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Puikas, kur gan palicis 
jūsu tēvocis Donalds? 

Jau divas nedējas es 
svīstu pie telefona, 

bet viņš ka neatsaucas, 
tā neatsaucas!

Tā ir mīkla I
arī mums, 
Deizijastant! ' i

Nav ko blisināt acis! Tas ir mans pūšamais! 
Es esmu iestājies Dakburgas 

Svētku Orķestrī!

Un viņš negrib 
mums stāstīt, 
kur ir bijis!

Katru dienu 
tēvocis Donalds 
pazūd no mājam 

uz vairakam 
stundām! j

Tajā kastē 
ir mūzikas 

instruments!
Un tas pārvietojas 

uz tēvoča Donalda kājām

PUSAMAIS INSTRUMENTS

Es tikko atgriezos no mēģinājuma! 
Tieši mēģinājumos pēdējas dienas 

es pavadīju visu savu laiku!



! Neesmu gan, bet jums 
tikai vajadzētu mani 

redzēt orķestra uniformā! 
^  Tas ir kaut kas 
~ ogn/ienreizejs

Bet tu nekad agrak 
neesi interesējies par mūziku 

Donald! ' L/_______ _

Mana pirmā uzstāšanas bus šovakar! 
Mers Dakburgas Parkā 

atklās pieminekli, un orķestris
^  __ _ spēles slavas

M f lE S  dziesmu!

Tadeļ es paņēmu savu pūšamo uz majam! 
Man vel pēdejoreiz jāpavingrinasi

Man šķiet,
Deizijas tante butu ' 

laimīga neko nedzirdet,) 
ja vien zinātu, ka 

tēvocis Donalds 
spēlē!

Tikai mieru, zeni! 
Jus būsiet 
pārsteigti!

Donald, \ P h e !  Viņiem
vai tu negribētu vajadzētu but

vingrināties iekšpusē? laimīgiem^ dzirdot
Padomā par / izcilu muziķu!

kaimiņiem! — — n.---------- -



Man jāvingrinās joti svarīgam koncertam, 
un neviens mani neapturēs!___

Iebāzīšu ausīs vati!
Varbūt tā aizturēs skaņu!



Ak tā! Bet es tai pīlei 
laipni paļudzu nespēlēt, 

kamēr es pūlos Iemigt!

V  Pūst šajā rīka ir varen kaltējošs darbs! 
Tā ka derētu padzerties!Otrreiz es nelūgšos! 

.Šoreiz es viņu vienkārši 
apklusināšu!

Nu ir labi! Tagad es atkal varēšu 
izvilināt skaņu no sava pūšama!Par laimi, man ir 

pietiekami daudz vates! 
— 7 Tai vajadzētu 
_  1  apslapēt troksni!



Ak šitā! Mans pūšamais ir 
aizbāzts! un es zinu, 

^  kas to izdarīja!
Es sim kaimiņam ieskaidrošu, 

ka īstu muziķi nekas 
nespēj apturēt!

Guli, draudziņ, ja? 
Es tev uzspēlēšu 

šūpujdziesmu!

o d o p p i

Nu mans mērs ir 
Vēl viena nots no 

un tu to

Labi, 
tu pats uzprasījies



Tā lietiņa domata 
spēlēšanai, nevis 

valkāšanai!

Ei, ko tur tēvocis 
Donalds dara? UMP!

Musu kaimiņš, 
rādās, .. 

beidzot zaudējis 
savaldīšanos!

Es nevaru viņu vainot. 
Izturēt tādu troksni 

nav nieka lieta!

Viņš varēja sabojat 
manu pusamo! 

Man tas japarbauda!

Vai kāds grib 
pārbaudīt manas 

ausis?

HOOONK!

Tātad viņš ir nolēmis 
spēlēt so rīku, ja?

Es vairs nedrīkstu
vilcināties!

Es noņemšu iemuti, un 
viņš no šī pūšama vairs 

' neizdabūs ne skaņas!



Pasteidzieties, puikas!
Es negribu nokavēt savu pirmo

uzstašanos!
Luk, viņš nāk!

Mēs nesīsim 
tavu pūšamo, 

labi?

Pēc brīža 
Dakburgas 
parka -

r- // Bet, ja viņš labi nespēlēs,
I viņam šis tērps tiks atņemts!

■ Ja man jāsaka, tad 
tēvocis Donalds savā tērpa 
. ir daudz pievilcīgāks
V nekā viņa pūšamais!

Gribi, es pieputīšu šo balonu, saulīti 
Man te ir gāzes balons!

Vā!
Manam pūšamajam 
pazudis iemutis!

Es nevarēšu izdabūt 
» ne skaņu!





Mums nav jaraizējas, 
ka nedzirdesim tēvoča 

Donalda pūšamo!

p ā a ā ā Am m m

Ak tad to 
viņi sauc par fanfarām! Nākošreiz es noņemšu pārsegu 

pirms viņu spēles!

ROOOOOOOOOOraiTO) §

Donald, 
dari kaut ko!

Es mēģinu! Bet es nevaru 
atraut gāzes balonu no 

sava pūšama!
Ausisv plēsošā skaņa 

plēš arī marmoru!Ak, nē! ļ 
Paskatieties 
uz statuju! .



Par vēlu, Donald! Visa ceremonija ir izgāzusies 
un tas ir tavs nopelns!

Fuū! Beidzot!
Gāzes krāns ir aizgriezts!

Pec_
dažam
dienam

Sveiki, puikas! Es esmu 
atpakaļ! Kur ir jusu 

tēvocis Donalds?
Un arī pēdējā!Neesiet tik nikni uz tēvoci 

Donaldu! Tā bija viņa 
pirmā uzstašanās! Grābiet ciet 

šo pīli!

DONALDS

DAKS,

Tev iādiene vel seši meneši, 
leģionār Donaldi Un iries pieliksim vēl klāt, 

ja tu nepūtīsi šito tauri skajak!

Talu, talu prom -



[SPRUKSTA LAIVU j J  
N OM AS KANTO RIS |

AIRU LAIVU 
NOMA

Sveiks, Sprukst! 
Kā veicas?

i! Neka iepriecinoša 
Pa visu dienu bija 
tikai viens klients!

D 6V IO

Šodien jaudis dod priekšroku 
smalkām laivām...

Viņi smejas par manām
vecajam tupelēm! _  _____

Neviens vairs 
nevēlas atpūsties^
. airējot!

Galvu augšā, '  
i ļ  vecais! Varbūt arī 

tu kādreiz tiksi 
I  pie jaunam

laivām! A

Es šaubos!
Ar manu pašreizē 

zpeļņu tas nav



Tā, paskatīsimies... šonedēļ esmu izīrējis 
-r ^  — IJJ- irm desmit laivas..

] __ /T ' )  \  vienu uz visu dienu.
divas ar atlaidi...

Paldies, kungs! 
Nāciet vēl!Vai airi 

labi klausīja 
kungs?

četras jauKas stundas_ 
par vienu dolāru stunda! 

Lūdzu, te jums būs!
Brīnišķīgi, jaunekli! 

Tā bija lieliska 
izkustēšanas!

Ne, paldies! Man jāiemet aci 
naudas rēķinos! Drīz bus 

jānomaksa noma, 
bet ar naudu T
man ir tik 
trūcīgi!

Paldies par 
uzmundri

nājumu! 
Uz redzi!

Visu labu, Sprukst! 
Es ceru, rīt tev 

veiksies labāk! .
Slēgšanas 

laiks ir klat! 
Varbūt es varu 
levi aizvizinat 
W mājas? 4



Drīz
vien

Ak, Dievs! Es būšu iesnaudies! 
Labāk došos 

mājās! ........

TikmērTur viņš brauc!

Vellos, 
kas tur ir!?

Ei, kamēr es gulēju 
pie manis ieradušies 

daži klienti!



Klau! Es redzu, jus esat bijuši 
neliela pusnakts izbrauciena! Hi-hi!

Un uz ciĻstundām jūs izīrējat manu laivu?

HRR! Mēs labāk 
izbarosim šo okšķeri 

zivīm!
Mirkli! Vardarbība 

nav nepieciešama! 
Atstāj to mana ziņā!

Mēs airējam no pulksten... hm 
astoņiem līdz pusnaktij! 

vai ta nav, zēni?
Tieši ta! Spruksts ir 

jusu rīcība!
Tā ir, 

protams! 
He-he!

' Jus droši vien 
esat tas, kam pieder 

šo skaisto laivu 
nomas kantoris? 

He-he!

P  Man 
pienākas 
pieci 

—dolāri!

Hmm... no astoņiem līdz 
lusnaktjļ... tas ir... o ! ... 
■ ■ ^ L D o la rs  par stundu

Tasgnīda neprot pat saskaitīt!
Bet mes nedrīkstam zaudēt laiku -  

lai viņam tiek viens dolārs vairak!Cik daudz?

Miā, viņi patiešām ļoti steidzas! 
Bet, vienalga, tas bija skaisti -  

_________ pieci dolāri viena mirklī
Ak tu piķis!

Es nepareizi saskaitīju! 
Es paņemu vienu 

dolāru vairāk! Ā
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Viņi brauc uz 
pilsētas pusi!

Pagaidiet! 
Man jums jaatdod 
_ viens dolārs!

Tas muļķis 
neko aizdomīgu 

nemanīja! Hfi-I"

Es viņus 
noķeršu un atdošu 

to apskaļtito 
dolāru! ,

Es ceru, 
viņi vēl nebūs 

likušies gultā!
Aha!

Te ir viņu busiņš! 
Viņi droši vien te 

dzīvo!

Viņij)atiešam nav 
likusies gulēt -



Es esmu naktssargs!
Kur tie kramplauži pazuda? 

Mums viņi jāaiztur!

Neatceros, kad pēdējo reizn 
Es domāju, vini T  esmu elpojis juras gaisu! 

dodas uz līci! | Kādreiz biju jūrnieks! Tagad 
No turienes viņi/ jau pusgadu strādāju par 

pirmīt ieradās! A  naktssargu, bet juras a
^manpietrūkst]/—.■
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Tas ir viņu busiņš -  apstājies 
pie manas piestātnes!_____

Ķeram! Es tiem neliešiem parādīšu!!

Viņi noteikti ir sadomājuši 
' aizlaisties ar laivu!

Uff!
Vācieties

prom!
Mes esam klat.
_ -  nelieši! Hrrr!Sagatavojies!

Vaī! Vinu ir vairāk!

Velns! Tagad gan 
viņi aizlaidīsies!^

Cīņas laika es viņu laivai 
pamanījos izskrūvēt korķi!

Skaists darbiņš!

T Es par to v 
neesmu gluži 
pārliecināts!



Vā! Mēs grimstam!

Es neprotu 
peldēt!

Kā es alkstu uzzināt visus sīkumus! 
Tūlīt pat stūrēšu uz _ _ _ _ _ _  .

Spruksta piestātni!
Nakamajā 
diena -

Re, Spruksts ir varonis

Par saņemto prēmiju es varēju nopirkt 
pusduci jaunu, skaistu laivu!

Brīnišķīgi! 
Bet, ja tu sēdi seit, 

kas tad iekasē 
nomas naudu?

Mans jaunais partneris! Mes salikām kopa mūsu prēmijas, 
lai nopirktu jaunas laivas, un viņš vēlējas arī kopa strādāt!

y  Tieši tas, kas tavam 
biznesam_ vajadzīgs! 

Viens īsts juras vilks ar 
kārtīgiem muskuļiem!

.  Ha-ha!



r Bruno, jDiedod, ka iztraucēju tevi 
visradosakaja brīdī, bet es dodos 

uz Tītariju apciemot tanti!
Mai tu tikmēr nepieskatītu
L  manu mīļo r p r -----1/~7a

stādiņu? * ''v v / a

Y  Protams, l  
[Oleandra kundze! 
L Atstājiet to 
L  pie manis! Ā

NIKUPUKE

Hmmm... Te sacīts, ' 
ka stāds ļābaro ik pēc 
divām stundām ar šo 

s pulveri un ūdeni, kas 
v M  sajaukts vienādās > 

\  proporcijās!

Neraizējieties... 
Es to lološu kā 

ģimenes locekli!

■ i  Kāda dzīvelīga puķe! ^  
/ Es uzlikšu modinātāju, ■  
I lai neaizmirstu to pabarot, ] |  

^  kamēr nodarbojos ar 
\  sāls pārvēršanu

limonādē!
DARBNĪCA

Tieši pēc 
divām stundām, 
vissvarīgakajā 
eksperimenta brīdī



Ta, manu mazulīt,
labu ape... Ko 

___________ „ kas??lL Ak! Nē! Mana darba rezultāts izrādījies 
pārāk dzirkstošs! Manviss būs 

v____________ jāsāk no sākuma!

.Pateicoties 
stādinām eksperiments ilga 

visu dienu! Un vēl
/■—-7 tagad nav pa-

Pec divām 
stundām - Atkal 

barošanas laiks!

■  -  un ik pēc 
CSsjj divām stundām 
H a i visu nakti!

/  Vai dieniņ! Pateicoties 
sai nolapītajai nezālei, 
l  es esmu gulējis 
piepiedodami maz! UOĀ! 
K ^ jT a  nevar 
M  1  turpināties... a

Nākamaja rītā f  Ei! Stop! Tam \  
/  nevajadzetu būt tik... j  
Limonādes ražošanas vieta 
l es nodarbošos ar auto- 
V mātišķā augu barotāja j  

izgudrošanu! V~|

Tūlīt pēc brokastīm 
Bruno ķeras 
pie darba -

' Lūk! Gatavs! Tagad 
es varu aizstaigāt līdz 

vecmāmiņai Pleznītei un 
i noskaidrot, kāpēc 
\  vairs nedarbojas viņas 
l ^ r - i  vējdzirnavas!

Pec dažam stundām

Lūk, vecmāmiņ, 
viss ir atkal kārtība! 

Tagad man jādodas 
mājās un jamedina 

atgūt naktī zaudētais 
miegs!



Elektriskais pulkstenis joprojām tikšķ, )§ 
bet tas rada ne ta! Mans rokas pulkstenis Ja 

rāda, ka drīz būs

24
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Un tagad atkal... 
barošana ik pēc 

divām stundām! 
Nemūžam neturēšu 
^  mājās puķes!

Tev acīmredzot ir 
izstrādātā sava piee 

puķēm! Es pat 
neiedrošinos to 

tagad tev 
atņemt!

KO? Bet jums jāņem!
ē... domāju, ka jums 

tās tik joti pietrūks!

O-la-lā! Bruno, 
cik pareizi tu esi to 

pieskatījis! Oho! 
Tā ir tik skaisti 

uzziedejusi!

Tev acīmredzot ir 
izstrādātā sava piee 

puķēm! Es pat 
neiedrošinos to 

tagad tev 
atņemt!

r,. Ludzu, 
Oleandra kundze, 
puķīte sveika un 

^  veselai

KO? Bet jums jāņem!
ē... domāju, ka jums 

tās tik joti pietrūks!

Ne varda, Bruno! 
Ta ir tava! Protams, es 

nearibu to zaudēt... 
j Es nakšu un apciemošu 

A  , jūs abus J  
\  katru dienu!



> < y  671. aizgāja uz tirgu!' 
J  Viņam neesot naudas, 

bet viņš pamēģinās , 
IBP'v kaut ko sadabūt! JNEPATIKŠANAS 

AR DŽINU

Liekas, viņam 
ir sekmējies! 

Es redzu viņu 
. lavāmies . 
k  atpakaļ! y

Klau, tā ir pārak veca, lai tajā gatavotu teju! 
Patiešām, tā ir ļoti cienījama vecuma!

Paskat, pie kā es tiku 
taja blusu midzenī!

~ 'īs ts  varš!
_ Ak vai! 

Tējkanna! Vai tu 
nevareji sameklēt 
kaut ko līdzīgāku 

“ļdamajam£

Piemēram, pārtiku! Mums 
nav pat ne šķipsniņas tējas 
ko ielikt taja vecajā kannā!





Vaī! Viņš aizšmaucat ļ  
nevienam neko neteicis! 
Ka mes tagad kļūsim j  

^  bagati? _'

W  Mieru! Ja viņš i 
ir iesprucis atpakaļ, 

man atliek tikai 
paberzet kannu

Ei! Kur tu pazudi?!

Bet pirms es to daru, varbūt 
padomasim par kādu patiešam labu 
. vēlēšanos, ko mēs varētu 

viņam pajautāt?! ) _

Mjā! Es vēlētos bufeti, 
galdiņu, nokrautu ar 

karbonādēm t 
sālījumiem, marinētam 

siļķēm, tad vēl kādu
> __  plīti, kur glabajas

karsti otrie un 
trešie

Laba doma, 
671.!

Es jau esmu gatavs 
domāt par lielu 

velēšanos! /

r  TaJr muļķīga ̂  
veļēsanas, 7  o 

Tu spei dom āt 
L t i K a i  par ēdamo

Ja! Ir daudz svarīgākas lietas, 
kas vajadzīgas labai dzīvei! 

Ātras masinas, piemēram 
—i un dimanti...

Vakara

’  Lai notiekl 
Berzē kannu 

un liec Džinam 
l  nākt laukā!



..iekļūt
Dimantu

Centrā!
Tikt iekša? Acumirkli!

rPaskatīsimies 
cik labs tuesi, 

Džin! Mes 
i  veļamies.. ;

Viņš to 
izdarīja! 
Vā!

Ja, bet 
ka mes tiksim 

tur?
G LA B Ā TU V E Elementāri! 

Paberze kannu, 671.!

He-he! Mūsu Džins ii 
tik vecmodīgs, ka vēl 

prot labi uzvesties!
Lai atveras 

glabātuves durvis!
Ko vēlaties?

Lai dzīvo Džina spēks! 
Noziegums ar burvestības 

piegaršu!

■  Trauksmes\ | ^  
ML zvans!

Nezaudejiet galvu! Berzē ^  
kannu, 6 7 1 un saki mūsu 
ģeniālajam draugam, ka mēs 
gribam atgriezties ārpuse!



P
I

A/ā! Mašīna pret zirgiem?!

r Tiesām, bēgamrati! 
Mūsu Džins ir nopietni 
, atpalicis no 
L /  laika!

Es vadīšu!

mun̂ mrntrn

uet mums tacu ir 
Džins! Berzē kannu 

671.!



Tā neies! Izsauc velreiz to 
Džinu un vēlies helikopteru! Helikopteru?! 

Piedod, bet man nav 
ie mazakas nojausmas. 
L par ko tu runā! y
^ ----N O O /.

Vau! Mes pazaudē 
visu laupījumu

™ Kļūst ™ 
arvien ļaunak 

un ļaunāk! 
Berzē kannu! 
^A tr i.6 7 1 .!^

Li-lidojošais
paklajs?!

Ludzu, mīļais Džin! 
Mēs vēlamies 

atgriezties 
|  mājās!

-BUNKl

Jums bija pilnīga taisnība 
tas nebija pats labakais, 

ko varēja nospert! JīM



Svami Maudžugiri Mahari no Indijas spējis nostāvēt vienā un tajā pašā vietā 17 gadus.
No 1955. gada novembra Ifdz 1973. gadam  viņš stāvēja Sahadžapurā netālu no Tapasajas 
tempļa. AiT gulēja viņš stāvus, atspiedies pret sienu. Svami Maudžugiri Mahari miris 
1980. gadā 85 gadu vecumā.

Visīsākais uzvārds pasaulē droši vien ir ‘0 \  kas ir ļoti izplatīts Korejā, taču sastopams 
12 reizes Beļģijas telefonu grāmatā un 50 reizes Amerikas telefonu grāmatā.

Visdārgākā jebkad uzņemtā filma ir "Terminators II", 
kura producentiem izmaksāja 

pāri par 150 miljoniem dolāru.

Vislielāko peļņu pagaidām  guvusi Spīlberga 
filma “ET" - vairāk nekā 700 miljonus dolāru.

Visvairāk pašu godpilnāko Amerikas 
kinoakadēmijas, apbalvojumu 

- "Oskaru" - ir saņēmis 
neviens cits kā ... Volts Disnejs : veselus 201

Pasaulē smagākais cilvēks pašlaik ir Alberts Džeksons no Misisipi, 
ASV. Viņa svars ir 404 kilogrami, krūšu apmērs - 305 centimetri, 
gumu - 294 centimetri.

Garāko matu īpašniece ir 
Diāna Vita no 
Vorčesteras, ASV.
Viņas kuplo matu garums 
sasniedz 386 centimetrus.

Garākais pašlaik dzīvojošais cilvēks ir 232 centimetrus garš. Tas ir 
kurš kopā ar savu ģimeni dzīvo Pakistānā.

Muhameds Alams Canna,

Pats spējīgākais cilvēks - kompjūters droši vien ir Sakutala Devi 
no Indijas. Kāds Londonas Kompjūteru koledžas kompjūters 
patvaļīgi izvēlējās divus 13-žīmju skaitļus, kurus Sakutala Devi 

sareizināja 28 sekunžu laikā. Skaitļi bija 7686369774870 un 2465099745779. 
Atbilde, ko deva Devi, izrādījās pareiza -18974668177995426262773730.
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un zēnu komandas 
MILVOKI BRIEŽI 
dalibnieki
Kristaps Valters, 
Sandis Amoliņš, 
Jānis Cekuls/ 
Uldis Eglitis.

gan Uzvarētāji 
savā vecuma grupā - 
meiteņu komandas 
VARIANTS dalībnieces
Liene Jansone, 
Madara Rūvere, 
Maija Jarve, 
Zane Kačkāne

Mūsu Izdevniecības 
balvas -
Goda Abonementus 
uz dažādiem 
izdevumiem - 
saņēma gan pats 
jaunākais sacensību 
dalībnieks
Kaspars Tauriņš,

1994. g a d a  4, iu n iiā f J M K l
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piedalījās 
arī

EGMONT
LATVIA
komanda : 
(skcr. foto
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