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Manā viesnīcā neviens 
Hammerbaums vairs kāju nespersiIr taču kaut kāds 

veids, kā tikt pie 
naudas!

Citreiz tevi arestēs par rēķinu nemaksāšanu!

Tevi pašu vajadzētu arestēt! Divsimt dolāru 
dienā! Par to var veselu viesnīcu nopirkt!

GRAND
HOTEL.

Kur ir mana lid...l <. Zēni! Beidziet aurot! Drīz 
A es jums dabūšu naudu!

Divsimt dolāru! Tīrā 
naudas kaltuve! Tieši tas 

man ir vajadzīgs!

Mes izīrēsim 
istabu! Ieliksim avīzē 

sludinājumu! Piektdien 
gaidīsim ciemiņus!

Kurš trakais gan 
gribēs te dzīvot?



Protams, ikviens tic. ka pēc Vaterlo 
kaujas es rāmi nomiru uz Helēnas 
salas! Bet vai sī cepure jums visu 

nepierāda?

___ k Es strādāju Dakburgas kanalizācijas
“  /  dienestā! Jūs teiksiet, ka darbs pārāk 
) ^ smaržīgs? Sīkums, pa šiem gadiem jau 
*•. ( esmu pieradis!



Beidzot
Man patīk cept un slaucīt! 

Esmu ar mieru to darīt par brīvu! 
Tikai viena nelaime...

Jums taisnība! Dakburga 
pilna dīvaiņu!

Vīrs mani padzina no mājas! Pēc 
piecdesmit laimīgiem laulības gadiem! 

Vai istabiņa vēl brīva?

Ienāciet! Ienāciet! 
Paradīšu jūsu istabu!

Mani sauc 
Prīmula! Minna 
___ Prīmula!

Protams, nav! Te ir 
tikai drebes!* Jums zvēru nav līdzi?
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Tikām,
T ikām  un 
Trikam patīk 
ā trēd ien i. Tomēr 
vasarā ir  pārāk k a rs ts , ' 
lai a iz ra u to s  a r tauka ina jiem  
f r ī  kartupetīšiem  vai ceptu  ga|u. P a te ico ties 

»tēvocim  Donaldam, m āsasdēliem  to m ē r 
nenākas a tte ik t ie s  no 
kārota jiem  gardum iem.
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"  s u la s  CnU 
*  Zerneņu
vai

J evā rīii
'J*veņu

* V u m s

G l a z ū r a i :  Pūdercukuram  jāp ie jau
nedaudz c itro n u  aula©. G lazū rai jā b ū t labi

sm ērējam a i, pēc vajadzības ta i jāp ievieno__  ™
c itro n u  su la  vai pūde rcuku rs. <a r ^ 3 \
Cepumi Jāapsm ērē a r  pūdercukura glazūru.

Vienu cepum u apsm ērē a r  sarkanu 
ievārījum u (=  to m ā tu  m ērce). Cepumam 
uzliek sa ldē jum a bum biņu (=  ga ļas 
g a ba liņ š ) un v irsū  uzliek o t ru  cepum i 
G a rd a is  sa ldē jum a bu rge rs  ga ta vs .

Tā kā pīļu zēnu gaum es a tš ķ ira s , 
D onaldam  padom ā vēl da žas lie tiņa s :

zemeņu gaba liņ i (=  to m ā ti) ,
kivi šķē lītes  (=  gu rķi),
s a ld a is  krē jum s (=  m ajonēze)
un koko srie ks tu  ska id iņ as  vai rīvēta
b a ltā  šoko lāde (= s īpo li).
īp a šā s  ga ršvie las:
cuku rs  un kanēlis (=  s ā ls  un p ipari).



Kodes māte 
savam dēlam:

"Ja neēdīsi to  (  
veco zeķi. 

saldajam nedabūsi 
ne kumosiņu kažoka!'1

ko tē tis  meklē?" “Ka tev patīk skolā, dēl 
"Tā nekas, tikai 

daudzās stundas 
- : '  s ta rp īsajiem

"V iņi dosies pastaigā 
vai Ir ieraudzļis manu 

liecību?“

"Tēt, kāpēc 
cilvēki tuksnesī jāj 

uz kamieļiem?’ 
"Lai viņiem ausīs 
neiekļūtu sm iltis."

Melna kaķis no 
kreisās puses -  var 

gadīties kāda

/  "Ja kaut ko 
ļo ti vēlas, 

viss ir iespējams!" 
"Tu saki? Tad pamēģini 

aizcirst aiz sevis 
virpu|durvl6r

Tiesnesis:
'Kā jūs  secinājāt, ka 

apsūdzētais V

Liecinieks:
"Viņš Iegāja telefona būdiņā, 
pēc pusstundas atgriezās 

n bija sašutis, ka lifts  
atkal nedarbojas."

Par godu 
četrdesm it 

gadu jubilejai
cietuma direktors nolēmis rīkot 
svētkus. Viņš aptaujā cietumniekus 

par iespējamo svinību norisi.
"A tvērto durvju diena varētu būt 

Interesants 
pasākums, 
kāds Ierosina

Skolotājs izdala izlabotās sacerējumi 
burtnīcas. Alise kādu bndi domīc 

vēro skolotāja uzrakstīto un tad jautā 
"Skolotāj, kas tu r rakstīts? 

"Raksti gfTtl un salasāmi!1

C eļotājsjautā
viesmīlim:

"Kāpēc šajā stacijas restorānā 
ir tik  mazas porcijas?"

"Lai pasažieri nenokavētu 
vilcienu." . _

5tudents 
raksta vēstuli uz mājām:
‘Mīļie vecāki, sen par jums 

neesmu neko dzirdējis.
A tsū tie t čeku, lai zinu,

ka jum s klājas labi.'

"Vieemfl, 
manā saldējumā Ir muša 

"Viņa trenējas braukt ar 
sniega dēli 

nākamajām ziemas 
olimpiskajām spēlēm!"

Pircēja konditorejā:
"Tās taču ir  vakardienas 
kanēļmaizītes! Es gribētu 
šodienas!"
Pārdevēja laipni: ^  
'Tad nāciet rīti"





Maizītes nav veselīgas! Auzu tume ir! Nu. 
ēdīsi, vai nāksies Tevi pabarot ar varu?

Puķītes, rozītes, mostieties! Laiks 
celties! Pulkstenis jau_pieci, un 

brokastis aalda!

l_-Joti! G-garšīgi! T Labi! Jo es 
pagatavoju 

jums auzu tumes 
maizītes, ko 
paņemt uz 

skolu!



Lai jums veicas 
skolā!

Zāvs! Ko? Ak, jā, ziniet, 
es tieši pašlaik meklēju 

darbu!

Neiedomājies, ka varēsi te visu dienu vāļāties 
un laiskoties! Māja brūk kopa! Salāpi caurumu 

manas istabas griestos!



Kaut kas taču viņam 
patika, ja reiz precējās! 
Varbūt viņš ilgojas pec 
viņas! Mums viņi tikai 

jāsaved kopā!

1 Dakburaā ir vairāk trako, nekā 
r man likās! Apprecēties ar tādu!

Mēs nevaram! Viņa ir tikai 
nelaimīga, veca sieva!

Tā vairs nedrīkst! Viņa ir 
ļaunāka par visiem pasaules 

īrniekiem kopā! Viņa 
jāpadzen!

Nez kā viņu vīrs 
izturēja tik ilgi?

Harijs Prīmula? Labas 
ziņas! Jūsu sieva ir pie 
mums! Viņa skumst pec 
jums un grib atgriezties 

mājās!

Un nākamajā dienā -

Tā ir! Tādu uzvārdu nav grūti atrast!



Es negribu viņu redzēt! Ejiet projāml
Pirmoreiz mūžā ez varu no rītiem pagulēt 
un tad mierīgi izlasīt avīzi! Beidzot varu 
neēst auzas ka zirgs! Jus nesaprotat, 

Ko tas nozīmē!

Mēs saprotam gan! Diemžēl! Tad nekas neatliek! Naksļes 
vinu padzīt! Nav viņa nekāda 

vecenīte! Vina ir nežēlīgs 
cilvēkēdājs, nē, auzuēdajs!

}  Nesaprotu, kāpēc es 
(  vispār vinu apprecejul

Minna, kas jums kaiš?Tā! Pienācis brīdis teikt jums. 
Prīmulas kundze, ka...

Šnuks! Es skumstu pec sava 
vtra! Nesaprotu, ķapēc viņš

mani

Krākšana!? 
KRAKSANA??? 

Es nekrācu! Esmu 
rāma večiņa!

ē ... mums ir nelielas aizdomas! 
Ja jūs mazliet savaldītos, es...

> Varbūt vainīga ir jūsu 
krakšana!

Es apsolu! Apsolu!



VēlākDus ka eņģelītis! Ja vien viņas vīrs redzētu! 
Viņš ļautu viņai atgriezties!

Prīmulas kungs! 
Mostieties!

Nē! Varbūt naktī viņa gulēs 
klusāk, bet no rīta celsies un 

grūdīs man rīklē auzas!



KAS? Es atkal krācu, ja?

1----Г

ļJu

Varbūt viņam apnikusi jūsu nesavaldība! 
Varbūt viņam nemaz negaršo auzu tume!?

Nē! Nebēdājiet! Mēs 
naktī parunajam ar jOsu 
vīru, viņš jus tik un tā 

neņems atpakaļ'

; plikpau-

Piedodiet! 
Iegribēju jū 

sāpināti

>ēc Harīša, es spēju laboties!Eeee! Jums taisnība! 
Sņuks! Es valdīšos! 
Es atzīstu, ka auzas 

var apnikt!

Man tasjapierāda viņam! 
Vai palīdzēsiet? ___

Mēģināsim 
ko izgudrot!

Saprotat!?Kad pienāk launags Es tas izcepu tev, Harij! 
Rīkosim svētkus par 

godu tev!
—k Tikai bez jokiem! 
Tikko saodīšu auzas, 

tā iešu projām!

Nebedājjet! Šī ir 
auzudrosa vieta!



ar tevi! Ugunīguma
tik aizkustinoša

Pec lieliskas maltītes -

r  Paldies, Minn! Bija jo gardi! 
(  Bet nu man jāietl

Tu aizej? Tu nenemsi Protams ne! Es jau 
teicu, ka neatceros, 

kāpēc vispār precējos!

7  Melis! Nu tu



SSS3&IP8 83&S1B&3S8
LIKUMS UN HAOSS

^ ^  Tik muļķīgs pasakums 
vēl nav 

pieredzēts!

Sunapuika 176-167 kļuvis par juristu I 
Šodien dos zverestu!

__—  -7- Krimināli! _
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Nespējat noturēties? /  \  pīlēni 
Domājāt piemujkot mūs, I \ 

ka esat labojušies? \





Kad pabeigsim bankā, iesim uz 
jaunajam telpām!

Te nu bus! Es jau tagad redzu 
avīžrakstu "Donalds Daks noķer 
Sunapuikas nozieguma vietā".

Lēnām nolieciet somu un 
rokas augšā!

( /  Jā, maksajot par īri
, M „nan | diennakts automātā. 

Nu gan alunas!/ mfiS IUR l yluī.iaa,
pieķerām.

DARBOJASb ezi
24 STUNDAS

Gribējām iet uz biroju, tas jāremontē1 
Tāpēc mums darbarīki!

Tikko noīrējām biroju, gribējām 
tūlīt samaksāt!

Lūk, rēķins!



Mēs gribējām 
tikai atgūt savu 

labo slavu.! 
Sņuks! Ini!

Bet draugam mēram tās 
vēlēšanas...



Kā ledusskapi dabūt ziloni? 
Durvis vaļā, ziloni iekšā, durvis ciet! 

/  Kā ledusskapi dabūt žirafi?
N. Durvis vaļā, ziloni ārā, žirafi iekšā, 
-------  > .  * - —»  durvis ciet! —

Toties

Uz visa, kas atrodas 
ledusskapi -  
uz katras pudeles, \  
burciņas, bļodiņas, 
konservu 'vy  
kārbas -  uzliec ( 
pa vīnogai! I

Ja divu dienu 
laikā to izdarīsi tris 
reizes, tava nedarba U 
upura humora izjūta 
būs pakļauta krietnam 
pārbaudijumam!

Tomass Birhs no Anglijas 
bija aizrautīgs cttf
makšķernieks, taču f ļ \  
viņam trakoti ;
neveicās: viņš 
nekad neko ļ  4 ^  
nenoķēra! %  *( ; 
"Varbūt zivis ^<4 , ^  
mani redz?"
viņš domāja un izgudroja 
maskēšanās tērpu -  
pārģērbās par koku! Tomēr 
panākumi izpalika. Zivis ̂

pievilināt

suņus...
1960. gadā kādam zvejnieka-ļ 

Dienvidāfrikā uzbruka astoņkājis. Pē: 
Jaimīgas izglābšanās vīrs secināja, k=j 

visi kauli ir savās vietā-
tiLrn! m lfacn i ilkstorLa



Spruksts uz 
galda noliek

bumbiņu un 
\uzliek tai 
virsū trešo r 
trauciņu! /

L2>ll£k&

Nekā, MikIJ!

Bumbiņa

cita ^  
trauciņa: Kāpēc? Kad piliens saskaras ar sakarsēto pannas virsmu, 

zem tā tūlīt rodas tvaika spilventiņš, kas pārējo pilienu uz 
īsu bridi pasargā no karstuma un uz kura tas pārvietojas.

Uz ielas šo spēli mēdz spēlēt krāpnieki! Šis variants 
-iemērots jautrai laika pavadīšanai mājās! Tev vajadzīgi:
• iris vienādi papes vai plastmasas trauciņi
• tris no folijas veidotas bumbiņas, kas tikai nedaudz 
nazākas par trauciņa atvērumu

Uz gaida ar 
atvērumu lejup 
sfžv divi trauciņi.
Zem katra
atrodas pa 
folijas 
bumbiņai -  
cublika to 
nezina!

trešo folijas

Vai Mikijs vērīgi sekoja?

©

Velēnas kungu moka 
briesmīgas kakla sāpes, neciešamas galvassāpes 
un nepārtraukti galvas reiboņi. Ārsts paziņo viņam 

bēdīgu ziņu: "Jums atlicis tikai pusgads!" 
"Nu ko," domā Velēnas kungs, izņem no 

bankas iekrāto naudiņu, rezervē ce|ojumu apkārt 
zemeslodei un dodas pie šuvēja, lai īstenotu sen 

loloto sapni: pasūtītu divpadsmit smalkus kreklus!
Šuvējs noņem mēru un secina: "Apkaklītes 

izmērs -  42." "Muļķības," protestē Velēna, "man 
ir 38. izmērs!" -  "Hm," novelk skroderis, "tad jums 

pastāvīgi ir briesmīgas kakla sāpes, neciešamas 
galvassāpes un nepārtraukti galvas reiboņi...

viņam jāparada, 
zem kura 
trauciņa tagad 
atrodas Aa 
bumbiņai ( ?=*

So spēlīti Spruksts ar Mikiju var H, 
spēlēt, cik vien v6las -  viņš 
trauciņus pēc patikas var piepildīt 
vai iztukšot! Zem katra trauciņa 
taču ir  pa bumbiņai! a

Ja Spruksts veļas 
parādīt, ka zem 

trauciņa Ir bumbiņa, 
k viņš trauciņu 
f  rokā tur brīvi.

Ja Spruksts vēlas, 
L lai trauciņš būtu 
r  tukšs, viņš saspiež 

/  trauciņu un 
tādējādi pacef 

y trauciņu kopā ar 
bumbiņu!

Pretējos istabas stūros diviem 
rinītājiem aizsien acis. Katram 
iedod pa spilvenam! Spēles mērķis: 
espējami biežāk trāpīt 
cretiniekam ar spilvenu!
Tā domā abi cīnītāji! Īstenībā spilvei 
ir vēl kādam, kas jautri slāna abus 
neredzīgos! Turpretī abi cīnītāji, 
manidami, ka tuvumā ir pretinieks, 
publikai par lielu prieku sparīgi 
kulsta tukšu aaisu!



Vai dzirdi rnanĻ tevoc? Esmu pie vinu
-------- biroja, pēdējais Suņapuika
A  l tikko aizgāja!

Viņi kaut ko perina, noteikti! Mums 
jāuzzina, kas viņiem padomā! Lūk, 

kas tev jādara...

Vakara

Kur skriesi, draugs? 
Nesteidzies!

Durvis bija vajā. 
esmu iezadzies iekšā, 

tēvoci Knap!
Domājām, kas 

gan mums 
uzbrūk!

Paslēpšu 
mikrofonu 

un aši 
laukā!

UN MES VISI ZINĀM, > • ■  
KURS!!! \ _ -Otrā galā laikam 

kads klausās!
Oho. kads 

mikrofoninš! 
Jauka mantiņa!

Knap Makdak! Piespriežu iums samaksāt 
100 000 dolāru sāpju naudu Suņapuikām!

Kauns un 
negods! 
Makdaks 

nav labojies!

Lai maksā! 
Tads var 
atļauties!

Akvai!
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Tas ir ienesīgs bizness, brālīši! i 
Jācer, ka Makdaks mierā i > 

neliksiesl J  f

nevaram viņiem sekot.. 
aida: kad viņi uzbruks

Sirēna pie galve- \ \  
najām durvīm! \ 
Atrak, Donald!

Laid mani zemēl 
Esmu darbā!



Baidos, ka es! Es vienmēr pasūtu 
picu otrdienās!

Tas ir tik garšīgas! Sevišķi ar desiņu!

Vai saproti, ko tu 
nodarīji?

i Klerkijs? Mans 
1 gramatvedis!?

Un es pieņemu īpašu noliegumu! 
Makdaks nekādā aadījumā_nedrīkst 

nākt tuvāk Suņapuikam 
par 100 metriem! '  ^

Vai arī viņš tiks apcietinats! 
Un atslēgu es pats 

iemetīšu jūra!
dažam
dienām

Ehl Kopš jaunā 
sprieduma es ik brīdi 

sastopu kādu 
Suņapuiku!

Nelietis!

Pazūdiet,
Makdak!

Nezinu gan, tēvoci Knap! 
176-167 šodien uzstājās 

ar runu!
Pat bibliotēkā! 
Vakar gribēju 
palasīt avīzi. _ 

blēdis jau priekšā!

CDILJONĀKU
KlUftS

Jāatrod patvērums! 
Varbūt miljonāru kluba?
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Klausies! Pieci pa kreisi, 
astoņi pa labi, 
divi pa labi,

> seši...



Vāaā! Kas tad tas? Durvis vaļā, visi sargi guļ!

J  Labi  ̂ķa )

Kad Sunapuikas izlaida lauka, 
Makdaks jau bija attaisnots -





SIMTIEM
ACULIECINIEKU!Te ir tikai par 

lidojošo Šķīvīti!

Ja vien tajā nav pilns 
ar nabobiem, lai lido!

Un ja ir ko likt > 
y uz galda! ja !





Tu mani nedrīksti 
izmantot kā r

BOs jau labi, šerif! Vīna Nabobs, 
nabobaisulis, drīkst paciemoties

Jā. protams, 
svarīgi ražo, 

pie mums,
17  iā! <iV Un ziemas, 
ļ jāt Banobai ir 
k dažas svaiaas 
> V  ziemasr j

Vauvau!
Rrvau!

Pluto! MierāI 
Tas ir viesis!Ko visvairāk ražo Banobā? 

Un kādas piejums ir



Te bus tava istaba, Nabo! Varbūt 
gribēsi pārģērbties pirms maltītes!Banobas radio ir 

tas! Un viss! Nav 
redzēt ko!

Kas tā par 
ierīci?

Maltīte nē! Laiks nav! 
Banobas radio 
klausīt man!

Netraucēt! 
Visu nakti!

RtfRR! Tev taisnība, 
Pluto! Dīvains 

zēns! /

Āūūūūuū! Āuūūūūū!

Mierā, puis! Tev rādījās 
slikts šapnisl Un man... 

man arī!

Ai, pie Nabo deg gaisma! 
Ko viņš tik vēlu dara?

Āuūūūūū!
'PLUTO



Mirkli ne! Kļūda, magnēts, 
lauks, mainīt istabu, 

vajadzīgs!
Labrīt, Nabo! 

Vai... labi gulēji?

E... varbūt uz citu istabu? 
Tu jau biji ievācies tieši 

manā istabā!



Naktī Mikijam 
atkai radās 
murgi - Ari rīts nav  

mierīgs -
Nez. mājas dienvid

rietumos istaba 
a c—T šodien var 
īO N  dzīvot!?

Lieliski būs!
Ne gluži!

Tur ir tikai pagraba telpa, 
tev tur nepatiks!

Te tas ir! Gaismas gan 
te nav, varu salabot!

Gribētos redzet, ko viņš 
dara ar to radio! Vaīiiiiiini!

Ha. ha! Pluto, es tevi noturēju... 
par ko citu! Laikam ēnu rotaļa!



Nabo, Kādā vajodā 
runa Banoba?KjUda buti Vietā vest, 

. uz ziemejstūri!

Ļoti labi runa! 
;ik gudrs runā 
tu. Ka vaicā!

Pec vaira- 
kam pārce
ļošanām -

'  Varbūt viņš ir traks! Bet 
kāpēc tad mērs lika šerifam 
parūpeties par uzņemšanu?

Pietiek minēt! Pavaicāšu pašam 
mēram! Pieskati viņu, kamēr 

esmu projām!

Nezinu! Pirmo 
reizi dzirdu!Sakiet, mer, kas 

tas par Nabobu?

Beidziet, mēr! 
Jūsu balsi nevar tā 

atdarinat!

Es nevienam 
to neliku!



VAU! VAU! 
RRRR!

Mikij! Tu esi, debess paldies, 
klāt!Tavs rūcošs draugs mani 

iekšā nelaist!

Es beidzot gribu 
uzzināt, kas tur iekšā!

S P S S
VURRRI

C va""!

&

Stāsts -  pirms milļpnierr- 
gadu! Saule briesmas! Liē:: 

apēst, Zaļais Purva 
zvaigžņu rijējs!
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Pēdējais alnis šajā valstī 
jau nolikts 

A \  \J  !/ / > L  gar zemi!

Sasodīts!  ̂
Divas stundas ) 

pa tukšo! \

Nav pat suslika, pa 
'žzrjļr*-? ko tēmēt!

Lielākais plēsējs šajā 
novadā saka "Muū"!

Un kur lācis? 
Tam jau cs 
garām nepa- 
skrietu! j-*y

I-abi, lai ’ 
nav ēdams!
Pat kāds vilks 
derem! J

Eh! Krūmos

Es padodos!
, Eh! /



ļTETOJ-Ē JJJM'I

Žurnālu ka tra  mene6a 2 . un 16. datum ā meklc preeee  klo&kos un paeta nodaļāe!

itDUA MĪMA JpONALDS DAR*
Somu k r a v ā ž a n a ^ s ^ Sajauktā paaaka ^

ļf P0NAUP>0 DAKS
Ik Asāks par zobenu

^ 3  D A R I
Datordullum

MIKUS
Sprukstubledēklls

nometne

...  —
Kurš tek sts  atbilst kura —
transporta  līdzekļa aprakstam ? — —
A  B rauc  lo t i  lēn i, a r  l ie lu  troksn i.
B B rauc t i k a i  p a  sliedēm.
C B ra uc  ā t r i  un v ieg li manevrē.
D A izņem  daudz vie tas uz ceļa.
E S teidzas p a līg ā  c ilvēk iem !

Savas a tb ild e s  un  pārd o m as p a r  k a tru  no  š ie m  tra n s p o r ta  
līd zek ļiem  u n  kāpēc  te v  b ū tu  no  t ā  jāu zm an ās  u z ra k s ti  un  
CSDD, M iera ie lā  2Š, R īgā, LV 1001 
a r  no rād i KONKURSAM

=> 25, j& n # *  stmggs), -

3. kārtas veiksminieku vārdi - raidījumā g j  

(LTV 1) £1. jūnijā pīkst. 19.«.


