 

Cik vienkārši!

Pagaidi tikai 
līdz mājām



P A R A D ĪZ E S SA L A  

TITULLOMĀ -

KLERKS RIMA
Mjā, viņam nebija 

ne vainas!

W Viņš bija lielisks!
Vai tu esi redzējis 

vel izskatīgāku aktieri?
Tads bargs un 

k varens! Ā

Zini, Donald, tu patiešam esi 
gatavs eksplodet par katru 

sīkumu! Tas ir ^  
muļķīgi!

1 _________Taksi!

Ne vainas? 
Viņš bija apburošs! 
Parakais aktieris!

Nieki! Viņa 
knābis ir pārāk 

liels!

i, nomierinies, nomjerinies! Nav jēgas 
dusmoties par tādiem niekiem!



Lasieties prom! Tas ir 
Paldies! i mans taksis! Es to 

J ieraudzīju pirmais! TAKSIS

Šrrrrrrr!
Tu tikai skaties! Tu zaudē paš 

savaldīšanos ik uz sojai Es 
to ilgāk nevaru izturēt!

Auuuuuuu!

Tev ir nopietni jāpadoma, 
kā tikt ar sevi gala!

Es zinu! Bet ko 
lai es daru?!

Te ir rakstīts^“Mainiet savu 
attieksmi pret dzīvi! Mācieties sevi 

kontrolēt! Pierakstietes mūsu 
mgtrn kursos!” _____ S

KARSTGALVJU
SKOLA

— i
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Nieki! Tie ilgst tikai divas dienas! 
Un, ja tu to nevari atļauties, 

tad es -  varu!

Protams, ser! Esiet tik laipns un 
ejiet klase!

Es jus iesūdzēšu! Es ļums
degunu! Es... es...



f  Un tikko jūs redzējāt lielisku piemeru, ka nevajag reaģet!
|L Skumji un bēdīgi skatīties uz cilvēku, kas neprot
l&g? sevi savaldīt! ___ — ,lBSsm

Iedomājieties, ļ  
ja mes ta 1 

X  uzvestos! ^

Nabagai |zēns!

Kursi beigsies ar pārbaudījumu, un, ja jus 
to izturesiet, saņemsiet diplomu!Bet nakamajās djvas dienās es 

viņam un jums iemācīšu vairākus 
'pašsavaldīšanās veidus!

Otra, lēnam izdzeriet 
glāzi auksta ūdens 1Tagad dažas metodes! 

Pirmā, skaitiet [īdz 1171 
Ja nepieciešams,

1  skaitiet tālāk! ^

Nākamā metode ir fiziski vingro
jumi, piemēram, stavēšana___
uz galvas piecas -Jp if

minūtes!
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Četras minūtes 
50 sekundes... 

55 sekundes.. 
Piccas minūtes!

Jajus to 
atkārtosiet, es 
jums sadauzīšu 

degunu!

O, mīļaisi  mes patiešam 
esam spērusi krietnu soli 

uz priekšu!,______
i------



Pirmā diena 
beigusies - Lieliski, Daka kungs! Jūs panacat \  IHĒ 

Milzīgu.progresu! Liekas, tagad jūs
spējat pats sevi h m  i i  i— fļ l

1 kontrolēt!

Patīkamu vakaru, un es ceru jus ieraudzīt 
rītdienas nodarbības!

Es bušu -  lai gan 
tagad tas nav pārāk 

nepieciešams!

Patīkamu vakaru, un es ceru jus ieraudzīt 
rītdienas nodarbības!

Es bušu -  lai gan 
tagad tas nav pārāk 

nepieciešams!

Tada maza 
nevainīga 

jautrībiņa!

Es savaldīgos! 
Es savaldīsos! 
Es savaldīšos!, 

Viens... divi..



Vēlāk Es esmu tik 
gandarīta!

...un pat skolotājs izteica 
atzinību par manu paškontroli

Bet es gribu pierādīt] 
Dari kaut k o  satracinošu!

Neesi muļķis, Donald! 
Es ticu taviem vārdiem!

Ļauj man pierādīt! 
Liec man zaudēt 
savaldīšanos!



Lūdzu, neesiet dusmīga uz mīļo 
mazuli! Ta bija tikai mana 

— 7 vaina!

Ak Dievs, kads 
kauns! <

Ludzu, panēm 
kādu monefu un 
nopērcjaunu 

kuku!

Tu patiešam esi 
progresējis!

j  Es to 
'  nedrīkstu 
palaist garārr

Svētdienas 
pēcpus
diena - Tu esi tieši laikā, 

_ lai redzētu pedejc 
7 pārbaudījumu un diploma 

pasniegšanu!

Un tagad mēs parbaudīsim, ko jūs esat apguvuši šajos kursos! 
_____________ _ Paņemiet šo papīra lapu un —_
Interesanti, kas 1  izlas,etl
tur rakstīts? ■  || —— - — p* J  ■ Q j



Tas ir apkaunojums!
Es nemaksašu! Es sadauzīšu 

jūsu degunu!

w i ____1 1J • i Ma U:
Es zinu lielisku metodi, 

kā tevi savaldīt! 
Klausies...!
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Šī ir kārsu spēle diviem vai vairāk spēlētājiem. Ja, piemēram, jūs esat četri, ņemiet no 
kavas četras kāršu šķiras (piemēram, 4 dūžus, 4 karaļus, 4 dāmas un 4 kalpus -  kopumā 

16 kārtis). Pirms sākt spēli, uz galda noliek 3 konfektes. Dalītājs kārtis sajauc un izdala 
katram pa četrām. Spēli uzsāk tas, kurš sēž pa kreisi no dalītāja. Spēles mērķis -  savākt

četras vienādas kārtis, tātad, četrus dūžus, 
karaļus, dāmas vai kalpus. Spēles sācējs 

izvēlas un atdod blakussēdētājam to kārti, 
kuru viņam tobrīd ir vismazāk. Blakussēdētājs 

nolemj -  paturēt kārti vai dot to tālāk. Tā 
kārtis ceļo pa apli tikmēr, kamēr kādam 

rokās ir četras vienādas kārtis. Veiksmīgais 
žigli paņem no galda vienu konfekti. 

Pārējiem trim jātur acis vaļā un jāmēģina 
pakampt kāda no atlikušajām konfektēm. 

Tukšā palikušais šajā reizē ir zaudējis.

J u k i  ® r  n i ^ s k i s r o  %
Ja vēlies mazliet pajokot un nedaudz paspokoties, tad -  pie darba! Tu 
vari lik t lietā lielākas papīra turzas un somas. Vēl Tev būs 
nepieciešamas krāsas un šķēres. Uzzīmē uz turzām acu un deguna 
vietas un izgriez tu r caurumus. Pēcāk uzkrāso uz papīra brilles, 
klaunu ģīmjus vai ko citu. Attēlā redzams, ko izdomājuši T iks,
Tīks un Triks. Ja Tev patīk viņu idejas, vari vienkārši nokopēt.

f meiteni u z  d eju . ^  
Vai te v  patiK dejot?

-  PatīK g an ! -  atb ild  Kārlis. ■  
V  K āp ēc  ta d  tu  n e iem ā c ie s  t 

darīt?  S-

Viss, Kas nepieciešams šim 
zirņu lielgabalam, ir  tUKŠs 

tualetes papīra rullītis, balons 
un mazliet līmlentes. Nogriez 

no balona augšdaļas apmēram 
piecus a r  pusi centimetrus un 

uzmauc nogriezto daļu uz 
tualetes papīra rullīša serdes. 

Stingri pielīmē balona malu a r līmlenti. Ieber caur 
stobru balonā vienu zirni, atvelc to -  un atlaid! Nu 
Tu vari uzšaut zirn i gandrīz līdz pašam Mēnesim! 
Uzmanību! Atceries! Tu nenad nedrīKSti mērķēt uz 

cilvēkiem vai dzīvniekiem!

Iemaisi sulas glāzē tējKaroti sāls un 
pasaKi draugam, Ka tas ir patiesības 

dzēriens. Protams, viņš uzreiz nenoticēs, bet 
Tu droši apgalvo, Ka draugs pēc maka 

nobaudīšanas noteiKti pateiKS patiesību. TiKKO 
viņš būs izdzēris sulu, draugs sarauKS degunu un 

paziņos: "Fui, Kas tas par draņĶ i?!"
"Tīra patiesība," Tu paziņosi. "Es taču teicu, Ka 

dzēriens iedarbosies!"

Tīra 
patiesība.

W



Šajā  tllM A  
«MANTOTS 

m 'is Uast'»?
C ik  biRNV TĒVS IR RsdZAM5 

ŠAJĀ Fil MAS /<4c/r4 ?

K a č s  SAdzīVĒS p R i e k Š M E T s  

i r  ATsrĀjis N osp ieduM u uz

piĒKC5 VIENAM NO k u l t i  I 
M dZAM Aj'lEM  V ĪR itŠ iE M ?  ļ

^ -------
KĀdĀ pANTASTiskĀ DERNU r ilM A

d A R b o jA S  v iE N lq A is  v Ī R i e j i s  

p a s a u U ,  k u R Š  d z E M d ž j i s b Ē R N U ?K o  VĒl A u k le  iEMACĪjA bĒRNiEM 

bez fu T b o lA  s p ile s ?

H M  KĀdĀ vtidĀ M A Z ļ l i *  

mmmmJ N o k l u V A  b R Ī V S O U ?

Šoreiz es, ISoRMUNds La 'iz ā n s , e s m u n e v is  

tkaĀNos, 5et qAN ž u r n ĀIa MICKEY MOUSE U p p u s i  

un aicinu i  l a i  E M  piedAlmES kiNOspĒlš.

Rūpīq i Aplūko šos 8  filMv tadrusJ Ja z in i Arbildes uz 

jAurĀjuMiĒM, līdz 10 . NovEMbRiM a ts ū ti tās uz izdEVNiECĪbu 

EGMONT LATVIJA: BaUsta dAtibī J p/k JO RīqĀ LV1081

I k v i E N S ,  k u R š  b ū s  A T ķ j ī d ē j i s  

p A R E i z i  UZ v i s ļ E M  8  j A U T A j u M I E M ,  

S A Ņ E M S b R i y b i ^ E T i  U Z  j A U N Ā k o  

Fi I m U ,  k u R U  d E C E M b R Ī  d E M O N S T R Ē S  

k iN O T E Ā T R Ī  DAILE. U z V A R Ē T Ā ju  

V Ā R d u S  P A Z IŅ O Š U  1 8 .  N O V E M b R Ī

yICCA tV  -  k iN o s p i l .E s  lA ik ī .^ j  

A ī b i t d E S  iERAksTi ANkETĀ, kURU 

ATRAdīsi ž u r n ā I a viducī!
GAidu — N o r m u n c J s .



LEGO sacensTbašfiTev un ikvienam!
Visas pareizas atbildes piedalās izlozē, kas notiek Ginta Upena veikalā 

Matīsa ielā 13 katra nākamā mēneša 11. datumā plkst.1700. Tātad šo 
ļ ļBBļ l sacensību izloze notiķs 11. novembrī. Ziņas par vinnestiem -

nakatnajā rftāj t.i., 12. datumā PICCA TV. I

Visas pareizās 
. atbildes -  ari 

nokavējušās un ari 
jau Vinnējušās -  

piedalās divās lielās 
loterijās. Pirmajā i 

varēs vinnēt iespēju \ 
iznest no |y5GO ļ  

veikala tik daudz 
mantu, cik vien rokās 
var saņemt, otrajā -  

braucienu kopā air 
vienu no vecākiem uz 
l^ m iendBIDānijā.

•A I

Tavs uzdevums:
atrast katrai figūriņai, kas apzīmēta 
ar burtu, atbilstošo — ar ciparu 
apzīmēto figūriņu un ierakstīt

īs  sakarības trīsstūrifī

Noteikti uzraksti savu adresi!
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