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m R m iH O R A U J 4

5is papīriņš izkrita no iūsi 
astes' Bet pilsotas dome: 
noteikumi aizliedz mest

Pievērsiet uzmanību šim 
j/ra<stam lz o āksrss 

^Dome oficiāli brīdina! Uz, 
t̂rotuāriem mcsr a:- ,— '  
'kr.unus aizliegts!" (

' Ja tu to tūlīt pacelsi, es 
varbūt nerakstīšu sūdzību 

domei -  šoreiz n ē l^ -

Rrrrrr!

Latviskojis Andris Akmentiņš





TU TIKAI PASKATIES. KĀDU MĒSLAINI 
,ESI ATSTĀJIS MANA JAUKAJĀ DĀRZAļ, Ak, nē! Ne jau es! 1 

uži pasi izbira, jo  jūsun 
itkritumu spainītim ir 

caurs dibens! ^

Tam nu gan nepielec, lūk, īstais ietērps 
sai lecīgajai pilei! Ha-hal ✓Kārtības noteikumos melns uz 

balta rakstīts, ka saimniekam 
r pašam jāsakopj savs īpašums!

PACEL, KO 
NOSVIEDI!

VAAAĀ!

Nopērciet jaunu 
spainīti, kungs, un 
mēs varbūt io aiz
vedīsim nākamajā 

ji nedēļā! Ha-haf

Vāāāā! Ko es iesākšu 
ar šo drāžu!

f Es zinu -  sabāzīšu visu plastmasas 
; maisā un nolikšu blakus spainītim,
savācējs sapratīs, k a ___________
jāaizved arī tas! "

ritumi, kas palikuši r 
jagājušas nedēļas! 
Kur tad lai es lioku 
s jaunos?

Nakamaja 
nedeja -





Patiesībā jau 
derētu jemest 
aoakšakadu 

akmenīti! He-hēi

Tagad iebērsim pagā
jušas nedējas drazu..

...bet 
ļ pēc tam -  

sas nedēļas 
maisu! Ha-hā!

Oho! Visi atkritumi sabērti, 
peļ šRaiiife.vSļ nav ne puse!

r  J apaļu ko. 
varbūt var kaut ko 

aizņemties vai 
varbūt pat nozagt 

kaimiņiem!



Tu tiešām velies manus 
atkritumus, Dak?

Jā, lūdzu! Es būtu 
ļoti pateicīgs, ja jūs 
man tos uz vienu a 

nedēju aizdotuļ^ss^

;bi. sis gabals tik un tā jāmet ārā, 
tāpēc, ja tam ir kāda nozīme, r 

es tev to dāvinu! J
Ta Donalds 
ciemojas -

Jā, jā, man 
noder katrs 

niecinš!
O! Kāds 

devīgums!

Pie katra kaimiņa 
tam ir kads lūgums

Ja-hā! 
Veiksmīgs rltiņš!

e ir visa mana 
dzīve, delin! 

Lūdzu! Ak, Dievs! 
Liels paldies, 

kungs!

(  Jāraugās, lai 
tās būtu pa īstam 

silns! Tad jāsagaida 
atkritumu vācējs \ s  
Ohh! Tas tik bus (/, 
skats, kad viņš a 

sāks stiept! J "

Mana maza
j;-: līkni -\ h/I h\\ 

j \') \ :T i Mar bl.S ;



Nakamaja 
nedēļā -

Hi-hi-hī! Nevaru 
vien sagaidīt!

A, mans padoms ir līdzējis, 
jus nopirkāt lielāku spaini!

Uil Tas ir neciešami smags! Sver'vismaz, t6rirļu| .
Jā, speciālista 
padomus vien- 

vmēr turu godā -  
V ha-ha!

VOAI!

№  taču to spainītilVilkdams 
*  bojājat manu burvīgo

\  zālāju!

Kāda nevērība! 
Jus atjāvaties manā 

dārzā izbirdināt 
gļružus,

Prieks, ka 
Oh I jūs censa 

labo cilvēk!



(Aizvāciet šo drazu! E 
l lai jūs tūlīt savāktu,rCeru, ka jūs nāksiet 

un tūlīt to visu 
aizvāksiet!

stāvēšu to Ln raudzīšos 
ti jūs savāktu vismazāko 

^<sliti!

Ak, neraža! Zvana!
Man jāpace] 

s—  Klausule!

O Z I N N N N N J ^

tas ļaus jums 
izvairīties no 
pienākuma!

Es tūlīt atgriezīsos un 
turpināšu konti'.- c: iu.su 

____darbu!

Ei! Vai tas niknais dēlietis lika 
jums savākt visus atkritumus 

_______  viņa dārzā?



Pats ej uzkaries, mulap! )  
Nepareizi zvani! Te nav Jefa JolijaS 

^  smieklīgo parūku veikals \ j

Ka viens dīvainis spēj 
iedomāties, ka man ir 

__ liekie mati!

Jūs likāt man aizvākt visu, 
un es. loti centos to izpildīt 

Ha-ha!
Aul Kur pazuduši i 
ārza piederumi un

mani
mebe- Ei! Kur 

mans dārza 
galdiņš?

Brrr! Man jādabū mantas 
atpaka), lai tur vai. kas!

Piedodiet, tas ir p r e t l^  
noteikumiem, mes ne- 
drīkstam apstaties, iekams> 
ļ nenokļūstam izgāztuvē!

A-hmml Reizem vienkārši 
neizturami vajag pārkāpt 

^  vecos noteikumus!

i*orf rrt««



M IK IJS UN SPRUKSTS
PLEĶIS -  KĀRTĪBNIEKS

Mikij, rītvakar būs 
ikgadēja Dakburgas Policijas balle! 
Deram, ka tev atkal būs japasniedz 

balvas labākajiem policistiem I

Nezinu gan, Sprukst! 
iis gods var tikt arī kādam 
cienījamākam pilsonim! ,

Spoku Pleķis! 
Viņam vajadzēja būt 

cietumā!
Bet viņi taču 
parasti aicina 

visizcilāko privāl 
Kārtības aizstāvi 

kuru tad citu, 
ja ne tevi?

cietumu!Ei, Pleķi! 
Stāvi un 

nekustiesl



Nu neticu es tam Pleķim! 
Drīz vien viņš noteikti atsāks







Taksīt!Sekosim
mašīnām!

HAUDAS K M T U V t

O, Brāli Parķi, 
Zilās Bultas banda un 

pats Persikpurns ir 
nokertil

Pleķis tikko pats saviem s| 
partrauca milions dola 

lielu zādzību!

Nav godīgi I Ar Pleķi sacensties 
mēs nespejam! J

Labi, Pleķi! 
Tāds ķēriens mums 

gadiem nav bijis!

Man šķiet, ka viņš ir 
labojies, Mikij!Neko nesaprotu! 

Viņš palīdz 
notvert visus 
Dakbj'qas 

blēžus!

Dakburgā vairs 
nenotiek neviens 

noziegums! ^

Muksim prom Labās ziņas sasniedz katru

Uz zemes, gaisā un ūdeni, nekur 
vairs nav vietas Dakburgas 

blēžiem! Paldies Spoku 
Plekimi  kartības 

cīnītājam!

EHHI



Pēc šiem panākumiem mēs 
vēlētos uzaicināt Pleķi, lai viņš 

pasniedz balvas policistiem! 
Ceru, ka tu neiebildīsi!



Pēc
pusstundas Nāras krogs ir visu Dakburgas 

blēžu iemīļotākā viela!Palūkosim, kas notiek 
blēžu mītnēs! ,

V Ā R A *
ļC KOGS

Vai varu ko līdzBt, 
k u n g i - > ^ Mēs tikko iebraucām 

no Zosulejas, kur aplaupījām 
lielu banku! Ceram 

patrakot ari šeit! /

Stāviet un nekustiet! Sazvanīšu 
Biģa kungu, viņš zinās, ko iesākt!

Hallo, boss? Pilsētā Sākums labs, Sprukst! 
iebraukuši divi /  _  

rakari!

Vai tie ir vi 
bārmen'



Es negribu redzēt nevienu 
aizdomīgu purnu pilsētai



PLUTO
MIRKU, APSTĀJIES!

Iedod, lūdzu, divdesmit dolāru, 
tēvoci MikjilMēs .gribam nopirki

Piedodiet, puiši, 
nekas nebūs!

Es jau iztērēju visu, 
kad nopirku jums 

to video...
...par

Superžurku!

.un filmām nekas vairs nav atlicis! Ei! Nenokariet degunu! 
Varbūt jūs varat savākt 

no kaimiņiem makulatūru!

w — • ~jw 1
/  V/M  AK ?

Kā mums 
neveicas!

Auuuu!

Kurš gan pirks mūsu makulatūru?

[ 7  Viēteja papirtabrika!
■/ Viņiem vajadzīgs
I papīrs _ _ ^ B L
ļ, pārstrādei!

Varbūt tur kas sanak -  
bet tad jau mums vajag 

tūkstošiem avīžu...
Kāda

muļķīga
ideja...

...varbūt miljoniem! 
Mēs tās nevarēsim 

panest!



PLUTO! 
MOSTIES! 

^  NĀC 
%  ŠURP'

Lai Pluto jums palīdz! Viņam patik 
staipīt riņķi visādu drazu! ...varbūt 

mSs saksim 
tūlīt!

Labi. 
tēvoci Mikli, mēs 
pa mēģināsim..

ļļ Re,
J kur jūs esat, puiši!

Kāds prieks tiW no 
tSm va|a!

Tev uzsmaidījusi 
reta veiksme, 

Pluto! Tu mums 
"palīdzēsi savākt 

lērumu avīžul

...vairākas ļj 
tonnas! Vai tas v 

nav jauki? r

Man ari! 
Uzreiz -Ina 

kārtība!

Utf! Kurš 
būtu domājis, 
ka papīrs ir 
tik smags!



Šķiet, viņš 
sadomājis streikot!

IRRRR-UMM!

Vai, nē!
Visi sakārtotie papī

.izkaisīti pa vējam!
VAFF! VAFFI

RRR-UFFF!Nu viņam jāgiābj āda!

Viņš tomēr 
gatavs cīņai!

RRRR-AMMM!

VAFF! VAFF!

^  HAP! 
SŅAMMM!RRR;..

PALī GĀA!



« Ha! Ha!
Si filma būs 

g r a v ë js ig , ,

kāda iespēja izslīdēja no rokām I

VRAV! VRAF

Pluto! Tu, sliktais, 
nepaklausīgais suns!

... mušu avīzes pag 
Kas gan no tevis par...tu iepinies suņu cīniņā un 

pārvērti visu kaujas laukā...

Pie joda šo vēju! Te paies visa diena!...lai ne 
s;remelīte 
nepaliek!

svara!

Ei! Piedodiet, zēni! 
Vai tas ir jūsu suns?



Eē... nēl Mes neredzējām, kā tas iesakās! I

---|
Nav tiesa! I 

Man paveicās I  
visu nofilmēt! I

Ei! Kas tad tas? Kāpēc jūs 
nGskataties savu slaveno 

Superžurkas filmu?

Vai drīkstu jautat

...te ļums būs piecdesmit dolāru 
par Pluto filmēšanu...

...tas, lai jūs neaizmirstu nopirkt viņam 
gardu, sulīgu kauliņu!



UN SPRUKSTS
PLEĶIS -  KĀRTĪBNIEKS

d a ļa

ak tad grroeļat 
izjaukt manu 

plāniņu?!

[Kāpēc visi pārģ 
t  par tūristier

O'Hara domā, ka 
pilsēta ir drošība, un ir 
ielūdzis visus policistus

.17 Koll.fi!

viņam | 
priel-

R U m



Cerēju, ka Mikijs ir 
pietiekami sirsnīgs 

puisis, lai atnāktu tapat, 
> arī nepasniedzot > 

balvas!

Tikmēr
pilsētā I № №& £ №  poucm 

.....  IKGADĒJĀ &\U£

Paldies, Pleķi, ka piekriti 
pasniegt Policijas balvas!BRAVO!

BRAVO!
Re, kur nāk Pleķiŝ  

mūsu jaunais varonis! ielu; . 
šerif!

Es novēlu jums visiem 
balvu "Mūlāpi-98"!



-  PALĪGĀ! 
IZLAIDIET MUS!

Nekas liels! Tikai visas pilsētas T  
bankas, visi dārglietu veikali un /  Cik viltīgi! 
cietumi šonakfiiks patukšoti! j  Tagad, lūdzu, 

-bbs5»**S??1 aiztaisi šīs 
durvis! Man://7 :ttŽVLjK sast

Kas ir šī 
operācija?

Varam mierīgi veikt savu 
ģeniālo operāciju!

Lai iet. bet tās drīz 
atvērsies, kad puiši atnesīs 

laupījumu I
Bet varbūt nejauši 

atstāj tās vaļā!

AAAA!

Pēc
dažiem
mirkļiem

jad jāatbrīvo 
policisti!

Sameklē 
tūsu rokudzelžu



Pēc
stundas

Paldies, ka 
izglābāt mūs. 

draugi I ]

Man ir plāns, 
kā apmuļķot Pie

Kur mūsu 
gūstekņi? un aizmuka, 

bos! mūs nekas neapturēsi 
Ko gan divi puišeli iespēj 
pret visiem Dakburgas 

blēžiem?

Mēs būsim Jau tālu, kad poliči tiks laukā! J ļ j <-v
Ho- ho1 ' a -nr f# ^ P A L ĪG Ā !





Runā šerifs O’Hara! 
Esam tikuši laukā un gai< 

jūsu nosēšanos!
Mikijs izsauc

■
Kas notiek lejā. 

ziņojiet!

Laižam leja. 
Sprukst!Jums lielāka uzmanība ļāpievēri 

tam, ko jus aicināt uz Policijas 
balli, šerif! Ha, ha!

Vai! Atkal jau Dakburga! 
Un skatieties, kas 

mūs tur gaida!



Ķeriet viņus, 
puiši!' Muti ciet! Tūlīt jūs uzzināsiet, 

ko nozīmē būt ieslēgtiem!

Mikij? Sprukst? 
Jūs fur vēl esat?

Man izdevās! Tikai 
šie divi dēlieši 

neuzķērās! *

Gribēji mūs apmuļķot, 
Pleķi, ja?

Atslēga ir nolauzta! 
Mēs esam ieslēgti!

E... mēs 
nevaram,

Ko??lVarat nākt laukā! 
Visi blēži drošās 

rokās!

Kuš, kuš! Jums gan vajadzēj 
būt uzmanīgākiem! He, hef



MIKIJS UN SPRUKSTS
LIELISKAIS RANDIŅŠ

Tava nelaime, ka I  
neproti būt kārtīgs! 1 

Tev jaiemācās visu salitel 
^ , pa vietām! ļ

Ari pudiņš piededzis!

Piemēram, šodien man ir randiņš 
ar Minmju. un es esmu labi 

sagatavojies!



Zinu! Jāparedz, ka 
ielas varbūt 
sastrēgumi! j

[Labi, nu man jāietl

zeme;
Līdz randinam taču 
vēl kāda'stundai

Hmm! Esmu 
pusstundu par agru! Nu labi, uzlikšu pulksteni, lai zvana 

pirms s e š i e m ! __________

Ai! Bez divām minūtēm seši! 
Laiks uz randiņu!
Jābūt precīzam!



Sveiks, Mikij!
Vēl vienu šokolādi ko? 
Tev gan garšo saldumi!

Atliek tikai viens! JanopSrk jauna!

Nē, man jāsamaksā tūlīt!
Pārāk daudzi tagad medz visu atlikt uz rītulNieki!

Samaksā:

Mazliet noki 
bet Minnija tai

Pasaule būtu daudz 
skaistāka, ja cilvēki dzīvotu 

v kārtīgāk...

Tu taču toj 
paņēmi!Lūk, naudai Kur šokolāde?Veikala



Nedomā, ka 
izkulsies sveikā ar 
pušķīti seleriju vai



Tāpēc es arī nopirku 
teātra biļetes! Patiesībā 

es nopirku vel divas 
rezervē, ia nu šīs 

pazudi

Varbūt es nepareizi domāju1*  
Varbūt gadās arī p=-=1- *  

liela kārtība?!
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