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S e n g a i d ī t ā  p a r a k s f ī t | ļ | | i  

lo t e r i ja ,  i r  f e lā t /
Visiem abonentiem, kuri kopā a r  žurnāla 

DONALDS DAKS numuru ir saņēm uši 
P a raks tītā ju  lo te r i ja s  b iļe te s . Steidzies ciparus uz šim 

biļetēm salīdzināt ar  laimīgajiem skaitļiem!

0 0 0 2 0 3
000281
000611

Ja  cipari uz Tavas 
b iļetes sakrīt ar 

kādu no 
laimīgajiem, Tev, līdzi 

ņem ot loterijas biļeti un 
abonēšanas kvīti, 

jādodas saņem t balvu 
uz žurnāla redakciju 

(Rīgā, Balasta dambi 3 -  
P reses  nam a 18. stāvā). 

Iepriekš gan savu vizīti 
piesaki pa tālr. 468671.
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DONALDS DAKS 

M aterh orna 
iekarošana

/epStee noteikumi/
^ 4 3 . - 4 4 . ipp.M IK U S  UN SPRUKSTS  

Kņada ap garšvielām

1. daļa /4 . Ipp. i

KNAPS MAKDAKS 

Zudušās piramīdas 
noslēpums ^

^  22. Ipp. /

^ M IK U S  UN SPRUKSTSi 

Kņada ap garšvielām

2. da|a 29. Ipp. /

DONALDS DAKS  

Godīga maiņa 

37. Jķp.

NUMURA
MlKLA 46. Ipp. 

Sens stāsts par Donaldu (1940. g .)



Lūk, zēni, viena no slavenākajām 
virsotnēm pasaulē -  Materhorns!

Jauki!

Skriet? NS, mes tikko atnācām šurp! 
Vispirms tak vajadzētu palūkoties 
apkārt no šīs pamatīgās

Bet tikai no augšas! 
Mēs taču gribam tikt 

pašā augšā!
f HvT! Šveiciešu 
Ihūtes un pat virve!

(Protams!

■/ Projām ir! Kāds jau aizbraucis 
:l visas kamaniņas!Tas taču ir bīstami! 

' Man ir kas labāks 
padomā!

Mēs būsim visjaunākās
piles, kas spējušas 
iekarot Materhorna 

virsotni! ļ— -

BRAUCIET AR 

K A M A N IŅ Ā M !

Latviskojis Andris Akmentiņš



/  F0001 Varbūt mums mazliet jāatvelk elpa' 
I Pēc katriem diviem so)iem mēs vienu 
| noslīdam atpakaļ!

Ausis aizkrita no augstuma! 
Nedzirdu, ko viņs tur sauci

Laikam grib 
mums ITdzil

Tik un tā mums veicas 
labāk nekā Donaldaml

Kāpēc? 
Mēs lejā 
tik drīz 

neiesim!

atpakaļ divus!

Hik! Es laikam esmu vienīga pīle 
pasaulē, kas spēj kāpt kā traka un 

sasniegtvienigi

Fūū! Skatieties, 
brālīši1 Ala! 

Ielīdīsim tur un
atpūtīsimies!^

Tikmēr

piemērotā
ki apavi!

Nav brīnums, ka viņš tā 
aptracis! Kāds vinu piesēji 

stalagmītam!

Paskat Kuš! Tur kāds iri 
Ruksāias gluži kā 

tēvocis Donalds, ka 
redz sliktu sapni!

lāstekas!



Diviem ragiem,Tik, Trik un Tik. 
ians pienākums ir i 
atturēt no bīstams 
kāpiena augšup!

Hm -  labāk 
nerunā ar mums 

tik nikni!

Mūsu jaunais 
draugs mūs 

aizstāv! cilvēkus -  
kas tas ir?





šodien mēs ar Lapsiņu un LOcīti dodamies pārgājienā "P re tim  rudenim". Skolā 
mums būs jā ra k s ta  sacerējum s par rudens krāsām. Ieskaties a rī Tu, cik tā s  Ir  
burvīgas! Gluži kā mans pasakainais "Nesquik" Šokolādes dzēriens. Pavēro, a rī 
rudenim, krāsu m eistaram , mīļākie ir  gaiši brūnie, zeltainie toņ i. Gluži kā "Mesquik” 
šokolādes pulverītim  un manam kažociņam. Kopā a r "hesquik" zeltaino dzērienu mēs 
droši varam  ie t p re tim  rudenim. A rī Tu, ja  Tev mīļš ir  mans dzēriens.

Lapsiņa a r Lācīti k rā j skaistākās, zeltainākās rudens lapas. Savāc a rī Tu rudens 
lapas "Nesqulk" krāsās, izkaltē! Ziemā varēsi cienāt draugus ar smaržīgo "Nesquik" 
dzērienu, liekot krūzītes uz īpašām koku lapu salvetēm "Mesquik" krasās. Mmmmm, 
cik ta s  būs ska isti un garšīgi!
P riecā joties par rudens krāsu bagātibu, esi vērīgs, a trod i divas vienādas lapas!

Tavs

P.S. Mana adrese ir:
Kvikl jam 
a /k  1473



Kungi, esmu Johans, virssulainis! Esmu šā notiku
ma aculiecinieks! Tobrīd es blakustelpā spodrināju 

mēbeles un notiekošo redzēju spogulī.

Zaglis rīkojās nesatricināmā mierā! 
Viņš izgrieza gleznu ar lielu nazi, 

turot rāmi ar kreiso roku!
Tas notika tik zibenīgi! Diemžēl es 

nesaskatīju viņa seju!



Neviens to neatradīs, līdz nokusīs
sniegs, -  tatad ________

nemūžam! )

Ja! Mums 
tas.nacā!īSr tas būs drošībā, 

īaz ļautiņu tiek aug; 
virsotnē! pAtnāksim pēc tā 

nakamgadl

Uzšāvāmies ka jodi, pieliekot ragavam 
šīs raķetes!

Nosegsim bedri ar akmeni! Ja kāds arī 
noktus augšā, būs pārak piekusis, lai 

cilātu akmeņus!

Ko?! Kāds 
rāpjas augšā! šīs kupenas!'

mekšu, J  Tūlīt 
ižais f  būsim 
lag! I  klāti

Hā! Mēs esam 
'isjaunākās piles, 
kas nokļuvušas 

virsotnē! ļT^.

Pateicoties
Dižajam
Ragam!

(ā tie šva|i spēj jādelēt ar kalnu āzi? 
Mēs knapi tikām ar viņu galā un 

piesējām, lai viņš laiž mūs garām!
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Draugi, mums jāpanem ni 
virsotnes kads suvenīrs!

.Varbūt paņemsim šo
V akmeni? Skat! Bedrītē 

kaut kas 
mirdzošs!

Nu labi. silīšu varoni! 
Atdodiet dimantu!

Milzīg
dlmari)

Mēs nevarējām zina 
fka šeit noklus bērni 
žirgti un jautri, kā ja i 

ar kalnu āzi jājusi!

'Lūk, kā pazūd 
mūsu akmeņi -  
_ a b i uzreiz! n

Suņapuikas!

Nosvied to dimantu, 
» es teicu! t f & K

Nelien pāri malai! 
Ak. šausmas! a

Tu neteici, kur īsti

Mūsu āzītim nepatīk tik as 
runāšana! Musu āzītim

r  Ūi! ^ 
U-uzmanieties!Bērni! Vrr! Tu to tīšām izdarīji! \  Uzmanīoi!

'■--------- - ļ  a  -  .------------------ \  Nerunā tik
nikni!

11



Au! Siksnojiet ciet 
to aunu!

Ar ko gan? 
V ir*e ir tiRai tiem 

šikajiem! Au! m

Padodos! Sadalīsim 
naudu par dimantu 

uz pusēm!
Stāvi, Dižais Rag!

Ļauj mums ^  
3  sasiet ļaunos ļ 
\  S u ņ a p u ika s l/j

Akva ilT e nu mē 
esam un laukā 

netiekam!
Nedalīsim visi Tur, 
kurp jūs dosieties,, 

naudu nevajag!^

Klau, tSvoci Donaldi 
Skaties, ko mēs...

au, viņš J 
-v__pazudis!

Laikam 
kāpiens bus 
viņam kļuvis 

par grūtu!

Kas to bOtu domājis! 
Lūk, kā Suņapuikas 

tika augšā!

Pavērsīsim 
) raķetes otrādi, 
/tad tās bremzes 
mūsu skrējienu!Raķeškamanas...

tik un tā ir pārāk stāvs, 
lai ar tām laistos lejā!

izdomāju!

kam nav 
kamanu I



Tēvoci ) (
Donaldi / )  Rupekļi! Kāpēc sviedāt man 

ar sniegabumbu? Tā aizrāva
Ifa S Ē Ē tk lh tr--, ™ zi arT m an l! /

Lok, dimants, apvelies 
"7 sniega bumbu!__Kalna

piekājē
Mums tas

Suņapuikām!

Ui! Vai tas 
zvērs vēl

Bet tajā iekšā ir V 7  Tik un tā 
nozagtais dimants, J  1 varējāt iztikt 

-1 saproti’

Mani krustdēli! Dārgie, mllie, 
jaukie peļuvēderiņi!Balvu!?Zini, mēs 

dabūsim 
balvu!

labi uzvedīsies, 
varēsi kjūt par 
mūsu aizbildni!

Kuš, kuš! Mūsu kaziņš, izrādās, 
ir arT greizsirdīgs! 1—

Eil Ko es tādu 
izdarīju!?

SLURPI



Jābūt dzelzs apetītei un tādam pašāmS 
kšām, lai aprītu tādu daudzumu piparu!/

/  Jau nogremdēts 
'  tik daudz kuģu, ka 

neviens p*—



Fū! Paldies dievam, ka 
an nav jādomā, ko darīt! 

Es gan nezinātu, ko
tagad iesākti

Lieliski! Kurš lunis pametis šo vilcienu tieši ceļā!

J-jā ļlr gari cilvēki! Vai drīkstu 
pavaicat, kur tie ir? Viss izmiris 

kā pludmale ziemā!

Muļķības!
Kaut kads nieka 

vagons! Un mašīnists 
diendusa! Bet es? 
Es arī diendusā!

. Joz nu tālāk!

nevarētu 
nobraukt malā 

k vilcienu? a

Ak, ķezai Ko iesāksim?
Labāk man iedotui 

ik reizi piecas 
naudiņas, kad tu 

tā saki! J

dabūšu to vilcienu 
nost no ceļa! 
Nebūs grūti!Nezinu! Lēmējs 

īsi tu -  arī šoreiz!

15





{  ! V
Iesim! 

Vismaz tu 
sasniedzi 

mērķi! Varēsim

gaisā!

Nu mums nāksies 
vien braukt uz to 

Damadaskaru! Varbūt 
ar pāris tūkstošiem 

piparkravu pietiks, lai



Līdzko mēs apstāsimies, 
jakrauj maisi taukai

Mēs taču tos 
tikko iekrāvām I

PfQ!
Vai tiešām tu ; 

ka tā vajag'
Šoreiz es 
pieņemšu 
lēmumu! 

(usties ātrāki

Labi, lai būtul 
Kā teiksi!

Jā! Tagad pavizināsimies 
lidmašīnu pa pludmalil .glābiņš!)

Zini, reizem tu 
liec man palauzīt 

veco naivu!

Kas gan tas par lēmumu! 
Kāpēc mēs ta rotaļājamies?



Vārpasa Mauzoii a Industn 
Ja nemaldos, Mauzolijam 
lieder puse no rūpnīcām 

* šajā salā!

19
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V ī f ī ī ī !  Saproti, ko ei 
domāju? vai gribi, es 
Dieņemšu lēmumu?

Ja vien tas ir 
tads pats ka 

manējais! Airē! 
Kā bitīte!

Gandrīz jau WātļEk, pievelc! Mēs piebiedrosimies 
Karbunkuram", ia nepasteigsimies! 
Gulēsim dzelme bez garšvielām!

(  Un arī 
vienos cau- 

uumosļ Abi

Sprukst! Kur tu nesies?Kārtībai
Mūkam!

Nezinul 
Man vēl na 

lēmuma!

T-tacu izvēle ir diezc 
vienkārša! Vai nu mūs i 

viri no laivas... vai  ̂
no meža!

21 ( l .  da|as beigas)



Ēģiptē izrakumos tēvocis Knaps atklaj senu piramīdu... un tas dārgumus! Taču

Cietsirdis Zeitkaris! Paldies, ka parādīji man šos dārgumus, Makdak! 
Tagad tu savu esi padarījis, bet es kjūsu bagāts I

Vai, tSvoc, ko 
iesāksim? Ja kāds kaut ko 

joti veļas, viņam 
tas jādabū...

Šie dārgumi 
;ad būs mani, u 
lūšu bagātākā f 

pasaulei

Puisi Vai tu 
esi traks?

Turpinājums 26. Ipp. 22



> Marrtle" 
aņnfte rfaSSrfu 
■slSimfll.

• r ^ l ^ ž o ē rtMIdi ieraksti pppuses 
apakšā tam paredzētajā vietā, 

neaizmirsti uzrakstīt savu 
vardu, uzvārdu un adresi. 

Tad taloniņu Izgriez un 6Gtl; 
LEGO konkursam 10/96, 

ķuWTRi£ā, Hospitāļu Ielā 16, LV 1016

Pareizā ēna ir  X . 

Vārds, uzvārds

Vecums '  ..........................

Adrese

T ālru ņa



- g a
Kad upuris otrā rītā atvērs 
durvis, viņu sagaidīs 
"lietutiņš". Gaisa plūsma, 
kas rodas, atverot durvis, 
parūpēsies par to, lai 
draiskais "lietutiņš" kārtīgi 
iešļāktos istabā.

Nakti Izvēlētā upura 
guļamistabas durvju 
apmali aizlīmē ar 
vairākām slejām 
avižpapīra. Augšpusi 
atstāj vaļā. Tagad v 
jāpiepilda ar papīra 
bumbiņām, putuplasta 
gabaliņiem, maziem 
baloniņiem un citām 
lietiņām.

' l i t u  iB M  a i i K J U i iu i i  s k r w , '
Šis jociņš ir diezgan nejauks! Iečuksti 
kādam ausī kaut ko tik klusi, ka to pie 
labākās gribas nav iespējams sakļausit. 
Turpmāko tu vari redzēt zimējumos!



S ^ S e jr 
TRiSMMENSUU
televizors
A r šo n e lie lo  tr ik u  tu  va ri ra d īt  
trīsd im ens iju  te le v izora  ilū z iju !

Turi acij priekšā gabaliņu tumšas plēves 
stikla. Otru aci neaizver. Tagad, kaut kam 
sāniski pārvietojoties pa ekrānu, šķiet, ka 

iz ārpusi vai iekšpusi.

,Kaķim ir četras kājas. K&
sauc žādus dzīvniekus? ļ



r ...tā p ē c  
' atdosim 
1 viņam visul

Es necīnījos ar tuksnesi ui 
Karstumu tikai tāpēc, lai 
palīdzētu šim glūniķim!

'  Taču Zeltkāris 
.dabūja tos dārgumus! Putekli un zirnekļi! Ne, Dozas akmens!

Plāksne, kas palīdz atšifrēt 
seno ēģiptiešu kartes un 
plānus! Ar to var atrast 
vairāk, nekā Zeltkāris 

spēj nosapņot!

Viņs doma, ka dabūji 
tos dargumusl Patiesil 

šaia piramīda 
ir vel lielāki 

dārgumi!

Labāk skaties 
zem kājām, 

Starteri!

Sīkums! iespējas 
avarēt uz līdzenas 

zemes ir...

Ei, beidziet 
sapņot! Esat 
saskati ušies 
vecas filmasl

Dozas akmenim 
kaut kur tepat jābOtl 
Mums tas jāatrod!

ajā piramīdā tādi 
argumi? Drīzāk 
veca mūmija!

Starteris visu dara 
tikai nejaušil

Starteris nejauši 
atradis slepenās 

durvis!



Neraizējieties, puiši! 
Nekas nespēj sadragat 

šo galvu I
Nu viņš pārcietis vēl 

vienu avariju! Sasitis 
galvu uz šīrn akmens 

plāksnēm!

LOk, marlei
Kamēr jūs tēlojat 

Aikasapus, es pameklēšu 
kadu dārgumu I /

Mums’ taču ir Jauno 
mežsusuru aptieciņa!

Hmmm!
Uz šā akmens iecirstas 

dažādas zīmes!

Ak, debesu dodas! 
as ir Dozas akmens!

Padomā tik!
Mēs esam atraduši vis 

faraonu dārgumus!
pieder



Ak, tev nav nekādu cerību, 
Knapi Es atstāšu jūs šajā 

piramīda mūžīgos priekos 
par dārgumiem I

Vai negribi maz 
fizioterapiju?

Nekur tu nespruksi!

Laidiet mani, 
jaunā varza!

Celies, Starteri! 
Mums jāaizved Cietsirdis 

Zeltkaris uz policiju un tad 
jādodas pec dārgumiem! 
Man ir Dozas akmens!

Kāds mūs sauca 
. par bailīgiem!

Isaa! Mūmija!
/0 :̂ -n  gu

Starteri! Tas 
gan ir 

.varonis!



Mlkiju un Sprukstu jau bridinaja, ka braukt uz Damadaskaru pēc piparu maisiem ir  bīstami! Bandīti 
sākuši uzbrukt piparu vedējiem! Kad Spruksts iebrauc ar vilcienu Jura, draugiem tomēr iedodas 
ceļa, lai varētu samaksāt par vilcienu! Sākas ķezas! Vinu kravu uzspridzina! Draugi atrod

--------------------- - ---------------- neuzspraaušu dinamīta stieni ar Vārpasa Mauzolija vārdu! Meklējumi
_  „  aizved līdz nogrimušam Mauzolija kuģim, kura esot bijuši pipari!

M ikijs atklāj, ka kuģis ir  tukšs, bet, uznirstot virs ūdens, vins atklāj 
---------.................................... bandītus, kas uzbruk laivai! Draugi nokļūst krasta, bet tad -

Ak vai! Tad lūk, kā’ 
jūtas cilvēks uz 

pannas! J

J-jākliedzr
Pasteidzies! 

Tev japienem 
lēmums!

Laižamies! 
Veicīgāk! Grib? 
lai jūs nošauj i

Cilvēk, padoma pats! 
Neesam nekādi vārgie, 

un no tāda attāluma 
noteikti jums trāpītul

M-mēs domājam, ka 
jūs šaujat uz mums!



Kas jūs esat? 
Vai tie Sinepāji, 
no kuriem visi 

bistas? /

Kas tie tadi?
Mēs esam izputinātie 

piparu audzētāji!

Iesim, viņi te nelīdis!

Gaidi... mēs 
paslēpsimies 

klintīs!

Mauzolija 

Zināt Tādu?mums uzbruka?

Jūs atradāt 
pierādījumu, ka 
Mauzolijs visu 

sarīkojis!

Vēl nel Ne gluži! Viņš var 
atrunāties, ka jūras straume 

aiznesusi piparus prom!
f  Zinām gan! Nu viss ir 

skaidrs! Mēs zinājām 
pārak daudz, jo atklājār 

tukšo kuģi, vai ne?

Kā mēs to 
izdarīsim?

Kaut ko jau mēs 
varētu savākt!

/ispirms mums vajadzīg 
nauda! Jaizliekas, ka 

mums tās ir loti daudz!
Mums jaatrod, kur viņš 

glabā garšvielas, kurās 
sakās pazauce :s ku 
tā mēs viņu pieķersim!



Garšvielas meklējam! 
Visvairak jau piparus!

Mazliet 
velak - Mēs pārstāvam starptautisko 

- : i, i . i i b  r 7ļ ' 
Mums ir izdevīgs piedāvājums!

ni lūdzam, kur 
> varu palīdzēt 
Ko tirgojat?

Vai šī naudiņa jums neliR 
atvadīties no pāris
__— \ piparu

maisiem?

Kungi, pašlaik ar pipariem ir grūti!
oma, varbūt 
jums līdzēt!

nauda?'

ŠŅURKSļPēc
mirkļa

Vislabākie savvaļas pipari! 
Jūs tikai paodiet, kungi!

Č H Ī Ī Ī Ī Ī Ī
Hāāāp.



Klau! >  
rie nav nekādi 
biznesmeņil >

Tie ir divi niekkalbji, kas 
nonira līdz “KarbunKuram"

Jožami 
Re, kur logs!

Ātrāk! Dzenieties paka)! 
Nejaujiet aizbēgt!

Bet tur, apakšā, vajadzētu būt aizslietnim!

a nu tas aiznes 
ļiīmisko tīrītavu!

Grāb
motociklu)

Atkal ķeza! Mukšana 
no lodēm jau kļuvusi 

par ikdienu!

Kusties!

^  Ohhhh!
Ja mēs būtu kaķi, 

tā būtu mūsu 
devītā dzīvība!

veicas!



Te nav grīdasI 
gāze ir līdz galam!

Viņi mūs panāks! 
Gāzi grīdā I

Laižam leja! Blēžu auto i 
saurāks par šo taciņu!

Vai-vai! Mēs drāžamies tieši šahtāI Nevaru apturēt!

Ohhhhh!

VĀĀĀĀ! AUAUAU!



Pēc
brītiņa Pazudušos 1 

piparu maisus! Visas, 
100 000 tonnas! k

U-ui! Es n-neesmu 
ievainots! Kas tad te, 

šahtā, sēnes, vai?

Ķeza! Mauzolija viri!
Pārbaudi
šahtu!

Ņem cirvi! Mēs lēti 
nepadosimies!

*5 p ru k s t! Vai 
saproti, ko mēs 
esam atraduši?

r  Sprukst! 
Pagaidi! Tie 

draugi no 
kalniem!

Dzirdējām šāvienus ui 
nācām jums palīgā!

Eh! Jā, mums gan veicas!’ 
Jums arī! Es jau biju 
atvēzējis mazo cirīti!

TomērPaskatieties!
Pazudušās

Vini mums 
uzbruka! Un 
aiz-aizmuka!

Bet mēs tikmēr 

šahtaskambarīT Ak vai! 
Skatieties!



Viņš kāp] privātlidmašīnā!
Skriesim! Mums viņš 

^  jānoker!______ ^

Ak. ķeza! Lidmašīna jau 
gatava pacelties! Mauzolijs 

ņems un aizmuks!

*7Vk nē, viņštās 
nedarīs! Kamēr 

es pieņemu 
^  lēmumus!

T  Ai! Sprukst! 
Sitam ir riktīgas 

bremzes, nevis kau 
V ka d a  pneimatika!

Ja varēju iegāzt vilcienu 
Ļumkrastas osta, tad lidmašīna 

man ir nieks!

Nieki! Beidz īd ē tn  
Vilciens taču kustas, 

vai ne? .

Sprukst! Kur tu 
v. nesies?



Hol Ho! Hol 
Kā naglai uz galvas! 
Māksla rokā, vai ne?

Pateicoties jums, 
osta atkal 

atdzīvojusies I

veisk Ohol Cik glauna V  
vietiņa, mēra kungs!« Labākais

V * -— --------- - f l  Ļumkrastas
U  ļ  restorāns! Kur 

te E R J r ' '  0 - ^ gan citur lai vedu 
I jaunos varoņus?

Labi, ka Mauzolija 
piparu krājumi pārdoti, 

lai atmaksātu izputinātai» 
piparu audzētājiem!

Vecais labais hotdogs, 
Sprukst? Kad apkarftik 
daudz jaunu gardumu! 

Kur tava dzina p6c 
piedzīvojumiem?

Ak, aizmirstiet to! Tas ir 
jau sen aizgājis vilciens! 

Labāk pieversieties

Tad uzkod 
kaut ko! UņE... jā, par to 

atmaksu... mums ir 
ena vilciena problēma!

He, he! Vismaz 
pareizu lēmumu 

oierenis
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Eh! Jūsu skatlogs 
nebija nodrošināts pret 

boulinga bumbām!
GLĀBJAS!

Jūs pats neesat 
gluži drossl

Cik žēl! Tur tālāk ir 
jauks skatlogs ar 

porcelāna traukieml

Brauksim prom!
Uz mājām! Pavisam 

negribas to 
boulingul .

Iesim, zēni! 
Atgādiniet man. lai 
īekad vairs neiepērl

Te tirgo dāmu vēju, 
tēvoo!

Ja jums šķiet, ka 
to nomirkšu es, jūs

atlicis pat jaunai 
boulinga somai I

Jūs pārak daudz noņematies a 
tām spēlēm! Jums vajadzētu 

pildīt mājasdarbus!

'  Cik gan jauki būtu, ja  
kāds mums uzdāvinātu 

jauno datorspēli 
, "Anakondas akustika"1

Vēlāk

Atvaino, tēvoci Donaldi
Jā, patiešām! Ja 
kāds to nejauši 
darītu, mēs varbūt 
piekoptu māju!



Bet kā lai to 
izdara? Man pat 

nepietiek naudas..

Ak vai! Laikam biju parak 
Dārgs! Jau tik sen neesmu 

viņiem neko
uzdāvajis! J | H

Vai daudz maksāsiet 
par šādu bumbu?

Somas vairs nav, 
tad arī boulinga bumbu 

nevajag! Nespēlēšu 
vairs! Jums laikam ^  

bērneli lūdz nopirkt 
kādu datorspēli! Ak 
kungs, jau dcsnitais 

nabadziriš! '

u z p ē r k a m

I t B M

Nākamnedēljūs 
noteikti atnesīsiet 
izlietni! Tā notiek!

va i Varbūt pat 
mazliet paliks 

pāri!
Tā būs! 

Paliks vēl kādam 
kārumam pašam!

Palīdzības
loterija!

Brr! Bet ir i 
auksts!

Kurš nopirks 
pēdējo palīdzības lozi?l 

Kas palīdzēs nabaga 
salstosajiem bērneļiem!?

Es saprotu! 
Auksts vējš, kas 
svilpo ap galvu, ir 
nepatīkama lieta!

Varbūt nopirkšu 
sev jaunu cepuri!

šļš tai svilpo cauri.



^Gribējām piespiest viņu nopirkt m um s ļ 
ļ  jauno spēli, bet viņam trūkst naudas ■  

pat jaunai somai I

Mums 
tas sp

Es izdomāju! Pārsteigsim 
viņu! Nopirksim viņam 

k jaunu somu! J H |

Kam mums tā 
spsle galu galā!?

/  lieliski! Mans tēvs tikko 
ieķīlāja manu spēju datoru 

lai izpirktu savu boulinga 
bumbu! s—r-2

Tas ir visizturīgākais modelis! 
ir to var noķert ooulinga bumbu, 

kas krīt no divtūkstoš metru 
augstuma!

Mazliet 
vslak -

Mēs to pērkam! ) / ,naudu

Jācer, ka viņs 
nemēģinās sviest 

savu bumbu 
no 2000 metru 

augstuma!

Ai, ka tēvocis 
tagad priecāsies!

Mums ir tieši tik, 
cik vajag! Paldies, puiši! Aizpildiet mū 

balvas izlozes anketu, bet 
tikmēr ietīšu somu!



PĀRSTEIGUMS!

Boulinga soma! Cik mīji! 
s par tadu sapņoju! Ja vie 

es nebūtu jau pārdevis 
to bumbu!

Ak, zēni! 
Vai tiešām!?

Atver tu savu dāvanu 
pirmais, tēvoc!

Taču man ta noderēs, 
ja pekšni man no liels 

augstuma uzkritīs 
boulinga bumba!

Vā! Paldies, tēvoci Donald! “Anakondas 
akustika”! Tieši to mēs gribējām! Ak. 

ia vien mēs nebūtu pārdevuši to datoru...

k f  Jūs pārdevāt datoru, lai nopirktu man 
f .K ____________________jaunu somu?

/fiu  ja! Bet tu pārdevi \  ----- "
B ļ  bumbu, lai nopirktu k  ^  r #
Ife i mums datorspēli, /  \
R V vai ne? /  \ )

Zēnil Tā ir visjaukaka dāvana, 
-------- „ „  ko esmu saņēmis!

Bet tu esi mūsu 
vismījakais tēvocis!



Mazliet 
velak - Varbūt viņi aizņemti ar ķīviņiem! Vini 

vienmēr ķīvējas! Aiziešu un
Kāpēc gan Donalds 
• krustdUiem nenāk u 
boulinga turnīriem?

Varbūt tēvocim 
Donaldam uz galvas 

uzkritusi boulinga 
bumba!?

Varbūt

Nāciet iekšā! 
Durvis ir vaļā!

'  Vismaz viņš 
īeizklausas dusmīgs!

'  Aha, nu tad mēs 
sakopsim māju un 

nomazgāsim 
j. traukus!

Šovakar es izcepšu jūsu mīļāko pudiņu un 

--------t/ -------- i mājasdarbus!

Šķiet, viņiem visiem trāpīts ar to 
boulinga bumbu!

isies pa boulinga zālēm,



Tev kā 
vienmēr 
taisnība!

^  Ak ite! ^  
'  Mani mati!
Tie sen jau ilgojas 
L. pēc friziera!

Pilsētas 
slavenais zaglis kārtējo reizi 

r nokļuvis aiz restēm.
“Jau atkal klāt?" apvaicājas sargs. 

“Tā ir dabas k|ūda -  pārāk gari nagi i 
\  pārāk Tsas kājas!“ skaidro

n. ieslodzītais.

Patenti e pa zemi 
meklē koS|enl. Pienāk N 

policists un vaicā: 
“PēterTt. ko tu  tu r meklē?" 
“Savu košļājamo gumiju!“ 
“Un kur tu  to  pazaudēji?” 

“Dārzā pie mājas.“
“Tad kādēļ tu  to  meklē šeit?“ 

“Tāpēc, ka te  Ir galāāks!"

Lidmašīna Kāds 
/  Kautrīgs puisis sēž blaKus jaunai 
un ļoti simpātiSKai dāmai, taču viņam 
trūKSt drosmes, lai meiteni uzrunātu. 
Pēc HgāKa lai Ka viņš beidzot saņemas: 

•'Atvainojiet, jaunKundz,
vai jūs ari lidojat /

n. ar  šo lidmašīnu7" ,

v iņa  ja u tā  klasesbiedrene 
" l im , "  novelk uzrunātā,

/  Kalniņa N
• kungs iegriezies

elektropreču veikalā un vēlas 
iegadāties bārdas skuvekli. 
“ Ņemiet šo, par tā kvalitāti 

pārliecinājušies jau 1000 klientu!' 
\  "Ak nē, es taču vēlos > 

pirkt jaunu preci!*'

'  Bet Deizucīt! 
Tu pati tikko teici.

A k tu
nekrietneli!!!

Mīļotā Daizija! Vai vari 
ka aizmirtu

ina mīļā! t* taču vienmēr «emu 
ir tavi vienisprātis/ piedod man.

*<Au»ir  /u M p
Burvju dzērieni mīldtajiom. 
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Deizip pavāre pret mani atkal 
savu saulaino vaigu!

^  Pēc viesuļvētras Bērziņa 
kundze apjautājas kaimiņiem: 
“Vai jūsu jumts ari ir bojāts?” 

"Nav ne jausmas, neesam 
to  vēl atraduši!" \  Pēc j

^  brīv la ika  T ija  skolā  ̂
atgriežas b rūni ttosuuļojusies 

"V a i man nav brīnišķīgs  
iedegums?"

paši gaiša tu  neest btjusi 
nekad!"

/  “Ideālu viesnīcas 
sienu vispār nav!“ 
apgalvo A ntons. 

“Kāpēc?”
“Kad nāk m ieg s tās ir par 

pLinam, bet kad gribi kaut ko  
saklausīt -  tās ir pārāk >■

/  Ciemos ieradusies 
Zentas tante. Viņas blūzi 

rotā milzīga granātakmens 
piespraude. Mazā Ieva, 

Ieraudzījusi mirdzošo brošu, jautā: 
Zentas tant, kāpēc jums atstarotājs / V  

atrodas nevis aizmugurē, 
bet priekšā?"

“Māmiņ, vai tā  ir tiesa , 
ka bērni aug  vēderā?" 

“Kāpēc tu  tā  jau tā?” 
“Elzas tan te  te ica, ka e s  e so t 

izsp |au ts tēvs!”



CJr'S Uj I Ĵ £iL3
PILNĪGS AUTS

i Vāverēni ar prieku skatās futbolu -  pat 
nenojaušot, cik bīstami tas var izraktie 
viņu pārtikas krājumiem!

MIKUS UN SPRUKSTS
PASAULGALA BAKAS NO SLĒPUM S
Pasaulgala bākā nakts vidu dzirdamas /) ^  
dīvainas skaņ^ -  labs iemesls, lai 

’'dotos to  izlūkot! Maldīšanās miglā, 
spoku kuģis ar zudušu zeltu -  viss kā 
stāstā par īstiem jūras vilkiem, 
šoreiz pirmā sērijai

DE1ZUA PAKA
KURŠ TE IR SA IM N IEK S

.Strādā arī Delzija -  par sekretāri pie 
Knapa Makdaka, patiešām neapskaužams 
darbsl Jo sevišķi tad. kad Deizija sāk 
rīkoties pati...

f  B i i r z z & r z u m i e  f
ļ PROPELLERU LIETA |
^  Reizem Spruksts prot pārversties par *  
ļ Supersprukstu -  taču nekāda gadījumā viņš 
ļ  nav ar mieru remontet gaisa ventilatoru6l a

r PONALPS DAKS <Q£.
AKVALANGISTS

Ļ  Deizija labprāt draudzētos ar īstu akvalangistu. 
r  Tāpēc DonaIdam neatliek nekas cits, kā pieteikties 
t konkursā, Iemīlēties glītajā akvalangistu meitene ur 
ļ uzvarēt - jā, bet kāds tam sakars ar Peteljuff&^čj


