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Pasteidzies, 
pievelc reiz to tauvu, Donald! 

Mums ar Bruno krastā ir 
svarīga tikšanās! PAKĀP

Ehh!
Es jau tā skrienu 

cik varu!

Kas gan tā par 
sasodīti svarīgu' 

tikšanos?
Kur man biia 
galva, kad 

piekritu divas 
nedēļas 
atpūsties 

Dakapulkol

Nav vērts apgrūtināt tavu 
pārpūlēto pratinu!

Un neaizmirsti 
novākt brokastgaldu! 

Lai uz galdauta 
nepaliek ne 
drusciņas!

Viņam uz galda paliek 
vairāk, nekā es dabūju pa 

visu nedēļu!

uzspodrinājām grīdu!Uzmanies, 
tēvoci Donald 

mes tikko...

Latviskojis Andris Akmentiņš



Uz vinu skaloties, man 
gribas ēsti Nez kas būs 

pusdienās?Nav nekā skaistāka par 
pili brīvā lidojumā!

Kritiens skāris viņa saprāta centrus! 
Viņš runā ta, it kā viņam 

būtu nauda!Uhhh... oficiant, 
atnesiet man omāru 

zupu un pudeli 
..šam panieša! o( Labāk izsauksim ārstu 

\  iekams viņš sāk to 
tērčt!

Tikai nešaujiet! 
Man ir alerģija 

pret lodēm!
Tikmēr -  Cik lieliskas brīvdienas!

______  Ceļojums, saule un ^
I r a darījums, kas JĒŠfes

|  ienes manā lādē
vēl dažus miljonus! i— J

i\ap maoii io.
Bezbremze... žigli!

Paldies Dievam.
ka mēs tevi 

atradām! Tēvocis 
jr Donalds...

Muti ciet un zvaniet 
policijai! Tur aizbrauc 

mana veiksme! _



Mēs devāmies satikt vietējos /  
ražotājus un pārdot tiem slepenu /  

degvielu laivām, ko /
Bruno izgudroja ✓ --------------------------

ar manu f
atbalstu! H  Esiet droši, senjor 

Knap, mani vīri 
\  v O  darīs, ko varēs!

Tas ir par maz, tu, 
lempīgais policist! Bruno 

jaatrod, pirms viņš

noslēpumu I

Es atzīstos! 
Atzistos! Tikai 
nesūtiet mani 
pie tā trakā ar 

lietussargu! r

Nē! To tik ne! Tas 
ir pret Blēžu un 
likumpārkāpēju 

savienības 
In  likumiem!

Ak tukšiem draudiem? 
Vai tik tukšiem kā 
vecā, labā spalvas 

pārbaude?

Esmu tāds olgalvis, 
kas nebaidas no 

tukšiem draudiem, 
nelieti!

Nezinu, kas ir šis spalvas 
cilātājs, bet pēc tiksanās 
ar mani viņš viesosies 

pie zivīm! f

Drīz vien 
vietēja 
policija -

Atzīsties nu. olgalvi! 
Klāsti visu pēc kārtas, un 
varbūt saglābsi galvenās 

ķermeņa

Es biju pie zobārsta, kad tos pienēmal 
Kliedz, cik gribi, sienas ir skaņudrošas!



Vēl vienu 
traku pīli šodien 
es nepārcietīšu!

Veicīgi I 
Kāds nelietīgs 

izdzimtenis 
sagūstījis Bruno 

uz šā kuģa! ģ

Lūdzu, 
esiet mierīgs 

senjor, lai 
speciālisti 
tiek galāl

Donald, es ceru, ka tu nevicini 
manu antīko galda lampu!

Šī lampa maksā 
200 dolāru!

Ja gribi viņu sist.
izvēlies lētāku 

ieroci... piemēram 
savu galvu!

Šis puisis apgalvo, ka 
uz jūsu kuģa atrodas

Eazudušais zinātnieks! 
aujiet pārmeklēt kuģi!

Jūsu liecinieks 
gan man nešķiet 
īpaši svarīgs, bet 
man jau nav ko 
slēpt' Meklējiet j 

vieni I

Palaidiet mani klāt tam 
sumpurnim! Tad viņu 

pat paša spogulis 
vairs nepazīsi ^

Kuģis ir tukšs, senjor! 
To pašu es vēlētos 
teikt par jūsu galvu!

Pēc
stundas Ko??

Un tie esot 
profesionāli I

Mēs ieteiktu jums 
turēt savu krustdēlu 

ieslēgtu uz kuģa!

I Varbūt 
nepažēlot 

200 dolāru, lai 
sadauzītu tavu 

pauri?

Jūs v 
droši vien s- 

netikāt tālāk 
par bufeti, 

slaisti I

Ja viņš vēl reizi kāps 
krastā, mēs viņu 

I arestēsim! \

Turpinājums 10. Ipp



Ja iziesi no šīs istabas, 
drīz uzzināsi, Kas jauns un sāpīgs 
^  izgudrots smadzeņu ķirurģija! 1

Ja vien kādam 
izdotos atrast 

tavas smadzenes!
Ja cjrib te ko panākt, 

jarīkcjas pašam!
PUFF!

Gan es tiem slinkajiem poličiem parādīšu!
Pieci gadi Jauno Amurgalvu pulciņā ir ( 

ŝ r labāks treninš neka kaut kāda 
v  Policijas akadēmija!

...ka man ir 
liekais svars!
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Es... pats ar sevil 
Vecs ieradums, tas 

no nerviem!

Ar Ko tu 
sačuksties?

Šnurks! Piedodiet! 
Aizkavēta reakcija pēc 

mocībām ar spalvu! 
Man ir alerģija!

A P Č 1 Ī H Uz veselibu!

Esmu pagalam!

Es viņam uzdevu darbu!
Viņš mani ignorē! 

v Kas gan tur
jauns! .

Tlkmôr uz 
Naudas Lādos 2

Esmu pagalam!

Varbūt! Sameklēsim vinu un 
izmērīsim temperatūru' Man ir 
aizdomas, ka tā būs normālā!

.Varbūt viņš nav 
vesels, tēvoci 

Knap?

Aaaa

|
1V

T ik m ē r -

Esmu nolēmis palikt šeit. 
kamēr tu uzslaucīsi 
putekļus! Tāpēc 

beidz žēloties un 
tielēties!



*3

Nokārtosim rēķinus, 
spārnotais draugs?

Diez vai 
mums pietiks 

ar termometru 
tēvoci Knap!

Es izsaukšu 
policiju!

Es zinu!
Izīga beisbola 
le Donalda 
>ôcpuses 
lielumā!Izbeidz, Donald! 

Es tevi neesmu 
apdrošinājis!

PALfGĀ!

labi! Lai kas tur slēpjas, 
labāk nāk lauka ar visu 
košļājamo gumiju un 

baltu lupatiņu I

Ja man būtu
I upatiņa, tu j 
r sön to košļā

au
tu!

Ek, ceļgali 
vairs nav kā 

jaunībā!



Sasodīts! Laiks pacelt 
enkuru un doties uz 
neitrālo ūdeņu pusi!

Nebēdājiet! 
Negribu dīki gaidīt, 
kad man pienesīs 

___  rēķinu!

Ja tu neko 
nedarīsi, mēs 

kjūsim par 
bāreņiem!

Ātrāk, tēvoci Knap! 
Neknapinies un 

piedod gāzi!

Pamūc no ceļa. 
jūrasveprl!

Hmm!

Turiet cepures, zēni, tūlīt mēs 
noķersim vēju!

Nokāpiet līdz motoram un 
ielejiet bākā vienu šjuku 

degvielas!

Pēc
minūtes

Redzēsim, vai tam blēdim 
patīk spēle “ Namiņš 

deg"!



Beidz 
priecāties, tēvocll 
vai nesaproti, ka 

mēs tOlft / 
pievienosimies I 

klusajam 
vairakumam! /

Ja man jānoslīkst. tad tikai 
kopā ar olaalvi un formulul 

Ar Dilēm lai notiek kas . 
^  notikdams. V

Vienalga! Es zinu, ka
mans Kuģītis ir īpaši 

nostiprināts, lai pārvadātu 
______  zeltu1

VAAA!

Uhhh... atkal šie 
brontozaurl ir 

klāti

Kailtē mēs 
/ atradām Bruno, 

bet no Donalda nav 
ne smakasl <-

Nekas, man 
šķiet, mēs viņu 
tūlīt atradīsim!

Un ta -  /  Kā tas nāk.
I  ka Naudas

■ lf  Lāde 2
oēkšnl aizšāvās kā . 

orusaks no pekles. 
t§voc? r ~ # / /

Tas bija pirmais 
Bruno jaunās degvielas 
izmēģinājums... 100% 

veiksmīgs! — -

Vaimanvai!
Es gribu 
maļāsl

Žēl, ka to pašu 
nevar teikt par 

tēvoča Donalda 
brīvdienām!



Pa ceļam pie tēvoča Vaņas Spruksts 
ar Mikiju cieš dzelzceļa katastrofā.
Tas notiek lielāka pasaules saldūdens 
ezera -  Kaibāla krasta. Tiek atklata 
kaitniecība. Posta darbi sakas, līdzko 
ezermala saka bUvēt jauno viesnīcu. 
Viesnīcā Mikijs un Spruksts izseko 
svešinieku, kurš cenšas viņus nogali
nāt ar betona maisītāju. Tas izradās 
cilvēks amfībija, kurš apgalvo, ka 
zemes ļaudis iznicina ezeru. Oraugi 
nogādā ezercilveku līdz ūdenim, 
kad tam sak slapt. Nākamajā diena 
viņi kopa ar sirmo, gudro zvejnieku 
dodas meklēt ezerļaudis. Pēkšņi 
sakas briesmīga vētra!

Mums nav 
orvreiz jāsakal

Labi! Nākamais!

J^pnScst! IfiģliL

vecmāmiņa! 
Kas notiek? atpakaF

Ne! Kuru katru ml 
'aiva nogrims!



Sprukst! Ar ko tu 
šeit nodarbojies?

Kāja
ieķērusies

tīklos!

Ak. neraža! Tavas lielās ķepas 
atkal mūs iegāzušas! Varbūt es 

varu palīdzēt?!______ _

Ak. nēēēē! Par 
vēēēlu! Pagalam!

Taču pēkšņi

B-bet mēs vēl 
elpojam!

Esam p... ašā 
dibenā!

PAAA-LĪJ1-GAAA!

T-tev taisnība1 
Kurp mēs slīdam?Laivā vēl ir 

mazliet gaisa!
N-neprasi ļ 

man! N-nav gluži 
tā. ka varētu izlīst 

laukā un 
(»skatīties! A

Klau. bet laiva nesēžas! 
Tā kustas! It kā mēs kuģotu!



Tā apstājās! 
Es redzu vāju 

gaismiņu! .
Laipni lūdzam 

pie ezerļaudīmļ
Stāsti, ko tu redzi! 

Man-man acis ciet! 
Tas ir š-šoks! Cik 

dīvaini! .

Ak
Dievs!

Tas nav uz labu! 
Jāpaskatās...

Es esmu Ašuks! Vakar biju 
tik izmisis, un nebija laika jums 
pateikties! Vēlreiz paldies par 

jūsu labo sirdi I

Ui! Tas ir 
tēvainis, ko vakar 

aizstiepām lidz 
ezera ml

« t o »





Ezeru piesārņoja Glomskas 
koksnes rūpnīca! Taču to slēdza!

Jā, tā ir taisnība! To 
pārveidos par futbola 

stadionu!

Tīrs Kaibāla ezers 
zemiešiem ir tikpat 

svarīgs kā jums! 
Ticiet man!

Mums jātiek augšā un jāap 
uzbrukums! vai jūs esat 

izgudrojuši arī telefonus?

T

tur

Patiešām? 
Tātad jūsu vecaj 

mums uzticas'5 
Nu tad 

< pasteigsimies!

Ari mums Izniršana 
aizņem daudz laika! Taču 

ir viens ātrāks veids!

Pat ja mēs varētu 
nokļūt augšā, mums draud_ 

briesmas ūdens spiediena dēļ!

Lūk! Gigantiskās ūdensrozes 
zieds! Augs satur tādas 

vielas, kas pasargā no ūdens 
spiediena maiņas briesmām!

Uz priekšu!
Vai jums ir plāns?

Lieliski!

Laimīgu
ceļu! Lai Dievs stāv 

jums klāti

Cerams, ka jūsu 
ļaudis sapratīs, ja mēs 

skaidrosim? ,



Ak vai! Cik nelāgi! 
Kā lai viņus aptur?

Vispirms viņi uzbruks viesnīcai I 
Tur mēs viņus sagaidīsim!

Mēs to neatcelsim vis! Zemiešiem 
nevar ticēti Es esmu komandieris, 

un uzbrukums tūlīt sāksies!

Lūk. kur 
viņil Mes 

esam laikā!
Mani jaudis! Uzklausiet! 

Klausiet, ko teiks šie 
zemieši! Cilts gudrie viņiem 
tic... uzbrukums ir jāatceļ!



Trāpīts! Īsta uzvara' 
Atcerējos. Ka viņi necieš gaismu!

He, hē!
Viss parādās citā 
gaismā, vai ne?

Klau! Uzliec brillītes. 
lai vari redzēt!

llilK K !

TeiKšu. Ka 1  
zemieši ir nelabie un 

grib mūs iznīcināt! 
Bet tu. AšuK, esi 

nodevējs! A

Ko teiKsi, puis? Vai vēl 
gribi dūres vicināt?

AKK!

Vai mēs tev ^  
lešķietam dīvaini? 
Vai mēs varam 

v  ienāKt? /

Dīvains Ir tas, Kurš 
svešinieKus neuzņem Kā 

draugus! Jūtieties Kā mājās! 
Manas mājas ir arī jūsējas!

Eē... varbūt es 
zinu! Nāciet abi 

mums līdzi!

22



Kad es teicu, ka tu neesi garšīgs, es nedomāju tevi1
■------------------- ---------------------------- 7  Un es arT

\  i OsphSjO I  esmu 
Tu vari dabūt \  )£. ' . ^ 7  rūgts I
masaliņas, ja 1 ; O J / '
mani apēafsl! r ^ Z ~ \

Khe, khēē! \

Kad es teicu, ka tu neesi garšīgs, es nedomāju tevi1
■---------------------- -—------------- — 7  Un es arī

\  i OsphSjO I  esmu 
Tu vari dabūt \  >£. ' . ^ 7  rūgts I
masaliņas, ja 1 ; O J / '
mani apēafsl! r ^ Z ~ \

Khe, khēē! \

Kas jums 
lēcies? Te nav, 
no kā baidīties I

Al Ak, es jau zināju, ka tas 
nav nekāds pūķis; Man 
vienkārši ir bail nqjgaisa 

_  balonieml

Pavērosim to 
tuvāk!

/ Ns. 
nebaidies! 

i Paskaties 
ļuz plakātu!

Tev pavei
cās! Ja tu 
būtu īsts

Sūkis, tev 
ūtu man 

jāpērk jauns 
saldējums I

B A L O M IS ftt

Al Lūdzu! Neēd mani!

Paldies, negribu! 
Tu neesi garšīgs!



Vä! Kančc P«; npkari cava \(  TV ® » ka ^  parasti ap to laiku sēdi cietumā! 
dzimšanas dfenl neesniu ) V -  jgām  paprasfsim saimniekam, cik tie maksa! 

dabūjis šādu balonu? /  X> ^

Velak, 
Sunapulku 
slēptuve -

Kaut kur es 
esmu to redzējis! 

Tā taču Dakburga 
no gaisa!

Nav nekāds brīnums! 
Tas ir Dakburgas gal

venās ielas modelis, kur 
notiks balonu parādei

Kā redzat, uz galvenās ielas ir trīs bankas] 
kas parādes iaikā būs slēgtas! Un c ”  

būs aizņemta, uzmanot puli!

Te ir trīs bankas 
un mēs esam trīs! 

Tas nozīmē...

Katrs aplaupīs vienu! Tad mēs 
uzrāpsimies katrs uz savas bankas 

jumta un aizlidosim ar balonu!

Ak, nēl Nelidosim vairs ar pūķil 
Pagājušo reizi dabūjām tupēt 

--------------------- - trīs dienas

I \ (C Č 3
i  i a  k

i______
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Es pasūtīju ražotājam, 
lai izveido ipašu baionu! 

Lūk. zīmējums!
Vai domā, ka hamburgera 
Uzmēra balons spēs mūs 

visus p a ce lt?___

Tas ir tikai modelis, idiot!
Tas ir tikpat liels kā šī iela! No bankas jumta 

mēs ielēksim balona slēptuvē!

Tas ir lielisks bēgšanas 
līdzeklis!

Izskatās jau droši! Kāi 
man ir tāda sajūta, ka f 

kas noies greizi!?

Neviens mūs neredzēs! Balons mūs 
aizvedīs projām no nozieguma vietas! 

Tad mēs izrāpsimies laukā -  
ar visu naudu!

Iesim! Sarūpēsim 
tērpus, lai mūs 

neviens nepazīst!

Lūk. tur galā ir mūsu balons!
Iesim tam pa priekšu, lai atliek laiks apzagt bankas!

Kāpēc man 
jātēlo 

kovbojs?

Tāpēc, ka 
tu visvairāk 

atgādini teju!

’arādes 
iena -

Klausies' Būs karšl
Uzmanies, tiklīdz 
aizies orķestris, 

laužamies bankā!
Vismaz neizskatos ka 

plikpaurains cālis! Lai jums veicas! )\\ 
Tiksimies burgerā! J \\



Mazliet 
vēlāk -

Ha! Deram, ka 
kovbojs nepratīs tik veikli 

atlauzt durvis!

Iet kā smērēts! Neviens 
nedzird sirēnu, kad spēlē 

orķestris!

Bet Dakburgas 
policijā -

Diez kā ar to tiktu galā indiānis! 
Pat Klints Isklucs nespētu 

labāk!
Šerifi Mums te 

radušās problēmas!

Ko?! Visas trīs bankas?!
Tie noteikti ir Suņapuikas! Neuztraucies, 

šajā pūlī viņi nenozudīs!

Izbeigt klaunādi! Nāc laukā un 
rokas augšā! Tev nav, kur bēgt!

Tikmēr 
Censonu 
banka -

Ei! Tas nav Sunapuika!
Tas ir indiānis! Nezināju, ka tie laupa 

ari bankas! Man šķita, ka tie tikai 
i dedzina fermas!

Šis izskatās pēc kovboja, bet noteikti 
ir Sunapuika! Mujkis, viņš taisās 

līst uz jumta! '

Varbūt man 
ir lidojošs 

zirgs!



Ko viņi tur 
runā?

Padodieties! Mes tik un tā 
jūs parasti noķeramiUz balona jālec 

uzmanīgil

Pats uzmanies! 
Starp mums ir 

kara taka!

URRRÀ!

URRRĀ!
Mazliet tālāk, uz 
galvenas ielas -

Pag. tūlīt jūs redzēsiet, kā 
mēs aizlaizamies ar milzīgu 

hamburgeru!

URRRÀ!

Un tad galvenas ielas gala Piešiem!

Es tevī neklausos! Mēs 
esam uz kara takas IE\ uzmanies 

ar saviem...

Jūtos
iztukšots!

Kā teica mana vecmāmiņa... 
sausiņu ēdāji piešus nevalkā1

Dažus balonus
véiâk -

Kas to būtu domājis! Jūs pārspējāt 
paši sevi! Ei, jūs tak piemuļķojis 

milzīgs hamburgers!

Tas iP> 
pamiers?



Knābjus ciet, jūs, *  
spiegoņas! Jāizvēdina 
smadzenes, iāatbild ātrāk 

par tiem bremzēm 
- ______  studijā!

Taisnībai 
Skola ne to vien 

spēj izbojāt!

Liec A IZ

AU SS!

Kā man patīk vasara! 
Vienīgais gadalaiks, kad 
mierīgi var noskatīties 
iemīīoto rīta pārraidi

• • I  a i *  « . . » . . ” 1

Tēvocim Donaldam 
•patīk spēlēt tāpat 

kā mums!

Labdien, sveicam programmas 
“Liec aiz auss" skatītājus! Tā ir 
lieliska spēle, kurā ģimene 

sacenšas ar ģimeni, paaudze ar 
paaudzi, atbildot uz āķīgiem un 
interesantiem 

jautājumiem!

Pagājušajā reizē mēs šo to 
uzminējam! Varbūt varam 

tikt uz televīziju?

Kušs! Jau 
sākas'

Katrai komandai 
atjauts izmantot vienu -  tikai 
vienu! -  skaidrojošo vārdnīcu 

pēc brīvas izvēles!

Tas jau tikai joks' 
fstaja spēle es

vispār iztiktu bez 
vārdnīcas! Hm! Mēs gan 

uzticamies vienīgi 
Jauno Mežsusuru 

rokasgrāmatai!

I Tur atrodamas 
visas iespējamās, 

atbildes! /Nav godīgi 
tēvoc! Tu 
šmaucies!





Par šiem zēniem man ir kas sakāms! Par ko aan? Skola 
taču sāksies tikai 

pēc nedēļas!

Ak, neraža!

Redzēsim, ko 
jūs spēsiet!

Koooo!?....un jūsu krustdēli 
atteicas pieteikties!

Cik nomācoši! Cik apgrūtinoši!
Cik slikti tas mani Ietekmē! 

Es aiztriekšu tos razbainiekus 
uz jūsu kabinetu I ____

Ir gan dažiem nervi! 
Uzdrosinās mani aizkavēt ar 

plāoām par macišanos! 
Ko es jau nokavēju?

Atkal zvanalTikai pirmo 
jautājumu, 

tēvoc!

Neceri!Varbūt
šoreiz..

D/NG-DONGr

Ahā' Vēl viens tirgotājs! 
Kas lēcies, tēvaini.

uzrakstu v____
neizlasīji? __I  rifcfo

Atļaujiet iepazīties!
Esmu pārzinis / 

incipups! Strādāju /  
olā, ko apmeklē ^  r  
ūsu krustdēli! ~y*

Esiet mierīgs, 
Daka kungs, 

es neko 
nereklamēju!
Ja vien vidējai 
izglītībai [ūsu 

. acīs ir kada 
nozīme!



(J
a

Kas vēl 
nebūs 
par...

Nu sargieties, huligāni! Ak tāda ir ši spēlīte?
Es nenomierināšos. kamēr 

nebūšu viņus piespiedis 
pie sienas! j -------

Hm... Viņi ir 
pazudusi!

Re, atradu gan! Taisās palaist gaisā tādu kā 
balonu! Ak, būtu viņiem kaut faipata 

no mana prātal _____  ^

Mēs nolēmām. Tā tikai traucē 
ka mums skola/ mums īstenot 

vairs nav Jauno Mežsusuru 
vajadzigal^Ajsulciņa projektus!

\ļW  Jauno Mežsusuru
rokasgrāmatā ir viss. Hfl 

L,l ko cilvēks vēlētos zināt! /  . 
Ko vēl vairāk vajag!

A, sveiks, tēvoci Donald! Mēs cenšamies 
nopelnīt Jauno Mežsusuru Laika izpētes 

n o z īm ī t i ! ____________  -

N  Atlieciet to uz
c) ---------------/ kādu lietaināku dienu!

Es vētos dzirdēt, kāpēc 
V jūs negribat iet skolā!

Bērni, tā ir 
liela kļūda' 

-ms vajadzīga 
izglītība! 

Paskatieties 
uz mani!

Es pabeidzu 
skolu!

Tur jau tā nelaime!



El! Kas notiek!? Mani rauj 
debesīs! Dabūjiet mani 

___ zemēf

Nekas! Ilgi tas nebūs! 
Balonā ir maz karstā 

gaisa!

Njā, bet toties 
tēvocis Donalds ir 

pārkarsis

Lieliski! 
Esmu tieši virs 

skolas un strauji 
laižos lejup!

Macibu
parzina
kabineta

Cik savādi. Daka kungs! 
Kur jūsu krustdēli?

Tā jau domāju! Rāmjaframmim jābūt 
pieslēgtam pie vājumkārbas! Lūki 

______ , Pielabojiet! ___
Ak tā?! Nekur jūs, sikajas, 
netiksiet ar to laika balonu! 
Tūlīt es jums parādīšu, ko 

spēj izglītība!

Ei, tēvoci 
Donald! Tev 

ieķērās kājas!.



Uhhh! 
Šoreiz mans 

pienākums tiks 
izpildīts! Bet tēvoci Donald!

Mās strādājam pie 
Jauno Mežsusuru Asu u 
— gul tņu projekta!

Tt Skolā ir 
V garlaicīgi!

Mums jāatrisina problēma, 
kā nobalansēt riteņus! Ahm!

Mums ir daudz 
svarīgāku darbu!

Mehānika vienmēr bijusi mans mīlakais 
priekšmets! Vispirms atbrīvosimies 

no šiem krāmiem... ,— ----------
Piemēra pēc parādīšu 
jums. ko iespēj laba 

izglītība!
Tēvoci Donald, 
sargies! Tu tikko 
izrāvi bremžu 

— v klučus!

Ak, sakiet, ka 
tas ir sapnis!

Tēvoci Donald!
Pauoura lejā ir dzīvs krustojums!

Tu sasitīsi mūsu mašīnu!

Lūk. kur jūs esat! Tūlīt beidziet ņemties 
------------------ , ao šo verkītil



Kā es neciešu, Ka 
bez iemesla pipinal

i i t *  DAKBURGAS

n i t  vn> i»sKO lA

Dum-du-dumm,
dum-du-dumml

Protams I 
Kur gan citur?!

Ārprāts! Tas nesas 
tieši uz pārziņa 

kabinetu!
V u i U k k k i

Daka kungs!
Nezināju, ka jūsu attieksme 

pret skološanos ir 
►  tik  nopietna!



Labāk nekā jūtos!!
Tagad uzklausiet mani! Jūs 

) iesiet uz skolu! Es mierā 
L nelikšos! Nekas mani 

neapturēs.^._____

Tas bija 
pēdējais 

piliens.

Pèc dažam 
smagam 
mlnûtém -

Tu
neizskaties

labi!
T-tēvocI
Donald!!

Daka kungs? 
Man ir tas gods 

paziņot, ka jus un 
Jūsu ģimene ir 

uzaicināta 
ļ piedalīties 

konkursā Liec 
aiz auss!

Ak. Dievs! Jums taisnība! 
Un man jāizvēlas tikai 

viena grāmata, ko 
varēšu lietot 

s*.—  raidījumā!

Lielās Balvas 
Ieguvējam dāvāsim 

cejojumu apkārt 
_ —i pasaulei! \

Jā1 Jā! Ak.
laimīgā dieniņa!

Tu piemirsi, tēvoci Donald! Mums 
taču ir Jauno Mežsusuru 
rokasgrāmata! )----------------- — ‘

. ____ _ Tajā ir atbildes
uz visiem

■ M f M .  jautājumiem1

Pierādījums, nevis solījumi, sīkiei 
Kad es ceļošu pa pasauli, jūs 

deldēsiet skolas solu. 
lūk tā!



Atcerieties noteikumus! 
Pirmā komanda, kas nospiež 

pogu un atbild pareizi, 
saņem punktu!

Lielā diena 
ir klāt!

Labdien, laipni 
lūdzam... raiduumā 

Liec aiz auss! šodien 
mūsu cīkstoni ir Donalds 
Daks un viņā krustdēli -  

Tiks, Triks un Tiks!

Cerēsim, ka ikviens no jums izvēlējies 
ērti un ātri izmantojamu

■  rokasgrāmatu!

Taču uzmanieties! Tikko jūs atbildat nepareizi, jūs 
izstājaties no spēles! Ja ir šaubas, drīkst izmantot 

^  vienu rokasgrāmatu!

Skaidrs, Džekin!

Sāksim! Jautājums numur viens!
Kas ir švarcčailda 

■ I  rādiuss? r
) Pareizi!
' Krustdēliem 
viens punkts!

Otrais
jautājums...

Melna Cauruma
.gravitaciias likums, 
Švarcčailda rādiuss ir 
punkts, kuram cauri 

netiek nekas, pat 
) gaisma!

Paskaties nodajā 
‘Teorēmas un 
Astronomijas 

jēdzieni !

( Ak. es nelaimī
gais! Nav izredžu 

^ cīnīties pret viņu 
muļķīgās grā- 

l matas satura 
rādītāju1

Elementu periodiskajā 
tabulā 34. numurs ir 

selēnijam!
kuram elementam kārtas skaitlis ir 34*?

Pareizi!Atomi: skatīt tabulu' 
"Tabula...'’ Ahāl



Kur atkāpties nav! 
Vienīga iespeja ir nospiest 

pogu. pirms šie mūlāpi 
paspēj atvērt grāmatu I

Ta tas turpinās, 
lidz -

Taču tev ir 
paveicies1 Sis 
jautājums ir 
tik vienkāršs, 
ka jebkurš 

piektklasnieks 
spētu atbildēti

Tā, tā! Nu gan tu [ 
pārsteidzies, vai ne, 
uaka kungs?! Tagad 

tev ļāskatās savā 
rokasgrāmatā! yTrīspadsmitais

jautājums...

Lūk, šis jautā 
Labas Ceri

ums Hlk!??

Ak Labās Cerības 
rags? Hm. Palūkosim. 
Tas ir... ē... ierīce, ko 
lieto supervaronis, lai 
pārlēktu daudzstāvu 

namiem?!

Protams, jūs. mazuļi, varat domāt, 
cik ilgi vien vēlaties, un izmantot 

r o k a s g r a m a tu !________^
a b O O O O i

Protams'

Labās 
Cerības 
rags? 
Ak vai. 

to mums 
vajadzēja 

zināt!

Te ir nodaļa: 
“Zināšanas -  oamat- 
pamatīgās, absolūti, 

apstulbinoši 
_____  vienkāršās"!

ic jau mums
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SPODRAIS DONS
Donaldam Ir jauns dar bs  -  vlņS Ir tīrītā js , 

spodrības ģēnijs. Kamēr radupulkas 
nenoliek tīr ītā ja  vietā 'VlsuēdoSo 
ķīmiju", Donaldam p at sapņos 
nerādās, ka drīz viņš s trādās —  
par demolžtāju. — . l № --------

; 3KUN0 3EZ&REMZE
SUNISKAS DIENAS
Bruno un Mazais Palīgs izgudro tik  

? daudz brīnumu, ka viņus bieži 
I apdraud zag|i. Tāpēc Bruno iegādājas w  
ļ^eunl. Un tagad viņu6 apdraud suns. X

z>;<A'Jr\s> TRUSĪTI© I
TU KĻŪSI PAR ZVAIGZNI!

ļs Ikviens veļas piedarīti«« kādā film ā -  
V> un tad  viņu var apēst Lācis Bom is vai - • 

māsiņa Lapsiņa. Uzvar ta s .  kuram 

l2dodas ticamāk iz l ik t ie s  p a r režisoru.

MIKS UN MAKS
BILIŅŠ

L  Lielie mēdz ap b ižo t mazos. Tad mazie X  r 
r  p a ra e ti meklē vēl lie iākus lielos, lai 
ļ t iem  lielajiem atd arītu . Labi gan, Ja 

ļ  lielie palīgi Ir tik lieli un labsirdīgi k i  Bliiņā,

« f MIKUS UN SPRUKS»
D E M E L B A  T j

L "Zumm transporta" darbinieki Spruksts 
0  r u n  Mikijs reklāmas plakātā apņemos nogādāt 

( jebkādu priekāmetu uz jebkuriem'. Kā izrādās, 
ļ aizgādāt papagaili līdz Zosulejal Ir gandrīz neii

NUMURA
u \ i  J ž L ļA » u*


