


Vīrs raksta no cietuma: 
"Paldies par baltmaize 

iecepto vīli! Tagad man ir 
koptākie nagi visā cietumā!" Māra četrus mēnešus vecais 

brālītis raud jau vairāk nekā stundu. 
Māris saērcināts saka mātei: 

"Māmiņ, tu taču teici, ka brāfītis 
mum6 ir Dieva dāvana. Dieviņš 
noteikti ir bezgala laimīgs, ka 

tika no viņa va|ā!"

5llmnieks: 
"Dakter, kādu diagnozi 

jūs man rakstāt?’ 
Dakteris:

'Tā nav diagnoze, 
tas ir nekrologs."atradināties no cigāriem?“ 

■Vai e sa t jau mēģinājis 
a r želejas lācīšiem?11 

"Jā, bet tie tik slikti deg.“
Kāds viesis sauc: 

'Vie6mī1, lūdzu, zobu kociņu!” 
"Mirklīti uzgaidiet, šobrīd 

visi Ir aizņemti!"

Mazajai Tijai klēpī \  
ieritinās kaķis. Mazā glauda 

dzīvnieciņu, līdz tas sāk murrāt. 
Tija pārbīstas un sauc: 
"Mamm, kurā vietā to 

motoru izslēdz?" a

Treneris:
"Laba sezona. Vēl neviena 
le nav zaudēta, un pretinieks 
av iesiti6 nevienus vārtus. 

Reportieris:

Treneris: 
"Nākamnedēļ būs pirmā." Saderam, ka tēvocis Donalds 

jirs nepiedurs pirkstu pat ūdens 
lāzei, pirms nebūs pārliecinājies, 

ka tu r nav h a iz iv ju l^ - f '

"Mamm. man jau ir 
sešpadsmit, vai drikstu 

lietot lūpu krāsu 
un nagu laku?" 

"Nekādā gadījumā, 
■>Eduard!"
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Rēķini, vieni rēķini! 
Man nebūs naudas vēl aa< 

ja visu to samaksāšu!

Ko iesākšu, kad zēniem vajadzēs doties 
nometni kalnos!? Tas bus par dārgu! Viņi ta gatavojas braukt! 

Katru dienu trenējas! Eh!
\/ini tā hoHācioe I

Zēni! Vai varu piedalīties? 
Rīkosim nometni tepat dārzā!Ei! Man ir 

laba doma!

Latviskojis Andris Akmentiņš







Mājās, Donalda ^ Labi, ka atradu veco
I dārzā - __________ karnevāla tērpu i
t e K g n j j j^ ^ e p F - ■ ■ ■  Sarīkošu īstu indiāņu ) f ļaunākais v il ir muļķi? J  l  priekšā!

Vai! Skatieties! •“ *'

yM J^
Turpinājums 10. Ipp.



...Kamēr aizbraukšu 
ceļojuma, manu māju 

teprj iekārtos agrīnaja 
amerikāņu stilā! j

To izdarīs Spruksts! 
Viņš tagad ir 
mākslinieks! ^—

dekorēt

■ a s n i



Uzmanies, Spruksi, 
esmu tikai iesācējs!Iesim, J Laļ,,> 

Sprukst! V31151 manf 
1 pirmais 

/  skol- (1

... laikam 
paslīdēja

Sprukst! Šurp!

Piedodiet! 
ai jūs protat^

mācīšu!

Sprukst!
Rimsties!

.



Gribu noīrēt šo tel

I zbāzeņi













Vai! Akdies! Pluto, ka tu esi mainījies!

Labak botu gājis līdzi Mikijam!

1



Saņemies, sunīt... 
motori jau rēc!

Novērotāji ziņo par nepazīstamu objektu, 
zosīm!

Ja! Ker 
viņas roka!

7-----------
Mūkam,

17



Bet paga... varbūt var viņiem piebiedroties! 
Kopa jautrak! _______________ \ Z

Fu! Iznicinātāji! Ar tiem  
tev nav pa ceļam!

V Z Z Z l

7ino BZ-2...
Cenšos

piespiest
nososties

svešo
lidmašīnu!

Patiešam, tev vajadzēja  
iet līdzi Mikijam!

Da-da-dummi

Hmm! Ir nu gan!
Nočiep vienu grozu, 

un armija klāt!





Z V E JN IE K U  STĀ STS



Ķērāt zivis? Šodien la'oi kožas!

Tā jau ticēšu! 
Es zinu par jums 

labaku 
makšķernieku!

Tas jau pats labākais, kas jums var 
ķerties! Istu zivi jau jums nenoķert!



lad varēsiet Sst mani 
Mollijas vieta! Manī ir 

vairāk ga|as!

Nesaprotu! Ka viņiem izdodas savilkt 
tādu zivju kaudzi; 

ja tev vēl nav 
nevienas!

Bet ja m_es noķersim 
vairak zivju?

jāatbrīvo Mollija..





Nu protams, kur vienmēr! 
"Tiks. Tiks un Triks! Ak, 
šie mazuļi, viņi vienmēr 
izdomā mīļus nedarbus!"

Vairākas reizes r  
^  Tiks, Tiks un Triks /p  
izspēlē joku ar kasti -  U j  

līdz Makdaks V  
S .  pie tā jau 

-*— ir pieradis!

... jā , nu te le fo n s  p a tiešām  ir pazudis! 
Nabaga ap m u ļķo ta is  M akdaks!

"Es katru nakti 
atstāju iedegtu gaism 

zagļu dēļ," 
stāsta Elvīras tante. 

"Neuztraucies, viņien 
ir kabatas lukturīši.* 
mierina māsasdēls-Visp irm s daži sagatavošanās  

. . .  un sā ka m !

Apelsīna mizas pusītes pašā vidū 
iegriez caurumu, tam jābūt tik 
lielam, kā redzams zīmējumā: 
(mizojot bieži vien šāds 
caurums rodas pats no sevis!)

Malā cauri mizai izdur salmiņu.
Apelsīna mizu iespied ^—  1 

glāzē, kurā tā tik tikko 
ir iedabūjama.
Glāzē ielej pārtikas eļļu. I  

Pa caurumu mizā tā pilēs s ^ = =  
lejup. Lej tikmēr, kamēr eļļa 
sasniedz apelsīna mizu. 3 -—

Parejo glazēs da| 
piepildi ar ūdeni.

Un nu tev būs 
iespēja vērot, 
kas notiek: pilienu 
pa pilienam 
(smagais) ūdens * 
laidīsies lejā 
un vienlaikus 
(vieglā) eļļa 
celsies /  /  
augšup. r — —



būs īstā!" 
'osaka mâsa.

Donalds triec kāršu 
kavu galdā. Tad 
notiek kaut —- 
kas mulsinošs: s N

Metot

dubultkārti
otrādi!

Trakā viesnīca
- ic ā  nĀ rp rā ts " ie rod as s e p tiņ i viesi, 
brivas p a likuš as vairs t ik a i sešas is ta b as:

mieru!" saka viesnīcas direktors un divus viesus 
.na istabā nr. 1. 'Tikai uz laiku!" viņš apsola. 

i ^ s  viesis nonāk istabā nr. 2, ceturtais -  3, 
ta s  -  4 un sestais -  5. Tad direktors septīto viesi 
riabas 1 pārceļ uz istabu 6. ,» jļg g jtj
3usās labi -  bet septiņi viesi sešās istabās? Tur kaut ■  
nav kārtībā! Nav: jau ari! Paņem sešas monētas un 

è šo stāstu. Tad tu uzreiz manīsi, kur tas āķis slēpjas!

•Vanai draudzenei 
ra va par diviem 

strādā!"
s Ā ( /*C OS

Kāršu kava! Redzams tikai 
augšējās kārts attēls. Kārts 

apmēram par vienu 
trešdaļu karas pāri 

pārējām kārtīm!

apēc tu šodien 
- < vēlu pārnāci 

no skolas?"
C asesbiedru jociņi -  v 

-eviens mani ^  
pamodināja, kad \  

:e czās stundas!" ^

' ! ad jau ta tev

'<

rse à karts

Pīķa desmitnieks, kas atradās 
kavas augšpusē...

plūsma
apgriež

c^nkārts: pīķa 
’vtnieks un 

s ra  desmitnieks 
/iens pret otru!

r . r  do čūsku, kā redzams zīmējumā. (Tu vari 
Bcot to garāku vai īsāku pēc savas patikas.)

[ : espiedīsi čūskas asti (tur, kur norāda 
rā  bulta), tā kustinās galvu (zilā bulta)!

lai sērkocins
norāda zaļa

nu pret

... pārvēršas par 
ercena desmitnieku!

kārtis.

Alfons uz papīra lapas uzzīmē futbola laukumu. 
"Panāc.. Snrukst. ft ^

Abi "treneri" rakstiski vienojas par komandu, ar 
kuru spēlēs, un par futbolistu krekliņu krāsu.
Visbeidzot Alfons jautā: "Un cik vārtu tu vēlies 

iesist?" Spruksts pieraksta vārtu skaitu -  un Alfons 
gluži vienkārši pieraksta par diviem vārtiem vairāk! 
Un uzvarētājs ir noskaidrots!







ZU D U SĪ PA SAU LE

Dāmas un kungi! šis robots 
dosies uz Planbosas planētu! 
Tas orot meklet un ķert dzīvus 

radījumus!

Lai parādītu ta spējas, mēs

Robots lidos uz Planbosas planētu 
meklēt citplanētiešus!



Kuš, mazie nejegas! Tēvocis 
Knaps aizrausies ar šo idejul

Tagad aicinām jūs aplūkot 
pašu kosmosa kuģi!

(  Bet tēvoci Donald! Fotoaparātā taču.
Labi! Visi aizgājuši! 
Pieiešu vēl tuvāk!Eh, iesim uz 

to raķeti!

Es neesmu marsietis, muļķa bleķi!



Kurpazudis
tēvocis

Donalds?

Tālu nebūs! Ja ilgi 
klaiņos, noredzēs startu!]

AIZIET!



Sasodīts, kur 
es esmu!?

Ak, mans pauris! Ei! Laidiet 
mani laukā no 
konserviem!/

Tā laikam ir muļķīga 
robota garāža! Vai! Es tiem zinātniekiem 

vēl radīšu!



PO! Jānobildē vismaz kāda 
ainava! Nakamie Zemes viesi! 
mācīsies no manām kļūdām!

Eh, ka man neiet!

Protams'. Pa ceļam uz 
Marsa brīvdienām!

Varat mani 
aizvest līdz 

Zemei?
Ak. no Zemes? Ja gribi, mēs 

varam tevi turp aizvest!

Zemes ļaudis man neticēs! 
Vai varu jūs nobildēt?VSrojam tavu neparasto nosēšanos 

un nospriedām, ka esi ķezā!

Ak. cfl 
zem i»



Ar šīm bildēm es kļūšu bagāts un 
slavens! Mani rādis filmās, varbūt 

pat komiksos!

Pieaugušie! Ko no viņiem var gribēt?



PA G ĀTNES BALSS



• «TV,

Laiks pieņemt galīgo lēmumu! 
Zauds tas, kurš padodas vai gu 

uz lāpstiņām!



Es pats! Ar prieku 
tev apgriezīšu 

v kaklu!

Labi! Makdaki arī ir 
izvēlējušies cīkstoni!Runa, Villij! 

Kurš kausies par 
Beverviliem?

Bet... bet... ka gan es uzveikšu 
to muskuļkalnu!?

Tev izdosies, tēvoci! Atceries Misisipi! 
Atceries Klondaiku!

Tev jāuzvar! Tu 
esi Makdaks!

Nāksies! Mol lija 
izvēlējas tevil





Putekļos
samaisu! Uzvarai Bevervili 

uzvarējuši!

°*r
KHEK!

Dari kaut 
ko, tēvoc!

Nevaru, zēni! 
Sis briesmonis ;i 
daudz resnāks!

^Hahahahaha!

Te ir pagātne, 
atceries to! Ja nu 
mos zaudēsim, ko 

tad?

Tev jacensas, tevoc! Laika saikne 
ir briesmās! Visa tava 

________ nauda pazudīs/ Neparedzamas sekas! 
Laika plūsma sajuks! 
Varbūt mēs nemaz 

nepiedzimsim: Varbūt 
nomirsim nabagmaja!

NABAGMAJA!

NABAGMĀJĀ!



Mani mazuļi! Mana > 
naudina! Es jus nelaimē 

------ —-----r neatstāšu: >

Makdaki nepado
das! Nekad!

Запет, Bevervil! 
Saņem!

Bet Villijs 
pirmais 

noguldīja 
jūsējo!

Uzvara! Makdaki 
ir uzvarējuši!

Bet viņš pārāk < 
sapriecājās! Vaja< 
likt uz lāpstiņām! 

ir likums'
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BRUNO &EZBREMZE
Veiksmīga operācija

KNAPS MAKDAKI
U.< Llkum» un Haos

DONALDS DAKS
īrnieki nākl >

MIKUS
B a n o b a e  N a b o b s

K atrā  a ttē lā  viens bērns rīkojas neuzmanīgi. 
Ko viņš dara nepareizi?  
Kā rīkotos tu  ka trā  situācijā?  
No kā  jāuzm anās   , ______ 
šajos gadījumos?

S av as p ā rd o m as  
u z ra k s t i  u n  sū ti:
CSDD, M iera  ie lā  25 . 
rtīgft, LV 1001 
a i n o rā d i KONKURSAM .

Ž u rn ā lu  k a t ra  m ēneēa  2 . un 16. d a tu m ā  m eklē  p re s e s  k io s k o s  un p a s ta  n o d a |ā 6


