
"Zem Dienvidu Krusta" - Austrālijas latviešu trimdas gadi aktiera,
dramaturga un sabiedriskā darbinieka Ulda Siliņa atmiņās.

Zem Dienvidu Krusta (1950.-1992.) ir U.Siliņa atmiņu triloģijas noslēdzošā daļa. Grāmatā,
kuras stāsts sākas 1950. g. ar latviešu  dīpīšu (Displaces persons) braucienu kuģī no Neapoles uz
Austrāliju,  plaši  atspoguļota  trimdinieku  iekārtošanās  un  turpmākā  sabiedriskā  dzīve  Dienvidu
kontinentā, lielu uzmanību veltot amatierteātru kopām, kuru darbībā U.Siliņš aktīvi piedalījies, taču
neatstājot novārtā arī pārējās kultūras un mākslas jomas. Līdz ar teātra turnejām Amerikā un Eiropā
grāmatā ienāk arī šajos kontinentos Brīvajā pasaulē dzīvojošo latviešu sabiedrības apraksts. Viscaur
jūtama smalka U.Siliņa dzīvesprieka, optimisma un humora nots. Hronoloģiski apraksts beidzas ar
Latvijas  neatkarības  atjaunošanu  un  trimdinieku  pakāpenisku  atgriešanos  Latvijas  sabiedriskajā
dzīvē 1989.-1992. gados. 

Pēc grāmatas izdevēju,  historia.lv,  lūguma autors sagatavoja tās kopsavilkumu, iezīmējot
katra aprakstītā gada svarīgākos notikumus. Pašlaik norit darbs pie grāmatas pirmās daļas (1950.-
1979.g.) sagatavošanas digitālam izdevumam, kas nāks klajā Latvijas vēstures brīvpieejas materiālu
krātuvē historia.lv un būs lasāms bez maksas.

Izdevēji un autors aicina joprojām esošos un bijušos trimdiniekus, īpaši austrāliešus, taču arī
citviet dzīvojošos dīpīšus, viņu bērnus un bērnu bērnus... iepazīties ar aprakstu un palīdzēt grāmatas
ilustrēšanā, daloties ar attēliem un dokumentiem, kas lasītājiem varētu sniegt priekšstatu par tekstā
aprakstītajiem notikumiem un minētajām personām. Mums nav nepieciešami attēlu, iespieddarbu
vai dokumentu oriģināli, bet tikai to digitālās kopijas (ieteicamā skenējumu izšķirtspēja 200 līdz
300 dpi, kā arī katram attēlam jāpievieno īsa anotācija, nosaucot pēc iespējas vietu, laiku, notikumu
un personas). Adrese materiālu digitālai iesūtīšanai kā arī citām uzziņām: redakcija@historia.lv vai
valters.grivins@gmail.com.

Uldis Siliņš,
Valters Grīviņš, historia.lv redaktors

Attēlā: Ansamblis "Mūsu Trio" 1961.g. No kreisās: M.Āboltiņa, Z.Ābola un U.Siliņš. 1961.g. 
veltītajā nodaļā autors, stāstot par ansambli, raksta: 
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Kā mēs nācām uz domām dibināt savu dziedoņu ansambli, man nav ne jausmas. Vai 
ansamblim bija arī vārds? Dievs varbūt zina. Ābolu Zaigai bija izcili labs alts un liela godkārība. 
Maija Āboltiņa dziedāja soprānu un es baritonu/basu. Jānis Trumpmanis mūs pavadīja uz ģitāres, 
bet līdz dziedāt atteicās. Uzstājāmies lielākos sarīkojumos tautas tērpos.

Mums visiem bija samērā zemas balsis. Dziedājām bez notīm, paši sabalsojām dziesmas. 
Varbūt, mēs būtu tālāk tikuši, ja mūs zem sava spārna būtu paņēmis kāds mūziķis. Mūsu 
speciālnumurs bija Tuljaks, un Šovakar Francis nāks ciemos pie mums, noklausīts no kādas 
Latvijas PSR plates. Uzstājamies gan pie austrāliešiem, gan latviešiem. Dziedājām literāros 
vakaros, tautas deju sarīkojumos kora sarīkojumos un visur citur, kur tikām aicināti.

Vienreiz bijām pat uz TV, kopā ar tautdejniekiem. Uzstāšanos bija izgādājusi Zaiga, kas 
strādāja ABC birojā par mašīnrakstītāju.

TV režisors mūsu dēļ gandrīz nosirmoja. Mūsu trio ģenerālmēģinājumam izzēģelēja cauri 
bez grūtībām.

"Zem Dienvidu Krusta" nodaļu kopsavilkums.

1950.-1951. gads.
*19.gs. sākumā pēc 1905. gada revolūcijas Austrālijā ieplūst latviešu revolūcionāri, jūrnieki,

vēlāk ieceļo t.s. veclatvieši, J.Andersons, F.Brūvelis, operdziedonis K.Nīcis u.c.
1950. gadā Sidnejā pastāv divas nedraudzīgas nometnes - 1905. gada revolūcionāri un viņu

pēcnācēji, kas atbalsta Padomju Savienību, un nacionālisti. Abām grupām ir savas organizācijas,
resp. - biedrības. 

Bēgļi, t.s.  dīpīši, tiek vesti ar kuģi uz vairākiem Austrālijas centriem - Sidneju, Melburnu,
Pertu.  Galvenie  latviešu  bēgļu  centri  vēlāk  izveidojas  Sidnejā,  Melburnā,  Pertā,  Adelaidē  un
Brisbanē. 

Darba spējīgiem jānostrādā 2 gadu kontrakts  norādītajā  darba vietā,  tad viņiem izsniedz
uzturēšanās atļauju, un viņiem brīv pašiem izvēlēties darba vietu.  Gados vecie ģimenes locekļi,
bērni, invalīdi tiek novietoti sevišķās nometnēs līdz privātas dzīves vietas sameklēšanas brīdim. 

*Reizē ar latviešu bēģļu gaitām autors iepazīstina lasītāju ar Austrālijas floru un faunu, meža
ugunsgrēkiem, paražām, piekoptajām sporta spēlēm, valodas un citām īpatnībām.

1952. gads.
*Līdz ar masveidīgu latviešu emigrantu iebraukšanu, tiek organizēta arī sabiedriskā dzīve.

Sidnejā  veclatviešiem ir  sava biedrība,  bet  tās  statūti  neatļauj  iegādāties  nekustamus īpašumus.
Austrālijas latviešu labdarības biedrību  Sidnejā likvidē un 1952. gadā nodibina jaunu - Sidnejas
latviešu biedrību (turpmāk SLB). Mērķis - iegādāties savu sabiedrisko namu. 

1950. gadi latviešiem ir sabiedriski ļoti aktīvi. Nodibināti teātri un izveidotas dramatiskās
kopas visos lielākajos latviešu centros, sestdienas skolas tīkls, kur bērniem māca latviešu valodu,
dibinātas ev.lut. draudzes, skautu un gaidu kopas, sporta kopas un sporta klubi, Daugavas Vanagu
(turpmāk DV) nodaļas, kori, dziedoņu ansambļi, tautasdeju grupas, korporāciju kopas,  Austrālijas
Latviešu  Preses  kopa  un  dažādas  jumtu  organizācijas,  kā Latviešu  apvienība Austrālijā  un
Jaunzēlandē,  (turpmāk  LAA&JZ,  arī  LAA),  Austrālijas  Sporta  apvienība,  Preses  biedrība  u.c.
Iznāk pirmā avīze - Austrālijas Latvietis. 

*1. Austrālijas latviešu Kultūras dienām (turpmāk KD) mājasmāte ir Sidneja. Programmā
solistu,  jautrā  kora  koncerti,  rakstnieku  cēliens,  teātra  izrāde  un  balle.  Sidnejas  latviešu  teātris
(turpmāk SLT) uzved J.Pristleja lugu Cilvēki uz jūras.

*1952. gada nogalē Melburnā noris 2. KD ar dievkalpojumiem, mākslas un lietišķās mākslas
izstādi, referātu un rakstnieku rītu, apvienoto koru koncertu, solistu koncertu un teātra izrādi. 

Kultūras dienu ietvaros rīkotās jaunatnes rakstu darbu sacensībās vecāko jauniešu grupā
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(līdz 20 g.v.)  uzvar 18 gadus vecais Jānis Priedkalns,  vēlākais  Flindera Universitātes dekāns un
Latvijas sūtnis pie ANO.

Melburnā noris  arī  1. Austrālijas latviešu  meistarsacīkstes un  Austrālijas latviešu sporta
apvienības kongress.

1953. gads.
*1953.  gada otrajā  pusē  K.Nīcis  atrod  piemērotu  īpašumu Stratfildā.  Pirkšanas  līgumu

paraksta 18. novembra svētku akta laikā. Jaunais īpašums ir daļēji apdzīvota 70 gadus veca divstāvu
māja  vienvirziena  ielā ar  četriem dzīvokļiem.  Aiz  nama atrodas  50x100  metrus  liels  laukums,
piemērots zāles un skatuves būvei.

Austrālijā jauna latviešu avīze!  A.Priedītis  izdod neatkarīgu laikrakstu  Pasaule.  Diemžēl
naudas pietiek tikai dažiem numuriem. 

A.Priedīša redakcijā,  iznāk rakstu  krājums  Latvieši Austrālijā,  Krājumā  var  lasīt  daudz
interesantu faktu. Sludinājumos prominenti ir grāmatu tirgotāji.

Ir arī lielas zivis: V.Bērziņam Sidnejā jau ir divi pārtikas veikali un maizes ceptuve Rīga. Vēl
ir  E.Bergmaņa maiznīca,  I.Nīča  un  P.Pētersona būvuzņēmumi,  V.Muzikanta  un  R.Gaņģa
drēbniekdarbnīcas,  vairākas  frizētavas,  M.Vagulāna transporta uzņēmums,  četras  dārzniecības,
galdniecības u.c. 

Adelaidē dzīvo pirmais latviešu miljonārs K.Līdums,  kam pieder sava būvfirma. Latvieši
rosās visur.

*1953. gada beigās KD noris Adelaidē, kur notiek arī Austrālijas latviešu meistarsacīkstes.
Jaunās Dienvidvelsas pavalsts  (Turpmāk JDV) meistargodu volejbolā,  nezaudējot nevienu spēli,
izcīna sporta klubs  Auseklis (U.Siliņš - kapteinis,  trenners). Kā JDV meistars  Auseklis dodas uz
Austrālijas latviešu meistarsacīkstēm.

Adelaide ir  baznīcu pilsēta. Svētdienās līdz  pusdienas laikam nekas  nenotiek, pilsēta ir kā
pamirusi. Rīcības komitejas priekšsēdis ir V.Dulmanis.

KD sarīkojumi sākas ar dievkalpojumu. Adelaides latviešu teātra ansamblis (turpmāk ALTA)
uzved  A.Brigaderes  Sprīdīti.  Citi  sarīkojumi  –  kopkora,  solistu  koncerti, Rakstnieku  cēliens,
tautasdejas, sportistu un KD balles.

1954. gads.
*1954.  gadā svarīgākais sabiedriski politiskais notikums ir tā saucamā Petrova afēra. Divi

PSRS izlūkdienesta aģenti - Vladimirs un Jevdokija Petrovi pieprasa Austrālijā politisko patvērumu.
Pārbēdzēji dod Rietumiem daudz slepenas informācijas un tā rezultātā Austrālijas strādnieku partija
sadalās divās naidīgās partijās. Atklājas arī, ka Melburnas latvietis A.Frīdenbergs ir bijis viens no
spiegiem, ko Petrovs mēģinājis aktivizēt.

*Dubultkvartets Imanta  iekļāvies  jaundibinātajā  Sidnejas  latviešu  vīru  korī  (turpmāk
SLVK).

*Ed.Vulfa Sensācija ir M.Siliņa pirmā debija režijā Sidnejas latviešu teātrī. Ar šo lugu savu
aktrises karjeru SLT uzsāk viena no labākajām klaida latviešu aktrisēm - Lija Veikina.  Sensāciju
uzved jaunā vietā,. Liela skatuve un zāle. Abas izrādes apmeklē 935 skatītāji.

Aktieris/režisors  V.Štāls  (Dailes  teātris)  pārceļas  uz  Melburnu  un  pievienojas
jaundibinātājam Austrālijas latviešu teātrim (ALT). Viņa tālākās teātra gaitas nav sevišķi laimīgas,
un viņš no ALT ātri aiziet. Uz Melburnu pārceļas arī P.Elsiņš (Liepājas teātris). 

*Pirmo reizi KD rotācijas lokā ir ieslēgta Brisbane. Ar apmēram 1000 latviešiem šis, tāpat
kā Perta, ir viens no mazajiem  novadiem. Rīcības komitejas priekšsēdis ir J.Kūkums.  Kā vērtīgs
jauninājums jāmin jaunatnes  darbu skate,  kurā piedalās vairāk nekā 20  jauniešu no 12-18 gadu
vecumam.

Lieliski izdodas tautasdeju un baleta vakars, kur bez Brisbanes deju kopas Senatne, piedalās
arī  Sidnejas  Jautrais  pāris un  Melburnas  Daugavieši.  Baleta  daļā  uzstājas  Z.Kalniņas  -
Kolominskas baleta studija. 

Kopkori veido E.Ozoliņa Brisbanes  Beverīna un V.Ruļļa SLB jauktais koris. Vēl piedalās
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Sidnejas dubultkvartets Imanta.
Solistu koncertā dzied brisbanietes - soprāns R.Ēriņa-Zālīte, soprāns Dz.Ēķe un Melburnas

viesis - tenors E.Maršaus.
Teātrim  ALT  ir  atvedis  M.Zīverta  komēdiju  Minhauzena  precības.  Līdztekus lielajiem

sarīkojumiem redzamas  dažādas  izstādes.  Labi  apmeklētā  balle  palīdz  KD  finanses  noslēgt  ar
nelielu atlikumu. 

1955. gads.
*1955.gads Sidnejā ir  izrādēm pārbagāts. Pēc M.Zīverta Čūskas pirmizrādes teātrī iedibina

jaunu pasākumu: apkūlības - izrādes iztirzāšana ar saviesīgu ievirzi. 
SLT ir sava himna, ko dzied suitu sievu stilā Lita Zemgale -  Es nenācu šai vietāji savu

miegu  izgulēti.  Himnu  dzied  vēl  līdz  šai  dienai.  Mirušos  teātra  ļaudis  izvada  ar  vārsmām no
Fr.Bārdas Skaidu spilvena.

*5. KD ir atgriezušās savā šūpulī Sidnejā. Priekšsēdis ir K.Nīcis. Rīcības komitejā darbojas
visi trīs Siliņi. 5. KD programmas grāmatiņa ir īpašs piemiņas izdevums, ko sagatavojusi redakcijas
kolēģija: M.Eglītis, Sp.Klauverts, A.Zariņš un U.Siliņš. KD programmas vāku zīmē grafiķis H.Sils -
no celma spraucas ārā jauni dzinumi.

5.  KD  sarīkojumi:  Laureātu  vakars,  Jaunatnes dziesmu un  deju  pēcpusdiena,  Latviešu
komponistu  jaundarbu koncerts  un 29.  decembrī  -  Skroderu  dienas  Sidnejā  sākas!  R.Blaumaņa
komēdijas Sroderdienas Silmačos izrāde izvēršas par īstu maratonu un beidzas pāri pusnaktij. 

Gleznu izstāde skatāma ostmalā, kolosālā jaunceltnē, kuras pagalmā katru dienu plkst. 13.00
austrāliešu  publikai  demonstrē  tautasdejas. Tad  vēl  daiļamatnieku  izstāde,  pastmarku  izstāde,
dažādas sanāksmes un kongresi. 30. decembris ir veltīts jaunatnei un bērniem. 

Vecgada vakarā balle Trokadero balles zālē ar 1400 viesiem. Tūdaliņ tagadiņ un Sudmaliņas
lielajam austrāliešu orķestrim ir jāatkārto trīs reizes. Pastalnieki danco kā traki! Un 1956. gads ir
klāt.

Paralēli  5.  KD  notiek  Austrālijas  latviešu  meistarsacīkstes.  Meistarsacīkšu  laikā  iznāk
Sporta Ziņas. Redaktors - U.Siliņš.

1956. gads.
*1956. gads ir satraukumiem pilns - parādījusies pirmā plaisa lielajā PSRS ēkā. Sacelšanās

Ungārijā. Televīzijas nav. Jāpaļaujas uz to pašu mazumiņu, kas dzirdams pa radio un parādās preses
slejās. Ļaudis seko visam ar aizturētu elpu. Kas to no tiem gulaša ēdājiem būtu domājis! Visbeidzot
PSRS nodevība, brutālā sacelšanās apspiešana un bēgļu plūdi uz rietumiem.

*Otrs svarīgs notikums - Olimpiāde! Pirmā Austrālijas kontinetā! Ungāru olimpiskā vienība
ierodas  Melburnā  ar  sēru  lentu  ap  piedurknēm un medijos  protestē  pret  PSRS piedalīšanos,  jo
ungāri nevēloties  cīnīties  ar  krievu slepkavām.  Viņus  sagaida ap 2000 ungāru demonstrantu  ar
Ungārijas nacionālo himnu un saucieniem: Cīnies līdz beidzamam elpas vilcienam!

PSRS vienība, ierodoties Esendonas lidlaukā, savkārt pārsteidz skatītājus ar saviem tērpiem.
Avīzēs lasāms, ka  melburnieši vienprātīgi atzinuši, ka krievu ciemiņu apģērbs ir  piedauzīgākais,
kādu  viņi  līdz  šim  redzējuši. Milzīgais  meža  cirtējs  2m 20cm  garais Jānis  Krūmiņš  bija  visu
uzmanības  centrā. J.Krūmiņš, ņemot  vērā viņa milzīgo augumu, tomēr vairāk  izskatījās pēc ogļu
nesēja  nekā  pēc  internacionāla  pārstāvja.  Viņš  nēsāja  Homburgas  stila  cepuri,  zilu  divrindu
uzvalku un maisveidīgas bikses.

No latviešu vieglatlētiem PSRS vienībā ir lodes grūdējs O.Grigalka un šķēpa metēja, nākošā
zelta medaļas ieguvēja I.Jaunzeme, gada labākā augstlēcēja pasaulē V.Balode, kas dzīvo Odesā un
latviski nerunā ne vārda. Svara celšanā (72-82,5 kg) rīdzinieks V.Stepanovs, izcīna sudraba medaļu. 

Basketbola  komandā  bez  J.Krūmiņa,  sešiem  krieviem  un  trīs  lietuviešiem  spēlē
M.Valdmanis (komandas kapteinis un saspēles vadītājs) un V.Muižnieks. 

Arī Čīles vienībā vieglatlētikas treneris ir latvietis - E.Laipenieks.
Starp  Austrālijas olimpiešiem  ir  trīs  latviešu dīpīši  -  basketbolists,  kādreizējais  Saules

nometnes ģimnāzists, melburnietis P.Bumbers, no Adelaides lodes grūdējs J.Balodis, kas gan tālāk
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par priekšsacīkstēm netiek, un no Sidnejas - 14 gadus vecais peldētājs J.Konrāds. 
Olimpiādi atklāj  Edinburgas hercogs.  21 lielgabalu salūts.  Simtiem miera baložu paceļas

gaisā.  Miers?  No  87  valstīm  piedalās  tikai  67. Seko zvērasti  dalībnieku  un tiesnešu  vārdā.
Olimpiāde ir sākusies.

Jau 1955.gadā pirmo reiz avīzēs parādās Ilzes un Jāņa Konrāda vārdi. 13 gadus vecais Jānis
Konrāds uzvarējis austrāliešu JDV meistarsacīkstēs 880 jardu peldējumā brīvā stilā jeb kraulā zēnu
grupā līdz 14 gadiem.

Lai gan mazais Jānis šoreiz tālāk par rezervista soliņa netika, jaunākā Austrālijas olimpieša
godu neviens viņam nevar atņemt. 1958.gadā viņš ir pirmais peldētājs pasaulē ar pieciem pasaules
rekordiem brīvā stilā.

Šī bija vienīgā reize, kad PSRS medaļu ziņā pārspēja ASV (Austrālija palika 3.vietā) 
*1956.gadā Spodris Klauverts nodibina sakarus ar Valsts fundamentālo biblioteku. Spodris

uz turieni sūta par saviem līdzekļiem  Austrālijā iznākušās latviešu grāmatas, jo pēc viņa domām
trimdas literatūra ir jāglabā kādā centrālā vietā. 

Savs labums no tā tiek arī SLT. Galvenais - durvis ir atstātas vaļā mazā šķirbiņā. Ir iespējams
sačukstēties, bet tajos laikos tāda sačukstēšanās bija uzdrošināšanās, pat nodevība.  Sākās runas:
Nez, vai tas Klauverts nav tikai sarkans?

Ap 1957.gadu Klauverts tiek denunciēts un nonāk Austrālijas slepenā dienesta interešu lokā.
Viņš ir  gatavs sūdzēt  vainīgos tiesā par goda  aizskāršanu,  bet trūkst īstu pierādījumu,  kas viņu
apmelojis. 

Rakstnieks  Vilis  Ešots,  kura  izdotais  žurnāls  Viesis nebaudīja  lielu  popularitāti,  pavisam
atklāti pāriet komunistu pusē. Kāds viņam bija no tā labums, grūti teikt, bet latviešu sabiedrībā viņš
kļuva par pāriju - neaizskaramo.

Komunistu medības  uzsāka  Austrālijas  Latvieša  redaktors  A.Šmits,  apvainojot  Adelaides
teātra aktieri un  sabiedrisko darbinieku P.Purkalīti, ka viņš ir komunists. Pauls bija iesūtījis kādu
rakstu žurnālam Viesis vēl pirms Ešots bija pārmetis kažoku uz otru pusi, bet tas  bija nopublicēts
sarkanajā periodā. Purkalītis sarūgtināts aiziet no latviešu sabiedrības.

*Melburna ir mājas māte arī 6. KD. Rīcības komitejas priekšsēdis ir prof. E.Dunsdorfs jeb
Duncītis, kā viņu dēvē skautu kustībā.

ALT, kopā ar Melburnas latviešu biedrības teātri (turpmāk MLT) un dejas kopu Daugavieši
uzved  A.Alunāna Seši mazi  bundzenieki.  Notiek plaši  koncerti,  izstādes,  referāti,  kongresi  un
sanāksmes. Un, protams, KD balle! Apmeklētāju skaits aug. 

1957. gads.
*1957. gadā - Zivertiāde. Mārtiņš Zīverts viesojas Austrālijā.

Turneja sākas 22. februārī Austrālijas galvaspilsētā Kanberā ar Lielās Grēcinieku ielas pirmizrādi.
Lugu  sagatavojis K.Gulbergs. Otrā  izrāde notiek Sidnejā. Otrā turnejas luga ir M.Zīverta  Pēdējā
laiva.  Autors vada režiju un atveido  Melno  Žani. Bez M.Zīverta ansamblī darbojas K.Gulbergs,
L.Zemgale, I.Akmeņkalne. 

Pēdējās  laivas pirmizrāde  notiek  Sidnejā. Nākamās izrādes ansamblis  sniedz  Kanberā,
Ņūkāstlē, Volongongā, Melburnā, Balaratā un Adelaidē. Uz Pertu Zīverts dodas viens pats, kur kopā
ar vietējo trupu iestudē Pēdējo laivu un tad kāpj uz kuģa, lai dotos atpakaļ uz Stokholmu. Turneja
izdodas  labi  ir  morāli,  ir  materiāli.  Sidnejieši  izdod rakstu  krājumu Mārtiņa  Zīverta pasaulē,
Rasmas Birzgales redakcijā.

Zivertiāde ir  atstājusi nokrišņus. Teātra pilnsapulcē tiek pieņemti vairāki zīmīgi un tālejoši
lēmumi, retrospektā viens no tiem ļoti kuriozs:

a) Par SLT biedriem uzņemt tikai tādus kandidātus,  kuri dod solījumu, ka pildīs visus ar
izrādes sagatavošanu saistītos techniskos darbus un uzskatīs, ka teātra darbs stāv pirmā vietā (otrā
balsojumā šo frāzi izlaiž) pirms citiem kulturāliem vai sporta pasākumiem.

b)  Pilnsapulce  vienbalsīgi nolemj, ka  neviens biedrs  nebauda sevišķas privilēģijas, tāpēc
visa teātra sarakste, kas attiecas uz viesizrādēm un citām organizācijām un personām, jāvirza caur
teātra valdi. 
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*7.  KD šogad atkal Adelaidē.  Rīcības  komitejas  piekšsēdis ir  prof.  Dr.  K.Ābele.  Viņa
deklarētie principi: 

1) 7. KD jābūt iespējami  krāšņām,  jo taupīšana uz  mākslinieciskā līmeņa lēses  noplicinās
nevien atsevišķās KD, bet to ideju vispārīgi. 

2)  darbs  jādecentralizē,  dodot rīcības  brīvību komisijām,  kas dibināmas  atsevišķu
sarīkojumu organizēšanai.

Jauninājums: krūšu nozīme pēc Latvijas dziesmu svētku parauga. Aktīvo  dalībnieku skaits
sasniedz sešus simtus, bet kopējais apmeklētāju skaits - gandrīz astoņi tūkstoši.

ALTA uzved Raiņa Uguns un nakts, un Jauniešu ansamblis – A.Brigaderes Maija un Paija.
Programmā līdzšinējie KD sarīkojumi. 

1958. gads.
*1958.  gada  septembrī SLB pilnsapulce vienbalsīgi nolemj sākt Latviešu nama būvi.

Projektētā būvē ietilpst priekštelpa (foajē), sarīkojuma zāle ar 500 sēdvietām un skatuvi, mazgātuvi
un labierīcībām. Izmaksas ir 32.000-34.000 Austrālijas mārciņas. Zem skatuves paredzēta 50 x 25
pēdas liela telpa ģērbtuvei un virtuvei. Būves pabeigšanai pietrūkst 16.000 mārciņas, ko aizņemas
no bankas. 

Namam nepieciešams  pārvaldnieks, kas dzīvo uz vietas visu laiku,  veic  tīrīšanas darbus,
atbild uz telefona zvaniem un runā ar  apmeklētājiem. No  1958. gada nama  pārvaldnieka amatu
nākamos 14 gadus veic Bruno Dušelis, pēc profesijas skolotājs.

*Oficiālais latviešu ieceļotāju skaits ir  19,949 cilvēki, bet pēc  1954. gada 30. jūnija tautas
skaitīšanas ir dati tikai par 17,079. Kur palikuši 2,870? Par to statistiķi strīdās vēl šodien.

*8.  KD  notiek  Brisbanē.  Rīcības  komitejas  priekššēdis ir  J.Kūkums. Teātra  izrādi  ir
sagatavojuši brisbanieši, uzved R.Blaumaņa Ugunī. 

Bez Brisbanes piedalās arī kori no Melburnas, Adelaides un SLB jauktais koris un SLVK.
Viesojas Jaunzēlandes soliste L.Latiševa. 

Tautasdeju  un  dziesmu  vakarā  piedalās  Balaratas deju  kopa  Ilga, Brisbanes  Senatne,
Kanberas Sprigulītis un Sidnejas Jautrais pāris. 8.KD beidzas sekmīgi arī financiālā ziņā.

1959. gads.
*1959. gada 28. jūnijā iesvēta Latviešu nama pamatakmeni. Svinībās piedalās arī Austrālijas

parlamentārieši un pašvaldības locekļi. Nama iesvētīšana notiek 18. novembrī. 
Sākot ar 1959. gadu teātris un literārā sekcija pārceļas uz jaunbūvēto Sidnejas latviešu namu.

Šie ir literārās sekcijas ziedu laiki, un skatītāju skaits katrā sarīkojumā pārsniedz literāro simtu.
*9. KD rīcības komitejas priekšsēdis ir Ed.Šmugājs. Darba veikšanai ir izveidotas attiecīgas

komisijas. Arī autors darbojas Bērnu un Jaunatnes rīta komisijā un reprezentējas ar savu pirmo lugu
Ganuzēns un Jods. 

KD ietvaros SLT uzved A.Brigaderes lugu Lolitas  brīnumputns. Šis  ir pirmais inscinējums
uz jaunās skatuves. 

KD ballē ballējas1400 viesu.

1960. gads.
*1960.  gadā  Literārā  sekcija ar  Sp.Klauvertu priekšgalā  ķeras pie  Austrālijas  latviešu

Rakstnieku dienu (turpmāk RD) idejas  iedzīvināšanas. RD  atzīmēs arī Literārās sekcijas 10 gadu
jubileju. 

1. RD izdodas lieliski un turpinās katru  gadu rotācijas kārtībā visās lielākajās Austrālijas
pilsētās. Autors sīki apraksta savu iepazīšanos un tālāko sadarbību ar balādistu Dr. K.Ābeli, vecāko. 

Vēl  notikumos  jāmin ilggadīgā  SLB valdes  priekšsēža  M.E.Siliņa  60  gadu jubileja.  13.
februārī ar svinīgu aktu uzsāk mācības SLB vidusskola. Mācības notiek sestdienās.

*10. KD Melburnā  palikušas atmiņā tieši ar savu neparasto  karstumu,  kopkoru un  tautas
deju koncertiem lieliskajā Meiera  brīvdabas  estrādē kā arī A.Švābes lugas  Piebalgas audēji vājo
uzvedumu.
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Pēc koncerta rīcības  komitejas priekšsēdis E.Līdums sumina un  pateicas  trim  Sidnejas
dziedoņiem, kas piedalījušies visās desmit Kultūras dienās.

1961. gads.
*1961.  ir  SLT jubilejas  gads  -  no  pirmās izrādes  pagājuši  10  gadi.  Svinības  sākas  ar

benefices izrādi I.Nīcim. Jubilārs varēja  izvēlēties lugu, režisoru un dekorātoru,  bet  saņem tikai
pelnīto morālo gandarījumu, ne kases atlikumu, kā tas bija Latvijā. Indulis bija izvēlējies F.Molnāra
komēdiju Spēle pilī.

*1961.gada  lielais  notikums  - 1.  Austrālijas latviešu  teātru  festivals  (turpmāk  TF),
piedaloties teātriem no  Sidnejas, Adelaides, Melburnas un Brisbanes. Rīkotāji izvēlējušies jūnija
mēnesi, kad JDV pavalsts svin  karalienes dzimšanas dienu, resp., tā ir brīvdiena. Sidneja izvēlēta
nevien tāpēc, ka festivāla rīkošanu visvairāk rosinājuši SLT ļaudis, bet arī  Sidnejas latviešu nama
plašās skatuves dēļ.

SLT uzved Ž.Anuīla Cīruli. Piedalās viss ansamblis. Skatuve ir sadalīta gaismas laukumos.
Pirmo reiz tehniskais personāls savstarpēji sazinās ar radio telefonu palīdzību. Spēle pēdējā cēlienā
notiek  divos  līmeņos  jeb  stāvos.  Ar  tādu  rūpību  skaņu  efektiem  vairs  netiek  pieiets nevienā
lieluzvedumā. Visas izrādes noskatās 1800 apmeklētāji.

*Savai 10 gadu jubilejas izrādei SLT izvēlas M.Zīverta Vara.
U.Siliņš sniedz plašu aprakstu par teātru festivala balvas - Paijas vēsturi. No sākuma apbalvojumus
TF dēvē  par  Oskariem.  Tie  ir  dzelteni  plastmasas sālstrauciņi,  3.  festivālā  Adelaidē  -  sāls  un
pipartrauki,  ķengura un koala lācīša atveidā,  bet  4.  festivālā  -  māla  tautudēls un tautumeita.  5.
festivālā Melburnā  pusoficiālajiem  Oskariem  pienāk gals.  Turpmāk  balvas  labākajam
inscinējumam, dekorācijām, labākajiem sieviešu un vīriešu lomu tēlotājiem piešķirs izvēlēta žūrijas
komisija.

Piemērotu  objektu latviešu Oskaram atrod G.Lūša keramikas darbnīcā. Figūra bija svētās
Madonnas tēls - melnā tērpā ar baltu priekšpusi, ko bija pasūtinājis kāds itāļu veikals. To pārkrāso
brūnu un rezultāts rādījās ļoti apmierinošs. Vārdu Paija izvēlējās žūrijas komisija. Pirmā Paija bija
knapi sākusi paijāt, kad likās, ka tā būs arī beidzamā. Paijas atgriežas tikai 8. festivālā, Melburnā ar
mainītu apbalvošanas kārtību. 

Ar 1982. gadu Paiju piešķiršanu pārtrauc. Iemesls: nav kompetentas žūrijas, ansambļiem ir
tendence uzvest maza sastāva lugas, lai būtu labākas izredzes saņemt Kultūras fonda (turpmāk KF)
balvu - 100 dolāru apmērā. 

*U.Siliņš sarakstījis  komēdiju Vēstules no  dzimtenes (pēc filmas Dear  Ruth temas).  Lugu
ALTA iekļauj savā 1962. gada repertuārā.

Daugavas Vanagu 10 gadu jubilejas  sarīkojumā SLT  kopā ar  vanagiem uzved jautru
sarīkojumu  U.Siliņa  sacerēto Kara zābakos. Vienā  no  ainām  darbojas  dižkareivis  Vilibalds
Drosmiņš un viņa audžudēls Ivans Ņezabutka jeb Žanis Neaizmirstulīte. 

Žaņa prototips ir Uldis Kurzemnieks no Leģiona vīriem adoptēts mazs žīdu tautības puišelis,
kura vecāki ar pārējiem ģimenes locekļiem bija nošauti  tīrīšanās kādā Baltkrievijas sādžā (vēlāk
nāca zināms, ka tēvs palicis dzīvs un apprecējies otrreiz). Leģionāri viņam bija iedevuši jaunu vārdu
un dzimšanas  dienas datumu:  Uldis  Kurzemnieks,  dzimis 18.  novembrī.  Viņam bija  pat  uzšūta
uniforma  un piešķirta  dižkreivja pakāpe.  Kas  frontē  mazam puikam par  dzīvi?  Neskatoties  uz
protestiem,  viņš  bija  atsūtīts  uz  Latviju  un  nonācis  kapt.  J.Dzeņa  ģimenē  Carnikavā.  Kopā ar
Dzeņiem viņš aizbrauc Vācijā, tad uz Melburnu. Ulda (vēlāk Alex Kurzem) dēls, uzzinājis par savu
izcelsmi  tikai  1990.  gados,  sarakstīja  grāmatu  un  uzgāza  sava  tēva  labdariem,  kā  arī  visiem
latviešiem, samazgu spaini uz galvas. 

*1961. gads ir pilns  visādiem satricinājumiem,  ieskaitot zemestrīci, kas ilgst  gan tikai 30
sekundes un daudziem paliek nepamanīta.

 *2. RD notiek Melburnā. ALT uzved godalgoto Sp.Klauverta moderno pasakas satīru Spēka
dēls. 

*Nodibināts Sidnejas latviešu siev. koris Sidrabene. Korī 35 dziedātājas. 
*1961.  gada KD,  pēc skaita vienpadsmitās un līdz šim viskuplāk apmeklētās (  ap 10.000
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klausītāju un skatītāju), notiek Adelaidē. Rīcības komitejas priekšsēdis - Jānis Bogens.
No Sidnejas piedalās visi kori, ieskaitot  jaundibināto sieviešu kori  Sidrabene. No  viesiem

uzstājas tenors V.Salna no Čikāgas. ALTA uzved A.Brigaderes Karaliene Jāna. Vēl piedalās Pertas
latviešu drāmatiskā kopa (turpmāk PLDK) ar M.Zīverta Ķīnas vāze. 

LAA delegāti pieņem lēmumu, ka KD arī turpmāk rīkojamas katru gadu. 

1962. gads.
*1962. gadā arī U. Siliņa dzīvē ir bijusi zemestrīce - zvērinātais vecpuisis sapinies laulības

tīklos. Viņš apprecas ar galda tenisisti Ilzi Viļumu. 
Šajā gadā U.Siliņš ar J.Zemīti atzīmē savu 10 gadu skatuves jubileju. Viņi izvēlas izrādīt

Ž.B.Moljēra komēdiju Skapēna nedarbi.
*2.  TF ir atkal  Sidnejā,  jau otro reiz pēc  kārtas.  Piedalās: SLT,  ALTA un ALT.  Paredzēts

izbraukums, festivāla balle, foto skate. 
U.Siliņa iniciatīvā sākas  ikgadējā humora revija Kaleidoskops -  vislabāk apmeklētā  SLT

izrāde. No Siliņa spalvas nākuši 20 Kaleidoskopi.
ALTA uzaicina U.Siliņu kā viesaktieri viņa tulkotā komēdijā  Spēle pilī. Starp abām Spēle

pilī izrādēm Adelaides latviešu biedrība rīko  U.Siliņa  humora vakaru un Kārļa Ābeles balāžu
vakaru.

*Autors  arī  pakavējas  pie  austrāliešu  populārās  izpriecas  -  peldēšanos  okeānā  un
bīstamajiem jūras dzīvniekiem un zivīm.

*12.  KD  noris  Brisbanē.  Rīcības  komitejas  priekšēdis atkal  ir  J.Kūkums.  Programmas
izpildītāju  vidū  ir  daudz  viesu.  Kopkora  koncertā  piedalās  dziedātāji no  Adelaides,  Brisbanes,
Melburnas,  Sidnejas jauktajiem koriem un 33 dziedātāji  no  Brisbanes un Sidnejas vīru koriem.
Tautasdejās  piedalās  vairāk nekā  100  dejotāju  no  Adelaides  Jandāliņa,  Brisbanes Senatnes,
Kanberas  Sprigulīša, Melburnas Daugaviešiem un  Ritenīša,  Sidnejas  Jautrā pāra.  Sevišķi
iespaidīgs izdodas Raibie cimdi kopuzvedums.

Brisbanes DV drāmatiskā kopa (turpmāk DVDK) uzved M.Zīverta lugu Āksts.

1963. gads.
*1963. ir gads, kurā Siliņa ģimenē prieki ar bēdām kopā jaucas. Aprīlī ar ķeizargrieziena

palīdzību pasaulē ierodas dēls Mārtiņš Juris, bet pāris mēnešus vēlāk no tās šķiras Mārtiņa vecā
māte, skolotāja Elza Siliņa.

2. Latviešu jaunatnes dienas Sidnejā teātra izrādei izraudzīta U.Siliņa komēdija Vēstules no
dzimtenes. Autors vada režiju un tēlo spekulantu Mitriķi.

Vēstules no dzimtenes uzved arī Amerikas latviešu teātris Bostonā.
U.Siliņš ar domu biedriem nodibina Minsteres latviešu ģimnāzijas palīdzības fondu.
*13. KD luga ir Raiņa Indulis un Ārija. Inscinējuma ziņā šis ir geznākais uzvedums uz SLT

skatuves. Iznāk KD avīze. KD jauninājums - baleta pēcpusdiena. Arī izstāžu ir milzīgs lērums. Vēl
jāmin neparasti krāšņais tautas deju sarīkojums, ko noskatās 1700 apmeklētāji. 

Kopkoru  koncerts notiek Sidnejas pilsētas namā ar  240 dziedātājiem no  Adelaides,
Brisbanes,  Džīlongas,  Kanberas,  Melburnas,  Sidnejas jauktajiem koriem,  Adelaides,  Brisbanes,
Melburnas, Sidnejas vīru  koriem,  Melburnas un Sidnejas sieviešu koriem. Klausītāju ir ap 1900.
Beidzamais KD sarīkojums, neskaitot Vecgada vakara balli, ir solistu koncerts. 

KD noslēgumu  balli  svin greznajā  Trokadero zālē,  piedaloties  1400  viesiem.  Tūdalīņ,
tagadīņ, Sudmaliņas lielajam austrāliešu orķestrim nākas atkārtot vismaz trīs reizes. 

Nākamgad Pertā!

1964. gads.
*1964.  gada  TF,  pēc  kārtas  ceturtais,  ir  atkal  Sidnejā,  jo  melburnieši  vēl  nav  uzcēluši

sabiedrisko namu. No Šekspīra piedzimšanas ir pagājuši 400 gadi, un teātra dienas notiek Šekspīra
zvaigznē. SLT uzved Divpadsmito nakti.

Aizsaulē aizgājusi ALTA režisore, aktrise, rakstniece Babete Blicava.
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*5.  RD Sidnejā izvēršas  par  līdz  šim plašāko latviešu literatūrai  veltītu sarīkojumu šajā
kontinentā.

RD ietvaros uzved LAA KF godalgotos viencēlienus. Iznāk laikraksts Kazragciema Vēstis.
Teksts rakstīts pantā. Moto: Celies, ēd un guli! Redaktors un Preses balles vadītājs: U.Siliņš. 

Decembra beigās SLT viesojas Adelaidē ar U.Siliņa Adelaides Kaleidoskopu, kurā piedalās
arī vietējie aktieri.

*ALT ir iestājusies krīze, kas turpinas vairākus gadus. Nolemj, ka principā nepieciešama
apvienošanās ar Melburnas latviešu biedrības teātri (turpmāk MLT). Viens no senioraktieriem pat
ierosina ALT likvidēt.

*Sidnejas latviešu Jaunatnes padome iegādājas 6 ½ akru lielu īpašumu pie Kolo upes bērnu
nometnēm, ko nosauc par Straumēniem.

 *SLT izvada savu kolēģi Vili Ducmani uz pēdējo dusu. Uz Sidneju no Brisbanes pārceļas
aktrise Mirdza Ansule.

*14. KD ir Pertā, kontinenta rietumu krastā. Satiksmes līdzeklis - transkontinetālais vilciens.
No SLVK brauc trīs, jauktā kora - 13 dziedoņi un dziedones. Vēl brauc aptuveni 32 apmeklētāji.
Starp braucējiem ir arī četri Siliņi: Mārtiņš Eduards, Uldis, Ilze un Mārtiņš Juris. Ziemsvētkus nākas
nosvinēt vilcienā. Pertas stacijā atbraucējus sagaida 300 pertieši.  Ir visi parastie KD sarīkojumi,
izņemot solistu koncertu.

1965.gads. 
*Ja  neskaita  Kaleidoskopu un  vienu  cēlienu  no  Raiņa  Uguns  un  nakts, repertuārā  nav

nevienas  latviešu  lugas.  Turpmāk. repertuāru  veidos  pēc  sekojoša  plāna:  1)  dziesmu  spēle;  2)
klasiska; 3) populāra; 4) moderna luga. Nolemj Jaunatnes dienu drāmas ansambli iesaistīt kā teātra
sekciju. kas sauksies  SLT jaunatnes ansamblis. Ansambļa pārstāvis būs arī  SLT valdes loceklis.
Ansamblis iestudēs bērnu lugas, un tās turpmāk neiekļaus SLT repertuārā.

*5.TF  noris  Melburnā.  Iznāk  festivāla  laikraksts Čuksti. Sidnejieši  piedalās  ar  Šekspīra
Vindzoras jautrās sievas un nolasa visas balvas.  Pirmo reizi  Paijas ieguvēji  tās saņem publikas
priekšā.  Tas,  ka  viens  ansamblis  ieguvis  visus  apbalvojumus,  pārējiem  ansambļiem  ir  grūti
sagremojams fakts. Teātru kongresā vairums aktieru ir pret publisku apbalvošanu. 6. TF Adelaidē to
vairs nedarīs.

*SLT valde  nolemj SLT jaunatnes  ansambli,  kas vēlas ar  Fando un  Lisa piedalīties  The
British Drama League festivālā, nosaukt par The Latvian New Ensamble. 

Panākumi  ir  tīri sensacionāli.  Ievērojamais  austrāliešu  teātra  kritiķis  M.MacCallum
laikrakstā The Australian raksta: Uzvarētāji bija neapšaubāmi latviešu ansamblis ar Fando un Lisa.
Šis bija vienīgais inscinējums par kuru visā nedēļas programmā varēja teikt „profesionāļi“.

Un visbeidzot klāt  U.Siliņa  Kaleidoskops 1965, ko  uzskata par  vienu no  labākajiem, ko
autors rakstījis. 

*15. KD notiek Melburnā. Jaunatnes koncertā piedalās arī 1965. gadā izveidotais Adelaides
jauniešu instrumentālais ansamblis Sidraba Stīga, 8 mūziķu sastāvā.

Tautasdeju sarīkojums Sidneja Maijera brīvdabas estrādē izvēršas par vienu no plašākajiem
un ievērojamākiem KD sarīkojumiem. Dejotāju vien ir aptuveni trīs simti.

Teātra izrādei izvēlēta R.Blaumaņa luga Ugunī, ko uzved kopā ALT un MLT.
Kopkoru koncertu noklausās 2200 apmeklētāju. Piedalās 270 dziedātāji no 9 koriem.
1966. gadu Noslēguma ballē sagaida 1500 viesu. Apmeklētāju skaits ir lielākais kāds jebkad

bijis. 30 sarīkojumus apmeklējuši 11.000 skatītāji un aktīvo dalībnieku skaits sasniedzis vairāk nekā
800.

1966. gads. 
*Ievērojams notikums sidnejiešu teātra dzīvē ir  Sp.Klauverta dziesmu spēle  Umurkumurs.

Trīs izpārdotas izrādes. 
SLT savu 15  gadu darbību atzīmē ar J.Raiņa Spēlēju dancoju, ar  ko piedalās ar lieliskiem

panākumiem arī 6.TF Adelaidē. 
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Septembrī SLT Jaunais ansamblis ar panākumiem piedalās Grifisas pilsētas zelta  jubilejas
ietvaros rīkotā teātra festivālā ar E.Jonesko Olās mūsu nākotne (Our future is in Eggs). Piedalās 14
amatieru ansambļi.

Teātra valde ir nākusi pie atziņas, ka lielā aizrautība spēlēt pie austrāliešiem sāk kavēt SLT
darbu. Ar to arī spēlēšana angliski izbeidzas, ja neskaita Egila Ķipstes režijas diplomdarbu, pie kura
viņam palīdzēja SLT aktieri.

*Autora U.Siliņa ģimenē jauns pieaugums - Anne Gundega Siliņa. Pirmie latviešu iesauktie
dodas uz Vjetnamas karalaukiem. 

*Nodibināta SLB vidusskolas tautasdeju kopa Rota un DV Sidnejas nodaļas vīru ansamblis
Dziesmu gars ar 12 dziedoņiem.

*1966.  gada  KD  notiek  Kraistčerčā,  Jaunzēlandē.  Tās  ir  pirmās  un  pēdējās apvienotās
Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu kultūras dienas. 

1967. gads.
*1967.  gads  ir  bagāts izrādēm,  skaitā astoņām!  Par  skaitli  nebūtu  jābrīnās,  jo  pie  SLT

darbojas arī jaunatnes un bērnu teātra nozares. Lielus gāganu karus saceļ Fr.Dīremata Meteors. 
Septembrī  Rakstnieku dienu  ietvaros  uzved  U.Siliņa  lugu  Ķemermiestiņā  -  spēle  ar

dziesmām, kas izraisa plašas diskusijas.
Kaleidoskops 1967 ir atkal U.Siliņa rakstīts ar prologu, ko ilgus gadus dzied gandrīz katrā

viņa Kaleidoskopā, gan ar mazliet mainītiem vārdiem.
*6. TF ir  Sidnejā.  Sidnejieši ir kļuvuši par piedzīvojušiem festivāla organizētājiem. Teātru

apvienības  kongress.  Delegāti  apstiprina  Austrālijas latviešu teātru apvienības  (turpmāk ALTA)
statūtus. 

Godalgu piešķiršanā nolemj atgriezties pie vecās kārtības  Nolemj arī pie visiem  teātriem
dibināt  jaunatnes  teātrus,  kam  būtu  sava  valde  un  kase,  bet  izrāžu  sagatavošanai  jāpieaicina
pieredzējis režisors. 

*DV Sidnejas nodaļas rīkotā bērnu un  jaunatnes lugu sacensībā saņemtas 10 lugas un 5
viencēlieni. Sacensības rezultātus paziņos nākamā gada janvārī. 

*Siliņu ģimenē jauns pieaugums - Ginters Uldis, dzimis 1967. gada 7. novembrī. 
*Kultūras dienas  šogad  notiek  Adelaidē.  Rīcības  komitejas priekšsēdis  ir  vēlākais

Dienvidaustrālijas  vicegubernators Bruno  Krūmiņš.  Kā  jaunums  jāmin simfoniskās mūzikas
koncerts.

KD luga  -  M.Zīverta Trakais  Juris. Propogandas nozare ir  strādājusi lieliski,  sākot  ar
viesībām austrāliešu preses un TV  ļaudīm, gan ar  latviešu ēdienu nogaršošana lūgtiem  viesiem.
Adelaides populārākie restorāni bija  apsolījušes rotāt  savus galdus ar Latvijas  standartiem, un kā
centrālo vietu KD propogandas materiālu novietošanai bija izdevies dabū QANTA’s lidsabiedrības
skatlogu pilsētas centrā. Līdz ar to trīs lielie Adelaides laikraksti divu nedēļu laikā raksta par KD 23
reizes, 4 radio stacijas par tām ziņo 30 reizes un visi 4 TV raidītāji par KD notikumiem - 11 reizes.
Apmeklētāju skaits pārsniedz 10.000.

1968. gads.
*1968. gadā pie Sidnejas latviešu mūzikālajām debesīm parādās jauns spīdeklis - Haralds

Rutups. Viņš bija beidzis Sidnejas konsevatoriju kā brīvmākslinieks (baritons). 
Nākamajā  gadā  Rutups  pie  Sidnejas ev.  lut.  draudzes  nodibina jaukto  kori  ar  50

dziedātājiem, kas darbojas no 1969.g. 9.  aprīļa līdz 1975.g. 10. augustam, un 1970. gadā jauniešu
kori ar 44 dziedātājiem. 

*Šis gads ir atkal pilns darba, skumjām un priekiem. 58 gadu vecumā mūžībā aiziet grafiķis,
scenologs Juris Dukurs, ievērojama latviešu sociāldemokrāta dēls. Novembrī tikai 45 gadu vecumā
nomirst ar vēzi aktrise Vera Dūte.  Tajā pašā gadā  mūžībā aiziet pianists Eižens Freimanis, plkv.
Arvids Krīpens.

Ir vēl viens nāves gadījums, kam par lieciniekiem bija 50.000 TV skatītāju. Avīzes ziņo, ka
nosities lidojošais velns - 55 gadus vecais gaisa akrobāts Adriāns (Andis) Labāns, nokrizdams no 50
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pēdu augstuma. Viņš bija bijušais dīpītis no Veidenes nometnes Vācijā.
*Nodaļā  Nakts  jau  bālē,  es  tik  mālē autors  sniedz  plašu  aprakstu  par  Sidnejas  latviešu

gleznotājiem.
*Kaleidoskops 1968  pieder  autoriem-režisoriem Sp.Klauvertam,  L.Veikinai  un  B.Apinei-

Clark. 
*Ar M.Zīverta Meli meklē meli SLT piedalās 8. TF Melburnā. I.Nīcis saņem labākā aktiera

balvu un K.Gulbergs par labāko režiju. 
Latviešu teātra  simtgadi  SLT  atzīmē  ar  Ludviga  Holberga  lustu  spēli  Žūpu  Bērtulis.  
Sakarā ar  latviešu  teātra  100 gadu  jubileju  grāmatu apgāda un  žurnāla TILTS īpašnieks

H.Skrastiņš dāvinājis plašu grāmatu velti Sanfrancisko un Sidnejas latviešu teātriem. 
Literārā vakara ietvaros Aspazijas 100. dzimšanas dienu SLT Jaunatnes ansamblis atzīmē ar

saīsinātu Sidraba Šķidrauta uzvedumu.
9. RD Adelaidē uzved Sp.Klauverta lugu Augstiene 273.
*18. KD ir  atkal  Sidnejā.  Treššķirniekiem,  kā  advokāts  A.Gārša  1958.  gadā  nodēvēja

Austrālijas latviešus, tās izdodas lieliski. Kopkoru  koncertu ar  349 dziedātājiem Sidnejas  pilsētas
namā, noklausās 2450  apmeklētāju.  Beverīnas dziedonis, slaveno nama  ērģeļu pavadījumā  izsauc
tādas ovācijas,  ka  to  nākas atkārtot.  Pēc  koncerta  Sadraudzības vakarā  ar  KD  zelta  nozīmēm
apbalvo  virsdiriģentus,  ar  sudraba  nozīmēm  atsevišķo koru  diriģentus un  Sidnejas  jauktā kora
dziedātājus L.Bobeti, V.Liepiņu un M.Siliņu, kuri bijuši visās astoņpadsmit Kultūras dienās, kā arī
tos, kas piedalījušies beidzamās piecpadsmit Kultūras dienās.

1969.gads. 
*SLT  sāk  sezonu  ar  U.Siliņa  rakstīto  Kaleidoskops  1969.  Viņa  jaunākais produkts

Šurturitnekuršistasitnekas ir rakstīts pantā. Gadu skrejā luga Austrālijā uzvesta vairākkārtīgi. 
*Daugavas  Vanagi  iegādājušies  īpašumu Benkstaunas  priekšpilsētā,  kur  uzbūvē  klubu,

iekārto bibliotēku, kanceleju, pārvaldnieka dzīvokli. Arī katoļu draudze uzceļ savu ēku ar zāli un
skatuvīti, tāpat Sidnejas ev. lut. draudzei ir sava baznīca Vēlāk uzbūvē arī draudzes namu ar zāli un
mazu skatuvi.

Sidnejas latviešu nams sabiedrības vajadzībām ir kļuvis par mazu un ārkārtas SLB sapulce
nolemj veco māju pārbūvēt.

*Kultūras dienas notiek šogad Pertā. Vislabāk apmeklētais sarīkojums ir KD balle ar turpat
800 līksmotājiem. Nākamais - tautasdeju sarīkojums, kas pulcējis tuvu pie 700 cilvēkiem,  PLDK
izrāda D.Olmaņa  drāmatizējumu  Skarbā piekraste (pēc  V.Kārkliņa  romāna  Teika  par  septiņiem
kuģiem), skatītāji  -  600,  tikpat  liels  skaits  apmeklējis  arī kopkoru  koncertu.  ALT piedalās  ar
M.Zīverta lugu Kurrpurrū.

1970.gads. 
*Teātra  darbs  rit  pilnā  sparā. Jaunums  -  Sp.Klauverta  un  melburnietes E.Lēmanes

Kaleidoskops 1970.  Par notikumu kļūst  arī  E.Lēmanes  Zobgalis  -  Sidnejas Kaleidoskopa dvīņu
brālis. 

Doma  par  SLT viesizrādēm  Ziemeļamerikā dzimst Sidnejas  latviešu  nama  zemskatuves
pagrabiņā. Tiek apzināti braucēji. Reizē ar lugu uzvedīs Ziemeļ-Amerikas Kaleidoskopu ar U.Siliņa
skečiem, kurš organizēs arī turneju.

*Uz M.Siliņa  70  gadu jubileju  rūpnieks  Voldemārs Bērziņš  ierosina  izveidot Latviešu
jaunatnes darbības veicināšanas fondu,  nosaucot to Mārtiņa Siliņa vārdā, un pats iemaksā pirmos
$1000. 
 Apvienojušās Elzas Siliņas vārdā nosauktā Benkstaunas sestdienas skola un SLB sestdienas
skola. Jaunā skola sauksies SLB sestdienas skola. Mācību gadam pieteikti 103 audzēkņi.

*20. KD, nu jau ceturto reizi Brisbanē, izdodas lielas un skaistas, jubilejas svētku cienīgas.
Rīcības komitejas priekšsēdis ir H.Oksis. Vienīgais mīnuss - ārkārtīgi lietainais laiks un negaisi. 

KD  teātra  izrādei  Brisbanes  DVDK  iestudējusi  M.Zīverta  Pēdējā  laiva.  Recenzente
M.Biezaite Austrālijas Latvietī (turpmāk AL) raksta, ka tā bijusi KD cienīga izrāde.
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Aktīvais dalībnieku skaits ir 356, turklāt 213 no citām pilsētām. Apbrīnojami liels atlikums -
$2.480.

1971. gads.
*1971.  gada  teātra  sezonu uzsāk SLT jaunatnes  ansamblis,  uzvedot Raiņa Vienas  nakts

sapnis  - Rīgas ragana, Režisore ir jaunā  Māra Eihmane, vēlākā  Eihmane-Rozīte. Ansamblis vēl
uzved R.Blaumaņa Zagļi. SLT ansamblis uzved T.Stoparda Kad istabā līst un visas zīmes rādīja, ka
šī varētu būt turnejas luga, bet tad saslimst I.Nīcis. Līdz ar to Kad istabā līst ir automatiski svītrota
no spēlējamo lugu saraksta.

S.Beketa luga  Godo Gaidot (An attendant  Godot) ir viens no  lieliskākajiem uzvedumiem
SLT vēsturē un izraisa lielas diskusijas preses slejās.

Jūlija  mēnesī Sidnejā viesojas  Sanfrancisko Mazais  teātris ar  Jana de Hartoga komēdiju
Debesgulta,  A.Eglīša  īslugu  Māris  un  Baiba un  E.Albija  viencēlienu Zvēru dārzs.  Viesojas  arī
Čikāgas Piecīši.

*Miruši: komponists, zinātnieks Dr. L.Slaucītājs un dziedone O.Pijola.
*21.  KD  tiek  atzīmētas  Melburnā. Rīcības  komitejas priekšsēdis  ir  Z.Apsītis. Plašākais

sarīkojums ir tautasdeju uzvedums Meijera brīvdabas estrādē ar 300 dejotājiem. Kopkoru koncerts
ir pulcējis 200 dziedātāju. 

KD  teātra  izrādei  komiteja  bija  izvēlējusies  A.Eglīša  komēdiju  Bezkaunīgie  veči.
Inscinējuma ilgums pietuvojas 5 stundām.

Kultūras  dienu noslēguma ballē priecājās 1200 viesu,  vēl 400 jaunieši  pulcējās Latviešu
nama zālē.

1972. gads.
*1972. gads ir SLT ārzemju turnejs gads. Izvēlētā luga - T.Vilesa  Sieviete Rītasvārkā un

U.Siliņa Ziemeļamerikas Kaleidoskops. ASV un Kanadas turneju autors plaši apraksta nodaļā Rīta
svārkā uz Ameriku. 

*Ļoti  aktīvs  ir  SLT  Jaunatnes  ansamblis.  Uz 11.  Jaunatnes  dienām sidnejieši  uzved
M.Zīverta  Sievas māte un  ar M.Zīverta  komēdiju Zaļā  krūze  viesojas Melburnā,  kur  notiek
pirmizrāde. Ansamblis vēl uzved L.Zemgales dramatizēto Sarkangalvīti. 

*12. TF Adelaidē SLT piedalās ar Ž.Anuīla Antigone, ALTA ar M.Zīverta Fiasko, un ALT ar
A.Dželiko lugu Klavieres vai gulta. 

*1972.  gadā  pienāk  SLT  kārta rīkot  18.  novembra sarīkojuma daļu,  un  šim  nolūkam
Sp.Klauverts saraksta montāžu 3 cēlienos Mēs gribam būt kungi.

*Miris jurists un sabiedrisks darbinieks B.Strazdiņš.
*22. KD notiek Adelaidē un izceļas ar diviem jauninājumiem: teātrī pirmo reizi KD ietvaros

uzved pašu mājas  autores lugu - Ainas Neboisas  Mačs Priekulis un otrs jauninājums ir  Raibais
vakars. Rīcības komitejas priekšsēdis - M.Bumbieris. 

1973. gads.
*1973. gadu SLT iesāk ar Kaleidoskopu 1973. Autores un režisores ir L.Veikina un A.Apele.
13. TF Sidnejā, SLT reprezentējas ar R.Blaumaņa Skroderdienas Silmačos. ALT piedalās ar

F.Dīrenmata Fiziķi (Die  Physiker), ALTA ar E.Albija lugu  Mazā Alise (Tiny Alice), un Adelaides
latviešu drāmas studija ar M.Zīverta Čūska. 

Skroderdienu atsauksmes nav labas. U. Siliņš ir vienīgais no sidnejiešiem, kas saņem Paiju. 
No  balvām  vēl  jāmin Ceļojošais cigārs,  kas pirkts  1968.g.  26.  jūlijā Svansona ielā,

Melburnā. To pasniedz par sevišķiem nopelniem teātra organizācijas darbā. 
Festivāla laikā nodibina Latviešu Teātra Apvienību Austrālijā (turpmāk LTAA), kas apvieno

4 teātra ansambļus (ALT, SLT, ALTA un Adelaides latviešu drāmas studiju) ar 169 dalībniekiem.
LTAA prezidijā darbojas priekšsēdis I.Sveilis, sekretārs Sp.Klauverts un kasieris U.Siliņš.

*23. KD Sidnejā SLT uzved J.Raiņa  Zelta zirgs. Tiek  atzīmēta pirmo Dziesmu svētku 100
gadu atcere, un šim nolūkam saņemts no ASV oriģinālais Dziesmu svētku karogs. Rīcības komitejas
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priekšēdis  ir  V.Koškins.  Vice-priekšsēži  -  U.Siliņš  un  I.Ronis.  Milzīgus  panākumus gūst
jaundibinātā dziedoņu grupa Laikmets. Šīs KD beidzas ar rekordskaitļiem visās jomās. 

1974. gads.
*14. TF Melburnā ir paredzēts tikai vietējo autoru jaundarbiem. Sacensībās U.Siliņa Pilsoņa

Avota lieta dala pirmo  vietu ar E.Lēmanes  Solaterra.  Autors sniedz plašu aprakstu par Pilsoņa
Avota lieta problēmām un panākumiem nodaļā ar to pašu nosaukumu.

Beidzamais sarīkojumu virknē ir Sp.Klauverta Kaleidoskops 1974. 
*Šis  ir  arī  gads,  kad  Austrālijas  premjerministrs,  leiborists Gofs  Vitlams  paziņo,  ka

Austrālija  atzīs Baltijas valstu iekļaušanu PSRS. Baltieši ir  kājās! Kad SLB sarīkojumā M.Siliņš
paziņo Austrālijas valdības lēmumu, publika spontāni sāk dziedāt Dievs, svētī Latviju.

Baltiešu  demonstranti  pulcējas  Mārtiņa  laukumā  Sidnejas centrā  un  Kanberā.  Izraisītais
troksnis tomēr bez nozīmes nebija, jo pēc leiboristiem nāca liberāļi, un tie atzīšanu atsauca.

*M.Siliņš vairs nekandidē uz SLB valdes priekšsēža amatu, un viņa vietā ievēlē V.Koškinu.
kurš valdes priekšsēža pienākumus veic no 1974. līdz 1986. gadam.

*Augustā Sidnejā viesojas ALT ar M.Ašāra komēdiju Tupenis un M.Zīverta lugu Totems. Šīs
būs  melburniešu pēdējās  izrādes  pirms došanās  turnejā  uz ASV un Kanadu.  Turnejas  ansamblī
darbojas V.Kaziņa-Rube, G.Kūlniece, I.Klausa, G.Klauss, G.Grauds, E.Kuks un Dz.Veide.

*14.  RD  Sidnejā  šogad  noris  novembra  beigās  -  decembra  sākumā.  Rīcības komitejas
priekšsēdis - Sp.Klauverts. 

Dalībnieku  vidū  ir  arī  Kanādas  viešņa,  dzejniece  A.Zemdega,  adelaidietis,  dzejnieks
G.Pļavkalns, no  pārjūras pārbraukusī  gleznotāja un rakstniece E.Ķikure, kā arī  viesi no  kaimiņu
pilsētām. 

*1974. gada KD notiek Pertā. Rīcības komitejas priekšsēdis ir mācītājs L.Mušinskis. Mazajā
Pertā ir tikai aptuveni 800 tautiešu, bet sarodas liels skaits ciemiņu no citiem latviešu centriem.
Sidnejas  Jautrā Pāra dejotāji bija piedzīvojuši tuksnesī dzelzceļa katastrofu un pavadījuši ceļā 5
dienas.  PLDK iestudē Raiņa Pūt, vējiņi,  bet ALTA uzved M.Bumbiera lugu  Klaidonis ar autoru
titullomā.

Kopkorī  piedalās  dziedātāji  no  10  Austrālijas  latviešu  koriem.  Iztrūkst  vīru  koris.  Labi
apmeklētas tautas dejas. KD notikumiem seko Rietumaustrālijas prese.

1975. gads.
*1975. gadā Austrālijā viesojas Minsteres latviešu ģimnāzijas audzēkņi ar uzvedumu Senās

latviešu kāzas, kuras galvenais elements ir mičošana. Viņi sevi dēvē par mičotājiem, un kā tādi viņi
bija pazīstami arī tautā. 

Mičotājs  Vilnis  Zaļkalns  uzaicina  U.Siliņu  uzņemties  trimdas humora  un  satīras  žurnāla
Rūgtais Apīnis (turpmāk RA) rediģēšanu. Žurnālu saliks šeit, bet iespiedīs Zviedrijā, kur Vilnim ir
pazīstams latviešu izdevējs. U.Siliņa  vārds kā  atbildīgajam redaktoram Austrālijā  parādās tikai ar
RA 48. V.Zaļkalns joprojām ir galvenais atbildīgais redaktors.

Žurnāls T.Ķikaukas vērtējumā (Trimdas preses izdevumi) saņem 24 punktus no 30. Klasi ar
saviem rakstiem RA piedod U.Ģērmanis, bet ar zīmējumiem Rietumos labi pazīstamie karikatūristi
Sax un Eduards Keišs.

*Jau  1972. gadā bija izlemts, ka SLT  dosies pasaules turnejā 1975. gadā un, vadoties no
atsauksmēm, Pilsoņa Avota lieta likās piemērota luga. Sākotnēji šķita, ka būs jānomaina tikai daži
aktieri, bet galugalā luga bija jāpārraksta.
 Šoreiz SLT ir prātā tālāki ceļi - brauks arī  uz Eiropu. Turneja ilgs 5 nedēļas. Tālāk autors
sniedz sīku aprakstu par SLT turnejas gaitām latviešu centros.

*15. TF Adelaidē SLT  piedalās ar  L.Veikinas tulkoto L.Geršes komēdiju  Taurenītis  grib
lidot. Festivālā sidnejieši tiek apbērti ar Paijām. 

*SLT  Literārā sekcija atskatās  uz  25 darba  gadiem. Šajā  laikā  notikuši  249 literārie
sarīkojumi,  bijuši  22.500 apmeklētāji,  189  programmas izpildītāji,  77  referenti  un  158 gleznu
izstādes. 
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*1974. gadā skolotāja Anna Ziedare no  Melburnas ar domu biedriem nodibina Austrālijas
latviešu vasaras vidusskolu Viņas labā roka ir sidnejiete Austra Eichmane, kas 1990. gados saņem
Triju Zvaigžņu ordeni. A.Ziedare apbalvota ar  PBLA Tautas balvu 1979. gadā. Pēc viņas pāragrās
nāves skolu nosauc par Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. 

*Pabeigta  Sidnejas  latviešu  vecā  nama pārbūve.  Nodibinājies Sidnejas  latviešu  jauktais
koris, apvienojoties SLB jauktajam korim ar H.Rutupa kori.

*Austrālija ir kļuvusi multikulturāla zeme. Atsevišķām tautībām ir savas radio stundas savā
valodā, arī latviešiem. Par tām maksā valsts. Sidnejas etniskā radio stacija ir 2EA. Latviešu radio
programmas gatavo  Sp.Klauverts,  bet,  kad  jāizvirza  oficiāls  pārstāvis ar  atbildību par  radio
programmu, Spodra  vietā nozīmē E.Liepiņu. Raidījumus  bērniem izpilda teātra ļaudis, A.Apeles
režijā. 

*Zviedrijā iznācis  U.Siliņa  humoristisko īsuzvedumu krājums Letiņi  nezudīs,  Memento
apgādā.

*Pamatskola  atskatās  uz  25  darbības  gadiem un  atzīmē notikumu  ar  plašu  Bērnu  rītu.
Piedalās arī Kanberas pamatskolas audzēkņi ar U.Siliņa viencēlienu Karalis Kartupelis. 

*Ar referātiem Austrālijā viesojas vēsturnieks Dr. U.Ģērmanis.
*25. KD jau piekto reizi noris Brisbanē un ir programmas, ir financiālā ziņā izdodas ļoti

labi. Katram sarīkojumam seko  apkūlības jeb t.s.  kultūras naktis. Ciemiņi ieradušies pat no tālās
Pertas.  Kopkoru koncertā piedalās arī  apvienotais sieviešu koris.  Brisbanieši  uzved R.Blaumaņa
komēdiju Skroderdienas Silmačos.

1976. gads. 
*Sidnejieši svin sava teātra 25 gadu pastāvēšanas svētkus. SLT ierosmē un izvedumā radušās

1.  KD, 1.  RD, 1.  TF,  nodibināta  ALTA. I.Sveilis ir  LAA teātra  nozares  vadītājs  un PBLA KF
loceklis. SLT ansamblis pirmais devies aizjūras turnejā.

Teātra  festivālos no 1965. gada SLT septiņas reizes ieguvis labākā ansambļa balvu un 18
lomu tēlotāji saņēmuši Paijas. Apmeklētāji - 22.500. Teātrī darbojušās 387 personas. Statistika rāda,
ka visvairāk spēlētais autors ir bijis M.Zīverts (14 lugas), R. Blaumanis (12), A. Eglītis un U. Siliņš
(6), A.Brigadere (5) un Rainis (4). 

*Aprīlī  Sidnejā  viesojas dziedātāja  Larisa  Mondrusa un Egils  Švarcs no  Vācijas.  Larisa
Austrālijā pazīstama ar savām dziesmām Svešā zemē stādu rozes, Vaidaviņa un Jede nette Lette. 

*16. TF SLT piedalās  ar  A.Lindgrenas komēdiju  Karlsons,  kas  dzīvo  uz  jumta. ALTA
uzņemta  Pertas latviešu dramatiskā kopa  (PLDK). ALTA pieņem izstrādātos apvienības statūtus,
nolemj iekārtot izrāžu krāsaino diapozitīvu krātuvi, festivāla ieņēmumus sadalīt tā, ka katrs teātris
saņem to, ko ienesuši tā izrādes apmeklētāji.

*Kaleidoskopam  1976 materiālus  tulkojusi  un  dramatizējusi L.Veikina,  pašai  vadot  arī
režiju. 

*Lielu kontroversiju ienes G.Priedes luga Zilā, I.Sveiļa režijā. Lai katrs varētu izteikt savus
uzskatus, Literārā sekcija rīko diskusiju vakaru. Debates nevienu nepārliecina mainīt savus uzskatus
un polarizē  sabiedrību vēl  vairāk.  Uzviļņo atkal  sensenā  uzskatu  cīņa,  kurā  daļa  tautiešu  katru
okupētajā Latvijā radušos mākslas darbu, piem., filmu rādīšanu trimdā, uzskata par  sadarbību ar
Kultūras sakaru komiteju un līdz ar to mūsu cīņas par brīvu, neatkarīgu Latviju nodevību.

*U.Siliņam piešķirta Kr.Barona prēmija teātra mākslā, ko pasniedz 18.novembra aktā.
*E.Ķipste  ir  kļuvis  par  režisoru Austrālijas teātros. Vēl kā  profesionāls aktieris  Sidnejā

strādā bij. adelaidietis Ivars Kants.
*Beidzamā luga šogad ir R.Blaumaņa No saldenās pudeles, ar kuru SLT piedalās arī 26. KD

Kanberā. Ļoti labi no publikas tiek saņemts Raibais saiets. Izcils sarīkojums ir tautasdeju uzvedums
Laimas zīmē - bērna gadi, ko sakārtojusi un iestudējusi Sk.Darius. Piedalījās aptuveni 289 dejotāju.
Saules Josta dodas pasaules turnejā.

26. KD dod vienu no vislielākajiem atlikumiem KD vēsturē - $ 14,182, pie tam Kanbera ir
viena no vismazākajām latviešu kopienām Austrālijā - tikai ap 100 latviešu ģimeņu.
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1977.gads. 
*SLT sezonu atklāj ar Sp.Klauverta reviju Kaleidoskops 1977. 17. TF Adelaidē SLT piedalās

ar N.Kauvarda  Kritušie enģeļi. I.Sveilis saņem balvu par labāko režiju, galveno lomu sievietēm -
L.Veikina, labāko palīglomu sievietēm - V.Līce, balva ansamblim - $100.00.

*Portlandes Dzintars viesojas Sidnejā. Dzintars ir jauniešu vokālais ansamblis, ko dibinājis
Dr. A.Ritmanis. Ansamblī dzied un mūzicē 6 jaunieši.

*Vienības draudzes koris, dibināts 1965. gada 24. martā, līdz 1977. gada augustam M.Siliņa
vadībā noturējis 177 mēģinājumus. Uzstājies 46 reizes. 

*1977. gada decembra beigas. Deg Zilie kalni. Sidnejas debesis vairs nav zilas, bet brūnas. 
27. KD  Melburnā  ir  daudz  ārzemju viesu.  U.  Siliņš  piedalās  Raibajā  pēcpusdienā.

M.Biezaite savā Austrālijas KD veltītajā grāmatā par sarīkojumu raksta: Raibā pēcpusdiena nu jau
bija kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu KD sarīkojumu virknē. 27. KD Melburnā bija piesaistījuši
abus  lielos Austrālijas latviešu „meistarkomediantus“ - kā  viņus nosauca Māra Kalniete  -  Uldi
Siliņu un Juri Zemīti, kas ir labākā reklāma jautra rakstura sarīkojumam. 

1978. gads.
*1978. gadu SLT iezvana ar A. Apeles Kaleidoskopu 1978. 

Uz 18. TF Pertā SLT dodas ar M.Zīverta Lielā Grēcinieku iela. Vēl piedalās mājinieki (PLDK) ar
L.Fodora Gatavības apliecību un ALTA ar N.Saimona Apartaments Plaza viesnīcā, ALT ar E.Albī
Amerikāņu sapnis. SLT saņem balvas par labāko palīglomu vīriešiem un kā labākais ansamblis.

*17. RD SLT uzved J.Poruka  Hernhutieši.  Pēdējais  Latvijas 60.  gadskārtai  veltītais  SLT
sarīkojums ir Sp.Klauverta novembra nakts vīzija 2 cēlienos Cirvi cirtu ozolā.

*Jaunā Gaitā Nr.  120  parādās īss  Klauverta  raksts,  kurā viņš  uzbrūk  Sidnejas latviešu
ultranacionālajām aprindām. 

Sākas ķīmiskais karš. Viena pēc otras sprāgst uz Klauverta pusi mestās smirdbumbas. Taču
lielākais grēks, kas Klauvertam nodrošina paliekamu vietu melnajā grāmatā, ir  viņa mēģinājums
atvest uz Austrāliju aktierus E.Radziņu un K.Sebri ar B.Šova lugu Mīļais melis. Otrs pārsteigums
bija, ka SLT valde ir ar mieru šādu turneju rīkot. 
 Daļa  ansambļa dalībnieku  pieprasa  sasaukt  ārkārtēju SLT  pilnsapulci.  Pilnsapulce  ir
vētraina. Sevišķi skaļi un agresīvi ir turnejas pretinieki. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka turnejas
ideja ir bankrotējusi, un valde pati nāca ar priekšlikumu, ka turneja noraidāma. Otra propozīcija, lai
Spodri izslēdz no teātra, netiek formāli pieteikta.

Spodris bija apzīmogots. Nezināmi cilvēki uzsāk pret viņu terora kampaņu. Dienu un nakti
zvana pa telefonu. Spodris ir spiests nomainīt telefona numuru.

*U.Siliņš dodas solo koncerttūrē Ciemos pie Ulda Siliņa ar jautru stāstījumu par mīlestības
motīvu  latviešu  tautasdziesmās. Piedevās slīdīšu  izrāde  no  SLT  uzvedumiem un  Kārļa  Ābeles
(seniora)  mēra  laika  balāžu  skandējumi. Viņš  uzstājas  Losandželosā,  Sanfrancisko,  Portlandē,
Toronto,  Čikāgā,  Bostonā,  Kopenhagenā,  Lundā,  Gēteborgā,  Eskilstūnā,  Stokholmā,  Upsalā  un
Minsterē un par savām gaitām sniedz plašu aprakstu.

*Nodibināts  H.Rutupa  jauniešu koris.  Austrālijā  viesojas  Annija  Vītola.  Lijai  Veikinai
piešķirta PBLA balva.

*Sp.Klauverta lugu Trimda dimd izrāda Stokholmas DV teātris.
*28. KD ir Adelaidē. Rīcības komitejas priekšsēde - M.Biezaite. 
No  jauninājumiem  mināms  brīvdabas  festivāls  Dzintarsaule,  lai  parādītu  daļu  latviešu

kultūras arī austrāliešiem. Teātra uzvedumam ALTA ir izvēlējies R.Rīdzinieka Spoguļu siena. Ārpos
parastajiem sarīkojumiem Saules Josta uzved Mārietas dziesmu.

Jauno gadu līksmotāji sagaida trīs ballēs.

1979. gads.
*1979. gada ievērojamākais notikums ir Gotlandes dziesmu dienas.
Pašķirstot  Vadoni,  redzams, ka  piedalījies Stokholmas  latviešu teātris,  atsevišķo koncertu

sniedzēji:  Anglijas  latviešu mūzikālais  ansamblis Atbalss, Toronto  sieviešu koris  Zīle, Bostomas
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mūzikālais ansamblis  Kolibrī, Austrālijas tautasdeju  ansamblis Saules Josta,  Ņujorkas  latviešu
koris,  Stokholmas  Nacionālās operas soliste Ileana Pētersone,  Portlandes jauniešu ansamblis
Dzintars,  Minsteres  latviešu  ģimnāzijas ansamblis  ar  Jāņu  uzvedumu,  Amerikas latviešu teātra
ansamblis  Vašingtonā ar  Osvaldu  Uršteinu,  papildināts ar  Stokholmas latviešu  teātra un
Viduszviedrijas kora dalībniekiem. 

Bez jau minētajiem piedalās dziedātāji no 27 koriem,  dejotāji no 17  deju kopām no ASV,
Kanadas, Austrālijas, Zviedrijas,  Anglijas un Vācijas. Ja  Vadonī uzdotie  vārdi ir  precīzi, tas  starp
dejotājiem  bjusi viena  vēlākā  Zviedrijas valsts  ministre (Vita  Tērauda),  viens  nākamais sūtnis
(Imants Gross), starp dziedoņiem - nākamie ministri Egils Levits un Tupešu Jānis.

Līdz 1979. gada marta beigām ir pieteikušies 3300 dalībnieki un klausītāji: 650 dzied, 270
dejo tautasdejas. Īsto skaitli neviens nezin vēl šodien, iespējams vairāk nekā 3500. ASV atsaucība
klibo - atbrauc tikai kādi 500. SLT piedalās ar U.Siliņa reviju Tu esi Gotlandē, mans draugs.

*Augsti teikts un slavēts tiek E.Ķipstes P.C. de la Barčas O Fortuna pārveidojums, kam viņš
pats vada režiju un ko tulkojusi M.Rozīte.  Ar šo uzvedumu sidnejieši piedalās TF Melburnā. SLT
atzīst par labāko ansambli, E.Ķipsti par labāko režisoru. 

Savā recenzijā M.Kalniete raksta: Oficiāli šis bija citiem līdzīgs amatieru ansamblis, faktiski
tas sevi pacēla galvas tiesu pāri citiem.

*Marta mēnesī E.Lejas Kaleidoskops 1979.
*18. jūnijā Folkloras festivāla ietvaros Sidnejas operas namā dzied SLB jauktais koris, kopā

ar sieviešu kori Sidrabene.
*Sidnejas LN Mārtiņa Siliņa zālā U.Siliņa humora vakars.

5. jūlija literārajā sarīkojumā Latviešu dziesmu svētki Gotlandē pieredzē dalās L.Veikina, I.Ronis,
J.Ruņģis, J.Dūšelis un U.Siliņš.

*JDV izglītības departamenta pārziņā jau otro gadu darbojas divas latviešu valodas klases,
kurās  skolniekus sagatavo pārbaudījumiem latviešu valodā, kas  tagad ir  oficiāli atzīts priekšmets
JDV  pavalsts ģimnāzijās.  Latviešu valoda  ir  viens  no  priekšmetiem,  kurā  var  likt  gatavības
pārbaudījumus.

*18. novembra aktā paziņo, ka Sp.Klauvertam piešķirta PBLA Krišjāņa Barona prēmija par
ilggadīgu kultūras darba veicināšanu. Arī K.Gulbergam piešķirta Kr. Barona prēmija.

*1979.g.  Sidnejā notiek arī 29.  KD.  Vadītājs ir  atkal V.Koškins.  Nekad KD nav bijis tik
daudz ārzemju viesu  -  V.Vīķe-Freiberga,  rakstnieks J.Klīdzējs,  ērģelniece A.Rundāne, komponists
T.Ķeniņš, u.c.

Visumā komiteja ir  mēģinājusi iet  jaunus ceļus.  Atskaņos B.Skultes  simfonisko poēmu
Daugava,  uzvedīs A.Jansona komponēto Sprīdīti,  20  galvīga orķestra pavadījumā.  Atskaņos
H.Pavasarim pasūtīto kantāti Tēvzeme sauc jaunu dziesmu korim, soprānam un ērģelēm ar A.Eglīša
tekstu, T.Ķeniņa Kvartetu nr.2 klavierēm un stīgām.

L.Veikinas režijā uzved Aspazijas Viduslaiku drāmu Torņa cēlējs. Raibais sarīkojums saucas
Rīga dimd - Sidneja dimd. 

1980. gads.
*1980. gada 17. RD Sp.Klauvertam ir pēdējās. Viņš ir rīcības komitejas priekšsēdis un viens

no referentiem. 
Literārās  sekcijas  30  gadu jubileju  Spodris  bija  plānojis  saistīt  ar  Friča  Bārdas 100.

dzimšanas dienas atceres vakaru. Trīs dienas pirms sarīkojuma naktī no 8. uz 9. maiju Spodri naktī
vēlreiz apmeklē Melnā dāma, un šoreiz vairs neaiziet tukšām rokām. Apjomīga sirdstrieka. Prese
rakstiem pilna. Jauks, īss nekrologs arī no AL redaktora E.Dēliņa. 

U.Siliņš ierosina dibināt  Spodra Klauverta piemiņas fonda balvu. Bēru mielastā uz vietas
tiek  saziedoti  600 dolāri  fonda pamatkapitālam.  Fonds  katru gadu piešķir  naudas  balvu kādam
izcilam Sidnejas latvietim, ko pasniedz 18. novembra svinībās. 

Pēc 6 dienām aizsaulē aiziet M.E.Siliņš, Austrālijas Latvietī raksts: Nedēļas laikā Sidnejas
latvieši  maijā  zaudēja  divus  visenerģiskākos sabiedriskos  darbiniekus,  kas  kopš  savas  pirmās
dienas Austrālijā, visu savu brīvo laiku, dzīvi un materiālos līdzekļus veltījuši latviešu sabiedrībai
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un mūsu kultūras dzīvei. 
*Teātra festivālā SLT piedalās ar A.Eglīša Bezkaunīgie veči.

Pavisam sensacionāla PLDK uzstāšanās ar A.Eglīša komēdiju Ferdinands un Sibilla. Kopa izpelnās
lielāko daļu Paiju un labākā ansambļa godu. 

*Shell National folkloric festivālā Operas namā piedalās Sidnejas latviešu jauktais koris un
Kanberas tautasdeju ansamblis ar uzvedumu Saules josta.

*Aktrise  Lija  Gailīte  atskatās  uz  80  mūža  gadiem.  18.  novembrī  viņa  kā  pirmā  saņem
Spodra Klauverta piemiņas fonda balvu.

*30.  KD  rīcības  komitejas  priekšsēdis  ir  Juris  Pārups.  Rīkotāji  lauž  tradīciju  un  KD
atklāšanu apvieno ar koncertu un tautasdeju ansambļa Saules Josta jaunuzvedumu Vasaras zieds, 65
dejotāju sastāvā,  speciāli  sagatavotu Kultūras dienām. Apmeklētāju ir  800, lielākais skaits,  kāds
jebkad bijis atklāšanas ceremonijā. 

Viesu rindās redzams arī Rietumaustrālijas premjers un opozīcijas vadītājs ar kundzēm. No
ārzemju viesiem, minot tikai dažus - Māla ansamblis no Zviedrijas, mūzikoloģe, soliste un diriģente
L. Zobena no Anglijas un Dr.L.Ruperte no ASV. 

Pēc atklāšanas sarīkojuma Saules Jostas ansamblim pasniedz Plkv. V.Januma balvu. PDLK
uzved M.Zīverta Nafta. 

J.Zemītis  un  U.Siliņš  uzstājas  Raibajā  sarīkojumā  Randiņš pie  Gulbju  ezera un  saņem
brāzmainus aplausus. 

1981.gads. 
*Turpinās  sarakste  ar  Rietumkrasta  Portlandes  dziesmu svētku rīkotājiem Portlandē,  kas

notiks 1982. gadā. SLT ir atkal tāla ceļa jūtīs, šoreiz ar M.Zīverta Čūsku. Turneju organizē A.Apele.
Kā otru lugu SLT ansamblis ved sev līdzi H.Pintera Dzimumdiena. 

SLT uzstājas 16 pilsētās: Losandželosā, Sietlā, Kalamazū un Toronto , kur uzved abas lugas,
Indianapolē -  tikai Dzimumdienu, Denverā,  DeMoinā,  Lincolnā,  Mineapolē,  Filadelfijā,  Čikāgā,
Hamiltonā,  Vašingtonā.  Klīvlandē,  Priedainē,  Ņujorkā  -  tikai  Dzimumdienu,  Vašingtonā  -  tikai
Čūsku. Dzimumdienu noskatās 906 apmeklētāji un Čūsku - 2982.
 *Izcils  teātra  notikums ir  Māras Rozītes montāžas Rainis un  Aspazija  -  Illūzijas izrāde,
E.Ķipstes režijā. Pēc izrādēm Austrālijā ansamblis viesojas Anglijā un Zviedrijā.

1981. gada 18. novembrī E. Kipste saņem PBLA KF Goda diplomu par profesionāla līmeņa
iestudējumu. H.Kaupmanis saņem PBLA KF atzinības rakstu. Visbeidzot U.Siliņa  Kaleidoskops
1981. 

*31. KD šogad ir Brisbanē. Rīcības komitejas priekšsēdis Dr. V.Zolte, pēc profesijas ārsts, ir
jaunākais no visiem KD vadītājiem. KD atklāj Kvīnslandes pavalsts premjers Dž.Bjelke-Pītersens.
Ieradušies  vairāki  ārzemju  viesi  -  soprāns  I.Kurme  un  23  gadus  jaunais  komponists,  diriģents
Imants  Mežaraups,  kura  dziesmas  atskaņo  kopkora  koncertā  un  Bostonas  jauniešu  ansamblis
Kolibrī. Atklāšanas un kopkora koncertā piedalās arī SLVK.  Brisbanes DVDK uzved G.Griezes
komēdiju Bez siltām vakariņām. Šajās KD nav Raibā vakara. 

1982.gads. 
*U.Siliņš raksta par lugas Kade pārnāksi, bāleliņ tapšanu, šaubām, vai tā būs pietiekami

kvalitatīva,  utt. Portlande  grib  arī  raibo  sarīkojumu un to  nosaukt  par Tu  esi  Portlandē,  mans
draugs.

22. TF Melburnā SLT piedalās ar U. Siliņa jaunrakstīto lugu.  Festivāls  šogad iztiek bez
Paijām.

Pirms Portlandes brauciena ansamblis uzved A.Eglīša komēdiju Karmen, Karmen. A.Apeles
Kaleidoskops 1982 piedzīvo trīs izrādes. 

*SLT ansamblis dodas uz Portlandi. Autors stāsta: Beidzot klāt mūsu lielā diena. Bāleliņš ir
gatavs kult lielo Portlandes riju. Par Portlandes dienām un nedienām plašu aprakstu sniedz autors.

Pēc  ASV U.Siliņš  ar  dzīvesbiedri  Ilzi  dodas  uz  Eiropas dziesmu svētkiem Anglijā,  kur
atskaņos viņa vārdiem L.Zobenas komponēto kora dziesmu Jaunie zvani. Autors Dziesmu svētkiem
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veltījis atsevišķu nodaļu.
*Ar PBLA KF Atzinības rakstu apbalvots H.Kaupmanis. K.Gulbergs saņem Pulkv.V.Januma

balvu.
*18. novembrī divi latviešu jaunieši izkar uz Sidnejas tilta Latvijas karogu.
*Iznākusi A.Bērziņa grāmata Sidnejas latviešu biedrība 30 gados: 1952-1982.
*E.Ķipstem,  lai  iekļūtu JDV  universitātes teātra  institūta (N.I.D.A)  režisora skolas  gada

ilgajā kursā (Directing  Workshop), jāiestudē  kādu lugu angliski. Viņam palīgā dodas SLT ļaudis.
Pasākums vainagojas panākumiem.

*Septembrī R.Blaumaņa Trīnes grēki, ar ko SLT piedalās KD Kanberā.
No ārzemju viesiem - diriģents R.Zuika, kas pēc KD vada diriģentu kursus, un KD piedalās

kā viesdiriģents. Svētki bija pulcinājuši ap 1200 apmeklētāju un ap 400 dalībnieku. 
Ar tautasdeju  sarīkojumu  Kanbera  neapstrīdami parādīja,  ka  tā  ir  Austrālijas latviešu

tautasdeju  galvaspilsēta.  Sarīkojums ar 1200  skatītājiem atstāja ēnā kopkoru  koncertu. Par  Raibo
saietu U.Siliņš  raksta:  Cik gan ļoti  Austrālijas  publika  atšķiras no  ASV publikas!  Amīši  neprot
smieties. Ballē līksmo 900 viesu.

Kanberas apkārtnē tūlīt pēc KD notiek pirmā Austrālijas 3x3 nometne. Vieta saucas Birigai.
U.Siliņš vada teātra ievirzi. 

1983.gads. 
*SLT atklāj  sezonu ar G.Griezes komēdiju Tautieša Zupēna atmoda. U.Siliņš ar L.Veikinu

piedalās T.Kepinska lugā Duets vienai personai, ar kuru SLT stādīsies priekšā 23. TF Pertā.
14. jūnijā, Sidnejas Baltic Committee uzdevumā SLT uzved Alģirda Landsberga Pieci stabi

tirgus laukumā. Kaleidoskopa 1983 autore ir E.Rodzei-Ķīsele. Sezonu pabeidz ar A.Eglīša Leo.
*Uz 2. PLBA Dziesmu dienām atkal ielūgti U.Siliņš un SLT. Sarakste ar Rīcības komitejas

priekšsēdi J.Muchku rit  pilnā  sparā  jau  no1983.  gada sākuma. Muchks  raksta,  ka  Raibais
sarīkojums, ko viņš grib saukt par Tu esi Minsterē, mans draugs, pēc Visbijas parauga, ir budžetēts
apm. 4000 dolāru apmērā. SLT aicināts uzvest M.Zīverta Kurrpurrū. 

*Šis ir  mirstamais gads.  Melnā Dāma aizved sev līdzi  79 gadus  veco SLT aktrisi  Almu
Saivu, Melburnā rakstnieku Jāni Kalniņu-Sarmu 99 gadu vecumā, un Stokholmā 61 gadu vecumā
literātu Andreju Johansonu.

*23. RD notiek atkal Sidnejā. Ziemeļkalifornijas latv. b-bas teātra trupa iestudējusi U.Siliņa
komēdiju Vēstules no dzimtenes.
Sp.Klauverta piemiņas fonda balva piešķirta M.Eichmanei-Rozītei. 

*Kultūras dienas šogad rīko Melburna. Ciemiņi sabraukuši no malu malām: mūzikālā grupa
Kolibri, Stokholmas latviešu teātris, diriģenti A.Purvs (Kanada), I.Mežraups un M.Daukste no ASV,
M.Opeskins (Vācija),  rakstnieki B.Rubesa (Kanada),  A.Grasis,  O.Rozītis,  J.Rozītis,  J.Kronbergs,
J.Viesiens (J.Gulbītis) no Zviedrijas u.c.

Atklāšanas koncertā  piedalās  grieķiete  S.Akserlisa  un  baltvācietis  J.Vēgners,  abi
profesionāli operdziedoņi. Stella dzied arī solo kantātē Tēvijai. Savādi, ka tieši Melburnā ir vairāki
abu dzimumu  studenti  - ģimnāzisti, kas labi iemācījušies latviešu  valodu. Viens  latviski runājošs
austrālietis dejo tautas dejas. J.Zemītis ar panākumiem raujas pa Raibo vakaru viens pats. 

ALT uzved Raiņa Pūt vējiņi.
Noslēgumā KD balle, kur līksmojas  900 apmeklētāju pie  Kolibri  deju mūzikas un 1983.

gads ar to pašu ir galā. 

1984.gads. 
*Latviešu preses biedrības  Austrālijas kopas un  SLB apgādā iznāk U.Siliņa lugu  krājums

Kade pārnāksi, bāleliņ ar 5 lugām un A.Mednes piezīmēm par autoru. 
U.Siliņam piešķirta Spodra Klauverta piemiņas fonda balva, ko pasniedz 18. novembra aktā.

Citācijā rakstīts,  ka  balva  piešķirta  lugu  rakstniekam,  feļetonistam,  aktierim un  sabiedriskajam
darbiniekam Uldim Siliņam par nopelniem latviešu teātrī visā brīvā pasaulē.

*Septembra mēnesī miris literāts Hugo Kaupmanis, otrs ceļinieks ir aktieris Jānis Dzintars
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Ķauķis.
*24. TF ir atpakaļ Sidnejā. SLT reprezentējas ar M.Zīverta Kurrpurrū.  Mēnesi vēlāk SLT

piedalās 2. PBLA Dziesmu dienās Minsterē. Šim pasākumam veltīta atsevišķa nodala. 
*Šogad KD notiek Tasmānijas salā. Rakstīt KD lugu aicina U.Siliņu. Luga saucas Ir akmeņi

raud - vingrinājums minorā. 
Luga oriģinālā versijā iespiesta  Jaunajā  Gaitā un Dr. V.Hausmaņa Trimdas lugas II. Tā ir

uzvesta Austrālijā, Kanadā, ASV, Zviedrijā, Anglijā un arī Latvijā. Pēc Vēstules no dzimtenes šī ir
Siliņa visvairāk spēlētā luga. 

Neapmierināts ar pirmās versijas tekstu, autors lugu 1990. gados uzraksta  angliski –  Even
stones cry un, to ņemot par pamatu, uzraksta otro latviešu variantu, kas tika izdots Ievanda apgādā.
Kaleidoskops 1984 pieder Siliņa spalvai. 

10. novembrī Sidnejā Ir akmeņi raud pirmizrāde. Atsauksmes labas.
Tasmānijā  dzīvo  150  latvieši,  un  ne  jau visi  vienā  vietā.  Gadiem ilgi  tasmānieši  bija

cīnījušies par tiesībām rīkot KD savā  pavalstī un rezultāti pārsniedza visu cerēto, jo  ierodas 500
viesu, pat no ASV, Kanadas un Eiropas. SLT viesojas ar U. Siliņa jaunrakstīto lugu un Tasmānijas
Kaleidoskopu. Visbeidzot lieliska balle pie balti klātiem galdiem ar lepnām vakariņām. KD beidzās
ar atlikumu.

1985.gads. 
*Vasaras vidusskolā (turpmāk VV) Kursā šogad 111  skolnieku  - lielākais skaits, kāds 11

gadu pastāvēšanas laikā bijis. Kopā ar audzinātājiem,  skolotājiem un saimniecības darbiniekiem -
160. Nometne atrodas stundas braucienā no Adelaides. Šis Kursā ir pēdējais gads, nākošgad skola
pārceļas uz Dzintariem.

20.  janvārī  -  Dzintaru iesvētīšana.  Dzied VV koris.  Seko laicīgā daļa.  Norisi  latviski un
angliski  vada  U.Siliņš,  jo  piedalās  arī  austrāliešu  politiķi  no  abām  partijām. Dzintarus atklāj
Latvijas konsuls Austrālijā E.Dēliņš.

*Maijā Sidnejas latviešu teātra  literārā sekcija  atskatās  uz  35  darbības  gadiem.  Atmiņu
stāstos un  ar  lugu  fragmentiem tiek  pieminēts  dibinātājs Sp.Klauverts.  Sekciju vada  E.Rodze-
Ķīsele.

Jūnijā - A. Eglīša Māris un Baiba, K.Gulberga režijā. Tēlotājos K.Gulbergs un L.Veikina. Ar
šo lugu  SLT viesojas Melburnā,  25.  TF  Adelaidē,  Pertā,  Brisbanē  un 3. PBLA Dziesmu  dienās
Minsterē. 

Novembrī E.Kestnera Emils un Berlīnes zēni, U.Siliņa režija un dramatizējums. Toronto DV
teātris uzved U.Siliņa lugu Ir akmeņi raud. 10.  Rietumkrasta Dziesmu svētkos Vankuverā uzvesta
U.Siliņa komēdija Vēstules no dzimtenes.

*Saules josta un Sidnejas latviešu jauktais koris  uzstājas Shell folkloras festivālā Operas
namā.

*Beidzamais gada pasākums - KD Pertā. U.Siliņš aicināts organizēt un uzstāties Raibajā
vakarā. Ir vesela guba viesu - talantīgais ASV dziedoņu ansamblis Kolibrī (sastāvā komponisti un
mūziķi  I.Mežraups,  Mārtiņš  un  Pēteris  Aldiņi,  komponiste  -  trompetiste  A.Kuprisa,  vijolniece
L.Padega, čelliste P.Ambroze) un diriģents M.Opeskins no Vācijas.

35. KD vadonis ir mācītājs L.Mušinskis. No sarīkojumiem - Referātu rīts, kopkora koncerts,
Rakstnieku un dzejnieku cēliens. PLDK izrāda G.Griezes komēdiju Te runā Stariņš. 

1986.gads. 
*Autors raksta par sociāldemokrāta Viļņa Zaļkalna nedienām ar nacionālo spārnu.
*Vasaras  vidusskolas jaunajā  mītnē, Normanvillē šogad 120 audzēkņi.  Rekordskaitlis! Tur

tajā pašā laikā dzīvo un strādā 57 darbinieki, ieskaitot skolotājus un audzinātājus. Audzēkņi uzved
U. Siliņa pasaku lugu Aijā žūžū, lāča bērns.

*U.Siliņa  drāmu Ir  akmeņi  raud uzved  Kanadā,  Anglijā,  ASV  un  Zviedrijā. U.Siliņa
dziesmotais Kaleidoskops  1986  Sidnejā  izpelnās  atzinību.  Viņa  jaunā  luga  ir  farsiskā  komēdija
Precinieks, ko iestudējusi Linkolnas teātra kopa. 
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*Ar  A.Eglīša  Jolantu  Durbi L.Veikina  svin  savu  30  gadu  atceri  skatuves  darbā.  Pēc
pirmizrādes notiek Lijas godināšana.

*  Uz mūža mājām dodas  ALT aktrise  Guna Kaziņa,  Vasaras  vidusskolas  vadītāja  Anna
Ziedare,  recenzente Ņina  Luce un sabiedriskais darbinieks Eduards Šmugājs  un PLDK režisors
Arvids Zīle.

*26.  RD  notiek  oktobra  mēnesī  Sidnejā.  Noslēgumā  E.Lēmanes,  E.Lejas,  U.Siliņa
Rakstnieku dienām veltīta skeču izrāde. 

*Kultūras dienas šogad ir baznīcu pilsētā (City of Churches) Adelaidē, nu jau 36. pēc kārtas.
Dienvidaustrālijas pavalsts atskatās uz saviem 150 pastāvēšanas gadiem, un mūsu KD ir ietilpinātas
svētku  programmā.  Interesanti  atzīmēt,  ka  Dienvidaustrālija sevi  dēvē  par  Festivālu pavalsti
(Festival State)  un viņu Adelaides fetivāla  (Festival of  Arts) sākumi  atrodami latviešu Kultūras
dienās - Adelaide sāka organizēt savus festivālus pēc KD parauga.

Adelaides KD ir 17 lieli sarīkojumi. Mājas tēvi uzved A.Brigaderes Princese Gundega un
karalis  Brusubārda,  sidnejieši Raibajā pēcpusdienā rāda  Adelaides Kaleidoskopu,  un  pasaules
ansamblis  -  A.Eglīša un  A.Jansona  mūzikli Homo  Novus.  Režisors  Māris  Ubāns. U.Siliņu  un
L.Veikinu aicina ņemt dalību kā aktieriem un palīgrežisoriem. 

1987. gads.
*1987. gads ir smags gads. Pirmkārt - SLT ir uzaicināts piedalīties PBLA rīkotajās Dziesmu

dienās un Kultūras svētkos ar Anšlava Eglīša lugām Jolanta Durbe,  Māris un Baiba un U.Siliņa
reviju Tu esi Minsterē, mans draugs II.

Pēc Dziesmu dienām grupa Austrālijas latviešu nolēmuši braukt uz  Latviju.Tur ir sāk pūst
jauni vēji.

Maija mēnesī K.Gulberga režijā M.Zīverta Smilšu tornis ar ko SLT piedalās 27.TF Pertā. 
*U.Siliņš ar L.Veikinu saņem oficiālu ielūgumu piedalīties 1988.g.  Kultūras dienās un 26.

Daugavas Vanagu dienās Straumēnos.
 Vasaras viduskolā U.Siliņa režijā uzved viņa lugu Šurturitnekuršistasitnekas.

Sidnejā Sestdienas skolas audzēkņi uzved U.Siliņa Didzi un Sargenģeli. ALT uzved Didzi un
Sargeņģeli Melburnā. KD rīcības komiteja Sidnejā ir pieņēmusi U.Siliņa No Kurzemes bērniņš biju
par KD lugu.

*18. novembra svinībās režisors I.Sveilis saņem PBLA Kultūras fonda balvu.
*Dziesmu  dienas un Kultūras svētki  Minsterē ir vesels  teātru šmorgašbords. Vēl piedalās

Stokholmas latviešu teātris ar diviem uzvedumiem: Jura Rozīša sacerējumu pēc A.Brigaderes lugas
Lolitas Brīnumputns un A.Alunana Seši mazi bundzenieki. Sanfrancisko Mazais teātris viesojas ar
I.Žamiaka  traģikomēdiju Hamilkara kungs, Austrālijas Saules Josta ir  atvedusi  Čāpiņu Jāņa
precības, A.Grašis -  latviešu folkloras un etnografijas daudzinājums Raibie cimdi. Tautdejniekiem
vēl ir savs lieluzvedums. 

Apvienoto kora koncertu vada diriģenti no 5  patvēruma zemēm.  Kur vēl solistu koncerti,
klavieru koncerti, vijoles koncerti, ērģeļu koncerti, Piecīšu koncerti. 

Svētdien,  2.  augustā:  Satikšanās pils  parkā ar  priekšnesumiem,  atspirdzinājumiem,
uzkodām, parka apskati,  tad atklāšanas akts un koncerts Ir kāds  notikums, kas padara šo aktu par
sevišķu un neaizmirstamu - dalībniekus iepazīstina ar no PSRS izraidīto Rolandu Silaraupu. Plkst.
15.00 svinīgs, karogots gājiens uz Doma baznīcu. Dievkalpojums. Vakarā - Čāpiņu Jāņa precības.
Un tā dienu pēc dienas, no sarīkojuma uz sarīkojumu. 

*Pēc  Dziesmu dienām austrāliešu grupa dodas ar kuģi uz Somiju, un tad ar krievu kuģi
Georgs Ots uz Tallinu. Tālāk ar inturista autobusu uz Rīgu.

Ilzes radi noorgnizējuši braucienu ar konservatorijas autobusiņu uz Gaujienas Anniņām, kur
pasaulē nākusi Ilze Siliņa. Ciemi Carnikavā un citur. Tad laiks braukt mājās.

*19. decembrī  No Kurzemes bērniņš biju iziet tautās.  Iestudējuma laikā režisors I.Sveilis
nopietni saslimst, un režijas nasta uzguļas autora pleciem. 

Šīs ir pēc kārtas 37. KD Sidnejā. Viesojas londonieši - soprāns L.Zobena un pianists L.Īsts.
SLT izrādi  KD  atreferējumā AL, cita starpā,  vērtē  arī  redaktors/izdevējs  E.Dēliņš:  „No
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Kurzemes bērniņš biju“ izrāde SLT iestudējumā, galvenā režisora Imanta Sveiļa vadībā, iezzīmēja
vienu no Austrālijas 37. KD galotnēm.

1988.gads. 
*Mūžībā aiziet kontroversālais dzejnieks Teodors Tomsons. Viņa gaitas aprakstītas nodaļā

Nekas nav mūžīgs, dziesminiek.
*Komponists  A.Jansons  aicina  U.Siliņu  un  J.Zemīti  piedalīties  Pasaules  ansamblī,  kas

uzvedīs ASV dziesmu svēkos Indianopolē  Princesi Gundegu.  Libreta autors ir Vilnis Baumanis.
Režisors M.Ubāns. Piedalīsies arī Laila Saliņa no Cīriches operas un Pauls Berkolds no Teksasas
operas. U.Silņš tēlos Garzobju karali un Melno burvi, J.Zemītis - Žņaudzēju. Mēģinājumi notiks
Ņujorkas draudzes īpašumā Katskilu kalnos. Par šo notikumu U.Siliņa atmiņas publicētas dienas
grāmatas veidā. Seko izrāde Ņujorkā un pēc tam izrādes Dziesmu svētkos Indianopolē. Publika
saņem Gundegu ļoti jūsmīgi. Atmiņās ir pārpublicēts raksts no Jaunās Gaitas: Ak, kungs un ķēniņ,
ko tu izdomā. Dziesmu svētkos piedalās arī Toronto DV teātris ar G.Griezes lugu Pa aizaugušām
takām.

No ASV U.Siliņš dodas uz Londonu, kur lidlaukā satiekas ar L.Veikinu un tad tālāk uz
Vanagu dienām Straumēnos. Abi uzved U.Siliņa reviju Straumēnu Kaleidoskops. Autors uzstājas ar
humora programmu  Tautas dziesmas un mēs un otrā daļā  Latviešu karavīrs mūžības gaismā. Vēl
svētkos piedalās Stokholmas latviešu teātris, operas solists I.Pētersons, vīru dubultkvartets.
 Žurnālā  Jaunā Gaita, nodaļā  Mana pirmā vīra otrā sieva U.Siliņš raksta par savu kolēģi,
režisori un aktrisi Liju Veikinu. Tā Liju dēvē Ulda dzīvesbiedre Ilze Siliņa.

*Nākamais  uz  menu  -  U.Siliņa  Kaleidoskops  1988.  Bez  Kaleidoskopa SLT ir  vēl  divi
uzvedumi - G.Griezes komēdija  Vēlreiz Krautštatē, ko kritiķi nopļauj līdz zemei, un R.Blaumaņa
Indrāni.

*Siliņa  pastkaste  ir  pilna  vēstulēm.  Dr.  E.Andersons  aicina  Siliņu  uzstāties  latviešu
salidojumā Tobago. Ir arī citas interesantas vēstules.
 *Šogad  KD  ir  Brisbanē.  Siliņš  ar  Zemīti  aicināti  novadīt  Raibo  pēcpusdienu.  viesojas
Latvijas folkloras grupa Iļģi - pirmās Latvijas bezdelīgas, kas piedalās Austrālijas latviešu Kultūras
dienās. No ASV uzstājās ar lieliskiem panākumiem dziedonis P.Berkolds. Vēl piedalās Saules Josta
ar  Sk.Darius  horeografēto  Iz  pūra lādes (pirmuzvedums).  Brisbanieši  uzved Blaumaņa  Ļaunais
gars. Tālo ceļu no Adelaides uz Brisbani mērojis Ed.Karika dibinātais un vadītais Latviešu festivāla
orķestris, pianiste M.Biezaite un citi ansambļi no tuvienes un tālienes. Un tā 1988. gadam ir gals
klāt.

1989.gads. 
*Nodaļā Uldis Grasis un sers Vombets U.Siliņš stāsta par saviem piedzīvojumiem ar abiem

kultūras darbiniekiem un publicē saraksti ar ārzemēm, kurā prominenti figurē Gunāra Griezes vārds
un viņa izdarības, kā arī citātus no satiras un humora žurnāla Rūgtais Apīnis. 

Aprīlī SLT uzved U.Siliņa par jaunu tulkoto N.Kauarda komēdiju Mīlas virpulis. 
Teātra festivāla lugai Adelaidē SLT izvēlas L.Stumbres Zīmējumi smiltīs. Aktieri ir tikai trīs -

L.Veikina, J.Zemītis un U.Siliņš. Vēl piedalās ALT ar M.Zālītes Pilna Māras istabiņa un ALTA ar
M.Bumbiera Vienas ziemas hercogs.

Oktobrī  SLT uzved A.Eglīša  Spēle ar  brāļiem.  Austrālijā  viesojas Valkas  pilsētas  Tautas
teātris. 

*Arī šis gads ir bijis pilns priekiem un bēdām. Uz Viņsauli aiziet nenogurstošā sabiedriskā
darbiniece, melburniete Laila Ļauļa un SLT dekorātors, gleznotājs Džems Krīvs. 

*Laras grāmatu kluba apgādā, iznāk AL redaktora un žurnālista A.Zariņa grāmata Bites un
bumerangs: latvieši piektajā kontinentā. 

*Gada beigās - KD Melburnā.  U.Siliņš dzied korī  un piedalās  Raibajā pēcpusdienā.  No
jaunumiem - svētku gājiens pa pilsētas ielām, kas ilgst 30 minūtes, un jauniešu koris Daugaviņa ar
49 dziedātājiem, diriģenta Kārļa Beinerta vadībā.  Korim līdzi atbraucis arī  komponists  Zigmārs
Liepiņš, kas veic pavadījumus.  Daugaviņas koristi dzied līdzi apvienotajiem koriem, kas lieliski
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paceļ sarīkojuma kvalitāti.
Vēl  no  Latvijas  viesojās  kokļu  ansamblis  Rāmava.  Kantātes  Tēvijai solo  dzied  operas

soliste, grieķiete Stella Akserlisa. ALT uzved A.Brigaderes  Maija un Paija. Protams, ir vēl tautas
dejas, koncerti, priekšlasījumi un Raibais vakars.

Visbeidzot balle un Jaunais gads. 1990. gads ir SLT Latvijas gads.

1990.gads. 
*U.Siliņš  dodas  darba  pensijā  un  raksta  par  savu  darbu  un  atvadīšanās  svinībām  pie

Austrālijas Telekoma.
Sanfrancisko Mazais teātris ar labiem panākumiem uzvedis U.Siliņa lugu Ir akmeņi raud.
*Austrālijā viesojas Nacionālā teātra ļaudis ar H.Gulbja Oliveru. 
*Bez teātra ļaudīm no Sidnejas izlido 74 cilvēku liela grupa uz Latvijas Dziesmu svētkiem!

U.Siliņš  sīki  apraksta  braucienu,  tikšanos  ar  teātra  ļaudīm,  radiem,  draugiem,  Jāņu  svinībām,
Dziesmu svētku norisi, turneju pa Latviju, priecīgiem un ne tik priecīgiem notikumiem.

8. decembrī Smiļģa muzejā, Vienas teātra izrādes ietvaros, uzved U.Siliņa Ir akmeņi raud,
Ainas Matīsas un Arnolda Liniņa režijā.  Ģirta  lomu tēlo Modris  Gross  no Stokholmas latviešu
teātra.

1991.gads. 
*Sidnejieši  ir  atkal  ceļa  jūtīs.  Uz brīvo  Latvi  kuģīts  peld,  kā  vēlāk  Kaleidoskopā dzied.

Šoreiz tas peld ar Anitas Apeles tulkoto un režisēto Gintera Grāsa lugu Onkulīt, Onkulīt. Ansamblī,
ieskaitot režisori, ir 8 cilvēki. Izrādes pašu mājās notiek aprīļa beigās, bet jūnijā - Staicelē, Rīgā,
Limbažos un Jelgavā.

Kamēr daļa no teātrniekiem raujas pa Latviju, K.Gulbergs iestudē Harija Gulbja komēdiju
Mans mīļais,  mans dārgais (Burvja  paklājs).  Arī  U.Siliņam, L.Veikinai  un J.Zemītim ir  lomas.
I.Rodžera AL raksta: Galvenais precētais pāris (L.Veikina un U.Siliņš) ķildojās, lamājās un salīga
mieru ar uzjautrinošu rakstura uztveri un skatuves meistarību. Viskomiskāko skatu sagādāja Uldis
Siliņš ar savām mierīgajām reakcijām, klausoties sievas garo pārmetumu tirādi.  Ar šo lugu SLT
piedalās 31. TF Sidnejā. Vēl piedalās ALT ar L.Stumbres Spoži sarkans autobuss. Septembrī SLT
uzved M.Zīverta lugu Cenzūra.

1991. gada nogalē U.Siliņa Kaleidoskops 1991. Tā ir viņa beidzamā no viena gala līdz otram
rakstītā  revija,  tāpat  kā  Mans mīļais,  mans dārgais ir  viņa beidzamā luga kā aktierim Sidnejas
latviešu teātrī. Ar tematiku autoram laimējas, jo 1990. gadā Sidnejā viesojās E.Rozenštrauhs ar savu
svītu - dzīves biedri Pērkoni un dziedoni Vilcāni.

*1991. gada 6. janvārī no Šīssaules šķiras viena no SLT dibinātājām, aktrise un režisore Lita
Zemgale.  Viņa ir  novēlējusi savu ķermeni medicīnas fakultātei,  kas teātrniekiem ir pārsteigums.
Viņa paliek bez Skaidu spilvena. Kolēģi tomēr sanāk kopā uz Litas piemiņas brīdi.

*Izdevniecības Mežābele apgādā ASV Iznākusi  V.Ruņģes  Latviešu literatūras darbinieki
Rietumu pasaulē.

*KD ir šogad Adelaidē. Rīcības komitejas priekšsēde - Jolanta Lūse.

1992. gads. 
*Režisors Imants Sveilis Aizsaulē. U.Siliņš nodaļā  In memoriam raksta savas atmiņas par

Sveili kā cilvēku un mākslinieku.
*Vēl pāris vārdi par SLT uzvedumiem 1992. gadā. SLT uzved vēlreiz U.Siliņa bērnu lugu

Šistasitnekasšurturitnekur. Gandrīz visi aktieri ir jaunieši.
*32.  TF  SLT  piedalās  ar  A.Aikborna  Esiet  pazīstami. Sniegumu  Adelaidē  recenzente

L.Kukure AL raksturo diviem vārdiem: Brīnišķīga izrāde! ALT festivālā uzved ar G.Priedes Nakts
pirms mājām un ALTA - M.Zīles Visi ceļi ved uz Pločiem. 

*Latvijas Televīzijā uzņemta U.Siliņa komēdija Vēstules no dzimtenes. Pirmizrāde - 9. aprīlī.
*Nodaļā  Melnie autors sakopojis  datus  par SLT tehnisko personālu.  Nodaļā  Uz Višķiem!

autors  sīki  apraksta  notikumus  3x3  nometnē.  Siliņa  darba  lauks  ir  avīze  Tauriķis (Tauriķis  -
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dzeramais rags)
*Žurnāla  Karogs 3. numurā publicēts U.Siliņa raksts  SPODRIS I, bet  Māksla 1. numurā -

Mēs dzimām uz soliņa parkā.
Neatkarīgā  Cīņā U.Siliņa  bilde  un  paziņojums:  Teātra  muzejs  šovakar  sešos  aicina  uz

Rietumos  pazīstamā drāmaturga,  aktiera,  žurnālista  un  humorista  Ulda  Siliņa  personālvakaru.
Biļetes maksās tikai 10 rubļu, savu honorāru autors atvēlējis Smiļģa muzejam.

*42.  KD Sidnejā  vada  Dr.  Juris  Ruņģis.  SLT uzved M.Zālītes  Pilna Māras istabiņa un
A.Apeles dziesmu un rotaļu sakopojumu Skola kā nekad! 

U.Siliņš ar J.Zemīti un L.Veikinu, vada KD Raibo vakaru. Sarīkojums sākas no beigām - ar
puķu pasniegšanu un klanīšanos. Piedalās dziedone Lilija Sīle un Maranas ansamblis no Latvijas,
Valta Pūces vadībā, u.c.

Un tas lielos vilcienos ir viss...

Uldis Siliņš, 2015.g. vasarā, Rīgā.

Uldis Siliņš (pa labi) ciemos pie grāmatas ievada autora Mg. philol., Dr. hist. h.c. Induļa Ķēniņa
Valdemārpilī. 2015.g. jūlijs.
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