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T u ,  S p r u l a t l ņ ,  f u r p m d k  c e n f l e s  n e b a i d ī t i e s ,  u n , 
k a d T ev neveicas — mdģini v®Ireiz, tac/ 
noteikti izdosies. Tu Izskatījies ļofi izbijies 
komiksa "Tigertransports , kad devi tīģerim 
sinepes. Taeu viss b e id z a s  la b i, un tīģeris 
aizgāja šķaudīdams. Vai t<5 nebija laba uzvara 
P*r lxii]«m? T d  turp'”'̂

Tēvod Knapi Laimk 
Jauno Gadu! Novi 

Jev nebūt tik skopa 
un ļaunajā gat 

nopirkt brāļadēB* 
skaistas dāvana

Sveiciens Suņapuikām 
uz cietumu! Lai gan 
viņi stāstos it kā 
I ir ļaunie varoņi,
Leldei Tomasa 
| tomēr viņi 
šķiet
simpātiski

Čau, Mikij! Es 
iepazistināSu Tevi 
ar savu suni. Viņu 
sauc Sultāns. •  
Viņš ir brūns ar 
dzeltenmelnu 
krūti. Būdams 
maziņš, viņš tomēr

\PieKnapa Makdaka iesim, 
Viņam laimi liesim.

\ Lai gadā jaunajā 
Laime tam uzsmaida.

\Knap, pelni daudz naudas, un lai
Tev nav lieku izdevumu! \

m f f m

rej, kož rokās un 
pleš drēbes. Be 
lūdzu uzraksti
grāmatu par manu 
Sultānu! -

Inga Šeļikova

Donaldam Dakam M •,

B l

Bruno Bezbremze! 
Laimīgu Jauno gadu! 

Novēlu Tev Jaunajā gac 
izgudrot vislabāko 

mašīnu pasaulē! Lai Tê  
veicas!

RonaVdsMoiefco

Šimenel viesim,

PmU, Te+ MjtaMtfāpocfa
šorpttkoL d n iu  «r a tta t

g tJ r tn iititt tr  A iitm m tm t
t iU , U ip n p tfiC ts  m auti p u *

7t»*« drupu* m S  Vēlu veiksmīgākam kļūt 
mcmm&f* T a d  vēl gudrākam Tev būt

/  Veiksme noder daudzās vietās,

W
w

Gudrība -  tā lielās lietās.

Donald, novēlu Tev nekad nesaplēst 
nevienu egles mantiņu, nenokrist no 
kāpnēm, nesajaukt egli ar kurināmo!

Jānis Poruks

tarteri, novēlu Tev laimīgi 
mierīgi, bez Kļūmēm 
sagaidīt visuš svētKus, b&: 
Jaunajā gadā -  la i būtu m  
mazāK misēkļu, neveiKsmjt* 
un zilumu!

TiK, Tīk, Tri. 
mīļie, mazie.- 

Četu, Ka Jums biji 
neaizmirstami 

ZiemassvētKi, bei 
Jaunajā gada 

dauc 
piedzīvojumi 

atKlājumu, b u  
drosmīgiem, 

atjautīgiem ariļ 
turpmākļ

Mārtiņš PunKa



Bet tu teici, ka riekstu sūtījumi esot Tas tiesa! Es pat nevaru sazvanīt 
salas strādniekus! Tāpēc mēs esam šeit! 
Es pats gribu uz vietas tikt galā ar visām
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Labāk brauciet atpakaļ! 
tūliņ! Tuvojas vulkānā I 

izvirdums!

Koo? Vulkāns klusē jau 200 gadus! 
Kad es nopirku šO'Salu, zinātnieki teica, 

i tas ir izdzisis uz visiem laikiem'

Varbūt jūsu zinātnieki paši bija padzisušn 
Tēvoci Knap! Jūtat, kas

notiek?



.. man nepatīk pamest labu darbavietu,^ 
taču es labāk nodarbojos ar mazāk 

bīstamam lietam ... varbūt haizivju zveju

Šķiet, tev taisnībā! 
Leciet iekšā, zēni!

Pareizi darīji, 
tēvoci Knap!

Mierini sevi pats 
Donaldf

a gan... ppt kāpe 
mes griezāmies 

atpakaļ?

Es ieteiktu jums un jūsu brājadeliem sekot 
manam paraugam un pazust no šejienes!

Tavam direktoram taisnība!
Brauksim, tēvoci Knap! Mani nesilda iespēja

sadegt ugunīgā lavas straumē! J





Vispirms mes paslepeni 
izlūkosim celtnes!

Vulkāns! Es \Ludzu! PievaldT 
gribu majas! \ savu knābi! 
Dakburga! /Palīdzi aprūpēt 

/lāias! Palīgā! /manu īpašumu,
V  un viss būs 

Bļfr^— kārtTbā!____

№



Hehe! Nu mums 
vairs nevajag 

"vulkānu”!
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Un vai ir kāda labāka 
zelta noliktava nekā 

šeit? r

To jus labi pateicāt: es 
esmu tik gudrs!Jo kas gan līdīs 

iekšā vulkānā, 
kurš "darbojas"?

Y  Jūs mani pietiekami y 
nenovērtējāt, Makdak! Ja es 
esmu tik gudrs, ka izgudroju 

visu šito, ziniet, ka es 
izgudroju arī signalizāciju j  

^  pret okšķeriem! ^ /4

Pīkstiet, cik jums 
tīk! Neviens jūs 
-7-t nedzirdēs!

Palīgāāā!
Es atstāšu salu un zeltu ņemšu līdz! 

Taču vispirms es iedarbinašu vulkānu! 
Ar jums tur iekšā! He, he!
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Nemetiet tos nost! Jūs taču negribētu 
iekrist ūdenī un noslīkt ar visiem 

glābšanas riņķiem kaklā!

Un ta - Nekad nebija ienācis prātā, ka 
uz šīs salas es kokosriekstu j 

vietā nodarbošos ar zeltuH
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f  Mani sauc Brīvratnieks Nominis, esmu ^  
Nomina velosipēdu firmas galva! Cik jauks 1 

' divritenis! Vai pats taisījāt?
r -m

Protams, ka pats! M

1 X* rf/hJĒ

v  V r ^ r v  /v L a l r ikv. /V I gJ9 i r

^ / / r

Lieliski! Es vēlos 
pirkt tiesības uz tava 
dizaina izmantošanu! 
Sāksim biznesu, un 

tā būs LIELA 
nauda!

Pēc dažam 
dienam —
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Sprukst! Sprukst! ^Atvainojiet, puiši! Man ir svarīga 
Pagaidi - tu apsolīji 1 tikšanās par Sprukstriteni! ^  

nākt zvejot!

Be - bet Sprukst...?!

f  Laipni lūdzam, Sprukst! Lūdzam, lūdzam! 
Musu tirgus plaukst!Mjā! Kas ar 

Sprukstu lēcies?
Ja, pirmo reizi viņš 
tā atsakas no zivīm!

Un ta Spruksts kļuva 
par uzņēmuma 

attīstības plānotāju -

Vai nevēlaties izveidot mums vēl 
kādas preces šajā gaumē? Kads sprukstgailītis jums 

v vairāk ietu pie sirds?
Ar riekstiem 
saprotams!

Musu firma] ir vairāk 
naudas kā jebkad!

te, ha! Spruksta modes 
kliedziens gāž kalnusU SPRUKSTU

KREKLIŅI

Ja, draugs! 
He, he!

Pēc nedēļas -



' Vaimandieniņ!
Vai nebūs par daudz 

visa kā? Izklausās, ka 
tādas mašīnas šoferim 

vajadzēs arī 
sprukstiesības

Galvu 
augšā! Ja 

| vajadzēs, būs 
arī tadas!
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Un priekšmeti man vienmer Visas pilsētas varda es gribētu jums ^ 
pasniegt šo medaļuUus padarījāt musu 
pilsētu drošāku, glītāku un daudz daudz 

tādu - he, jocīgāku!

Sprukstakungs, 
[Sprukstakungs, lūdzu 

interviju!

Vai tiesa, ka jūsu intejektuālais 
koeficients ir zemāks kā

fllierrļeznim? _^-Vai tiesai
ka jūs nēsājat 

79. izmēra 
kedas?
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Sveiki visiem, jūs vērojat raidījumu "Kas jauns 
Mūsu viesis ir profesors Riekstiņs - sakiet, 

profesor, kas tad īsti ir SPRliKSTS?

Nu redzat, mūsdienu cilvēkiem ir tieksmes pēc ...

G LĀ B IE T!

Fūūū! Beidzot izmuku 
no žurnālistiem! Jāiesledz 

talradis un jāatpušas!



fc-es nezinu ļ  
Nolaid mūs leji 

lejā gribu! |
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T Dāra e Dakburgas iedzīvo 
tājiī Man ir tas gods atklāt 
pieminekli burvīgākajam 

dakburdzēnam, kāds vien šeit 
s. ir dzīvojis! j

r Tas ir Špruksts! Viņš ne tikai^ 
pārveidojis mūsu pilsētu par 

sprukstainu preču zemi, viņš arī 
izglāba mūsu kroņa dārgumus!

Pēc divām 
dienām -

URĀĀA!





Uh! Atri gan!
Es šeit klauvēju jau 

desmit minūtes!
KAULU SAPES

Ai, piedod, es neko nedzirdeju tada troksni! 
Es vilku savas kastes un lādes šurpu turpu!

Man kaju 
pirkstiņos ir 

tirpoņa!

Man tirpst ķepas, tas nozīme, 
ka drīz snigs! Tātad steigšus 
jāsagatavo apģērbi ziemai!

īsts kaujas lauks! 
Kam tev to visu vajag

MMM! Zināju, ka par sniegu 
vesta pelekas debesis, nevis 
kaut kadas kaulu sāpes! Kam 

tikai cilvēki nenotic? ^

Tas nozīmē, ka tu negribi 
kavēt laiku, lai pastaigātos 

ar mani? ^

Baidos, 
ka ne!



J\ads naklUn man 1 
šķiet, ka esjjazīstu < 

šos viltīgos sļūcošos 
solus! >

Un kapec man nepašupot 
ausi gar logu un nepalūkot, ko 
. šie divi bieži nodomājuši! j

Vesels, Brālīt Laci! Jūties ̂  
bada? Ko tu teiktu par trušu 
k medībām? j

f  M-mans 
reimatisms!! Man 

.teica, ka tuvojoties 
L  sniegs! .

Esmu lācis, atceries to! (ZAAAVS!)
M-man jaliekas uz auss, kad 

------  ziema naki — >

negāji!

Re, re, es taču teicu! SNIEG!f  Es jau palieku 
vecs! Un vispār, visi 

lāči laižas ziemas 
V, miegā!

Es zināju, ka ir 
laiks iet čučēt!

Nu tad vienreiz nekļūdījos! 
Tas ir brālītis Lapsa! Iet pie 

bralīša Lača!



(ZAAAVSJ) Pamodini pec 
mēnešiem četriem! Ehe! Tas tak 

nav sniegs! 
Tas ir papīrs!

Manas 
salvetītes 

lieti noderēja!

Nu gan man ir pareizais 
noskaņojums truša medībām!

Hrrr! Ka es tevi 
kampšu ...!

Tu jau nevari! Hi - hi!

Tas slīpētais trusis gribēja 
, mani apmuļķot, vuš?!
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rNe gluži! Kā lai tev pasaka... redzi, ^  Ak tā! 
mans TV sabojājās, un es dom ā ju ...^^ap ļīsa^

J j g

ui Y\ r l

_ _



Карее tu man atrak to j  Tu jau arī neprasīji! J]
notoir*i9 _____ _________________________^ I
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Rajona veikalā jābūt 
mebeļu nodaL.ai!
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Un nu mes piēsledžamies 
Finālspēlei Zosu lejā!

Piedodiet, kungs! Ceturtdienas Baidos, ka jums irT  Ak, atstājiet mani tepat! 
laiks doties! )  Nu ludzu!
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Un tāpēc atnesu savu 
pārnēsājamo tālrādi!

Vai tu re! ^

Protams! Gluži vai tā, it kā dzīvē bez futbola būtu arī 
citas lietas! Un pārgājiens noteikti ir noderīgāks manai 

veselībai!
Un ta -
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PLOPS
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^ n a c c c O ļittf&
Būsim ļoti priecīgi, ja atbildēsi uz aptaujas jautājumiem! Tavas domas par ēmu 

avīzēm un žurnāliem Latvijā ir ļoti nozīmīgas, lai tos varētu veidot vēl m ere* . s' 
Ņem tīru papīru! Izlasi, izraugies un katra jautājuma numuram klāt pie  ̂ s 

atbilsošus piedāvāto atbilžu burtus! Ja tev ir pavisam cita atbilde, uzraksti to.

IL Iemīļotākais preses izdevums (vari 
j izraudāties trīs variantus)

Tev 
A Ezis 
B Kāpēcis 
C Kurmītis 
DLaBA

Tavam draugam ļ 
A Ezis 
B Kāpēcis 
C Kurmītis 
DLaBA

E Mickey Mouse E Mickey Mouse 
F Zīlīte F Zīlīte
G Gnoms G Gnoms 
H...? H...?

2. Kas Tevi pamudina iegādāties avīzi,
v - ,  . žurnālu?A Pats to veļos
B Draugi lasa
C Skolotāji iesaka
D Vecāki iesaka
E ...?

3. Bērnu preses izdevumos Tev vislabāk patīk: 
A Stāsti, pasakas 
B Dzejoļi
Ctaonnatīvi raksti, ziņas par kaut ko 

E Dažadi praktiski uzdevumi

4. Ja Tev būtu 25 rbļ., Tu iegādātos:
A Pingvīna saldējumu 
B Mickey Mouse 
C...?

ļ 5. Ko Tu gribētu redzēt Mickey Mouse pēdējā lappusē?
A Dažādas aptaujas 
B Apsveikumus, sludinājumus 

VC Komercdarījumu reklāmas 
E Bērnu zīmējumus 
F Spēlīti, labirintu, mīklu u.tml.
E...?

p,



Tikai viens cejš aizvedīs Donaldu un viņa brāļadēlus uz vienu no mājām 
zīmējuma augšā. Tātad kurp viņi brauks un pa kuru ceļu? To Tu uzzināsi, ja 
ievērosi šādus noteikumus: krustojumi ir atzīmēti ar punktiem un zvaigznītēm. 
Punkts nozīmē pagriezienu pa labi, bet zvaigzne -  pa kreisi.
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