ir tāda diena, kad
zēni un meitenes, ja unekļi un
daiļavas, v īr i un sievas,
d ra u d un ka im iņ i - visi
pat skolotāji skolā un
pārdevējas veikalā apliecina viens
otram mīlestību,
patikšanu,
sim pātijas un
vēlreiz -

| Valentīna dienas tradīcijas
Iļa u j kādu a rī izāzēt. Piemēram, k artiņai virsū rakstīts:
ITu esi tik apburošs, asprātīgs, atjautīgs, gudrs, bet seko
{piebilde: ja Tu tam visam tic i, tad Tu e si..- un, atverot
\kartiņ u , cilvēks iekšpusē atrod, teiksim, dzeguzes pulksteņa
i maketu ar pendeli: ku - k ū l
|Bet sākās viss, kā ja u parasti, sensenos laikos. Visupirm ais
Valentīns pasaulē bija bīskaps, kristiešu moceklis. Romieši
[viņam piesprieda nāvessodu, bet vēl pirm s nāves v iņ š paguva
m osūtīt maigas draudzības zīm i sava cietuma uzrauga aklajai
\meitai. Bīskapam Valentīnam par godu kristīgā baznīca
Uzraudzījās 14. februāri par Svētā Valentīna dienu.
Šis datums ja u agrāk bija saistījies a r pagānu mīlestības
;r ituāliem un tradīcijām.

nopietna
atzīšanās, gan a rī rotaļīga
izjokošana. Ļaudis dāvina
viens otram pašu darinātas
zīmētas, līmētas, krāsotas.
kartiņas vai satīna sirsniņas
spilventiņus, iepriekš
to visu rū p īg i un
bagātīgi izrotājot ar
lentītēm un mežģīnēm,
pērlītēm , izšuvumiem,
gliemežvākiem, krāsainām
spalviņām, zelta bultiņām ,
spīgulīšiem, bučiņām
un dzejolīšiem:

,T* <* UfeJ*-

6 & | 5iKf>NlN*ļV ļiV H M i/tV fT frlfS
XbčT && fei/%()

V
U n arī tagad, 20. gadsimta beigās, mēs vēlam jum s
visiem visiem zeltainām mīlestības bultiņām pilnas
\sirsniņas - Valentīna dienā tās ju m s ar kvēlu m aigum u sūta
la rī M in n ija un M ik ijs . u n visa EGMONT LATVIJA 1

s/tum%
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kuru sūfiāmjums mūsu žumāfe oktobra numurā, nu irpriecīga atgriezusies, ftiedga tāpēc,
to esat ajušfloiialsau^ (pašlaik apstrādātas 37ffi vēstules) un ļoti t*aii.Ziņas7fe> esat
nodevuši MNMĀUSAnāf^pdHzēs mums labāk saprast un Ēpādtjūsuvāmes. Liels, fefe
paldiesvisiem, kuri nramsatstdļuši savas anketas-tās piedalīsies ^saē, un viens laimīgais
pen/asaribrauks uz Heidejpaiki un SerengetiVacfā, bet kifetns pulciņš cituveiksminieku
saņemspatīkamus pārsteigumus- izdevniecības
EGMONTLATVļJAjaunākās grāmatas!
Dažu ziņu apkopojums notdM būs interesantsjums visiem.
^ģ;> Un tā -apta^daifcnid<u vecums:
j visjaunākais-1 gaduwcs,
visvecākais -27 gadus vecs, visčaklākie
laksfitajibijuši mūsu lasiājivecumā no
8 Sdzf2 g»% m (70%).
Akfivātosbijuša meitenes - 61%, bet
daudz nealpafekari zēni -39%.
Domājam, tajum s yiscm gan interesanti, gan ari
toder^bussaSdzriāt savus atfcžžuvariantus
ar dtu bērnu atbildēm
H 1. Kas Tev perk izdevniecības
EGMONT IATVļJR grāmatas, žurnālus?

I māte.......... *.............

........ 56%

■ pats............................................27%
H tēvs................. ........................ 9%
■ citi ģimenes fooel$.........................8%
i 2.1

. 68%

komiksi...
ļ kur vairāklasāmā teksta..
! kur vairāk attēlu....j.........

.18%

3. Cik Eela naudas summa
nedeļā apgrozās Tavā
kabatā?

mazāk nekā 50 sanfimi............ 49%
^ 5 0 san t-2 L s...................... „....43%
; 2 - 5 L s....................................... 7%
vairāk nekā 5 Ls.........................1%
Musu žurnālā tuipinās TOPS, bet aājusu anketas
, kurus DISNQAvaroņusjūs labprāt sastatu
Donalds Daks
MiWjs
Riaps Makdaks

Fiuto
Suņaptdkas
Mnnäa

QpsunDeäs

Bezforemze

S p n fc ts

atkal un atkat
Skaistule un Briesmonis

Ledāja Mrma
Mazais \^oēns
Dambo
Starteris

\^nr|sPufe

2

/

1 9 9 8 ( 5 3 1

Ja Tu šīgada žurnālā MICKEY MO
Nr. 1 uz TOPA lapas atradi šādu mūsu

ar

vinnējis praucienu
braucienu uz
uzi

teideparku un 5eranagti

sasilda
pārsalušoGuli ar tasi karsta k a k a o ...^ p iM ū ^ > g

Bibliotēkā 21

ACIJA!

ļ ļ t i B D S a s ā s vēlas p a a u g stin ā t® ^ * LAT^
savas prāta spējas...

Jaunais skolotais 22
! M M p i M § i f f i , ticis
skolotāja amatā, nolemj pamieloties
ar trim sivēntiņiem...

Mierina vietiņa 31
^ ^ S S B S | ē c nedēļas
darbiem atpūšas poBcijas iecirknī...
wm

B e tv ilta is, protams, laimīgosvinnētājus ar MCKEV
MOUSE nr.ly95 rokā gaidām m ūsu redaktijā Rīgā,
Balasta dambi 3, Preses nam a 18. slāvā

Damas un kungi! ^
^Pec dažām minūtēm mēs
piezemesimies Karnivalero!
Ceram, ka ceļojums bija
patīkams, novēlam jums
jauku Karnevāla nedeju!

Neticami!
^
Mēs esam šeit!
Padoma tik, Sprukst, septiņas dienas bezbē
dīgas dziedašanas
.
un dejošanas!

Ja, Mikij,
mes lieliski
izpriecāsimies
i

Protams, Sprukst!
Karnevāls pjevilina
daudz cilvēku!

Nu labi.,
bet pasteidzies!

Tulkojis Andris Smilgdrīvs

Pec dažām
minūtēm -

r

Padoma tik,
man ir pašam savs
runājošs papagailis!
. Saukšu to par >
K.
P e r s ij u ! ^

Labi, labi! Viss, ko pašlaik
veļos es, ir viens taksis!
Taču tieši par to pašu sapņo
s ari pārējie pasažieri! Mums
Vs. to nekad nedabūt! ^4

Mes esam klāt! Ko tu par to domā, Sprukst?

Ejam! Dabūsim atslēgu
Ka man gribas ātrāk
ieraudzīt mūsu istabu!

Labi gan, ka es jau iepriekš'
rezerveju mums istabu - 1
k
šeit ir cilvēku pilns! Jk

^
Man arī!_
^
Tad mes varesļm ier
apskatīt pilsētu! ,
Cik ilgi mums vel
3ūs iāgaida, pirms
tiksim apkalpoti
KAUSS

Mvha
Miga#*-

f

Zini, ]a tas ta
turpināsies, tad
mes dabūsim savas
atslēgas tikai tad,
kad d u s jau laiks
k
iet gulēt!
ā

Ei, jūs!
Vai mus šeit kāds apkalpos,
vai nē!

W
Sprukst!
Dari taču kaut ko tam
putnam! Viņa dē]
mūs izmetīs āra!

Css! Par ko tu sūdzies!
Persijspanāca to,
ka mus apkalpoja,
vai ne?

^ B e t esjums
varu piedāvāt istabu
verandā! Ta nav
sevišķi lielai

Labi, labi, mēs to ņemsim!
Tas tomēr būs labak

A.taču šeit nekas nav
rakstīts par papagaili!
Man ļoti žel, bet, ja
viņam nav rezerveta
viefa, tad viņš nedrīkst
^ p a lik t viesnīca!

Tas nav godīgi! Viņš jr
vienīgi mazs putniņš!
Ja Persijam neļaus
palikt, tad arī es
V"
nepalikšu! >

■r
,Smuks kauss! W
,
LSmuks kaussli Ta jau ir labak!

Pavadi šos ēē - kungus
uz verandu!

Sekojiet
man,
kungi!

Eēē,
tad šī ir tā
veranda?

Smuks
kauss!
Smuks
kauss!

y

Ne, taču tas
nav būtiski - mes v
neesam šeit ieradušies
lai pavadītu laiku
L
viesnīca!
^

Ei, paklausies,
n
Kadeļ gan jums
Persijs veļas
neaiziet un neapskatīt
atgriezties un velreiz
īsto kausu? Jas ir
apskatīt to kausa . izstādīts pilsētā!
v
bildi!
A

Faktiski mēs pat tagad \ 7Smuks kauss!»
seit nepaliksim! Es vēlētos V Smuks kauss!
apskatīt pilsētu, pirms
m
j
paliek tumšs!

Tiefam? Nu, Mikij, laižam!
Tas bus jauks pārsteigums Persijam!
7 Smuks kauss!
\ Jauks pārsteigums!

I

Ielas valda priekpilna
karnevala gaisotne -

Paskaties uz to skatuvi!
Droši vien tie cilvēki tur staipa
kaklus, lai ieraudzītu kausu!

Paskaties tik! Vai tas nav kolosāls! Te jau
vajag saulesbrilles, lai to kārtīgi saskatītu,
jo tie dimanti žilbina acis!
r

Jaa,
tas droši vien ir
šausmīgi dārgs!
Nav brīnums/ka
to apsargā tadi
l būdīgi sargi!

Skaties, Persij! Tagad
tu redzesi īsto kausu!
To dabūs labakā
%
deju grupa!

*Smuks kauss!
Smuks kauss!

Persijs ir Joti gudrs putns!
Viņš neaizlidos!

ēēē... Ak šausmas
viņš ir pazudis!

kur palika Persijs?

Ei, Sprukst

W Es varu derēt, ka viņs ^
\dzirdēja, kā tu runāji par viņa
i piesiešanu, un tas viņu
L
sarūgtināja!
a

Persij, atgriezies!
Mikijs to nedomaja nopietni!
Atgriezies, vai arī tu pazudīsi!
Neņem galvā!
Lūk, kur viņš ir!

>" <T

I J Uļļll

v Re, kurvinš; ir! Uhh!
Viņš lido iekša
kafejnīca!
,----------y

Pazūdi, tu,
^
lāraugušais kanārijputn
ava lidināšanās dzesē
manas pusdienas^^ .

Nospēri manas
vakariņas, ja? Nu4
tad lien te apakšā!

Varbūt viņš redzēja,
kur aizlidoja Persijsļ
Iesim un pajautasim!

Tā, tā, vai tik tas nav Melnais Peteris?
Kas gan licis tadam blēdim ka tu
dzīties šito gaisa gabalu?
M-m-m-ikij!
Kads nepatīkams
pārsteigums!

9

Pa-palīgāā! Laidiet mani āra!

KARRR! Tu, lielais vepri

Persij!
Tu esi drošība!

Saņem! _
Tas tevi atvesinas!

Ha, ha, ha!
Visu labu,
pamuļķi

/ Klausies, Sp.rukst, 1
fes nespeju noticēt, ka
Pēteris šeit ir vienīgi
tāpēc, ļai padejotu!
lEsmu pārliecināts, ka .
\ viņam padomā /
j^ ^ k a s nelāgs!
('

Karr! Lielais vepris!

T
Resnais glumiķis!
Viņam vajadzētu kāuneties par to, ka ir meties uz
.
nabaga neaizsargātu
putniņu!

Nu labi, laiks iet gulēt!
Bet rīt karnevālā es to tipu
neizlaidīšu no.acīm!

r_Kuš, Persij!
Ārprāts! Viņš
paliek traks, jau
tikai izdzirdot
Pētera vārdu!
—

10
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______ __________ _________

Nakošaja diena

Vai nav kolosāli? T asļr
labakais karnevals, kada
es jebkad esmu bijis!

Ei, nomierinies, Persij
tie ir vienīgi dejotāji!
Viņi neizdarīs neko
launul

Pieiesim tuvāk skatuvei
no turienes mes varēsim
labāk redzēt dejotājus!

Ei, paskaties, tas čalis
apmeta žuriju ar raķetēm!
Ha, ha! Ka jau_karnevālā
viņš droši vien mēģina viņus
uzjautrinat!

Caramba!

Redzi,
tas ir nekaitīgas!
Tās pat nesprāgst
ar blīkškif

K-kas te
notiek!
Apčī!

Es nezinu - apčī! - šajos
dūmos neko nevar redzēt!

Ak vai,
acis asaro kā
trakas!

Mikij! Persijs ir aizlaidies! Skaties, re, kur viņš lido!
Palīga,
mēs esam aplaupīti!
Ir nozagts kauss!

Sasodīts!
f Un es jau nojaušu, .
'kurš to izdarīja! Sprukst.
{ neizlaid no acīm A
Persiju!

rApčī! Tās n eb iji!
nekādas raķetesļj
Mes esam
piekrāpti! Tās ir
V. dūmu sveces\A

u taču nedomā, ^P rotam s, k a n ē J ^
ka zaglis ir
rBet e§ esmu dross, 'ļ
Persijs, ko? ka vinsjnūs aizvedjs
pie īsta zagļa! Vīns
acīmredzot pazina ļ
, Pēteri pat cauri J ļ
8^ vina maskai!
-

/ O-ho-ho! Maņa jahta ir ^
pludmalē tieši aiz šīm
noliktavām! Bet tas būtu
parāk riskanti - atgriezties.

He, he! Šo tērpu man
uzšuva īpaši šim darbiņam
un ši ir maska, kura mani
pasargāja no dūmiemr:

He-he-he! Ja es nevaru iziet
cauri šai ēkai, es uzkāpšu uz jumta un
nokāpšu leja otra puse!
^

Eh! Te viss ir cieši noslēgts!
Visi droši vien ir karnevalā!

Skaties! Re, kur viņš ir!
Augša uz jumta!

Sasper vņu jods! Viņš ir atvilcis līdz arī to
uzmācīgo Mikiju ūn viņa sprukstiņu! •

Persijs
viņu atradis!

epris! Lielais vepris

( Nē, tikai ne to! ]
/ Tas atkal ir tas
,
(riebīgais papagailis!

Paliec sveiks, Mikij!
Seit jusu visu ceļš beigsies!

Uzmanies,
Sprukst! Viņam ir
pistole! Vai!

J

Palīga! Glābiet! Lūūūdzu

Ak vai! Mes nevaram atstat^
viņu tā karājoties
Jāpasauc
palīgā!

Pēc dažam
minūtēm -

Mēs drīz nocelsim jūsu d ra u g u ^H
no notekcaurules, kungs!
\\
Draugu?
\\
/ Tas nelietis navv
\ \ ( musu draugs! Viņš ir
B n j tas, kurš nozaga pilsētā
a \\
sambas turnīra
kausu!

-------

Atkal Smalkaja viesnīca /

Pateicamies jums, kungs,
ka izglābāt musu brīnišķīgo kausu!
Viesnīca līdz pat jusu paliksanas beigām
izpildīs visas jūsu vēlēšanās!

I p P lf
,/J K iļV

Bet kādēļ gan ne?
Ta taču bija patiesība!
Vai ne, Persij

Ēētas ir lieliski! Bet
īstais varonis bija
Persijs, pārziņa
kungs!

Nedrīkst zaudēt vairs ne minūti,
Mikija kungs! Nogādājiet to likumīgajiem
īpašniekiem, bet policija tikmēr
nogādās šo zagli aiz restem!
J
Bac! Kāds kauns!
Mani apstrādaja nieka
papagailis!

Un velak Tev tiešām izdevās pārzinim to ^
iestāstīt, Sprukst! Viņš uzņēma
tavus vārdus pavisam nopietni

i Karr! Viesmīli Ludzuš
vēl vienu dzērienu un
riekstu trauciņu!
M
Un pasteidzieties! ya

J

la! Vismaz tagad ^
5 vairs neaizlaidīsies
esi par to drošs!

13

Protams, Persija kungs

DAVANA
GULIM ZOSULIM

Sveika, vecmamiņ!
Paldies, ka ielūdzi
mus pie sevis paval dīt brīvdienas!
Ei, cik forši! Mes brauksirn uz
vecmāmiņas maju šajas
—7
" kamanas!

'

Klausies, Guli Zosuli!
Mes neesam aizmirsuši,
ka šodien ir tava dzimšanas
V
diena!

Tiešam? Man ir davana?!
Vai es varu to atvērt?

Zane un Paula Kudrjavcevas
- 8 gadi (dvīņumāsas), sarakstīsies ar
vienaudžiem. Patīk suņi - gan dzīvi,
gan spēju sunīši, patīk zirgi un arī eiti
dzīvnieki.

£

torija Niem īro -1 2 gadi, _
sarakstīsies ar 12-13 gadus
ToiSu.5'6'
vecām meitenēm. Patīk slēpot, Tafa/Sj.,

i -1 2 qadi,
sarakstīsies ar 12-13 gadus
vecām meitenēm un zeniem
latviešu valodā. Patīk cejot un
klausīties
mūziku.

ļeldeties^demtJC^

Kurmenes ielā 15
Rugājos
Balvu raj., LV 4570

Vīgriežu 3 2 - 34
Jelgava, LV 3 0 0 8

Kristīne Hildebrante
-1 3 gadi, sarakstīsies ar 13-15
gadus vecām meitenem un
zēniem latviešu valodā. Patīk
oalda teniss un
Basketbols.
Veļas foto.

-11 gadi,
sarakstīsies ar 11-12 gadus
vecām meitenēm krievu vai
igauņu valodā. Patīk zīmēt,
nodarboties
ar sportu.
Vēlas foto.
I Maisi 6 -14
Tallinn, ESTONIA
EE0003
| 1. «

ļ

"Skupeļi", Laidi
Kuldīgas raj., LV 3317

| Kristīne Arberga - 8 gadi, sarakstī
sies ar 8-10 gadus veciem zēniem un
meitenēm latviešu valodā. Patīk spēlēt
klavieres,
lasīt, zīmēt. Vēlas foto.
ļ
r ----"Ezeikrasti" - 31
A
Dizstende

. i

1

Sanita Ansevica -1 2 gadi,
sarakstīsies ar vienaudžiem.
Patīk lasīt Disneja žurnālus,
zīmēt, dziedāt un rakstīt
vēstules.
"Vecsumlieros"
S'nMazirbe
itragā
Talsuraj.
LV3273

1 /T rJ ļ

Talsu raj.,«
LV 3258

.
— Vica - 9 qadi, mācās
|3 . klasē. Sarakstīsies ar 8-10 gadus ve
icam meitenēm. Patīk lasīt grāmatas un
| komiksu žurnālus, skatīties TV.

Klaipēdas ielā 5 9/6 3 dz. 15
Liepājā, LV 3 4 0 0

Māras iela 8 - 5 4
Jelgava, LV 3001

Kristīne Jansone -1 2 gadi,
sarakstīsies ar 12-15 gadus vecām
metenim vai zeniem. Patīk ceļot,
klausīties ārzemju mūziku, dejot,
patīk dzīvnieki. --------------Mīļākais aktieris
Arnolds
Švarcenēgers.

Kristīne-13 gadi, sarak
stīsies ar 13-14 gadusļ
veciem zēniem un
meitenēm. Vēlas foto.l

E

Sniedzini
agaciem s I
uloima rajJ
V3118 J1

ne -1 3 gadi, saraks
tīsies ar 13-15 gadus veciem
zeniem. Patīk iet uz diskotēkām,
' jot. Vēlas foto.
Katrīna Freiberga -1 0 gadi, sarak
stīsies ar 10-11 gadus vecu meiteni vai
rēnu latviešu, krievu vai angļu valodā.
“ Interesē mūzika, mācās spēlēt
klavieres, patīk
slēpot un spēlēties ar lellem.
W 0

U

i

kasielā 15-2
Rīgā, LV100?

Lāsma Andersone -1 0 gadi, sarakstīsies
r ar 10-13 gadus veciem zeniem r i U^pra§aielā26
un meitenem. Patīk jaunumi, spor- H limfas pag.
Limbažu raj.
i spēles un jautra mūzika. Vēlas fo to .r^ I LV4004
IC lt

№

Nākotnesiela
15-2
ļ/n Birzgale
Ogresraj.
LV5033

.....

.. ....

-13 gadi, sarakstīsies ar
14-15 gadus vecu zenu. Interesē mūzika,
diskotēkas, patīk sarakstīties.

mācās 3. klasē, sarakstīsies ar
10 gadus vecām meitenēm ļatviski. n
lnteresem|ļ^

D ina R o z e n fe ld e -B gadi
sarakstīsjes ar 13-15 gaausj
veciem zeniem un meitenēm!
Spēlē flautu, patīk dejot, ļ
dziedāt, klausīties
mūziku un peldet.

Ozolu iela 9-20
c/rt Butnāri, Saldus raj.
LV3867

G inta Z ēm ele-13 gadi,
M āris lie p iņ š-1 2 gadi, sarakstīsies
sarakstīsies ar 13-15 gadus
ar 12-14 gadus vecām meitenēm.
veciem zeniem un meitenēm
Hobijs - basketbols un futbols. Vēlas
atviešu valoda. Patīk laba mūzika. fotovbetjļeobHgati.
Interesē kulinārija
un rokdarbi.
S an ta Z ēm eie-IO tļadi, sarakstīsies ar
9-12 gadus veciem zeniem un meitenēm
latviešu valoda. Patīk dziedāt un dejot.
Lapuielā7, Ķeipene, Ogres raj., LV5062

Maija un Una Bergmanes-11 gadi, sarakstī
sies ar vienaudžiem latviešu valoda. Patīk sa
rakstīties un klausīties muziķu. Hobiis-teniss

Anete Malēja-12 gadi, sarakstīsies
ar 12-13 gadus veciem zeniem un meitenem latviešu vai angļu valodā. Mīl
dzīvnieki^
Z an e S ņ e p ste
-10 gadi, sarakstīsies
ar 10-12 gadus veciem
zeniem un meitenem
latviešu valodā.
Patīk rakstīt
vēstules un
dziedāt.

Es neesmu vienīgais, kurš veļas atrak
nokļūt mājās, vecmāmiņ! Vecais Bērītis
sasapņojies par savu
auzu spaini!

?------------------------Un vai tagad
es varu atvērt savu
davanu?

Tu to droši vien_
nometi zemē stacija,
kad palīdzēji meitenem
izkrāmēt bagāžu!
Esmu pārliecinātā,
ka tā joprojām ir tur!

Dodies atpakaļ un atrodi to!
\
Piedod. Berīt!
Kad tu atgriezīsies, mēs tevi
Es apsolu tev
sagaidīsim ar karstu dzimšanas 1 dubultporciju auzu
^-5:------------- -—7 dienas kakao! , kad mēs atgriez^simies mājās!
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Vēlāk

Tā jau ir īsta
vētra!

Vaii! Mana
dāvana!

\C
J

Manas nabaga rokas un ausis!
_
^
Tas ir galīgi nosalusas!

3

&
Tajā pašā laikā - 1
Kakao jau paliek auksts!
I Apzeliņ! Zosulis ir krietni vier
aizkavejies! Viņš droši vien
Un sava dzimšanasl būs apmaldījies šinī
dienāl Mums jāiet un \
sniega vētra! j- r -v rr-r"
viņš jaatrod!
----------- ,—
^
t

Uhhh! Jātiek atpakaļ uzcēla, Bērīt!
Tas tacu ir ceļš, vai ne?______

. .
. \ / Mēs nekur "v Nabaga
Zosulim
Bet, dārgie bērnĻ Y nepazudīsim, \
jklājas sliktāk,
kas notiks, ja arī ju s ļ ja turēsimies
11viņš ir gluži
apmaldīsieties?! /kopa, vecmamiņ1
1
viens!

' f Es ceru, ka
Zosulis varēs
redzet šo
s.
lampu!
^

o \\o Q l

Ja vien mēs to
varētu pacelt
augstak!

Hei! Es zinu
kas mums
jādara!

Turieties visas kopā! Es atstāšu ieslējgtu gaismu
lai jus varētu atrast atpakaļceļu!
Paldies, vecmāmiņ!

Netālu -

Gaisma? Man droši vien
rēgojas! Un sak arī likties,
ka dzirdu kādu saucam
manu vardu!

Ak vai, kā es priecājos
jūs redzet, meitenes!

Šausmīgi! Manas rokas un ausis ir ka iedus gabali!
Tad labak atver tagad
savu davanu!

I
( Brr! Manas rokas ir tā nosalušas,
■ 0 <\
ka šķiet, tas kuru katru brīdi
varētu
nokrist!

Nabaga Z osu lisffl
Vai esiļoti nosalis?

Ak vai!
Te ir daudz gramatu
par šo tēmu, bet es
nevaru aizsniegt
nevienu pašu!

Šī ir īsta iespeja
paaugstinat savas
prata spējas -

Hrņm,
neviena nav!

SONOMUA

- un, domājams
esmu izvēlejies
īsto ceļu!
He, he!

Kadu rītu, tikko ka ieradušies skola,
mūsu draugi saņem ārkārtīgi
iepriecinošu ziņu -

JA U N A IS SKOLOTĀJS
Atvainojiet, bērni, bet stundas
šodien nenotiks! Es zinu, ka jūs jutīsieties
apbēdinatj, bet man uz dažam dienam ^
jaaizbrauc!
j
Ak šausmas,
es tāilgojos pēc savas
mījās matenes! Hi-hi!

Neko nevar darīt! Bet neuztraucieties, bērni!
Esmu sev sagadājusi aizvietotāju!
Viņš šeit ieradīsies rīt!
^

Jā, un es atkal
pēc vēstures un
ģeogrāfijas! Ho-ho!

Urrrāā! Visa diena brīva! Dari, ko gribi!
Ha, ha!
Ko mes darīsim
vispirms? >

(MJž re d z ē š a n o s \iSņukurītes kundze

Laimīgu ceļu!

Auuu!

Ooo-ēēē, piedod
Lāci Bomi!
-

Nekas, Mazais Vilciņ! Saki, ēē...
L "ir \ u kas jums te par traci?

Mums ^ndipn
T Nu, jus varat nakt man līdzi
nav jāiet skolā! I zYei°*! Vienam man upes mala
1______ A
ir garlaicīgi! Ari z i v is , ar
T
% kurām varētu aprunāties,
Un mēs dom ājam i nenākas n o ķ e r^ ^

Pec dažam
minūtēm -

Cik lieliska ideja, Laci Bomi!
Skriešu mājās, lai paķertu savu
- fS)
makšķeri! Tiksimies
upes mala!

Mēs tāpat!
Paļdies,
Laci Bomi!

Protams, ka nē, papu
Bastot taču nedrīkst!

Aha! Mēģini aizlavīties
prom ar manu makšķeri,
ja? Vai tik tu netaisies
bastot?

/

Hmm! T ajau es zināju! 'N
Klausjes, ka gan tu vispār A
doma izaugt par lielu,
Jaunu vilku, ja tu
reizi pa reizei
Vnesadari kaut ko ]
i ^Ē
V
sliktu?
- ģd

' B-betpapu!
Es negribu darīt
neko sliktu!_
Man patīk būt
s.
labam!

*Xau, veči! Piedodiet,
ka kavējos... paps man
nelika mieru ar dumjiem
jautājumiem!
y

ī Nekas, Mazais Vilciņ!
Neņem galvā, mums priekšā
L
vesela brīvdiena!

T

KLING-KLANG! KLING-KLANG!

aEMKaTtad

KLING-KLANG! KLING-KLANG!

- skolas
/atZlt. VlICin.. bet 1
manai
tas joti izklausās)
Pec--P ec- W f^ r ~ )T

SL

„Varbūt, ka
Sņukurītes kundze ir
atgriezusies! ^
Hmm... labāk iesim
unpaskatīsimies!
Citādi vel nokļūsim
k
ķeza! a

KLING-KLANG! KLING-KLANG!
Ahā! Tur ierodas kavētaji!
Pašā laikā! Stājieties ierindā
līdzās citiem bērniem!

r Un tagad ^ Un arī tasļvAtstāsim sava!
uz skolu skriešus kā viņš } makšķeres
marš!
j runā!
^ ā rp u s ē !
/-vins man kaut
ko āļgadina...
tikai neva.ru,
p a p ra st, ko!>

kamēr es šeit sēdēšu un »
jūs novērošu! Zāv!

Ak vai! Kā mums neveicas
Jaunais skolotājs ieradies
par vienu dienu ātrāk! •

Tagad mēs atgūsim nokavēto laiku N
1ar daudzām jo daudzām garlaicīgām'
stundām, kurās, piemēram, lasīsim^
^ — 7 visas šīs ģeogrāfijas
I
grāmatas H ļH

Csst! Skatieties! Lācis Bomis >
mūs meklē - atcerieties, mēs
.
norunājām tikties
,
pie upes!
1 1 E & jļjT A k šausmas! Būtu
H I
viņam jāpasaka, ka
H I
mēs netiekam ārā'J

Klusums
stundas laikā!

Jūs, cienītais, kā jūs uzdrošināties
traucēt šos godīgos, strādīgos skolēnus
mācību stundas laika! Tūdaļ pazūdiet
no skolas telpām!
-A
Ak
šausmas

Blēņas! Es redzejuLka viņš
virināja muti! Par mānīšanos
arī jus divi paliksiet
kopa ar viņu! J

Kungs,
v-vai es drīkstu
palikt un pagaidīt
savus draugus?.

j

Protams, ka ne!
Vai tad tev mājās nav ’
nekādu darbu, kuros tu
varētu palīdzēt savam
nabaga mīlošajam tētimjļj

Up nu beidzQt e s m ļr ^
vienatnē ar siem sivēntiniem!
Cik brīnišķīgs būs mana /
nakama menesa edienkarte!!

ASI Tu beidzot esi ticis prom no skolas! ’
Man liekas, ka es jau te sēžu stundām ilgi!
Bet kur tad ir sivēntiņi?
J
\ «Sfl^Tas jaunaisLnejaukais skolotājas
У
v'0us atstaja pēc stundām tikai
tādēļ, ka viņi sarunājas ar tevi!
Un viņi pat īstenība
Щ\
nesarunājas!

r Tas tiešam būtu ļ
šausmīgi jauki no tavas
.puses, Lāci Bomi! J

Pa to laiku klase
situācijā saasinas ar
katru mirkli -

Fēē! Nieki vien
Mazais Vilciņ!

Cik vienkārši, vai ne? ^
kšuar šo jauko, apaļīgo,
darbīgo sivēntiņu!
wĒĒf Ei! Par ko tad viņš tur
H
ķiķina?'
Kāds man
kutina kaklu!

Vaii! Laid vaļa manu bardu!

U fff! Stāvi, nelietīgais vilks,
tūdaļ tu man dabūsi!

ev mani sākumā jāno;er, un es esmu daudz
atraks par tadu vecu,
^ fe m p īg u zemnieku

Atrak, ātrāk, Lāci Bomi!
Kas tad tev tur traucē?
Es ta varētu turpināt visu dienu!
Tā tikai viņam liekas!
Skatieties, veči!

Mūsu žuināb š.g. 1.numura Tu saņēmi spēļu kārtis "Skaistule un Briesmorčun affspēles MHJslAI^JļA SrONS noteikumus.,&)reiz-jauna kāršu spēle

Šajā spēlē užvartas, kuišpirnnaissavac 4 kārtis arvienādiem atlēfem,
piemēram; visas4Skaistules."SP
- Spēlē piedalās 3 - 8 cilvēki. Kārtissadala starp spēlētājiem (lai būtu ne mazāk kā 4
kārtis katram).
- Pēc iepaSanās ar savām kārtrn katrsspēkštājs izvēlas- kārtis cr kādu attēlu viņš krās.
- Savstaipē|i vienojas, kuš uzsčk spēli.
jJ U ļļ,
- Spēle norit pūksteņrādSāja vizienā.
- Pirmais spēlētājs aizklātā veidā sniedz vienu no sevinevqad 2gajām kārtmatrojam.
Viņš savukārt sniedz pretrsavu ieko kārti. Nākamā kāršu apmaiņa notiek starp otro un
trešo spēlētāju, pēc tcm -stap trešo un ceturto, utt. Spēlētāji saņemtās kārtis pievieno
savējām un pārbauda, vai tās atbilst vai neatbilstviņu izvēlētajiem attēliem. Ja atbilsr, tad
spēlētāji tās patur,ja nē,tad tās var dottālāk
- Kad beidzotkads irsavācis ēelras kārtis ar vienādiem attēliem, viņš sit plaukstu galda
vidū. Pārējiem jāpaspēj savas plaukstas uzliktšd uzvarētāja plaukstai visā Kuš paiek
pēdējas, tas iegūstvienu buiu no vārda ēzeltis,tātad "ē\ nčkanros būs burtiņš Y utt.
Kuam nepaveiksies un viņš būs savāds pilnu vārdu ēzelilis, tas affbūszaudējis šajā spēlē.
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šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez

>K o n k u rs a b ū tīb a iz d o m ā t v ā rd u
JE Ņ Ķ U P IC Ā S c ilv ē c iņ a m
(sk at. o tra jā p u s ē ).

> K o n k u r s a a t b i l d e s i e s n ie g t
J E Ņ Ķ U P IC A p i e k a s e s

jp |
T a v s v a r a s ............
V eC U m S .....................
A d r e s e .....................

(B rīv īb as 7 0 , te rm iņ š līdz 1. aprīlim ).

• K o n k u rs a u z v a rē ta ja m v ē r tīg a b a lv a n o L E G O ;
f r ‘l ! ’m
S § l № S S ' aS

T e l e f o n s ................

• N ā k o š a jā n u m u r ā z īm ē š a n a s k o n k u rss !

..... ............................ .

A tb ild e s v a r ia n ts

SATIKSMES DRDŠ1BAS DIREKCIJAS
M a t . ___^

Visiem visiem au t o - moto - plane - velo - trolej - buru - tramva helio - krāto - mīļiem!
Ar KAUT KO taču katrs nojums kādreiz ir braucis, vai ne?
Un varbūt pat licis roku pie stūres vai sviras, kloķiem vai grožiem
Un kā īs ti ir - ar ko no visa braukt visdrošāk?

Lūk, a rī konkursa uzdevums:
Izdomāt un uz parastas zīmēšanas lapas a ttē lo t pašu drošāko
satiksmes līdzekli! Darbu iesūtīšanas termiņš -15. marts.
Veiksmīgāko zīmējumu autorus apbalvos SATIKSMES DROSIBAJ
DIREKCIJA. Visas ziņas par konkursa gaitu un uzvarētājiem jūnija žurnālā MICKEY MOUSE! Lai droši un veiksmīgi ir jūsu
ripojuml, uzlidojumi un ienirieni!
šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - šeit griez - še it griez - šeit griez

m īē r ī g a v i e t i ņ a
Ir piektdienas
\
pēcpusdiena, svētpilns 1
miera un klusuma brīdis,
[ par kuru Donalds Daks
ļ ir sapņojis veselas
I piecas garas un no*
\ gurdinošas darba
II dienas korķu fabrikā -

Gultu! Gultu!
Visu karaļvalsti
pārgultu!

Tad spēlejiet indiāņus, kuri ir slaveni ar to^ ka
tur mēles aiz zobiem! Es tagad iešu gulēt un
esmu nolēmis gulēt visu nedēļas nogali.
Man ir nepieciešams
ļļļī ļ.
ma pilnīgs klusums!

Ne, septīto!

Pa 4. kanālu taču
galīgi neka nav!

Ja tu doma,
i
ka 2. kanāls iri
labāks, tad tu
esi galīgi
dumjš!

Bet kas tad
vainas bērnu
parraidei
7. kanalā?

Es gribu redzet
ceturto!

TĀ IR BĒRNU PARRAIDE,
TADATAI IR VAINA!

NU JA, MES TACU
NEESAM. NEKĀDI
BĒRNI!

Mmm! Ak t a a \
neesat? Uzvedas)
viņi nu gan A
kā bērni! M

l)n nekādu iebildumu! N
Ja jus, puikas, nevarat
L būt klusi, tad arī jums
^ būs iaiet gulēt! uz
-1 aulamistabu soļos
P\
marš!

Varbūt pamēģināsim 0. ķanalu?!
Tas irj^uks. klgss kanals,
kurs nedos jums iemeslu ģ
strīdeties! Ā

Es veļos, lai iūsvbutu gultas un
nodzēstu gaismu tieši pec vienas
gssšk
minūtes! Un pēc tam v
pilnīgs klusums!
w t — S ff
M Ar labu nakti,
V
'
f ll
tēvoci Donald! J r — f —

Ņemiet!
Un tagad mēģiniet
aizmigt, ja?
I
iw

- vai tu mums,
lūdzu, neatnestu

ūdens?

Tēvoci Donald?
' Vai tu mūs
k dzirdi?

Velak
/
Vai jūs
< esat drošs,
ka tā istaba būsi
v
klusa?

Netraucējiet manu miegu ar brokastu
uzaicināļumiem vai jebkādiem citiem sīkumiem
līdz pat agram pirmdienas rītam!
Sarunats,
seri

Tieši tā, es izdarīju pareizu izvēli!
1Lieliska gulta, skaņas necaurlaidīga istaba,
un nekādu spalgu bērnu balsu,
kuras prasītu atnest ūdeni! He-he

J

Ja nu kāds
tomēr nav
sapratis...!

Pilnīgi drošs!
Ricas viesnīca
miers un
klusums .
tiek garantēti]^

Atceros, ka koridori redzeju
kokakolas automatu!
Mmm! Ledainakokakola
nudien nenāktu par sliktu!

^

Nez
7
'f
vai būtu pieklājīgi ļ
rādīties ārā tāda
I
izskatā?! Negribētos^
gan nevienu sastaptu

LEDAINA KOKAKOLA,

Koridors ir tukšs!
Es noriskēšu!

AAAAA!

Ee - Es tikai gribēju
uz mirkli atsfat savu
-Jstabu, lai dabūtu
ļ kadu dzerienu!
J Es nevelejos
(№)\ izbiedet šo
kundzi!

Hmmm!

Kungs, šī ir respektabla \ i ļ
viesnīca! Man jus jaludz »
a t ti i r o t i o c n o

M

I
I
1I

klaiņošanas H P ļ
pa koridori f ļļ| j 9
j S r neapģērbtam
\J u s traucējat
^ ^ ■ t ^ ie s ie m i^ M

Brrr! It īpaši
tādā auksta vakara
•w
ka šis!
m

Nav nekādās
jēgas! Viņš bus to
aizslēdzis!

Brrr! Ko nu? Ja es palikšu ■
te ārā, tad nosalšu, un, “
ja saukšu palīgā, tad mani
^
izliks no viesnīcas!
Ā

Te ir tumšs, un es neko
nedzirdu! Tas varētu nozīmēt,
£
ka istaba ir brīva!

37

f Nu tā! Es tikai
ļaizzagšos no šejienes
L līdz Koridorim un tad
■ ļ līdz savai istabai!

Rupeklis! Barbars! Nelietis!

Pārzinis! Šoreiz
viņš mani patiešām
izmetīs ara!

Kravas lifts!
Varbūt, ka es
varēšu tikt leja uz
virtuvi!

TRAM!

KRAVAS LIFTS

Brr! Jus esat uzkavējies šajas
viesmīlīgajās telpas nedaudz par ilgul
Es pavēlu jums tās atstāt!

f Tacu tikai pēc tam,
V
kad būsit samaksajis savu
v. viesnīcas rēķinu un sasisto
trauku vērtību!

Kādas šausmas!
Esmu aizmirsis
, paņemt līdzi maku!

Sekojiet mums
bez pretošanas!
Tu varēsi pūt cietuma,«
līdz samaksāsi
Ē
L . par visu, č a lītl-^ H

2. Svarīga klases darba laikā
skolotājs pieķer, ka tu
špiko.
a Tā man būs mācība, es tā
nekad vairs nedarīšu,

b Es esm u ļoti uztraucies, sāku
taisnoties un aizstāvu sevi, kā
vien varu.
c Ar to ir jārēķinās, ja izmanto
špikerus.

1. Tu neesi sagatavojies
šodienas matemātikas
kontroldarbam,
a No liela uztraukuma es ne uz
mirkli nevaru ielūkoties savā
matemātikas pierakstu burtnīcā,
b Domāju, ka varēšu kaut ko
norakstīt no sava apzinīgā
kaimiņa.
c Ar mani tā nenotiek.

3. Mazā māsa saplēsusi tavu
jauno žurnālu Mickey Mouse,
ko tu vēl nebļji paguvis
izlasīt.
a Eju pie mammas un pieprasu,

5 : I “ csi aizmirsis sava labākā
drauga vai draudzenes
dzimšanas dienu,
a Tas man ir ļoti nepatīkami.
•
o t s viņam (viņai) atvainojos un
cenšos visu nokārtot pēc iespētas
ātrāk.
J ^
c Ar mani nekad tā
nenotiek.

lai viņa man atlidzina par
sabojāto žurnālu,
b Dusmās nekavējoties kaut
ko saplēšu ari savai mazajai
māsai.
c Tas ir ļoti slikti, bet es tomēr
pamanos iegādāties
sev vēl vienu žurnālu.

6. Kāds tips skolas pagalmā tevi
pagrūž tā, ka tava pusdienu
maize aizlido pa gaisu,
a Es skrienu viņam pakaļ un

Saskaiti savus rezultātus:

par katru zilo aplīti
tu saņem
- 4 punktus,
par katru zaļo
-2 punktus,
par katru sarkano - 0 punktu.

0 - 5 PUNKTI
Tu esi par daudz bailīgs. Tā tu loti ātri
sabojāsi nervus. Saki sev, ka tā ir lieka
laika izšķiešana. Pamēģini nākošajā reizē
saglabāt mieru, jo tavs mazais nervu
sabrukums tur neko manīt nevarēs.
Drīzāk tieši otrādi.

4. Kāds no tavas skolas
dauzoņām draud, ka nākošajā
dienā tevi piekaus,
a Visu nakti par to domāju un

prasu paskaidrojumus,
o Re mums skolā ir tāds bariņš
pamuļķu.
c Esmu ļoti dusmīgs, bet neko
nesaku.

nevaru gulēt.
b Es mierinu sevi ar domu, ka
viņš vēl pārdomās,
c To mēs vēl redzēsim.

6 - 1 7 PUNKTI
Tu gan nekad tūliņ "neej pa gaisu", bet
uztraucies par katru nieku un domā par
sekām. Tas ir drīzāk tāpēc, ka tu esi asprātīgs.
Dažas lietas tu tomēr varētu pārdzīvot vēl
mierīgāk.

1 8 - 2 4 PUNKTI
Tevi nav viegli "izsist no sliedēm . Ta tu
pasaudzē savus neiyus, jo dusmošanas
tik tiešām nedod nekādu labumu. Tikai
tevjāuzmanās, lai ar savu vienaldzību
nesadusmotu apkārtējos.
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KAM PUKSTĒS SIRSNINA?
GAN DONALDS, GAN CIETSMAIDIS VEĻAS IELŪGT DEIZIJU UZ
VALENTĪNA DIENAS PUSDIENĀM. KURŠ NO VIŅIEM PIRMAIS
ATRADĪS PAREIZO CELU?

Drīz - pavasaris. Un tam līdzi tūdaļ klāt būs a ri pats īstākais
ekskursiju un atpūtas ceļojumu laiks. Viena no jaukākajām
piespējām bērniem vieniem vai kopā ar vecākiem atpūsties
joprojām ir - brauciens uz H e id e p a rk u (atrakcijas!) un
S 6 F 6 Y\Qet>\ parku (dzīvnieki brīvā dabā!) Vācijā.

Tikai - uzmanību! Ceļojumu birojs ,
,

BALT TOUR SERVICE

ļjii mainījis adresi un tagad atrodas Rīga, Stabu ielā 10, 2. stava. Sīkāku infor- 1
mācjju var iegūt pa tel. 277180.

______
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