




Tiki Triki Mostietiesl Šodien tacu 
pārbaudes diena jaunajiem biedriem! 

Mostieties taču beidzot!

VITI Deg! Laupa! 
Sasodrts!

Latviskojis A n d ris  A km entiņš













Vél viens tāds jociņš, 
ģenerāli Tik, un jus

Melno mežul

Njāl Komanda rinko! 
Kompass rāda uz mani 

magnetu!

Jā! Tik vāja orientēšanās mežā 
mīnus četru medaļu vērtaiHik! Te mēs jau reiz bijām!









Forsēšu upīti un mierīgi došos mājuplVienība A jau būs likvidēta 
kad es atkal satikšu Tiku, 

Triku un Tīku!

Hik! Kas tas? Straume ir stiprāka, 
nekā man likās!

.... peelās 
gargsanaslNu viņš ir Islā ķezā! 

Uzreiz var pateikt...

Tās muļķīgās 
upes galā; ir 

virpuļatvars!









/aiadzīga saimnieka roka, bet, ja 
likšu remontu uz nākamo gadu, 
ietaupīšu daudz naudasI

2830 dolāru un 
50 centu! Esmu

oglabat? Bankā? 
jamaksa nodokļi... 
«J, krustdēli atradīs.

Zinul Aprakšu naudu 
dārzā! Tur būs 

drošāk! ,
Nē, tad būs 

Ledusskapī? N

lešu nosnausties!Lūk.;>> Velēniņu pāri,

Kur man bija galva! Trakais kaimiņš! 
Vācies prom no mana darza!Bet... kas tad tur 

notiek?



Nāku no Zemes komisijas, manam dārzam 
jābdt 8 metru platumā!

Man trūkst pusmetra! Tavs dzīvzogs ir 
pārāk tuvu manai mājai! Es to pārcelšu, 
__ __ __ un miers! _____

Tu to nedrīksti!

Draugi? Kad atgūšu naudu, 
____bet ne ātrāk!

Viņš nedabūs manus 
2830 dolārusl

Tu tikai paskaties! Dārzu 
apsēduši kurmji! Un ne 

jau tie mazakie! >—*







ne, nei mušu spie 
ieklu_dīiāsv ziņojot

Jūsu dārglietu kaste, V Ak jāl Nesiet uz 
jūsu augstībai A  krastu I
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Uff! Ta ir pilna ar naudu I 
Ar manu naudu I

Bet kur manas
dārglietas?

_Vai saucāt, 
jūsu augstība?

Sardzelll

Aizmirsti to Knapa naudu! 
Mums vel paliek sultāna 

dārgumi!______

Prr! Ja nevaru dabūt 
savus dārgumus, nems 

tavu naudu!___

vai izsaucai. 
mister Makdak?SARDZE!!





Vail Re, 
dārgumi!Labdien!

Ak tad tu nezagt 
manas dārglietas!?

Tu manu naudu 
ari ne!?Tveriet

viņus!

Kāds jauks 
izbrauciens kopā 
ar Suņapuikām!

Kādu laiku 
no viņiem 
būs miers!

Prrrl Norēķinieties ar 
kungiem!













Palaid
zemāk,

^Sprukst!
.droši? Āāāāā!

AUČ!

: par 
iva man 
: dominol

Neticami! Domino! f  Tāpēc es tēloju, ka 
dodos prom uz dienvidiem, 

lai varētu šeit uzspēlēt! 
Lūdzu, nesakiet .__

Kas tev lēdes? Vai tad tu 
nepriecājies, ka profesors Vilkoks 

galu galā nav bandīts?

josl Es bēdājos par to, ka i 
itnītes no dienvidu salām!
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t  VOi JA L03 9A K 3
[ AIZDOMĀS TURAMAIS ^
I Donaldam beidzot Izsaukuma 
[_ (viņš Ir santehniķis)! Saņēmis 
£ naudiņu, pēc darba Donalds ce^(ļļ®^bE 
| uz pusdienām, taču nokļūst 
ļ  cietumā -  par to. ka ārkārtīgi 4? ^ ^  
ļ nav līdzīge gangsterim Stasam Kapoten

m ikus un spr u k si*
MAZAIS DELFĪNS g

‘ķērājiem! Nē, vispirms ķērāji uzmet 
draugiem tīklu, pēc tam viņiem 
uzbrūk haizivs. Un tad draugi un 
delfīni izglābj cits citu.

‘ KNAPS MAKPAKS
UZ SIDRABA ŠĶĪVĪŠA
Tu un arī pats Knaps Makdaks, jūs jau

Maģija, kas vēlas nozagt laimes .^Л 
vērdiņu! Piedalies, un Tu uzzināsi, cik !rļj

nok|ūt Itālija -  vai vismaz nosūtīt turp sa

MIERA TRAUCĒTĀJS
Miera traucētājs -  tas ir Donalds.

’ kurš spēlē tenlsu. Dunn, dunn! -  atbalsojas 
Čipa un Deila dobumā. Vāverēni parāda 
Donaldam, ka raketi var izmantot daudz lie штАъшШ
w &jk s >&

VIENS MĀJĀS л  J
: Spruksts atsakās iet makšķerēt, V&iļļffi 
uz kino. spēlēt tenisu -  viņš neies s§9~ 
nekurlll Varbūt viņš ir pielipis pie grīdas?:


