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Ak. vaidošie vaļi! Vai tiošām  
šīs blēņas esmu rakstījis es? 

Esmu bijis ^ — _________

Lūk, atkal -  "umsi bumsi, 
mazo cukurplOmīt!"

I A k vai! Bērni nāk! Ja vini atradīs vēstules, 
• es nomiršu aiz kauna!Man derētu ielēkt ezerā 

un noslīkti

o  (  Kur tu noliki grāmatas, ko mēs 
\ y  paņēmām no brālēna Cietsmaiza?

Paslēpšu tās kastā un 
nolikšu kaut kur m aliņā !' Kaut kādā kastē! Mums tas 

jāatdod jau šodien! ,



Viņu nav rota]būdā!

Jp]RĀ1VLIC?DA



Cietsmaidis ir mans 
ļau nā ka is  ienaidnieks! 

Ja viņš atradīs vēstules, 
esm u paga lam !

Man jaiekiust m ajā! Bet kā?  
Viņš m ani nekad n e ie lū g s !,

jau j j r ib

Turp inājums 10. Ipp.



Apprecē jies kāds 
J slavens aktieris. 1 

Kolēģis jautā:
"Nu, kādas tad bija 

kāzas?" "Nav ne 
jausmas, neesmu vēl 

lasījis recenzijas."

"Saderam, ka tu  uz 
roku virspusēm  
nevarēsi no turē t divas 
pilnas g lāzes!“;
Tēvoci Donaldu
izaicina Tiks, | ļ  \
Tīks un Triks. \ \
"Varēšu gan!" ^  \
D onalds apgalvo
un tū līt pat būs iekūlies ķezā.

B et te  pēkšņ i -  
opsā!.

7 Uz Donalda rokām  uzliek 
J  glāzes. Skaidrs, ka viņš 
/  var tās noturēt.

un zļurks!

vjsnu

S a u t g um ijas  cilpas a r  divām  
ro kā m  p ro t k a trs . B e t  a r  vienu:Vai g rib i z in ā t, kāds i r  tavas  

dūres t ilpum s? Tad  izm ē r i to!

Lielu m ērtrauku lidz pusei 
piepild i ar ūdeni. Ievēro, līdz kurai 
iedaļai ūdens ieliets. Tagad iemērc 
savu dūri ūdenī. Pie kuras iedaļas 
ūdens ir tagad? Starpība starp 
pirm o un o tro  ūdens m ērījum u ir 
tavas dūres tilpum s.

Skaidrs, ka m ērīt var 
visu: ābolu, akm eni -  
lietas, kuras drīkst 
saslapināt!



augšup virs 
vannas ūdens 
līmeņa!



N eviens neraknāsies 
pa manu bibliotēku!

Tad atklāsies, 
cik daudz šeit 

neatdotu 
grām atu!

Kas tas? Atkal 
durvju zvans iD

Tīrītājs Sloters! Man ir tādi rīki. kas vienā mirklī 
iztīrīs jūsu kaktus un spraugas!

BLĀC!



H ei! Te taču ir vēstulēs! Un sūtītas 
D e iz ija i D aka i! j ——

Beidzot jāsakrāmē

Kas tu par ērmu? )  Gāzesvīrs! Oktāns
t - V  Gāze nieks! Man ļāpārbau- 

j — /  ! da jūsu skaitītājs! ^

Bet es esmu arī skudru 
inspektors! Man jāpārbauda, 
vai jums mājās nav skudru!

Tad apskaties  to šeit! 
Skaitītajs ir pie garažas



In te resan tikas vēstules rakstīts!Tad aizej uz biroju un dabū svaigu 
apliecību! Manas skudras ir Joti 

izvēlīgas!

Viņš [au atradis 
vēstulēs I

T  V~ ° r— i§Sg

Ja vien es varētu uz 
m irkli dabūt viņu 
iaukā no istabas! \

Kad viņš nāks atvērt durvis, es 
iezagšos pa otrām durvīm un...

Kā man neiet! 
Vēstules ir  viņam  

ro kā !  v

Bet vēstuļu te nav!
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Deizijas nav mājās, Cietsmaidi! 
Viņa aizsteidzās pie Donalda!

Jā. tū līt es dabūšu visu noklausīties! 
Droši vien Cietsmaidis jau mani gaida'

Un es vēlētos zināt, jaunkundz, kā s7s vēstules 
nonāca kastē, kuru man atsūtīja 

no Donalda mājas?



Kāpēc gan tu  ta satraucies 
par šīm vēstulēm? Es... Tāpat! Nav tava darīšana!.

Tūlīt es uzzināšu, ko tas 
viss nozīmē!Nav?

Ha! Ha! Kas tad mums ko 
bēdāt! To jau nav rakstījis 

Donalds!



Ķ e rie t
žag lil-Šodien tikai trīs braucēj 

Nez kāpēc pilsēta ir tik 
tukša un klusa? Savadi.

Ak, nē!
Kaut es nebūtu 

brokastīs apēdis 
to pīrādziņu I ,

Lūdzu, skrien 
mazliet iēnāk!

Ha! Ha! Tas tusnis jau 
nu nenoķers zagli! Bus 
jāpastrāda viņa vietā!

JJhupps!

Kad es viņu notvers 
ar slavu būs par mj 
Noteikti saņem šu c 

paaugstinajumu!

Rokā ir[TūlTt vinu 
notveršu aiz šā ta kša !U n  tad.

Bet ne jau manā taksīl 
Leitnants Svīdvaigs jau 

sagatavojis tev citu mašīnu!

Sveiks, draugs! 
Vēlies pajoņot?
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Pd! Es tev vēl tikšu kiāt, 
sasodītais taksist!Esmu Joti

Ahā! Beidzot 
pasažieris!

Ahā! Beidzot 
pārkāpums! Man 

gan veicas !

Soda kvīts dēļ vien mani nepaauc 
bet priecīgāk kjūs noteikti!

Nakamreiz esi 
uzm anigaks! Lai nu 
kam, bet policistam 
jāpro t pāriet ielu!

POLICIJA”  Ei! * 
Uzmanies!.

Ak, nē! Taksists jau aizbraucis! 
Jau otro reizi viņš šodien mani 
piemuļķojis! Talu viņš ta netiks!

M azliet 
vēlāk -

Ei, šofer! Vai aizņemts?

Nel Toties dārgi 
neprasu!

somiņa!



Seko tam 
skrējējam!

manu 
pec tam 
notiks

Bīstama braukšana -  tas ir noziegums!



Tad tadas tās li 
Policists visādu 

kaudzē! Tu ir 
samaksāsi

Autozaglis ir sprukāsI
Patiešam

dzeramnaudu!

Tikmēr
Viņi nogriezās > 

strupceļārLabi, ka 
paspēju ieverot to

Brīnums! Ne 
skrambiņas!



Ahā! Un jūs vēl uzklūpat 
kārtīgiem

Jn------------
lakam aja 
iienā -



Vārdu, krustdēl?
Vai ari parasto žēlabu straumi, 

ko nav vērts pat dzirdēt?!(  Tēvoci Knap! Paris vārdu! 
s 1 Tas ir svarīgi!

Saproti, tēvoci Knap! 
Bieži vien ēs strādāju smagi, 
daru visu pec kārtas, lai tiktu 

pie naudas, un tu to 
labi zini!

Džons Skapis šajā sezonā 
jau guvis 140 vārtus: Mums jāredz.

kā viņš gūst 141.!
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Atbilde ir ātra un īsa! N ē ! /
Tas nav nekas svarīgs! .— s  Skapis

^  )---------iesitis 140 vār-
/  tus! Kas var būt vēl 

______y  l  svarīgāks?!!

Ne! Neparko! Tagad 
izgaisti! Vai neredzi, 

man jāparskaita 
darbinieku prēmijas!

Tēvoci Knapi i_Nu lūdzu! 
E-es raušu kā vergs un 
atdošu pusi no visa, ko 

šonedēļ nopelnīšu, ja  vien 
tu man aizdosi naudu 

biļetēm!

Ak, kads lik te 
n is ! Donalds ir 
tu vu  be igām  -

J-ja būtu kaut vēl kāds 
veids, kā nopelnīt! S-šādā krīzē e-es 
pat būtu ar mieru zagt, ja vien mankllll l rnUcI

ļJus nokavējat! 
V jņšjau -

Nu paskat tiki 
JPiedodiet, patraucēju! 

Krustdēli teica, ka 
Donalda kungs esot 

pie jums!

I Ak, vai! Cik žēli Man bija 
tik svarīga ziņa! Viņš ir 

uzaicināts piedalīties konkursā 
"Jautājums par 64 000 $” !

Ir jau pēdējais brīdis, 
bet viņs varētu nopelnīt 

kaudzi naudas!

Tieši tā! 
Viņš pieteicās 

jau sen!

Hm, puse no 64 000 $! 
Ja es piekrītu līgumam ar 
Donaldu oar tiem nedēļas 

ienākumiem!

Vai viņš nearas 
te atgriezties: 

Es... vai!

Sapratu!



Jum s ir paveicies!
Mans krustdēls tikai mazliet izgāja! 

Viņš drīz atgriezīsies! Lūdzu, 
pagaidiet tepat!

Burvīgi! Cerēsim, ka 
drīz viņu atradīšu!

Ei, diespasarg! N-nē! 
Donaloiņ, nedari tā! 

Nav jau tik slikti!
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Viesmfljoks
"Šī kafija ir kaut 

kas pavisam 
ipašs, tā  nāk no 

^  Brazilijas."
Viesis:

■ "A k tādēļ tā ir tik  
auksta!"

V crlīgas lietiņas — paša rociņām

*  ...ir tāāād a  muļķe' 
 ̂...kāda muļķe? ^

Lai pagatavotu ledus gabaliņus 
kokteilim , viņai vajadzīga rece p te !J

Kas ieiet 
pelēks, bet 
iznāk zils? 

Z ilonis, kas 
ziemā dodas 

peldēties!

P a s k a t ,  p a s k a t , tā  t ik  i r  b a i lt te !  A r  k r ie tn u  
vē z ie n u  S p ru k s ts  n a b a g a  M in n i ja i  s e jā  
ie š ķ ie ž  sa v a s  g lā z e s  s a tu ru /

M innijai tā  vismaz šķiet. Īstenībā ar šo īso 
izbaiļu m irkli viņa iekritusi nedarbja tīklos.
Tas ir nedarbs, kuru vari ve ikt arī tu!

Pārtikas plēvi pārvelc pār glāzi 
(mineral)ūdens. Plēvi kārtīgi nostiep un 
izlīdzini krociņas: cieši neieskatoties, 
plēve nebūs redzama! M ēģini glāzi 
‘'izš ļakstīt”  (sākumā vislabāk virs 
vannas). Ja būsi visu izdarijis pareizi 
plēve ūdenim  neļaus iztecēt!

Uzmanīgi: Svarīgs ir 
tren iņš! Tikai tad, kad  
triks lielisk i padodas  
vannasistabā, a r to var 
iz ie t sabiedrībā! Nelieto 
dzērienus, kas var 
ats tā t plankumus 
(piemēram, kolu)!

Piekar bum biņu 
pie galda malas 
un nostiprini to  
ar līmlenti.

Triku  m īk las atris inā jum s
Bello tev seko ik uz soļa. 
Lieliski, tad tev vairākas reizes 
jāapie t apkārt kokam  tā, lai 
suns tevi nevarētu aizsniegt. 
Ari Bello ies apkārt kokam  un 
aptīs ap to  savu ķēdi. Kad tā 
būs kļuvusi pietiekami īsa, tu 
savu bum biņu varēsi satvert!

Ar līm lenti pie lim ē 
pie ga lda tenisa 
bum biņas diegu.

Blakus p iekar vēl divas bum biņas vienādā augstumā! 
Trim  piekārta jām  bum biņām  nedaudz jāsaskaras.
Un nu lai klikšķ! Pavelc bum biņu sānis un palaid vaļā.

Kas notiek? Abas ārējās 
bum biņas šūpojas šurpu 
turpu, bet vidējā paliek 
miora stāvokli.
Pamēģini ta  riko ties ar 
četrām  vai pa t piecām 
bum biņām  -  tas nemaz 
nebūs tik  viegli!
-------------------------------O



Š ī saraušanās ir 
spēcīgāka pa r 

gravitācijas spēku 
un tāpēc plēvīte  

augšup.

Jbunumš no onfMa 
nW2M  pildīties

Mūsu pilsē tiņa ir tik  maza, ka mēs vienā tās 
ga lā novieto jām  spoguli, lai ta  izskatītos 
lielāka. Un vēl daži jaunumi!

ka  m e s ' n fiaē\as \  —
avīzes tns ■ \  M ūsu p ilsētiņā ir

"'** ^ka i divas iefas:
galvenā un tā otra.

īpašs jo k s  ap m uļķoša nai  -  
ļaudīm , kas p ro t  pas m ie ties  

p aš i p a r  sevi! Tev vajadzēs: 
(tīru) kabatlakatiņu! 

Turi kabatlakatu kā M akdaks: 
īkšķi aizmugurē, pārējos 

p irkstus -  priekšā. Stūrīti ar 
roku nostiep tā, lai tas stāv gaisā. 

Un sākam! “Tas ir muļķu de tektors!” 
tu  skaidro apm ulsušajai publika i. 
‘•’Kad te ikšu muļķis, viņš parādis 

lielāko muļķi šajā telpā!". 
Saki “ M uļķis!” un tanī brīdi spied 

īkšķi caur 
kabatlakatu pret 

pārējiem 
pirkstiem ! 

Stūrītis nolieksies 
un norādīs... 

uz tev i!



Gribu glābt 
tevi no tevis! Lekt upē 

nav laba doma:
Tev vairs nebūs 
jāuztraucas pa r 
naudiņu, puisīt!

Ir gan. pati labāka! 
Vai tad labāk ir grimt 
trūkumā un darbos?!

Hikk! Ko tu
dari! Gribi 

mani -T— 
nožm iegt?^*

Tēvoci Knap! 
Tu esi miljons!

Eh, ko tur, ģimene! 
Mums jāturas kopa!

Es pārdomāju! Nevaru izturēt, ka 
mans mīļākais krustdēls ir tik bēdīgsI 

_  Tāpēc nolēmu tev iedot
IIR  naudu bijetēm!

E... gribu tikai vienu pakalpojumu!
Vai parakstīsi papīru par musu mazo 

vienošanos un pusi no nedējas ienākumiem?

Nesaprotu!
Kāpēc mums jālien slepus 

uz naudas krātuvi? jProtams!

Drosiba krustdēl! ļ  ; 
Musu laikos nekad ^  

nevari būt īsti drošs! I o

Papīriem jābūt ( 
kārtība, saproti! \
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Dīvaini! E s ia u  domāju, ka jūs 
u, nekas! Gribēju jau iet!īu, nekas! Gribēju jau iet! 

Mums ir maz 
laika!

Loti pat kams kungs ir jūsu tēvocis! 
Labi, ka pagaidīju, kā viņš lūdza! 

C itādi jūs nebūtu ticis 
uz konkursu!



Cik vēl laika iīdz 
sākumam?



Kārtībā! 
.V iss pieslēgts! Sāksim mūsu versiiu 

—i “Jautājumā par '
( 64 000 $1

Tas ir tik spēcīgs, 
ka noslāpē citas 

stacijas!

Ak, vai! Cik jauki, 
ka ģenerālis mums 
aizdeva glabšanas 
dienesta raidītaju!

Es uzdošu jautājumus!
Ja atbildēsiet oareizi uz pirmo, 
saņemsiet 16 000 $, par otro -  
32 0Ū0 $, par trešo -  64 000 $! 

Viena nepareiza atbilde, un 
—71? jus zaudēsiet visu!



Jautāsim  kaut ko tuvāk zemei, 
Daka kungs... he, he!

Cik iedzīvotāju ________
bija Pabirstanā S  K 71

Nav godīgi! Neviens 
nevar to zināt!

Pareizi, Daka 
kungs! Ak, krustdēlin! 

Kā es tevi mīlu! jautājums!

Kas par 
jokiem?!

Vai, cik āķīgi, 
Konkurskungs!

Napoleonam bija balts 
zirgs! Kādā krāsā 

tas bija?

Urra! Kads prieks! Mums izdevās! 
Mēs uzvarēsim! Nauda ir mūsu!

N-nē! Pagaidiet! E-es sāku 
nervozet! N-nevaru pat 
iedomāties! Es... e ...!
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Nu z in i! Es viņu 
izp lu kšu ! Viņš tīšām izlikās 

par muļķi! Es zinu!!!

 ̂ ē '  ^  E... man* es., 
cik ļocīgi, ka 
reizem nekas 

k prātā, vai ne?

Vēl trīs sekundes! Pedejo reizi prasu, 
kādā krāsā bija Napoleona baltais zirgs!





Re, kur jūs esat, Daka kungs! 
Mes jūs jau gaidam! Viss ir 

sagatavots! J

Tātad raidījums vēl nav 
sācies! Biezi! Tad J a u  viņš 
vēi var laim ēt tos 64 000 $!

Nāciet šeit, 
veco zēn! .

Es gan uztraucos, kā viiiam  
būs ar galvu pēc tāda trieciena!

Cik zinu, Donaldam pašlaik nav darba! 
Tāpēc pirmie divi jautājumi bus 

visai viegli!

Pec
brītiņa

Apsveiksim, draugi, 
šodienas konkursa 

dalībnieku -  Donaldu 
Daku! v

Paldies
dievam !

Pirmais par 16 000. 
i Kā tevi sauc? Tavs vārds!



Tēvoci Knap, 
ar Donaldu nupat 

nav labi!

Tagad... 64 000 $ jautajums*.

O i A K S



Nezinu vis! Paraugieties uz 
viņu! Viņš ir bāls kā izlietne!

Cik vārtus šaja sezonā iesitis
Džons .... — _

Skapis? f

FUū! To viņš labi zina! 
Nauda mums rokā!

papīra lapu! Žiglāk!64 000 $, ja pateiksiet, cik vārtus šogad iesitis 
Džons Skapis! ,--------------

Vēl launak bus, 
ja viris neatbildes 

pareizi!

Ne, tēvoci Knapi Tā 
nedrīkst darīt! Tā ir 

šmaukšanās!

P-pagaidiet! E-es 
laikam zinu atbildi! 

Jā, atbilde ir...
atbildēt,
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Kāds papīrs? Pareiza atbilde 
ir 140! Jūs zaudē jat, Daki >

Nepareizi!
.pap īrs !

Atā, Klausieties mūs 
nākamnedej, kad bus 

atkal viens jauks 
konkursiņšl

Kas te jauks! Blēņas! 
Tik dulnu radījumu es 

redzēju pirmo reizi!

Drīz v ien
Kas? Kur 
cs esmu?

Nāc, tēvoci 
Donald! Vismaz 

mums vēl ir nauda 
futbola biļetēm!

U R R R R Ā Ā A Ā Ā Ā !

vārti! (



Vecmamiņ!
...Ups!Neraža! Kur gan māmuļas dimanta 

broša? Nieks par dimantiem, bet 
brošu man mamuļa dāvinājusi!

Kas tev iekodis, Guli! 
Nespārdi mani, nāc palīgā 

atrast brošu!

Es neesmu traka, Guli. 
esmu bēdīgs! Vakar vel 

nēsāju, bet šodien jau nav!

U f... Traks! 
Trakots!
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Napoleon! Tūlīt nomierinies 
пас šuro!ö jw  Laiks tīt 

/ \ Л  makšķeres:

MRŪO!Vai! Ne tik strauji!

Rokas... ē... ragus nost! 
Vārtus vaļā nevērsu, kamēr tu 

y. nenomierinäsies!

Labāk kopa ar vecmāmiņu, 
nekā vienam sienaugsa!

Ui! Ja viņš nav traks, 
vecmāmiņ...

tao viņu kaut kas 
nom āc!



Mums jāpiezvana vetarstam, bet uz māju 
mēs netiekam! Hmm. lai tiktu r--r .,  
garām bullim, vajag izdomāt ) i

bruņas!

Napoleons nekad nav ta darījis! 
Bus vēl saslimis!

(Ak vai! Ja nu neizdo- 
\ d a s ,  Vecmāmiņ?

Nevaru! Ripos; 
tālāk, Guli!

\Turies! [KLUKK! KLUKKļi

iĶERKŪI





Koo?! STĀT! STOP! 
PADODIES!

Pailgā! Beidziet 
man sekot!

Blēņas! Es mēģinu jus 
aizturēt par džentlmeņa 
piekaušanu šķērsieliņā!

Nē, jos esat 
tas kauslis!

Muļķības, kauslis 
esat jūs!uzbrūk!

Es tikai dzirdēju soļus aiz 
muguras, un kāds iesita 

tieši pa galvvidu!

Vai viss kārtībā, 
kungs, -  kas jūs 

piekāva?

Varbūt jāpajautā 
_______cietušajam?

Tagad zinu, 
kurš ir kauslis!

Nekas, ar mani viss kārtibā. 
. tikai neredzēju, kas norava 

cepuri un iesita...

Atbilde: jnpiAAļeS cd ļjeiļ ļsisai 
un undoo LUBfBSnļOļO ļlUSŪOU 

etejBA s^sajio BUJnBne epes ļe^ļi 
•s'ļsihd siOļeiuB ji sļjšne»



Ulf 'iliJi
Savādā lavīna

Donaldam turp inās dziedamā 
kaite - taču ne jau viņš Ir tas, 

kas cieš no tā  visvairāk, 
bet gan apkārtējie!

Bruņas un pelni ^ ī/
Nekad vēl jaunā mode nav bijusi ļ  \ \  » V  
tik  veca, Jo modē pēkšņi nākuši

,seni, smagi bruņutērpi. k  % j
Tikai Mikijam tie  nepatīk! ļ

^  J?0 N A t i »  V r \ m
; -N p ||j Pzl|ā Nlrojpīla

V  y l |  Donalds strādā par zivju inspektoru. 
bt^  ļī |ļm  Taču, lai uzmanītu zvejniekus krastā,

vispirms taču jā  saskaita zivis zem 
" ^ ^ ļZ 'S l-  ' Odens, vai ne?

0 3 B 2 ^ ^ i S i xA Z B -

Jaunākai© blēžu blēdis
I

Kad blēži vēlas apzagt Bruno 
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