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Oho! Maiklam 
Daksonam uztaisīts 

blonds knābis!

VĒSTURISKĀS SACĪKSTES

Pē! Vēsturē! Es zinu visu 
par vēsturi, jo es daudz 

lasu!

Tēvoci Donald! Vari drusku paklusēt? 
Mēs mācāmies vēsturi, mums rīt 

kontroldarbs!



Es tūlīt atcerēšos, tikai apiešu 
divreiz ap maju!

Es reiz izmantoju šo iautajumu, I, 
kaitinātu skolotāju! Izlasīju to 

"Neiespejamo Iespēju" IX sējumā!



Hanibāls... ļ  
Hanibāls? Vai tasi 
futbolists kads^ j

Kas to zināja, ka 
sīkie skolā kļuvuši 

tik gudri!
Ja es kaut ko 

neizdomāšu, man 
nāksies pusgadu 
mazgāt traukus.1 
Esmu nolemts! .

Šeit es noteikti 
atradīšu atbildi!

. JUMS IR PROBLĒMA? f 
PROFESORA PODŽERA ļ 

SMADZEŅVIĻŅU DATOR̂ 
TO ATRISINĀS!

Labrīt! 
Es gribētu. Vienu prāta tiesu par īsu! 

Ideāls gadījums manam j 
datoram! ģ

laika!

Bet es 
gribētu.-

Tev paveicies! Tikko pabeidzu 
savu datoru! Kā pirmais klients 

— varēsi  saņemt atbildi 
par velti!

Nu jā! Apsēdies un domā par 
savu jautajumu! Smadzeņu 

vilnu ķivere , 
pārraidīs ^
totālāk!
Smalki, 
vai ne?

Tiešam?



Talija atomskaitlis Kur pazuduši 
mani dati?

Turpinājums 10. Ipp.



Es zinu visu! Esmu ģēnijs!
Es jūtu neparvaramu tieksmi ziedoties 

zinātnes attīstītas vārdā!

4PbN + 4C2H5C1 
(C2H5)4Pb + r  

4NaCI + 3Pb J*Viena

Pareizi!

Kurš karalis valdīja 
starp Viljamu I un 
Viljamu III? Grūti 

^  pateikt... ^

Manās piezīmēs 
nav...

Tam vīram gan ir
parjutīga psihe!

Hm, jocīgi!

pagale 
V nedeg! ^

Aleksandrs 
Lielais bija tikai 

metru piecdesmit
gars!



Tēvoci Donald! 
Kur tu pazudi?

Vai es jūs 
pazīstu!?Tas bija tīrais sjkums[ 

Jāķeras pie lielākām lietām! Japarbauda zinātnes 
sasniegumi vietejā 

bibliotēkā!

Bet... mēs 
-V esam tavi 

>, krustdēli! 
("Tiks. Triks 
Vun ^Tīks! .

Noticis kaut 
kas jocīgs! 
Bet kas?

Ko neteiksi! Man tik un ta nav 
laika ķēpāties ar radiniekiem!

Viņš mūs vairs 
r 'nepazīst!

Izsekosim viņu! 
Varbūt ko 
atklāsim!?

He, he! Vai jums 
tas šķiet vērtīgs 

s^rokraksts?

Nav ko smiet par Alberta Dakšteina 
relativitātes teoriju!

laikam 
V joko!

Kas? Kā tu 
uzdrošinies?

Tiešam? Bet. 
kas ir E. ja MC2 

. ir A? .
izbeidz, puisi Tu taču saproti, 

ka šī teorija ir novecojusi! 
Ko tur lasīt? ^ 4

Sasodīts! 
Nebiju to 

iedomājies!

Uz to balstās visa 
zinātne! E=MC2! 
Tas ir pierādīts!

Turpini!



Nevar būt! Tēvocis 
Donalds pēkšņi kļuvis 

superguclrs!
Neticu! Viņš pat 

piedalīsies zinātņu 
konventā!



Profesors
Podžers
pastāsta,

Mani dārgie zinātņu draugi! Mūsu nākamais 
runātājs ir ģēnijs, kas jau apgāzis profe

sora Daksteina relativitātes teoriju!
Dižais profesors 

Dedukcijs!

Profesors Dedukcijs ir 
neparasta personība! 
Viņš atklajis kvantu 
mehānikas būtību!

...___r ājami!
Simtiem zinātnieku 

visu mūžu to 
mēģinājuši!



.es varu teikt tikai, ka 
viņš tas risināja!

Dargas dāmas un kungi! Kā reiz teica dižais 
PīTagors, "problēmu risināšanas galvenā 

problēma ir to risinājums"! Un tā...
Dedukcijs ir 

oenijj» ^Viņs tricina 
visa zināmā 
_ pamatus!

.bez šaubam, ļoti svarīgi, 
un tā tāļāk,' tālāk...

/ '  Nez ko tēvocis 
[ Donalds teiks 
X par šo!

Bet tagad -  
secinājumi! Kas es 

esmu?
Viņam taisnībai Ko es te 

daru?
B R R K T I

B A M M !
H<o gan 

viņš 
pateiks?!

Kur mana 
Baumu Lapa?

"Kur mana 
.baumu lapa?"

"Ko es 
daru?" Viņš cenšas pateikt, ka jābūt 

vienkāršākiem, lai atrastu 
patiesību!



Ohol Tēvocis Donalds atkal 
kļuvis normāls! Tagad uzdosim 

mūsu jautajumul

Ha! Ha! Ha! Neticami! Simtiem 
zinātnieku sākuši dzīvot laukos 

un pasutījuši Baumu Lapu!

Es taču teicu, 
ka tā ir gudra 

v avīze!



SAPŅU ĶIVERE

Ja to uzliek galva, var 
apmeklēt sapņus! Un 

ceļot pa tiem!

Uzvelc to galvā, 
iedomājies, kur vēlies 

nokjūt, -  un uz priekšu]

Tas ir kā kino, tikai / 
tu pats piedalies I \  

Pa īstam I j

Sapņi klust tik skaidri 
redzami, šķiet, ka tie 

patiešām notiek!



Sapņojot vien maju 
nesakārtosi! Ak. ka 

> šajā maja pietrūkst 
sievietes rokas!

Un m?_.i mana pavarmāksla! 
Man sen apnikuši paša 

taisītie ēdieni!

Jocīgi jau skan, tomēr 
tas ir visjaukākais 

izgudrojums!





Ak, izgudrotājs! 
Vīrs ar galvu!

Piedodiet! 
?-' beju

Maz laika? Ko tad jūsMan vienmer trūcis 
laika apņemt sievu! tādu darāt?

Nu, ja jus sakāt...



Mani gan! Varbūt mums 
jaturas kopā?Jā, tā varētu teikt! Bet ne tas 

mani uztrauc!_______
Tad jau jūs pelnāt 

bargu naudu1.__

Vēl viena garda maltīte! 
Kāpēc tu mani tā lutini, 

Roksana?
Pēc nedeļas Uo tu esi tik mīļš, Bruno! 

'Un tik gudrs izgudrotājs!

Nezinu, ko es 
bez tevis iesāktu!,Mmm! Tu tik gardi vāri! 

Mana majamirdz un

Kāpfic gan mums 
neapprecēties?

Nepavisam! Es jau esmu visu 
sarunājusi!

Ui! Jau???



Tu zini, ka pats to velies!

Bet pec nedeļas Vē! Es apsolīju Grīnam, kas tiks arī viņam! 
Paliksi bez pusdienām!

Vai tad 
—  izgudroiun 
nav vēl gatavs? 
Brauns tūlīt nāks 

tam pakaļ!

Un noliec štrumentus vieta, kad beidz! 
Neciešu nekārtībuI

Laiks ir nauda! Jo ātrāk tu 
strādā, jo vairāk es 

iepSrkos!

Bet man vajag 
vairāk laika!

Ak, ko es savarīju!

Es dodos uz mākslas klubu! Nedomā 
tikmār slaistīties bez darba, saprati!? ■
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Viņa man liek pašam 
> vārīt ēst! Atkal šīs 

Bruno zupas!

Un kļūst vel ļaunāk Or naudiņa nāk! 
Bet tu -  ej gudrot!

Ei! Beidz snaudul 
Vajag izgudrot!



> Kas ta par jocīgu 
ķiveri, Bruno?

Atnācām ciemos, 
dzirdējām, kā tu vaidi! Ak, man Šķita, ka es to 

novilku! Un gāju uz 
ostu kopā ar Palīgu!Laikam redzeji 

jaunu sapni!

Vai tiešām tev nekas 
nekaiš?

Tacu tas jau bija 
ļaunais sapnis! 

Ļaunakais manā mūžā!

Kas tas ir, 
Bruno? Tā... nē, tas ir tikai puķu 

pods! Bija domatskas cits 
bet neizdevās!



ĒDIENA AUlEKAS MĒS POPAM SUNIM VlŅŠ TĀS TŪPAĻ PAT ATTOP KAĶIM.'

L im onāde un ko la ats ev išķ ām  tu rz iņām  
ie līs t  m u tē  a r  īpašā  

kolas  
ko k te if tr ika  

p alīdz ību !

R īts sā ks ies om u līg ā s lap ju m ā , j a  vien tu  
izv ē lē tā  upu ra zo b u  m a zgā ja m o  trau c iņ u  
ie p r iek š  n ed a u d z  "apstrād ās i":

_J  Apgriez trauciņu
Gabaliņu plānas otrādi, pieturot
lokanas papes atklātnitil
{atklātniti!) cieši C  ^  / £ ļ\
piespied ar ūdeni j  /
līdz malām __ļjļ M f l ī ļ ļ f
pielietam 1 
zobu
mazgājamam
trauciņam! 1

Atlaid roku, 
ūdens paliek

Un nu, ja 
kāds paņems 
šķietami tukšo 
trauciņu ar 
domu mierīgi 
ķerties pie 
zobu tīrīšanas

viņu sagaidīs 
liels un slapjš 
pārsteigums!

Citādi ieskriesi kādā kokā!

■ Ārsts pēc izmeklēšanas ļ  
saka pacientam: -

"Es nekādas kaites jum s nevaru 
atrast. Varbūt vainīgs alkohols?"

"Vai man atnākt citreiz, kad  1 
f  būsiet skaidrā, dakter?"



"BENZjNS BEIDZIES"« "jrA . SAKIET. LŪPZU. VAI BRAUKŠANA BEZ BENZĪNA KAlTĪ MOTORAM?"

TRĪSREl

"Man 
kaklā ir 

caurum s!1

Kas tad tas tāds? Skaidrs kā 
diena: šaha dēlītis iesācējiem! 
To mēs tev pateicām priekšā, 
bet nu tev jāķeras pie pārējo 
mīklu atminēšanas!

Skaidrs, ka neviens ^  
tev neticēs! Tad tu vīnogu 
(vai kādu citu nelielu , 
ēdamlietu) no aizmugures 
iespied sev kaklā... 

...un,tūda| pat "»
to priekšpusē ' :  . 
(kur gan citur?) f
atkal izsp|auj! U-C'■; /

Pirmo vīnogu tu sev veikli aizslidināji 
aiz krekla! Otru tu jau iepriekš biji 
paslēpis mute. {Pirms tam jatrenējas 
dabiski runāt ar vīnogu mutē!) - 5H!B|dJeis BĻisouo>| npe>) S0ļ3|Bru sid e>ļsņp a 

esieiu niunļjj>iļB sļ2pejun6oģ o 
e>|ļE| Bqjep|0jiu0>) steļoioiļs a 

\  |did sdid buuea sjia susoy v

Kāds zēns no Bostonas uzvedībā bija saņēmis 
vieninieku! "Mūsu ģimenē visi uzvedas pieklājīgi!" 
tēvs skolotājam izteica neapmierinātību ar šādu 
vērtējumu un izsita dēla klases audzinātājam 
dažus z o b u s !_____
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Viņš jānoķer! 
Iedomājas, ka \  

nokļuvis ) 
olimpiskajās J

Va! Kāda 
gracijal

Un viņš nemaz 
nesvīst!

Izsauciet Varbūt kada iekšķīga kaite! 
Jāved uz reanimāciju!

Viņš paģībis! 
Izsauciet ātros!



Dzivlbaspazīmes 
zudušas!Jacer ka ne 

pavisam!

K  Sveiki, esmu doktors 
Spruksts Sprics! Piedodiet, 

man jasteidzas uz 
v  operāciju!______

Neticami! Pacientam 
zudusi velme dzīvot!

Te noderēs mana 
gultasprieka metode! 

Paejiet malā!

'  Brīnums, doktor Spric! > 
Dažas vecas anekdotes, 

un slimnieks jau i
Ārsti aizbrauca, un es 

nepaspēju pastāstīt par 
pulti! Nabaga Spruksts!

Jā! Lielisks 
veikums!



■s /  Dakteris Šprics 
|N)v vienmēr jūsu rīcībā! jKhm... Nāciet, 

dakter! Ir kads 
neparasts 
gadījums!

Spruksta īstais 
ārsts ir manā 

—3jā uz grīdas...

Kā tu uzdrīksties runāt 
ar armijas ģenerāli!

Varbūt esmu viņa 
karagūsteknis, bet 
āpēclad es neesmu 

sakalts važas?

Muļķības! Esmu 
brīvs! BrīvsI

Mierā! Stāviet kā dzīvi! 
Kauja bus grūta -  beigas 

jus visi neredzēsiet!

Vaā! Lieliski! 
Tagad man viņš būs 
Jameklē lielakaja 
Dakburgas veikalā!

P-piedodiet, kuncs! 
V-vai esat 
pārdevējs?



A, nāciet, paoildspēki vienmēr noder! 
Armija ir lieliska vieta, stājieties rindā! 

Pārtikā un apbedīšana par brīvu.



Zenevas konvencija liek rūpēties 
, pār ievainotiem gūstekņiem -  labāk 
V iznesīšu tevi no ugunslīnijasl draugs! 

Kas zina, ko pec kara teiks...



Eheee!

Ei! Viņš domā, 
, ka ir King- 

KongsT

Palīdzība nak, 
kaut jgan vēlu! 
Pirmie ierodas 
poliču heliši -

Ek! Nebūs
labi...

Varam viņu 
aizmidzināt, b'ct viņš 

nosviedīs zeme' 
k  mazo!

Rrrr! Šņarkt!

.jārīkojas ātri! Tuvojas 
stipra vētra!

-) VRRR! _(•

Ak. nedod 
dies!



Sprukst! 
..Sprukst. tas



VIENS SLIKTS DARBS

M ežsusuru pulki uzslējuši 
te ltis, un iekurusles 
ne tikai uguns - _______

Kas? Jūs sakāt, ka manu 
Mežsusuru labie darbi ir 

sīkums?

Es teicu ģenerālim, ka ļusu labie darbi 
nevienam neko nenozīmē!

Cik cūcīga, zirdziska, 
aitiska runa...

Ui, zēni, nemaz jūs 
nepamanīju!

Kāpēc?

Kas te notiek?

Ja vien jūs pierādītu, 
’ ka no tiem ir kāds 

labums...

Es pieradīšu! Katrs 
Mezsusurs padarīs 
kādu sliktu darbu! 
Tad jums pielēks, 
cik labie ir svarīgi!

Mežsusuri, ejiet, 
pastrādājiet kaut ko 
sliktu un tad ziņojiet!

Tiešam? Cik slikts 
bUtu labi?



Palīdzēsim 
gan! Medaļu 
taču gribas!

Labs būs tad, ja iznāks 
cik slikti vien var! Un 

neaizmirstiet, ka vissliktākais / 
tiks apbalvots ar Jauno 

Mežsusuru kaujas slavas



Mes laikam esam 
neveiksminieki!

Tēvocis Donalds I 
mūs saprastu! Vinaml 
neveiksmes piestāv!

Varēšu uzbūvēt 
virsskaņas sacīkšu 

auto, jau gadu par to 
sapņoju! —3

Fūu! Kā gan slikts 
darbs var izrādīties 

tik labs?

Tēvoci Knap! SuņajDuikas uzbrūk I 
Naudas krātuvei! * I

Deviņi miljardi, desmit 
miljardi, vienpadsmit...

.četipadsmitVarbūt nodarām ko sliktu 
tēvocim Knapam? >uņapuikas?! Seit?

Laba doma! Sargi 
mūs ielaidīs!

Man jāaizstav savi krājumi! 
Ietaupījumi! Skaidrā nauda!

No kuras puses viņi nāca?

Tas bija tikai joks, tēvoci Knap! 
Mums vajadzēja izdarīt kādu 

sliktu darbu!

Ko!? Sajaucāt skaitu mujķīgu 
joku dējļ? Nu man atkal viss 

jāsāk no gala!

Jūs esat nezvēri! Jūs.



Tu nedusmojies 
uz mums? Tad tas 

bija labs darbs?

Un kāds vēl! Es jau gadiem 
pētīju rēķinus un nevarēju 
savilkt galus kopā! Jaukie

3U

Es iesu ar Deiziju uz kino! 
Nezinu tikai, vai uz
Osvaldu vai Gaili!

Tur jau viņa zvana! 

Mēs pacelsim! ^

Sapratu!

Deizija gribot iet uz Gaili, 
nevis Osvaldu!

39



Uz Gaili, nevis Osvaldu! 
Uz Gaili, nevis Osvaldu! Vai ir kada laba 

filma?
Osvaldā iet 

viena laba! Ej 
tur, nevis uz 

Gaili!Hehe!

Pagaidi! Viņš iet nepareizā virzienā! 
Osvalds ir otrā puse !

A, uz Osvaldu, nevis Gaili!

Ģenerālis domas, ka 
mes necentāmiesi

Es jau gandrīz saku iet 
uz nepareizo pusi! Nekad vel neesam 

ta pulējušies! Nav

Nekas! Nopirksim čipsus 
> un iesim iekšā!

Ei: Varbūt sapluksim 
puķes un uzdāvāsim 
ģenerālim! Viņš vairs 

nedusmosies!

O, tas jauki smaržo!

Laba doma! Varbūt ģenerālis 
priecāsies!



Fi! Būsim izdarījuši 
ko sliktu! Jūs izdarījāt Joti sliktu darbu, zčni! Taču 

uz medaļām jums nāksies pagaidīt!

ĀP C H H il! Šie ziedi liks viņam šķaudīt 
vai stundu!

Bet jūs nevārējāt zināt, 
ka ģenerālim ir alerģija 
pret ziedputekšņiem!



Pazīšu, Kad redzēšu!

| BIBLIOTĒKA



Nu jā, Dakburga 
tak liela!

Nē, klientiem tu 
patīc!

Es iešu projām! 
Mana atmina šim 
darbam pār īsu!

233J

Tev jāizgudro sistēma, kā atcereties ielas!

Te būs mājasdarbs! Es centīšos!Iemācies, rīt visu atprasīšu!
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Bet mēs zinām, ka viņam 
garšo saldumi, un viņš mēdz 
iezagties naktī mūsu istaba!

Šoreiz viņš neatradīs 
mūsu gardumus!

Uk! Cik rotaļu kasteLogs būs ciet, viņš netiks 
iekšā pa logu!

Vai ari sacels 
lielu troksni!

Bet lāde 
nav kustināta!mūsu konfektes!

K o d arīja  D onalds?Nezinām, ka 
tas izdevās, bet 

to izdarīji!

- J * ] k T A  - iP - \Y A  u n

šīm barikādēm viņš 
netiks pāri!

T Eh! Tēvocis Donalds 
apgalvo, ka mēs paši pa 

miegam esot apēduši 
konfektes...

\ r~



Ž u rn ā lu  k a tra  m ēneša  2 . un 16. d a tu m ā  meklē p re s e s  k io sko s  un p a s ta  n oda lās ;

S ka rb ā  dzīve
Ponalds nolēmis dzīvot mežā kā 

senais cilvēks un iztikt bez 
mūsdienu labumiem! Viņš pat 
nenojauš, ka ta var tik t pie vēl 

lielākiem labumiem!

16 / 2CCŪ (72)

Cūku svilpe
Cūku svilpe liek lēkt maisā 
ikvienam kārtīgam sivēnam. Vai 
gan kārtīgs vilks spēj nemaksāt 
bargu naudu par tādu svilpīti?

S p o k u s tā s ts  ļ
Spruksts domā, ka ir beigts un J  

pārvērties par spoku! Bet spokam 1 
taču Jāspokojas, vai ne? Bet £ 

varbūt -  jāspruksto jas?/]

'P Q N A L D & 'E > A K € K
D u b u lts la z d s
Lai dāvātu Delzljai visu, ko tā  vēlas. 

t Donaldam patiežām palīdz dārgumu 
kopžtajsl Bet varbūt Peizijai nevajadzētu 
vēlēties tik daudz!

Divi biezeņi 1
Vecais strīds par to, kurā ģ 

bagātāks -  Makdaks vai I  
Zsltkāris atkal uzvirmo ar ba:s. >  

spēku. Un Šī Ir tikai pirm l sērija [


