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Vai kaut ko bīstamu! 
Sarkans aplis nozīmē 

uzmanies!

" I K ^ V

Ak vai! Tagad atceros!
Tā bija zīme doties kalnos!

Kaut mēs spētu tev 
palīdzēt atminēties,
. tēvoci! r __<oeÎ

Šajā diena Deizija parasti 
sāk majas tīrīšanu!

Negribu, ka mani pieliek pie darbal 
Jums viņai jāpalīdz!

Latviskojis Andris Akmentiņš

LIELĀ TĪRĪŠANA



{domāju, ka viņa nav 
mājās!

Neviens vel Dakburga nav 
izvairījies no mājas tīrīšanas! 
Tūlīt es parmeklešu visu māju!

Viņš ielīdis skapī! 
Tas ir_pēdīgais 

glabiņšl



Jūs, slaisti, solījāt oalīdzet 
Deizijai manā vietā!

Varēšu doties zaļumos, 
ka īstam vīram pieklājas! 

Ho, ho, Deizijl

Lūk, tīrītāju brigade! Sariem palīgus!

Tēvoci Donald, varbūt 
labak uz Sibīriju? r

Ak vai! Zēni, jūs 
nākat palīga!



Nespiedīšu jūs tīrīt māju! 
Palīdziet tikai noķert tēvoci 

Donaldu! ,—

Man jau 
iekoda 

ducis bišu!
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līi, Miklj, gluži kā 
sīkais! Ņemies ar 

__vl1cicniņicmt
aizraujoši!

/  Cik mazii^š! Deretii 
jV___ vel dažas sliedes!

V arbūtjapaņ
kāds vagons... Htr!

Ne. kaut ka vēl trūkst. 
— -  klu» ,.. _)S€>]Q'3

Tev taisnība, Miklj! 
Tas patiekam  a izrauj!

GLUŽI KA 
b E rd u  

d ie n As i

Vai esi redzēji* 
Sprakstu?

i  pazudis, 
blēdis!



Jā, kāda nelaime! Rubīns 
bija mūsu vērtīgākais 

'MS P //WL eksponāts!

Tātad patiešām naktī nozagts 
'Karaliski sārtais Rubensas rubīns1

Šerifu O’Haru 
un M ik iju  palūdza  

izm eklē t 
ielaušanos 
Dakburgas 
muzejā -

Drīz vien pie 
Arta mājas -

Varbūt atkal 
Arts Artupakts blēņojas?

Neviens neatbild! Vai viņš te dzīvo 
viens pats, šerif?

Kas ir, Art? Ko šonakt ievārīji?Skat, Arts brauc šurp 
ar taksometru!

Ko jūs gribat? Man ir alibi! Es visu mēnesi 
biju atvaļinājumā!

Ak, nē! Arts melo! 
Viņš noteikti 
izdarījis ko 

nelāgu!

Ja neticat, varat pārbaudīt 
manas biļetes!

Tās šķiet īstas! 
Jā, laikam tu 
neesi vainīgs!

K o a tk lā ja  M ikijs?  
J a  p ārbaud īs i visus 
p ierād ījum us šajā  
lappusē, tu  a tk lās i 
to pašu!

A tb ilde.

üb siīOAizp M spe>f 
svfeiu sefes e>f ‘epçjetd 

auļjaflļ nujniuwv



Man izdevās! 
He, he! j -

paiiK iinud,
atpūties parkā!

Šis ir Jauno 
Mežsusuru 
oficialais 
pēddzinis Ļ,

nesam! Deizijas un zēnu vienotie 
spēki dzen man pčdas! »

Viņu sauc par ģenerāli 
Osni, viņam ir divi 

vagoni ar ordeņiem 
pēdu sacīkstes! .

Viņš sadzīs roka tēvoci Donaldu, lai Ak tā? Vai viņš atradīs 
izmisušu pīli zem ūdens?

Bet vins taču nav 
putns! Vai spes 

sameklet mani koku 
galotnēs? y-&

Ģenerālim Osnim ir īpa: 
purnafiltrs dzijūdens 

meklejumieml

Ui! Vai tiešām es 
<. dzirdēju ] 
\^ ^ s in s s u n u s ? ^

■  q
■  ■r

H
 |i § ^



Tēvocis 
Donalds 

ķēries pie 
citas 

viltības!

Ģenerālis Osnis ir

Tēvocis 
Donalds lec no 
zara uz zaru 
ka pērtiķis!

Nekādas izdomas! 
Vint arib mani par 
mērkaķi pataisīt!
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Uzmanieties, tās ir 
lamatas! Tēvocis atstājis 

pārāk redzamas v— .
pēdas \ j -------

Oho! Un ' 
veselu reņģiĻ

Taču ģenerālim Osnim 
1 tas ir nieks!

Nezvēram ar tadu degunu ir tikai viens 
pretlīdzeklis!
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(AVUU!

Viņa purns atkal 
sakrunkojās!

ļ Re. Mežsusuru pēddzinis ir nolikts pie vietas!
| Tagad nabaga Deizijai un puišiem mani nenoķert!

Viņi nesaprot\ cik izmanīgs kļūst Daks, 
kad pienāk lielā tīrīšana!

VUFF'JJFF
AU-ŪK!

Ģenerāli Osni
Kas noticis?

Viņš vairs nevar Atnesiet ūdeni!
“ / Nomazgajiet to

pulveri!
Daosņāties

Turies, Osni. ka īstam 
kareivim klājas! .

No ūdens viņa purns 
sakrunkosies vēl vairāk!



Ak, zēni! Ak vai! Cik 
jauka dieniņa! j

Vēlāk

Neviens nevar aizmukt no musu pēddziņa, 
tēvoci Donald! Viņš var iztikt bez ožas! 

Viņam pietiek ar tausti! A

Ģenerālis Osnis!

Nebaidies, Deizij! Mūsu pēddzinis spēj 
pārpeldet jūru uz ledusgabala!

Lai viņš pamēģina ar ātrumu!

Kuru katru mirkli 
Osnis noķers 

tēvoci)



Gada briesmī
gākā diena, ka 
parasti, beidzas 
ar Donalda 
sakavi -



•UNAPUIKA»
M M R ,lta n

Ja tas nav pirmā 
aprīļa joks, sitiet 

saujā!



Šodienaspārbaudi vejks 
profesionāļi savā joma -  

Sunapuikas!

Paldies par laipnu 
uzņemšanu I (BRAVOOO!

Kamēr Hermanis 
nocietinās banka, 
mes sāksim pirmo 

piegājienu I

Labāk neceriet, ka 
vajadzēs ari otro!

PIRMAIS RAUNDS 
, FROHTĀlAtS 
'3  TRIECIEHS

Lai uzvar labākais! 
Esmu gatavs atvairīt 
pirmo uzbrukumu!

Kodiet pirkstos, 
paši iedevāt 

vajadzīgo tehniku!

Par agru līksmojat, man



Šajā bankā nevar iebraukt ar 
automašīnu, šī banka 

piebrauc pati!

Māmiķis vienmēr 
pieteica, lai netic 

baņķieriem!
Iznācu paskatīties, 

vai neesat sasitušies!
Lien vien savā kārbā, un 

mēs tev paradīsim!
Oi! Neķītrie 

jociņi!

Labs ir, iesildīšanās 
beigusies! Šoreiz tas 

Diis nopietni!

Lielu banku labāka īpašība 
tam viegli trāpīt!

OTRAIS RAUHDS 
RAĶEŠU 

У TRIECIENS

Jģ? Kungi un dāmas, tūlīt jūs_
: l  redzēsiet mūsu jauno tvērēj- 

sistēmu Bumerangs!



Ui! Nelaime nāk 
brēkdama!

Nu tad notver šito, 
Hermani!

Es sāku ilgoties 
pec cietuma!

Esam pelnījuši atvilkt elpu!_ 
Turpināsim izradi pec pusdienām!

Lai dzīvo 
Hermanis!

Mums kaut kas 
jaizdomā, iekams 
nonākam slimnīcā!

Ja! Trešais 
raunds -  

pārsteigums!
Nedrīkst piejaut, ka 

mūs ta izsmej!
Pilna telts biezajiem, un 
visi ņirdz! Varbūt izraut 

mietiņu?
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Pec brīža Nolieciet savus makus uz šķīvja, 
mēs paradīsim jums privātās 

drošības paraugstundu!
Nekautrējies! Mācies pat 

ēdot, tāda ir mana devīze!

Nekad nedod maku 
Suņapuikam!

Pati galvenā!Tas nav mūsu 
plānā! Kas ta par 
paraugstundu?

Nelieši! Mēs neļausim 
viņiem aizmukt ar 

jusu naudu!



(  Nu un, tas tak tikai 
Hermanis! Ko viņš 

V mums padarīsi

Droši vien blēži] 
aizmukuši! j

Nezinu, bet man 
tas nepatīk!

Vai tas nav Hermanis? 
Ei, viņš jau atgriežas!

Viņš nekādi 
nespēj sakt 
godīgu cīņu!

7 Kāda izklaide! _ 
Hermanim vajadzētu 

atvest orķestri un



NEBER 
DRAZU! | 

SODSlsS

Ak! Tā tik ir dzīve! Klusums 
un miers! Nekādu raižu!

NEBER 
DRAZUI 

SODS Ls 5
Ei, TU! Vai 
uzrakstu 
neredzi?

Redzu, nu un tad?

Tā domāta, lai 
tādi ērmi kā tu 
nepiemēslotu 

- —. ietvi!

Labi, es padodos! Nākamreiz 
iesvied to grozā, labi?_ Neticami, cik ļoti vienu 

ermu var ietekmēt štrunta 
zīme!

Kāpēc
gaidīt?



Esmu centīgs 
skolnieks, vai 

ne?

Kur skatās Dakburgas dome!
Sā groza iekšpuse ir 

—7 loti netīra!
Palīgā, lūdzu! Izlaidiet mani!

^ V ie n s ,  divi, trīs, sarauj !

Nebēda. Tik! šajā 
pilsētā beidzot 

jāievieš 
kārtībai

Mūsu civilizācijās 
panākumus izsaka katrs 

ikdienišķs sīkums!
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ļ  K ā p ē c  z ilo ņ i la ko  t 
'nagus sa rk a n s  krās ā?

> Lai vieglāk varētu 
paslēpties ķiršu kokos!

...ir tiiik bagāta! 1 
C ik bagāta?

Pat viņas pasta indekss 
rakstāms ar piecām nullēm!

Protams, tikai tad, 
ja tu proti ar 
fotoaparatu 
rīkoties. Pretējā 
gadījumā lūdz kadu 
pieaugušo tev 
palīdzēt. Nesagada 
sev liekas 
nepatikšanas ari 
tad, ja tavam tēvam 
fototehnika ir 
dārgākā par visu!

Atvaļinājuma

raoa vasaras 
atmiņas. 

Dažreiz tās 
var būt ari 
kaut kas 

vairāk!

Pludmalē, 
kafejnicā vai kādā 
citā izklaides vietā 
neuzkritoši aizņemies 
tēva fotoaparātu un 
nofotografē kaut 
ko tādu, kam ar 
jūsu atvaļinājumu 
nav nekāda sakara! 
Mājās tad 
būs gaidāms 
pēcatvaļinājuma 
pārsteigums!

Tāpat kā sarunājas cilvēki, tā arī 
dzīvniekiem ir sava "valoda” .
Spānim būs grūti saprast dāni! Tas 
attiecas gan uz cilvēkiem, gan vārnām! 
Tāpat kā mēs mācāmies svešvalodas, 
dažas vārnas apgūst citu vārnu 
“dialektus'’ - svešķērcienus,  ̂
tā sakot! Sastopamas pat 
vārnas, kuras dažus ; '* 
“ izteicienus” 
iemācījušās no 
kaijām un 
kovārņiem!

Vācu gleznotājam Dīreram 
ļoti nepatika doties pie 

ārsta. Viņš labāk 
uzgleznoja portretu, 

kurā norādīja uz 
sāpošo vietu! 

To nosutija ārstam, 
kuram tad nu 
vajadzēja no 

tā tik t skaidribā!



Rezultāts: sīkas skudriņas 
pa visu m uguru!

Spoguļa daļa, kas atrodas virs 
ūdens, protams, uz sienas radis 
gaišu atspīdumu. Taču spoguļa 
dafa zem ūdens tavā istabā 
uzburs nelielu varavīksnīti!

/ T “Kurš var 
nosaukt kādu 

mūžzaļu augu?y

"Konservēti 
zirnīši. " /

<§i« Mb&tl!
Trīs skoti 

saderēja uz lielu 
naudas summu par 

to, kurš no viņiem ilgāku 
laiku pavadīs zem ūdens. 

Visi trīs noslīka!

No avīžu ziņām: ’’Skotu 
taksometrs iebraucis grāvī. 
Visi 43 pasažieri guvuši 

vieglus ievainojumus. ”

kaklā!

Tomātu zupas
recepte no skotu ------

pavārgrāmatas:
"Uzvāra ūdeni un 

\  lej to sarkanos 
- J  zupas šķīvjos!"

y  Skots iepazīšanās birojā: ^  
“Es vēlētos sievu, kas nav 
pārāk gara, ir  sabiedriska, 

pieticīga, bet gaumīgi 
ģērbusies un prot labi peldēt! 
1 “Tad preciet pingvīn,

P rivā tā  varavīksn
Lezenu bļodu vai zupas šķīvi piepildi ar ūdeni. 
Ievieto tajā spoguli tā, lai tas līdz pusei būtu ūdenī. 
Spoguli novieto tā, lai tajā iespīdētu saule un 
atspīdums atspoguļotos uz baltas sienas!

Papīra turziņas apakšdaļai izdur cauri ^  
nagliņu - gramofons gatavs! ?  ^  ļ ļ i  

Klausies arto  tikai nolietotas 
skaņuplates. To dara tā: ^  
adatu novieto uz plates, f  i  
kas griežas. Turziņu turi 
pavisam brīvi divos pirkstos 
un nespied to! Tad adata 
pati ievirzīsies renītē 
un no turziņas 
čerkstēs melodija!

Vai šl ola i r  svaiga? Olu barom etrs to atklās:

Olu ievieto traukā ar ūdeni. Ja tā nogrimst un 
paliek lejā, tā ir pilnīgi svaiga (1).
Jo vairāk tā nostājas uz spicā 
gala, jo vecāka tā ir (2).
Ja tā peld pa virsu, 
tad tā ir bojāta (3).

K āpēc tas tā  Ir?

Olas čaumala ir gaisa cauriaidīga. 
Jo vecāka tā ir, jo  vairāk tajā ir
gaisa un tā labāk peld!

Peldēšanās sezona, kad visi staigā kailu muguru, ir īsti piemērota, 
lai draugiem sagādātu zosādu! Tev palīdzēs šie veiklie paņēmieni:

Vispirms viegli uzsit Pēc tam, cieši
draugam ar dūri piespiestu, velc
pa kreiso, tad - dūri lejup pa
pa labo lāpstiņu. mugurkaulu.

Visbeidzot veikti ieknieb 
draugam /



...lielceļa 
spokiem, 

jodelētājiem, 
nīgriem 

kaimiņiem 
» un...

Humānisms -  tas nenozīmē 
tikai apkarot noziedzību! Ir 

jāveršas pret piedra
žotājiem, bundžu spērējiem 

un sienu smēretajiem... ^

Mister
Dak7

Protams, inspektori Man nav 
ko slēpt! Es Dat iepojos ar 

paša rokām veiktajiem 
uzlabojumiem!

/  Esmu Dakburaas domes 
/  celtniecības inspektors! ,—  
'  Mans pienākums ir J  M  
parbaudīt arī jūsu māju, ( d g  

kL vai drīkst? \

Jā! Kā vari 
palīdzēt?

Tad jau nebūs bīstami to 
pagriezt?

Taču drīz vien
Ne! Grieziet 

droši!
Vai tas ir jūsu rokdarbs?

Jā! Neuztraucieties, 
Jupatai ir tikai deko- 
ļ  ratīva nozīme!

I .
Plēsīgs ūdensvads! ļ (f 
Jums būs jāmaksā JrA 

sods! ^



Nu beidziet! Aiz sa krēsla 
putekļus neslauka jau 
gadiem! Neviens tur

nekad neskatās!

Tas nav bīstams! 
Tikai jāzina, kā rīkoties! 

Vispirms jāpasaka “lūdzu
tad tas darbojas!

A. šitais! Tikai mieru! 
To es atslēdzu jau 

senos laikos!

Labi! Ja tur būtu strāva, 
tas varētu bu.t_bīstam... 

VAAAA!

Būs jāmaksa sods arī par 
bīstamiem vadiem!

Piedodiet, tāds 
ir likums!

Tad tas ir muļķīgs likums! 
Pilsētas dome tere naudu, 

izspiegodama godīgus 
cilvēkus! Butu ķērusi 

zagļus! ^

Ak vai! ^  
Celtniecības 

inspektors laikam 
apsēdās tēvoča 

Donalda _
-» elektriskajā 

krēslā! )
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Tēvoc! Mūsu civilizācijas 
panākumus izsaka katrs

ikdienišķs sīkums -  
atceries?

Es sūdzēšos par viņu mērāmi 
Tādiem ieredņiem ir japalīdz 

cilvēkiem, nevis 
jāuzbrūk!

Tieši tā! Šitādi inspektori i 
civilizācijas ienaidnieki!

Mēs brauksim 
līdzi! Lai 

aizsargatu
mēru!

Nemāci mani, Trik!
Es braucu tikai ar 50! 

Sīs zīmes domātas tiem. 
kas patiešam lēkšo!

Tēvoci Donald: 
Nebrauc tik atri!

Jā! Varbūt vēlas i 
tavu autogrāf

Varbūt viņi 
nomaldījušies?

Ak nē! Kas viņiem aiz adas?



Ir gan stulbi likumi!

Tev bija taisnība, \ 
Trik! Policija \ 

negribeja ļ 
i Donalda 
« autogrāfu!

-  \  _  He, he!

Jā, kāda veiksme!



Vai ievērojāt, ka tikko divreiz 
lārkāpāt satiksmes noteikumus? 
Šķērsojāt dubulto līniju... r ------

Stāt, pilsonīt!

S  Zini, es 
labprat iedotu tev 
autogrāfu, taču_ 

man jaskrien runāt 
ar meru!

PlLSL'IA S'ļ 
DOME I

Divi pārkāpumi un 
pretošanās policistam 

uz motocikla!

mani!

Manas gardenijas!
9 Viņš izmīda manas 

puķes!Kapec tas mērs 
manī neklausās?

Šeit nedrīkst nākt! Es 
labprāt tevi ielaistu,

* Apturiet to pīlēnu! 
Viņs ir ziedu slepkava!

30



Man ir tiesības! Esmu policists! 
Paskatieties, kādi uzpleči! Ak tā!? Man arī 

ir uzpleči, mljo 
cilvēk! /

Un viņš ir aug 
žmiedzējsf

PRASĀM

IEVĒROT

KLUSUMU



Kas .gan 
izdomājis tādu 
jēdzienu bīsta- 

) mas trubas, ,
I ko? IL a

Mēra kungs! 
Palīdziet! Jums 

jāatceļ šie muļķīgie 
likumi!

Vai tiešām tik vēls? Man 
ir svarīga tikšanas...

Tāpēc jau te nedrīkst laist 
nevienu iekšā! Redzēji, kādus 

jautājumus uzdod!



Pēc maza brītiņa Piecpadsmit minūšu laikā iūs astoņas reizes pārkāpāt 
likumu! Lai gan iūsu pārkāpumi nav lielit jums

... vajadzētu atcerēties, ka visa civilizācija ir 
y ^ j 7 V \  atkarīga no ikdienas sīkumiem!

Ak vai! Kas tagad rūpēsies par 
kartību un likumību, 

tēvoci Donaldi , ——

M -> s \
Tāpēc, Donald 

Dak, jums jāatbild 
tiesas un... civillzā- 

cijas priekšāl

Ei! Nesvied drazu



Cirks, tas 
burvīgi!

Kaut tas vēl 
nebeigtos!

Nāc vien. \  Vī, vai nav jauk i. 
Minnij -  tikai i*  pastaigāt pa cirku?

Ei, Minnij, ielīdīsim 
aiz kulisēm un 

paskatīsimies, kas

Tu vienmer visu gribi 
aplūkot, MikijrAk nē, Mikijl 

Mēsjikai 
traucēsim!

Paldies, Minnij! 
Es piezvanīšu 
vēlāk, apsolu!

Uh! Nu labi, ej vien 
ķert piedzīvojumus! 

Tikai pārāk neaizrau
jies, dārgais!



f  Paldies par braucienu!
[ Turpmāk es noteikti ļ 
V piesargās... J



Es, m-mans vārds ir 
M-mikijs. m-meklēju 

darbu jusu cirkā!

Piedodiet 
bet es...

Bet ja padomā... 
Varbūt mēs varam 

salīgt, dēls...

tiešam?
Kad varu 

sākt?

Vēlāk Ne gluži tads darbs 
man bija padomā... Bet kadam jau 

tas jadaral

Paldies par piedāvājumu! 
Laikam jau tev taisnība...

Pārkarsis neesmu! ^  
Gribētos kaut ko 
bīstamāku, bet 

nezinu, kol

Apsveicu ar 
jauno darbu, 

Miķij! Kā



Jautras

Rrmfffl

Kāpēc tā lācene ir bēdīga? 
Vai viņai nav ar ko dejot?

l ne
Džindžera nespe iemācīties, un 
nevienam nav laika viņu mācīt!:l

T



Khmm... Ziniet, es 
prātoju, vai varu _

noderet jusu numurā!

/K la u , bērniņ, lai kļūtu par 
klaunu, jātrenējas gadiem! 

Kas tevī ir tik jocigs, lai 
s. mēģinātu?
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Tātad man jāatrod Skumjā 
Vendija un jasasmīdina, tad 
klauni mani pieņems?! Nez 

kur viņa varGtu būt...

Tu esi Vendija, vai 
ne? Esmu Mikijs, un 
tūlīt tu smiesies kā 

kutināta!

Taču Vendija .Un tad es centos ienirt mazā bļodiņā no"' 
piecdesmit metru augstuma...

Cietākā par / 
citiem -  \

Ei! Kas tev notika?<  Šņuksļ

Ķ f f  Kāpēc tu raudi?

Es nezinu! Man 
šķiet, tevis deļ!

Kāpēc tad tu 
raudāji?

Es tev pateikšu, ja^ 
gribi! Esmu liejiska 
gaisa akrobate! ,



Mans tēvs '  
domā, ka esmu 

par jaunu un , 
nepieredzējušu/ 

lai uzstātos! /

Trapeces kundze mani 
satrenēja -  viņa ir mūsu 
zvaigzne! Viņa grib iet 

pensija, bet tētis negrib 
viņai atjaut! s

Kas tur tik 
bēdīgs?

Viņš pat nejauj) 
man parādīt, ko 
protu! Tik stūr- 

galvīgs! ^

Hmmm.... Domāju, ka> 
zinu, kā panākt savu, 

Vendij! Sāvakara
Ko?! Kā tas 
iespējams?

izrāde!

Ka klajas Neticami -  viņs 
~ I  sasmīdinājis 

niekkalbim? A. Vendiju!

Ha, hal Tu esi gudrs, 
Mikij! Kaut ātrāk 
pienāktu vakars I

Pirmo reizi 
redzu viņas 

smaidu! .

gribi uzstāties kopā ar mums? Jā. ienāc pēc 
Dusdienām musu 
vagoniņāl Tu esi

Paldies, draugi!
Gan tiksimies!



Kurgan es 
tradisu citu 
isa akrobati

Njā, man jau nav izvēles! Atved 
viņu uz izrādi, vai es tevi

atlaidīšu! A

Ak. pati Vendēlija?
Viņa ir lieliska! Ak...

Jā, kungs!]

Kungi un dāmas, un bērneļi! Tikai šovakar man ir tas 
gods pieteikt pasaulslaveno 

gaisa akrobāti...

Esmu apmuļķots -  pie
visa vainīgs'peļēns! 
Gan es tev paradīšuV-Vendiju?!



I iciciixai,
viņa ir lieliska!

Uhhhh



V-vai, Minnij, 
bet man likās, 
ka tev nepatīk 

kažokādasI

Ha, ha! 
Bravo!

Labi nostrādāts, mazais! 
Tu viņus izsmīdināji! Tu labi iederies musu 

numurā! Apsveicam!

P-paldies, bet es.

f  Bez tevis man fc

LI Lie,s es ceļa nestāšos!
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Lietus m eistaro  <

'DonaIds atradis lielisku darbu -  viņš 
strādā par mākoņu stūmējul Tas ir 
lielisks darbs, jo  daudzi Ilgojas pēc 

^ l i e t u s !  Tikai -  ko lai iesāk ar tiem, 
kas neilgojas^

Spiegu pilsēta

Ne katrs ir spiegs, kam ta s  
rakstīts  uz pieres -  tad Jau C
ikviens varētu k|ut par labu spiegu!

Ā trā s  uzkodas

lēdija Mīma grib uzburt sev pusdienas. 
Bet kāpēc tā s  garšo tika i suņiem?

G u t var dodot
Ja zināms, ka krustceli vēlas 
Dakam dāvāt makšķeri, ir tik  

, viegli uzdāvāt savu makšķeri 
krustdēlieml Ko ta s  nozīmē?

v.
Piektdlenis Daks <

Uzmācīgi kaimiņi un tirgo tā ji - luk, kāpēc 
Donalds piekrīt doties uz vientuļu salu! Lai 

gan tu r  jānodzīvo vesels gads. Donalds 
_ iz tu r vienu dienu!
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