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Es saucu -  lai dzīvo slinkums! 
Un tāpēc šodien visus spēkus veltīšu 

svētlaimīgam mieram un atpūtai!

Un Ja vēl starp divām slaidām plūmēm 
novilkts maigi līgans šūpuļtīkls,

■
garantēta!

lieli limonādes krājumi!



Stāviet, jūs 
likumsakarīc 

anarhisti Fmmmft...
mmfptft!

Pahh!
Pahh!

Padodies,
Melnglumzi!

в и к е » .

Jāpalūko, vai kuslas miesai 
nevarētu nolikt mierīgākā 

vietā!



...un vecmāmiņas gultas rāmis ir 
no kārtīga tSrauaa! Lai to izkustinātu, 
vajadzētu sešpadsmit trakus ziloņus 

un vēl šķipsniņu dinamīta!



Snaudīšu kā prusaks 
grīdsegā, silti un 

tikpat... ,-r-
.droši!?

Kas šajā cilvēkmīlas laikmeta notiek!?
Pasaules gals? ^

Tas nu nemaz nav mierīgi !jGultai pēkšņi zudis prāts! 
Vā! Uzvedies tak, kā 
vecai gultai klājas!

Hal Siena tomēr 
izturēja! Labi, ka 
pieslēdzu durvis! 

Publiskā vietā 
tā būtu tīrā

LV. **— ■

Turpinājums 70. Ipp.



Parasti visam ir 
kaut kāds izskaidrojums,
knl tin I Alisi n • ■ kAiniiniftAl

Donaldi 
Ko tu dari te augšSI Es izmēģinu savu Zilo Lidojošo šķīvīti! 

Tavu veco tērauda guiteli pievilka gaisa ku 
magnētiskais lauks!

Labāk tu pastāsti, 
Bruno! Tad mēs at 

, zināsim!

Šķīvītis!?

Nu ja! Tas ir vdl 
lielāks un labāks 
nekā marsiešiem! 

Ko tu par to 
domā?

Dec gan tu neaizej uz 
pludmali, tēvoc?

Tur var brīvi 
laiskoties! >£

Pārāk
daudz
Jaužu!Donalds 

Izteiksmīgi 
izteica savu 
viedokli un 
drīz vien tika

cietzemei

Pārāk
daudz
koku!

Uz kādu vientuļu vietu! 
Kur miegs un vajā nomoda 

stāvoklis ir normālā parādība
Uz dienvidu 

salām?mežu?

Uz pilsöU 
lasītavu'



Vecais
Ornēliias āpēc tu domā, 

ka Ornēliias 
kalna ir 
mierīgi? ,

Tur ir tikai asas, plikas 
klintis un nīgras . 

kalnu kazas! /

Tāpēc esmu labiEsmu dzirdējis, ka tā ir klusākā vieta, 
ja neskaita Ēģiptes kapenes!

Varat smieties, sīkie, taču 
šī ķivere mani sargās no 
krītošiem klintsgabaliem!

Lidot uz
MT’ms’s '
Hikk! Hi!

Ko tu neteiksi!

i šis skafandrs zibenīgi piepūšas, lai pašai 
mani no kalnu kazu nelāgajiem nodomier Kam tev izpletnis? Ja nu vējš tomēr 

nopūš mani no klints! 
Atā!



Tā iesakās 
klusuma 
meklētāja 
odiseja -

V *

O-oul Lūk, nogruvums, 
nāk kā saukts! Tūlīt 

Doldkšu malā un



Kas tad tā par kazu] Nu, apaļaalvi, 
nāc cīkstēties! Radi, ko māKi!





MSs jau 
zinājām, ka 

tā būs!
Nļā! Patiesībā viņš kļuva dikti nikns, 

atmeta slinkumu un atrada
jaunu darbu! .

tēvocis
Donalds!

Diez kSda 
atpūta viņam 
vis neiznaca!

Darbu? 
Kaut kas 

-sdzirdēts! 
Kādu darbu?

Pat iedomājoties vien, 
jau sāk niezēt acis!

Snaudiena uzdzinēja 
otrais palīgs otrajā 

kanālā!

mūs, kad tasi 
beidzas! /



Gik jauki, Sprukst, -  tsvods 
Vana mūs uzaicinājis ciemos 

U2 Vladivestu! Kas tev taja 
kastus -  vai dāvana?.

Skaties

Es tā neteicul Es arī Joti priecātos 
par to, ja man izmisīgi vajadzētu 

zināt, cik ir pulkstens
Lok! Jauks pulkstenis karietes formā! 

Tēvocis priecāsies, vai ne?
Tev

nepatīk?

E... Nu, ia vina 
gaume ir tada pati 

kā tev...

Ja runa par laiku, tad 
Itdz Trans-SlibSrijas ekspresim 

palikušas divas minūtes!

Hehē! Kad es nesu 
pulksteni, sekundes 

plūst te smiltis!



Kas ta par 
Vai tik mans pi"?C

•jkstošiem 
kilometru -

Ohooo!Nūjai Labi gan. ka 
mus pamodināja! 

Skat, kāda ainavai

Nesatrauciesl 
Tur grab vilciensl 
Mums apmainīja 

lokomotīvi!

Puffl Vai esi ko tādu 
redzējis!? Kas par 

ezeru!

Kas tie par prožektoriem? 
Vai tur kāds nakts vidū 

spēlē futbolu?

Mēs braucam gar Kaibālu,
| lielāko saldūdens ezeru pasaule! 
Tas ir 635 kilometrus gars un 

30 kilometru plats!

Tas taču nav stadions! 
vecā kokapstrādes rūpi 
Tagad to likvidēs liela 

piesārņojuma dej!
1 Aktā? 
Vai futbolist 
šeit daudz'



. Fūū! Redzēji? Izglābu!
Zel, ka te nav futbola stadiona! 

visi redzētu manas tvērējspējas!

Uhh! Vilciens 
avarē, bet viņam 
tikai pulkstenis 

prātā!

^ g j l

i "  ^
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Laimīgā 
kārtā - Kāds

ļaundaris?Neviens nav cietis! Kaut kas dīvainsI 
Izjaukts vesels sliežu posms! j

Nezinu! Cik man zināms, 
vietejiem no šīs būves 

būs tikai labakl

Drīz
ivien Laipnļ lūdzam mūsu viesnīcā! 

Vel nav pabeigta, taču 
vietas pietiks visiem!

Labil Ja vajag, 
varu gulēt kaut v 

drēbju skapī!

Sprukst!
Sargies!

Njā! 
i āda izskatās 

■nūsu istabai Jācer, 
ka citur griesti ir 

vēl sliKtāki!



Skaties, 
tur kāds ir! 
Ķersim cieti

LOk!
Pa tām tiksim 

augšējā stāvā!

Jāskrien, cik vari 
Tikai tā mēs atklāsim 

šo noslēpumu!

Atliek tikai 
viensl Jālec1

Kas tad tas!!?
Ko es esmu noķēris?! 

Viņš... ir tik glums!
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Velns! Tālrunis vēl nav pieslēgts! 
Mēs nevaram izsaukt policiju!

pec
brītiņa saulesbrilles! 

Nu, ka? . mums, kas tu esi 
un kāpēc bojā 
visiem dzīvi!

Ai, gaisma!
Es to nepanesu!

Kas ļ 
notika?/

Terrāņi?
Vai tu ts sauc 

Jaudis, kas dzīvo 
uz cietzemes? >



'  Nē? >  
Ko gan tu sauksi, 
ja Kāds mēģinās 

sašķaidīt tavu cieto 
paurīti, piemēram, 

^ r  betonmaisītāju?.

Sprukst, policij 
nevar atrisināt 

pilnīgi visul

Mes varam iztikt 
3ez ūdens tikai dažas 
ninūtes! M-manjātiek 

uz ezeru! Citādi 
es miršu!

je ir vanna, kur viņš var pag 
kamēr atbrauks policija!

Centīsimies par to nedomāt, labi? 
Viņš mūs uzskatīja par briesmoņiem, 

kas vēlas sagraut viņa pasauli! 
Mums jāpierāda, ka tā nav!

Tad iesim! Mums viņš 
vispirms jāizglabj! Tad 

domāsim, ko darīt tālāk!

Nu ja! Tev 
taisnība!

Ju, re! Būs 
labāk?

Ja jūties piekusis, aprij 
kādu karpu, labi?

Paldies... draugi! 
Liels paldies r

Nav par ko! 
ikai nepārcenties ar 
diversijām, labi?!

Prom iri Kas zina 
bija tas sapnis vai ne 

tas... amfībijs?

Rīt no rīta 
.lojautās niss 

vietējiem!



IFÖMM)

Esi aizelsies, Pluto? 
Steigsimies, Kolizejs ii 

īsts piemineklisSlIK w s*
«ÖBüSSff18

Nāc tačul Ufl! LOk, pieturai Brauksim 
mūsu mājvietu piepilsēta!Pluto! Tu atkal neklausies mani! 

Vai tad nesaproti, ka mēs _  
apmeklējam pasaules A
ievērojamākas __ __( „

vielas! \  N\

Ehe! Vismaz 
kaut kas tevi saista!

Re! Vēl 
skulptūra!!

:na romiešu 
gan tev laikam



Vēlāk
Mums paveicies! Noīrējām villu ar 

piemīlīgu dārzu! Vai nav jauki?
Pluto!!

Kad reiz ļaudis to sapratīsi? 
Sulīgs kauliņš ir dzīves lielākais prEj pastaigaties! Marš! Un aizej labi tālu! 

Tu man sāc krist uz nerviem!

Pekšni Pluto deguns 
saož, ka kaut kur 
tuvumā ir viens no 
lielākajiem dzīves 
priekiem -

Spudūkš! Kas der vienam suņam, 
derēs arī citam!

Taču V A V W m

VAFF! VAFF! V/





Visa tauta zvērēs uzticību, 
kad ieraudzīs tevi ar imperatora 

zizli rokās!





Pie Marsa! Tas nav sapnis! 
Viņš saodis zagļus!Atkal viņam rādās sunu 

murgi! Turpmāk 
neflosu viņam

kaulus! K jt

AVI AVI 
AVI

Sardze! Sardze! 
Dzīties pakal! 

Garnadži!

Neraža!

AVIAV!



Labs sunītis! Tu, Piutonij, 
būsi impērijas Goda Suns!Aizvediet viņus!

RRR!

Nakamajā dienā
Y  SLAVA 
[PLUTONIJAM!Ш  -SLAVA 

CEZARAM!

Drīz vienLabais Plutonijs! Uzticamais 
draugs! Padod, lūdzu, man zizli!

Pasniegt zizli 
CēzaramlSāksim ceremoniju!



Labs sunītis! Ja tu tikai zinātu, ko esi atradis!
Tu to noturēji par ka u lu ,_____

veco zēn?! •“



DAKBIRZA
Kā veikala menedžerim 
man ir tas gods sveikt 

jūs pirmajā darba dienā, 
mister Dak!

šodien mūs apmekles 
anas m a h a ra d ž a lrNo jūsu teikta sapratu, ka jūs 

pārzināt šo tehniku!

Protams, ser! 
Es visu saprotu!

Tas ir Šaur-Aus-Durs! SmaragdaV 
vērtība nav izmērojama naudā. 
Maharadža no tā nekad nešķiras I

Ti------- — r-r Tas viņam nes
laimi!

Vai!
Kāds liels smaragds 

l pie turbāna!
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Mister Dak, ķerieties pie darba!

Nāciet te,
Jūsu Augstība! 
Mums, šķiet, ir 

kaut kas tieši 
3 ^  priekš jums!

Es gribu tikai mazu 
radioanarātinu!

Nieki, Jūsu 
ekselence! Es 

zinu, pēc kā jūs

Vai drīkst jums piedāvāt... lielisko 
automātisko luksus hi-fi magnetofon 

^ a r  24 stundu ilgspēlējošo jaudu!

Bet man 
nav nekādu 
,  ierakstu! ,

Ak. dižais, 
,to var viegl 

atrisināti



Mans smaragdsļjs&

Nezinu! 
GribSju tikai noj 

tranzistoru!
Apstādiniet savu 
rijīgo aparātu!

Kas te notiek?

Tikai bez 
magnetofoniemVai vēlaties 

apskatīties vēl kauf 
ko, Jūsu Augstībai

Iekārta Nezinu gan, vai 
vainīga tieši

Sieva man lūdza ^  A 
nopirkt kādu j  

virtuves iekārtu, 
lai vieglāk 
gatavoti

Arī tu -  turpat! 
Tagad es tev parādīšu, 

kā jaapkalpo mūsu klientil



Lūk, pats jaunākais 
sasniegums virtuves tehnikā, 

S  vel gan paraug modelis!
Vā! Tas jau 

robots!
VIR T U V E S

T E H N IK A

Tejāieliek atbilstošais disks! 
Robots pats izdarīs visu

kas nepieciešams 
šajā programmā!

Lūk, ar šiem var iedarbināt virtuves robotu!

Šajā gadījumā tā ir 
trauku mazgāšana, 

Jusu Augstība!
Jā, tas patiešām spēj atvieglot 

mājas soli! ______

Nu redziet!



nuuuuii. veic
dionâ klāt!



Pats teicat, ka 
tas vSI tikai paraugs! 

Vajadzēs vel šc 
pielabot!

Tūlīt es tevi pasu 
pielabošu, bet tas 

nebūs mazliet!



Brauciet te, kungi!Jā, mēs 
■ gnbetuātrak 
\  tikt mājās,
I  kad būsim 
' iepirkusiesl

Ei, Jūs turi '  
Mēs vēlētos 

novietot mašTnj 
tieši pie 

.  vārtiem! č

'JS, tas ir pārak 
irlaicīgi! Te taču 
.vispār nekas 
ļ  nenotiek!

Nē, nē! Mēs gribam 
samaksāt HJlīt!

iu c:
jauniņais?

Te būs kvīts! 
Samaksāsiet, 
<ad brauksiet 

prom!

Paskaties arī, vai riepa nav tukša!
________ Ja ir, tad piepumpē
I~  vai apmaini! Jūsu auto ir 

drošas rokās, 
kundze! 

Uzticiet to 
man!

priekšnieka sieva! 
Noliec manu mašīnu!

Nu re! Atlaist šo uzgriezni, 
pievilkt šo skrūuuvi! 

Tūlīt šī riepa būs 
ka jauna! 

■ L  He.he!

pārbaude!



Pasteidzies! 
Mēs jau paņēmām, 

ļ. ko vajadzējai — kundzei!

Njā, esmu 
sataisījis...

Mana
mašīna!Beidzot tas 

man rokā!,

/  V  Bet pats galvenais,
Neuztraucies \jaunais darbinieks Daks atņēma 

par auto! Tas ir \  biežiem Saur-Aus-Durū! / 
apdrosināts! L  j S

Jūs esat jau pirmajā diena 
vareni pastradaļis, Daka kungs, 

tāpēc esa_t pelnījis kadu 
mierīgāku darbu!

Šķiet, beidzot esam 
atradusi lielisku darbu 

Daka kungam!
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SPRUKSTS
P A R P R A S T Ā

C E N T ĪB A



MIKUS
ш

ш и д а

Pajautājiet »ai 
îkund/ci! Viņa rcdzcļa.

Vai ul bija. 
jaunkundz?

Lai Mikifs pal» 
izkuja* no ķezas! 
Varbùt tā viņam 

būs laba mācība!

Atvainojiet, 
Ncatccros. 

kādreiz būt«turēju jūs aizdomās!



iSļmr\L^M M 3
LIEC AIZ AUSSI ;^ : 'A
Gan Donaldam, gan viņa radupuikām •,
Ir viens īpaSi iemīļots raidļums -  %

• viktorīna "Liec aiz auss!" Pulkas, 
to  skatoties, k|uvu§i tik  gudri, ka ( 
vair6 negrib iet uz skolu. \ J 7 g $
Vai Donalda spākos būs kaut ko mainīt?

; 3UŅAPUIKAS
f BALONISTI
j Arī Dakburgā sācies gaisa balonu 

laiks -  un Suņapuikas grib to 
^lietderīgi Izmantot. Tu domā, lai 
J aplaupītu banku? Nebūt nel 
ļ Lai aplaupītu trīs  bankasl

' o | j
NEVEIKSMĪGAIS PALĪGS
Knaps un Bruno Bezbremze f
izgudrojumi jaunu degvielu kuteriem, 
taču viņiem to  nolaupa -  gan degvielu, 
gan Bruno. Glābējs šoreiz Ir Donalds,-* ^ ^ ^  
taču šīs tik  un tā  nav viņa veiksmīgākās brīvdienas.

/V a s a ra ®  

saulgriežu 
pārste igum s!/JIM SI


