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Maija žurnālā pastāstījām jums par bērnu rekordiem 
Anglijā. Nu esam saņēmuši pulka vēstuļu ar ziņām, ka 
esat tiem godam līdzi turējuši un vēl arī pārsniegt pūlējušies 
(viscītīgāk -  ar klātpieliktiem skaitļiem un papīra garumgriezumiem 
-  to apliecinājuši Agnese Dubra, Dace Siksna, Roberts Mednis, 
Mārcis Kalniņš). Ir, protams, arī īpaši sasniegumi.

Didzis Vēveris no Jēkabpils (foto kopā a r  brāli Eināru) 
raksta: Esmu (pirmais no kreisās) uzvilcis 34 zeķ-apģērbus 
(tai skaitā: zeķbikses, pusgarās zeķes, īsās zeķes). I

Elīna Andersone no 
Dobeles minētajiem pasākumiem pievieno 

vēl savus personīgos rekordus, piem ēram , izdzer 1 litru 
ūdens 57 sekundēs un sagudro 289 suņu vārdus!

I Linda Sala no Jāņmuižas savukārt atsūtījusi 
pierādījumu Anglijai i prātā neienākušam 
rekordam -  kopā a r brāli un draugiem 
pītai pieneņu vītnei: Tā varbūt 
nav ļoti, ļo ti gara (22m AOcm), Ķ 
bet zinu arī to, ka Latvijā tik gara

N
vēl nav uzpīta. Vēl ar pienenēm darbojusies Vita Prihodjko no Ugāles -  

*viņa nopinusi vainagu no 750 ziediņiem: Es nezinu, vai jūs man ticēsiet, bet tā / r ļ  
[taisnība. Mamma man prasīja, kur es likšu to vainagu. Es atbildēju, ka atdošu zaķenei un uzrakstīšu\ 
I jums par to vēstuli. -  Paldies! -  un vēl pateicīgāka noteikti ir zaķene par lielo pīto vasaras peldmēteli, 

kafejnīcu, nojumi bērniem -  vai ko nu vēl citu viņa tur galu galā no dižvainaga izlocījusi!

Atmiņas un novērošanas spēju 
rekordus neapšaubāmi 

uzstādījuši arī visi tie mūsu 
lasītāji, kuri atsūtījuši pareizas

atbildes uz kārtējo -  MIKITRIKS -  3 -  uzdevumu:
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< 7  Tas ir 
tēvocis Donalds! \  

inš šodien dodas uz 
■ejDakburcjas trasei 
\  500" čempionu , 

) sacīkšu k 
J  braucienu!

Bet viņš taču 
apsolīja mūs 

vispirms aizvest 
uz skolu!Kas tur par traku 

troksni augšstāvā? 
Izklausasjpēc 

sporta masinas 
s-, dzinēja! r

Uzminiet, kurš bus pirmais, 
zēni! Vrumm! Vrumm! 

Gribu jau agri būt uz trases, 
lai aizņemtu vietu 

pirmajās rindas!

7 Būdams 
tikai skatītājs It nemaz ar 

^  ne! J-  dīvaini 
saģērbies?

vai tu neesi 
mazliet - 1

Un vienmer pastāv 
iespeja, ka mani 

uzaicinas palīdzēt 
braucēj iem!

Tulkojis Zigurds Skobardis



Tas tiesa! Ja viņš 
tajas piedalītos, 

tad sadzītu visus 
pārējos braucējus 
- i siena! f

Labi gan, ka 1 
tēvocis Donalds 

tikai skatīsies 
čempionu V 
sacīkstes! )

Nolāpīts! 
Es i netaisos 
stavet rindā!

SKATĪTĀJU
VĀRTI

ČEMPIONU 
BRAUCIENS 

"D A K B U R G A S  
TR A S E I SO O "

Ne tik strauji! Kas jus tāds?

Ahm -  esmu 
rezerves braucējs
^ __ un mehāniķis,

l  un es 
steidzos!

Ak ta? Kurā 
komanda? 
Parādiet 

savu 
caurlaidi!

Bridi velak -

darbinieks! _ 
Aī! Bušu atstajis 

caurlaidi 
majas!
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Ak-ak! Tas ir vīrs, 
kurš mani pārspera 

pār žogu!

Varbūt man uzdoties par 
Stenlija Stīma komandas 

mehāniķi?!

STENLIJA
S T I / \A

K O A V A N D A

Hei, vai tu 
esi rezerves 
mehāniķis?

Kad iebrauks mūsu mašīna, mēs ar tevi divata
nomainīsim riteņus! ___ _________________,

, Skaidrs? . Skaidrs!

Nu, vecīt! 
Tas tik ir!
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10 minutes velak -

Tu jau 
pabeidzi?

— es esmu arī 
pirmklasīgs_ 

sacīkšu braucējs! 
Tagad, ja atļausiet, 

es apskatīšos, 
ka tiem lenujiem 

veicas! E

Hopsa!



Paskat! Viena ātrumkārbā] 
salikta un -  ieliktai )

Ludzu, 
pasteidzies! Mes 
zaudējam vērtīgo 

laiku!

Dīvaini, ka tā negrib turēties! 
Varbūt apgriezt to riņķī? -

Varbūt vēl 
izraušos priekšā, 

ja došu pilnu 
jaudu!

HEH?

Mēs nemūžam nepaspēsim to vēlreiz
apgriezt! Ak ne, nē! Mums vairs nav

---------- . ——7 nekādu izredžu
uzvarēt!

Es ieliku pirmajā 
ātrumā! Kas tas 

bija?

ga klauns! 
esi ielicis 
ātrumkārbu 

otrādi!
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_Esmu arī pazīstams ka 
visatrākais atmuguriskais 

iebraucējs stāvvietās 
visa Dakburga! Varbūt h  

tas jums Kaut ko H p  
k  iz s a k a ? ^



Viņi ir nomainījuši braucēju 
. Tā ir revolucionārā, jauna 

braukšanas 
stratēģija! ' j

Paskat! S-komandas 
mašīna brauc 

atpakaļgaita!

L Esmu palicis vienīgais! Es tūlīt 
uzvarēšu “Dakburgņs trasei 500“
------------------- čempionu

sacīkšu
braucienā!

Oho! Liekas, ka esmu jau 
kļuvis par zvaigzni!

FIŅISS



Velna milti! > 
Ka lai es„ap- 

iriežu mašīnu? 
‘e viss ir viena 

eļļā! )

levaļag griezt, as 
lesledz atpakaļ
gaitu, un ta ies' 

uz priekšu!

,Vai es maz 
bušu pareizi salicis 

ātrumkārbu? 
Varen cjruti 

to pārslēgt 
atpakaļgaita!

Jā! Nu \r_ 
atpakaļgaitā!

Jus esat diskvalificēts!

Vai tas ne-'J 
skaitīsies, ja  
es to mazliet 
pastumšu?

Veiak -dzenoties 
pec uzvaras,

izjauc
čempionu

sacīkstes!”
‘Nelaimes putns 
Daks, -

Nabaga 
tēvocis 

Donaļds! 
Ceresim, -

-k a  tas viriu 
bus izārstējis

no sacīkšu 
sērgas!

Parak daudzzirgspeku kopa 
*Jr tada vulgara_padarišana, 

vai ļums ta nešķiet?
No ši brīža sakot, bušu 
[s tikai atsevisku 

zirgspēku sacīkšu 
līdzjutējs!

Kāpēc tu esi apģerbies 
kā žokejs, tēvoci Donald?
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Sekojiet man, zēni!
Es jus aizvedīšu līdz 

iezīmetajai zelta atradnei!

Vediet vien 
mister... 

kmm!
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Kopš tā brīža, kad viņu izlaida no cietuma, 
es viņam sekoju ka ēna! Bet manam zirgam 

kurpe iebira akmens, un...

f  Aizved mani līdz 
tai vietai, kur pazaudēji 
j f  pēdas... Ātri!
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' a i  l e v  i r  b i e z a  ā d a ?
Daudziem zvēriem ir bieza āda, kas tos pasargā no aukstuma 

un ievainojumiem. Ja kāds cilvēks viegli nepaļaujas uzbrukumiem un 
kritikai, par to saka: "Tam ir bieza āda!" Un kā ir a r tevi? Šis tests tev to parādīs!

1. Zooloģiskajā dārzā tu apskati pērtiķu mītni. 
Tev Kabatā ir banāns. Kam tu to iedosi?

A. Mazajam kapucīnpērtiķītim %
B. Lielajam gorillu tēviņam A.
C. Nevienam. Apēdīšu pats B

4. Tu tikko esi pārstājis vingrot un jūties noguris. 
Ko tu darīsi vispirms?

A. Ieiešu dušā, lai atsvaidzinātos ®
B. Mazliet atpūtīšos - un vingrošu tālāk! %
C. Apēdīšu makaronus ar tomātu mērci A

2. Kādā veidā tev visvairāk patiktu doties 
garākā ceļojumā?

A. Propellerliamašīnā B
B. Uz luksustvaikoņa borta A.
C. Zirga mugurā %

5. Tu gribi noslēgt derības ar draugiem.
Kādas tu slēgsi?

A. Saderam, ka es varu basām kājām
noskriet 100 metrus pa sniegu ®

B. Saderam, ka es iebāzīšu mutē vairāk 
šokolādes nekā jebkurš no jums A.

C. Saderam, ka es nākamajā sacerējumā 
nodošu tukšu lapu %

3. Tev ir dzimšanas diena. Par kādu dāvanu 
tu priecātos visvairāk?

A. Par divriteni %
B. Par suni A.
C. Par atsevišķu televizoru B R E Z U L T & T I

S ask a iti k o p ā  ieg ū to s  punk tu s! P a r  k a tru  a p li p ie n ā k a s  v ien s p u n k ts , 
p a r  k a tru  k v a d rā tu  - d ivi un  p a r  k a tru  trīss tū ri - trīs punkti!

15 ■ 7 punkti Vairāk arī nav vajadzīgs! Citu izteiktā kritika tev neliek ilgi justies nospiestam vai 
1 nedrošam. Taču piesargies! Pārāk bieza āda dara cilvēku nejūtīgu, un tas ne vienmēr ir tas labākais! 
18 -12 punkti Priecājies! Tu esi jūtīgs, taču ne pārāk jūtīgs - un labi, ka tā! Jūtas un saprāts tevī 
I ir līdzsvarā. Aizsardzība pret pārmērīgu kritiku darbojas godam.
1 13 - 15 punkti Vai pat vēl vairāk? - Ja slava un atzinība kādreiz izpaliek, tu ievelcies sevī 

kā gliemezis čaulā un stundām ilgi domā, ko gan esi izdarījis nepareizi.
Taču neviens nav nevainojams - un arī tev tādam nav jābūt!

jjjiu jJ  riluu ijJ itī I j i ,  !uj j i t j j j j  U ^U Jj ijtJ  HījJ, u u u ij 
Jīrip UjuiIj M. jjiiijJ bijj i-jlūJ'h jiui/j I j/luIj 

"'Mu ks/ IjjliJ jj -  h h '-jj 
."flriJ ij/j'jjjīi'j /'jjfiiu lh ij -  d i 
jjjj ItJiLijtJj jjIjj  b ijtijj.

Viti f i t  dalībnieki 
mielojis ar D in le  konfektēm an 

uzmanīji vērēja, kam liktenis bis lēmis k |it par 
apsolīto F u$r basketbola bamba, F uer krekliņa 

aa Fāz$r cepurīšu īpašniekiem, ki arī iegit 
paša galvene balva -  liele P iln ie  soma ar 

trijiem kilogramiem brīnumgardo šī nosaukuma 
konfekša. Pie balva sadales viai klitesešie tika 

uzaieiaāti noskatīties aizraujoša Dianeja 
stadijas multiplikācijas filma "Karalis 

Lauva". O tm lt atgādina visiem bērniem, ka 
izlaze paliek izleze: ne katrs taji ir 

uzvarētājs, un tipēe -  veiksmi nākošreiz!



-  Paskaties, Holms, kas par ziņu! - doktors Vatsons nolika uz rakstāmgalda “Times” 
jaunāko numuru.
-  Kas noticis, dārgo Vatson? - Holmss atrāva skatienu no siki aprakstītas papīra lapas.
-  Nozagts lēdijas Meberlejas bezgala dārgais dimants!
-  Ak, jā! - iesmējās Holmss. - Pašlaik tieši strādāju pie šīs lietas.
-  Kā tā - strādā? - izbrīnījās Vatsons. - Prese tikai nupat par to paziņoja!
-  Lēdija Meberleja saviem draugiem pavēstīja, ka nevienam neizdosies nozagt viņas 
dimantu. Skaidrs, ka visi Anglijas un tās apkārtnes zagļi nolēma pierādīt pretējo. Vienam 
no viņiem tas arī izdevies. Tomēr ceru, ka man drīz izdosies tikt viņam uz pēdām.
-  Serlok, tu esi ģēnijs.
-  Elementāri, Vatson! Atklāti runājot, dimants nebūt nav bezgala dārgs. Nav šaubu, ka 
Iespējams noteikt tā vērtību. Uz Angliju dimantu atveda pazīstamais ceļotājs Džordžs 
Stenlijs, nopirkdams to Indijā par 20.000 mārciņām. Acīmredzot Anglijā akmens vērtība 
tūdaļ pat cēlusies, turklāt trīskārši. Diemžēl misters Stenlijs nonāca finansiālās grūtībās 
un bija spiests dimantu pārdot par desmittūkstoš mārciņām lētāk, nekā nopirka.
Dimantu ieguva kāds tirgonis, kurš akmeni pārdeva tālāk lēdijas Meberlejas tēvam, ar šo 
darījumu nopelnot divdesmittūkstoš mārciņas. Gandrīz piecpadsmit gadus dimantu 
nēsāja lēdijas māte. Pa to laiku dārgakmeņa vērtība pieauga divkārt. Pēc tam dimantu 
mantoja lēdija Meberleja. Diemžēl dārgakmeņu cenas tirgū kritušās, un pašlaik dimanta 
vērtība ir par kādām desmittūkstoš mārciņām zemāka, nekā toreiz, kad tas nonāca 
lēdijas Meberlejas rokās. Kā redzi, Vatson, šis dārgakmens nemaz nav bezgala dārgs.
-  Pasaki man, Serlok, kādēļ tu galu galā uzņēmies šo lietu?
-  Prieka pēc, dārgo Vatson. Bet ne tikai. Lēdija Meberleja nemaz nav tik naiva, kā saka, 
un ir apdrošinājusi savu dimantu. Es strādāju apdrošināšanas kompānijas interesēs, 
kura labāk gribētu atrast dārgakmeni, nekā izmaksāt lēdijai apdrošināšanas naudu 
M i^n ta vērtībā.

Tavs uzdevums: ieraksti konkursa karte, cik vērts bija lēdijas 
Meberlejas dimants Serloka un Vatsona sarunas mirklī!

Pareizās atbildes piedalās loterijā, 
balvu fondā -  50 grāmatas 

"Pelnft naudu? -  Tīrā bauda"!
Vārds.... ......g g g j ļ R ..... im ..........**
uzvārds:....i..L...^l.... ........ 1.............1....

.......' '

dimanta vērtība -  .........  ..... mārciņas



Iestājoties 
n a k t i j  -

Rociet, rociet, puiši! 
Es vairs neesmu

Ķ  Klau, mister Džo, mes esam 
& rakuši visu pecpusdienu!



^ ^ š m u  bļjis muļķis, zeni! Mēs nupat kā ^  
palīdzējam bankas aplaupītājam atrakt 

nozagto naudu!

Nostrādājāt 
Mēs to izdarīļam 

tēvoci Mikij!



J g 4 P l

ielenkts
Rokas augša. 
Džo! Tu esi 
ielenkts... ielenkts

Skaidrs, pelen! Es ne tikai iešu, e 
skriešu! Pakaļ tev un tavai ēnai!



Labi darīts, zeni! Pateicoties ļums, 
Neveiksmes Džo nu zinās, kāpēc 

viņu ta sauca!

Jāgan^un mani jūs 
no ši briza varat saukt 
par Veiksmīgo Mikiju!

Uz priekšu, zēni! 
Meklesim zeltu -  tas 

mums noderes!
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( Tā gan, tā gan! Šaha 
meistars visa godībā!

Tas, protams, atstas____
iespaidu uz ikvienu! j

Esmu ļoti apmierināts! 
Tagad vēl uzliksim 

•punKtu uz i -  te ir mans 
mazais triku koferītis! 
Ham! Ham! Šodien 

vakariņās cūkgaļa!

Protams, 
gatavi, Mazais 

Vilk!
Pa to laiku

Esam labākajā 
formā! )

Sveiki, zēni! Vai
gatavi Jielaiai 

^ 7  spelei?



”  Ak, es domāju, kŠH 
jā... vienmēr priecājos 

par izdevību papildi
nāt savas niecīgās 

k. zināsanas. A

Vai uzdrīkstēsies 
spelet ar mani, 

Cūka?

Jā... bet pirmais gājiens 
joti uzmanīgi jaapdoma, 

^  spēlējot ar 
ģ M ir  tādu meistaru 
Ĵ L  kā jūs...

Nac, nāc!. 
Tu drīksti iet 

pirmais!
Kā tev šķiet, 
vai Praktiķis 
var uzvarēt 
Meistaru?

Tā vis 
neizskatās 

vai ne?
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fū)T ! ī ī m g i \  f M \ ^ A

DĀVANAS

Sagādašu Donaldam pārsteigumu > 
un nopirkšu viņam pilnīgi j 

jaunas drebes! J ļ—  _____

t>h*>

JJā/ujā zl)ūmaÂ /u3/nŵ O'< 
^a, vibļhāAr Saja- juwud&
Vftāda ju L  a&tāf u& rruvn* 
\iaļiaicU b, ku l tā  it fuk>

- \  !wm> io/co moaoof
- vaijūb mxuc <*at

ļ | \  hiādiai fudiatftuM * ^  

H1 <2l)(ymaJdu?

Lai kur viņš ietu Ja i ko viņš 
darītu, mūždien vips velk mugura 

vienas un tas pašas 
vecas dranas!

Jāteic, ka pa šiem daudzajiem 
gadiem man ir pagalam apnicis 

viņa matroža uzvalks!



Esmu droša, ka tajā viņš 
izskatīsies neatvairāms!

Es to ņemu! Ak, es jutu, ka 
Donaldam tas liksies 

lielisks!

Atliek tikai apbrīnot jūsu 
gaumi, madam! Tas ir tik 

skaists svīteris! __
Ja, vai nav 

tiesa?

vta vaAa/a,̂ u/oi 
6 ā  ie fi& fo fā A  c /c /m tā / S u e ic & c o i, 

!!$ ī& > i/z4 p tā r/u ifo ļo , ca vcuc 5u 

crfvēAti» a» /aAč ____

Jaiesaiņo tās dāvanu papīra! 
Kas par prieku būs viņa seja, kad 

viņš attīs paciņas!
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Näkamaja 
diena -

Ak! Paskat! Tai pīiei ir mugurā viss 
tas pats, ko es nopirku

Donaldam! ^

Paskat, Donald! Vai tā nav 
jauka cepure? PhSH? Sitā!!?

Tam puisim ir iekšas, tas 
jāatzīst! Man vis nebūtu dūšas 
parādīties sabiedriskās vietas 

ar kaut ko tik smieklīgu 
I-------» uz galvas!

A-ak!

Ne, tev jāpaciešas 
līdz majam!

Tad iesiml 
Dievinu pārsteigumus!



Paldies, Donald! 
Tu esi tik 

■ļ iejūtīgs! j—m

Labak liecies guļus un 
atpūties, Deizij! Miegs reizēm 

dara brīnumus! r_______-

Uf! Tas nav tiesa, ko es teicu par 
cepuri! Tā vis nebija visriebīgākā 
lieta, ko es jebkad esmu redzejis! 

Tas džemperis ir daudz
riebīgāks! _____ ^

Vai manu!!

Piedod man par izjukušo 
pārsteigumu, Donald! ts  tev to 

pasniegsu pecpusdienā! 
z ' Par to neuztraucies! \ 1 
( Pirms domāt par kaut ko ) i 
V citu, pagaidi. līdz tev J '



Cik nepatīkami, madam! Ārkārtīgi žel, ka viņam 
drēbes nepatika! Manuprāt, ir tikai viena iespeja 

izdarīt tā, lai viņš dabū to, 
kas viņam patīk!

vrlcuefo w pafM 07/b , 

vatruzA, a /fo /u o  Jūa

Ta būtu?

Velak -

Vientiesi! Atver to unv_ 
apskaties, kas iekša!

Aploksne! Tavu prieku 
vienmēj esmu tadu 

~7 velejies! y

Uzrādot to, tu vari 
pirkt visu, ko 

sirds karot—

ho! Apģērbu nama 
ieris! vm, tas tiešam ir 
mīļi un devīgi no 

tavas puses!

Velreiz paldies, Deizijj 
Jaunasdrebes mantik tiešam 

noderes! Eju taisna ceļa 
uz veikalu! j— ^

r

Sakuma es gribēju pati tev 
kaut ko izmeklēt! Bet radas, 

ka tu labak zini, kurš no 
^  visiem jaunajiem stiliem 
I  tev piestāv!

Tas tiesaj_ 
Es zinu gaužam 

labi, ko man

32



Sveika, Deizij! Tas esmu es, 
Donalds! Nopirku, ko gribēju! 

Vai man tev paradīt, 
kas tas ir?

Es tikko varu 
nociesties! 
Nac atrak!

fM/a.

Nu, ka? Vai tev patīk? 
Skaisti, vai ne?

Te jau viņš ir! 0 , es 
zinu, viņš izskatisies 

brīnišķīgi!

Es ilgi izvēlējos, bet kārtējo reizi 
sapratu, ka tieši šis ir mans 

stils! Vai piekrīti?
Juuuuuu!

fayf/0 OCM, 

ttadotā /fia fa t,/

VM li

Manam

vecumcur.№ .
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Carnikavā - ANTARS | Jēkabpilī - GRĀMATA Rēzeknē - grāmatnīca
Majoros - PŪCE Jelgavā - ALTA Saldū - ANNELES GRAMATA
Dubultos - LIELVEIKALS LN Jelgavā - ARGA Saldū - VERA
Dubultos - JŪRMALAS GRĀMATA ’ Kandavā - GAISMA Saulkrastos - GIVA
Siguldā - ZIRI Kuldīgā - J.ZEBERIŅA grāmatnīca Smiltenē - SMILTENES GRĀMATA 1
Aizkrauklē - GRĀMATA Kuldīgā - M.SOKOLOVSKA IU Talsos - PŪCE
Alūksnē - OON1TA } Liepājā - GRĀMATA Talsos- VANEMA
\ Bauskā - grāmatnīca • j Liepājā - IEVA Tukumā - grāmatnīca
Cēsīs 1 PŪCE : Liepājā - SIĻA grāmatu apgāds Valkā - ĀBELE_

ļ Cēsīs - SPRĪDĪTIS Limbažos - GRAMATA {Valmierā - GRĀMATA
Dobelē - GRAMATA Ludzā - grāmatnīca ļ Ventspilī - GAISMA


