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DONALDS DAKS
Četrsimt
pirmais

IPP-

MIKUS un SPRUKSTS 
Pazudušais 
princis
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DONALDS DAKS 
Muskuli kā 

melones

33 . ļpp._______
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ČETRSIMT PIRMAIS

Tev vajadzētu 
vairāk iznesības!



Bez skābekļa balona neviens 
netiek augstāk! ,

Ak vai! Ak vai! Man vajadzēs 
rttasvārkus, vakarkleitu, 8... smokingu, 

kaklasaiti, cilindru!

Neviens nepārspēs smalkuma 
Donaldu Daku!

Njā, pulkvedis Bneden-Brēders! 
Jaunbagātnieku vidū ir tik daudz 

īzieesju! -
Vēlāk

Ak, rimsties, sirds, nejēga! Krēzs Z. Eltners ir 
viens no pirmajiem 400 bagātāko laužu 
sarakstā! Pat viņa zeltam pieder zelts!

Ak, trīs vēstnieki no Ziloņpaula krasta? 
Kā klājas jūsu augstībām?



Es trenējos! Beidzot esmu 
iekļuvis pirmajos 4001

Vai neesi 
saslimis, 
tēvoci 

Donald?

Kur tu esi iekļuvis? 
Vai izkļūt macesi?

Acīmredzami 
labāk neka 

tev!

Vai atkal 
mēteju ļ

llēņasl Es nu reiz esmu uz īs 
ceļa! Pusdienas ledusskapī, 

sasildiet paši! Ta, tā!
Esmu saņēmis ielūgi 
uz pārdabiski smalki 

vakariņām no pasi 
Krēza Z. Eltnera!

No tā biezeņa?! Tu 
laikam joko!

Nedomāju, k; 
to sūtīja 
tēvocim 

Donaldam!

Tev taisnība! Adrese 
izsmērējusies!sabiedrība?

Tēvocis 
Donalds? Tas 
nav uz labul

lēcies?

Tā sūtīta 
Dūkam, ne

ildam
)akam!

Kāds pastā noturējis to par Daku 
un uzrakstījis mūsu adresi!

lonaldul



jpis un zēvele! Aiz sajūsmas 
neizlasīju mazos burtiņus!

Izskatās pēc

Sulainis? 
Ja. ja, 

sulainis! 
Un es iešu 
tur, kur'visi I

Ļof lāb, jo f labi Jauns sulai- 
nfsl Jums, jauninais, vajadzēl 

nākt pa kalpotāju duivim!
Staitāk plecos

Šeit ir tik jautri! Es arī 
gribu papriecāties!

Ja, Lord Svinlij! 
Nekaunīgu un 
viltīgu zagli!

Iegrauziet labāk kādu olīvu! Tās ir grieķu, 
un nemaz nav jāgaidal



^ ē t u Z SVi*ar'°z H i‘r'dā

oler'us „  adunu 
"Iri%SJam t ,  " “ Odot

«,Jau K tu  H sk°lim

brālim:
Es neesmu ekope 
md tu  Misi mazs, tu 
varēsi valkāt visa* 
manas drēbi«»-

Pie slavena ārsta  ieradies 
pacients: "Dakter, vai Jūs 

varēsiet kaut ko darīt pret 
manu bezmiegu?" / 

"Noteikti, bet vispirms jānovērš 
tā  cēlonis!"

Pacients k|ust domīgs:
^  "Viegli ta s  nebūs, kaimiņi 

noteikti ir |oti pieķērušies 
savam mazulim!"

•Vai e sa t bijis Siguldā?" 
"Nē!"

"Tad jū s  noteikti e sa t 
paastam s ar Kalniņa 

kungu, viņš tu r arī 
nekad nav bijis!"

"Hallo, labdien, v 
biļešu kase?"

"Sakiet, kāds ir

\  "Ārā pie 
durvīm rakstīts, < 

aizejiet un 
apskatieties!"

"Ilzīt, kur tava māsiņa?" 
"Uz Mēness."
"Kā tad  tā?" 

"Mamma teica, ka 
aizvedot māsiņu uz 

l mēnesi uz laukiem."

D onald i 

M ana ve\a\

Inga jautā  kaimiņienei: 
"Cik gadu ir jūsu meitiņai?^ 
\ "Divi gadiņi, /  

precīzāk -  divarpus." /  
"Skaidrs," /  

Inga pasmaida, /  
"tātad -  pustrīs!"/





Ja tev nepatīk zefīri, pagaršo krSmtorti! 
Tā ir burvīga!



t j  r lamāšanās! Es I 
H pļ>  žurku Herbert, 

Car Kaut Kol

Norāva tieši 
no kakla! Rimstieties 

reiz! Tas bija 
pārpratums!

Zvaniet
policijai!

Jā, tas bija tavs 
pārpratums, blēdi! 

Beidzot tevi 
pieķēra!___

Zvaniet 
armijai! / '>



Tiešam?

)at viņu sulaiņi 16s taču nedošos 
;ās tam hiēnu barami tdienas

Alelujal Atvērts logsl Pa to 
. tikt uz jumta!Šim trakonamam taču 

jābūt kādai izejai!
Te viņš ir! 

Ķeriet!

Kas te tik c 
mīksts!'

Re! Jumts 
brīvība, es





Vēl divas sekundes, ko 
padzīvoties!

Jācer, ka pēcteči 
ladsimtu gaitā mani 
pieminēs ar labu 4 

vardu! ]

Baseina dibenā! 
Kopā ar lielu maisu!

Kāpiet laukā, 
jūs abi! Jums 
nāksies šo to 
paskaidrot!

Ar prieku! 
Bu|, buj!



Bet ko tas otrais? Ko viņš darīja 
uz jumta? Kāpēc viņš nogrima 

baseinā kā akmens?

Ak, augstais kaviāri
Tie .r d mantu



SPOKU PLEĶA ATGRIEŠANAS

, T « S-

HSS>
sa detektīvus, 
Mtkllsl

Un sitos melus! īstajā 
dzīvē viņš mani nemaz 
nepiežmiedza! Pietrūka 

spēka-va i prāta!

Tad jau vairāk 
stāstu nebūs! 
Neciešami!

Viņam nāksies raks 
turpinājumu! Es viņ Alberta!

melīgais, lielīgais 
>e!ēns! Beigas man 
spatīk nekad, bet šīs 
r gluži nelzturamasl



neapbēdinās lasītājus?

Varbūt, taču 
kā lai citādi 

pabeidz 
sēriju?

Jā. viņam 
vajadzīgs 

mierinaiumsl 
Kur viņš 
dzīvo?



Nāciet šeit!

W€ļā lFU

nokavējis
Ķēms! P 

neatbilc
Vēlāk

jpazustu!Vāāāā! Tēvoci Mikii 
►Esmu izsalcis! BūūŪ

pusdfent

jaukas
Jomas!





"Bobs vārgi saklausīja

“Elpo, elpo, 
lūdzu!" un 

pamazām atgu- 
— elpu..

islļa

Varbūt es tik un tā 
nosūtīšu to vēstuli 

viņa meitenei! 
Tāpat, drošības un



Iziešu pastaigāt, bet tevi, glumais viltniek, 
pieĶSdešu, lai tu nemūc!______

Vai nevari vismaz 
atvērt logu? Te ir tit 
smags e... radošs

Logs vismaz 
kada cerība.

Likšu, lai līdz vakaram ir

H e.hālE stik  
,esmu zellis! 
Snācla jautrība 
idās reizi miljons

Drīzuma
( "Kad viņ i piecēlās, ātruma 
A nesaprata, kur atrodas -  
kāpēc istaba šķiet sarāvusies?

Detektīvs stāvēja pie 
ārdurvīm. Viņš nojauta, ka..."



Cerams, ka 
viņš liekjaie 
pusdienaml

Pēc dlvam ne- 
ziņas dienam Šņuks! Mikij, mī|ais, kur tu esi? VēšēēēhehSSS!

Un tfl

Pēdas? Tas taču 
ir maņa ziņā! Tā

Meklēju viņu te un turi Vai 
tas, ko es saožu, ir pēdas?Pieejams izrādās 

vienīgi Holmsa 
vakartērps -

Mikijs ir pazudis. Es vēlos sākt vispārēju 
meklēšanu! Pārbaudīt katru nostūri, katri 
šķirbu! Un joti uzmanīgi! UZ PRIEkSU!

Darba tik daudz, ka 
galva dulla!

TomērTikmēr

Jā, paņemsim vēl 
pa vienam . 
Kausiņam! a



Meklēšana turpinās pilna 
spara -  ______

Pat nenogurdinā- 
mam detektīvam <

vajadzīga d e g v ie la ^ r^  (

Esmu piekusis I 
Varbūt mazliet pār

mīšu acisl Zzz...

Ļaunjānls? Tas ir 
varonis vienā 
Mikija detek- 

tīvstāstāl Spoku 
Pleķa drauģelis I 

Vai tad 
neatceries?

fflcmēr Kas tie par niekiem? Mikijs 
nekad tā neteiktu! Un kas ir 

j šis Ļaunjānis?

Kur tas ir? Ahāl Lūk! 
Par!ū_kosim nolaistakos 
pilsētas nostūrus pie 

kanāla un Drazu ielas!

Jā, atceros gani Zini... varbūt 
tas ir Spoku Pleķa pirksts? 
Varbūt viņš nespēj piedot 

. Pleķa nāvi?

Cik nozīmīgs 
lēmums, Mlnmj!

Jānoskaidro, kur 
Ļaunjānis varētu 
slēpties! Gan es 

atradīšu!

Pec
daudzam 
stundām •

Uhl Meklējam adatiņu 
sienā!

jas mani vairs nenes! Un vēl p ļ K  
tas vējš! Uzmani cepuri, ļrg ss  

Klarabella! /m EBŽ

Turp inājums 26. Ipp.



i Krogā ienāk vīrs, kuram 
paduse pasists ziloņu mazulis. 

^  "Kur jūs to  dabūjāt?" __3 
j jautā bārmenis, ļ  

^  "Loterijā!" S L  
atbild zilonis. r -?

Tas notiek tā:

. .. ir t ā ā ā ā ā d a  
m uļķe! ■é 

Kāda?!
| 3 i u j j J ü . U y &

Vakar viņa 
atkausēja plīti!

'etri mīnus viens ir pieci 
tu apgalvo. Pierādi to!

Šoreiz gan tu vari būt 
drošs, ka laipna 

vēlējuma "Uz veselību!' 
vietā tu saņemsi 

drauga nosodošo 
\ ' A  skatienu.

Parādi neticīgajai publikai papīra i 
lapu. Tai ir četri stūri, par to ļ 
ikviens var pārliecināties pats! J 
Tu nogriez tai vienu stūrīti. y 
"Mīnus viens,“ , ,  
tu saki. No jauna \  
pārskaiti la p a s ^ ^ > ^ ^ \ ^ :  ļ
StŪrUS. \ ļS V jjf t1. Samitrini rokas!

2. Nostājies draugam aiz muguras,

3. ...vienlaikus uzš|aksti upurim 
pāris lāšu ūdens.

J U fe ņ i c jr ie îjâ S
“Visi riteņi apstājas, kad to vēlas mana 
spēcīgā roka!” Tie atkal griežas, kad tu 
to vēlies! (Un tavai rokai nemaz nav 
jābūt pārlieku stiprai!)

Paņem burtnīcu rokā, skaties 
uz Donalda velosipēda 

riteņiem un ap|o burtnīcu 
nelielos apļos! Velosipēda 

riteņi sāk griezties!



Un kas ir 
caurspīdīgs 
un lēkā no 
zara uz zaru?
Gurķu burkas,
^  ina Kas ir  zaļš, tad dzeltens

Šim trikam tev nepieciešama 
(veca) kāršu kava un pilnīgi 

izžuvis flomāsters! Pirms trika 
demonstrēšanas vienai kārtij 

pārvelc krustu, piemēram, 
kreiča dūzim.

Uz kādas lapiņas uzraksti 
"kreiča dūzis" un saloki to. t 
Kādam brīvprātīgajam 
aizsien acis. Iedod viņam 1 
kāršu kavu un izrakstīto 
flomāsteru. Vina uzdevums \  
ir izvēlēties kārti un atzīmēt _

?°-?rk r ^ i T 1.Ta?I Vi?ar"  [E ^M sd o m i, te
ievelk krustiņu, taču 
flomāsters neraksta!

kārtis kārtīgi jāsajauc.

vēlāk atkal zaļš?
Apsējs noņemts, lapiņa atlocīta. 

Brīvprātīgais meklē ar krustiņu 
atzīmēto kārti. Neticami, 
pareģojums piepildījies!

\ C au ri t u k s n e s i

Anglis Džefrijs Hovards 1975. gadā ce|oja no Sahāras 
ziemeļiem uz dienvidiem. 2000 kilometru attāluma 

pārvarēšanai viņam bija 
nepieciešami trts mēneši.

Kāpēc salmiņš nepaliek guļam? 
Tāpēc, ka visas da|as smaguma 

punkts atrodas tur, kur sarkanais 
punkts! Smaguma punkts to visu 
laiku velk lejup! Tāpēc kartupelis 

griežas un līdzi tam arī vieglais 
koktei|a salmiņš! 

vēlies, pie salmiņa vari pielīmēt draugu 
vai slavenību fotoattēlus. (Vai abus 

vienlaikus -  ja tavi draugi ir slavenības.)



Kol?? Mikijs ir Spoku Pleķa rokās I Šeit pat, 
Drazu ielā! Bet kur? te  ir kādi 500 nami!

Rīkosimies 
pēc plānai

Piedodiet, vai neziniet, kā sastapt 
________ misteru Pleķi?_____________

Mums jāieveido viņam mati 

^ ^ ^ ^ K v jh fē ž u  saiido- ļ
juma!

Viņa mati? 
Nezināju, ka viņam 
ir mati! Bet jocīgs 
viņš ir kļuvis kopā 
ar to rakstnieku!

piegādi Ļaunjānim! Vai 
tāds te ir?

No visiem sieviešu 
noslepumiem 

šī supercietā 
matu laka J Ē g ļ  

ir pats ņĒ&F  
niknākais! d c E '

Tas ir labi, citādi tu varētu 
uzdurties uz šķērēm!

I Uz balli 
I nevariet 
tādā izskatā, 
f  Spoka 
I kungs!

Āāā! 
Beidziet! 
KhelEs 
nevaru 

pakustēties I



MIKIJI? "Veiksmīgi atriebies, Spoku N 
Pleķis aizjāja, saulrieta \  Mikiji Ar! 

apmirdzēts. Ass vājš sitas )  tavu seju



Vai tad nedzirdēji, ka 
zvanu, Mikij, puis?

Jā, šerif O'Hara, lasīju 
virtuvē avīzi,jjandrīz

Viņš ieradās mūsu valstī, lai piedarī
tos izrādē, šodien divos viņam 

v______jāaizstāv tituls! r -

hm.. es 
centīšos, 

šerifi

'P rincis Krambums pēdējoreiz 
manīts Domājas viesnīca, kur 

trenējas sacīkstēm!"Labil Izlasi ziņas avīzēl Un 
strādā ātri, labo cilvēki

PAZUDUŠAIS 
PRINCIS

7  Nu labi! Tad Izlasi par Prinča 
Krāmbuma pazušanu! Un viņš taču ir 

1 Eiropas bokseris! Tevjānāk palīgā 

' m0kls!



VII Jāsauc Si 
____ pailgā!

Pie Spraksta Sveiks, Mikli! Ko tu tik 
agri? Es vel zeķes 

mazgāju!
Svied zemē! 
Mums jāatrod 

pazudis princis, 
kurš ir art bok

seris! ___

Nebija laika uzmanīgāk izlasīt avīzi! Bet 
atceros, tur bija teikts,

W ---------------« n  ka viņam ir slaids
Varbūt i l ^ f “ 9unns un rsi 
ezītis!? J  i i ---------3

Apžēliņ,
nav!

Pag, Mikiit Bokseri jāmeklS 
Pilnkāļa sporta zāls!

^ Tur viņi spieto!

Jā! Jāatrod slaids bokseris a 
________  īsiem matiem!



Protams, 
Labi, ka tu i

Ja mēs viņu te 
neatradīsim, gan kac 

zinās, kur meklēti
PiLNKĀJA 

SPORTA ZAL£ 
CĪKSTOŅU NAMS

f  Atvainojiet... vai zināt, 
.L kur meklēt princi 

Krāmbumu? r

Ko? Es esmu 
krāmbumba?

Es tev tūlīt parādīšu Y
tādu bumbu! J  Es tikai

"" ? r -------vaicāju par

t o V  V  \  K r f e U . !

Eil Netrako, lempi!

Tu nedrīksti 
kauties par

Ei, Mikij! Es 
atradu princi 
Krāmbumu I

i, mani reizēm sa 

pak ^ № n § ?



WBM
īdzīgs, tas arT viss!



ie lū ko tie s^) Г  ^ >ē9c ')  
hi Dfidas? -







О  A  J^Eh, pāris trokšņainu, aptrakušu bē rne ļu lj

»Ttāji, droši J







MŪSDIENU 

VĪRIETIS SPĒLE 
ĢITĀRU UH TRENE 

MUSKUĻUSl

M USKULI
KĀ

MELONES

ID & G 5 3





Vai! Un kad tu 
atpūtīsies? Nakti, jo, lai būtu labā 

formā, man jāiet gulst 
jau septiņos vakarā!

PIRMDIEN -  75 KM SKRĒJIENS 
OTRDIEN -  SVARCELŠANA 
TREŠDIEN -  ̂ ITĀRSPSLE 
CETURTDIEN -  ATLĒTIKA 
PIEKTDIEN -SOLFEDŽO 
SESTDIEN GAMMAS 

SVĒTDIEN -  PASTAIGA 17* Ki
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OhoJ īsts

Jā... kungs, Šķiet. 
j_ k a  tas ir  īstais!

Vā! Kāda.
smalka
halle!

Jūsu
Ielūgumu,

lūdzu!

■š tad lej lim onādi 
mutes bļodā?

Piedodiet, milēdlj. 
vai neuzspēlēsim  
"Pēdējais pāris 
šķiras"? f

ēdieni?
OL..

Tu taču 
a rī esi Daka 
jaunskungs!

Es palīdzēju 
viņu ievēlēt... 
Viņš aizmirsa!

Netraucē 
tēvoci Donaldu... 
viņš nevar vien 

sagaidīt ielūgumu 
uz pilsētas m ēra 

balli!

J Ak, tu 
varēji 

ņem t manu 
ielūgumu!



Atbilde.
eisej>t

Ko? Aizdot jums naudu 
saldējumam? Man nav naudas 
—> tādiem niekiem! ļ— —

Šķist, mums būs jāķeras 
pie sava krājrukša.

Hm! Es tik  sen neesmu ēdis 
saldējumu. Un šodien ir  tik  svelmīgs!

Jā! Porcija patiešām nebija 
liela, bet dārga.

Rezerves izeja? 
Pa labi, kungsl

Ak nē! Puišeli nedrīkst 
mani šeit redzēti

Tencinu!

Sveicināts 
vēlreiz, tēvoci

Kā bērni zināja, ka 
tēvocis Knaps ēda 
saldējumu kafejnīcā?



Im m m v - m
Zinātnes dvēee t

Ak vai, kā Ponaids prot atrast bī&tarrj 
darbus -  šoreiz pat ķīmijas laboratorS 

Un, lai gan viņam tikai jāmazfl
S i  _grīda. Donalda labprātāk kad

ko izgudrotu vai atklā j

Apstāties aizliegts
ikviena zina, cik grūti atrast brīvu autostāvvietu 
RTgāl Taēu Pakburga ir vēl grūtāk, jo sevišķi, Ja 
stāvvietas uzrauga Inspektore Pelzlja Pakal

Va|īgās saknes
| Lidijai MTmal apnicis, ka Jūpu|kre»H 

atrodas tikai uz vietasl Viņa liek 
kokiem atrauties no zemes un skrieti

Būšu, kas vien vēlies
Donalds tiek nohipnotizēts -  viņš spēj k|ūt 
par... par jebkol Ja vien viņam palūdz. Un katrs 
nejauši palūdz! Klauns! Pērtiķis! Ugunsdzēsējs!

i l  kārā ZobSI
Pagātnes balss

Tēvocis Knaps saņem sūtījumu no 
pagātnes -  tās ir viņa dzimta# 

relikvijas. Pēkšņi Zelta spogulis k|ūst 
par tiltu uz pagātni -  un tā vēl Ir tikai 

pirmā sērija šim 6tāstamJ

Lasāmbrllle
tēvocis Knaps pazaudē brilles -  
ai, ai, tagad viņam jālasa ar binokli!

jfojģļļ ļŽHi i ž g  2. un J3. diiJiiīnlj uii'.dS  p j * j  I'Jualtto u»i f u a ž j  nadiij


