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Kur pazuduši klienti? 
Kādam taču vajadzēja 
ievērot dārgo reklāmu, 

v ko es ieliku avīzē! .

Varbūt vēl labāka 
reklāma būtu, ja tu 
notīrītu pats savu 
pagalmu, tēvoci 

Donald! ,

~00!yi 72

Latviskojis Andris Akmentiņš

Pilsētas mērs redzējis manu reklāmu!
Viņš grib, lai notīru Pilsēfas nama laukumu, bet



Hik! Tas ir krietns darbiņš 
mazam pīlēnam ar 

sniega lāpstu! Vai nevar 
atlik tiīdz  nakamnedēļai?/

Es gribu, lai iīdz '  
rītam būtu notīrītas 
visas sešas ielas, 

kas ved uz Pilsētas, 
k nama laukumu\ J

Rīt šeit jānotiek eglītes iedegšanas 
ceremonijai, bet sadā sniegā mēs 
pat nevaram eglīti atvest šurpu!

PI15ĒTAS
NAMS

Nebēdājiet, '  
jūsu augstība! Jūs 
atradāt īsto palīgu!/

Vā! Tad gan 
es visu paveikšu 

laikā! y
Viss Pilsētas 

nama inventārs 
tavā rīcībā!

Ha, ha! Ar šitādu 
aparātu sniega tīrīšana 

ir īsta izprieca! /

VRRRR!

Ko tu 
izdarīji!?

Ka gan es vari 
zināt, kas slēp 

zem sniega:
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protams! 
es to citādi 
mašīnā?

tēvoc, 
iksi, tā

Mēs ietaupīsim laiku, 
sakraujot visu sniegu 
viena kaudzē tepat!



Pieva
karē -

Neuztraucies, Tik! 
Ak vai! Tikai nesaki, 

ka vējš pieņemas

Melleņu iela 
un Zösastu 

bulvāris 
notīrīti!

Fū! Tad jau darbs galā, un 
ceremonija rīt notiks laikā!

Ir tikai viens veids: kā to apturēt!Tā ir ķeza! 
Sniega kalnu 

vējš atkal iznēsās 
pa ielām! Sliktas ziņas, puiši! 

Tēvocis Donalds velt 
izšķiedis laiku!

Paejiet malā, puiši! 
Man jāpieliek punkts 

šim darbam!
'  Ak ne! Vajag 
nedēju, lai aizvaktu 

šo kaudzi!
/iņš  tikko atzinās, 
ka ceremonijai 

Jānotiek jau rīt!

Vai tu tiešām domā. ka 
tā būs labi, tēvoc!?

/  Betpro tam sl 
' Tā es noturēšu 
^sniegu uz vietas!



Akmeni cirsts

Spēles noteikumi: 
Sākam pie STARTA. Katra 
atbilde tevi aizvedīs pie 

jauna jautājuma. 
Visbeidzot tu nonāksi 

pie varoņa, kas ir 
tavs ideāls.

Apaļīgs kā lācis vai 
izstīdzējis kā 

Spruksts? Kam tu  
vairāk līdzinies? 

Izp ild o t šo testu , tev  
tas kļūs skaidrs! Gudri rīkojas 

ta s ,  kurš 
daudz ēd!

N d kā 
būvētas 

piram īdas?

Ko tu 
labprāt ēstu 
b ro k as t īs?

Kas
nepieciešams uz 

neapdzīvotas 
'f1 s a l a s ?

Tavi 

iecienītie ^  
dārzen i?

Ko tu sen 
jau vēlies 
nobaud īt?

Tavs

mīļākais
dzīvnieks?

Kādi augļi 
tev garšo 
v is labāk?

Tievais d iegs Jautra is tusnītis Izsalkusais
m uskuļkalns

Pašapmierinātais Nenogurdināmais 
tuntulis miegamice

Kā tu
uztver
dzīv i?

Vai tu esi liels izedaj:



Kabatzaglis! Iņš mums neaizmuks! 
Skrienam, Sprukst!

viņš nozuda šinī 
Pārmeklēsim to!

Viņš dus saldi kā bērniņš!Mans virs jau vairākas 
stundas guļ! Pārliecinieties 

par to paši! Hrr r !

Uzmini nu 
Sprukst!Labrīt, kabatzagļa 

kungs!

Kā Mlkljs 
to atklāja?



Ak, mera kungst 
Rūpējos, lai 
sniegu atkal 

neiznēsātu pa 
. visu pilsētu I

Tu esi uzcēlis leduskaļnu 
pilsētas laukuma vidul 

Tieši tur, kur rīt vajadzētu 
stāvēt eglei un skatuvei!

Mēs centāmiesN 
tev pate ikt, 

tēvoci )

Gribu, lai rīt tā 
nebūtu, citādi... Ehh! Jau tā tas bija 

neiespējami, un tagad 
ir vel jaunāk!

Klau! Man ir ideja!
Mums vajadzīgi tikai daži darbarīki!

Piedodiet, bet 
dinamīta tur nav!

Kāp mašīnā, tēvoci Donald. 
Triks un T iks man palīdzēs!

Jūs urbjat caurumu leduskalnā? 
Kāds tur labums?Dažas stundas 

jau paies, 
bet tas būs 

tā verts!

Pneimatiskais 
V. urbis? y



Drīzuma Visu nakti zēni rok sniegu, 
bet Donalds ar mašīnu 
ved to projām -

Skat! Vidū sniegs vēl 
aizvien ir irdens! Drīz ausīs saule_, un 

atlikušas tikai paris 
kravas!

Lieliska doma. Tiki 
Vajag tik rakt!

3/R Ü ?0-i<C c

Daka kungs! 
Vai tad es neteicu 
novākt šo kalnu!?

f  Vai, kā es ^  
piekusu! Bet 

.mums izdevās!

Mēs izdarījām vēl 
labāk, mēra kuņas!Un tieši laikā! 

Tur jau nāk mērs 
ar eglīti!

r  Kaut gan lauka plosās sniegav|trat mēs arī 
varam priecāties pie eglītes, paslepusies šajā
ledus namiņā, par ko ___ ..... ___
mums jasaka paldies • J

Daka kungam! r

Nekad mūžā 
vairs neķeršos pie 

sniega lāpstas!

Nekad n e s a k i^  
"nekad” ! Kad \ 

beigsies svinības, 
ieeju būs 

aizputinājis j 
. sniegs! J



IDONAIJIS DAR8
^ a e & V B n f l t e A

Tikai viens darbs viesnīcā ir vēl sliktāks neka 
manējais! Tā ir mizu bāšana r  

atkritumu tvertnēs! ____— - j — — «ngsj
Es varētu strādāt par izsūtāmo vai 

vismaz pa r oficiantu! Bet ne! 
Man jablenž tupeņu traukā?.—

Es negribu palikt karjeras kāpņu pasa„apakšā! 
lešu pie tēvoča Knapa un prasīšu , 

labāku darbu! j a i g r

~Ūn I Es jau trīs vakarus mācos viesnīcu vad ības\ 
ta  -  pamatus! Esmu pelnījis labaku d a r b u ! /

Varbūt tev 
taisnība!



Man iādod tev iespēja parādīt, ko tu 
proti !_Tu būsi viesnīcas 

pārvaldnieks!
Starp citu, esmu tavs radinieks!

Ak Dievs, Donald! 
Tev ta isnība!

Apsēdies, krustdēl, es tev pastāstīšu sīkāk! 
Neviens nedrīkst teikt, ka es savam 

radiniekam esmu devis sliktāku darbu, 
nekā viņš pe ln ījis !/------------- -— -— r-^

Ja tu tiksi gala, es tevi iecelšu 
par visu savu 9999 viesnīcu 

pārvaldnieku! ) -----------

Ne gluži! Te vel 
palikuši tie avoti!

Nākamaja
! Jā! Somoras 
avotu viesnīcā!

Pilsēta šķiet 
kā tuksnesis!

Tu būsi 
pārvaldnieks 

šeit -  šaiā kaktā, 
tēvoci Donald?

\ Viss skaidrs!
\ 1950. gadā 
I cels Tika 
'  novirzīts 

10 jūdzes 
tālāk uz r '"  

r ie tu m ie m !/

Esmu visu 
pārdomājis - 

„  izsauksu 
^ tū r is tu s !

Tā jau mums likās! 
Ka tu doma uzturēt 
viesnīcu šajā spoku 

pilsētā?

Ielas ir tā 
aizaugušasl 
ka pat tūristi 

pazuduši!



Plieni ķeras 
pie darba, lai
Somora atkal 
gutu pārraku
mus!

Vai gribat atpūsties? 
vajag Somora 

apstāties! ^

I  ; L - r

Ceru, ka mūsu viesiem 
būs izturīgas muguras'

Drīz
Somoras 
viesnīca ir 
gatava uzņemt
viesus!



Bezmaksas rati. Kungs! Tieši 
uz Somoras viesnīcu!

Jums šeit noteikti 
patiks, kungs!M

'M irkli uzgaidiet šeit, ser! 
Tūlīt izsaukšu portje!



Somora lepojas ar izciliem 
sjpavārmākslas brīnumiem,

Ja ko vēlaties, tūlīt 
zvaniet, ser!

Bet ar to jau tiktu galā ari apkopējas! j 
Paskatīsim ies, kā viņs tiks gala ar īpašiem  J  

biznesa uzdevumiem! r ---------

.Lieciet v a ka ri-) Paris gliemežu un 
) ņas g a ld ā ! / ' sālsstandz^nasjiņar

Mūsu viesis 
izsauc 

kalpotaju!



Tieši tā, ser! Somorā ir 
visdrošākais seifs šaja puslodē,

Čeks par desmit mijjoniem! \~ 
Lai tādu nestu, javelk

fraka m u g u r a ! ------—•-
Kamēr viņš vēl nezvana, noejiet uz 

pagrabu un vēlreiz pārmazgājiet visus 
šķīvjus! Ēdamzālei jāmirdz! — '

Tā, tā! Kads bija šifrs? Pa kreisi divreiz, 
līdz 28... pa labi, vienreiz līdz 16... 

--------pakre is i -  19! --------- ------ r~——

Cik viegli kļūs, kad tie desm it' 
miljoni būs aiz atslēgas! ,
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Deviņi pērkoni! Tas jau ir drošā vietā! 
Tas ir seifā, tur. kur jābūt čekam!

Augšēja



tu



Žigli! Ieslēdziet seifā šo čeku, 
tas mani tracina!

Lūk! Mēs ciparus labi 
aiceram ies! Tur iekšā ir 

mūsu pulciņa ordeni!

Tieši laikal Lūk, viesnīcā 
jau gruzd! r— Kāds tur brīnums! 

Tu esi pielicis liesmu 
koka griestiem!

f  Ak, debess! '  
Ugunsdzēšanas 
sistēm a iedarbo

jusies!

Žigli! Stiepiet visu 
vērtīgo gaitenī!

laivām!



Eh^bēda! Kartupeļu 
mizošana bija aizņemta! 
Tēvocis Knaps man 

piešķīra darbu, kas
atbilstot m a n ā m ___ ^

spējām! ,—J

Kā veicās, tēvoci 
Donald? Vai tiki 
vecajā amatā?

Tagad es krauju misenē 
kartupeļu mizas! r—



Viņi vēl nožēlos, ka 
iztraucēja miermīlīgo 

izgudrotāju!
Ka jum s patīk mans 
sniega lielgabals?

Ak, nē! Viņam ir 
smagā artilērija!



Pas_auciet arī kaimiņbērnus! 
Tā būs visu laiku lielākā 

sniega kauja!
PRIEKŠU!

Varbūt

Uzmanieties, _ 
viņi nak triecienā!



Spruksts. "Tā būs

...tad arvien atrak un 
ātrāk Spruksts saplēš 
papīru sīkos gabaliņos!

“Žēl,”  viņš nopūšas. 
“Skaista cūka neiznāca, 
to ties  -  kāda g līta cūcība!’

A iziet! Sākumā 
ļoti uzm anīgi...

“Viesmīl, vai pie jums 
tīri ga ldauti ari ir?" 
“ Diemžēl nezinu. 
Esmu šeit tikai 
trīs  mēnešus!"

Cik naiva?
Viņa visu dienu 
pavadīja virpuļdurvīs, 
m eklējot rokturi!

Šķiet, tu šodien labi izskaties. 
Varam ieslēgt gaismu!

H  Tu esi tik  asprātīgs, ka man 
I  žāvājoties aizmirsās aizlikt I  

B B I  plaukstu mutei priekšā!

Tev vajadzētu iesniegt sūdzību V  
par savām smadzenēm -  tām  taču ■  
pienākas garantijas r e m o n t s ! _ _ ^ L

Tev ir skaisti zobi. Vabūt tev 
tādi ir ari ba ltā krāsā?

Nunu^o jq u r^ Q  q ino



Dziedniekziloms!

M ikijs izlej kolu!
(To viņš p irm s tam  bija  
ielē jis papīra glāzītē!)

Pirms vairāk neka 2300 gadiem  Indijas 
valdnieks Porus ar savu karapulku aizstāvēja 
dzim to zem i pre t iebrucējiem  -  Aleksandra Lielā 
karapū|iem. Indiešus sakāva, ari pats Porus, 
bultu ievainots, saļim a zemē. Tikai 
v iena būtne viņu nepam eta 
nelaimē! Tas b ija viņa kaujas 
zilonis, kas nom etās ar 
priekškājām  un ar snuķi vilka 
ārā bultas! Porus 
izdzīvoja un 
nokļuva

Jūras pē tn ieki atklā juši lielāko
zemūdens vulkānu te ritoriju! Netālu 110 Lieldienu 
■ sa las uguni jūrā spļauj vairāk neka 1000 kalnu!

„  .... .................................. EB
3  u  jt/J  u  m t \  k s H m e k s

UMON&PE RļLOST 
MRKHUfl

A r  šo  b r īn u m k ru z i 
M ik ijs  a p m u ls in ā ja  

p u b lik u !

Papīra glāze

Sūklim  un gāzei jābūt tik  
lieliem, lai tie  cieši tu rē tos 
krūzē!

V ingrinies ar ūdeni, 
līdz viss izdodas 
gludi! To var ne tika i 
ar lim onādi un kolu!

Šaja spēlē uzvarēs tas, kurš p irm ais uzm etīs 
101 punktu! Jāievēro šie note ikum i:

Spēlētāji pēc kārtas m et m etamkauliņu. 
Spēlētājs d rīks t m est kauliņu tik  reižu, c ik  vēlas! 
Uzmesto punktu ska its  summējas.

Taču jāievēro: ja  spēlētā js uzm et 1 punktu jeb 
čūskas aci, viņš zaudē visus šajā gājienā 
iegūtos punktus. Ļoti svarīgi ir īs ta jā brīd ī 
apstāties!

Piemērs: spē lētā js pēc kārtas uzmet:

□  El ĒD zi El
Kopum ā tie  ir 23 punkti. Viņš tagad var 

apstāties un iegūtie punkti tiks  p ie rakstīti (tātad 
vajadzēs ari papīru un zīmuli). Spēlētājs drīkst 
tu rp inā t mest. Bet, uzm etot 1, punkti būs vējā!

Kurš p irm ais savāks 101 punktu, būs uzvarējis!



Klases izbrauciena laikā 
svētdienas launagā 

pasniedz kūkas, 
ļ Apafīgais Miks Jautā: 
ļ  "Vai es varētu dabūt 
\  divus gabaliņus?" 

“ Protams," atsmej 
pavāre, “sagriez 6avu 
gabaliņu divās da|ās!"

Likštann

Vilcienā Spruksts 
rāda kontrolierim bi|eti. Tas Iamāja6:

“Tā taču ir bērnu biļete!'1 Uz to  Spruksts atbild: 
'Te nu jūs varat redzēt, ar kādu nokavēšanos 

pienāk jūsu vilcieni!"

“Neesmu vainīgs," taisnojas skolēns. “ Neesi?" 
pārjautā direktors. “Tā jau jūs  visi sakāt!”  "Nu, 
redziet, ja jau visi saka, tad Jau tā  būs taisnība!" 

Spruksts: "Mani kaimiņi nepārtraukti dauza pa 
sienu!" Mikijs: "Tas taču traucē gulēt!" Spruksts: 

"Gulēt ne. Trompeti spēlēt."



[PJVKBURGiVS ĪIGĀTTUVEVisur pasaule 
tev uzaļun briesmas! 
PlūdilZemestrices! Taifūnil 
Bet pats ļaunākais -  
atkritumu izvešana! Ak mēs 

nabadziņi!

Ak mēs mazie 
upurīšil

IlDZlVOTJUl: 
7229 iuHtos, 

409 153 mias\

PW47-

Tu nedrīksti izsviest 
mūsu izbāzto 

kruplti!

Un mūsu tikai nedaudz 
»skrambāto beisbola nūjuAk, tēvoci Donald! Kā tu vari but

tik nežēlīgs?

Un jo sevišķi šos 
seno inku te lefona 

zvanusI

Tos uzdāvāja 
mūsu vectante 

Elānija!



Kas vēl? 
Nabassaišu kolekcija

no Bora-Bora 
— ■-------- 1 salām?

Kuš! Kuš! Kādas tik 
blēņas cilvēki nekrāj!

Sāciet jaunu dzīvi, \  
paklausieties skaistu mūziku! J  Bet tagad -  vecā.

✓"^labā klasika! "Slapjā
_________  r i r  dziesmiņa" ko izpilda

V  \  ) /  T  Zoržs Niknais un 
l  /  '  “Lietuslāses” !

Fūū! Turpmāk jūs, bērni; krāsiet tikai 
___________ ______  gaisas domas!

“Zibens paršķīra man matus! 
Pie tevis eju. un man ir jauna 

frizūūūrāāāH r -

'Pa galvu s it lietus! Pa pieri sit krusai 
Uzmanies, orkāns plosās! Plosās 

Brenngujoooos!"

Ak jūs, 
mūzikas 

nīdēji, sēdiet 
te un iem īliet 

to!

Ufff! Vai tā ir 
dziesma vai 
laika ziņas?

Un nemēģiniet klaiņot apkārt! Izgāztuve ir 
bīstam a berniem, pilna ar stikliem un 

vecām naglām!
Nekas nevar būt 

briesmīgāks par šo 
dziesmu! ‘Bet es vēl smaidu un 

ceru. jo  vētra 
vēl 6rāž!"

Ar šādu mūziku 
neviens nejūtas drošs!





Ha! Muļķis! Sabijos 
—, ne no ka! __

Te ir tik dublaļns 
kā mototraise! 
Bet te vismaz 
nav bīstami!

Phe! 
Kādas 

blēņas gan 
cilvēki 
nekrāj!

[Uff! Nekas šajā izgāztuvē 
' nav briesm īgāks par šo 

kožu saēsto aļņa galvui

Daži no šiem krāmiem 
pārāk pretīgi pa t šai 

izgāztuvei!

Tad varbūt panēm to 
atpakaļ!



Šī briesmīga 
mūzikai Tā Kļūst 
aizvien sliktākā !J

It kā tur kadu kautu!

Pēc sekundes Te jābūt kādam 
izskaidrojumam!

Varbūt! Bet... 
es negribu to 

dzirdēt! Spurkšš!
Ģnnnnl
Sņaks!

Pie joda tos 
spokus un lupatvīrus! 

Es atradu ko
Un kas vēl? 
Asiņainais 
Lupatvīrs?

Izgāztuves spoki! 
Dubļu monstri! 

Zemu lidojoši alni!

Bail pat iedomāties! Kas tas ir? 
Izgāztuves mutantalnis, 

kas pārtiek no sutinātām f  
pīlēm? /

Peru telefonstabu 
izolatoru kolekcionāru 

menešraksts!
7319 numuri! f

Blēņas!



Skaties'. Rotaļrobots! Varbūt pat 
vēl darbojas! ______

Ohh!
Nez ko mēs 

vēl atradīsim!

Ak šausmas! Un vēl trīsre iz
------- - tikpat! Viena vienīga
- \ .  drazai

Dakburaas izgāztuve tikai aug un 
aug! Un virsotne kļūst aizvienKurpju un bundžiņu 

kalni! Sausa maize 
un zeķbikses!

Vai! Šī balss!

Bet kas dzīvo 
zem virsotnes!

’.jo esmu Asiņainais 
Lupatvīrs! /Lupatvīrs!!!

Jā! Mūciet,
;  cik ātri varat! Jūs

nevarat te  palikt.



Es jau brauktu, bet tas niknais aurotājs 
radio iztukšojis akumulatoru!

burvīaaisnkronfs^nS A  Es esmu bagāts!burvīgais kronis! (  Pasakaini bagāts!
Kādam kārnam princim būs apnicis 

to turēt uz galvas, un 
viņš būs to 
aizsviedis!



Labi, labti Paturiet savus 
bērnišķīgos krāmus! Tikai 
beidziet īdēt un palīdziet 

noķert to kroņa zagli!

Skaties! Viņš jau pārbijies! 
Viņš lien skapī! Viņš lien 

lamatas!

Rokā viņš ir! Nekas vairs 
mani neapturas! Nekas!

Ui! Tieši no tā 
es baidos!



Neticami! 
Atkritumos izrakta 

I ala!
Ala! Lupatvīram 

zem skapja ir ala!
Kas tur īpašs! 

Skaties, kas šeit!

Protams! Ko tad tu domāji!? [ Esmu Ivonna 
Bulkavita -  pasaules 

slavenākā septiņ
desmito gadu ātro 

k ēstuvju reklāmās 
I  suvenīru krājēja!

Vai tiešām 
Lupatvīrs... i 

sieviete!?

1971. gada sivēnburgeru 
blasteris ar periskopu 

un raķešu
v f e r ' ----------"N . ier'ci!Super! A __  _____ _

Dzīvoju šeit jau gadiem -  
pārmeklēju ikvienu

_________ , atkritumu kravu,
^ l a i  atrastu, lūk. 

čļajjsfflb '< 1 kādus
^  V  dārgumus!

1976. gada "Kareivju 
brokastu" figūriņas!

'Karaliskā Roberta ģimenes restorāna 
balva! Apkalpojam tikai 

viesus lakkurpēs!"
Bet šī ir visu laiku izcilākā balva 

retums!



_______ nakti!
Mes apēdam divus 

ābolpīrāaus un sep
tiņas kurkuļpicas, un 
četrdesmittrisstāvīgo 
banānkūku ar ekstra 

riekstiem!

...izņem ot šo kasti! 
Es to paķēru netīšam!
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Eu, mana Kušš! Lai 
viņš raksta!HA! HA! Būtu tu redzējis 

kaimiņa seju, kad Drukiis 
saka las īt presi I

Nestāsti niekus, 
tēvoci Mums 

jāpilda mājas
darbi!

Ļoti gudrs Druklītis!
Bet zini, berniem pašiem jāpilda 

mājasdarbi! Citādi viņi neko 
v neiemācīsies!

VĀA! Visi mājas darbi 
gatavi piecās minūtes! 

Nevienas kļūdas!



Ei! Ļauj \ 
skatīties!/

.sāksim pārraidi 
‘ Ģērbsimies kā 

dzīvnieki” !
Var jau but, ka tu esi gudrs, 

bet tu esi mans suns! 
Se, savā vietā!

RRRR!

Velak, vakara Kāp laukā no 
manas gultas!Drukli! Ko tu 

iedomājies!?

Tā vairs nevar turpināties! 
Jāsaka Bruno, lai pārvērs viņ 

atkal par normālu kustoni!
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Mosties, 
.Drukli! KO?'

Zēni, vai neredzējāt 
Drukli? Jā, viņš lasīja \  

darba sludinājumus) 
un tad kaut kur ļ

Vispirms mana filma, pēc tam 
mana gulta, un tagad viņš man 

vel atņems labākos darbus!
DRUKUSļ

HIKKI Kas te ļ  ! 
notiek!? onuKifs

Tūlīt es tev 
pateikšu, krust- 

dēlin!

Tavs suns mani aptīrīja 
pāris minūšu laikā!

VAKAR Ļ  
K O N O R tt- J

L I M Z I S
H A R I S

Mazliet vēlāk
Kāpēc man vajadzē 

gudrinat to Drukli'

PALĪDZ | \  
UZ VŒTAS ļ '
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Bet Druklis ir 
mans suns! paies tava 

dzīve!

'Laid iet mani 
lauka! Laidiet 

laukā! .

Tev radās 
murgi!{  Esmu bez 

(vainas! Laidiet
V mani laukā!

Mosties, tēvoci 
v Donald!

KO? KAS? Drukli 
gudrāku??!Zvanīja Bruno Bezbremze! 

Viņš izgudrojis zāles, kas padarīs 
< ' Drukli daudz gudrāku!

Un tad tu mani apzaasi un 
ietupināsi cietuma, ja /  Es tev 

rādīšu, ka plātīties ar savu 
intelektu!

'0f e





Viņa augstība piezemējās veiksmīgi.

g a g ļ jt e ļ f r
"Vai drikstu vēl 

palasīt, līdz iemigšu?"
"Nu labi, bet ne 
minūti ilgāk!”

Izgudrotājs 
savam asistentam:
"Kā darbojas mūsu jaunie 
peļu slazdi?' ‘’Lieliski!
Pagrabā iekritušās petes 
aiz smiekliem dabūja 
sirdstrieku."

'  Kur atkal palicis mans 
zīmulis?' niknojas 
direktors. “Jūs to esat 
aizlicis aiz auss* 
iecietīgi saka sekretāre.
“Aiz kuras?!"

SPRUKS

"°v,stae' r'“2 
iM * « « .v ec^ 0 l,cy ZMi26ts

b Z L Z , lk atl3ida 
?  m ata-v,?l ■«* 

pie vaļējo loga!
Sīpjrfļt™. Nssen televīzijas raibumi 

kļ  6|™'1>3» »tapinu. uzbrīkot 
*'™ «M ^Jakajim rim ta. MūSao 
«alvaeeapju nomāktajai Ernas tantei 

nemaz to nedrīkstu teikt.

Telefonā
iemontēts
sālstraucinš



No Eiropas ievesto klasisko deviņķegļu spēli 
Am erikā drīz vien aizliedza, jo  to  bieži spēlēja uz lielām 
naudas summām! Taču apķērigie ieceļotā ji zināja, kā 
izlīdzēties: viņi vienkārši pie lika k lāt vēl desm ito ķegli! 
Un tā  jau b ija  c ita  spēle, uz kuru aizliegum s neattiecās.

No savas ādas neizlīdīsi, un suņa āda nu 
reiz ir plēsēja āda! Taču šīs suņādas 
nodevīgo sm aku varētu saost m odri 
nākam ie upuri. Tāpēc jā lieto smaku maska: 
izm antojot govs mēslu dvaku vai 
c itu  -  kāda nu kuro reizi pieejama!

Bruno Bezbremze piedāvā:

Z M a d b a a r  

v ē su  fļSļlMiH
Dāmai, kura sabruka p ie kāda Nimbergas 
universālveikala kases, viņas vēsā galva kļu\ 
par cēloni nelaimei! Paslēpjot zem cepures, 
viņa b ija centusies nozagt 
saldētu cāli!

V«t prtttMlfa 
[Mcnaasn Umf

Visiem ārstiem  ir nesalasām s rokraksts.
Pelēm vis labāk garšo siers.
Lasot s lik tā  apgaism ojum ā, bojājas acis.
Pūces ir  sevišķi gudri dzīvnieki.
Baltās olas ir labākas par brūnajām.
Visi īri ir dzērāji.
Z iv is ēdot, c ilvēks k |ūst gudrāks.
Albertam Einšteinam bija sliktas atzīmes matemātikā un fizil

Leonardo da V inči vārdu tu 
jau kādreiz būsi 

dzirdējis. Šis v īrs dzivoja 
p irm s 500 gadiem  Itā lijā un 
b ija  ģeniā ls gan kā 
g leznotājs un tē ln ieks, gan 
kā tehn iķ is un izgudrotājs! 
Viņa pazīstam ākā glezna ir 
noslēpum ain i sm aidošā 
M ona Liza Parizes Luvrā. 
Taču lūk, ko tu laikam  gan 
nezināsi: Leonardo ar savu 
spēju saliekt dzelzs stieņus 
lepojās daudz vairāk, nekā 
ar saviem sasniegum iem  
m ākslā un zinātnē!
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Z irneklis savu laupījum u nevar sakost, jo  tam  nav zobu. Tā vietā viņš ar 
siekalām līdzīgu sekrētu sašķidrina sava upura iekšas. Pēc tam  ar mazām 
caurulitēm , kas tam  m utē, v iņš izsūc be igto dzīvn ieku tukšu.

Kamieļi pieder pie Sahāras 
tā pa t kā sm ilšu kāpas un 
oāzes. Bet m ēģinājums tos 
izp la tīt arī c itos  pasaules 
tuksnešu rajonos tikpa t kā 
visur c ie ta  neveiksmi -  tie  
iejutās vien īgi Austrālijā!

Ods var lido t
35 stundas no vietas,
“ neuztankojoties”
(t.i., neuzņem ot barību)

TROJAS TRAMVAJS

Parīzes Dievmātes katedrāles 
tuvum ā tūristiem  dažkārt asiņo 
deguns. Iemesls: vareno zvanu 
sitienu izra isītās svārstības 
saplēš mazos deguna 
asinsvadiņus.

Zobenknābja kolibri 
knābis ir garāks par 
10 cm. Kāpēc tā? Lai v iņš varētu 
aizkļūt līdz sava galvenā iztikas 
avota -  passifloras -  garā, garā 
zieda pašam saldajam  v iducītim !

Pirms 350 gadiem, Ludviķa XIII
Olveidīgā m odinātāja ideja radusies 

Anglijā: v ispirm s tas č iepst kā cālītis, 
pēc tam  kladzina kā vista un 

visbe idzot skaļi ieķērcās kā gailis!

Kalifornijas iedzīvotā js A.M.S.R. 
M etjusons 1875. gadā izgudroja tram vaju, 
kura benzīna m otors b ija  maskēts par 
zirga galvu -  lai īs ties zirg i nesabītos!



;; DONALDS DAKS
y  Urdīgals skatītājs

Donalds vēlas noskatīties delfīnu 
WJ^ \  izrādi, taču bl|ete Ir tik  dārga! '

MIKUSUNSPRUKļ
| ļ\ TV pirāti

ZUMM piegāžu varoņi jaunā 
I piedzīvojuma pirmajā sērijā cīn, 
Spoku Pleķi, kurš grib sagrābt ■ 
visā pasaulē un televīzijā!

r § r j n M . m m K B \
? Lielā tīrīšana j

Donalds pazaudē avīzi ar atm inēto _ 
krustvārdu mīkiu. Cerēdams uz balvu, 

viņš medī avīzi un saņem -  valstiski 
svarīgu tīrīšanas darbu. Nabadziņš!

Gluži vai burvestība / ļ u M
'P osts  un negals, Lēdijai Mīmai 0, s— J
salūzusi slota -  lai to  salabotu, & 'J ļ(y
vajadzīga tik  liela nauda, ka Mīma dodas 
uz nākotni! Kur Mīma noklust? Protams, ka pagātnei

Vērtīgais tēvoci» *---
Donalds k|uvis par apdrošināšanas 

’V . aģentu, un viņam pat izdodas 
par milzīgu naudu apdrošināt 

tēvoci Knapu. Nekad vēl vecais 
Knaps nav bijis t ik  dārgs un vērtīgs!

: I U , ' A U K . \
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