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ATMIŅAS NEDĒĻAS VIESIS

Dzidras Sūniņas mūžs ir kā vēstures grāmata
Maija Brūvere

Mīcei un Gustam Pirtniekiem 
bija pieci bērni: Dzidra, Zigurds, 
Helmuts, Aina un Rita. 1927. 
gada 6. oktobris ir Dzidras Sū-
niņas (kādreiz, protams, Pirtnie-
ces) dzimšanas diena. Tātad nu 
jau vairs tikai viens tāds kārtīgs 
atvēziens līdz apaļajiem 90, — 
pēc gada tie būs klāt. Un Talsu 
tipogrāfija savu jubilāri noteikti 
godinās. Absolūta poligrāfijas ve-
terāne. Vairāk jau nav to veco, kas 
ar tipogrāfijas krāsu tik liktenīgi 
saindējušies uz mūžu — Dzidra 
Sūniņa ir pēdējais mohikānis.
Sendienas. Atmiņas…

Pirtnieku ģimene dzīvoja Talsos, 
Kalēju ielā 2/4, Frišfelda namā. Tur 
taisīja limonādi, tika iznomātas telpas 
baptistu saietiem. Skolā Dzidra gāja 
Gaismas ielā. Kad vācu laikā izlika 
ārā, mācības turpinājās Lielajā ielā, 
namā, kur tagad ir veikals «Mego». 
Dzidras klasesbiedri bija Dzidra Ri-
tenberga, Rihards Kalniņš, Monvids 
Eltermanis, Rasma Klints (vēlāk — 
Ģērmane), Ilga Sakare. Jā, arī Her-
berts Segliņš, kurš Imantam Tamso-
nam uzrakstījis atmiņas par saviem 
avīžpuikas gadiem. Un tas jau sakrīt 
arī ar to laiku, kad Dzidra pieteicās 
par burtliča mācekli turpat Friča Lap-
ševska drukātavā A. Lerha-Puškaiša 
ielā 12. «Talsu Balss» bija F. Lapšev-
ska izdotā avīze, pēc kuras ceturt-
dienās avīžpuikas stāvēja rindā. Bet 
Dzidra atceras šo vīru vien pāris reižu 
redzējusi. Sākoties sarkanajam tero-
ram, viņš tika arestēts un, kā tagad zi-
nāms, tā paša 1941. gada 28. augustā 
Vjatlaga nometnē nobendēts. Maza 
mazītiņa istabiņa, maza mašīnīte, — 
tāda bijusi F. Lapševska drukātava. 
Bez «Talsu Balss» tur iespiests arī pa-
reizticīgo draudzes žurnāls, — tas bi-
jis mācītāja Gredzena pasūtījums. Par 
burtličiem strādāja Mīce Briģe, Elvīra 
Birkenberga. Bet Dzidrai bezmaz vēl 
tagad rokas trīc, šo piņķerīgo darbu 
atceroties. Tie sīkie, mazie burtiņi, 
kas pa vienam jāsalasa un jāsaliek. 
Un, ja vēl kaut kas sabirst…

Bet tad jau drīz sekoja darbs «Tal-
su Vārdā», kura pavēlnieks bija Glūda 
Dārza ielā 2, un tur jau Dzidra strādā-
ja par iespiedēju. «Glūda un biedrs» 
laikam sauca «Talsu Vārda» izdevē-
jus, un šis biedrs bija Ābele, kurš jau 
faktiski arī vairāk esot darbojies nekā 
pats Glūda, būdams visai slimīgs. Jā, 
un tikai tagad, kad Dzintra Legzdiņa 
(dzimusi Ābele) nejauši piemin sava 
krusttēva tēvu, kas atdusas Vācu ka-
pos, attopu, ka viņš ir tas pats Emīls 
Ābele — toreizējā «Talsu Vārda» 
līdzīpašnieks, manis daudz aprakstīto 
«Druviņu» saimnieka (Dzintras tēva) 
onkulis. Īsu brīdi, kamēr atbrīvoju-
šās telpas J. Glūdas mājā, redakcija 
un tipogrāfija atradusies divstāvu ēkā 
Brīvības ielā, iepretī Dārza ielai, bet 
pavisam drīz arī pārcēlušies uz īsto 
paliekamo vietu. Un kā Dārza ielā 2 
Dzidra sāka darbu pie Frankentāla, tā 
turpināja, līdz šo iespiedmašīnu no-
mainīja cita tehnika, tātad gandrīz 30 
gadu. Nodrukāja avīzei vienu pusi, pēc 
tam otru, tad ķērās pie locīšanas. Her-
berts Segliņš savās atmiņās raksta, ka 
pie šī darba palīgā gājuši arī avīžpui-
kas, lai ātrāk tiktu pie svaigo numuru 
iznākšanas. Bet vācu laikos gājis raibi. 
«Pa dienu strādājām mēs, pa nakti — 
vācieši, kuriem arī vajadzēja tipogrāfi-
ju,» atceras Dzidra. Jā, drukāts vārds 
ir vajadzīgs katrai varai, un tipogrāfija 
tādā ziņā ir viena bīstama darbavieta. 
Kādurīt arestēta un uz bunkuru Fab-
rikas ielā aizvesta iespiedēja Anna 
Liepiņa, kura bija nodrukājusi kādu 
ausveisu kureliešiem. It kā nevienam 
nezinot, bet kāds tomēr bija redzējis 

Dzidra Sūniņa. Poligrāfijas veterānes atmi-
ņu ilustrācijas varat skatīt pie raksta «Sendie-
nas dzīvo atmiņās un fotogrāfijās» ceturtajā 
lappusē.                                    Edgara Lāča foto

un nodevis. Sista un dauzīta, un to 
darījis labi pazīstams policists, kurš 
bieži arī uz tipogrāfiju nācis ciemos. 
Bet Anniņa tikusi cauri ar trim rētām 
uz muguras, un palaista brīvībā. Taču 
vācieši vairs nebija droši, vēlāk uztaisī-
juši savu tipogrāfiju namā uz K. Valde-
māra un A. Lerha-Puškaiša ielas stūra.

No vācu laika redaktoriem atmi-
ņā Grīnšteins, Mežmalietis. Un tad 
ienāca krievi, kas visu pārņēma savās 
rokās. Māju Dārza ielā 2 atsavināja. 
Glūdam dēls bija kritis karā, bet vi-
ņam vēl vienu mazu istabiņu atstāja, 
līdz pašu izsūtīja uz Sibīriju.
Tipogrāfijas padomjlaiku vēsture

Bija «Talsu Balss», «Talsu Vārds», 
ar 1945. gada 22. maiju klāt «Padom-
ju Karogs». Bet tipogrāfija ir vajadzī-
ga katrai avīzei. Redakcijā jau var sa-
dabūt katru, kas tik māk rakstīt, taču 
poligrāfiķi ir īpaši apmācāmi. Un tik 
vien jau viņu bija, kā tie, kas strādā-
juši vecajās drukātavās pie Lapšev-
ska un Glūdas. Tā pati Anniņa, kas 
iespiedusi kureliešiem ausveisu, arī 
Dzidra, kura dabūja neskaitāmas 
reizes taisnoties, ka, maza būdama, 
bijusi vien «Gundegās», nekādā citā 
organizācijā nav sastāvējusi. Neviens 
no pratinātājiem jau neticēja, ka gā-
juši tikai pārgājienos, mācījušies ie-
kurt ugunskuru. Gan jau tik nevainīgi 
nemaz nebija… Taču, ko padarīsi, ja 
kadru nav, tie paši vien jāņem. Tipo-
grāfijas darbinieki toreiz bija arī ka-
raklausībai padoti. Kad no uzskaites 
noņēma, Dzidra savu «vojenijbiļet» 
palika zem papīrgriezēja, bet kā pa 
miglu vēl atceras, ka tur bijis rakstīts 
«seržant». Avīzei, kura kopš pirmā 
numura iznāk ar saukli «Visu zemju 
proletārieši, savienojieties!» ir stin-
gra kārtība, un darbiniekiem citam 
par citu ir jāzina viss, ko pastāstīt at-
tiecīgajiem orgāniem. Kad piezvanīja 
un izsauca uz miliciju Rasmu, Dzidra 
trīcošām kājām gaidīja, ka tūliņ būs 
kārta arī viņai. Un ļoti, ļoti bija jāuz-
manās, ka tik kāds nedzird viņu sa-
čukstēšanos par to, ko viena teikusi 
un kas otrai jāatbild. Ko likt un ko 
nelikt avīzē, noteikusi cenzūra, un 
par tekstu jau tipogrāfija it kā nebū-
tu atbildīga. Taču, ja kas ne tā, putra 
tomēr bija jāstrebj pēdējā instancē. 
Pirmajam redaktoram Virtmanim, 
piemēram, bijis niķis, kad numurs jau 
gatavs nests uz parakstīšanu, ļoti ilgi 
vēl pētīt un pēc tam visu pārgrozīt. 
Lieks darbs, kas aizkavē iespiešanu. 
Kamēr nodrukāja vienu un otru pusi, 
katru eksemplāru salocīja…

Tolaik patie-
šām avīzi bei-
dza drukāt tās 
iznākšanas da-
tumā. Nāca jau 
uz rīta pusi, kad 
ilggadējā «Padomju Karoga» kurjere 
un apkopēja vienā personā Austra 
Grīsliņa trešajā vai ceturtajā piegā-
jienā, jau pāri saviem spēkiem, stai-
pīja saiņus no tipogrāfijas Dārza ielā 
uz pastu Kalna ielā. Citreiz ziemā ar 
ragaviņām vilkusi, — atceras Dzidra.

Knapi galvā varu sarēķināt, ka lai-
kā, kad iznāk «Padomju Karoga» pir-
mais numurs (liktenīgas sakritības dēļ 
tieši tai pašā dienā Dundagas pagasta 
«Zelmeņos» esmu piedzimusi arī es), 
Pirtnieku Dzidrai ir 19 gadu. Un tikai 
tagad es attopu, kas tā tāda par mei-
teni, ko kādreiz par Dzidru Ritenber-
gu un citām savām klasesbiedrenēm 
stāstīdams, tik bieži ir pieminējis Ričs 
Kalniņš. Tā pati Sūniņu Dzidra! Bet 
par jauno uzvārdu vēl bija smaga cīņa 
priekšā. Padomju vara neļāva. «Jūs pa-
tiešām precēsieties ar to tautas ienaid-
nieku?!» Dzidru pratināja milicijā. 
Rihards Sūniņš bija izsūtītais. Laidzes 
pagasta «Dzelzīšu» saimnieka dēls, 
mājās atgriezies ar zelta putekļu pil-
nām plaušām. Egils viņiem piedzima 
1959. gadā. «Ko tu te dauzies, ko vi-
ņiem klausi,» toreizējo aizliegumu žo-
giem palīdzējis tikt pāri Haralds Teier-
manis, par vedēju pieteicies Roberts 
Klabis. Vīri no «Padomju Karoga».
Redakcija un tipogrāfija — kā 
viens vesels

Jā, toreiz, Dārza ielas laikos, tā 
esot bijis. Tipogrāfija atradās pirmajā 
stāvā, redakcija — otrajā. Telpas — 
mazas, lustes — lielas. Dancojuši uz 
verandas jumta. Par to arī man, savās 
saldajās atmiņās dalīdamies, ir stāstī-
juši Gints Moors, Maksimilians Kvite, 
Juris Pučka un tas pats Haralds Teier-
manis. Arī Veriņa Švalbe, kuru 1969. 
gada 1. martā nomainīju «Padomju 
Karoga» korektores darbā. Skaistais 
jaunībslaiks, kad zāle bija zaļāka un 
debesis augstākas. Kad papriekšu 
darīja un tikai pēc tam domāja. Kā 
toreiz, kad, mājup nākdami no bal-
les, dauzīdamies norāva karogu pie 
partijas mājas. Ne jau tīšām, tikai pēc 
tam attapa, ko izdarījuši. Vienurīt pie 
Dārza ielas 2 durvīm bija izlikta Kārļa 
Ulmaņa bilde. Ne miņas, kas to būtu 
darījis, bet redakcijas un tipogrāfijas 
darbiniekiem — kājas aukstas. Otr-
pus ielai zaļajā mājiņā dzīvoja partijas 
sekretārs Seiksts, viņš bija zvanījis, 

lai nedancojot pa jumtiem, ka viņam 
jau neesot nekādu pretenziju, bet ie-
dzīvotāji sūdzoties. Grāmatvedei Lū-
cijai Reimanei (sauktam Buhiņam) 
bijis briesmīgi bail no pelēm. Tad nu 
Haralds reiz vienu noķēris un, Dzid-
rai dežurējot pie durvīm, ielicis viņas 
rakstāmgalda atvilktnē. Tavu kliedzie-
nu, tavu bļāvienu! Vienreiz Rasma 
papīra noliktavā atradusi spirta pu-
deli, un abas ar Dzidru, Haraldu no-
likušas uz vakts, to atšķaidījušas. Kad 
vēlāk kādā svinēšanas reizē toreizējais 
tipogrāfijas direktors Tiesnieks piedā-
vājies pacienāt, vairs nav bijis ar ko, — 
dārzā pamazām vien viss jau iztukšots.

Dzidra nemaz visus kādreizējos 
direktorus nevar atcerēties: Ties-
nieks, Nagla, Munkevics… Bet re-
dakcijā tolaik strādāja spilgtas perso-
nības, kas uz mūžu palikušas atmiņā. 
Un bildēs jau nu gandrīz visi arī ir. Ja 
nu Viesturs Zariņš vēl kur nav patrā-
pījies, kāds Apenis, kura vārds Dzid-
rai aizmirsies, jā, arī Jevgeņijs Pelšs, 
Latgales zēns, kurš īsu brīdi pastrā-
dāja «Padomju Karogā», Talsos ap-
ņēma sievu Astrīdu, un pēc tam bija 
korespondents Latvijas Radio. Kad, 
man tur strādājot, satikāmies, viņš 
vienmēr apvaicājās par Talsiem.

No tiem laikiem neizdzēšamā at-
miņā visiem ir ekskursijas. Bezmaz 
katru nedēļu. No vienas pārbrau-
kuši, jau sprieda, kur braukt nā-
kamsvētdien. Sigulda, Tērvete, Šlīte-
re… Kur tik nav būts! Un, protams, 
ar kravas automašīnu… Par naudu  
Dzidra neko neatceras, laikam jau 
arodbiedrība maksājusi. Galvenais 
fīrmanis bijis Haralds, mašīnas var-
būt savureiz arī kāds kolhozs vai uz-
ņēmums par velti iedevuši, bet 50. 
gadi patiešām pagājuši visu Latviju 
riņķī un apkārt izbraukājot. Arī vē-
lāk lustes esot bijušas gana — gan 
avīzes jubilejas, gan tipogrāfijas ka-
rogdošanas svētki. Vienmēr — kopā.
Kopēja arī adrese Jaunajā ielā

Jaunās redakcijas un tipogrāfijas 
ēkas ekspluatācijā nodeva 1967. gadā. 
Tipogrāfijai toreiz bija tikai garenais 
vienstāva korpuss. Direktorei Audrai 
Miķelšteinei nekā labi negāja. Veči ne-
klausīja, plānu nevarēja izpildīt, savu-
kārt tāpēc algas bija mazas. Un tad kā 
laime nelaimē nāca redaktoru maiņa 

«Padomju Karogā». Gustavsonei aiz-
ejot taisaulē, viņu nomainīja Ūdris, bet 
viņam bija lielas domstarpības ar žur-
nālistu un fotokorespondentu Hariju 
Poļevski. Lai no nevēlamā kadra tiktu 
vaļā, it kā paaugstinot amatā, partijas 
birojs un izpildkomitejas vadība viņu 
iecēla par tipogrāfijas direktoru. Un 
tā bija Harija zvaigžņu stunda. Mēs 
ar Dzidru nu pūlamies atcerēties, vai 
bija 1971. vai 1972. gads. Bet to nu gan 
abas varam apzvērēt, ka kopš tā brī-
ža sākās tipogrāfijas augšupeja. Cēlās 
jaunas ēkas, cehi pildījās ar modernu 
tehniku, plīvoja ceļojošie karogi par 
darba uzvarām. Protams, ka Dzidra 
atceras arī to, kā direktors savureiz arī 
kliedzis un bļāvis. «Bet apgriezās uz 
riņķi, un atkal viss bijis kārtībā,» Ha-
riju Poļevski tikai ar labu piemin Dzid-
ra. Ar piebildi: «Turklāt viņa stiprā aiz-
mugure vienmēr bija Buhiņš.» Un te 
nu vēlreiz laikam jāiztulko, ka tā kopš 
laika gala visi sauca tipogrāfijas galve-
no grāmatvedi Lūciju Reimani. Jā, bet 
Dzidru jau arī mēs neviens nesaucām 
vārdā, — tipogrāfijā un arī pie mums, 
redakcijā, — tikai Sūniņš, un viss.

Kad es atnācu uz redakciju, avīzi 
jau vairs ar Frankentālu nedrukāja. 
Kad to ielika stūrī, Dzidra sēdās pie 
tīģeļa. Šīs iekārtas iespieddarbi bija 
veidlapas, biļetes, ielūgumi, galda 
kartes, goda raksti, dažādas kastītes. 
Nostrādāja līdz 2008. gadam, darbā 
vēl piedzīvoja savu godināšanu 80 
gadu jubilejā. Nebūtu krītot salauzu-
si roku, varbūt strādātu vēl. «Valdiņš 
jau mani ķircina, lai nāku atpakaļ. 
Kad saku, lai to iespiedmašīnu man 
liek uz kapa, viņš atjoko, ka zārka 
vietā ietīšot mani papīra rullī, bet 
tā — lai galva ārā, un es varu redzēt, 
kas notiek tipogrāfijā.»

Bet šobrīd viss ir vislabākajā kārtī-
bā. Dzidra ļoti labi zina, kas tipogrāfi-
jā notiek. Katru piektdienas rītu viņa 
tur ir gaidīts ciemiņš. Saņem nedēļas 
avīzes, Iveta pacienā ar melnu un 
saldu kafiju. Satiekoties ar viņu, vien-
mēr aprunājas jaunie īpašnieki Inga 
un Valdis Poļevski. Vēl jau strādā arī 
kāds no kādreizējiem kolēģiem, ar ko 
var patrīt mēli. Un tad kāpj pilsētas 
autobusā un brauc uz mājām.
Tajā pašā dzimtajā kvartālā

Kad aiz inerces šo pilsētas kvar-
tālu nosaucu par Ķīniešu kvartālu, 
Sūniņš turas pretī. Kādreiz tā ne-
esot bijis, — kāpēc padomju laikos 
šādi nodēvēts, nav zināms. Bet viņai 
patiešām liktenis lēmis tikai vienu 
nieka stūrīti Talsu vecpilsētā. Kalēju 
iela, K. Mīlenbaha iela, Lielā iela, at-
kal K. Mīlenbaha iela. Līdz Lielajai 
ielai ģimene tika toreiz, kad Rihar-
dam Sūniņam kā plaušu slimniekam 
piešķīra viņam pienākošos dzīvokli 
vienā no A. Pumpura ielas jaunajām 
mājām, bet tas tika kādam partijas 
darbonim, un Sūniņiem aizbāza muti 
ar dzīvokli Lielajā ielā. Savukārt no 
šī nama bija jāizvācas, kad to atguva 
mantinieki. Un nu Dzidra atkal ir at-
pakaļ, no kurienes nākusi, — K. Mī-
lenbaha ielā, tikai citā mājā, nevis 
tur, kur jaunībā pēc Kalēju ielas.

«Lasu, adu, skatos televizoru, gai-
du, no skolas nākot, ieskrienam maz-
mazbērnus, ciemos atnāk bijusī ve-
dekla Agrita,» savu, mums abām tik 
līdzīgo, pensionāra ikdienu atstāsta 
Dzidra. Tikai vēl piemetina, ka savu 
mūžu nav bijusi pie ārsta. Arī ne pie 
viena ģimenes ārsta neesot pierakstī-
jusies, un mazbērni velkot uz zoba, 
kā viņu zem zemes dabūšot bez mir-
šanas apliecības, kuru izdod tikai pēc 
ģimenes ārsta slēdziena.

Tas tāds karātavu humors, bet arī 
pieder pie dzīves, kas aizritējusi pa 
apli vien. Cik gan te soļu no Lapšev-
ska drukātavas A. Lerha-Puškaiša 
ielā līdz Talsu tipogrāfijai Jaunajā 
ielā. Viss ir tepat ar roku aizsnie-
dzams, tikai vesela mūža garumā.

1951. gada 27. maijs. Šlīterē. Skaists bij’ tas 
jaunīb’s laiks…

Sendienas dzīvo atmiņās un fotogrāfijās

1972. gads. Pie tīģeļa, bet 
jau jaunajā tipogrāfijā.

Tas bija vēl septembrī, kad, kārtējās «Talsu Vēs-
tis» lasot, attapu, ka tūliņ būs 11 000. numurs. Tas klajā 
nāca piektdienā pirms trim nedēļām. Kādreiz apaļos tūk-
stošniekus svinēja ar lepnām ballēm un skaļiem tostiem. 
Tie laiki pagājuši, turklāt numuru daudzums ir visai rela-
tīvs jēdziens. Pašreizējā laika skaitīšana ir sākusies 1945. 
gada maijā, kad sāka iznākt «Padomju Karogs». Bet 
pirms tam bija «Talsu Balss», «Talsu Vārds», un šīs avī-
zes, kas kādu laiku ir pat dublējušās, neviens nav skaitījis. 
Taču, lai kādi nebija laiki un izdevēji, pats galvenais avī-
zes tapšanas procesā bija, ir un būs avīzes iespiešana. Lai 
kā mainījušās tehnoloģijas, tipogrāfija stāv pāri visam. 
Drukātava, kā šādu iestādījumu sauca toreiz, kad, vēl 
meitene būdama, pie Lapševska burtliča mācekļa gaitas 
sāka un pie Glūdas par iespiedēju izmācījās Dzidra Sūni-
ņa. Skaidrs kā diena, ka viņa bijusi klāt arī pie tā numura, 
ar kuru sākam mūsu avīzes laika skaitīšanu.

Pagājušo piektdien «Talsu Vēstīs» bija Imanta Tam-
sona kārtējais raksts rubrikā «Toreiz un tagad», šoreiz 
bija iekritis stāsts par māju Talsos, Dārza ielā 2. Vēstu-
risks atskats pagātnē, kuru viņam palīdzējusi veidot arī 
Dzidra Sūniņa. Vakar viņai bija 89. dzimšanas diena. 
Taču viss piedzīvotais ir atmiņā, kā tikko noticis. Dzīva 
tipogrāfijas enciklopēdija! Uz tikšanos ar mani viņa bija 
ieradusies, līdzpaņēmusi kaudzīti fotogrāfiju, vēl tikpat 
daudz savulaik esot atdevusi muzejam. Sendienas, bet 
arī man tik daudzus no šiem ļaudīm bijis lemts savā dzī-
vē satikt. Jā, un diemžēl arī pavadīt pēdējā gaitā…

Fotogrāfiju kvalitāte ir tāda, kāda nu tajos tālajos ga-
dos varēja būt. Bet labi, ka vispār šādas bildes ir! Vismaz 
kāda lappuse tipogrāfijas un arī redakcijas aizgājušo lai-
ku vēsturē. Un te nu gan jāpiebilst, ka šis gabaliņš ir la-
sāms vien komplektā ar 5. lappusē publicēto «Nedēļas 
viesi» — rakstu par Dzidru Sūniņu.

Talka Dārza ielas 2 dārzā.

Sens tik sens ir tas laiks. 
1954. gada 7. jūnijs Dārza ie-
las 2 dārzā. Dzidrai blakus — 
Līna Andersone, sēž — Rasma 
Ģērmane un Buhiņš (Lūcijas 
Reimane).

Dzidras Sūniņas albuma foto

Pa kreisi — Maksimilians Kvite, pa labi — Jevgeņijs Pelšs. 
Dzidra Sūniņa, tā teikt, žurnālistu ielenkumā.

Redakcijas un tipogrāfijas ļaudis — čupu čupām. Pa kreisi — 
Harijs Švalbe. Dzidra pieglaudusi galvu pie Jura Pučkas pleca.

Pie vecās tipogrāfijas durvīm (varē-
tu būt 1941. gads?). Dzidra Sūniņa sēž 
otrā no labās. Pirmais no kreisās — 
Glūdas partneris Emīls Ābele. Tipogrā-
fijas tālaika darbinieces Emma Briģe, 
Lonija Heinrihsone, Marta Dābola, Līna 
Andersone, Rasma Ģērmane, Anna 
Liepiņa, Kamparzāle, Ilga Dasmane.

Priekšplānā — Gints Moors. Pilnām mutēm dzied tipogrāfijas 
meitenes, arī Dzidra, protams.

LiepiņAnniņas dzimšanas dienā viņas dzīvoklī K. Valdemāra 
ielā. Jubilārei blakus — toreizējais tipogrāfijas direktors Naglis, 
viņam pie kājām — abas Dzidras (Sūniņa un Skudiķe), kreisajā 
pusē tup Haralds Teiermanis.

Siguldā 1955. gadā. Kreisajā malā — Roberts Klabis, pa labi 
augšā — Haralds Teiermanis. Dzidra stāv otrā no labās.

Uzsauc Harijs Poļevskis. Veterānu tikšanās jaunās tipogrāfi-
jas zālē. Dzidra Sūniņa — pirmā no labās. Pārējās meitenes ir 
jau aizsaulē.                                       


