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JA U N S GADS, JA U N S DONALDS

n cKlau, mazie, tūlīt izbeidziet!
Līdz jaunajam gadam vēl desmit 

stundas! Rimstiet, citādi mans pirmais 
1 k lēmums pusnaktī būs samazināt 

batas naudu!
Oho. tu tomēr ’ 

atceries, ka ir Vecgada 
vakars!



5^’ vsTDüt :zspmksim!\ 
' AS. tēvoci Donald. 

Â m e s  citugad1



Re. gads jau gandrīz galā, bet 
modrību nedrīkst zaudēt!

Ak (ad 
ugunsdzēsējs, 

1 ja?

Tad tiekamies 
ballē ap 

astoņiem! ^

Dodiet vienu 
ugunsdzēsēja 

tērpu! Gribu so 
gacu jautri 

beigt!

Kas būtu domājis, ka gadj var savest 
_ kārtībā, noīrējot prastu

ugunsdzēsēja tērpu! 
Neticami!

Piedodiet, kungs, mēs tikko 
atdevām pēdējo! j

JOCĪGI SVĒTKU TĒRPI

Patiesība palicis ir tikai šis 
__  _____ kostīms!

Tas ir klaidoņa Kostīms, 
bet...

K o ?  D o n a ld s  
D a k s !?

Nezinu, kurš to īrēja pērn. bet tērps ir sabojats! 
Kad es noķeršu to zelli...

--------- _ Labi.
netraucēšu darbā! 

Es nu skriešu!





Labi,
mērosim ies

speķiem!

Laikam
sapratu!

Lieliski, ņem ^  
virc es galu, c) 
ap  stūri, kad 
teikšu ".Sākam!", 
sāc vilkt! /

Sprukst, ļ 
vilksim virvi! J

Sākam! Lhhh.

Nez, ka viņš tur 
izskatās, velkot no visa 

spēka! Iešu palūrēt!

O, puis, cik tu stiprs! 
Nespēju vien tevi 

noturēt!

Ak, ši pasaule! 
Nevienam vairs 

nevar ticēt!



D A K B U R G A S
UG UNSDZĒSĒJI

Ķeza! Kā man neveicas! 
Nāku lūgt uniformu tieši tad. kad 
kāds dulburis aizdedzinājis māju! r v a rb ū t i r  kā d s  

tē rp s  p a tic is  p ā r i? ^  
V iņ i ne d u sm o s ie s , ja "  

9$ v ie n u  u z  b r id i 
p a ņ e m š u !

Nedaudz 
vēlāk -

Cietsmaidis nosvils no skaudības! 
Mani jau var noturēt par īstu 

ugunsdzēsējul

Palīgā! Lūdzu, jums jānāk palīgāl 
Mans Ēriks iesprūdis kokā!

Neuztraucieties, kundzīti Zvērini baidās no 
ugunsgrēkiem! Kad tas beigsies, kakītis 

pats nokāps lejā! _______

A! Bet es nemaz 
neesmu ugunsdzēsējsI
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Nē! Zeme bija 
pārsteidzoši 

mīksta!

Ak, Ērik, tev nekas 
nekaiš? __-Būs labi, lielais brāli 

Es tevi noķeršu!



Ak nē! Mans tērps! Tas ir netīrsl 
Man jānomazgājas, pirms 

Deizija mani ierauga!
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Palīga! Lūdzu, 
nāciet Kāds palīgā!

Skat!
Ugunsdzēsējs!





Deizija būs nikna kā 
pūķis! Bst vēl vairāk 

viņa dusmosies, ja  es 
vispār neatnaksu!

Varbūt es 
paskaidrošu...

Ak nē! Skat. kāds es esmu 
Neko vairs nevar labot! 

Tērps oagalam1 
Viss gads 
pagalam!

It kā tādiem iābūt ugunsdzesejiem, 
pne! ____

Bet varbūt ne Ne, Donald, ne vārda vairs 
par ķibelēml tev ir sliktākais 

tērps pasaulē!

Skaties, lūk, kur tas 
jaukais ugunsdzēsējs!

Neviens nespētu •'oticēt. 
ka ai dzēs uguni!

Mes nepaguvām jums pateikties, ka 
izglābāt Ēriku un arī mūsu laulību!

Jūs esat īsts ------------7—r —
varonisl y  jģ ļņ M lļ

J  BUČA! M



He, tu laikam samaksāj: viņiem, 
-  lai viņi ta saka! Ir gan cilvēki.

^  Piedodiet, klaidoņiem ieeja aizliegta!
Piedodiet par formas tērpu! 
Es apsolu, es atdošu

atpakaj... #

Tas Kāds vēl klaidonis? Tas ir mans 
karnevāla tērps1 Es esmu Dakburgas mersl 

Un šis pilēns izglaba 
manu dzīvību!







...tu ne tikai nokavēji i 
pirmo Kaķu kongres*,, t i 
arī atvedi sev Ildzi cilvēl

Ak, šausmas! Figaro prot runātif  Tā neuzvedas kaķis: kas arib 
ļ iekļūt Izcilo Kaķu Slepenajā biedrībā! 
V Nopietni padomā par to iesvētīšanu!

Protams, mēs protam runāt, smieklīgie_ 
ļautiņ i Jūs tikai nesapratat. iekams neizgājāt

caur maģiskajiem vārtiem! J

Tas ir jauki, bet... vai varat 
mums parādīt izeju?

Hmmm!
Tādus vārtus uztaisīt 
man ir par smagu! 
Tie atvērsies tikai 
kongresa beigās!

^T ikm ēr, Figaro, ja vien vēlies tikt iesvētīts, 
pacenties, lai tavi cilvēki nemaisās
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Ak, dārgais... Figaro... 
kas šeit īsti notiek?

Zināt? Es jūs p a s lē p š iT ^  
slejas galā, varbūt citi kaķi

...sapulcējas 
uz kongresu, lai 

pārrunātu labākos 
paņēmienus 
attiecībās ar 

cilvēkieml

Tas taču ir skaidrs! Visi taču zina, ka 
tieši kaķi ir gudrākie radījumi uz zemes! 

Katru gadu visgudrākie no tiem...

y  ...mans 
'  cilvēks pret 
mani izturas kā 
vpre t maziņuI

Hm! Zivis izskatās garšīgas! 
Laikam man jūs arī jāpabaro, 

kamēr esam šeit!

Man žēl, 
ka neņēmu 
līdzi Pluto!

Mani šogad ielūdza 
pirmo reizi, bet jūsu dēļ 

mani nepieņems_ 
slepenajā biedrībā!





Nav labi? Vai tas 
ir bīstami?

Uzrunā mūs kā tādus 
mazuļus! Kāds reiz man 

.teica: ‘Ak, tu, saldumiņ
S 1an I

Lucifers 
cenšas visus 
pārliecināt!

Uz priekšu, kaķi, 
nost ar cilvēku tirāniju I

Jau gadsimtiem mēs ciešam no šādas attieksmes"^ 
bet vairs to ciest nevar! Kopš izgudrota

Liksim zobus un nagus lietā, 
lai panāktu savas tiesībasI
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T riks :

kabatas lukturīti
izm antot arī
lietus laikā?

caurspīdīga
plastmasas
maisiņā.

Nosaukto kārti izpūt 
no kāršu kavas! 

Tev (saprotams) vajadzīga  
kāršu kava, dubulta kārts, 

piem ēram , otra ercena  
dām a, un deguns! 

Nevienam neredzot, 
ercena dāmu noliec 
kaudzītes virspusē! 
Tālāk rīkojies šādi: 

Parādi publikai otru  ercena 
dāmu un iestum to kavas 
vidū! Kāršu kavu aizliec 
priekšā sejai, kārtis ar ^ j n | |
attēliem ir  p re t publiku.
Piespied kārtis pie  ^
deguna un tikai put 
un pū t! Patiesi -  no 
kāršu kavas augšup 

kāpj ercena

lielā brīkšķa teica.
...blakussēdētājs šoferim: ļ 
Labajā pusē neviena nav! |

. . .pastnieks: Labs sunītis. \

...ķīm ijas skolotājs: 
Šis eksperiments nemaz nav bīstams!

...elektriķis: 
Jā, vainīgs drošinātājs!

... braukšanas instruktors: 
Apstājieties pie tilta margām!

... galdnieks: 
Tam vajadzētu turēt!

i Pūšot tu galvu neuzkrītoši 
nedaudz atliec atpakaļ 

un tādējādi izvelc p irm o kārti, 
kas tev ir  pa degunam! Un tā, 

protam s, ir  otra ercena dāma!

V ē r t īg a s  l ie t iņ a s  - 
p a š a  ro c iņ ā m !

Uz sienas -  tavs vārds
Uzraksti savu vārdu (vai iniciāļus) ar lieliem, 
trekniem burtiem  uz plāna, vislabāk melna 

kartona! šo  šablonu uziimē uz spoguļa, lai tavs 
vārds būtu lasāms spoguļrakstā! Tumšā istabā 

spoguli apgaismo tā, kā to dara Spruksts!
Un tavs vārds būs lasāms uz sienas!

... izpletņlēcējs: 
Riebīgie knišļi!

...zemūdenes 
kapteinis: 

Puiši, te 
vajadzētu ielaist 

svaigu gaisu!

... vaļu ķērājs:| 
Tā, tas nu būtu  

uzķēries uz āķa!



m & m

M a g n ē t iska is
z i lo n is !

i w
Es peldu kopš 

piecu gadu  > _  , 
v e c u m a ! / TadS ™ /u,ms 

J jābūt loti 
^ nogurušamJ

Pielīp rokturis
l >4r sinepēm  
apsmērēta durvju 
roktura apakšdaļa, 
verot vannas istabas 
durvis, nācējā izraisīs 
pēkšņu pretīguma 
sajūtu. Labi 
izdodas arī 

ļ velosipēda 
rokturiem.

Pretīg ie tīm ekļi
M edū samērcēti 
pavedieni tumšākās 
telpās lip īg i noglāstīs 
garāmgājēju sejas!

Aveņu rokasspiediens
Parasts rokasspiediens 

var k/Ot pa r kaut ko 
. īpašu, ja  plaukstu pirm s 

k '  tam ieziež ar aveņu 
ievānjumu!

“Ārsta kungs, 
mana sieva domā, 
ka viņa ir drēbes!" 

"Vediet viņu iekšā!" 
"Nekas neiznāks. 

.^Nevarēju viņu uzdabūt 4 

uz pakaramā!"

Kāpēc bebri būvē aizsprostus? Dzīvnieku pētnieki 
1 apgalvo: tā bebri cīnās pret plūstoša ūdens skaņām. 
\  Kādā eksperimentā tie esot uzcēluši aizsprostu pie 
/  skaļruņiem, no kuriem nākusi čalojoša ūdens skaņa!

... vari izveidot ar spogu|iem un kabatas lukturīti.
Ar spogu|u palīdzību tu gaismu raidi no viena 

istabas stūra uz otru. Jo spēcīgāks tavs lukturītis, 
jo  garāku ce|u tu vari izveidot. Grāmatas vai kas 

c its lielāks palīdzēs tev balstīt spogu|us.

V<7 '
1
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Harijs Houdini, visu laiku veiklākais burvju 
mākslinieks, šad tad labprāt notiesāja pa adatai. 
Saldajā ēdienā bija diegs -  kad viņš to atkal izvilka, 
rindiņā uz tā  rātni karājās adatiņas!

;
Čoko, bulgāru policijas 
suns, gribēja saķert 
bēgoša gangstera 
automašīnu -  
un zaudēja 
četrus zobus!
Policijas suņa 
karjeras beigas?
Pēc zobārsta 
apmeklējuma Čoko 
atkal varēja ķerties 
pie darba -  ar lielisku 
zobu protēzi mutē!



varbūt viņam 
taisnība!?

Jā, lai viņi paši izpatīk m ums^

f  Hm... parādīsim 
( kongresam, ka tas ne 
V nav vajadzīgs!



Skatieties! Es parādīšu, 
kā dabūt, ko gribas, tikai ar 
iedzimtā šsrma palīdzību!

Pagaidiet! Kāpēc jākaujas ar spēku, ja 
var uzvarēt ar pratu? Jums tikai jāiemācās 
. ietekmēt savus ’ saimniekus"!

Skrienu jau skrienu! 
Mīļais Figaro izsalcis!



Klau, v iņanT^v 
taisnībai 1 

Cilvēki mūsu 1 
ķepās kļūst )  

paklausīg i 1 (

7 N/  Pat nedusmojas, 
ja es trinu nagus 

\  pret mēbelSm!

1 !

ifi®

^  Bet tu tak esi 
viens mīlīgs Kaķis! 

Es zinu kadu, kas tev 
labprāt dos jaunas 

 ̂ mājas!





Vā! Tēvoča Knapa piezīmju grāmata 
par senajiem jūrasbraucieniem gan ir 

interesantai

Padomā tik! Šeit ir par Javas salu! 
Tas ir krietni tālu no Montānas!

O980*5
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SANTA KŪKAS VĒRSU GANS



krava no Montānas uz 
? Javu, un Austrālijā es 

uzkāpu uz Santa Kūkas 
. klaja, lai dotos uz 
■ Sundra šaurumu!"

"...Santa Kuka -  
slavenais tējas 
pārvadatājs Ķīnas 
jūrās -  bija staltakais, 
garākais un ātrakais 
burinieks pasaule!"

"Es biju māceklis, lai apgūtu 
tirgošanas mākslu, un centos 
parādīt sevi no labākās puses!’

Kapteinis Mūrs grib runāt 
ar tevi -  uz karstām 

pēdām!

1 Makdak! 
Tas esi tu?

Žigls. jā. un glums! Nopirka no pavāra 
samirkušus sausiņus un pārdeva kā "ar 

proteīnu bagātinātu uzkodu"!

Dēls. tava krava lejā dikti trokšņo! 
Padomā par to!Tas puisietis gan ir 

dzimis jūrnieks!

Labi, labi. 
kaptein!Blurk!

Beidziet īdēt, zēni! Nav no kā baidīties! 
Un šeit nav vietas, lai badītos!

Un pieskati arī savu zirgu! 
Viņa vaimanas mums apnikušas!

BUMMMMM
bummmmm:

Nekādu problēmu, šef! 
Hortenzija ir lādzīgākais lopiņš 

visā tropu ce|ā!
/  Krrrrīķi
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Uz Javu, kapteini Dubdagas sultāns maksās 
bargu naudu par šiem vēršiem, tāpēc esmu 

viņus dievīgi nobarojis!

Ak tā? Ko gan par to teiks Solo sultāns, jau 
nākammēnes ir Kerapans Sapī!

Viņi mazliet baidās no 
pērkona, tas arī viss, kapteini 
Es brīnos par to, jo  mājās viņi . 

nebaidījās pat lielgabala! 1

Kads pērkons? 
Vētras taču nav!

Zemūdens )  
v pērkons! J

Nelauzi galvu, bailuli! 
Kurp tu dodies ar šiem
diviem ragaiņiem? ^

ļ i '  [ 1 jr *

Kāds vilnis? Atstāt 
bļāvēju bez pusdienām! Viņam 

taisnība, kep! 
Milzīgs vāls 

tuvojas!

Ļoti dīvaini! i Penkroft, atnes manu jauno 
fotoaparātu! Žiglāk!



"Nākamajā rītā mes piestājām Tan- 
djongas ostā, netālu no Batāvijas, : 
dāņu Javas galvaspilsētas, ko 
tagad dēvē par Džakartul"

"Java ir skaistākā Indonēzijas 
sala, ko parvaldīja vietējie sultāni 
un dāņu "rezidenti"!"

Es paņemšu 
Hortenziju vēlāk, 

kapteini Lai zirdziņš1 
izstaipa kājas!

Sasodīts! Ko tas
nejaukais zirgs

mekle masta

Penkrofta kungs, vai 
atradāt fotokameru?

Ak! Man šķiet, jūs 
esat Dubdagas sultāns 

Mangukangars V!

Sultāns ir apņēmies sagraut Solo sultānu nākamā 
mēneša Kerapana Sapī laikāl

_________._____
sāncensis? Un atkal šis 

_.JL jocīgais vārds? Ko nozīmē šis
vēršus



r ™  — ^
"Bet es nezināju, 

.ka sultāns 
sāncensis tepat 

.vien noklausas!"

Lūk, Pakubuvān IX, mans Solo 
sultān, ir tas amerikāņu kovbojs, 
kurš atvedis Dubdagas sultānam 

sacīkšu vērsusi

Jums ir plāns 
sagrābt tos vēršus 

^  sev, sultān?

\  0 . iā, tāds plāns jums iri | 
r  Un es jums no sirds 

palīdzēšu!

111
Hmm... Ak nevar paskriet? 

Mans sultāns viņus nepirks!

Šitādus blēžus! Pasakiet, ka 
es tūlīt nākšu ar revolveri!

Ka
H ,

, es pierādīšu, ka šie ir ātrākie vērši Javas salā! 
Norādiet trasi un uzņemiet laiku!



G Šis suit 
Uzmanību!" 5

ins saka: 
is: "Gatavību!"D

Ha! Esmu jūs. mūdži, dzenājis tik ilgi, ka zinu, ka 
jūs varat skriet kā divi viesuji! Lai sultāni 
paši sacenšas, kurš vairāk samaksāsi

Tad es nopirkšu kravu ar tīkkokiem un pārdošu Sietlā! 
Un vēl dažas kravas banānu! Biezie Montānas 

baroni tos pirks par dolāru gabalā!

Un... kas tas!? Tas ir Solo sultāna 
"skaļrunis V Bet kas ir  šie blēži?

Ko viņi tur dara!



"No šis dienas es atminos tikai cieši 
palielinatas koka šķiedras acupriekša!'

'Atceros kā sapni tumsu, no kuras prett man naca 
koka stabi! Tie kļuva biežāki un resnāki, un tad 
uzausa rīts..."

Kur... es... esmu?

Man... jātiek uz Batāviju! Tas %$<§)&’ sultāns nozaga 
manus vēršus!

Vai! Esmu bijis gan Skotijas muklājos, gan Amerikas 
prērijās! š ī  vieta nav drošāka!

šis nav krūmu suns!

Vai tiešām Javā viņi nēsā 
ragus uz sāniem!

Tēvocis Skriblicis varētu pieminēt šos lēcienus savos 
lētajos romānos! Un pamācīties...Bet kokos ir 

daudz liānu! Gluži 
kā uz burinieka!

Knaps -  pērtiķu karalis!

Šī lieta man ir 
zināma!
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\ Ja, tas bija Bračets Bezbremze, Bruno 
r vectētiņš, kurš izgudroja manu veco laivu 

Dīkais Dolārs!" j

Jā, bet es paskaidrošu... | 
tikai mirklīti...

Man nepatīk, ja kas

Tik drošu, kā šis 
vulkāns?

Tur kāds stāv, 
bet dūmi ceias 

no vulkāna!

Knap, manuprāt, esmu atklājis jaunu 
pārvietošanās formu!

^  J ^ y  Izklausas pēc 
(  nejēdzības, toties var 
^  būt ienesīgi! Stāsti 
1 man!

Zemes ģeotermiskais spēks var \  Un tlk drošu,
nodrošināt ar neierobežotu • .:5 ' ~r / — — ~ •**

enerģiju. JL^Baidos. ka tu
— \ r — ---------- esi pārlieku iededzies!



rrrrrrrrrrrrrrrgi Sauc to par bezzirgu karieti, ja  citādi vai nevēlies pārdot l  Protams! Līdzko I 
šo izgudrojumu, Bračet? J  |zgudrojums gatavs, 

* 5  to pārdodu!



Kad es atgūšu savus vēršus un pārdošu, < Es varētu pārtaisīt tā, lai var lietot dārgos vaļuj 
es tev samaksāšu, lai tu Izgudro savam )  taukus, varbūt pat petroleju, bet vai tad J 

A.U.T.O. kādu dārgāku degvielu! < bezmaksas vulkānu gāze nav labāka? /

Vēlāk paskaidrošu! 
Turies -  mēs jau esam 

Batāvijā!

Klau, Cedrik... vai šodien "Sabiedrības Ziņās" 
bija minēta kada demonstrācija?

Kaptein, ko darīsim ar Makdaka Pagaidi mirkli. 
Frikbik! Krastā ir 

kāds tracis!



Jā. patiešam! Tie ir uz Solo 
sultāna jahtas! Viņš nule kā 

izbrauc no ostas!

Nejaukais 
nozaga manus 
Es bankrotēšu, ja 

nenoķeršu!

Žēl. bet ari mums laiks 
iet jūrā! Kāpiet krastā, 

un ar visu zirgu!

Pagaidiet, kapteini 
Vai jūs neteicāt, ka 

tādi tvaikoņi kā sultāna 
jahta iznīcina 
buriniekus?

Ak jā, tā ir skumja patiesība! 
Baidos, ka lielo skaisto buru 

laiki beigušies!

Es raudu! Raudu 
kā bērns!

Bet ja 
noķert



Pie Neptūna, mums izdodas! Mēs 
notversim to lempīgo tvaikoni un 
atņemsim vēršus par godu mūsu 

burām!

Augstāk,
augstāk!

Uzvilkt
buras!

Eh, esmu priecīgs!

Es ģībstu! I

Pievilkt tauvas! Atlaist
buras!

Puis, tādu burātāja talantu es vēl neesmu redzējis!

Traucamies ar 18 mezgliem, 
puis! Mēs noķersim sultānu! 

- V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J Z

Viņš šauj mums ar 
lielgabalu!
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Liecies mierā. Penkroft! 
Viņa kāju stingrība ir labs 

paraugs komandai!

Vai novest zirgu lejā 
kaptein?

Tu labāk pacenties un atrodi to kameru!
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kalniņu!

Es braucu!

Es
neskatos!

Hei JAI

Labāk nc... \  Dzoms nekad 
m isteram  /  m  turējies uz 
Džonam šorīt ragavām!

Tēvoci Donald 
Tu nesaproti! 

Misters Džons.

Liecieties 
mierū! 

Lūk, jau 
kalns!
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lesi uz kalnu. ( J » - u n  p r iecā* »  ka 
•___, ~ ___.... V  mazs bebis! braukāsies^ pa m istera 

l Džona

С  Misters Džons te 
\  \  nesa smilšu maisu 

Q un paklupa!



lasi janvāra otrajā žurnālSl

Smieklīgais naktssargs
Lai nobiedētu zagļus, Donalds Iedzer 

muskuļu zāle» -  m azliet par daudz! 
Viņam nu palielinās ne tika iinusku |l, 

bet a r i kājas un deguns!

Galertu karš
Viņi nāk no ce tu rtā s  dimensijas, no 
v irtuā lās rea litā tes, viņus var uzvarēt 
tika i a r putukrējuma lielgabalu -  tie  ir  
plēsīgie kosmosa galerti!

Lāča pakalpojums
H n f t  Donalds meklē lāci. ko tēvocis Knaps 

varētu parād īt savam ciemiņaml Donalds 
a trod  ari, taču  ta 9  izrādās nepareizs lā c is !,
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Dakburgae vllkate
Deizlja pēkšņi pārvēršas par plļkati.. 
nē, par vilkati! Ir t ika i viens Iemesls, 
kādēļ viņa ir  gatava to  paciest -  lai 
dabūtu galveno lomu filmā!

Santa Kūkas vēršu gans
O trā 6Srija tēvoča Knapa ceļojumam pa 
dienvidjūrām -  viņam patiešām  izdodas 
k Iebraukt os tā  a r nogrimušu tvaikoni!

Tomēr viņš nekļūst bagāts !i
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