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PIEMĒROTA DAVANA

Hrmm! Pļāpā par savu 
labumu kur citur! Es tikko 
saņčmu rēķinu par auto

V ' remontu! >

'  Priecīgus svētkus 
visiem! vai nav jauki 

atkal piedzīvot šo labās 
^  omas nedēļuI

Latviskojis Andris Akmentiņš

pasmaidīt, uz ko tu vēl ceri'?

Visu nopirki7 
Arī jauku dāvanu 

Deizijai?



Kada rupjība!
Par to naudu es varot 

tikai paostīt viņu 
smaržas'

K-kā es ta varēju:9 
K-kā gan aizmirsu 
dāvanu Deizijai?

Uzm anību! Speles “ Būvēsim D aK burgu ’ 
u z v ā rē tā ju  v a rd i -  nauam a ja  num ura.



Hik! Smagais! Es jau 
nobijos., ka blēži!

Abonē žurnālu 1999. gadam!



Aūūūū-vāāāā!

Turpinājums 10. Ipp.

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Nāc man līdzi, 
dēlieti! Redzēju, kā 
tu nočiepi dāvanu 

no kravas mašīnasl 
Tu esi aizturēts!

Pagaj Re,, kas

Vairak jums 
nav ko teikt?[ja.^viss kartība!

Šķiet, viss 
. kartībā! )

Es nemūku no aresta! 
Te bus kvīts par šo 

pirkumu!

Abonentiem - īpaši pārsteigumi!





Visādi dīvaini 
gadās!

Abonē žurnālu 1999. gadam!

sodienas kravu!
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Abonentiem - īpaši pārsteigumi!



U-un tas tiešam 
tā notika, Deižijl

Vai. biju
ta norupojies

Ak, paskaties! 
Jietsmaidis! Un viņam 

gan ir dāvanai'

Ak, Cietsmaidi! 
Cik burvīgi! Es tādu 

jau sen meklēju!

Piedodiet!? Dari, 
kas tev jādara, 
neiedomājamais 

pīļtēviņ!

Donald Dak! Tā jau es 
domāju! Tu esi neciešami 
briesmīgs! Taisies, ka tiec 

no šejienes! i

Tā ir mana vāze! 
Es to varu pierādīt! 

Man ir pat kvīts 
no veikala!

N-jā! M-man tā 
bija vel nesen! 

B-būšu to
Ak tā? Kāda ) 

pasaciņa! r

Komiksi spēles, un ba lvas  
) k o n k u r s i  2  ^ menesi!



Gribat redzēt nakamo 
čempionu, čaji? Nāciet līdzi 

uz ezeru un aoskatieties 
uz mani! He, he. he! ^

ZIV JU  DIENA

Kas gan tēvocim 
Donaldam prātā!?

Abonē žurnālu 1999. gadam!

Galvenā 
balva 

daiļslidošanā ir 
500 $!

viņs pat nespēj
uzkāpt



Sveiks, tēvoci 
Donald! Domfjām, 

noiesim garam, 
apskatīsim, kā tu... 

uzstājies!

A! Gribas gan redzēt, kā 
vecais kaujas zirgs iegūst 

lielo balvu?

Nedomāju
gan!

Nja: Zena gados es biju īsts 
"Slidmeistars

āi tas nebi 
gauži sen'

Mācīties slidot ir tapat kā mācīties braukt 
ar riteni! Vienreiz iemācies -  un 

,. lw a)w  pietiek! Hā, ha!

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Viņš pat ir aizmirsis, 
ka uz kājām ir 

—v jāturas!

Vami!

jānosēžas I He, he, he!

Phe! Neliels treniņtrūkums, 
ļ-,. nekas vairāk! Un vispār, 

man slidas ir pārāk 
neasas! i

slidmeistars!

Ha, hā! Maz gan viņi sajēdz, 
bet man ir sava viltība, 
lai uz vietas kļūtu par 

^slidmeistaru"!

Ja pielikšu magnētu zivtiņai, 
tā peldēs zem ledus un noturēs 

mani uz kātiem!

Abonentiem - īpaši pārsteigumi!



Nesaprotu... Viņš ieslēdzies darbnīcā un 
dikti trokšņo!

Šis ir vadāms elektromagnēts, kurš peldēs 
—i zem ledus un vilks mani līdzi, un es 
E5k būšu labakais slidotājs

visā Oakburgā!

Ā! Esmu būtiski uzlabojis slidošanu, 
un neasas slidas ir sīkums!Kas tev rokās? 

Mēs domājam, 
ka tu asini 

slidas!

E... Un kurš tad 
vadīs to magnetu, 

tēvoci Donald!?

spēles, un b a lv a s -j konkursi 2  x  menesi,



Abonē žurnālu 1999. gadam!



Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!





Nākamaja 
diena -

----------------------- Ei! Kur palicis
tēvocis Donalds!? 

Avīzē aprakstīta viņa 
» uzstāšanās!

Viņš sēž 
vannā kopš 

vakarvakara! 
Cenšas tikt vaļā 

no zivju 
smakas I

A, re, kuri 
viņš < 

brien!

Re, avīzē tava 
slidlauka bilde! 
Vēlies redzēt?

No, oaldies! 
Nav ne 

mazākās 
vēlmes!

Tā bus labāk! Diez vai viņam patiktu 
vēlreiz aplūkot to zivju lēveni!



Bruno Bezbremze piedāvā:

N e t i c a m i .  P ā r s te id z o š i .  T e v  t a s j ā z m a .

l+ e è u !
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Angļu rakstnieks Oskars Vailds miris kādā 

viesnīcā. Viņš bija pilnīgi nabags, taču 
viesnīcas direktors viņam ierādīja 

vislabāko istabu, sagādāja 
visgardāko ēdienu un 

pasniedza vissmalkāko 
šampanieti! Vailds to 

komentēja šādi: “Es mirstu 
pāri saviem lidzekļiem!”

Jaunzēlandes piekrastē 
kuģošana nav nekāda nieka 
lieta! Šeit jau agrāk bija 
nogrimis ne viens vien kuģis, 
kad 1871. gadā amerikāņu 
jūrnieki vētras laikā zaudēja 
kursu! Visapkārt bija zemūdens 
rifi un slēptās straumes -  un ne 
mazākās jausmas, kurā virzienā 
braukt! Bija jānotiek 
brinumam...
...un brīnums notika: kuģa 
priekšgalā jūrnieki ievēroja 
delfīnu! “vai mums ir ko 
zaudēt?” teica kapteinis un 
deva rikojumu sekot 
dzīvniekam. Zelta vērts 
lēmums! Delfīns kā locis kuģi 
droši izveda cauri visām 
briesmām! Kopš šā briža 
delfīns šajā apkaimē četrdesmit 
gadus veica loča pienākumus.

Zibens mēdz būt pieckārt karstāks par 
Saules virsmu! Divi pārsteidzošākie zibens 
nedarbi: kādā koka mājā izkusušas naglas 

i sakņu dārzā izsutinājušies kartupeļi!

Stjuartam Himelfarbam 
no Ņujorkas ir 
neparasta aizraušanās: 
viņš kolekcionē 
sniega pikas!

MMzons.ēne

Pasaules 
visvecākā dzīvā radība • 
laikam gan ir nesen 

Amerikā atklātā 10 000 gadu 
vecā sēne. Par mazu šo večiņu arī 
grūti nosaukt -  tā sver tikpat, cik 

zilais valis, un aizņem 
120 000 m2 lielu platību!
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' \  T ī  tu d o m i! ------
"Kovboji bija 

izcili l i » i | i r  
, T i  tu don llZemesrieksti pieder pie pākšaugiem, 

tātad ar zirņiem un pupām tiem vairāk 
kopīga nekā ar lazdu riekstiem.

Indiāņiem ir bruņa āda. 
Apzīmējumu 
“sarkanādainie" 
viņi ieguva kara 
krāsojuma dēļ.

lo d iiļ l in  ada ir 
larfcana krātā!

T i j u

Te nu vesternfilmas mūs būs 
krietni piekrāpušas! Stāstu r  

-J par kovbojiem, kas no dažu 1  ̂
^  metru attāluma aizšauj 
p l  garam krūmam, ir krietni , 

daudz! Kāds tur brīnums: {{ 
ari šaušana, tāpat kā 

klavierspēle, vispirms 
jāapgūst!

Brtettnu brīdī ifraut* 

iebāž galvu sm iH ītr 

T I  tu domi! ___

E E I S E 531
Cihlīdas ir zivis, kas savus mazuļus 
pasargā īpašā veidā: briesmu c  
gadījumā tās atver savu lielo muti 
un pēcnācēji iepeld drošībā!

Japānas makakas ir ziemeļnieciskākie pērtiķi 
pasaulē. Viņu mītnes vietās ziemās ir pat 
sniegs. Par spiti biezajiem kažokiem arī šiem 

dzīvniekiem salst. Tāpēc gada 
aukstākajā gadalaikā tie labprāt sēž 

) karstajos avotos.

j E H E S S S B l
Cilvēki slauc govis, bet skudras -  

laputis! Skudrām tik ļoti garšo laputu 
sula, ka tās savām gotiņām pat no 

līmvielas ieriko īstas miniatūras kūtiņas.

Naba£a žagotāji

M a z a  v l k t o r ī n a ?  _

S Kurā kontinentā nav „
šļūdoņa ledāju? i £ \

Brazīlijas žaguzivīm piemīt slikts paradums 
lielos daudzumos ierit gaisu. Taču tas, kas 

aprīts, atkal jālaiž ārā! Turpmāko var 
dzirdēt pat vairāku kilometru attālumā!

^7 Kurš orgāns rada 
'■*] sajūtu, ka “dur sāna'

Kurā kontinentā 
nav tuksnešu?

-  T ā  iri
ļ  Kāpēc gaiss neaizlido 
l i  izplatījumā?

| - ļ^ 7  Uz kada klājuma spēlē 
l _ l i  tenisu Vimbldonā? 

ļ  Cik miljonu ir miljardā?

" f y \  Kura pasaules dafā 
nav valstu?

Tas ir tīrais izdomājums! Nekad vēl neviens nav redzējis 
strausu ar galvu smiltīs! Šim milzu putnam pēc tā nav nekādas 
vajadzības! Galu galā ar savām spēcīgajām kājām viņš var dot 
krietnu spērienu vai izmantot tās ātram skrējienam!



e s o t s e ©
KUKURUZAS

SNIEGS

Abonentiem - īpaši pārsteigumi!



Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!

Gribu paskatīties televizoru! Lai jums



Spruksta mājasSniegs aizsprostojis 
sliedes, vilciens ar 
Ziemsvētku vecīti 

1 kavēsi es!

JpaŠa ziņa 
pārraides vidu!

AUUOl

^S p u rkš , cik briesmīgi! Un viņu gaida
tik daudz laužu!------------------

Te darbs i O
Supersprukstamļ/ ,■

Sakarā ar sliktu laiku aizkavējies vilciens {  
ar Ziemassvētku vecīti! c,

Z'<yiSY*YVY\rvVj

Superspruksts 
jusu rīcība'Nevar ļaut, 

lai bērneļiem 
pajūk svētki!

spēles, un balvas  
) k o n k u r s i  2 menesi!



HIKK!

Puff! Jāsāk 
vēlreiz!

UFFFF!

Brrr! Te, augšā, ir pavisam ledains!Brrr!
Man taču salst! Kaut 

šis būtu kažokādu 
apmetnis! ,

Vai! Man jau rokas stingst!
Tās velk mani 
lejā! Glābiet!

Abonē žurnālu 1999. gadam!



Hrr'-Šāda laikā pat supervaropus 
neviens laukā n e d z e n u -------------URKK!

^  PuhhJ Atkal tas ledus! 
Tādā gara nekad 

netikšu lidz — .
stacijai!

Ļaudīm staci 
tomēr jāpalīd 

Uz augšu ui 
uz priekšu!

Cauri tādam 
sniegam mēs 
nevaram tikt!

Fabrikas dūmi 
mani sasildīs! Re, 

arī vilciens redzams 
tālumā, vienā mirklī 

tikšu tur!

Nebēdā. Ziemsvētku vecīt!

p - O h o  
Tas taču 

Superspruksts!

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Tikmēr stacija - Tēvoci Mikij, mēs laikam 
vecīti nesagaidīsim!

Ei. skatieties!

Nja, nāksies 
iet mājās! Kāda neraža!



Bez šā puiša es
--------- . nebūtu

V  paspējis!

Laiiums veicas!

pakalpot!
\  Lai slava 
'Supersprukstam! j . č

URRRA!

Vai! Speķi zūd! 
Zāļu iedarbība

Brrr! Ja es tūlīt 
netikšu istabā, 

kļūšu par 
lāsteku!

Tu vēl sēdi pie kamīna, Sprukst?

Ak, ja  tu būtu nācis 
līdzi: Tas bija lieliski!

Reiz tu esi te 
.  sasildījies...

" He. he! ( 
Dažkārt ir patiešām 

grūti nepastāstīt 
draugiem par savu 
mazo noslēpumu! .

...bet mēs laukā 
salām, tu varētu 

sataisīt mums teļu, 
un mes tev kaut ko 

v tā d u  pastāstītu!



PIEDZĪVOJUM U MEKLĒTĀJI

Tēvoci Knap!

Ko teiksi par aizraujošu 
lidojumu ar aeroplānu?

.tu taču apsolīji!?

Tūlīt došos ceļā! 
Nedrīkst laist garam 

iespēju pašam to 
izcelt no raktuvēm!

Esmu pārak aizņemts tādiem piedzīvojumiem! 
Jāpārbauda kases aparāts un japarcila 

sīknaudas lādīte' t--------.------------
...tikko

atradam
milzīgu

dimantu!

Vā! Vai mēs 
varam līdzi? 

Lūdzu!!

Abonē žurnālu 1999. gadam!



Mikstpēdekji!
Tādi sirmi 

kungi ka mēs 
nedrīkst tā īdēt! 

Es var kāpt 
klintīs kailam 
rokām, kad 
vien vajag!

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Abonentiem - īpaši pārsteigumi!



1 ^ k o n k u r s i  2  X  mēnesī!





Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



_ Hik! 
Kļūdījos ar

Uzmanies 
no dzirkstelēm, 

Trik!

Rādās. ka. Ja mēs paķertu to 
baļķēnu. varētu r  
laisties lejup! J ,

■ \ /  Sasodīts] 
p  ( Viņi nāk mums 

pa pēdām!

Tad jozīsim!

Pec
mirkļa

auksts!

Ko lai dara!? 
Japaļaujas uz 
audzcietušajier 

dibeniem!

Draņķi! 
Paķēra vienīgo 

baļķītn

Ak, šausmas! 
Mums jālec nost!

Izdevās!

40

Abonentiem - īpaši pārsteigum i!



‘Ij ^ k o n k u r s i  2  -  mēnesi!



...vienam 
bez mums, 

tēvoci Knap!

Steidzama’ 
telegramma! 

Jums ļābrauc 
uz kaučuka 
plantāciju 

Ekvatormasalā!

^ Dimants ir 
(  drošībā pie



' VOUrMVZ Vr\ï3
Svētku eteidzībā
Svētki tuvojas, bet slēpes salūzušas un 
6lldas -  par mazu, bet Donaldam kā ** 
allaž trū k s t naudiņas. Jāmeklē jauns f  
darbs, varbūt pa t divi. Un Donalds \  
sāk tē lo t divus darbiniekus un pat trīs i

•; m ik u s  u jJ
[ A tk a l p ro m bū tnē

Svētki sākas, kad uz Dakburgu atved f  *4k' '■ 
^  lielo egli. šoreiz vedējiem jāpacīnās -  ^  ļ, 
ļ un, Ja Spruksts netiek galā, jāsauc 
> palīgā 5uper6prukstsl Bet kur tikmēr '^ /  £%--• 
ļ paliek Spruk6te? £ j ^ ļ ' j


