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SKSS5ÄIMDS
Laiks vilkt laukā 
slidas, slēpes, 

ragaviņas!

Pasmaidi, tēvoci 
Donald -  rīt taču 

Ziemassvētki! r

Ja bankā palikuši tikai desmit 
dolāri, nekas labs 

ï ï r i î iw ï ï f t f l  nav sa3aidāms!
Neko

nezinu!

Varbūt
aiziesim
paslidot?

Un slidzabaki 
mums jau par 

mazu! >Vai! Aizmirsu, ka mums 
pērn salūza sliece! j

latviskojis Andris Akm entiņš



Atceries, 
tu apsolīji 

jaunas 
slēpes!?

Tad dodiet manam makam 
kādu atelpas mirkli!

Zēniem taisnība! 
Man zudis svētku

Ziemassvētki ir 
bleķis! Nepadodies!

vakara

Zēniem taisnība, 
Donald! Ziemassvētkos 

. jāpriecājas un ^  
jādcd dāvanas! W/

s prom ar saviem 
padomiem!

Stāvi rāms!



Nakamajā 
dienā -

Un cik vien ātri var! 
Šovakar jau

Ahā! Ko es teicu!

VAJADZĪGI

PIEGĀDĀTĀJI •

PIESAKIES!

Kaut tādu kā tu 
būtu vairāk!

C ik
maksāsiet?

Mums vajadzētu vel 
daudz darbarūķu, ar tevi 

vien būs par maz!

KADRU VĪRS



Tie būs vieglākie 
trīsdesmit dolāri mūžā!

Ka teiksiet, vissPiegādājiet šīs 
pakas: Kur vajadzīgs!I SPORTA PRECES

Jāsagatavo otrais nesejs!

Piesakieties 
rotaļu nodaļa!

7 Turpinājums 10. Ipp.



DETEKTIVMIKLA

(врг^ел njai|6jBp aid msimnpaidsou ļS|iqļB 
sis>jej ndau sbuisbiu bùia ie>1lj_ ’SMOiusBdi 

seui^etuoļnB sejļo jļ si|6bz щоцВ-ша ;op//gjp



Nu jau  pietiksi Darbs i  
visiem deviņdesmitl Hik! Jau metas vēls! 

Man jāpasteidzas!

Kad maskēšanās 
nolikta pie malas

Man vel jāpaspēj 
atgriezties un nopirkt 

zēniem dāvanas!

O'no! Kads jauks 
pārsteigums!Jums

sūtījums,
kundzīt!



AK. Žorž, kāpēc tā terēties! 
Vai_tas ir zvēriņš, par ko es 

tā sapņoju? i ■ ------M F i

VAAĀ!Ak, dārgā, 
attaisi un

Es... es nesaprotu! 
Es pasūtīju ko citu!

Vai! Tas jau no mazdēliem! 
Viņi man parasti sūta

Šogad gan tā kaste 
tāda paliela!Jums paka, 

cienītā!

Urrā! Mums atnesuši 
vilcieniņu!

Priecīgus 
Ziemas
svētkus, 

Sīkie! ,
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Vienmēr tu domā 
tikai par sevi] Kāpē< 

tev vajadzēja tas 
goifa nūjas?

Un be idzo tEs nesaprotu!
Fū! Beidzot 

galā ir!

PIEGĀŽU
DALA



Es nepaspēšu 
izvadāt pakas un 
nopirkt dāvanas!

Uhh! Bieži trīs, bet 
es viens pats!

Klau, varbūt palīdzēsim 
viens otram!?

Te pēkšņi : vai! Es nepaspešu 
izvadat šīs pakas! Tev laikam 

tā pati ķeza, 
kas man. 
draugs!

Man pietiks vietas 
arī tavam pakām, bet 

mašīnai gan ne. ho hoo!' 
Atnāksi tai pakaļ rit!

Pieturēšu grožus, 
kamēr tu stiepsi 

dāvanas1

Atā. Donald! 
Paldies par 
palīdzību!

Divajā
vieglāk,

Paldies jums ari!



Varbūt kads mūs tomēr 
iepriecinās šajos 

svētkos!

Varbūt es to spāšu: zēni! j  Tēvoci 
Donald!

Ak, man 
palīdzēja 

Ziemassvētku 
vecītis! r—'

Ā. mes zinājām, ka tu tomēr 
tici Ziemassvētkiem!Vā, te ir viss, 

ko gribējām !
Nu protams.

Priecīgus t 
; Ziemassvētkus!

OHO!



ATKAL NOKAVĒJIS

Ceru, ka Spruksts jau būs gatavs! 
Negribu nokavēt sagaidīšanu osta!

Piespied vēlreiz 
taurīti, tēvoci Mikijl

nedzird!

Nav ne miņ 
Aizejiet, paski 

v viņu!

Kuģis jau 
būs klāt, 

pirms mes 
piebrauksim!

Tada briesmīga 
vētra! Negribas 

bāzt degunu } 
. lauka! J

Vai tu meklē šo te? Piedod,ka 
ku tev gaidīt, b 
teigsimies uz c

(Ak, ka tas šeit 
V nokjuva? j



Ko tur brīnīties! \  (
Visi grib ieņemt V-
labākās vietas, } /

kad atvedis egli! /

Mēģināsim 
izlauzties tuvāk... 
līdz ostas priekš

nieka kabīnei!

Ko jus teicat?Ja vien te vispār būs,

k0''0d2e,' jr m r
' I PRIEKŠNIEKS

Nav tik slikti! 
Arī no šejienes 
varēs redzēt! Paraugieties, kādi viļņi I 

Raizējos, vai kuģis 
vispār pienāks!

^ E s  vēl atceros 1912. gada vētru! Viss tieši tāpat!
Tāds pat vējš un viļņi, ---------------------------

■v un vētra! V / ,
j —  • Kas noticis? j j /

Toreiz Lielo egli veda 
barka "Silvija Doriņa"! 

ātra to uztrieca tieši virsū 
Nelabā klintīm!

Pieminiet manus vārdus! 
Jūra notiek nelāgas 

lietas!
Un tās klintis 

vel aizvien aaida 
upurus!

Oi! Jacer, ka 
vccais juras 
vilks kļūdās!
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īcajam jūrniekam ir
Kaptein. mūs nes uz 

Nelaba klintīm! 
Grieziet stūri!

Nevaru Vējš 
pārāk stiprs!

tu! Bez citu palīdzības 
esam pagalam!Bet ja mes tur 

uzskriesim, būs
Sūtiet S.O.S. 

signālu Dakburgai! 
Tā ir vienīgā 

iespēja! a

Runā Lielās egles kuģis! Vajadzīga palīdzība! Man ir tikai viena glābšanas 
laiva, un Jā pati ir r — _  

jural f .

Kas
noticis?Es neko nevaru palīdzēt!

Tad jau kuģis nogrims ar visu komandu!Vai nevar ar to sazināties?

Vai, vai! 
Šķiet, te tikai 

Superspruksts 
var līdzēt! >

Jā... bet paies 
stunda, kamēr 

laiva aizpeldēs tik 
^  tālu!



Tararamm! 
Superspruksts gatavs 

cīņai!
Šeit neviens mar 

neredz! Dažas 
Superspruksta 

v ripas...

Palīdzības nebūs! Varbūt 
atstāsim kuģi?

Bet. kaptein, 
laiva tādos viļņos 

neizpeldes! 
Skaidrs gals!

Ja pa liksim  uz klāja un ieskriesim klinti, gals 
tads pats! f________  |r_ ^ ______

Skatieties! Superspruksts! Deram, ka glābs!? 
Turieties pie stūresrata! 

Ja jums tāds vel ir!
Pārāk vēlu! Nekas mus 

vairs neglābs!



Oho! Viņš ir stiprāks ļ 
nekā viļņi un vējs kopā!)

no klints!

Ja nebūtu pats 
redzējis, neparko 

neticetu!

Tūlīt būsiet drošībā! Man vèl 
jāizglābj glābšanas laiva!Mās traucamies 

ātrāk par kuteri!

Saturas.
puikas! Piedodiet, maigāk 

nespēju! Jāizvelk 
ari pārējie!

Sediet stingri un tiksiet uz klāja vienā mirklī! Lielā egle! Atraisījusies!

Tā paraus arī 
kuģi sev līdzi!

19



Sagatavojiet virves! Es to piecelšu^ bet jums tā 
_______________ ________  labi jāpiesien!

Egli nedrīkst 
pazaudēt! Tad 
taču nenotiks 

svinības!

Taoad laidīšos savās 
darīšanas!

'  Paldies, 
ak, Super- 

sprukst!Joprojām 
nesaprotu, 
kā tev tas 
izdevās!

Tā! Un tagad es 
>agriezīšu kuģi uz 
DaKburgas pusi...

Es jūs brīdināju! 
Pazudis gluži Kā 

Dorinsilvija 
1912' gadā!

Kas varēja 
notikt ar kuģi

Kāpēc tas 
kavējas?

Vētra jau rimstas! Superspēks izbeidzies!
Es netikšu līdz 

s. krastam!
Skatieties! 

Kuģis! Urra!



Tikmēr URRRĀ!

Skatieties! 
Ziemassvētku vecītis!URRRÀ!

Dāvanas visām meitenēm un zēniem!_
Nāciet līdzi uz pilsētas 

— ~ z r ------ 7 laukumu!

OSTAS
PRIEKŠNIEKSNez kur 

Spruksts 
izčibējis?

Nevar viņu 
mūždien gaidīt!

Tā jau var 
palikt bez 
dāvanaml

Slava! Zel. ka Superspruksts aizlaidās! 
Viņš paceltu egli 
ar vienu roku! b . V

Bravo!



Uff! Nav Kas aizved uz 
pilsētu! Jāvelkas kājām!

Kā es esmu 
piekusis! Tik augsts 

kāpiens!

Tiešām bija vērts 
paaaidīt -  tas 

nekas, ka ku6is 
nokavējas!

Vel iautrak nekā 
pērn!

Skatieties! Tēvocis Spruksts!
Ek, svētki 
beigušies! 

Jaklumpačo 
mājup!

īu esi palaidis garām visus 
priekus! Kā parasti...

Sprukstl Kur tu biji?

Mums apnika 
tevi gaidīt!



DIVAIŅZIVS

Ak tu. 
āmurgalva! Ed pats, LācTt, 

es to zivi dāvinu tev'
Šodien gan 

būs maltīte... 
Vlurkt!



D e r a m ,  k a . . .

"Saderam , ka m ēs a izdedzināsim  
sērkociņu zem ūdens?!”
“ Nekad, nem ūžam !”

ļ Sportists nokļuvis slimnicā. "Ak vai, 
ļ ak vai, jums ir 41 grāda temperatūra, 
/  murmina ārsts, viņu izmeklējot.
\ Sportists vārgā balsī apjautājas: 
ļ  ‘‘Un kāds ir pasaules rekords?"

Vai tas patiešām ir  
īsts spogujraksts, 

vari pārbaudīt 
pavisam vienkārši: 

uzrakstīto aplūko 
spogulī vai agriez 

lapu otrādi un apskati 
to pret gaismu!

N ovieto m agnētu zem 
ga ldauta . Izvēlēta upura nazi 
no liec uz ga ldauta -  ar 
asm eni uz m agnēta. Darīts! 
Turpm ākie notikum i 
ris ināsies paši no sevis!

P ie d e rum i n eda rba  
veikšanai:
• p lakans ,

ļo t i  spēcīgs m agnēts
• k lā ts  g alds

Ja neizdodas a trast vienu spēcīgu m agnētu, pam ēģ in i 
nov ie to t v ienu otram  blakus vairākus maziņus.

Triks uzvaras gūšanai ir  vienkāršs, 
e legants un pārliecinošs!
(Visiem, kas vēl nav sapratuši: 
pro tam s, ūdens 
atrodas b ļodā!)

Varbūt tom ēr zina? A bas mūsu p laukstas un 
rokas ir saistītas ciešāk, nekā m ēs dom ājam !

Uzraksti savu vārdu ar labo roku. (Kreiļiem viss 
jādara  pretēji!) Darīts? Tagad zīmuli labajā rokā 
apgriez otrādi un kreisajā paņem  citu  rakstāmo. 
“ R aksti" savu vārdu vēlreiz ar labo roku,

be t kreisajai ļauj brīvi 
kustēties līdz, neko īpašu 
nedom ājot! Skat -  kreisā 

roka tavu vārdu 
uzrakstījusi

spogu|rakstā pati 
no sevis!



-ļggggSggiS
[Jjj ~ n k  jJJjjj ffyi Jjījfļ)

Uz ga lda novieto 
sausu pudeli, tās 
kakliņā ievieto nelielu 
papīra bum biņu.

“Iepū t bum biņu  
pu de lē !” m ud in i 

' m am mu, tēti. 
ļ tanti, onkuli, māsu, 
brāli, draugu vai 
draudzeni!

Nu vari līksm ot, jo  pūtē jam  vis 
tik  viegli neklāsies! Proti, 
bum biņa nevis ripos iekšā, bet 
sparīgi lidos uz ārpusi.

Kāpēc gan bum biņa lido  ārā? 
P ūšot pude lē p lū s t gaiss. 
Taču pude le ja u  ir  gaiss.
Tas virzās uz āru (kaut kur 
tam  taču ir  jāpaliek). Ārā 
plūstoša is gaiss ta d  ari rau j 
papīra bum biņu sev līdzi.
Tikai pū šo t ļo t i uzm anīgi un 

| maigi, "izejošais ga iss”  nevar 
H  kārtīg i ieskrieties un

K a s  te  n o t ie k ?  M ats izstiep jas tad, ja  palie linās gaisa 
m itrums; tas saraujas, ja  gaisa m itrum s samazinās. Šis 
kustības tiek  pārnestas uz zobu bakstām o kociņu. Starp 
citu: m ats ar tā  spēju sarauties un izstiep ties ir galvenā 
sastāvdaļa daudzās ierīcēs, kas m ēra gaisa m itrumu.

; Bruno Bezbremzes eksperim enti j

Tu stāvi durvīs un Pēkšņi palags 
tu ri paceltās rokās nokrīt un tu esi 
sev priekšā palagu, izzudis!

Treškārt: palaid palagu vaļā un žigli 
parauj nost rokas!

Vislabāk vingrināties kopā a r draugu. Tad 
ska id ri būs redzams, kas vēl jāuzlabo. Vēl 
tika i viens padom iņš: durvis tev  jās tāv tā, 
la i gaism a nekristu no aizm ugures, c itād i 
tu  būs i redzam s cau ri palagam .

Liels palags un durvis -  tas ir viss, kas tev 
nepieciešam s, lai pārsteigtās publikas acu 
priekšā tu varētu izzust kā nebijis!

Tā p u b lik a  re dzē s tev i izzūdam :

Pirmkārt: tu ri sev 
priekšā paceltās 
rokās palagu!

Neticami! Zobu bakstāmais kociņš kustas -  pats no sevis!

Pagatavo sev ierīci, kura redzam a attēlā. Daži padomi: 
m ats p ie zīmuļa piestiprinā ts ar lim lentu, tā pa t ari 
zobu bakstāmais kociņš -  pie m ata. Ja  zobu 
bakstāmais kociņš neturas līmeniski, izlīdzini to  £ 
pilienu līmes.

Novēro to vienu 
nedēļu. Zobu 

bakstāmais 
kociņš b 
mainīs savu 

virzienu.

O trkārt: tu ri palagu 
tieš i tāpat, bet pats 
atkāpies iespējami 
tā lāk no durvīm!



Ik gadu es gatavojos Ziemassvētkiem, 
un ta visu m ūžu... Man tas patīk!

7 Pat ja  tu brauksi svētkos 
■/ uz galvaspilsētu...

...te paliek zvērini, kuriem ari
vajag svinēt! ' ____cr-

Un tev taču garšo ___J »
mani cepumi!



Jāsagriež zaļie skuju

Pasteidzies, Guli! 
Vēl tik daudz darāma!

Vai domā. ka dzīvnieki sapratīs: 
cik tas miji? Uhh! Var jau, tik 

mazliet atelpas -  
un kūku!

Protams, mūsu n. 
zvēriņi, Gulīt, saprot 1 

visu! /

Kamēr es spodrināšu 
karekjus. tu sapīsi vijas!'svētku rotājumi!





Mieru, zēni! Aāāa! Vismaz 
vienos Ziemassvētkos es 

negribu kārtot māju... 
jo mes esam  

ielūgti!

Man tikai sirds sap! 
Tik daudz darba, 

bet Donalds 
pat pirkstu 
nepakustina!



JaL varbūt beidzot 
drūmā naudas lāde bus 

appušķota un glīta!



Ak, iaikam bušu piemirsis! 
Nu. ja reiz atnācat tiktāl, 

brieniet iekšā!

Gada galvenaja vakara! 
ZSni tā gaidīja svētku vakariņas 

kopā ar tevi!
Bet tēvoci Knap; 

kā tu varēji 
aizmirst!

Paņemšu kādu sīknaudu! Te netālu ir 
ātra diennakts oicerija! Aizvedīšu jūs 

turp, ja vien jūs apsolāt 
daudz nerit! ,

Ziniet ko -  es 
aizvedīšu jūs 

ieēst!

Ātra estuve? Ziemassvētkos?
. ____Ai! Ai! __________ _

E$ piezvanīšu viņai! Lai nobrauc 
nekur tik stipra putenī!Pagaidiet! Bet 

vecmāmiņa?

Neatbild! Viņa ar Guli jau 
devusies ceļā!

Tad veicīai! Leciet manā limuzīna! Pārķersim
-___vecmāmiņu ce|āj pirms r /

metas tumss... . - / o ”  o o —0



..tad varēsim  braukt uz 
ātro picēriju visi kopā!

Atkai prastu 
mīklas kluci! 
Kas tie par 

Ziemas
svētkiem!?

Ka tu vari redzēt ceļu 
tādā pu ten:, veco māt!? Es ne varu  !j

Ak vai! Nu kaut ko redzu:

Ja! Tur brauc 
vēl viens auto!

Dārgie bērni: Vai 
neesat cietuši?

Vecomāt! Gulīt! 
Vai viss kārtībā?

Lieliski! Nu mēs varam visi kopa braukt 
vakariņās pie tēvoča Knapa!

Atliek stūķēt maga 
, picas, kā parasti!

( Tēvocis 
L Knaps bija 
'piem irsis oar 
s. svētkiem!

Ko tu v 
neteiksi!







VILINOŠĀ MONGO SALA
ļ I. daļa.

Vai iesim uz to H* 
lekciju? M ,

* Protams!
Varbūt dzirdēšu 

kaut ko jaunu par savu 
Vecvecsprukstu!

Viņš bija jauks vecītis, zini? Tikpat glīts 
— r 1 kā es! He' h ē -

Nezinu, cik clīts esi tu, 
bet viņš neteikti izskatījās 
labāk nekā tie mūdži, kas 

v uzklupa viņa kuģim!

Un arī šī vecā karte man ir tumša bilde! 
Nespēju to atšifrēti

------------------------------------------- ^
Negribetu gan es viņu satikt 

tumsā uz ielas!



F -------- ---------
Šis “x" noteikti nozīmē 

kaut ko svarīgu!

Ceru gan! Bet tagad 
___- .  mums jāiet!Mēs parādīsim 

karti lektoram! 
Varbūt viņš spēs 

ko pateikt! .

Tas ir tas 
radinieks! Padomā, visu vakaru 

nosödet vestures
lekcija! I— -

Turiet acis vaļā! 
Varbūt mūsu laime 

vairs nav aiz 
kalniem! >

Lieliski! Parādīšu 
viņam karti'

Lūk, profesors Nautevis! 
ViņŠ šodien uzstāsies!

Profesor, vai drīkst jums 
lūgt aplūkot šo karti! 

Saprotiet, esmu Spruksta 
mazmazdēls!

Ak vai. bet man 
tūlīt jasak lekcija!

Priecāšos satikt tevi pčc lekcijz Tad tu esi ta nelieša radinieks! 
Es tev...! _______



Nezinu! Kaut Kas viņus 
Joti saniknojis! Draugi viņu apklusinaja! 

Iesim klausīties lekciju!
Kas te notiek?

Šovakar gribu jum s pastastīt par pirātiem, 
pazudušām dārglietām un drosmīgiem vīriem!

Tas notika Mongo sala! ^

Pateicoties kapteiņa Sprukstusa drosmei, 
starp citu. seit ir ari viņa pēctecis...

Vī! Ak, paldies! V

Pirātiem

..kuģa krava un vērtīgas kartes tomēr tika 
paglābtas! Diemžēl kapteinis Sprukstussjļāja  

bojā, nepaspēdams izstāstīt visu notikušo -

Mani pētījumi norāda, ka dārgumi 
joprojām atrodas kāda Mongo salas 

slēptuvē!



'  No ierakstiem kapteiņa grāmatā 
esmu sapratis, ka jabūt kartei, kurā 
parādīta slēptuves vieta! .

Sprukst, ta taču varētu 
but tava karte!

Vai! Gandrīz 
aizmirsu!

^  Deram,, ka to nečiepa 
šie četrīši! Viņi sēdēja tev 

aizmugurē!

Tā pazudusi! 
Kāds nozadzis 

manu karti!

Turiet
viņus!

Dzīsimies 
viņiem pakaļ!

Par vēlu! Kad 
aizskriesim iīdz auto, 
vini būs jau gabalā!

Ata, nīkuji! Bija patīkami 
iepazīties!

tu domāju! Paskaties 
bildē! Tie ir pirātu 

radinieki!

Sprukst, tu tos puišus 
labi nopētīji! Iesim vien 

mājās!
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Steigsimies, mums g  B-bet uz kurieni!? 
vairs nav laika! ^  ^

Moņgo sala! 
Man šķiet, ka blēži 

tū līt dosies uz 
turieni!

Taču vispirms paķersim metāla meklētāju 
un tālskati! Tad g a n - 

tūlīt uz ostu!

Skaties! Viena īrētā jahta 
tikko izbrauc no ostas!

Saderam, ka blēži 
sež tur iekšā!

Ja paveiksies, mes 
viņus noķersim!

Viņi izrāvušies 
vadībā!

Drīz vien mēs visi 
būsim bagāti! Nelēkā nu! 

Dārgumi vēl n; 
atrasti!

Ar karti rokā 
tas nebūs 

grūti!



Skic no ceja. pretīgie mērkaķi!- "X" uz kartes rāda. ka slēptuve 
pusceļā uz to kalnu!

Riebīgie zvēri! 
Ciest viņus 

nevaru! Vami!

Mazliet vēlāk / f  Skaties. 
Cū! Cm! u  kāda smalka

Lūk. kur blēžu laiva! 
Viņi tomēr ir pirmie! Kādas mīlīgas 

radībiņas!

Nebēdā! Viņiem ir 
karte -  bet mes viņus 

varam izsekot!

Re, kur blēžu pēdas! 
Ta jau domāju, ka mēs 
____tas uziesim!

Ak! Viņiem trakoti garšo 
māna šokolāde!

Tu gan vienmēr 
proti saprasties ar 

zvēriņiem!

Šmiuks, šmiuks! Gan es vēl 
■----------- 3B .r-7 atnākšu!

Viņi nāk oa musu
Iesim, Sprukst, 

beidz draiskoties a 
pērtiķiem! Mums 

darba pietiek!

Uil Re, kur nāk tā urķa 
pēctecis ar drauģeli!



Turpinājums nakamaja žumala numura!





Jus p§® M n  пшёёрт!


