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Tu esi pardevejs.
saprati, Dak! Kopš tu pie mums 

strādā, neesi pārdevis vēl nevienu 
apdrošināšanas līgumu!

Bet es sāku strādāt 
tikai vakar!

K. BREKSENĀJS

BREKŠA & 
BRUKŠA 

APDROŠINĀTĀJI

0D©S&kIL[Dš

V Ē R T Ī G A I S

T Ē V O C I S

Latviskojis Andris  Akmentiņš



Laikam esmu pārāk la ipns ar cilvēkiem I 
Tagad bušu skarb s un uzstājīgs!
Ka īsts pārdevējs!

Lai krustdēli lepotos ar manil Apnicis būt
pelēkai n iecība i! ____ __ -X

Pie biezā tēvoča 
Knapa!

KNAPS ļ 

“MKDAKS -  

ATSTĀJ 

NAUDU Štlļ



Eh©, Donalds aizmirsis savu mapīti!

Interesanti! Cik a izrau još i vārdi -  samaksāsim j  
jums par jebkuru ievainojumu jebkura laikā <  

jebkurā vietā! ____ S

Donald., pa ga id i! Es gribu pirkt 
līgumu -  šo  te!



āp ina t, lai savaktu 
jēdzīgu naudu!

Esmu pārdevis dā rgā ko 
apdrošināšanas līgumu *  ļgggj 

pasaulē! Pateicoties manam 
pārdevējā ta lantam!

VIENU!?)Piedodiet, bos, esmu 
atpakaļ, pārdevu 

v ie n ii līgumu! v

jums 10. Ipp.

Vācies lauka. Dak! Tāds pārdevējs, kas 
līdz pusdienām  pārdod tikai vienu līgumu, 

ir laukā metams!

Te ir kvīts par naudu, 
ja jūs tas interesē!



trS -s a s a s
Jautrību klasē allaž rada ar 

velosipēda ķēdes vai 
slēdzenes pa lidzibu par 
netransportējam u padarīta 
skolo tāja soma.

Tas gan jāatzist: “ uzbrukt" 
skolo tā ja somai ne vienmēr i 
iespējam s. Blēņdarim  tad tīri 
lab i noderēs ari kāda 
klasesbiedra soma!

j V d r i j j■jrij/aa Jjiiijjjiiii —

Divas caurspīdīgas 
līm lentes sloksnītes 
p ie lip in i p ie galda 
malas tā, lai nelie ls 
gabaliņš atlik tu 
satveršanai 
Abas sloksnes] 
aši norauj 
no galda!

Turi s loksnītes tuvu vienu otra i -
taču tā, lai tās nesaskartos!

Tās atvirzās viena no otras!

Kāpēc?
Sloksnītes ātri noraujot, 
tās uzlādējas. Daļas ar 

vienādu lādiņu 
atgrūžas -  
aptuveni tāpa t kā 
divu m agnētu 
v ienādie poli.

Novietot mašīnu garāžā precīzi uz centim etru -  
taviem  vecākiem  tas vairs nesagādās nekādas 
grūtības -  ar šo palīgierīci: pie garāžas griestiem  
piekārto tenisa bumbiņu*.
Tai jāpieskaras pie priekšējā 
stik la  īsu brīdi pirm s tam, kad 
mašīnas buferis pieskaras ( 
p ie sienas. īpaši parocīgi 
tas ir ļaudīm, kuru garāžas 
ir pilnas dažādu lietu.

* Piekārt tenisa 
bumbiņu pie A  
auklas tu vari I ( \  Q\ 
šādā veidā: 
bumbā jāizdara 
Iegriezums 
un auklai 
jāaizmet 
liels mezgls.
Iegriezums jasaspiož par 
caurumu un tajā jāievieto 
mezgls.



Aizsietām ai

^ “JCis, aitasga lvai”^ ^  
dakteris Kaullauzis 

san iknots saka 
pacientam . “Jau četras 
nedēļas es jum s ārstē ju 
dze lteno kaiti, be t jūs 

r tika i tagad man 
sakāt, ka esat 

ķīn ietis!" v  \

W “ Donald, uzraksti kaut ko uz papīra \- \j
V lapas!" tēvoc is  M akdaks a ic ina savu V  
I krustdēlu. “ Saderam, ka uz m anas lapas 
būs rakstits tieši tas pats?!” A ttēlā redzams, 

ļ kā tēvoc is  M akdaks šajās derībās
V & L ,  uzvarēja! 1

| V i i e ^ q i F j ž & ņ e w i M

Zem nieks'
Seit, laukos, mēs e.nrr 

Pil<i9- f lē t >īdz a r vist£nV"
p ‘lsetn ieks: " Mēs la h n i*** t 3u/am paši savās gultas?

Lūdzu, olu
karotītitraucmu

nedaudz

T A R Z A N S  p iE  M Ī ļO T Ā S
Lai atgū tu  savu kādreizējo draudzeni, M arko 

Cagni no M ilānas b ija  izdom ājis ko īpašu: viņš kā 
Tarzāns ar v irv i ielaidās viņas guļam istabā! 

Rezultāts: kaulu lūzumi un iecerētās bezkaislīgais 
kom entārs: “ Es lai

roans virs

* c 5 sļ k a irv is ,a |,iC ik ilg, tas ta ir? " 
. . J ^ P u s  gadus!"

KapēcJ “  ? " * • * «
Mums

Putns, kurš 
paziņo, ka ir 
izdējis olu! ātrāk?

precetu tadu muļķi!

W  Gailis 
v istu kūtī 
ieveļ olu:

T ika i tāpēc, mīļās ļ 
dāmas, lai jūs 

varētu salīdzināt, 
ko var paveikt j  

c itv ie t!" /
A m erikā mīt kalējvarde. Tā rada troksni, kas līdzinās 

ām ura klauvējieniem ! Šāda varžu kora tuvum ā aizverot 
acis, rodas sajūta, ka b lakus ir būvlaukum s!

Ņ ujorkietis vārdā Kūda 
Bukss ar aizsietām  acīm 

varēja pa t lasīt grāmatas!
1945. gadā viņš tādā veidā 

izbrauca ar d ivriten i pa 
pārp ild īto  Manhetenas ielu, 

nevienam auto pat 
nepieduroties! Toreiz tā  bija 

sensācija! Šobrīd mes to
uztveram  ar vesu prātu: š is  vīrs blēdījas,

V  T ļw  tikai to la ik  viņu neviens nepieķēra!

>  >  j ^  \  • 

K s S ā  Raksti skaitļus 
IK  [ /  — — ^ « f 1- *  *  s tabiņā vienu zem

otra . Pec kāda
‘J  ■č £ k ' '^  U  U  laic iņa publika sauc

i r  tiķa j -V \ I ̂ F I® M®^°P*” » un *u uzreiz
- be t \ nosauc uzrakstīto

?etnJSmi9āJa“  I  -------------- -------------------- —-s skai,lu
e^eš(,s ; J  | i summu!

✓  Triks ir vienkarss! Ka pirmo 
r >  /  skaitli tu uzraksti 1, kā otro 2, kā 

J ļh m ^  trešo 4, kā ceturto 8 un tā 
joprojām, katru nākamo skaitli 
divreiz lielāku par iepriekšējo! 

Lai ari kurā bridi tevi publika H,
apstādinātu, rezultāts būs pēdējais a 
skaitlis reiz 2 minus 1. ?

Mūsu piemērs: 
Alfonsa rezultāts ir  
2047(2x1024-1).



Pie zem es; kolēģi, sveiksim 
Šo ģeniālo pārdevēju, kurš 

pārdevis lie lāko  traumu 
apdrošināšanas līgumu 

firmas vēsture!

Ak, mana kuņģa čūla!
Tas ir va irak  nekā mums vispār ir!

Jā, kungs! Mēs izputētu 
uz turpmākajiem 

603 gadiem!



Atdod lauru vainagu! Man vajadzēja tevi 
atla ist pat nebrīdinot 10 sekundes

iepriekš I p-— —

Tu, nodevejs! Tu gribi mūs 
K - v  nabagm āja
^ --------1 iedzīt!

Bet es to nevaru atļautiesJ^ŠņuksI Mīļais Donald, 
lūdzu, ej un sargā savu tēvoci!

Lai ar viņu nekas ļauns nenotiek!

Ak vai! Ak vai! Tagad man klājas 
slikti taj)ec, ka Biju labs 

pārdevējs!

Ja tas vecais_krampis savainos sevi, 
es ieturešu divus miljardus 

no tavas a lgasl

\  Tēvoci Knap! 
)  Ko tu esi 
^ ___ sadomājis?

Donalds 
sa tiek  tēvoc i 
ieg rim ušu 
darbā -



Piemēram, mani vienmer ir 
kaitinājis Džons Slipis ar 

savu nikno buldogu! ) .•

Nē! Nē! Tēvoci Knap!

Jau gadiem man bija jādod 
cels jums. lempji! Tagad 

palaidiet garām m ani!

12



Paraugušie zīdaiņi! 
Aizmuka, pirms es paspēju 

duri savilkt!

Labi, tas jau vēl r
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Labi vismaz, ka šeit novilkts 
elektrības kabelis!

Ak, augstā debess! Tēvocis Knaps 
atkal kaskadierē , lai tiktu pie 

apdrošināšanas naudas! \~

(  Turi vinu. Donald, tu ri! 
v Tūlīt es tev palīdzēšu 

7 viņu izglābt! >—

Eh, ir darbs vai nav darba, 
man p ie tiek! Es to nevaru 

-— „  izturēt! r— -

Donalda
vaim anas
sasn iedz
Breksenā ļa
kunga bažīgas
au s is !

A rītēvocis Knaps ir la im igs! Viņš 
dabūja atpakaļ vienu miljonu vairāk 

nekā samaksāja!

...ja esi pārspējis pat Frīdriku Lauzni, 
ja  tevi gaida Ilgums uz 20 nedējam kā 

vien īgo  kas iedrošinājies laisties 
pa šo ūdenskritumu skarda b ļodā!

Tā jau domāju! Es esmu 
viens milzīgs 
oa rn ra tu m s l



ļM E g m i

Jau va irakas nedē ļas “ Zum m  pā r 
m u ” da rb in ie k i p iegādā rezerves 
vērien īga ja i ti l ta  ce ltn iecība i par 
D ižle jas gra vu  -

Zinu, ka pastāvīgs darbs \r 
laba lieta, tomēr visai garlaicīga! 

To tiltu laikam cels mūžīgi!

_  Z U M M  

rRANSPORTS ■

c
Kā domā, vai Diks noķers to vienkāji?



T tH M s l( A

e A Z ļ.

Hū! Bet te 
neviena 

nav!

Esam 
atbraukuši 
ātrāk nekā

Drīz būv
laukum a

lā?

Televizoram pieslegts vēl 
kāds bloksl Šķiet, sevišķiem 

paziņojumiem!

cilvēki atstāj
paveikta! 

Steigsimies 
uz pilsētu I



Varbūt viņi
Te nav tikai tukšs, 

te ir pam ests!

Nieki! Viņi knapi sāku š i! .arī visas iekārtas^ 
pazudušas! J

f  Bet vel 
Id īva ināk, ka.

DIŽLĒJflS h  
’■ LIELA v e m  U 

BŪVLAUKUMS

Mašīnu pēdas 
aizved taja 

kalnā!

Varbūt viņi 
tiltam atraduši 
labāku vietu!

Diez vai! Tā būtu 
pa rak  augstu!



Jūsu pusdienas -  
šodien tikai bļodiņa 

zupas! Viss!

Es kļūstu 
ziņkārīgs! 

Pajautasim 
pavāram!

Un varbūt 
paķersim kadu 

pīrādziņu!
Piedodiet, kungs, 

mes gribētu 
l  zināt... A

'Jūsu pusdienas 
šodien tikai 
bļodiņa...

Runā tikai par sav 
i  zupu! Badm ira !

Nebēdā! Parau
dzīsim: ko teiks 

š is  celtnieks!

'  Nē, man pietiks 
ar dažām karotēm 
V. sinepju!



'Pievelciet galvenās troses 
pie augšējā šķērskoka I 

Pievolciot galvenās troses 
S^oie augšējā šķērskokaI

Varbūt zupa 
nebija laba? Jāatrod brigadieris! 

Te notiejc'briesmu 
v lietas! >

v ies i!U zm anību! 
K la us ie t un 

izp ild ie t!

Ķeriet tos!

'  Vai tikai mēs 
nemēģinām iekļūt 

^  ķezā? .

Turklāt
pamatīgs

^  draugu

Vēlāk Tiešām 
esam ķezā!

Vaāāa....vai tu saprati, 
. kads numurs...

Uhūūu...
sagūstīti,

pieĶedeti..





Viņš ir vienkārši 
apmats!

Vai tiešām... kad 
ieslēgsies antena, 

mcs uziesim gaisa?

Ja neesi vēl sapratis, 
atgādināšu, ka esam 

piekalti an tenas 
tran s fo rm a to ram !

Prasa kā dulls, protams! ^  
M um sļa tiek  vajā no ķēdēm ui 

jāpartrauc tas raidījums1

Vā! Mčs 
ne tiks im

vaja!

Nez cikos \  
sāksies tā ) 
pārraide? /5

Hmm... Pleķis ikreiz saka: 
"Uzmanību! Klausiet un 
izpildiet!” Man ir idejai

Uzmanību! Klausiet un < 
izpildiet! Savāciet visu tehniku 
un šļūciet uz savu buvlaukurnu! 

Pēc stundas jus  atjēgsieties 
no transa un aizmirsīsiet šo 5

* mazo darbiņu! s

Pec četrām > 
minūtēm 

sāksies izrāde, 
pelēn! j

22



M inūte līdz 
pā rra ide i -

I. daļas beigas. 2. d a ļa -žu rn ā lā  nākamajā numura.



> « % t , 2 M № a g

IzspēlSja T9to  kirfeil
Am erikā, Viskonsinas šta ta p ilsētiņā Kenošā tiesas 
priekšā stā jās Horhe Rodrigess: būdam s alkohola 
reibumā, viņš b ija  iebraucis stāvošā automašīnā. Tiesas 
sēdes laikā Rodrigess p iecēlās un tiesnesim  
iespieda rokā lapiņu -  kārti no spēles "M onopo ls” :
“Tu tiec  atbrīvo ts no cietum a!” ! f
Tiesnesim  bija laba hum ora izjūta. G o \ ? Z \
Apcietinājum u nom ainīja pre t soda 
izciešanu nosacīti.

Kādam lidotājam  - am atierim  Floridā 
neizdevās veikt piespiedu nosēšanos go lfa laukumā. 

Proti, uz piespiedu nosēšanās “ skrejceļa”  atradās četri 
go lfa  spēlētā ji, kas, aizrāvušies ar spēli, nekustējās 

ne no vietas. P ilots ve ica izvairīšanās manevru un 
ietriecās kokā. Laimīgā kārta viss



r redzam s šeit.
• Pa nepārtrauktajam  

^  finijam izdari
iegriezumus.

• Abas puses 
sabīdi kopa.
•  Rezultāts: 

12 lappušu bieza 
& Ē  burtnīciņa -  mazulīte! 
vjt Šajā burtnīciņā pēc 
7  savas patikas vari zīmēt, 

līmēt vai rakstīt. Vari to  
izm antot par nelie lu 
(papildu) dāvaniņu!

kāpnēm ?”  “T ikai vienu

‘Tev tāda savāda frizūra!'

Padomiņs 
piemuļ košanai

Četri kalpi jauktā secībā 
atrodas kāršu kaudzītē. Kurš 
ar vienu rokas kustību tos 
dabūs kaudzītes virspusē? Tu!

Vērtīgas lietiņas -  paša rociņām

No vienas papīra lapas var izveidot 
veselu burtnīcu. Tikai jāzina, kā! *  Saloki papīra 

lapu 8  daļas, kā

Katrs spēlētā js saņem vienu nesalauztu 
spageti. Kurš desm it sekundēs salauzīs 
lielāku gabaliņu skaitu? Pavisam 
mazās drupatiņas, 
protam s, neskaita.

PS: Spele 
piem ērota ari 
rekordu 
uzstādišanai!

24 gabaliņ i: tā  nekas...
30 gabaliņ i: labi.
36 gabaliņ i: ļoti labi.
45 gabaliņ i: sapņu rekords!

Piespied grāmatu 
pie sienas un apgalvo: 
"Tā nenokritīs arī tad, 
ja  es savu roku 
atlaidīšu. Saderam?!"

Gan jau atradīsies 
kāds plāngalvītis. kas 
p iekritis ar tevi slēgt 
derības! Saki viņam: 
“ Pag, aizm irsu, ka man 
šim trikam  vajadzīgs 
vēl kaut kas -  paturi, 
lūdzu!”  Un tad jau tu 
derības esi uzvarējis. 
Tāpēc, ka grāmata 
nekrit zemē, kaut arī tu  
savu roku esi atlaidis!

Parādi četrus 
kalpus. Neviens^ 
pat nenojauš i 
(cerams) neredz: 
zem pēdējā kalpa 
paslēptas vēl trīs 
kārtis.

“Jā, m ans frizieris ieviesis 
pašapkalpošanos!”

Meistars m āceklim : “ Nokrāso 
augšstāva logus! Kad esi 

beidzis, nāc lejā!”  Pēc divām 
stundām  ierodas m āceklis: 

"Vai tagad krāsot ari rām jus?”

Galdnieks
kolēģim:

“Vai neesi redzējis 
manu zim u li?” 

"To tu esi aizbāzis 
aiz auss!" 

“ Neliec man 
m inēt miklas! 

A iz kuras?”

Iedomātās četras 
kārtis (kuras patiesībā 
ir septiņas) sabīdi 
kopā un noliec 
kaudzītes virspusē.

Pēdējais cēliens -  
lielais bridis: 
dūres uzsitiens pa 
karšu kavu -  un 
visi kalpi atkal ir 
virspusē, i 
b ija  visu U

M ontieris: “Tas tik  b ija  darbiņš! 
Tagad jūs  atkal varēsiet skalo t!” 
Saimniece sašutusi: “ Ko skalot? 
Tas taču  ir mūsu te levizors!"

Trīs augšējās kārtis 
(kuras visi uzskata par 
kalpiem) iestum  dažādās 
vietās 
kaudzītē.

Pagrabā m eistars ap lūko bojāto 
cauruli. “Te ir plisum s. Man 
salabot to , vai arī jūs  izliksieties, 
ka dzīvojat Venēcijā?"



Kods zināms tikai man un abiem 
brā|adētiem, kas šeit pavada 

-t nedēļas nogali. .

Kāds aptīrījis manu seifu! 
Pazuduši 10 tūkstoši dolāru!

Tātad viens no viņiem būs 
atvēris seifu...

Seifa pulkstenis rada, 
ka tas atvērts 10 no rīta.

Tur nāk viens 
no maniem 
brāļadēliem!

Kur jūs bijāt ^  Mm... jāpadomā. 
10 no rita? K ------ iiiliii I Miiuui

Paskat, kas 
man te iri

Ak ta, es taču pastaigājos kalnos, 
bet nevienu nesatiku, tā ka jūs mar 

tāpat neticēsiet.

Palūk, kas par gardu- ^ 
miņiem! Ņamm, nevaru 
ien sagaidīt pusdienlaiku!

Visu ritu pavadfju pie 
neliela moža ezeriņa, ķerot 

austeres... Nesatiku 
nevienu dzivu dvēseli -  biju 

pilnīga vientulība!
Kuri?

•ņBjļl nfrtjz Bfeļe.iA 
sspfjļd sejeļsrre ļeq 'si|6bz j |  sjia 

s|§ B>ļ *BļBJdBS sfW!W ‘npjej o§ ģj©a 
jotueN ‘ļuepo seisao^id çfcs ibm  «uj 

sBļ — JBA0U Ļie>ļou sejeļsne çupezo 
*®|9peļ?4q s.rejļo o|ew ' * p im v



--------------------------------------^
Darba? Ha, ha, ha! 

Mums, raganām, nav . 
jāstrādā! fvfes buramļes, < 

un tas ir daudz labak 
nekā strā...



Es ceru, ka tas nav 
parak dārgi! Man ir tikai 

s.10 naudiņas! Un tas vispār 
ir vienīgas, kas man pieder!

Nu gan mums jāskrien, ja  gribam paspēt 
uz eksāmenu!

Bet man ieplīsusi slota

Jūs esat traka! Slotas 
labošana ir ārkā rtīg i sm a lks  

„ darbs! Tas maksas vismaz 
de sm itre iz  vairak!

uzvarēšu! Jāaizauļo 
tikai uz nākotni, 

japaskatās. kurš zirgs 
uzvar, tad jāatgriežas

Ak, bēdu manu! Kur lai ņem \  L  Vinnē zirgu 
t ik  daudz naudas? /  i a  sacīkstēs'

□  rn k r i



------------------------------------ ^
Kur tad ir? Ahā! Viens 

tupenļs, divi rāceni, trīs 
bambāļi, četri... uri stun
du uz priekšu nākotnē, < 

ne vairāk!

Tad tā būtu nākotnei? Bet ^  
kas par valsti?

Tūlīt tu sapratīsi, ragana!

Muti ciet, ragana!_ 
Tūlīt būsi slavenakā 

v 12. ga ds im ta  burvja 
f Morlina nagos!



Tas ir milzomgs parpra 
tumsi Es tikai gribēju 
pārcelties uz nā kotn i,

Laukā būs jātiek pašai saviem spēkiem! 
Varbūt ar tiem palagiem 

kaut kas sanāks?



Dažreiz tīri vai jāpriecājas. ka esmu ragana! 
"Hrum -hrum -tridli-drum m .par īstu kaķi 

pārvērsties 
--------- i  ----------------«š- 7  jums!"

fc k -z ū 0 0 \

Vārdi iedarbosies stundu, bet 
diez vai es gaidīšu līdz beigām!

RR RR !

PLĀĀĀKŠ!

Fū! Knapi izglābos!

Ak tu pekle! Un vēl šodien 
tie vardi dikti jūk!

' Piemēram -  :Pārvērt-veco-Morlin-burvi-par ķirzaku- 
ar brangu-krūšu-kurvi-pstl”

Vai. nē! Ar katru brīdi 
Jaunāk!



Bet ko  tikm ē r dara pīlēni?

Urrrā! Mes visu atbildējām!

QJa, jā! Tomēr nav nekā
kā vien kārtīgs

Nesaprotu! Vai tad tu arī strada...





ības mīļotāju 
komanda!Ja mēs veicīgi 

nesakopsim 
pilsētu, es ka 

Dakburgas mers 
tikšu nesam erīg i 

ap kau no ts !

...To varētu vadīt 
kads, kas gatavs z iedot 

dzīv ību  vienas vecas 
avīzes dēļ!

Mums ir vajadzīgs 
tāds jaunskungs 

ka v iņš !

*S>I Hmm... Es saprotu , 
kā tu  ju tie s !

A k, nē! Es to 
ne pā rdzīvošu!

34



Nu... es... dažkārt es... 
bet vispār pašlaik... es 

_  m ainu da rbus!

Ak. nenokar knābi! 
Cīnā pret atkritumiem 

nav galā! Pastasti, 
par ko tu strādā!

Hmm... Var jau but, ka es 
neuzvarēšu mīklu konkursā, bet 
vadīt pu lkus  -  vā. tas ir 

patīkami! ^

Vai tu negribētu vadīt tīrītā ju  
pu lkus Dakburgas pilsēta, p irm s 

ierodas Berzteles 
\  m ers?

Kad būsim beiguši. 
Dakburga bus tik  tīra. ka jaudis 

varēs ēs t no tro tuā rā !

Mierrra, brašuli!Pecpusdiena -



Tie uz mani neiedarbosies!
Man ir savi paņēmieni 
cīņai a r tādiem kā tu !

Ne velti es piedalījos izrādē 
D onalds un tr īs  aa ko tie r i!







Ak! Atkal ta pīle! 
Ko viņš īsti 

g r ib  no 
(  m an is?



-



Vēlāk Saki.. Klik, kā iūs šodien cerat 
uzspridzināt Kram a rūpnīcu?

Betons tur ir izturīgs, 
tāpēc izmantosim 

10 000 tonnas 
dzidrākā d inam īta!

VĀĀĀĀA!
Lai tev 
veicas, 

Klik!

Paldies! Nē, nevajag, nē!

T urie t p ili!

...tū līt mūsu intervijā -  
spridzināšanas 

Paraudzīsim, ko \  eksperts Ķfiks 
šodien rada! • Buducis! •./=*-



Berzteles mērs gan 
- J  bus pārsteigts, ka Dakburga 
V, uzkritis sniegs jau sep tem brī! 

? Pirmais, bet tāds peleks!

Va i! Bet. mēra kungs, tas nav 
sniegs! Tās ir sīkas a tk ritu m u  

un drazu da ļiņas!

V isā p ilsē ta  ir 
pā rde sm it cen
tim etru  kārta !

Pec
nedēļas Prieks vērot; 

kā mūsu slimnieki 
atlabst!

Jā... V ism azva irs 
nav agresīvi!

OAKttlifitiAS

SANATORIJA
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V.e ik 8 ine
'^ ē l a s

•^ a n i!

Kamēr Mikijs izgājis 
uz veikalu, draugi pieber 

kūkai to , kas viņiem garšo 
vislabāk-Ja vien nesajauc 

>s- ^ -  _r bureiņasi

T usiņž prērijā

Greizsirdīgais Donalds atkal cenšas 
pievērst Deizijas uzmanību! Pet vai nu '  
viņam ir pārāk spalga balss, vai a rt ģitāra 
pārāk greiza. Un Donalds atklāj, cik ļauns 
spēj bū t pret veiksmīgākiem dziedoņiem.

M I K I I A
PET!KTtVMlKlA‘

. TV pirāt!
Otrā sērija “Zumm transpo rta" vienības 
cīņā pret Spoku Pleķi, kurš nohipnotizē visu 
Dakburgu, lai aplaupītu visus uzreiz. Ķ

I t *

DONALDS DAKS;
Pīļu g a rd u m i

Donalds cienā Deiziju, bet visur tika i * 
siers, siers un siers. Protams - 

vairumā pirkt taču ir lētāk! I

psdaks
K lueāe n a k te  mecfibas / 7

Donalds rūpēs par saldu (. 
miegu atrod klusu vietiņu - 
un visu nakti meklē 6kaņas, ur 
atriebjas to  radītājiem!
Uzminiet - kur pazuda miegs?


