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Kartupeļus! 1 
Izbeidz, tevoc! _ 

Varbūt eaienkarte 
tomēr vajadzētu 

nedaudz 
dažadības! ^f KAĶU

ĒSMA-
lētaki

Cerams, kartupeļus te 
var dabūt ar atlaidi!

Un svaigi dārzeņi!
Kads bifšteks 

arī netraucetu!

Un siers, un 
augli salaaja

Kartupeļi -  phe! Ja nav vanti kartupeli 
tad ir cepti!

Vai
sagriezti

zupa!

KARTUPEL
Vai kartupeļu 

biezenis!

Zeni, ius labi zināt, ka man trūkst naudas, lai 
pirktu gaļu un svaigus dārzeņus, sieru un 

augļus saldajiejn, jo man taču 
algu maksa tēvocis Knaps!

Tas jau izrunāts simtiem 
reižu, zeni! Prasīt tēvocim 

Knapam lielāku algu ir 
bezcerīgi!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Jums taisnība, puiši! 
lešu pie tēvoča Knapa 

un tūlīt!
:V . varbūt 
pieprasīt!

-mm! Nez vai šo darbu varētu uzticēt savam 
.s.aiam krustdēlam? Varbut_viņam neizdosies 

pilnīgi izgāzties, bet daļēja neveiksme
patiesība ir tas pats, kas daļēja v e ik s m e !^

Starp citu, man pašam izdevīgi 
uzvelt Donaldam kādu īpaši grutu 

uzdevumu, he, ne! A

Mes gribam bagatinat uzturu!
Un tapec -  pieprasu J a i tu man dod

___  labaku darbu un
{ paaugstini \

7  algu! )

Tēvoci Knap, zeniem apnicis est 
plikus kartupeļus! Un man arī!

Dmaju, Donald, ka esi pelnījis 
baku darbu -  un man tads ir 

speciāli tev!

Tu vari_sakt ievākt paradus 7  
kaut vai tūlīt! Lielāku algu dabūsi
līdzko pieradīsi \----------
savas spējas ) 

jaunaja
darba! I 'W

Lieliski!

Ķemi! Tik daudz _ 
darama, ka šonedeļ 

nav pat laika 
atprasīt 

paradus!



Pat. ja  viņš atstieptu pilnu 
čemodānu ar naudu, es varē 
teikt, ka tas ir par 

un nekada 
algas 

pielikuma!

Hmm! Neviens 
neatbild!

„V lIH U U !
URGH!

Izrādās, ka vajag tikai piecirst kaju, un pat 
tēvocis Knaps atzīst, ka man ir taisnība! 

Nieks vien ir tas jaunais darbs, es saņemšu 
lielu algu, un visi mani apskaudīs!

Pirmais saraksta ir Carlijs 
Izsitējs, dzīvo Lauzto ribu 

ielā!

Carliis Izsitējs, kads savads 
vardsl Redzesim, varbūt man 
izdosies izsist no vina kadu 

naudinu!



Sitais palīdz rokam! 
Ka man patīk locīt 

dzelzišus!

Muti ciet, sīkbutne!
Pavisam 

nedaudz, tikai 
2500 dolāru!

Turpinies tu arī 
prom no 

šejienes!
Atā!

Turpinājums 10. Ipp.

Ciest nevaru,, ka manu treniņu 
traucē sadi mikrobi! .—

P_-p-p-piedodiet! 
Ludzu, neuztrau

cieties un 
tu-turpiniet!



Vui! Jaatzīst, ka projām tikt ir diezgan grūti!

Taču domāsim to labako -  salīdzļnot ar 
Izsitēju, parejie tēvoča Knapa paradnieki 

bus mierīgi ka jēriņi! _

Man jaatzīst -  šis Izsitējs bija 
^p iar spēcīgu priekš manis!

Hm! Puisis varda Eļlenieks! 
Strada kaut kur tepat!

Es mekleju 
Eļjenieku!

Vai zini, kur viņu 
sastapt?

Es viņu labi pazjstu 
Paturi šo te, tūlīt 

pasaukšu!



Phu! Knapļpaglabos! 
Gandrīz noķēra mani tas 

Knapa parādu 
I — ^  piedzinejs!

Janoverš viņa uzmanība! 
Lai viņš uztraucas par ko citu!

AHĀAĀARGHHHHH!

Kads atstajis durvis vaļa! Jo labak!Taču Donalds 
atri tika vaļa 
no drebuļa -

Dzīvo un mācies! Eļļennieks 
izspruka, bet es ķeršu citus! 

Piemeram, Ompasonu!

Kuku! Vai jus esat 
Ompasons?Vai te ir kads Ompasons?

Nāciet šurp, 
virtuve!



Labi! Taču 
vispirms...Naku ar ļums 

parunaties, 
Ompason!

...man japabeidz 
šis darbiņš! Paturi 

lūdzu!

Ak viņš! Tas ir cits 
Ompasons! Viņš te 

dzīvoja! Es esmu tikai 
santehniķis!

Hrrrrumph!
Kopš kura laika 

Ompasons ir 
_ santehniķis? 

Mana rīcība ir ziņas, 
ka jus esat ceļojumu aģents!

Pec pu 
stunda:

Viņš ir izbraucis! 
Bus pec meneša! 

varbūt...Kur tad 
viņš ir?

Vai jus tatad 
atzīstat, ka neesat 

Ompasons?!

Es esmu Ompasons! VĀĀĀĀĀĀ! 
Taču neīstais 
Ompasons!

Ka man neiet!
Jamaina taktika, skaidrs!
- 7  Nakamais ir virs varda 
l  Slipnis!

Labrīt! Tu_esi parada! 
Tūlīt mes par to 

parunasim!



Bet man nav ne smakas no 
naudas! Ne 
graša! Tici 

man!

Hm! Tīrs zelts, ko? Labi, 
Slipni, es to ņemu! Uzskati 
ka esi brīvs no paradiem!

Jauki! Jau pirmās odziņas! 
n Tēvocis Knaps 

priecāsies!

Japaskatas velreiz! Padoma; 
tīrs zelta... r

stienis?!
Ups!

Vai! Tas nemaz nav 
tīrs! Tas ir ķieģelis, 

y nokrasojs zelta 
I  krasa!



Vai! Viņš ir aizmucis! 
LUn paņēmis visu mantību!

r  Es atlaidu viņam 
paradu par vienu ķieģeli! 
Jajož atpakaļ un kārtīgi 

^  viņš japiežmiedz!
Oirta^T— 7 / — --- -

’  Akmansdies! 
Neesmu dabūjis ne graša, 

un palicis tikai viens vārds 
^  Andersena kundze!

Veca sieviņa, un izskatas nekaitīga! 
Ar vinu taču es

tikšu gala! \  ļ ±J ļ

Ak tad jus nakat no Knapa 
Makdaka kunga? Nāciet 

iekša, nāciet! Mans nelaiķa
k  ______ vīrs bija liels

ļ  Makdaka 
\  Hm... ipiekritejs!

/ f l l n  pat tad man bus jasaņemas! 
| h L Kurš gan pateiks, ko no tadas 
I  ļ § ^  var sagaidīt! ^— ,—

Luk, jaunais cilvēk, iedzeriet kapiju! 
Atvainojiet, bet nav man ne pieniņa^ 

v ne cukuriņa! Tie beidzas, tapat ka 
nauda!

Man jadabu kaut mazliet 
naudas! Vai nu viņa -  

vai es! ' xrr—



Mnnn! 
Un tas ir 

viss?!

Lai ta butu! Neesmu izcils paradu piedzinejs! 
Bet tu taču ļausi man turpinat veco kapeiku 

spodrinātājā darbu, tevoc?

Hehe! Gribētos redzet, 
ko mans iedomīgais 

krustdēls bus izspiedis 
no Izsitēja, Ellenieka un 

Slipņa!

Nn — ļa! Protams, mes vel 
nezinām, cļk daudz ir šaja 

cucina!

Donalds saņe
mas grūtajam 
pienākumam -

Viņai bija tikai cūciņas 
krajkasīte! Lai jau tēvocis 

Knaps pats to sasit -  mana 
sirds neļauj to darīt!

Paradu piedzineja darbs nav 
no vieglajiem, tevoc! Ja es 
pastastīšu, kadas nelaimes 

man gadijas...

Nedzese muti, 
Donald !_Radi 

rezultātu!

— <— r— ffid



I

Man neizdevās dabūt jaunu darbu
pie tēvoča Knapa, z e n i!_____
Mani izsvieda lauka -  r ~  

patiešam! /  _

Labak apsedies, tēvoci Donald, jo 
šis grasītis ir īsts pārsteigums! 

Cik man zināms...

mazo grasiti! Tēvocis Knaps bija 
sarkans no dusmām! _____

Dod man to 
aplūkot!

URRRRĀĀĀ!...tas ir vienīgais 
grasis _no 1884. 

gada sērijas! Tas 
maksa miljonu!

Ziniet, zeni, bija žel skatīties uz nabaga veco 
Andersena kundzi! Grasis tika ņemts no 

viņas cūciņas, tapec 
mums vajadzētu...



Tev gan ir laba 
sirds, Donald! 

Iesim! <

Tikmēr Hrmmm! Neko 
šis mujļa krustdēls 

nevar paveikt 
Ķ  ka nakas! _

/  ...dalīties šaja 
miljona ar 

vinu! }

Starp citu, paldies, ka iesviedi man 
pa pieri (khet he!) ar 1884. gada 
grasi! Tas tacu (hehe!) maksa... 

veselu miljonu!

Sveiks, tevocļ Knap! Vakara vējiņš 
uzdzen ēstgribu, vai ne? Ko??!

2ELTKÖKA
& co

Paņem tūkstoti! Tas par paradu! 
Atlikumu vari paturēt!

E s jikko  saku teret to naudu, vai redzi?! 
Zel, ka tu jau droši vien esi paēdis!

Starp citu, tēvoci Knap, ja kādreiz paliec 
bez darba, piezvani manj Labi Kapeiku 

- spodrinātāji man
m \ noderes!



t o p :

Sveiks, Sprukst! 
Kur steidzies?

Sakustradat jauna 
vieta! Esmu picu 

piegādātājs!

Es bušu Spruksts 
fon Pienesis!

Tev taisnība! Sapelnīšu naudu, nopirkšu 
teleskopu un verošu citplanetiesus!

Labi! Vismaz kaut kas 
prātīgs parmaiņas pec! Ak ne, 

Sprukst!



LukLkur tu esi! Sac beidzot 
strādāt! Tik daudz pasutījumu 
. nevar visu paspēt! i

DAKBUKC-AS 
PICU AT'RA 
PIEOAVE

DAKBURGAS
PICAS

Mašīna ir liela Dakburgas 
karte! Žigli aizved šitas un 
brauc pakal pec jaunam!

Sis picas ļanogada 
bez kavēšanas!

Vaivai! Nezināju, ka piegādātājām jaraksta 
tik daudz papīru! Man vajadzētu J 

sekretāri un šoferi! __________

Krabjulejas iela -  Slepena šķersieja -  Talum 
Ak vai, tas ir visas pilsētas malas!

Bez kartes te j- 
^ __ neiztikt! ---- -------- ļ/ 4 * *

/'A tv a in o jie t, nokavējos ar pasutījumu! Kadi 
[ p icu jus gribējāt -  ar anšoviem, četrcisiņu 
l dārzeņu vai juras kapostu vai tikai ar
V  ' tomātiem?

Izskatas, ka šis kungs kaut ko gaida 
Varbūt manu picu?



Traksļ Ja butu zinājis, ka viņš grib novājēt, 
butu piedavajis zemo kaloriju p ic u '- ja  vien tādas 

vispār ir! * " «r ī V — ---------

Idiots! Pica ir pēdējais, 
ko es gribētu!

AUTOBUSS UZ 
NOTIEVĒŠANAS 

EKSKURSIJU

Bankas iela 7!
Man ir pica uz šo adresi!

Beidzot Jauks sunīc!,

Vai atvedi 
manu picu?

Ja! Jusu suns 
jau to saņēma!

No jums 
4 dolāri!

Vai tu ņirgājies?! Suns to 
apeaa -  prasi viņam!

Labi! Vismaz tiku vaļa no 
vienas picas -  liela 

—- atruma!

SLURPS!

2



Hm! Klusums! Vajadzētu tačukadam  atsaukties! 
Atstāšu picu uz kapnem, pec
naudas atnakšu ------- 7/

velak! r  m\WwJFĀ

'HNhl!

Uh-ohh! Labak ne! Ja iau suņiem 
ta patīk picas^ kaķi ari 

tas apris!

Jadabu pica iekšpuse 
bet ka?!

Vai tiešam pie durvīm ’ 
zvanīja? Ta bus ta pica, ko 

pirms stundas 
r-flfcB» pasutīju! -

Varbūt es varu to 
drusku salocīt?

URK! Erk! Ka tu uzdrīksties atvilkties 
pusnakti un stuķet picu 

mana pastkastīte!!!



Šie cilvēki pasūtīja picu ar caliļ Ceru, ka 
šeit nedzīvo vistas peretaias!

Neviens neatbild! 
Cieši aizmiguši!

Labak veļu neka nekad! Ja 
viņi negrib picu tagad, var to 

apēst brokastis!

Ta droši vien ir 
guļamistaba!

Labvakar! Es atnesu 
jums G alapi-īiīiīīīn ī.. 

A A A A R G H KJ__
Vai tad zaglis klauvētu? Bet ja nu 

šis ir tads zaglis, kas klauvē?!

Visas picas 
aizvedu, kur 

vajag!

Pēc
stundas Zinu! Cilvekj par 

to jau sūdzējās! 
Tu esi atlaists!



"  Paskaties, kads 
ļapu klaļiens, Bruno! 

Musu pilsētai tas nenāks 
par labu! _Mes zaudēsim 

Sakoptakas pilsētas 
nosaukumu! ^

Hmm! Vajadzīgs 
kautkas žigls un 

Ietāks, ja?

Nelaime ta, ka 
Dakburgai trūkst naudas 

lapu grabejiem!

Paļaujieties uz 
mani, mer!

Es atrisinašu šo 
uzdevumu!

Vai tiešam, Bruno?Hmm! Vajadzīgs 
kaut kas žigls un 

Ietāks, ja?

Nelaime ta, ka 
Dakburgai trūkst naudas 

lapu grabejiem!

'  Jusu raizes 
beigušas, mer! Luk, 
Bruno Bezbremzes 

^  Sūcamtrauks!

Pec dažam  
dienam -

B « «



Un tas lapas, 
kas vel kokos?

Skatieties!

Bravo!
Ludzu, lapu 

te nav!

Ar šadu verķi 
var notīrīt visu 

Dilsetu!

Raidies, Bruno! 
Šonakt varēšu 
mierīgi gulēt!

§  _ Man ari 
( tads dampis 
jr noderetu!

Šodien bus 
spraiga darbdiena, 

mazo palīg!

Nakamaja
r ī tā -

'  Mazliet iekodīsim 
lai ir spēks, un sedī 
simies tajā sūcēja 

v  aiz loga... Ek! > 
—



Tas pazudis! 
Pa nakti nozagts!

Japaziņo
policijai!

Piedodiet, nav laika 
ar jums noņemties. Šorīt 
aplaupītas tjk daudzas 

bankas! Tas visas ir 
burtiski izslaucītas!

.A k
dievs!

Deram uz jnanu 
pedejo dolāru, ka 
sūcējam ar to ir 

kāds sakars!

Izslaucītas! 
Ta ir parak liela 

sakritība...

S V Ù Ù K S

Vai! T a jau  es 
domāju!

Viņš ir izsūcis gluži 
vai visu naudu no 

krātuves!

He, he!
Kas par verķīti! 
Izsūc banku pa 
. tīrāko! _

Tikmēr



Pasveiciniet Éruno 
Bezbremzi, ja satiekat!

Ak! Noķēru gan 
beidzot! Tajau do- 
naļu, ka tas ir Emīla 
Kerkla roku darbs! ^

Erk! Viņš muk 
projām!

Ka lai viņu 
aptur?Pfu! Noķeru 

ganf

VRUMM

Gaisa bremzes, 
leslegt!Nevar pieļaut, ka 

manu izgudrojumu 
izmanto 

noziedznieki!



Krā! 
Bezbremze, 

nemaisies pa 
kajam! ^

Spēlītē zaudēta, 
Emīl! Padodies!

r  Es tev 
drīzuma atriebšos 

par šito!

Neatriebsies
vis!

AAĀĀH! Drīz tu būsi 
aiz restem! 

He-he!

V Ā A Ā ĪĪĪ Ī !  
Izslēdz to 
vājprātu!

VLLLL!

Dāvinu jums vienu 
banku zagli un vel 
kravu ar laupījumu! 

He, he!

P O L I C I J A

Oho!
Bruno tīrīšanas 

talka iedarbojas arī 
uz noziedzniekiem, 
ne tikai uz lapam!



Ikviens, kam viņš 
ķeras klat, ir 

dimbā!
Henks Bidons, 

pārraides vaditajs, 
prasmīgi izjoko neko 

nesaprotošos upurus ar 
slēpto TV kameru!

Luk, viņš jau nak!

Šonedel veikli nomaskēta 
kamera filmēja Kirilu 

Zaptenieku, kurs lepni 
aplūko savu jauno 
auto! Skatieties!

Hehe!

Te nu es naku, 
mans skaistumin!

Zaptenieks, protams, 
nenojauš, ka “Traka 

kamera ir viņa auto 
vieta nolikusi 
jocīgu vāģi, 
kura visas 

skrūvītes ir 
vaļīgas!



Cik aspratigi! Joku auto 
.  Hoho!

Ar to gumijas 
saldējumu, 

hene! >

Vel labak 
neka pagajušaja 

nedeja!

KLIKK!

Henks Bidons teica2 ka viņš ar savu TV komandu 
rīt atbrauks un pārsteidzoši izazes r

tevoci Donaldu! „ J I.

Izdomāju!

Piemeram es viena mirklī atmaskotu 
visus Bidona jociņus! ----------

zsutisim viņam “Trako kameru”! Tūlīt 
zvanīšu uz Bidona kantori!

! Kļūstiet taču pieauguši! 
raidjjums domāts pfana_ 
urbejiem! Neviens normāls |  

cilvēks uz 
tādiem jokiem I  

neuzķertos!

Reizem tēvo
cis Donalds ir 
tik neciešami 

lielīgs!

Ja! Nez ka viņam pašam 
ietu taja raidījuma! , '

Vai tiesa, ka jums patīk lielīgi upur... e, 
vies[jusu_raidījuma, mister Bīdon? 

Musu tēvocis ir pats lielīgakais 
radījums uz zemes!



Nakamaja rīta Labi, labĻ zeni! 
Man te sis tas 
jauzraksta!

Ata, tēvoci Donald! 
Mes šodien iesim uz 

mežu filmēt mežonīgo 
dabu!

„H ehe ! TV ļaudis tūlīt b_us klat! 
Zel gan, ka zeni neredzes, cik

veikli es tieku gala_____________
ar visiem \“p»  A*\)

No šejienes mes lieliski 
parredzesim,_ka Bidons 

izjoko tēvoci!

\ f  Ej, kur tev deguns rada! Ja marsieši ir tas 
ļ labakais, ko slinka televīzija var 

izdomāt, ar mani tik 
stulbi jociņi neies 

cauri!

35

Dīvains dzīvnieks! 
Es visiem dāvinu 

biļetes par 
s, '50 dolāriem 
V gabala, bet 
W  mani dzen 

M \  prom!! ,

SANĀCIET!



Nu labi, tatad tie nebija 
no televīzijas! Toties 

tagad es bušu gatavs 
uz visu!

DZlNN’.

Hoho! “Trakas kameras” ļaudis gan 
mani zemu verte, ja doma, ka es |  

uzķeršos uz sīs tīģera 
makšķeres!



Kad Donalds 
atgūst 
samanu -

Ak vai! 
K-kas 

notika?

Jums palaimējas izglābties ar paris 
skrambam! Jus vispār esat pirmais

____ . kam izdevļes
dzīvam izklut no 

j s k  veca Mefistofela 
( ķetnām!

Ta jau domāju!_ 
Ieradusies “Trakas 

kameras” komanda! 
Viņi būs klat kuru 

katru mirkli!

DAKBURGAS

TV

Ak vel kadam patīk mani makšķernieku 
sacīkšu kausi! ____________

Hm! Laikam par tīģeri nevar 
spriest pec kožu

daudzuma! , ------a a -



Jus mus pieķerat 
noziedznieku loma! 
Ta tas ir! Mes J  
padodamies! j

Mes klusinām 
aiziesim! ,



Vispirms pazudslepta kamera, bet pec 
tam divi tēvaiņi no istabas!

Un manas 
balvas arī 

pazudušas! Rrr! 
Es daudz ko varu 
pieņemt ka joku, 
taču šoreiz gan 

“Traka kamera” ir 
aizgajusi par talu!

Es pateikšu tam Bidonam 
dažus spēcīgus vārdus!

7 Divi “Trakas 
kameras” aktieri 

telo zagjus? 
Es nesaprotu, 

par ko jūs
V runājāt!Ko jus  varat teikt 

sava laba, Bidona 
kungs?

Skatieties pats -  
mana komanda pusdieno! 

Mes pat vel neesam 
izkrāmējuši P  

k  tehniku!

Ehh! Nu labi! Toties man bija 
taisnība, kad teicu Tikām, Trikam 

un Tīkam, ka ‘Traka kamera”
7 mani nespes apmanīt!

Velnuvelns! Ja jau tie divi tēvaiņi 
nebija Bidona puiši, tatad

Un nav an jēgas to 
darīt, jo  jus jau 

esat bridļnats, 
ka mes 

atbrauksim!



I Avīze izlasīju, ka 
šovakar bus “Trakas 

kameras” īpašais izlaidums!
Paskatīsimies,  ̂ ' 

t  labi? ) 1

Vai tev e... 
bija kads 

pārsteigums?

Neviena paša! 
Vai tad bija 
gaidams?

Taja vakara

Esam 
atgriezušies, 

tevoc! ^

Diemžel šodien mums 
neizdevās nevienu 

apmuļķot!

Taču mes gribam 
jums paradīt kaut 

kove llabaku ! ,

Ha!
Viņiem neesot 

izdevies! 
Dzirdējāt?!

^ ^ " 7  Jus redzesiet. ka 
SĒM - » / v ie n s  muļķīgs pīļtēviņš 
v- »u > V bailes no “Trakas_
J  kameras” pazaudē
*  C \ 150 dolārus, nokjust 

^ / ttģera nagos un 
( \  ( tiek aplaupīts!

Šo videomateriālu mums laipni dāvājuši 
Tiks, Triks un Tīks! Skatieties!

Tas ir gabaliņš 
' i— bez kauliem!

KOO?!

Daudz velak
----- ■ — a  _ Kukuuu!_

Kapec gan jus  
nekapjat zeme, zeni?! 

Man priekš jums ir 
pārsteigums!

DONALDS
DAKS



( Vai šeit vel palikušas zelta raktuves? J ļ ļ

Z' _ Viena veca vēl ir -  _
[ Pameklesim! ļ  Zilajos kalnos! Taču ta 
^  jau sen ir tukša! r

Mazliet 
velak -

Varbūt te vel ir kada 
zelta skaidiņa?

Ha! Ha! 
Neesi glups! 
Te nav neka 

vērtīga!

Jums_taisnība, kungs! 
Es vel atceros! Toreiz 

biju telefonists!

H90116

Papīrnauda?
Dīvaini!

Tēvoci Donald! 
Re, kur vel viena!

Hoho! Varbūt zeltu mes 
neatradīsim, taču bagati 

būsim tik un ta!

Pameklēsim vel!

Vaļ tad šis butu 
dolāru raktuves?



Kur mes 
esam?

Kas noticis?

Mes atradam naudu, un 
mums iesita pa galvu!

Mums jabridina šerifs! 
Jo atrak, jo labak!

Es sapratu! Raktuves 
dzīvoja naudas viltotāji!

Ak vai, ka mums 
neveicas! Durvis ir 

slēgtas!

Laidiet mus 
lauka!

Mes nomirsim bada! 
Ak vai!

Mes mirsim no 
slapem! Ulps!Pietiks, zeni! Paies nedeja, kamēr 

kads te ies garam...

Mes nevaram gaidīt 
tik ilgi!

Tas nav vajadzīgs! 
Izmantosim to ka 

skursteni!

'ik tievi mes neesam, lai 
tur izsprauktos! r---------

E! Paskatieties 
griestos! Gaisa 

vads!



Tikmēr
Trakburga

Skat, šerif! Dumu signāli 
Zilajos kalnos!

Nav slikta 
ideja! Mums 
te ir milzums 
S  papīra! ^

Te bus ari elja! No tas 
"I celsies melli dumi!

Jums tajsnība, palīg! Nezināju 
ka tur velpalikuši ^

indiāni! Ar— —

Lapsaste, palīdzi mums
nozīme?'

Sveiks, šerif! Piesedi 
papjapasim!Pajautasim 

Lapsastem, viņš sež 
salona kopa ar 

draugiem!

Paldies, ne, 
esmu darba!

Vai nevelies 
iedzert?

Tu, Lapsaste, esi indiānis! Vaj vari 
pateikt, ko nozīme šie signāli?

Mes cienājām, 
naudas mums 

ļi gana!
Deviņi perkonļ! Tur 
uzdarbojas p īle s l

Ak, tas bus mans krustdeliņš, 
Mežonīgais Kevelis, kurš vel aizvien 
^ dzīvo_kalnos! Viņš man

(  suta telegrammu! J

Viņš saka: “Daraais Lapsaste 
ka tev klajas? Man iet labi, 

ceru tevi drīz satikt!”
Tatad nekas 

nopietns...
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Signāli saka: “Esam ieslodzīti_vecajas raktuves 
punkts -  naudas viltotāju slēptuvē -  punkts” !

C
Interesanti, vai ne, \

Lapsaste? /  ">•

Šerif, viņš melo! Visu dzīvi es nostrādāju 
telegrāfā! Ja tie nav Morzes signāli, tad 

es esmu trīskuprainais kamielis!

Hmm! Turpini!

Un te ir 
atslēga!

Man ir tada dīvaina 
jušana, ka jus paši esat 

tie_nauda§ viltotāji! 
Parmeklet vinusl

Kads laupījums! Šaujamie, 
steki un miljoniem naudas! 

Ta noteikti ir viltota! /

TUPTŪZIS

Aha, mes galu gaļa 
tomēr aizvedīsim majas 

mazliet zelta! Ha! Ha!

...un ka balvu 
par palīdzību bandas 
noķeršana es ieceļu 
jus par šerifa Goda 

biedriem!

Labs viss, kas labi beidzas -1
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Paldies Dievam! Esmu 
veiksmīgi galā... .



šerloka Holmea pēdās
Donalda Daka krustdēli sapņo k|ūt par 
detektīviem. Kādreiz tie  bija ļoti gudri 
ļautiņi, kas prata a tk lā t  / 0 ^ ^
noziegumus, vai ne? Donaldam  ļļ( ‘ 
Dakam gan šķiet, ka mūsdienu 
detektīvam svarīgāka ir jaunākā 
tehnika. Nabaga Donalds!

ŽjVJi 10 ŽBZŽZEMZE
-n Zivs, ko noķēra &runo

, Kad īs ti makšķernieki sāk cīkstēties, 
maziem dzīvnieciņiem labāk 

\  ļ nejaukties pa vidu - lūk, atziņa,
\ J  >• ko sniedz šis s tās ts ! Jūs  

/ uzzināsiet arī to , vai valis ir zivs
/  un kāds izskatās īs ts  gaisa kuģis.

V iltus aukle
Daži vilki domā, ka auklēt bērnus ir 
labs darbs. Citi domā, ka ^  

bērnus auklēt vilkiem nepiedien. 
f3et es domāju, ka bērnus auklēt 
var tikai tād i vilki, kas necenšas r  

bērnus apēst!

DONALPS VA'ČB
Uzvarēt un zaudēt
Donaldam kārtējo reizi jāizvēlas - vai noskatīties  
Dakburgas futbola maču, vai piedalīties r ~ \  
te ā tra  izrādē kopā ar Deiziju. ^  
šoreiz Donaldam izdodas
neredzēt ne vienu, ne otru. v ļ ļ j P S i
Nabaga Donalds! A ^ r f/

Lielais niķis <<
Kniķim ir viens niķis - viņam 
patīk muļķot savas draudzenes, 
Ja vien neizmuļķo viņu pašu!
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