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Lieli suņuki var nozagt 
veselu kaudzi saldumu!

Ņamm, pamm! Doktoram Cukuriņam 
loti garšo melnā šokolāde ar...

Aiii! Melnā šokolāde ar valriekstiem! 
_  Kā man garšo!

Slikts suns! Slikts!
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Doktoram Cukuriņam ir 
vesela kaudze 

saldumu! X

Tajā pašā laikā Laimīgais, laimīgais 
doktors Cukurinš!

Doktoram Cukuriņam šausmīgi 
garšo saldumi! Ņamma!

\  Ņamma!

Un pec Visu svēto 
dienas...
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Mans suns ir nohipnotizēts! 
Jūsu suņi ir pazuduši! 
Kas te notiek?
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Au! Kas te notiek? 
Tas bija sāpīgi!

Paslēpšos aiz krūma

pagaidīšu, līdz parādīsies 
suņu midzinātāļs!

Jauks tērps! Bet kāpēc 
viņš te tik agri 

"E spokojas?

Pacietība tiek atalgota

Paskat, kas mums te ir? 
Lielumliels suņuks!
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Doktoram Cukuriņam |oti patīk lieli 
suņuki, kas zog... ^ ___________

daudz saldumu! Tagad man jāsašauj lielais suņuks!

Vai! Viņam ir kaut 
kāds šaujamais!

Tas esi tu, 
Donald Dak!

Kas te notiek? Vai tad tu esi aizmirsis? 
Visu svēto diena ir tikai rīt!

Tas virs kostīmā? 
Aizgāja prom! Tu 
viņu pazīsti?

r  Ne, nepa- ■  
zīstu! Gribu viņu 
iepazīstināt ar 
« policiju! jt

Kur ir? Kur viņš 
pazuda?

Un tu jau pagājšgad 
tēloji suni!

Detektīv šerlok? Kaut kāds virs 
ar staru pistoli šauj uz...

BAMS!

Pile! Nezvani man 
uz mājām!
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Kas tad nu? Ieraudzījāt spoku?

T-t-tur! T-t-tev 
aiz muguras!
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Kārumniek, tu tiec arestēts!
s 'v " ....... ” №
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Paldies Dievam, 
Donaldam paveicies

Tùiit šis cukurmāns dosies taisnā ce|ā 
uz cietumu! Un rit -  pie zobārsta!

Malacis, pīle! Piezvanīsi suņu 
saimniekiem?

Tā būs laba 
mācība! Bet protams, 

detektīvi

Kā mēs bijām noilgojušies!Emma! Lisa! Aiii! Cik jaukas beīgas!

Šī ir visu laiku izcilākā 
Visu svēto diena!

Ei, tēvoci Donald! 
Negribi nopeldēties?

Un kā vēl! Pietaupiet 
man kādu lipīgu 

karameli!
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DONALDS DAKS
DIMUNTONA MEKLĒJUMOS

Labi, ka tu esi te, tēvoci Knap! Vai nebūtu 
pēdējais laiks samaksāt man par to. ka 

nomazgāju tavas mašīnas?

Nenāc tuvāk, Donald! 
Es tūlit pazaudēšu savu 

dimuntonu!

Tas ir visvērtīgākais metāls pasaulē!
Un visretākais! š is ir vislielākais daudzums, 

ko var atrast vienās raktuvēs!

\

Tam praktiski nav svara, un 
tas ir izcils elektrības vadītājs! 

š is  metāls varētu radīt revolūciju 
tehnoloģiju industrijā!

T ika i tad , ja  a trad īsi 
daudz va irāk šā  m etāla!

Tāpēc es esmu uztaisījis 
dimuntometru!

n ' l ,
\ '  I

Tas sāk pīkstēt, tiklīdz sajūt visniecī
gāko daudzumu dimuntona, un tūlīt 

at attēlo to elektroniska kartē!

Te ir karsts, 
vai man tā tikai 

šķiet?

(C<

Ha! Es drīz 
būšu bagāts!

n
\

Tev nenāktu par ļaunu kādreiz atvērt 
logu! Zini, svaigs gaiss ir par brivu!

W , Hikl
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Pagaidiet! Tas atkal 
lidinās gaisā!Tikai ne to! Atkal 

pazaudēju!

Hmm! Droši vien tam jabūt 
kaut kur šajā kastē!Aha! Ielidoja 

tieši furgona 
kravas kastē!

Labi! Aiziet! ] \ Pöc
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Parakstieties te par kravu!

£ ffiS S &
aizvien tālāk un ti

noDakburgas

Labi! Tai vajadzētu būt 
īstajai salai!

Ārprāts, tie zinātnieki 
dzīvo pašā nekurienes 

vidū!

Tev taisnība! Viņi jau 
veselu mēnesi nav 

saņēmuši 
pārtiku!

Žēl, ka nevaram piestāt un apsveicināties! Viņi priecātos 
-------- ■■ > par mūsu sabiedribu!

Jā, bet šī sala > 
ir pārāk maza, lai uz 

tās nosēstos 
L  lidmašīna! y

Ei! Kas te notiek?

Cerams, ka viņiem 
pietiks ar šo!
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Skaties, Dmitrij! 
Mums atvesta pārtika!

Es jau sajūtu kondensētā 
piena garšu!

Kāda starpība? 
Jums ir radio? >

Sveiks, 
tēvoci Knap!Pēc nedēļas

Pietaupi savas laipnības! 
Kur ir mans dimuntons?

Te, mēģenē! Zinātnieki 
Anatolijs un Dmitrijs bija 

tik  laipni, ka aizdeva 
man savu mēģeni!
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Ei! Dimuntometrs vairs nepīkst! 
Un ekrāns tagad ir pavisam

normāls! .

Varbūt tas 
nemaz nav 
salauzts?
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VAAAAŪŪŪ! Tā! Tagad vēl 
mazliet matu lakas!

Jā, nav vairs ^  
nevienas sprogas! 
Bet jāsaka, ka biju 

iedomājusies citādu 
v. frizūru!

D .D AK S- 
FRIZURU MEISTARS
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JA U N IE MEZSUSURI
VĒSTURES PIESKĀRIENS

šaubos, vai šajos 
sasodītajos kalnos ir 

kāda interesanta fosilija, 
ģenerāli Tik!

Tev taisniba. 
ģenerāli Tik! Bet mūsu 
dienesta suns ir atradis 

_̂_interesantu akmeni!
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Mežsusuri apsien virves 
ap galveno akmeni -
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Jūs, ierindnieki, kā paleozooloģis-1 Vaid*en'0! Mēs 
kā materiāla atradēji, varat \  neko^IT lie^kas 

_  dot tam vārdu! \  ^ p i e m ^ o t f  
------- - . J  “  /  ftim  a tradum am .

(  1  
Nu, ierindnieki, tad nosauksim to

par Milzigus Milzozaurus j
Dakburgus Mežsusure! _
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Cik žēl! Labāk apjoziet jostas, 
mikstmieši!\ Beidziet spridzināt 

/  dinamītu! Jūs sabojāsit 
mūsu k a u lu s !__ /

Un pazūdiet no ceļa! 
Mēs būvējam supermaģistrāli!

U Z M A N Ī B U !  
TE S T R Ā D Ā  
M AK D A K A  

C EL TN IEK U  
B R I G Ā D E I
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Viņš nocieš bīstamus rāpuļus! 
Viņš tam seko!

Un izvelk ārā, saķēris aiz 
rāpuļa sprakšķošā kakla!

Svētā, skaistā pasaulīt! 
Tas ir kaut kas neredzēts!
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Sasper mani deviņi pērkoni! Jums varētu 
būt taisniba! Tas jūsu Milzozaurs 

droši vien ir traki vērtīgs!

R o r l T i  t ā \ / r » r i  K n a r » 9  1 Spriežot pēc Milzozaura 
izmēriem, tas ir visu laiku 

lielākais radījums!

Es teiktu, mazie, ka 
šie kauli ir traki
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Bērni, jums taisnība!
Šos Kaulus vajadzētu saglabāt 

cēlākiem mērķiem!

/v : ( Vai var būt vēl cēlāks mērķis r  
pelņas gūšanu?

Nē, S.K.E.L.E.T. priekšnieka kungs! 
Viņš teica kaut ko pavisam citu!

Vai Makdaka kungs 
pieminēja labdarību?

Tēvocim Knapam ir 
šausmīgi nolūki!
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Tikai ne to! Izskatās, ka tēvocis 
Knaps ari sadomājis braukt 

uz Pagasta padomi!

Beidz bļaustīties, 
tu, plušķi!

Pavācies malā, 
tu, nenormālais!

Es pirmais!

Es pirmais!

PAGASTA
PADOME



Es gribētu nopirkt 204. kalnu, kas 
atrodas 65 grādus ziemeļu virzienā!

Un tā -  / Cik šausmīgi, ka mūsu izcilais
------------' paleozooloģiskais atradums i Diez ko tēvocis

nonācis bezatbildīga J  Knaps iesāks
naudas tīkotāja rokās! j— ■ >  ar mūsu

Milzozauru?
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\ Hamburgeru 
ēstuvei

--- I r

noķēpāts ar speķainiem 
pirkstu nospiedumiem!

Tur, rīkle, atstajiet vietu muzikantu grupai 
"Matainie neolīti” !

i Šis raibais audums ar izķepata kečupa 
N rakstiem labi izskatīsies acu dobumos!

I _______________________ -

1— “
Ka paleontoloģija varēja 

tik zemu krist?
Paskatieties, Makdaka rupjie strādnieki 

.sit naglas kaulos kā parastos dēlos!
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Mēs spīdzinām sevi 
te stāvēdami, 
ierindnieki!

43



Pasaulīt! Šaja primitīvajā gaisotnē pat
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Palīgā! Vaiii! Glābiet mani! ) ’ ' '
Milzozaurs kož man astē! . J

/ Milzozaurs? \ /  Šī krūze smaržo pēc 
l  Kož'’  ) [  viziju dziras! Makdakam
| ------------. y  V  rādās! V "

ļ ?

Milzozaurs ir dusmīgs uz mani par to, 
ka apgānu viņa kaulus! Viņš mani 

— «■* apēdīs kā hamburgeru! _

■“ ----------—,

Tā, tā, tēvoci Knap, viņš tev noteikti <
piedos, ja atdosi kaulus atpakaļ V------^

vēsturei! _  J

Mēs domājām -  I 
Vēstures 
muzejam! \"1 ļ** i

' /  -----------
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NiËDTAMBTS

A tkal ja u n i 
_ kom iksi!

Dze,zs pī,e
Ko *u teiktUi Ja tevi maias

• w m  ' )  ~ 1 katru (,ienu barotu tikai un 
vienīgi ar spageti tomātu

mērcŽV^Ikam, Tikam in Trikam ir apnicis tas, ka viņu
neapķērīga tēvoča kulinārijas prasmes aprobežojas ar
makaronu uzvārīšanu, tāpēc mazie atriebēji piespiež Donaldu
piedalīties pavāru sacensībās. Un ziniet, kas ir pats
divainakais? Donalds uzvar un pat iegūst goda pavara balvu!


