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VEIKSMES MEDNIEKS

Latviskojis Andris Akm entiņš

Nu ;abi... esm u visnelaimīgākais 
radījums uz zemes!

Katram nelaimes 
putnam ir kads 

draugs, tikai man 
nav neviena...









Es labi saprotos 
zvēriņiem!

Jl 3©© Paldies, Mikij!Sprukst, 
tev labi 
padodas 

šis darbs!

Tikai ne a r ja 
Viņam nemaz

Lauviņ, mīl 
Vienu karoti par māmiņu!

NabadziņŠ! Kas gan viņu nomāc!

Pēc kad a  
la ic iņ a  -

Viņš nemaz vain 
neizskatās pēc 
zvēru karaļa!

Zvēru karaļa?
Vurš! 

Lūk, kas 
jādara!

Lai kā tas 
izskautos, 

viņš ,



Helbi, vai tu redzi? Ko šis glumais t jp s _ >  
te dara, atkal _grib Y ļ

viens savākt visas 
balvas?

Ak. saņemies, 
brālēn fP ataup 

rūpes rītam!Varens lācis! 
Uzdavāšu to 

Deizijai!

Kur iesim vispirms? Tie 
vilcieniņi šķiet draudīgi...

Klau! Jūs taču esat miljonais 
Rūceņparka viesis!
Jums n a v ja g a id a ,

rinda! )  j .

RINDA

GRIBI GAIDĪT 
2 STUNDAS?

Atkal glumajiem veicas! Tas 
taču ir Cietsmaidis, vai ne?Cik laipni! Nāc, 

C ietsm aidi!
Super! Tikām paša 

pirmaja vagonā!

Kāpēc viņam  nav 
jagaida rindā?

Te mes visu labi 
redzēsim!

Vai tu nemaz 
nepriecājies? Veēēe!^



Vai varu jū s  lūg t uz brīdi? 
Mes filmējam_parka reklā

mu. un jus  varat 
piedalīties!

Neticami! Sen nebiju tā priecājies!.

Halo! Vai dzirdat?

Pirmajā vagonā bija kamera, kas filmēja, kā 
ius līksmojat par braucienu! 
~ i  Mes maksāsim, ja  

te ju . _  izmantosim jūsu
V bildes!

Sef, tas ir jauki, 
bet šis zellis ir pats 

Cietsmaidis! Neviens 
nepriecāsies redzot, kā 

v iņš priecajasl ,

Paturi to naudu, 
Donald! Tu tik  labi 

viņiem  pateici!

Paklau! Mans brālēns ir lāga 
zēns. jum s ir paveicies, ka 

drīkstat viņu filmēt!

Labi, lab i.... Parakstiet 
līgumu, mēs jum s naudu

Iesim kaut ko apēst: 
Tu esi mani 
iepriecinājis!

Tēvocis Donaids 
tagad noteikti 

mēģinās piešmaukt 
C ietsm aid i! >

*V \Y \Y \Y w



Vai negribat paņem t tos ziedus? 
Varat tos pa tu rēt 1

Piedodiet, kuņas! Apču! Kāds te 
atstāja ziedus, bet man ir

Es nopirkšu tev 
saldējum u! Kāds 

tev garšo?

Atrak, Donald! 
Te vēl tik daudz 

izklaižu!

Cik burvīgi! 
M an ja u  ir  divas 

dāvanas Deizijai!

.Bet m an vel vajag m azliet naudas, jo  vairāk - j o  
lab āk i Jāķeras pie  s jiprlem  līdzekļiem ! Dārao brā lēn! 

Labi, ka tu atnaci! 
Esmu tik priecīgs!

Ārprāts, es viņu 
apkam pu! Vā! Loterijas  

bije te ! Mana 
lielā cerība!

Vai viss kārtībā, 
Donald?



Teātris ir tepat aiz stūra!

Protams! Ejiet vien 
tālāk! Man vajag 

piezvanīt!



Beidzot man pietiks naudas, lai izklaidētu 
Deiziju visu dzīvi -  un vēl mazliet!

Esmu aļzrunajis divas 
tabakas vietas, jā, 

Donaldam Dakam...

Tad lūk, kur tu 
aizmuki!

Es jau zināju, ka tu tīšām esi tik laipns
------------ — pret  mani?
Nē! Es... V

Man viss ir 
vienalga!

Tu to darīji tikai manas nejēdzīgās 
veiksmes aēl! Tu mani _  - — 

piekrāpi. Donald! \ 1/ f  paķ|au

Es nē... tas ir 
es gribēju... n 

bija nelaime.

Vai tas nav veiksmīgais Cietsmaidis? Ak! Nabaga 
C ietsm aidis!

Kas tad tev? Draugu 
par daudz?

Jā! Ak, kaut 
man kaut reizi 

tā veiktos!
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Pag, Cietsmaidi! 
Ludzu, piedod! V- Es uzvedos neglīti! 

f Ļauj man laboties!

Nāc uz teātri kopā ar 
mani un Deiziju! izrāde 

būs lieliska!

' -------------N T

Ne, es 
negribu...

7  Lūūūdzu, nem biļetes un nāc mums līdzi!
'__________ _ Mēs priecāsimies!

>l. V

Pagaidi, es tikai nopirkšu 
trešo biļeti! Tūlīt būšu!

Mazais atziņas, ka puķes dabūjis no 
tēvoča! Tas tev, māt!Es nepazaudeju

savas puķes.
saprati?



Ko vēl neizdomāsi, sīkais 
bandīt! Prom no manām 

_________ acīm!______  .

Viņš gan ir 
varens vīrs!Skatieties! Cietsm aidi! 

V iņš svaidās ar naudul
N ēeeēē! Mana naudiņa!

\Turies: tēvoci Donald!

Luk, Smīku ģimene! Precizējot aprēķinus,
—r ------------- - izrādījās, ka viņi ir
(  f  \  m iljonie parka viesi!

Ak, te jūs esat! 
Es jūs meklēju! 

Ir notikusi kjūoa..



Vins man atvēra acis
Es tacu bēdājos par

niekiem!

Domā, bija prāta darbs 
rosudzēt Deizijas tantei, ka 
Donalds šodien uzvedās?

asraia

Kas tad tas? Vai 
mana loterija biļete 

315365?

Es to nevaru pieradīt, ti 
varu izgāzt dusmas uz



N A U D IŅ A  SN IEG Ā

LABAK
NENĀC!



G S K r i ^

N A U D IŅ A  SN IE G Ā













IED O M A S

U ļ l  Ekscentriskais 
|ļj f ļ  amerikāņu 

miljonārs 
m J  Randolfs Hersts 

bija īsts tālruņu 
fanātiķis. Viņa mājās 

un dārzā nebija neviena 
stūrīša, kur neatskanētu 

tālruņu zvani. Pat no 
koku dobumiem bija 

dzirdami tālruņu tre||i!
(Ja Hersts dzīvotu 

mūsdienās, viņam būtu 
SĢH simtiem mobilo 

tālruņu aparātu!)

Kada Malaizijas cilts dienu un nakti 
mitinās laivās. Izkāpjot krastā, 
viņus moka 
sauszemes
slimība. V T m

Kādu Kanādas 
Toronto pilsētas 

bankas 
aplaupītāju 
apcietināja 

)  bridi, kad 
A  viņa, bēgot 
^ /a r  velosipēdu, 

paslīdēja uz 
banāna mizas.

Slavenais franču dzejnieks Moljērs nomira u 
skatuves. Tobrīd viņš spēlēja galveno lomu 
savā lugā "Iedomu slimnieks".

Pirms vairāk nekā 200 gadiem 
kāds angļu tirgotājs piedāvāja 
alu kubiņos. Uzlejot tiem ūdeni, 
veidojās putojošs miežu padzēriens!

SAUSZEMES
SLIM ĪBA

ALUS KUBINI

Bruno Bezbremze piedāvā:

Nojaukšanai paredzēta vairāk 
nekā simts gadus veca ēka ar 

sešām istabām. Kas tur ipašs?
Lūk, kas! 

Uz šīs mājas nojaukšanu | 
ieradās īpaša ekspertu 

komanda -  piecpadsmit 
profesionāli angļu karatē cīnītāji 

sešās stundās māju sadalīja 
sīkos gabaliņos. Tas bija speciāls 

izklaides uzvedums labdarīgiem 
mērķiem. Noslēgumā, kā jau tas 

karatē cīnītājiem pieklājas, | 
veiklie jaucēji ļ 

paklanījās 
savam 

pretiniekam! |



2 0 2  - ēt&ļa dzīvība bripsmāe!

k
[ivju ērglis no gaisa metas virsū savam 

zvīņotajam upurim. Tā nagi dzifi 
iecērtas asaru un mencu mugurās* 

Iznākums ir bēdīgs tad, ja upuris 
izrādās tik smags, ka ērglis to 

nespēj pacelt. Tad plēsonīgais 
putns uz visiem laikiem 

pazūd zem ūdens.

Kāda laime, ka mēs 
neēdam tik daudz 

kā mazie kolibri! j 
Varbūt tomēr! 

žēl, ka ne? • 
Lai kā tur arī nebūtu: | 

olibri vienā dienā apēd | 
trīsreiz vairāk baribas 1 

nekā pats sver. J 
Ja cilvēkam būtu ( 
tāda apetīte, tad | 

pieaudzis vīrietis dienā I 
notiesātu vairāk par 200 ļ 
picām. (Cik apēstu tu, ja ( 

viena pica sver 300g?) |

Mērkaķiem uzbrūk čūskas, ērgļi, 
paviāni un leopardi. Tā kā no čūskām 
jāizvairās citādāk nekā no ērgļiem, 
pret katru uzbrucēju ir izgudroti savi 
aizsargsaucieni!

Lai tie neaizripotu. Strādājot uz 20 m 
augstām stalažām, ripojošs zīmulis 
būtu samērā neparocīgs darbariks!

Čūskas ir aukstasiņu' 
dzīvnieki. Tas nozimē, ka to ķermeņa temperatūra vienmēr ir tāda 

t  pet kā apkārtējās vides temperatūra. (Siltasiņu būtnēm kā mums, 
cilvēkiem, tā visu laiku ir aptuveni 37° pēc Celsija skalas. 

Visaktīvākās čūskas ir tad, ja to ķermeņa temperatūra ir 33°. 
Ja tā ir zemāka, čūskas ir "slinkas un mazkustīgas". 

Tāpēc cirkā čūskas pirms uzstāšanās vienkārši atdzesē!



f  Kur jūs iemācījāties rīkoties ar jaunāko tehniku I?

Cietumā! Mums_pietika 
laika mac7bār"

3t vispirms sasaldēsim jauno 
pretzagļu sistēmuI





i s m i p g  ш т ь ш т

SIM TSUNVIENS D U KSIS
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Rakstules jaunkundzei taisnībai Ŝjļ
Sargsuņi tačupatiesībā ir





APČHIII! Ak, Daka kungs! Man no mazās Anneles pēkšr 
metas pumpas! Kāds prieks, ka piekritāt viņu 

pieņemt pie sevis!

Avīzē? Ks 
notiek'

“Meklējat j 
Nāciet pie Dons 
pieņems, un tā I 

Sasodīts!

10 "Klair 
in mēs f 
varētu

Mēs cerējām, ka 
sadzīvos ar jauNē, nebūt 

ne viens -
suņu majas" 
priecīgi, ja i 

pieņemt kad 
pārīti mūsu 
suņu! blusainis ļ 

'  maisaspa ļ 
manu pagalmu! 

jau mēnesi! I



Tēvoci Knap? Es 
vainīgs! Kāpēc te

Vai nepriecājies, kad 
uzzināji, cik sirsnīgiproti 
aprūpēt dzīvniekus? Cik 

daudz tur ir?

Ja gribi kādu šķirni 
paturēt, tad dari tolGrūti pateikti Kāds 

iimts suņu un divsimt 
šķirņu jau nu būs!

Bet pārejās, lūdzu, 
atved pie 

■  manis!

Simts? Donalds 
nu gan pārspīlē!

Nešau-% 
bies ne < 

, m irkli!!!^





Sargi iet projām! Un tie 
astes vēdinātai! nespēs 

mums traucēt!

Turieties, Rakstules 
jaunkundz! Es jau nāku!Sēdi, mazais! E... 

tēvoc, tas nebūs 
viegli!

Mēs arī nākam, 
Knap Makdak! 

He, he!





Laid vaļā naudas
maisu, tu, bendesmaiss!.

A R H H H !

Cik jauki, ka jūs mums 
sviežat ar naudu, 
Makdak, bet tas ir 

par maz!

Labāk atver lielo seifu! 
Citādi... t

Donald!
Kas te 
notiek?

Ko tu man saki, 
stāsti to saviem 

-  suņiem!

GRML!













r ~ ------------------m
-Tad Donalds un Cietsmaidis 
parodija savu varonību

“Es mācēju izmantot 
pretinieka svaru! Jo tas

Suņapuikam nebija 
g rū ti- ’’



Žurnālu katra m ēneša 2. un 16. datui

Vēsturiskās sac īkstes
Pirms Donald® dabū pa pirkstiem 

ar strāvu. vigā tomēr paspēj uz 
s^brīdi k|ūt par izcilu zinātnieku!

Un turpmāko pusgadu 
vairs nemazgā» traukusi Kāpēc?

Viens slikts d arbs
Lai labāk atcerētos, kādi darbi 
ir labi, jaunajiem mežsusuriem 
jāuzzina, kādi darbi ir slikti. . 
Nu kaut vai vienu, bet sliktu ' 
darbu... lūdzu) A

Sprukstvīzija1
Ja cilvēks pārāk daudz skatās televizoru.] 
viņā pats var kļūt līdzīgs televizoram. Ar 

Sprukstu ir vēl sliktāk -  viņā līdzinās, 
visām programmām pēc kārtas'i

Sapņu ķivere
Ceļot pa sapņiem var divējādi -  var lastt 

t komiksus, bet var arī aizņemties sapņu 
ķiveri no Bruno - ja  vien viņā Ir atgriezies nc 
pēdējā sapņa, kurā gandrīz vai ap precējās!

Meklētājs
u kāptu taksometrā, kuram pie stūre* 

sēž Spruksts? Ja tu riezini, kurp ted 
ļ jānok|ūst, kāp droši Iekšā -  Spruks?# 

tevi noteikti nogādās tieši


