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Guliet droši, talsenieki! Jūsu miegu šonakt sargā seržants 
Lācis!

Ak, arī Jūras valdnieks ir cil-
vēcīgs un reizēm rod patvēru-
mu Rojas novada sauszemes 
nāru rokās!       D. K., E. L. foto

«Pa durvīm var iziet, pa dur-
vīm var palaist citus, bet dur-
vīs var arī apstāties un nekus-
tēt ne no vietas,» pārdomās 
par cilvēka varas iespējām ie-
grimis Aldis Felts.

 «Sievietes jau tāpat ir neparedzamas, bet 
no tādām, kuras izliekas par statujām, vispār 
labāk turēties pa gabalu,» spriež Gunārs Lai-
cāns un Aldis Ermanbriks.

Strazdē patentēts efektīvs 
risinājums datu aizsardzības 
regulas cienītājiem.

Nez, vai labāk tomēr nav palikt Lielajai Sabilei, nevis kļūt par 
Mazo Siguldu?

Nu reiz tas ir skaidrs — Sabiles Vīna svētki jau 20 gadus varē-
juši notikt, jo šīs pilsētas kultūras dzīves atslēgpersonas regulā-
ri sevi izaicina boksa mačos.

«Mēs, mākslinieki, strādājam dažādos līme-
ņos, un es nerunāju tikai par darbu kvalitāti,» 
atgādina Andris Biezbārdis, nometies pie zemes.

Ja Talsi no visas tiesas grib izcelties ar savu 
«Talsi VAU» attieksmi, tad ne tikai mākslas iz-
stāžu atklāšanām būtu jāizskatās šādi. «Kad jābildē citi, tad ir viegli teikt: «Izturies 

dabiski!»; kad pašu bildē, tad dabisks izrādās 
vien sastingums!» Uldis Balga konstatē Leonīda 
Tugaļeva fotokameras priekšā.

«Trakums, traktors… Esi pamanījusi, ka šiem vārdiem ir 
daudz kopīga?» Dacei Zeļģei jautā Gerda Zeberiņa.

«Nu nē, ja tu mani gribi mālēt, tad tikai eļļā, 
eļļā vien, un pameklē labas kvalitātes! Akva-
relis tak notek un aiztek, un ku ta viš vairs i?» 
sarunā ar gleznotāju Guntu Kalseri tieša un 
atklāta ir bijusī kultūras darba vadītāja Dzin-
tra Eglīte.

«Apskaties, vai kāds nepārdod mājokli Īves 
pagastā!» Tiņģeres savaldzināti, ieinteresēti 
kļūst Pļavmuižas ļaudis.

«Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā valodā tie 
smej…» pēc izstādes atklāšanas omulīgi dungo 
Talsu mākslas dzīves kūrētāja Guna Millersone un 
tās autors — dāņu mākslinieks Hanss Jakobsens.
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