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Hallo, Knapa 
Makdaka birojs

Ja tas ir ieņemumu dienests 
saki, ka esmu izgājis!

Ne, tas nav ieņemumu dienests! Runa 
Zivnovicas princis Bogdans!

Kas lecies? ( Labasziņas, Donald! 
I Patiešam'labas zinās

Latviskojis Andris Akmentiņš



Pec paris dienam viņš bus klat, lai apspriestos!
■■ļ.,..^ M a n  jaizpeta, kas viņam
P  / w ^ N \ l P l  patīk, kas -  ne!

Jau gadiem cenšos noslēgt vienu darījumu 
ar princi, un še tev -  šodien viņš vienkārši 

piezvana un piekrīt!

Hmm, te rakstīts, ka princis ir kaislīgs makšķernieks, 
taču neprot zaudēt! Ja zivis neķeras, viņs var 

------------------------------------ -  kļūt zvērīgs!

Dārgais krustdēliņ, tev ir kada nojausma par
makskerešanu... Esmu ----------------------------

dzirdējis, ka tu esot īsts J r  Njā, viena otra 
zivju eksper t s ! v i l t ī b a  man 

\ i  v V zinama!

Pret braucienu makšķeret man _ 
nav iebildumu, taču nevaru garantēt, 

ka viņš kaut ko noķers!

Vai man vajadzētu aizvest dārgo viesi 
uz kadu strautu ķert foreles?

MISI

Izraksim paši savu ezeru un ielaidīsim tur zivis no 
Dakburgas zivju audzētavas! ,_______ --

Busn S ® , k 0  K \  ļ

Vajag, lai noķer! Citādi darījuma nebūs!



V----------------------
Spīdoši! Tūlīt pat 
izraksim pagalma

P7 P»rinu!

Jau veselu mužību man nav bijis nevienas brīvdienas, 
un mes paši ar mazajiem

5 ' S S “  r  Uz priekšu] Beidz īdēt!
Princis bus kjat pec 

48 stundām!



Uzmanies! Tēvoci Donald!

Ta ir ļoti svarīga 
caurule!

Turpinājums 10. Ipp.

'rf.-.es ar savu trako 
JJ kausu... _ 
Y ^_tralalaa! ^  \ \  ļ

Blēņas !_Tai mes 
tiksim pari!

Ÿ  Velns un elle! Esmu trāpījis ^  
aazes vada! Kur ir



Bet cela mērķa 
varda! Ezers 

gandrīz gatavs!

Nu gan tu dabūsi 
no tēvoča par to, 

ka parrauts gāzes 
elektrības un arī 

\  ūdensvads! ,



Luk, tunčijabi jutās arī
musu a p s ta k ļo s ,____

taču uz aka ķeras 
reti!

Foreles var noķert ar dažadiem trikiem, taču 
tas viegli iztraucēt, > • 

jo īpaši, ja uzvedas _____________________

-------- —- - <  ( Tad arī foreles ned^r!

Jo labak viņiem 
tie mums 
nederes!.

Tieši tadas mums vajagSkat! 
Visbadīaakas zivis 

pasa_ule!Tie|i tadas 
mes meklejam!

Uuuuups!

Kvaaaa! Slepkavas, ne līdakas! 
_________■ Glābiet! Arī līdakas 

mums neder!



Jums vajadzīgs garps!Diemžel tadu zivju, kas noteikti uzķersies uz aka, 
pie mums nav... taču ir kada iespeja, kas man 

^  ------------------------------ - tikko ienaca prata!

Garps???.
Ak, sakiet, 
a, -  mes esam 
izmisuma!

Garps ir viena neticami stulba zivs, to var 
------------------- z/—, noķert jebkura laika!

Bet_ta ir, jaunais cilvēk! Ja vien ta zivs to macetu 
ta pati lektu panna un apbērtu

sevi ar pipariem!!! --------------------- -

Mistika! _ 
Tas nevar but!

MAKDAKA SIA

Sīs zivis var noķert 
daudzas vietas, taču 
vistreknākie garpi 
dzīvo Betonpieres 
strauta, Mazkentas 
novada -

Klausiet vecu zvejnieku! Es to noķeršu 
jus -  cepsiet! ,-------- --------------------

Sargieties -  copes 
meistars ir klat!
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- T ^ r V 'V 'V ,  

KVĒĒĒĒK! < Hmm, varbūt tas zivis bus 
vieglāk noķert ar tīkliem, ko?

Pec dažiem 
mirkļiem -

Huuu!

Ak, zeni! Vai jutāt, kads svariņš! 
Mes noķersim vismaz tonnu garpu

Mes pat iesnas 
neesam noķēruši!

Tie garpi gan 
prot nokaitinat!

Ne, ta ir tonna klints- 
bluķu! Tīkls ieķeries 

klintī!



Ei, vel aizvien te ir jauks Jaiciņš, lai drusku 
ķ;-----------------7 . papriecatos svaiga gaisa!

Šķiet, mes atklajam 
ka jaķer garpi!

VēlākŠķiet, arī princim 
nebūs pa r grutu noķert 

kadu zivtiņu!
Luk, 

arī princis 
ir klat!

Paklau,, šie garpi ir tik stulbi, 
ka pasi klups viņam virsū! 
Bet tagad es dodos godam 

nopelnītas brīvdienas!

Vai tiešam viņš 
pašrocīgi noķers'zivi?



Ak kungs! Neticami! Tas ir brīnums! 
Man i

Ka tu uzdrīksties apvainot dižāko pasaules 
makšķernieku, liekot ķert visa visuma 

_____________  stulbāko zivi!

Nekādu darījumu ar tevi 
_____  K n a p !_____

Nu re, beidzot^ arī mes varam doties brīvdienas 
makšķeret, tēvoci!

Ja vien tu varētu... ,  D _ .. - . 0
Brīvdienas? Makšķeret?

Es jums paradīšu 
tadu makšķerēšanu!



(§&f© iotcel©

Bērni -  tas ir jauki, taču man iabak patiktu 
ja viņi jau butu pieauguši un lidotu projām!

Skaties, ko es atradu! Kads 
lisaarabslis to pametis! Bet mums 
noderes, ar ko dauzīt riekstus!

Bet Ienāk! Mums nav 
tik daudz vietas!

sr P a k la u ^ ^ H  
f čirkstoņa K  

i  apklusa! H

Diezin kas tur 
noticis?

Vurrrļ Manuprat, ta 
tik un ta ir vērtīga lieta!



Buhuhu! Es ta bajdos lidot, tapec paslēpos 
no māmiņās un brāļiem, kad tie lidoja projām! 

Bet man bail ari palikt vienam!
Buuu!

Vai! Nabadziņš! Ka tad, bija 
taču četri mazuli, vai ne?





/  Puu! Varbūt es
-  v nepareizi vicinu?! Vai va_ru 

palīdzēt?Uz priekšu! 
Uz augšu!

Laaaabn! Labprat palīdzēšu! Kad_a 
sagadīšanas, jo esmu zvirbuļu speciālists! 
Tapec tak mani sauc par Zvirbuļu vanagu!

Ko?! 
Patiesība _ 

varat^gan! Es pūlos 
iemācīt zvirbulenu 

lidot!

Negribu
negribu,

Vai,
paldies!

Sedies, pavizinašu! Tu varēji vļsmaz 
meginat!

Čip! Skaties, kasjnum s 
atnacis palīga!

Nevis palīga, bet 
gan pusdienas!



Pastumiet lauka to zvirbuienu pie papiņa 
citādi es aprīšu visu, kas pagadīsies!

Tu esi traks! Tas taču 
Zvirbuļu vanags!

NEPARKO!

Muļķīši! Tūlīt redzesiet, ka es tieku 
ģala ar naiviem zvirbuleniem!

f T ^ r ' ^ v 7 7 ' ' "  ?;

domāts!
Tūlīt laid vaļa 
manu draugu!

Ak ta? Skat, cik drosmīgs!Tu esi nejauks 
lempis!



Ar mani vis tik viegli 
nevar tikt gala! To mes vel 

redzesim!

VĀĀĀRK!Jadara, luk, 
kas!

Ta bus visiem labak! 
Vai ari es ķeršos 

tev klat!

Paskat vien! Mans mazais 
brašulis pats iemācījies lidot! 

Pats no sevis!

Auč! Mana kaja 
Es gribu majas!

Nja! Vai tad es neteicu, ka atradīšu, kur 
izlietot šo āmurīti! Ha, ha!

Zinam apalīdzība tomēr bija 
vajadzīga, lai arī no visai 

negaidītas puses!

Agrāk vai velak es tevi noķeršu!

Vai[ Viņam 
taisnība! Man 

veicīgi kaut kas 
jadara!



Pie joda visu, zeni! Drīz vien 
mes būsim “biezie”, p_ateicoties

_____  šai mehāniķu
/  rokasgramatai!

Hmm! Paies \  
ilgs laiciņš, kamēr 
tēvocis'Donalds 
tiks tai cauri! .

DONALDS
DAKS

DONA M IS  D AKS

Eļ, paklausies! Es piedāvāšu 
īpašu krīzes palīdzību -  un
________  jau rīt!

Bet Dakburaa 
jau ir daudz 
mehāniķu!

Dakburgas avīze gramata “Pats sev 
mehāniķis” tika joti slavēta! Te ļr tik 
plaša informācijā, ka ikviens pec tas 

izlasīšanas var strādāt par 
mehāniķi!

i ioiicka doma, vai ne? Tikko 
kadam saplīsīs mašīna 

es bušu klat! 
esiet



...uzzīmeiiet lielu uzrakstu 
DONALDA DAKA GLABSANAS 
DIENESTS, ko piestiprināt pie 
mašīnas! Un tagad lieciet mani 
miera, kamēr neesmu izlasījis 

šīs “Avārijās pamacības” !

Nakamajā 
diena -

's i'

tēvocis Donalds
optimists !_Kaut

viņam nenāktos . __i

DONALDA DAKA 
GLĀBŠANAS 

DIENESTS

Donalda Glabšanas_ 
dienests -  jusu rīcība!

Ka man neveicas! 
Tada ķibele!

Turpinājums 2 7 . I p p .

Ar pamesajamo diagnostikas lādi es 
viena mirklī noteikšu, kur ir vaina! 

Padodiet man starteri!



^  A  Aizej pie drauga, kuru tavi vecāki nepazīst, vai tāda 
kurš prot runāt pārvērstā balsī.

Zvanītājs: "Labdien, šeit no centrālās 
telefonu pārvaldes. Ir radušās problēmas 
ar signālu pienākšanu jūsu aparātam. 
Izmēriet, lūdzu, telefona vada garumu!"

d k  to ttv ?
Zirgspēks ir spēks, kas nepieciešams, lai 75 kg smagu priekšmetu 

vienā sekundē paceltu 1 metra augstumā. Paskatīsimies,
cik zirgspēku ir tev! Ieteikums: šajā mēģinājumā lūdz palīgā kādu pieaugušo!

Pirmkārt: izmēri kāpņu augstumu savā mājā. Visvieglāk ir izmērīt viena 
pakāpiena augstumu un pareizināt to  ar pakāpienu skaitu. Kāpņu augstumu 
centim etros ieraksti spēka formulas sarkanajos laukumiņos.

Otrkārt: nosveries. Svaru kilogramos ieraksti 
spēka formulas dzeltenajos laukumiņos.

Treškārt: uzskrien pa kāpnēm, cik vien ātri vari. 
Palūdz kādu fiksēt laiku. Laiku sekundēs 
ieraksti spēka formulas zilajos laukumiņos.

Ceturtkārt: veic aprēķinus pēc 
formulas. Tu esi ieguvis sava 
zirgspēka lielumu. Tas noteikti ir 
mazāks par 1 ZS, aptuveni 0,25 jeb 
viena ceturtdaļa.

Spēka formula

Tavs zirgspēks =
X s T

X 7 5 0 0

G
D

-W
TT

 
1

2
/9
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te, kurai

K regs*fl§ ļts,
Šim trikam vajadzīga papīra gl, 
izgriež pusi apakšmalas (skaties attēlā), kā 
arī no cepamās folijas veidota bumbiņa.

Uz galda noliec otrādi apgrieztu papīra glāzīti. 
(Skatītājiem jāsēž tā, lai tā nevarētu 
redzēt caurumu.) Uz nenogrieztās 
puses novieto bumbiņu.

Izliecies, ka ņem 
bumbiņu, bet 
īstenībā turi 
roku...

3
...starp 

bumbiņu un 
publiku. Nemanāmi 

iegrūd bumbiņu glāzītē.

^ J  Skatītāji šai brīdī domā: 
glāzīte ir tukša, un bumbiņa 

ir tavā rokā. Bet patiesībā 
bumbiņa ir glāzītē, bet 

tavas rokas -  tukšas.

Ar roku
izdari
kustību,
it kā tu
sviestu
bumbiņu
glāzītē.

0  J Pacel glāzīti -  
skat, apakšā ir 

bumbiņa!

2 metru attaluma no tevis draugs šūpo sverteni 
(piemēram, diegā iekārtu lego klucīti).

Piesien aukliņā piepūstu balonu.
Turti to  zem 

ūdens strūklas. 
Ūdens to pievelk, 

un balons griežas!

Vispirms 
aplūko svērteni tā, kā 

to  dara Minnija: ar labo 
aci skaties caur tumšu 

stiklu (piemēram, 
caur saulesbrillēm), 
otru aci neaizverot. Svērtenis 

šķiet griežamies pulksteņrādītāja virzienā. Pēc 
tam dari tā: skaties ar kreiso aci caur tumšu 

stiklu (labo aci turi vaļā). Tagad liekas, ka 
svērtenis griežas pretējā virzienā.

Kāpēc tas tā?
Tāpēc, ka acs tīklenē atspoguļotie tum šie attēli 
uz smadzenēm tiek aizvadīti lēnāk nekā gaišie.

Kāpēc tā notiek?
Gaisa spiediens ir stiprāks 

par plūstošā ūdens 
spiedienu, tāpēc gaiss spiež 

balonu pie ūdensstrūklas. 
Tekošais ūdens griež balonu.



Kaff!” , “Sņak!” un “UrrkJ’ 
atbilde jamekle nodaļa 
“Aizdomīgas skanas !

/ Kuš. tēvoci 
i Donald! Luk, kur_ 
i vaina! Karburatora 
' V ,  ir dubli!

Ta jau domāju! Mašīnai 
vajadzīgs remonts!

Paraudzīsim -  tas ir otrais 
virzulis... Bet cik to ir 

pavisam? f

Aha! Khmm... Mana parbaude_ 
liecina, ka iusu virzuļi ir veci, taču e 
^ ___ vel darbojas! ____________

Toties karburatoram 
vajadzīga tīrīšana!

Cik jamaksa, 
jaunais cilvēk?

To jau man teica arī vectetiņš! 
Auto es mantoju no viņa!

Nekas, kuņas! Jums 
ka Donalda Glabšanas 

dienesta pirmajam 
klientam -  par brīvu!

Citādi jusu 
auto nav ne 

vainas!

RRRRR!



Paldies! Es noteikti ieteikšu 
jusu dienestu visiem saviem 

draugiem!

Vai jus esat tas uzņen 
jauneklis? Man ir

n^laimp» a r  m a č īn n l

Jau nakamaja 
diena -

Nezin kāpēc ta rij vairak 
degvielas neka manu draugu 

mašīnas!

m r z r

Nodala 
_ “Degvielas 

patēriņš” ! Vienu 
mirklīti, jaunkundz!

Tam jabut vienam no 
šiem kloķiem! Vai tas 

butu jānospiež vai 
javelk uz aru?

Tā taru ir \  Es atvainojos, cienīta, vai jus 
droselei ) vienmēr seit karināt

Kuš!
Tēvoci
Donald!



Auto uzvedas ļoti dīvaini. sevišķi pagriezienos! 
Tas dara nervozu manu bralitiL[o dīvainības sakas 

tikai tad, kad viņš sez blakus!

Vispirms parbaudīšu piekari! Tad 
japarjuko amortizatori! Bet tad 

iaskatas, ko saka “Balta

Kuš! Kuš!

Tagad gaisa spiediens ir divkārt lielāks, kungs! 
Tacu turpmāk ta dariet tikai tad, kacl blalkus 

_____, sež jusu mazais brālītis!

Kads brīnumdaris!



Lidosta Piedodiet! Bērnus Iļdostas 
dienesta daļa neielaiž!

lido sta

Kads
zvana!

Eu! Tēvocis Donalds 
ta lepojas ar sevi!_Bet 

kas n o tik s ja  mes 
-7  nepalīdzēsim?!

s s s s

Jo atrak, jo labak! Pie 
mums šodien viesosies 

Purgenpiras 
Maharadža...

Pec 10 sekundem

Atnācām, cik atri 
vien varejam,

. mera kungs!

Man viņš jasagaida pilsētas 
vadības limuzīna. Taču tam nedarbojas 

logu tīrītāji! Vai varat 
salabot?

Esiet bez raizēm!

Tēvoci Donald! Tev zvanīja 
pilsētas mers! Viņš lūdza 

tavu palīdzību!

Limuzīns ir jau  lidosta! Lai jums veicas! 
Maharadzam patīk, ja viss vina 

automašīna 
darbojas

nevainojami! J Tieši tā! Tāds niķis 
piemīt visiem' 
maharadžam!

neizdosies parak stipri

...sabojat to, _ 
kas vel palicis pari 

no limuzīna!

Ceresim, 
ka tēvocim 

Donaldam...



Ļaujiet man palūkot - 
šie divi vadiņi ir tik 
vientuli un norauti! 
Vajag tos savienot!

Ja reiz esam sākuši, 
var arī iztīrīt logu mazgašanas 

sistēmu!

Piepildīju to līdz maļam! “Padari 
visu līdz galam, un tad vel mazliet!' 

tada ir mana devīze!

Nu, nacjak, 
pirms tam jus biļat 

te -_te jums ari 
japaliek!



Kad Donalds 
atgriežas -

Sveiki, mera kungsļ 
Darbs paveikts! Tīrītāji 

strada uz goda!

Miljons paldies! Jus mani glābāt 
neveikla brīdī! Ceru, ka šodien atnāksiet 

uz maharadžas pieņemšanu!

DAKBURGAS
l id o s t a

Ak vai, es 
ceru, ka nelīs!

Tikai pec jums 
maharadža!

Mes priekš jums -  tikai to 
labako, maharadža!

Paldies _ 
dievam, tīrītāji 
, darbojas! Atri! Šoferīt, aizver 

jumta luku! >
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Nebutu sevišķi jauki, ja Dakburgas ļaudīm 
jebkad rastos iespeja verot_, ka 

r maharadža samirkst l i e t u ! __

Es... 
es nezinu, 

mera kungs!

Es mēģinu ) 1 
visu, kungs' A

Vai!
Es neko 
neredzu!

Vai! Es zināju, ka mērs grib 
maharadžam paradīt musu puķu 

dobes, bet...

OOOOH!



Kada
viesmīlība!
■ URK!

Brr! Kur ir tas nelietīgais mehāniķis 
kas sabojaja limuzīnu?!

Tik un ta 
tēvoci 

Donald...

musuprat, tev labakNja, bet es salaboju logu tīrītājus!
Skat, tie strada 

— n ideāli! T
butu uz kadu laiku 

aizceļot!
^G an rnēs  
vinu dabūsim 
v  rokā! _

Brrrrr! Ai! Ai!



Tu gribētu iestaties Tīģeru kluba?
Lai kļutu par kluba biedru, 

kandidatam vajadzīgi 
divi cienījamako n ~ ^ V ' l H f  
tīģeru ieteikumi! Vk

© © N A ID S  DAR®

! Vai tad ta var nopelnīt iztjku?! Vai 
slaucīt ielas butu tas labakais darbs 

nākotni, tas ir -  man?! Nav godīgi! Luk, 
īģeri uzposušies! Visiem dārgi auto!

Deretu iekost X Tīģeru kluba \  
Ikopa pusdienas! J biedri palīdz cits 

Cau! y  citam. Ja es
nekļušu par biedru -  
slaucīšu ielas līdz 

mūža galam!

Gan tiksi
mies! Zvani 
uz mobilo!

Vēlāk -
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f  Tad jauniņajam jaiztur parbaudes laiks, 
sagatavosanas kurss un beidzot -  

inauguracijas* ceremonija ikgadēja 
Tīģeru salidojuma balle!

M m m ļ T a ta d , v isp irm s  m an ja p a r lie c in a  divi'''

B 0 N K 0Pekšni

' v a !  Luk, b ankas  
d irek to rs ! V iņam  ir 

T īģ e ru  k luba  
noz īm īte ! r

Ak vai, turies, Donald! 
Liela iespeja nak!

Jaunais cilvēk, es \  
neraizejos! Un es vis- 
^\vv-s^-> ļP ar negribu 

iet pari 
ielai! ,

Neraizeiieties,
kunaze!

Es pajidzešu jums 
pariet ielu!

Vai! Nemaz, nemaz? 
Varbūt es varu

panest aizkaru <------
stangas? J , — -j

Ja, ta butu laba 
palīdzība!

* INAUGURACIJA -  svinīga apstiprināšana kādā augstā amatā. Inaugurācijas laikā dod zvērestu.

He, he! Daiļajam 
dzimumam taču vienmer 

japalīdz, vai ne?



/Kramplauzis _Sems! 
Beidzot nogrābts! 

Nu saki viens, r \  
ykada lieliska

diena! JCaŽ

Uūūhhh!

Tad vismaz pasakiet \ 
savu varduļ Tīģeru klubs 

ilgojas pec tādiem ka 
^ - r -7 jus! Negribat y  
^  iestaties?

Kada veiksme! V iens_ 
ieteikums jau joka ! 

~n Kur lai aabu vel 
špķ vienu? .

Drīz vien



Vai!
Patiešam
visas???

A! Jusu ieteikuma vēstules! Tie abi ir 
cjenījamākie biedri! Labi, man jaieraksta 
jus kandidatu gramata, pirms izsniedzu _

*s- __________Tīģeru kluba kandida-
- V i t a  nozīmīti!,__^

Nevaru gan! V a ira i 
es tev neaizdošu

^Taču ieteikumus nedod par baltu velti!' 
Ja gribi manu ieteikumu, tev tas jano- 

\oelna! Tev janospodrina visas metala
«s®8*------------------------- monētas mana

naudas krātuve!.

Ak Tīģeru klubs? 
Ja, kapec gan 

nel ГП
Nē, tēvoci Knap, tas ir kas 

cits! Gribu iestaties Tīģeru kluba!
Tu taču būsi tik laipns un uz-

V  rakstīsi man ieteikumu?! >

f  Lieliski! Lūk, jūsu piespraudej Vai sa p ro ti,\ 
ka tagad tev bez ierunām jaizpilda visi 

Tīģeru kluba biedru



Sveiki] Uzminiet, kas noticis! Jusu 
labais tēvocis tuvojas slavas augstu 
, miem! Drīz vien mums vairs nebūs,
V  jaslauka ielas! j?  *

Drīz
vien

Oho! Jauki!

Pastasti mums 
par to vairak!

Esmu Tīģeris! Bet tu esi kandidats, un 
tev iadara, ko es 

lieku! Saprati?
Nac šurp! Ienes 
maja šo kasti!

Ko tadu?! 
Kam tu to saki?!

Ak-ak ta!? Nu 
ja! Lieciet vien

t r v  . , .~ a

Labi! Hip, hip, 
kandidat!

PekšniAta, tēvoci! _ 
Apsveicam sakara ar 
^  jauno godpilno 
A  amatu, ha, ha!

'  Kad esi 
pabeidzis, 

nomazga manu 
V mašīnu!

f  UhhJ Desmitos man \  
iabut Tīģeru_k]uba!

Tur būs pedeja par- 
N —  baude pirms - 

u J B n  uzņemsanas!
/  Beidzot! /

Trīs dienas velak, 
agri no rīta, pec 
daudziem grūtiem 
kandidata pienāku' 
miem -

Fūū! Paspeju_gan!_Kada gan bus 
ta pedeja parbaude?
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Nāciet šurp! Mes esam gatavi 
jusu pēdējai parbaudei, Daka 

kungs! Duša ir?
PARBAUDES

ISTABĀ

r  O, Tīģeri Vissvetais 
mes vedam pie tevis. 

Donaldu Daku!
RRRRR!VĀĀAĀĀ!

/  Nu, nu, Daka kungs! Jus taču n e b a id ā tīē iT io ^H  ■ 
musu kluba svēta dzīvnieka! I

——  ----------n-j7--------------------------- N-nē, pro-
~-i \  ļ f  tams, ne! E-es tļkai baidos, vai 

f  ļ j j -l 11 i H i| I | ļ i \ v i ņš  n-nebaidas no mani s! ,

( R R R R R  R R !^  I f

f  Labi! Jad jau jums nebūs iebil- ^  
dumu tūlīt likt galvu kratiņaL sveikt 
Tīģeri un norunāt kluba zverestu

V vai ne? ,------- u--------rr-r M-man?!

K-kas te 
n-notiks?
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' Visi musu biedri ir 
paveikuši to pašu! 

Uzvelc masku, manu 
zen!_Nebaidies! Viņš 
i ir rātns dz īvn ieks^, 

tici man! I

Ai, zenļ! Luk, mans stils! Drīz 
es bušu viens no viņiem! 

v  Nevaru vien nociesties! .

[dakburgas p ils ē ta s  z ā le
TlGERV KLUBA IKGADĒJĀ BALLE

(  Va! Uzvelc la- 
bakas drebes! Tu 
izskaties pēc vies- 

\n ic a s  kalpotajai

Velak - Jau šīs noīrēt bija ļoti dārgiiN 
Iesvētīšanas ceremonija man 

jaizskatas eleganti! Tads 
notikums!

/  Pasļudinu. ka Donalds Daks ir izturējis 
pa_rbaudi! Sodien_vakara svinīgaļa 

balle viņš tiks iesvetīts par pilntiesīgu



Visiem, ludzu, piecelties! Mes esam 
sapulcējusies šeit, lai pieņemtu musu vidu 
jaunu biedru! Inauguracijās mij

ceremonija ir J% ' \  
sākusies!

Drīz
vien

'Es, Donalds Daks, ārkārtīgi 
svinīgi solos ievērot Tīģeru 

.kluba likumus un godāt ta 
N. tradīcijas! >

Ar lielāko priekui \ v_j i i y o ,

uzvelciet iesvētību 
tērpu! _/

URRRRRRRĀ 
_  AĀĀA!

Sis ir Tīģeru kluba tērps! Tas tev javalka 
visu šo neaizmirstamo dienu! Un,

3̂ - ----- . protams_, japilda visas kluba v
ļ V biedru velmes! ----------- ■—

Patiesi?
Centīšos!

Ei, tu, padejo ar manu 
sievu! Esmu piekusis!

Tiks
izdarīts!

Taču vispirms, Donald, tev javalka šis tērps!



f  Kad beigsiesdejas, nospod-^ 
rini manus zabakus, puis! ) 

Man tur u z b ir is ^ -^ r^ —:

Ir vel viena tradīcija -  jaunais biedrs 
noslauka ietvi gar Tīģeru kluba durvīm, 

pirms aiziet majas'

f  Mazs labojums, krustdēl! Ietves slaucīšana ir pirmspēdējais 
darbiņš, kas tev japaveic! Vel ir arī monētu spodrinasana! Tikai, 

tad tu varēsi iet majas! /c m --------7----------------- v
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M I K I J A
DETEKTĪVMĪKLA

Lieliski, ka tev beidzot 
izdevās arestēt kramplauzi 

Kārno Vili!

Jā, Mikij, tomēr mes nevaram 
atrast neko no salaupītā!

D

Mani policisti pārmeklēja katru 
kaktiņu viņa mājā, bet velti! 

Pamēģināsim vēl pēdējo reizi!

P e c  s tu n  
d a s:

Nē, pagaidi! Es zinu. 
kur tas paslēpts!

ļ j ' ļ  Es padodos!
\ \  \ \ Laupījums ir pazudis!

Ka Mikijs 
to zināja?

;Bū0ļSjmļs abu refeiu of ’suļure^ sļsisu ji sejl -?uiujB>j sļdeiSBd stunfidnei *sLunfeuisļj}]/



V O i JAL9 3  V r \x 'B  
LIELAIS KONVEIJERS
Tuvojas Lieldienas. n

Donalds Daks kā allaž meklē f  
darbu. Savukārt Deizija ilgojas / 
pēc dāvanas. Kā gan Donalds dļ 
a tr is inās  šo situāciju? V / T

L S D J J A  jV JJ jV J A

JAUNAIS POLICIJAS 
TRANSPORTS
Pilsētā izcēlušās nekārtības. 
Lēdija M7ma nolemj, ka arī viņa 
var ko da rīt lie tas labā... 
un katram policistam  dāvā 
pa lidojošai slo ta i.

P Ā R E J
APRILL, APRILLI
Pirmajā aprīlī no te ikti kāds jāizjoko. 
Tad ska|i jāsauc - “Aprill, aprill!” , 
un visiem būs ja u tr i.  Visiem? /  
Nebūt nē! Donaldam |oti patīk V 
joki - taču tika i tad , ja  t ie  nav ^  
vērsti pret viņu pašu!

rW Inni

iBŒpîl

MILJONĀRU PUSDIENAS
Atcerieties, kā Donalds centās 
iek|ūt Tīģeru klubā! šoreiz satiksim  
Knapu Makdaku - Miljonāru klubā. 
Kas gan ir miljonāri - tie , kuri daudz 
tērē, vai arī tie , kas cenšas pie 
visa t ik t  par brīvu?!

O ]  rV B ,


