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Bet mums šis projekts jāpabeidz 
līdz pusdienām, lai paspētu 

sacīkstēm I

Tikmēr 
Donal(te pilda 
savus faunos 
darba
pienākumus -

Tomēr
Mājiņa tik tīra kā izlaizīta! 

Daka kungs, jūs esat 
spodrības genijs!



Man ir simtiem garlaicīgu klientu 
vienmuļās mājeles!

Bet
nelaime 
nenāk 
brēkda
ma -

Kas tas par maniaku? 
Nevar pagaidīt zaļo 

gaismu!
Mana vienīgā iespēja no sirds 
parādīt, ko spēju, ir pastrādāt 

kada no šīm kalna villām!

Ak tu nejaucībal Es un mans jaunais sestais 
Smersis -  abi esam notašķīti no galvas līdz kājām! 

Sāda izskatā es taču nevaru iet uz Apzeltīto
Durvju kliņķu biedrības banketu! ^

Nevar palaist 
garām izdevību!

Un
brīnumi 
notiek -

Ak Spodrais Dons? Burvīgi! Kaut nu 
kāds tik prasmīgs un žiperīgs kā tu ķertos 

pie manas vecas, grabazīgās villas!

raizejieiies. Kung 
Spodrais Dons 
notīrīs jūs un 

jūsu auto vienā 
mirklī!

Jūsu vēlme 
man ir kā 
pavēle,



Mēs esam radījuši 
sevišķi jocīgu 

šķidrumu!

Skatieties! Metāls kļūst 
mīksts, un koks sāk . 

locīties! j /

Ko tu neteiksi! 
Viens piliens, 

un šis akmens 
ir kā 

biezputra!

Tikmēr zeni 
pabeiguši savu 
eksperimentu -

Ar tik pārsteidzošu vielu 
mēs varbūt pa t uzvarēsim 

konkursā!

Varbūt mums pat 
izsniegs veselu 

klēpi medaļu, ko

Kad slotaskātam lapas 
plauksi Labāk skriesim 

saposīsimies, lai 
paspētu

7 Turpinājums 10. Ipp.



. r Tā, milzums slimnieku un ārstu 
Šis gadījums nebūs viegisl

Slimnīcas ausu, deguna un kakla 
nodaļā notikušas vairākas nau

das zādzības!





: Sl'KŠsv
S L L U R R Ļ - ^

Lūk! Otrais stāvs un trepes ir kartībā! 
Tagad lielā zāle...

Pēc brītiņa



Vā! AtpakaJ! Žigli!
Ārprāts! Tas nav ūdensl 

Tā ir visa vannas istaba! 
Tā ir izkususi!

Varbūt Zeltkara kungs ir 
savads jokdaris?

Diez vai m an tas patīk!

Nepavisam 
ne! ^



Kā tik  īsā laikā var savārīt 
tik lielas ziepes? Tagad es saprotu, ka jūtas 

rozīne saldējumā! .

But vai nebūt -  jautājums ir: vai es centīšos 
g lābt sava goda atliekas, vai art...

bēgšu projām! ^

Paldies oar 
jauki pavadīto 

laiku!
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Paldies dievam, 
ēni neredzēja manu 
lielāko izgāšanos! .

Bet
zēniem  
pašiem  
neklājās 
labak -

Piedodiet, puiši! Jūsu 
brīnumškidrums, kā 

redzams, ir pats 
parastākais, visiem 

zinamais...

Tīrītājs?!
A k vai! Vai jOs 

domājat par 
to pašu?

• IV*



Ne gluži
puse,
zeni!
Tikai
viena
villa -

D ievs pašam! Neesmu gan! Esmu 
Z. Ebērklis Pūsts! Es meKIēju kādu, 

kas nojauktu manu mājeli! Tas ir 
paveikts daudz ātrāk, 

nekā cerēju!

Bet jūs tak 
neesat 
P. Erklis 

Zeltkaris!

Es tev maksāšu divreiz vairāk! 
Jūs. jaunais cilvēk, esat ģeniāls 

demolētājs!

Nja, paskatieties uz to no 
labās puses! Tagad tēvocis 
Donalds vairs neuztraucas 
par kārtību garažā, ne arī 

ko citu!





Sēdi!... Stāvi! 
Miera!

Pie joda! Esi tik labs un beidz 
kulstīt asti. nezvēr! Tu jau 

sapostīji triju nedēļu darbu!

Oho! Sunim, šķiet, 
nepatīk Mazais 

Palīgs!

Varbūt tev apniks vezēt asti, 
kad tu ieraudzīsi 

Mazo Palīgu!

RRR!

VAFF! VAFF!

RRRR!

Bā! Izskatās, ka tu esi 
parak nikns un dārgs suns! 

Lētāk ir būt aplaupītam!

RRRR!



Tev būs jādzīvo 
lauka, savā 

būaele! c

Lūk!... Tagad būs miers no tevis, 
un es bez uztraukumiem varēšu 

sakopt visas iekārtās, ko tu 
»  sagāzi! <&

T Ui! Laikam visu nākamo 
mēnesi būs jāstrādā ari pa 

svetaienam!

VAFF!

Mosties un lien laukā 
no mana krēsla, i 

nejaukais dzīvniek!
p ^ / U f f !  Ja domā, ka mans 
ļ  {  atpūtas krēsls ir tev īstā 

% l\  vieta, būs tev kaut kas 
jāiemaca!

ŅARRRRR! . Lai viņs kādu laiku paliek 
istabā! Varbūt es izdomāšu 

kādu līdzekli pret sargsuņiem 
un salabošu durvis!



RRRR!

Taču Mazais Palīgs 
nav vakarējais -

SNARRR!

Palicjs glābjas pats ar 
saviem izgudrojumiem

Žigli, sunīt! Tev te 
darbiņš!

Ak nē! Tas siekalu 
kombains atkal vajā 

Mazo Palīgu!

RRRR!He, hē! No tā slinkā lopa tak 
nav ko baidīties, atnākšu 

vēlāk! __

VAFFF!

Lielais meža dīvaini, tu 
skaties uz otru pusi!



Mazais Palīgs tērpies 
"suņudrošas bruņas”!

VAF! VAFF!

B-bet kas tam P-palīgam 
mugurā?

Nu tev vairs nevajadzēs 
slēpties bruņās. Mazo Palīc 

jo  glupsis suns a izvests ' 
atpakaļ uz zooveikalu, bet 

es esmu izgudrojis 
mehānisko suni, kuru 

< pats varēšu pilnība

Nakamaja  
dlens -

KUNKS! AUAU!

Ha-hā! Būs muļķa sunim 
mācība! Mazā Pailga bruņas 

gan ieplaisājušas, tomēr zobu 
sāpes suns tik drīz 

neaizmirsīs! ^

Lūk! Tas jau pabeigts, tūlīt pārbaudīšu radio 
vadību... Tas ir pietiekami bargs suns, lai 

m aizbaidītu jebkuru laupītāju! «

ŅARRR! 1 Q j0i! Ueiais rjm a tūļīt 
s-:r— r N 'rn  l  no tiesā s  Mazo Palīgu!



Ak vai! Tas nezvērs sagrauza 
pulti un tagad skrien 

savā vaļā!

Man tas jādzenā tik ilgi, 
kamēr beigsies 

^  baterijas! pz,

Uiui! Tagad šis daikts 
vajā mani! Palīga!



Velak - Fūu! Tā tik bija bēgšana! 
Mehāniskā suna baterijas 

izturēja ilgāk', nekā es
cerēju! . 

■—



Uz ga lda noliktas 
trīs papīrā lodītes 
tuvu c ita  citai. 
“ Saderam, ka 
es vienuaizpūtīšu, 
bet pārējās 
pa liks?!’’ 
saka 
Spruksts

Lai uzvarētu, vari izmantot 
divus paņēmienus. 

Pirmais: divas lodītēs 
pieturi ar rokām. 

Otrais: gaisa plūsmas 
regulēšanai izmanto 

kokteiļa salmiņu.

SkaH|a bamTba
s.

Skaitām  t ik  kopā!
Jāsaskaita nepāra skaitļu sum m a līdz 21.
Tātad: 1 + 3  + 5 + 7 + 9 + 1 1 + 1 3  + 15 + 17 + 1«
+ 21. Tev palīdzēs šāds triks.
1. Pie pēdējā skaitļa  jāp ieskaita 1. 21 + 1 = 22
2. Iznākums jādala ar 2. 22 : 2 = 11
3. Iznākums jāreizina pa ts ar sevi: 1 1 x 1 1  =
121. Šis tr iks  izdodas vienmēr. Iesākumā vari 
m ēģināt ar mazāku skaitli, piemēram, 13 un 
vēlāk nemt tādu “ m ilzeni”  kā 77.

P'mio reiz

'nafaJēkab

.
apmainīt nopirkto

kas šim ir vainas

( “Viesmīl. tā  ir tēja vai kafija?"
I ‘‘Vai tad jūs to nespējat noteikt pēc garšas?" 
i  “Nē."
\ "Tādā gadijumā -  vai jums nav vienalga?"

ŠampUni bieži ir zeltaini 
dzeltenā krāsā. Daži iep ild īti 
necaurspīdīgās pudelēs, tā  ka 
to krāsu pat neredz.
Te nu nedarbjiem  nav ko 
kavēties... maigais matu 
kopšanas līdzeklis jānomaina 
pre t medu!



Vērtīgas [ietinas — 
paša rociņām

zimuli. (To var nostiprinā t ar ve idojam o masu.) 
Palūkojies uz zīmuli caur glāzi. Ko tu  redzi? 
Divus zīmu|us! A izver vienu aci -  nu tu  redzi 
tika i vienu zīmuli.
A izverot abas acis, pazūd ne vien zimuļi, 
be t arī glāze!

būsi uzvarējis!

Ģerbonis: es esmu uzvarējis? 
Cipars: tu  esi
zaudētā js! j —v r---------

Ģerbonis: es gu ļu tālāk! 
C ipars: es neceļos augšā!

Kopētā ja “ de ta ļas”  ir logu stik la  gabals un zīmulis.
Tā darbības princ ips  redzam s zīmējumā. A ttē lu , kuru 
vēlies nokopēt, novieto kreisajā pusē, bet labajā 
noliec tukšu papīra lapu. (Kreiļi rīkojas tieši pretēji.) 
No attē la puses skaties caur stiklu uz tukšo lapu, 
kur redzam s attē la atspu lgs, un nu vari to  kopēt.
Ja no veidojam ās masas pagatavosi
nelielus balstus, ^ ------- — ”1
tev būs brīvas īp a šs  p a d o m s !
abas rokas. Attē lu v ie tā  vari ļ

\  izm antot arī 
priekšm etus!

Pa grīdu izbirušus J 
sīkus priekšm etus 
(piemēram, krellītes) ' 
varēsi salasīt pavisam 
viegli: ar m itru ziepju 
gabalu novelc pār gridu. 
(Labi var izm antot arī 
nelie lu stik la lausku 
uzlasīšanai.)

Bruno Bezbremzes 
eksperimenti

D u b u tro jics  
zīmuIis
Apaļā glāzē ielej ūdeni. Aiz tās sta ten iski novieto

m i  ĢERBONIS? 
V IE N M O !

Ja g ib i piem uļķot c itus vai pa ts  sevi, klausi 
šim padom am  un, m eto t m onētu, tu  vienm ēr



Jocīgs plakāts, vai ne?

Njā! Tik j 
tā bušan< 
Jāpalūr

M E K L E  
PA L E N T U

Es pirmais 
iztaujašu ekrāna 

zvaigznesi

Šajā studijā, Lāci brāl, tev jārūDējas 
par mūsu ekrāna dīvaiņiem!

NojaušuL kas šiem padomā! 
Es te saožu pamatīgu blēdību I

Kas te sagaidāms?



Šodien jus būsiet mūsu 
galvenais loms. oi... 

galvenā loma! >

Ak! Jūsos jaušam s smalki 
izkopots stils!

Un jūs, draudziņ, arīl Skaidri redzams, jūs 
gaida slavens gals!

Meistars redz -  tu kjū 
sensī... khm, sensa. 

ļoti ...cionālsl

Nu, \ 
Brālīt Trusīt, 
smieties vai 

raudāt!? I

Visi kā muļķīši paši lec 
brāļa Lapsas un Lāča 

Bomja slazdā!

Blēži jāpārmāca ar 
viņu pašu viltību!

Tev taisnība, 
Mollij! Ko mēs 

darīsim?



Kāds būs scenārijs? Sāksim ar 
"Seska ragū" vai “Truša cepeti”?,

Redz. Lāci brāl! 
Kāda garda komanda 
vakariņu mielastam!

Vēlāk

Kā butu ar 
"Cietumkuku"?

Ak uzdodaties par 
mums. īstajiem talantu 

meklētājiem? j

Ceru. ka jūs, viltvārži, saprotat, 
cik bargs sods aaida par 

šādu nekrietnību?

Desmit gadi 
spaidu darbos 
dārzeņu cehā!

Klau! Tu man par to 
neko neesi teicis!

Redzi, kādā ķezā esi mūs iepinis! 
Atradies viltīgais!Ja, šerifam šodien 

būs liela diena! 
Tūlīt vinu 
pasaukšu!

Es neko 
nezināju!



Pag! Pagrieziet 
galvu!

Pirms mirkja -  uz 
cietumu, tad pēkšņi 

pie zvaigznēm!

Jūs lieliski iederetos
jaunajā filmā "Džungļu 

Kākulis"!

Zeni, vai gribat kļūt 
bagati un slaveni?

Jā! Jā! Tikai 
sakiet mums, 

kas jādara!

Kurš no jums^ smuku- 
liŠiem, grjbetu būt

Es! Es! ļ  ^  
Kākulis būsu

Bet kurš būs 
Kākuļa mērkaķis?

Drīz
vien

aja vietā ceram nofilmēt 
varenu cīņas skatu!Mierīgi, mierīgi! Pataupiet 

spēkus provēm!



Vaaāž-oooo-aaaa! Esmu 
Kākulis! M ērkaķis tads!

Kurš uzvarēs, 
dabūs galveno 

lomu!

M etieties nu, puiši, šajā plančkā

Pats labs mērkaķisi 
Es esmu Kākulis!

Slīksti, mērkaķi! 
Tūlīt es tev palīdzēšu I Turpiniet, 

kam ēr es 
teikšu stop!

Slavu iegūst 
tikai grūtā cīņā!

A k iū s , laimes meklētāji 
Būs vienreiz mācība!



Veini, vai tev patīk musu jaunā būda?
Blēņas! Musu buda izturētu 

pat zem estrīci!

Būda??? Ja nu tikai vārgam sunim. 
Ja es nošķaudīšos, tā 

tūdaļ sabruks!

Nezinu, kas ir zem estrīce, bet 
izmēģināsim vispirm s mazu 

Veinatnci!

Phe! Sakiet man paldies! 
Ta būda tak bija bīstama!

Tūlīt tu nožēlosi, ka 
mūs aiztiki!



Laikam tagad 
mūsu karta 
baidīties!

Ak vai! Klints 
augumā ir ka divi bujji, 

oet dūša tam kā 
trijiem! y

Te vini mūs 
nekad nemeklēs!

Jā; Veinis negribēs sasm ērēt 
zabaciņus!

..sitiens pa 
vārtiem...

Finālspēles beigās uz vārtiem 
izraujas nepārspējamais 

Maks un... ,----------------

Nesatraucies, es laikam 
atradu gaismas slēdzi!

Te ir mazliet 
spokaini I

Labs sitiens, 
bet ko mēs 
iesāksim?

Nac, mēs iespruksim tajā 
pagraba, pirm s kāds to 

ieveros!

Tumsa tik  spokaini 
nebija!

ŽAĀĀVS!



Kas te notiek?
ŽAVSS!

[Ludzu,kungs, 
pieturiet savu 

l briesmoni!

Mēs tikai meklējam 
futbolbumbu, nevis 

pasaules galu!

Paši esat vainīgi, tāpēc vediet 
viņu līdzi un rotaļājieties kopāl 
Pamēģiniet futbolu -  varbūt arī 

Biliņš iemācīsies I

Va... vai tas 
nav bīstami?



Ups... Bilinš bēdīgs, 
es negribeju darīt pā 

draugiem!

Brīnumaina karta draugi 
nav cietuši -

Ui! Mums nekas nekaiš. 
Biliņl Vai tu  proti spēlēt 

. futbolu?

Kas to būtu domājis, 
ka paslēpes ir tik 

bīstamas!

Biliņš nekad nav spēlējis futbolu!

Nekad man nav biiis 
tik Joti bail no futbola!

Ja vien neaizķers 
kādu lidmašīnu! Biliņam ir superspēks, toties 

ātruma ziņā gan vinu ir 
apšmaukuši!

Skriesim, bumba 
nokritīs tālu aiz 

laukuma!

Es tevi brīdinu! 
Ja nāksi tuvāk, 
mēs pasauksim

savu brālēnu 
Bilinu!

Sasveicinieties ar manu brālīti Klintu! 
V iņ šg rib  jums parādīt dažus jaunus



Nesagāziet peļu māju vieni paši, 
atstājiet mums arī kādu nieku!

Ne, nomierinies, 
Biliņ! Viņi atnāca, 

lai atjaunotu mūsu 
budiņu, vai ne, Klint?

Vai, man jau  trīc bikšeles! 
Vispirms es jūs mezglā sasiešu, 

tad pienāks arī brālēna kārta!



M IKUS UM SPRUKSTS

Tu taču zini, ka tagad ir 
m azpasūtījum ul Nekas, 

drīz viss mainīsies!

Skaties I Vai tad šis 
nepiesaistīs jaunus 

klientus?

MĒS 
NOGĀDĀSIM 
JEBKO -  UZ I 

JEBKURIENI ! I

Izskatās labi!
Es jau redzu jaunu 

klientu straumi 
-  gāžamies šurpu! 

He, he!

Neuztraucies, Demelba! 
Sie divi jaunekļi ir pietiekami 

prātīgi, lai aiznestu tevi 
pie tētuka!

Iepūt man! Tu taču 
neuzticēsi mani_šim pārītim! 
Viņi izskatās pec biežiem!
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Patiesām!? Tad,, lūdzu, 
izskaidrojiet man so devīzi!ē ... piedodiet, taču te noticis kāds 

pārpratums! Mēs esam transporta 
firma, saprotiet! Mēs nevedam 

zvēriņus pie viņu '“tē tukiem'’!

THOCĀDĀSMr 
JEBKO -  UZ 
JEBKURIEM

Nu labi! Izņēmuma kārtā mēs jums šoreiz 
palīdzēsim! Kur nogādāt jūsu Demelsu?

f  Es viņu kopu, kamēr mans dēls 
apmekleja putnkopju konferenciļ 

Taaaa viņš atgriežas maļas, Zosuleja. un 
aroši vien iau ilgojas pec . 

sava pu tn iņ a l ___  —Tā ir Demelba, idiot!

Mans dels dzīvo Kurnkāju \  Labi! Es jau dodos ceļā! 
alejā, viņš arī pats samaksās k __________

Tikmēr tu, Spru.kst, paņem kravas 
mašīnu un aizved dārza rūķus uz 

Tabletvillu!

Diemžēl šis laikam nebūs 
mūsu ienesīgākais darbiņš! 
Bet gan jau es tikšu galal

Ei, treknaisl 
Pakāp malā; lai 

godīgi cilvēki var 
tikt garām!

Mikijs ir 
optimists
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Virsnieka kungs, es neko neteicu! 
Goda vārds! Tas bija šis papagailis!

Protams, un es patiesībā esmu



Dāmas un kungi! Cik jūs piesolāt par 
šiem antīkajiem ratiem?

Pārdots dēlietim ar

200 dolārus!

Ceru, ka tev ir muskuļots zirgs, kas 
----------------------------- - spēs tos pavilkt!

Khemm! Esmu iecerējis tur 
iejūgt kādu 4
papagaili! A kČ

Vai, muļķīgais priekšmets 
pats nolēmis atrast sev 

stāvvietu! \— š— m

Diez vai policists par to smiesies!
ĀAARK!



Ui! Ne īpaši 
s jja tīka m iļ^ /

Kā jūtaties, 
kungs? Taču tu jutīsies 

vēl sliktāk, ja  tūlīt 
loti atri neskriesi 

projām!

Piever knābi, 
Demelba!

Man tagad nav 
vēlēšanās...

Kads rūgumpods! 
Ists apvainojums 

l policista mun- . 
dierim l

HUPPS!

Atgriezies ̂ 
tu ,o iedēk li 
no putna!

Ne prātā nenākl Citurīt, ja 
modīsies agri, varbūt...



Kā tu uzdrīksties tā 
izturēties pret putniņu! Liels 

puisis, bet uzvedas kā

Vēl stunda jāpiecieš, un tad mēs 
šķirsimies uz mūžiem!

Apturiet
autobusu!

VaiVai tev tas šķiet kāds īpašs joks, bandīt? piedošu, taču skaties man! 
tāds qājiens, un izsēdināšu 

laukā, varēsi iet kājām 
uz Zosuleju!



Labvakar, kungs!
Te jūsu putniņš, mums 

tikai jāvienojas 
par ma...





f u t b o l a  s v i n a
Drīz Pakburga6 stadionā sāksies futbola mačs. Abu komandu kapteiņi 

Ponalds Paks un Cietsmaidis jau Izgājuši laukumi. Kas gan uzvarēs šajā spēlē? 

ē ī ir spēle diviem spēlētājiem. Tai nepieciešami divi metamie kauliņi un 
kauliņš -  bumba. Pirms sākt spēli, izlemiet, cik Ilgi jŪ6 gribat spēlēt, piemēram, 
pusstundu, un kurš nojums spēlē6 Ponalda un kurš -Cietsmaiža komandā.

Spēles kauliņš - bumba tiek novietota pa kreisi no centrālā baltā punkta.
Jūs neredzēsiet abu komandu spēlētājus, bet Jūs redzēsiet viņu sitienus pa bumbu.

Spēli sāk Cletsmaldis, jo  viņam kā allaž krīt laimīgā loze. Viņš m et abus metamos 
kauliņus, 6a6kaita uzmesto punktu summu un skatās, ko rāda tabula labajā pusē.
Ja summa ir 7, Cietsmaidis var pārbīdīt bumbu trīs  laukumiņus pa labi (bultiņa norāda virzienu, bet 
skaitlis tā s  iekšpusē -  par cik laukumiņiem jā  pārbīda bumba). Esi uzmanīgs! Pārliecinies, vai tu  skaties 
savas komandas tabulā.

Cietsmaidis turpina mest kauliņus, kamēr uz abiem uzmet vienādu punktu 6kaitu vai arī Izmet bumbu no laukuma. 
Tad ir Ponalda kārta iesaistīties spēlē.

Ja, piemēram, Ponalda komanda izmet bumbu ārpus laukuma, tad Cietsmaiža komanda, nemetot metamos kauliņu« 
vārtiem, iemetienu no sānu līnijas vai stūra sitienu -  gluži kā īs tā  6pēlē ( skat. tabulu labajā pusē).
Pēc tam  Cietsmaidis turpina spēli, kā Iepriekš m etot kauliņus.

Spēles noteikumi ir tādi paši kā īsta jā futbolā. Ponalda komanda pārņems bumbu, Ja Cietsmaiža komanda gūs vārti 
bumbu laukuma vidū pa labi no centrālā baltā punkta un pārvieto to  tr īs  laukumiņus pa kreisi.
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I DAKBURGA5 LAUĶI

Donalds, Knaps un mazie krustdēli. ^
ļ  dodas piknikā uz tā liem laukiem — ( \   ̂ \  ’
£  kur valda sens dzimtu naids, 
ļ aizspriedumi un daba, kuru nav 
i paspējl6 apstrādāt tēvoča /*$» č$|ļ)
ļ Knapa naudas pelnītāja ta lan ts .

M iK L A

VHCj/JA)V)Ji,lA P L E Z i M E
SIGNĀLS RUDZU LAUKĀ f
Vecmāmiņai Plezmtel un Gullm Zosullm 
uzklūp izbēguši cietumnieki, kas meklē S  
slēptuvi. Kā lai Izsauc po llc lju ja  Pleznīte6 
rīcTbā ir tikai klajš lauks un dārza tra k to r lņ Š ^ L

DAKBURGAI 4
Suķiapulkas Izgudro varbūt —fia 
visģeniālāko plānu dzīvē -  {  ļ 
Ja vienmēr kāds pamana zag|us un 
noķer, varbūt Ir vērts aizmidzinā t vlsup ilsetu?_____

QOHMJOS DAKS
BRĪNUMBĒRNS
Donalds nočiepj Bruno Bezbremzem 
šķidrumu, kas veicina bišu prāta 

> attīstību . Taču, kad blte6 kjūst 
gudras, tā s  saprot, ka medus 
vākšana ir  viena garlaicīga būšana, 

ļ Šķidrums palīdz arī Donaldam!
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