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6. LAPPUSE

IZ APRĪĻA PRIVĀTĀS DZĪVES

Pēc Lieldienām pilsētas de-
kori — olu cīņās nesadauzītās 
dinozauru olas un kokainie 
zaķi — piesaulītē sagūla vie-
nuviet.

«Ja gribat būt diži, rūpīgi izvēlieties draugus!» Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētkos iesaka Rihards Mil-
lers, norādot uz Amendas un Ludviga van Bēthovena draudzību. «Nē, mēs jau esam stipri un mēs jau esam vareni!» 
Mākslas dienās Vairas Vīķes-Freibergas iedvesmas vārdus atkārto dziedātājs Igo.

«Talsu namu stāsti ir uzrakstīti — nu varētu ķerties pie izpild-
direktoru stāstiem,» redzot Talsu novada pašvaldības izpild-
direktora Alda Vilsona interesi, iekarst novadpētnieks Imants 
Tamsons.

Ārdurvju slēdzenes salūšana «Talsu Vēstu» redakcijā izvērtās 
mācību trauksmē, kurā katrs darbinieks demonstrēja prasmes 

kāpelēšanā pa virtuves 
logu.

«Mēs jau kādu laiku vairs uz filmiņām nefotografējam,» piere-
dzes apmaiņā Talsu fotogrāfiem pastāstīja kolēģe no Ventspils.

«Lai arī stila eksperts And-
ris Biezbārdis stingri piekodi-
nāja izvēlēties šlipsi, kas labāk 
piestāvētu acu krāsai, modes 
jautājumos esmu tikpat paš-
pietiekams un stabils kā māks-
lā,» saņemot Žaņa Sūniņa prē-
miju, atzina Jānis Lagzdiņš.

«Kaspars fotografēja garmates, bet es gribē-
tu — rudmates,» stāvot pie Kaspara Poriņa gar-
mataino modeļu kolekcijas krāsainākās bildes, 
Zani Ziemeli uz sadarbību aicina Uldis Balga.

Ieraugot ugunsdzēsēju brigādi mājas pagal-
mā, Uldis Tīdemanis neapjuka, bet ieteica glā-
bējiem pie vienas reizes izglābt arī bumbu no 
daudzstāvenes jumta.

 Guna Millersone 
un Ina Strazdiņa fiksē-
tas, bēgot no aukstuma 
Kapri salas virzienā.

Karalienes Elizabetes II lī-
dziniece Talsos — Lilija Īvniece 
jeb Lilijas tante — savas 90. ju-
bilejas viesus cienāja tāpat kā 
briti karaliskajā Vimbldonas 
tenisa turnīrā — ar zemenēm, 
tikai bez putukrējuma.

Pagaidām nav gadījies redzēt policistu, kurš ar smaidu sejā 
izteiktu rakstisku brīdinājumu pats sev, bet ugunsdzēsēju šādā 
situācijā gan ir izdevies iemūžināt.

 «Nekur nav tik labi 
kā mājās,» piedaloties 
kora «Vaiva» jubilejas 
koncertā, cerams, nodo-
māja Inga Krišāne.
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