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Donalds uzvedas nevainojami 
dažas dienas, un tad -

w-------------— "  **
Nu rer manikīrs 

gatavs! Varbūt atnest 
jums siltus dvieļus, ko 

uzlikt uz sejas?

Komiksi, spēLeo un balvas - 
konkursi 2  3 menesi!





Nespējot pārvarēt 
hipnozes iespaidu, 
Donalds jono pa 
Dakburgu! Viņš ir 
laipns pret visiem 
un viņam tas 
NEPATĪK!
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Tie ir mani 
pedejie divi dolāri, 

bet ja jums

Fū! Tas ir jau ir par daudz! 
Vajag mani Ieslēgt!



Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!



Es nedrīkstu kliegt un dusmoties!
Man jābūt laipnam!

Burvīgi! Viņš vēl ;r manā ietekmei 
Tik pieklājīgu zēnu gluži žēl 

no tās atbrīvot!

Es gribu dāvanas! 
Es gribu dāvanas!

Lai es tāds palieku 
uz mūžiem? Ja???

Es pateikšu, ko domāju darīt

Es sekošu tev līdz maža galam 
un bušu pret tevi sasodīti 

'“ X ______ laipns!

No rītiem, pa dienu, 
vakaros un pa nakti! 

Vienmēr laipns!
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Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!



f  Es ceru, ka ar ^  
rotaļlietām tu būsi 

maigāks nekā ar rokas
spiedieniem! Tas ir 

v tavās interesēs!

Sprukst, ne jau tikai tu -  
neviens nespētu tikt galā 

vienā nakti I Ļauj man 
, palīdzēt... v

Nē! Es strādāju ko? 
ar cilvēkiem, kas tl 

manām spējām!

Sprukst, nevajag! 
Tu pat mēnesī 
netiktu galā!

'-&VKS
spēles, un balvas 

) konkursi 2  3 menesi!
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Ko jūs, muļķīši, 
aribat noslēpt? 
Nost no cela!

Jā, kungs, 
prieks jūs redzēt! 

Saprotiet...

Ir grūti to 
izskaidrot...
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Komiksi, mēnesi!



...atkal pēc daudzām 
stundām lielais darbs Ir 
pabeigts! Bet notiek 
kaut kas nelāgs -

Oplāl Kas par jodiem? 
Nav brīnums, ka 

Sprukstam sajuka 
. visas mantasI ,

...Tātad tu ari pirmajā reize 
visu saliki pareizi! Piedod, 
Sprukst, ka tev neticēju! 

Es palīdzēšu tev
salabt ar r ----------n

Salaveci! ) ļ

Es zinu, kā!
Noīrēšu lidmašīnu un aizvedīsim

šīs rotaļlietas uz ^ ______
Ziemeļpolu! ļ

‘I) konkursi 2 -  m ēnesi!



Pec dažam stundām Mikijs 
jau tuvojas Salaveča 
darbnīcai -

Skaties, kur 
zīme! Mikij, 
esam klāt!

ZIEMEĻPOLS

SALAVEČA ~
-  MĪTNE UN
-  DARBNĪCA

Jā, es redzu lidlauku! 
Mums tūlīt beigsies degviela 

vajag pasteigties!
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Ņu-hu universālveikalā 
pazūd elektrība. Deviņi 
klienti paliek iestrēguši 
liftā, bet septiņpadsmit 
uz eskalatora!

Sarunājas divi 
Ņu-hu zemes 
iedzīvotāji:
"Man ir briesmīgas 
nepatikšanas! Eju 
slīcināties!"
“Tu traks, vai?! 
Savās labakajās 
drēbēs?!"

i'iJsJ/iaJs p l r s M ļ p m s
ruibo J13Š3 JaupTiāJs

"Bankas laupītājs ir 
aizbēdzis, inspektora kungs!"

"Bet es taču jums pavēlēju 
pie visām izejām nolikt sargus.
>  Kā tas varēja gadīties?"

“Viņš aizbēga pa 
k *—v ieejas durvīm!" ^  \

"Saki, vai tu mani mīli?" 
latviešu valodas skolotāja 
vaicā savam izredzētajam, 

fizkultūras skolotājam.
► "Jā." *

"Pilnu teikumu, lūdzu.

No šā brTza 
man ir jau  ns 

palīgs!

r Es esmu >  
Ziemassvētku 

zaķis! V

Ņu-hu zemes iedzīvotājs 
atnāk pie fotogrāfa:
’ Lūdzu piecas fotogrāfijas pasei!" 
"Vai vēlaties tās saņemt tūdaļ?" 
"Kā? Vai jums kādas būtu 
krājumā?"



Jums tas 
jāpaskaidro 
Salavecim!

Atveriet! Šiem diviem 
jāizrunājas ar pašu 

galveno!

Jā! Vai arī 
viņš mums to 
paskaidros!

Ko teiksiet, Mikij un 
Sprukst? Kas uz sirds? 

Gribat redzēt savu 
dāvanu sarakstu?

► Ho, ho, ho!

Redziet.
mēs...

Pasutfjumu? Es nelieku 
citiem gatavot manas 

V rotaļlietas! To dara tikai 
f mani ruki! .

Piedod, Salatēv! Mēs 
neveicām tavu pasūtījumul
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Jā, k-kungs -  mes saņēmām pasūtījumu! 
Mums vajadzēja salikt kopā rotaļlietas, bet 

— , tās pašas sajuka!

Bet protams! Tās ir noburtas, un tikai ruki spej 
tas salikt kopā! Tā es aizsargāju savu meistaru J  

darbu! ---------------

Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!



rArī mes tev no sirds 
piedodam!

Laiks ticēt savam 
brālim... rūķim!

Jūs. puiši, esat 
lieliski! Apsolu, es 
nekad tā nedarīšu!

No jauna uzpildījuši 
degvielu, varoni 
steidzas mājup -  ^

Bija jauki pavērot Salatēva darbnīcu, bet mani 
vairāk interesē, kādas davanas Drīzels 
--------- uzmargojis mums!

Tās noteikti 
būs lieliskas! 

Es uzticos tam 
vīrelim!



Ātrāk, ātrāk! Mazums, kā grib skriet pīlēns, 
kas tikko beidzis darbu! ^3 Kas ātri brauc, 

ātri dzīvo. es 
mēdzu teikt!



Tatad netikšu uz lielajam sacīkstēm sestdien! 
Ja neiegūšu prēmiju, nevarēšu nopirkt 

jaunu motoru savai formulai I

Jā! Un man ir sastiepta 
kāja! Nāksies atpūsties 

dažas dienas!
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Protams! Tev tiks 
nauda, man bauda 

par braucienu!

Norunāts! Bet vispirms

J .
Un atdosi prēmiju 

man?

T
Es pats esmu labs šoferis! 

Braukšu tavā vietā un 
uzvarēšu!



Es tev parādīšu, 
ko spēj pilsētas šoferis! 
Paņem acis pirkstos!

leoriecini sevi arī nākamaiā aadā! w



Komiksi, spēLeokonkursi
un balvas - «2 -  menesi!



Ja neuzvarēsi braucienu, zaudēsi 
neticami daudz, skaidrs!?

r
Atri gan noķēruUāpiespiež 
nedaudz, varbūt izdosies 
jauns pasaules rekords!

Pārsteigums abonentiem -  jau janvārī! © ļ



Pēc trim 
minūtēm

Urrā! Urrā! Es 
vinnēju! Vinnēju!

Ko? Citi braucēji jau finišā!

Tu vienkārši pazudi no trases un 
parādījies pēc trim minūtēm!

Bet
k-kāpēc?

Ak vail Diez vai es tam lamzakam spēšu
paskaidrot, ka ceļoju --------
laikā! Manis te nav!  ̂ ^

Enerģija bija tik spēcīga, ka 
tava formula izšāvās laukā no 

normālā laika robežām!

Ātrāk Bruno! Izdomā kādu 
vielu, kas varētu paātrināt 

mani!
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Hū, viņi cenšas man ieriebt, jo pērn es spēju 
nopirkt viņiem vienīgi plaukšķenes!

Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!



Paldies, brāl -  priecīgus 
svētkus I

Ko gaidīt tumšās ieliņās, ja cilvēku 
izģērbj kailu jau tepat pie mājas!?

Būsim reāli, man šajā pasaulē pieder 2.49 dolāri, un 
šogad pat plaukšķenes nesanāk!

' v " b ;
Būs jāatrod kāds 
ātrais darbiņš!



Ir nu gan nervi dažiem vīreļiem!Kas tas? Parasta kafija un pīrāgs 
maksā divus dolārus, un šis jau arī nav 

nekāds svētku pīrāgsI Kāpēc tad
jāmaksā vairāk? ā

...Trakais Āķis aptina 
helikopteru ap koku un 
:= ^ i  tagad gu!

slimnīcā!

Es veidoju \  
Ziemassvētku 
fondu -  priekš 

sevis!

Pārsteigums abonentiem -  jau janvāri!

Bet vispirms man jāsaņem kāds 
specinajums!



Mēs tūlīt kādu 
nopirksim!

Vai jums netrūkst tāda sīkuma kā 
helikopters?

Paņemsim naudu no mūsu atbalsta fonda, 
bet tas ir tā vērts, lai redzētu smaidīgās 

cietumsargu sejas!

i š i j3s a . l

Kāds prieks pelnīt naudu un 
vienlaikus arī palīdzēt kādam!

Pārsteigums 
cietumsargiem? 
Ko tas nozīmē?

ļ&ļ
V.V/

Vai viņš nav nojūdzies? }

Debesis viņu sūta! 
Jebkuram te rastos aizdomas, bet 
viņam kaut vai ar bumbieri svied, 

tik un tā neko nesapratīs!
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Mēs strādājam Cietumsargu atbalsta
biedrībā, gribam, lai Salatētis atbrauc 

pie visiem grūtā darbā aizņemtiem 
cietumsargiem!

5 ^

^  Heijā! Jūs strādājāt kopā ar Salatēvu? ^



Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!

ir pilots, tātad... ^  (^...Rakstiet vina vārdu!^)

1M

Izkiaugās labi, burkāni 
Se naudai T



iksi, epēkonkur"!“" a ‘ ~  m ēnesi!



Drumlejas labošanas institūts -  elle, kura 
dzīvo tadi razbainieki, kādus neviens cits 
cietums neņem pretī! Sargi te ir brangi 
tēvaiņi, un tādiem viniemļābūt -

0Savāc rāceņus^ Tutenīt, cil 
vakarā nedabūsi pasacir

Salatēvs pār laukiem brien!

Priecīgus Zie
massvētkus

O! Es pirmais!Ho, ho! Vai esat visu gadu 
bijuši kārtīgi cietumsargi?



Miega gāzes granātas 
iedarbojušās! Hi, hl!

Trakais Āķis 
ļ  piemānīja, 
ģ sarunājām 

citu pilotu...

Jūs cerat, ka 
viņš lidos arī 
aizmidzis?

Viņš ir dumjš kā 
egles krustiņš, bet 

lidot prot!

Netēlo varoni, ja 
gribi saglabāt veselību 1 
sājos Ziemassvētkos!

Tuten! Prieks 
tevi redzēt!



vomrņ&ņA, y? rJJ1
Dienas pīle
Kad krustdēli dabū darbu, 
be t dlemžčl saslim st.
Donalds labprā t s trādā  viņu vieta. Jo  '*‘*'3'
nauda taču  paredzēta Donalda Ziemassvētku dāvanai!

CjaUO.rj
■'Hir!fy. sr

Velkalbums
Mikiju nolaupa... divas pudeles 

piena! Pārtikas produkti vadā 
cilvēkus ra tlņ o 6 pa veikalu! Tas nu 

gan ir kāda jauna burvja p irksts!

p(№№&ēv&
\  Pāvanu saraksts
)  Ko da rīt, ja  Ziemassvētku 
) dāvanu sa ra ks ts  Jāuzraksta uz 

pastm arkas lieluma papīra?
^  Jāizm anto mikrofilmai

Slepenā recepte
Kad kāds cenšas nozagt slepeno pīrāga recepti 
vecmāmiņai P lezrītsl. viņa neapmulst, bet 

.apmaina uzrakstus garšvielu kārbiņām! Brrrr! C.

MtKUS
Dižais mākslinieks
Mikija pagalmā ienāk pasaulslavens 
mākslinieks un palīdz uzcelt snicgavīru. Tagad 
Mikijam ir  sava "aukstās mākslas" galerija! 4

Ziemassvētku plaukšķenes
j / f  O trā sērija piedzīvojumu s tā s ta m  

par lē ttic īgo helikopteristu 
gž* Donaldu: beidzot viņš nāk pie ļ  
•/ p rā ta  un Ie t pēc dāvanām lv


