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Sens stāsts par Donaldu





Pārsteigums abonentiem -  jau janvāri! C Ī H S S F



To mēs redzēsim! 
Nāciet!Nieki! Es dabūšu to darbeli! 

Ne jau tie zaudētāji!
Prieks redzēt 

tik daudz gribētāju! 
Taču tikai viens tiks 
pieņemts darbā!

Šeit ir mūsu 
izmēģinājuma 

^ poligons!

Jums jāveic šķēršļu josla mūsu
avīžu ielā! Labākais *-------

uzvarēs! / —

Uz priekšu, Trik!Turieties, zēni! Mums jāuzvar!

Uzmanību, zēni! šis nav parasts 
brauciens! .---------—Ha! Es esmu labākais! 

Pārējie lai rij i—  
putekļus! )
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Skaties! Mehanizētās atkritumu 
urnas pašas _ _

lec ceļā! y y " ^

l nepaveicās!

Mauriņa smidzinātāji! 
Nepaslīdi peļķē! Izdevās! Ko nevar 

teikt par to bēdu 
brāli!

Vaimandieniņ! Automātiskie 
suņi! Aši kā vējš! Mums arī! Mes finišējām reizē!Izdevās!



VI, kā m a n  p atīk  
cc lt snicgavīrus!

Sniegs jāieveido 
šādi...

Tik un tā būs prieks ■ i Paldies, siojor. man 
\  tam tiupikoc / /  blj» loti (jutti...
K p ‘ n» j S l i  j

Opā! 
Gatavs ir!

Ilm m ra.

Daii/īnī! Pasaules dižākais tēlnieks!
BULJOKKAUL 

GAĻAS 
TIRGI ĪS



f  FO!
[ Vai zināt, cik 
V pulkstenis?

Ij konku rs i 2  x  mēnesi!



Au! Tas ir Iedusi Tas ir ļaunais 
v zeņķis! __ _

Palika mošķis ar garu 
degunu!Izdevās!

Ieuztraucies! 
Turi stūri 
taisni! —

Galvu
augšā!

3nesmas!
Ne gluži! Pec 
dažiem kvartaliem

y  Tik jautri viņiem nebūs, 
kad es nogāzīšu pār galvām 

—  sniega lavīnu!

Nesvīsti! Viņam jācenšas 
nopietnāk, ja viņš vēlas 

n—  , .T ko panākt!

Man ļoti žēl, draugi! 
Dzīvo un ļauj dzīvot 

citiem, bet...

Vēlāk Pēdējā avīze, un 
šodien būsim 

beiguši!
...bet es 
nevaru! 
Ha, ha!

Ceru. ka rīt būsiet labākā formā! Citādi darbs tiks man!
He, he!

V-vai v-visi ir izsaluši 
līdz k-kaulam!?

Pārsteigums abonentiem -  jau janvāri! t J īg g g ®
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Piedodiet!

Nekas, pīlēn! 
Pamācies 
no tiem trim. 

kas atbrauks 
[ītdien!

Abonē žurnālu 2000. gadam!
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Iepriecini sevi arī nākamajā gadā! Q



spēles, un balvas -) konkursi 2 X menesi.



Neparko! Domā, es 
nobijos? No tevis?

Labāk griez mala, lamzak! 
Es negriezīšu’

*2̂-7

Pārsteigums abonentiem -  jau janvāri!
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Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!

Līdz ar sauli aust 
jauna diena -

Paldies 
Ziemassvētkiem, 

ka

Opla! Mums jau ir gana 
naudiņas, lai nopirktu tev



Jūsu pīrāgs ir slavens visā 
apkaimē! Kā iums tas 

________ __  izdodas?

Nu nē! Mana 
recepte ir noslē- 
^pum s, un

[ Tas ir 
[noslēpums!

'Varbūt atklāsiet noslef 
mūsu skatītajiem:



Nākamajā ma -  [ ^

I vecmāmiņ! Man ir 
_ -1 piedāvājums!

Aizmirsti! Es 
recepti nepār- 
T . dodu! ,—

To vēl 
redzēsim! Es gribu piedāvāt jums ļ 

lērumu naudas par pīrāga J 
recepti I Js

Stūrgalvīgā piepej 
Gan es tev tikšu klāt!

Tas ir noslēpums, 
bet, ja to pārdošu, tas 

vairs nebūs noslē- 
1—  , p u rn s !------a

Kāpēc?!

Mūsdienu tehnika spej atklāt 
ikvienu noslēpumu!

Vajadzīga tikai pacietība, un 
recepte būs man rokā!

Saule atmirdz videokameras objektivā
Viņa jau rosās pa virtuvi! Varbūt taisa 

savu pīrāgu? Runā, ka viņa to cepot 
jo biezi!

Pārsteigums abonentiem -  jau janvāri!
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Laiks uzaicināt presi 
uz pirmo cepienu!

I) konkursi 2  x  menesi!



Mūsdienu tehnika ir burvīga! 
—.f Mašīna sacenšas 
t ( ar labākajiem ■

I V  pavariem!

Tā izpētīja vecmāmiņas 
Pleznītes ābolu pīrāgu un 

atklāja ta recepti! Tas būs tieši tāds kā 
gardais vecmāmiņas 

Pleznītes piragš'



(Ņjammf) l Izskatās \  ( Dodiet šurp!

V  i/ —
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'Va i p a ra ks t īs ie s  
Z ie m a s s v ē tk u  

a psve ikum ā  
ta n te i  D e iz ija i? "-

'Dakter, fas ir šausmīgi! 
Es visu nakti sapņoju, 
ka esmu zirgs, stāvu 
stalli un ēdu sienu!"

“Kas tad tur tik 
briesmīgs?" ^  

"Kad pamodos, \  
> pusmatrača ^  
~ vairs nebija!" X

Tiesnesis: 
"Kāpēc jūs gatavojāt 

viltotu naudu?" 
Apsūdzētais: "Tāpēc, 

ka neizdevās īstā!"

Tas iespējams ne vien 
ar Ziemassvētku 
apsveikumiem, bet arī 
ar skolas burtnīcām, 
telefona blociņiem, 
dienasgrāmatam, vēl, 
vēl un vēl...

Tam ir savs iemesls: Tiks, Tīks un Triks vietu, 
kur Donaldam jāparakstās, iezieduši ar baltu 
sveci. Šo plāno vaska kārtiņu nevar ne 
saredzēt, ne -  uz tās rakstīt!

Vai tu  kādreiz 
esi redzejie, ka 

fTtu iekšā?

Nakti mācības nenotiek, 
tātad trešda|a no diennakts 
nav jāpavada skolā, 
paliek.............2 4 3  dienas!

Pēcpusdienās stundu arī nav, 
atņemam vēl ceturtdaļu, 
atliek .............18 2  dienas!

52 no tām ir svētdienas, 
atlikums ...... 130  dienas!

Mums ir ari svētku dienas, 
proti, 13, pāri paliek....................................... 117  d ie n a s !

Neaizmirsīsim brīvdienas, mums atliks...........

Tātad -  nedēļa Mar astīti"! -  un tās laikā tu esi

-- ------------------“-----

. . . 9  d ie n a s !

........s lim s !

...u n  tūlīt pat top par 
upuri trijotnes 
priekšsvētku viltībai: 
viņš veltigi nomoka 
pirkstus, pūlēdamies 
parakstīt tā, lai kāds to 
ari saredzētu!

Dzirdot masasdelu jautajumu, 
Donalds nedomā neko ļaunu...



Uz galda novieto 
grāmatu tā, kā Donalds 
šini zīmējumā.

Tā, tagad atrod i kādu, kuru tu vari mazliet p iemuļķot a r šo 
vienkāršo jautājumu! Vari tālāk darboties viens pats: 
nogriez a ri pārējos stūrus, sānu malās iegriez trīsstūrus, ' 
kombinē tos, ka velies! Izmēģini visādas variācijas -  tev 
būs visdažādākās sniegpārsliņas un zvaigznes! Tieši tas, « 
kas vajadzīgs Ziemsvētku la ikam! -  *

R o ta ļa s  v a ļa s b r īž ie m

Šai spēlei nepieciešama 
iepriekšēja sagatavošanās. 
Varbūt tev palīdzēs vecāki.

Ieraksti kasetē populāras 
dziesmas, no katras tikai pirmās I 
sekundes. Labi piemērotas ari 
dziesmu vidusdaļas, piemēram, 
dažas taktis saksofona spēles 
dziesmā, kuru pazīst galvenokārt 
pēc dziedātāja balss.

i Šo maltīti Čārlzs Muski no Kanādas 
rietumiem tik driz neaizmirsis. Kad 
viņš vēlā nakts stundā gribēja notiesāt 
atlikušos zivs konservus, cerētais gardums ] 
mirdzēja zilgani za|os toņos! Veselības 
dienests konstatēja mirdzošas baktērijas!

Ar izvērstu 
plaukstu no 

apakšas pasit 
grāmatu augšup! J

Vēl aizraujošāk 
tas ir ar spēju 
kārtīm! Vai varēsi 
to izdarīt ar 
četrām kārtīm 
vienlaikus?

Kāds amerikāņu mežsargs bija ļoti 
pārsteigts: atgriezies no apgaitas, viņš 
atrada savu auto ar pamatīgi apgrauztu 
stūres ratu! Vainīgā izrādījās kāda 

i dzeloņcūka, kas bija ierāpusies pa logu! 
1 Dzeloņcūkām garšo sāls. un stūre bijusi 

stipri piesviedrēta!

Mūzikas fragmentus spēlē 
pēc kārtas, vislabāk ar 
pāris sekunžu starplaiku. 
Uzvarējis tas, kurš 
pierakstījis visvairāk 
pareizo 
nosaukumu.

T t o z i i t M S

Pirmos "karstos suņus" pirms vairāk nekā simts gadiem 
pārdeva Ņujorkā, toreiz tos sauca par taksīšdesiņām! Tos 
izsniedza bez maizītēm, tāpat rokā! Bagātākie ļaudis varēja 
atļauties tos ņemt ar baltu cimdu!

f S & r

Tikšķošu rokas pulksteni novieto uz galda. 
Attālinies tik tālu, ka vairs to nedzirdi. No papīra 

virtuves dvieļu, tualetes papīra iekšpuses rullīšiem 
vai sarullēta papīra izveido garu tāldzirdi.

Ja pavērsīsi to pulksteņa virzienā, atkal skaidri 
saklausīsi tā tikšķus!

Caurulē iespiestie skaņas viļņi acīmredzot nes skaņu 
tālāk par telpā brīvi klīstošajiem skaņas viļņiem.



VEIKALBUMS
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Bet drīz tu redzēsi 
ko labāku par 

bļaušanu!

Ui!
Par daudz 
liecinieku!

Šis veikals ir 
tik nabadzīgs, 

to kārtigs burvis 
sodīt drīkst!

Nu, turieties, 
mīlīši!

27
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Iepriecini sevi arī nākamajā gadāSl

Mikijs aizmirst 
par savādo vīru 
līdz naktij!



Pārtika! Mani nozaguši pārtikas produkti! 
Un citus ļautiņus arī! Tam jābūt

Pārsteigums abonentiem -  jau janvārī! w

Dzīvas cukura pakas! 
Un es vēl domāju, ka tur 

slēpjas kāda saldme!



Pavisam 
sašļukušas! 

Nu tik jāpiespiež.

Lietus palīdzēs -  T ?  
re, cukura pakas I 

jau kūst! L ' f

Man noteikti 
jātiek brīvībā!

_ r . s w . 7 7

Izdevās! Bet kur ir 
pārējie gūstekņi!?

Viņi ir ieslēgti 
veikalā, pārtika iepērk 

viņus -  viņi nekad 
netiks laukā!

Tas jau šķiet 
smieklīgi...

šerifs O'Hara 
un Dakburgas 
spēka mitrlķi 
drīz vien ir 
klāt! Tomēr -

Jāsauc palīgi! Mēs izmēģinājām it visu! 
Bet tās durvis ir kā 

noburtas! ,

30
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Iepriecini sevi arī nākamajā gadā! W



lllfCļj  ̂ ļtonkupsi 2  ~  mēnesī!



Atrisinājums ir vienkāršs! Tev jāpierāda, ka 
proti burt, vai arī mēs tevi sodisim!

Opā, presto -  
kas tad tas?

---------------;---------- S
Tev bija taisnībai 

Viņš ir S 
slapstlgs A 

blēdis I



Abonē žurnālu 2000. gadam!

Lai vai ka
so p ū c i sistu,
pārvērties par

p o lic is tu !

7  Skaidrs pierādījums -  pelēns ir burvis! j  
( Varbūt tikai loti jauns, jo kļūdījās ar I
V muļķīgajam puķēm! A



Es jau kristālbumbā noskatījos 
jūsu strīdu veikalā!
Patiešām, veikalā 

trūkst burvju 
k zāļu...

.jāsoda burvis par bezjēdzīgo 
(------« и л  niknošanos!

Labs, kas labi 
beidzas! Pēc 
nedēļas 
Dakburgā -

BURVJULabi. ka izglābi mani no 
pūčveidības, bet šis jaunais 

darbs man tomēr neiet 
pie sirds!

Gan viss nokārto
sies, nebēdā!

Iepriecini sevi arī nākamajā gadā!
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ZIEMASSVĒTKU PLAUKŠĶENES

2 . d a ļa

Vāāā! Ienīstu zirnekļus!

Kurp mēs 
lidojam?

Uz ziemeļiem 
uz Sūnkoku 

v biezokni I



Jā! Tur sasaiņotas visvisādas 
Ziemassvētku dāvanas, sausiņi un 

tītari, un dzērveņu zapte!

Un trifeles un kūkas, un mazie, 
kraukšķīgie itāļu cepumiņi!

it kāds tam 
mani?

Ē L

Mums jau sen tur viss sagatavots, kopš 
uzbrukuma Skanošās Peles vilcienam -

Kamēr jūs te lallināsiet savā mājīgajā slēptuvē, 
man jābūt mājās pie 
saviem tuvajiem un 

dārgajiem!

« . , * • v Šķiet- *evAtpakaļ tu netiksi -  \  nebūs grūti
helikopters reģistrēts ar tavu \ izvēlēties...

vārdu! Policija tevi uzskata par h 
ienaidnieku numur viensl

Tu vari svinēt svētkus kā mūsu pi: 
vai iet svinēt pie lāčiem!

pilots ļEsmu ar mieru! \  
j  Ulp! )

' r

Pārsteigums atmnentiem -  jau janvāri!



C Kāpēc, knišji, durvis atstājāt vajā?v ^ -----■_------> r--- Vā! Kas ( Ha, ha! Aizmirsu pateikt, ka šo , 
tas bija? V vietu sauc pa' Atbalss ieleju! )

l E L Ē U U l  \  \ \  y  J0JUJUW j .

Nēēē! VĀ1 PĒfc!Bet curvis mēs aiztaisījām! Nebūtu Višag 
labi, ja kāds mūs pašus apzagtu! J & ģ



Sveiciens svētkos. Dintiki! ' ( RRR! No granātām viņi 
neaizmiga, bet dulli 

gan palika!



spēles, un balvas -
konkursi menesi!



Ātrāk, ka tik neaizlido! Padodies, pīle!

Ei, jūs kaut ko aizmirsāt!

Es te neesmu 
vienīgais muļķis!

Halo, policija?
Man jums ir dāvaniņa 

svētkos! Sagaidiet mūs!

Labi. ka atstājāt man 
dažas granātiņas!

Laiks jums 
pačučāt. mīlīši!

Dakburgas
lidosta!

Daži ļaudis gribētu ar jums 
aprunāties. Daka kungs!

Saņemt aiz restem Asā Tuteņa 
bandu ir pati labakā dāvana, 

par kādu vārējām sapņot!



Kāds prieks, ka tu 
atgriezies, tēvoc!

Oho. kada sagaidīšana!

Paldies Dievam, tu izglābies! ...tādiem
neģēļiem?

'  Es tikai gribēju nopelnīt 
naudiņu, lai varētu nopirkt 

jums dāvanas!
Kas gan 
tev lika 
sapīties 

ar...

Kam gan mums dāvanas!? Pat, ja tu dāvini tikai plaukšķenes. 
kas pat nesprāgst!

Galvenais, ka 
tu atgriezies!



Ko tu mums nopirksi? 
Apzeltītas skrituļslidas?

Kaut ko tamlīdzīgu... bet vispirms gribu 
nopirkt kārtīgu kasti ar plaukšķenēm!

Tātad jūs pirktu 
manu helikopteru?! Ohol Tie būs lieliski 

Ziemassvētki!
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------------
Jauns gads, jauns Donalds

īs to  karnevāla tē rpu  Jau paņēmis 
39 C ietsm aidis, Donalds pārģērbjas par 

ugunsdzēsēju -  un k ļū s t par pavisam 
c itu  Donaldu!

Ap stūri
Mikijs izaicina Sprukstu uz virves 
vilkšanas sacīkstēm. B et neviens 
no draugiem negrib v ilk t virvil

Smiltis
Donalds dodas vizināties ar 

ragavām -  nekas viņu nespēs 
no t i  a ttu rē ti

Figaro iesvētīšana
Sekojot savam kaķim Flgaro. M ikijs un 
Minnija nonāk slepenajā kaķu kongresā 
un satiek pašu kaķu karali!

Ziemassvētku plaukšķenes
O trā  sērija piedzīvojumu s tā s ta m  par 

lē ttic īgo  he likopteristu  Donaldu: beidzot 
viņš nāk pie p rā ta  un Ie t pēc dāvanāml

^ i ’č t ?  4  
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