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Anno 1980

Pēdējo šo dziesmu dziedu – Mārtiņš Eduards Siliņš Aizsaulē 
– Bezkaunīgie veči – Uz Portlandi – Uz Kultūras dienām Pertā 
– Nedaudz vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu dabu –  

beigtu, dzīvu...

1970. un 1980. gados Pertas latvieši 21. augustā rīkoja Melnās lentes dienu, kurā izgāja pilsētas centrā 
demonstrācijās, lai protestētu pret Molotova-Ribentropa paktu.

Attēls no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.
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PĒDĒJO ŠO DZIESMU DZIEDU

17. RD 1980. gadā Spodrim 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. Puse no Spodra mūža ir bijusi veltīta šai  
sekcijai. Sarīkojums paredzēts 1980. g. 11. maijā ar Bārdas dzejas uzvedumu Zemes 
dēls un H. Kaupmaņa referātu Dažas iezīmes Fr. Bārdas dzejā. Uzvedumu iestudēs 
Spodris un Māra Rozīte.

Trīs dienas pirms sarīkojuma naktī no 8. uz 9. maiju Spodri naktī vēlreiz apmeklē 
Melnā dāma, un šoreiz vairs neaiziet tukšām rokām. Apjomīga sirdstrieka.

Beidzamie mirkļi nav bijuši viegli, viņš gulējis uz grīdas sāpju pārņemts. Beidzot 
atbraukusi Sarkanā Krusta mašīna, bet ceļā uz slimnīcu straujais dzīves skrējiens jau 
bijis apstājies.

Nākamā dienā man zvana Ivars Apelis: Tu jau drošvien esi dzirdējis par Spodri?  
Ko dzirdējis? Es neko neesmu dzirdējis, bet tai brīdi es jau zināju, ko Ivars man teiks 
– Spodra vairs nav.

Pēc sarīkojuma draugi bija plānojuši atzīmēt Spodra 60. dzimšanas dienu, kas 
gan jau bija pagājusi.

Kā tas varēja notikt? Tādi cilvēki kā Spodris ir nemirstīgi! Un tomēr. Viņš ir 
aizgājis, un krūtīs ir palicis savāds tukšums. Tāds tukšums.

Kā Elga Leja savā atvadu dzejolī raksta:

Kā puķe liekta melnā negaisā,
Kā putnu spārni lauzti skrējienā,
Kā akmens cirtiens sirdī pukstošā
Sāp tava aiziešana, draugs…

Prese rakstiem pilna. Jauks, īss nekrologs arī no redaktora E. Dēliņa AL:

Grūti pieņemt, ka šī unikālā cilvēka vairs nav. Viņš bija neparasta personība 
– ideju cilvēks un reizē darītājs, tādu kombināciju reti gadās sastapt. Viņa dzīvē 
izvestās idejas – Kultūras dienas, Rakstnieku dienas, Teātru festivāls. Ar vienu jau 
būtu pilnīgi pieticis.

Man patīk Zariņa raksts.
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Latviešu trimdas saime, kā katra civilizēta sabiedrība, sadalījusies dažādās in-
terešu grupās, kas vairāk vai mazāk instinktīvi saplūst vienā saimē tad, ja jāatceras 
kāda lielāka svētku diena, vai arī kad, nestundai sitot, sabiedrība jūtas apdraudēta 
savā tālākajā eksistencē.

Tādu sāpju un vienotības dienu piedzīvoju, kad Sidnejas latvieši atvadījās 8. mai-
jā no aizsaulē aizgājušā Spodra Klauverta. Nāca rakstnieki un aktieri, tēlotāji māk-
slinieki un dziedātāji, bijušie karavīri un sportisti, jauniešu organizāciju dalībnieki 
un studenti. Nāca teātra izrāžu un literāro vakaru klausītāji, izstāžu skatītāji. Simti 
un simti, bet kapličā varēja pabūt tikai desmiti. (Zariņš A. Sāpju un vienotības zīmē. 
AL, 1980. g. maijs)

Atbraukusi no Melburnas arī E. Lēmane, kas saka pie zārka atvadu vārdus. At-
vadu vārdi no organizācijām, no draugiem un paziņām. Mēs, teātrnieki, no Spodra 
atvadāmies ar tradicionālo Fr. Bārdas Skaidu spilvenu.

Es ierosinu dibināt Spodra Klauverta piemiņas fondu. Bēru mielastā uz vietas 
tiek saziedoti 600 dolāri fonda pamatkapitālam. Fonds pastāv vēl šodien. Katru 
gadu tas piešķir kādam izcilam Sidnejas latvietim naudas balvu, ko pasniedz 18.  

Dziesmu lapiņa Sp. Klauverta bērēs.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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novembra svinībās. 
Divās dienās fondā iemaksā vairāk nekā 1000 dolārus. Mani ievēl par fonda val-

des priekšsēdi. Mēs balvām lietosim tikai uzkrātos bankas procentus un apbalvosim 
cilvēkus par izciliem sasniegumiem literatūrā, drāmā vai kādā citā latviešu kultūras 
jomā.

SLB nolemj izdot ilustrētu piemiņas sējumu ar lugām Spēka dēls un Augstiene 
276, kā arī viņa darbu un sabiedriskās dzīves plašāku apskatu un vērtējumu.

Spodris Klauverts – piemiņas grāmata iznāk 1981. g.,Vāku zīmējis H. Norītis,  
V. Motmillera fotogrāfijas, L. Bērziņas apcerējums par Sp.Klauvertu – cilvēku, sa-
biedrisku darbinieku un dramaturgu. 

Man jāsagatavo lugas iespiešanai un līdz ar to līdzi nāk morāla problēma: vai 
man ir tiesība ko mainīt? Atstāt, kā ir, lai ļaudis par mana drauga veikumu saka: Vai 
Dieviņ, tas nu gan ir amatieriski! Es savu redaktora zīmuli laidu darbā tikai vienā 
skatā, kur autors ainas vidū liek krist priekškaram, rauj to atkal vaļā, pēc pāris tei-
kumiem priekškars atkal ciet, lai atkal tūlīt pēc tam vērtos vaļā. Es nosvītroju biežo 
priekškara lietošanu. Tas viss.

Es nedomāju, ka viņa forte bija dramaturģija, lai gan man patika viņa Spēka dēls 
un Etide. Reizē ar Etidi viņš saraksta arī viencēlienu Tikai piecas minūtes, 1967. g. 
– orvelisku grotesku Viņa Ekselence un 1972. g. Divi bija, ko 1979. g. pārstrādā ar 
nosaukumu Toms Kaspars. Domāju, ka tā ir viņa vājākā luga.

Spodris bija kompleksa personība. Viņš nelīda vadošos amatos, bet bīdīja lietas 

Vāks un titullapa SLB 1981. g. izdotajai grāmatai Spodris Klauverts. Piemiņas grāmata.
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uz priekšu no aizkulisēm un darīja melno darbu. Viņš bija SLT sekretārs, visus ama-
tus ārpus teātra es nemaz nemēģināšu uzskaitīt. 

Viņš bija visa diletantiskā nīdējs, vienmēr ļoti pašpārliecināts par savu spriedumu 
pareizību un tāpēc attiecībās ar citiem darba darītājiem neelastīgs, kas viņu dažkārt 
noveda konfliktā ar citādi domājošiem. Viņš nepazina kompromisu

Spodris gandrīz divdesmit deviņus gadus vadīja Sidnejas latviešu literāro dzī-
vi. Vienu gadu Spodra dzīves laikā sekcijas vadību bija jāuzņemas man. Es šo  
amatu nedz gribēju, nedz biju tam gatavs. Sekcijas darbs praktiski apstājās. Paldies  
Dievam, viņš atkal atgriezās amatā. 

Literārā sekcija bija viņa gara bērns – viņš to baroja, auklēja un vadīja kā gādīgs 
tēvs soli pa solim un kad tā bija tīņu gados, turēja stingri grožos. Sidneja ilgus ga-
dus lepojās ar savu literāro simtu – simts apmeklētājiem katrā sanāksmē. Tas bija 
Spodra un viņa asistentes, režisores Lijas Gailītes nopelns. Cilvēki devās uz li- 
terārajiem sarīkojumiem kā uz svētkiem. Sak, skatīsimies, ko nu Klauverts būs atkal  
izdomājis?

MĀRTIŅŠ EDUARDS SILIŅŠ AIZSAULĒ

Pēc sešām dienām dvēseļu zvejnieks ir atkal klāt un viesojas manā ģimenē.
Tēvs jau bija piedzīvojis smadzeņu triekas lēkmi, un savas dienas vadīja mājās. 

Sevišķi grūti gāja ar mazgāšanos. Uz dušas telpu viņš aizgāja pats, apsēdās krēslā un 
bieži noģība. Šaurās telpas dēļ man bija tikpat kā neiespējami viņu dabūt ārā, kamēr 
viņš atkal atgriezās pie samaņas.

Es vairs neatceros, kāpēc mēs otrreiz devāmies uz slimnīcu, bet tur viņam uznāca 
otra lēkme. Es to spriedu no viņa acīm, bet viņš vēl spēja runāt. Bija sākusies ķer-
menī saindēšanās, medicīnisko terminu neatceros. 

Braucam uz Intensīvās aprūpes nodaļu (Intensive care ward). Viņš man prasa: Vai 
tad tiešām nekā vairs nevar darīt? Kad domāju par tēvu, šie vārdi man ir skanējuši 
ausīs visus šos gadus, it sevišķi rakstot šīs rindas. Dienu pirms tēva nāves es viņu uz 
brīdi apciemoju. Kad es gāju prom, viņš intensīvi raudzījās man pakaļ kā zinādams, 
ka redz mani pēdējo reizi. Nākamā dienā, kad gatavojos atkal pie viņa braukt, zvana 
telefons. No slimnīcas. Tēvs miris.

Aleksandrs Zariņš A.L. raksta:

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 un mūsu kultūras dzīvei.

8. maijā negribējās ticēt ziņai, ka veļu pulkam pievienojies 60 gadu vecais Spo-
dris Klauverts un tieši nedēļu vēlāk šīs zemes gaitas pārtrauca Mārtiņš Siliņš, ilg-
gadīgais Sidnejas latviešu biedrības valdes priekšsēdis, visu Kultūras dienu kopkoru 
dalībnieks, pirmā Austrālijas latviešu sabiedriskā nama cēlājs, režisors, aktieris, 
komponists, diriģents, sadarbības veicinātājs, bet visam pāri latvietis un kristietis.
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Tēva izvadīšana notiek no Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes baznīcas Haumbušā. 
Pavadītāju pulkā bija pārstāvēta visa Sidnejas latviešu sabiedrība un bērinieku 

pulkam pietrūka solu, tādēļ daudzi palika stāvam pie baznīcas ieejas. (...) Šķirs-
tu rotāja sarkanbaltsarkanu ziedu vainags, un ziedu klāsts nosedza altāra kāpnes. 
Goda sardzē sākumā stāvēja SLB valdes locekļi (...), vēlāk tos nomainīja jauktā kora 
un rokdarbnieču  kopas dalībnieces (...), tērpušās tautastērpos.

Sēru dievkalpojumu ievadīja, kopēji dziedot Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. 
Vienības draudzes mācītājs V. Voitkus atvadu vārdiem bija izvēlējies Davida 90. 
Dziesmu. (...) Lūgšanu teica Sidnejas draudzes mācītājs J. Krauklis. Dievkalpo-
jumā dziedāja Sidnejas vīru koris, B. Adijāna vadībā, un Vienības draudzes koris,  
M. Liepiņas vadībā. Šķirstu no dievnama iznesa un goda sardzē līdz izejai stāvēja 
vīru kora dalībnieki.

Kapsētā atvadu runa pēc atvadu runas. Pēdējie sveicieni nāk no visiem Austrāli-
jas centriem, organizācijām, privātpersonām, arī no igauņu un lietuviešu kopienām. 
Visbeidzot Skaidu spilvens, I. Sveilim noliekot vainagu. Vienkāršais zvejnieks ar lau-
vas sirdi un mākslinieka dvēseli bija izbeidzis šīs zemes gaitas. (Zariņš A. Atkal liels 
zaudējums, Mārtiņš Siliņš pēdējā gaitā Sidnejā. AL, 1980. g. jūnijs)

Mana tēvamāsa Elza Siliņa-Pūce no Bostonas raksta:
Vismīļākā atmiņa no bērnu dienām: ziemas vakaros mūsmājās brālis sēdēja uz 

manas gultiņas malas un lasīja Peru Gintu. Ozes nāves ainu viņš zināja no galvas, 
un arī man tā likās aizgrābjoši skaista.

Nu viņš ir aizsniedzis mirdzošo Sorija Morija pili, tik es nepavadīju viņu pēdējā 
gājienā. (Elza pie viņa dodas 1997.gadā, arī 15. maijā).

Man patīk, kas rakstīts SLB Informācijas biļetenā, 1980. gada 2. jūnijā:
Siliņš Mārtiņš svešas zemes robežās veidoja pats savu Latviju – tas bija Sidnejas 

latviešu nams.
1980. g. M. Siliņa vārdā nosauktajā Latviešu jaunatnes darbības veicināšanas  

fondā ir $1182,25.

BEZKAUNĪGIE VEČI

1979. gadā visa mana enerģija bija iztērēta Gotlandei un Gotlandē, tāpēc 1980. g. 
piedalos tikai vienā SLT uzvedumā – Anšlava Eglīša komēdijā Bezkaunīgie veči. Tas 
ir mūsu devums 20. TF, kas notiek Sidnejā.

Vēl SLT šajā gadā uzved F. Arnolda un E. Bacha komēdiju Spāniešu muša, Dr.
Orientācija pārstrādājumā. Režiju vada A. Apele. Dekoratore – Anitas meita M. Ape-
le. Atsauksmes ir ļoti labas.

Vēl iestudē M. Zīverta Kopenhagenas dialogs, K. Gulberga režijā, ko es nevarē-
ju noskatīties bez žāvāšanās. Jāpiekrīt Ņ. Lucei, ka šī ir pirmā Zīverta luga, kur 
morāles principi autoram nozīmīgāki par lugas drāmatiskajiem  nolūkiem. (...) Lu-
gas notikumi kļūst plakani, tiem pietrūkst dziļuma un drāmatiskās darbības virzītāja. 



12

(Zariņš A. Treji Vārti, 1990. g. nr. 138) Dekorators – Dž. Krīvs.
Mūsu pašu Juris Krādziņš debitē ar viencēlienu Starp pusnakti un rītu, 30. RD 

ietvaros. Režisore ir jaunā Māra Rozīte. Pateicoties viņai, uzvedums ir pilns izdomas 
un izdodas teicami.

Dekorators – E. Štubis.

***

Kaleidoskops 1980, ko bija jāraksta un jāuzved Spodrim novembrī, paliek tikai 
uz iecerēto sarīkojumu saraksta.

SLT Teātra Vēstnesī lasāms, ka jūlija mēnesī literārā sarīkojumā ir bijis E. Mednes 
referāts par Luidži Pirandello. Piedalījušies SLT aktieri un uzveduši ainas no Piran-
dello lugas Seši tēli meklē autoru.

***

Bet nu atgriežos pie Bezkaunīgajiem večiem, no kuriem par visbezkaunīgāko 
jāmin vienu no maniem kolēģiem, bet par to mazliet vēlāk. Par izrādi A. Ploriņa  
raksta:

Anšlava Eglīša lugām, tāpat kā viņa romāniem, allaž bijis liels piekritēju pulks. 
Arī Bezkaunīgie veči gandrīz abās Sidnejas izrādēs bija pulcinājuši pilnu zāli pub-

Anšlava Eglīša Bezkaunīgie veči SLT uzvedumā. No kr. – K. Gulbergs (Longins Laukakmenis).  
J. Ķauķis (Jānis Bertolds, sen.) un U. Siliņš (Askolds Olte). Attēls no A. Apeles albuma.
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likas, Zālē bieži skanēja skaļi un sirsnīgi smiekli par autora asprātībām un viņa aso, 
bet iecietīgo un humora pilno skatu cilvēku psicholoģijas un viņu sadzīves norisēs. 
Bet trešajā cēlienā, izrādei ieejot arī trešajā stundā, publika sāka garlaikoties. (Ir 
pavisam 24 ainas, ieskaitot vienu laivā uz okeāna!)

Savā festivālam izvēlētā (...) inscinējumā L. Veikina tomēr panāca zināmu sa- 
liedējumu un galvenās lomas akcentējumu. Izrāde ritēja gluži spraigi, lai gan varētu 
vēlēties vairāk slīpējuma. (...) Labi padevās un un ar ainu tematiku saturā iejūtīgi 
iekļāvās hipiju dziesmu ansambļa (E. Polikevica, A. Kariks, K. Upenieks, P. Bern-
hards) priekšnesumi dekorāciju maiņu laikā. (...)

Izrādē lieliski izcēlās J. Ķauķis tituļlomā. J. Ķauķis netēloja. Viņa rādītais Jānis 
Bertolds skatuvē dzīvoja.

(...) Veikli saspēlējot, vēlamu atbalstu un komiski krāsainu papildinājumu  
J. Ķauķa lomai deva mūsu mīma meistars U. Siliņš kā bezbēdīgais reālists un niķu 
pilnais Askots Olte. 

Longins Laukmanis (Spārnoto gadu personu sarakstā nodēvēts par Laukakmeni) 
(...) K. Gulberga iedzīvināts, šis gaumē smalki atturīgais un kā dzīves, tā cilvēku 
izpratējs, sniedza jo pārliecinātu morālu atbalstu Bertoldam senioram.

Bija prieks redzēt H. Dukuri konsekventi zīmētajā, paštaisnās, tomēr cilvēcīgās 
Zuzannas Bertoldes lomā.

Daudz humora sniedza un skatītāju sirdis pilnībā iekaroja A. Karika hipijs Indu-
lis Laukmanis. (...)

Visumā L. Veikina “Bezkaunīgo veču” režijā A. Eglīti pasniedza tieši tādu, kāds 
viņš šai lugā ir – humora pilnu un daudzkrāsainu, asprātīgu, it visiem skatītājiem 
ļoti tuvu un saprotamu, bet ar visām tām nepilnībām un pārpilnībām, kuras radušās 
romānu drāmatizējot un autoram pašam savu tekstu saudzējot. Daudzie aplausi – arī 
spēles vidū – liecināja par publikas atsaucību. (Ploriņa A. Jubilejas festivāls. AL, 
1980. g. jūlijs) 

Es tiešām nezinu, kas manis minēto kolēģi reizēm vedināja uz nekoleģiālu rīcību 
citu režijās, kāda bija redzama Večos. Vai tā bija nenovīdība, skaudība par publikas 
atsaucību Ķauķa tēlojumam?

Nelīdzēja beigu ainā nosprausto situāciju maiņa, Jānis bija neapmulsināms, izsist 
no lomas viņu nevarēja un līdz ar to arī no Paiju kandidātu saraksta. Mēs skatījāmies 
no aizkulisēm ar vaļējām mutēm. Es biju par Jāņa Paiju priecīgāks nekā par savējo. 

Festivālā vēl piedalījās ALTA ar M. Bumbiera lugu Viesis, rež. autors, ALT ar  
H. Gulbja lugu Kamīnā klusu dzied vējš, rež. G. Grauds un PLDK ar A. Eglīša 
komēdiju Ferdinands un Sibilla, rež. A. Zīle. Pertiešu uzstāšanās bija pavisam sensa-
cionāla un kopa dabūja lielāko daļu Paiju. Labākā režija – A. Zīlem, galvenā sieviešu 
loma – M. Vucēnai, atbalstītāja loma sievietēm – R. Rasiņai, kā arī PLDK saņēma 
LAAJ KF balvu par festivāla labāko izrādi.

Par labāko galveno lomu vīriešiem Paiju saņēma J. Ķauķis, palīglomās vīriešiem 
– A. Kariks un es. Par otru labāko sieviešu palīglomu Paiju ieguvaV. Rube (ALT).  
I. Nīča balvu saņēma K. Sivalops (PLDK).
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UZ PORTLANDI! 

Kā grāmatā Maksis un Morics rakstīts: pirmais nedarbs nav vēl beigts, kad jau 
nākamais tiek steigts. 

1980. g. 8. janvārī es rakstu ASV Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības komitejas  
priekšsēdim (tur gan valda triumvirāts) Andrim Ritmanim:

Rakstu Tev kādas SLT interesentu grupas vārdā, pie kuras pats es vēl nepiederu. 
Šī ir tikai faktu vākšanas misija un tai nav nekāda sakara ar Jura Zemīša ierosinā-
jumiem, ar kuriem viņš pie Tevis griezīsies pats.

Daži no SLT domā par turneju Zviedrijā, ASV/Kanadā 1981. gadā, uzvedot lugu 
un Kaleidoskopu. Vai Rietumkrasta dz. svētku komiteja būtu ieinteresēta šos sarīko-
jumus ietilpināt Portlandes dziesmu svētku programmā? SLT ir ar mieru spēlēt, ja 
saņem pietiekamas financiēlas garantijas. 

Kad beidzamo reiz tikāmies Sidnejas KD, Juris ierunājās par turneju ASV ar 
raibu programmu (kaleidoskopu), noslēdzot turneju Portlandē. Es teicu, ka Kaleido-
skopa samēģināšana prasīs par daudz lielas pūles un standarts nebūs sevišķi augsts, 
bet ka es esmu ar mieru piedalīties Raibā vakara formātā Portlandes dziesmu svēt-
kos, ja komiteja tā vēlas. Juris solījās šo lietu virzīt tālāk.(...)

Kā jau teicu, es neesmu SLT turnejas lietā iejaukts, lai gan ierosinātāji sagaida, 
ka es piedalīšos. Ar mani vai bez, grupa būs spēcīgāka nekā Gotlandē redzētā. (...) 
Varbūt, ka Kaleidoskopu varētu ietilpināt Raibajā vakarā ar Juri kā konferensjē, tad 
būtu vilks paēdis un kaza dzīva.

Lai lieta būtu pavisam skaidra, te būs rezumē: SLT ir ieinteresēts piedalīties ar 
lugu un kaleidoskopu vai spēlēt tikai lugu un ar skečiem piedalīties Raibajā vakarā.

Tā paša gada 11. maijā A.Ritmanis man atbild:
Daži svarīgi jautājumi. No Tavas vēstules saprotu, ka Tev ir Tevis rakstīta luga 

vai nu gatava vai varētu būt pieejama. (Kur viņš to rāvis!?) Tas būtu ļoti interesanti 
un labi. Atceros vēl labi Avota lietu, kas bija ļoti laba izrāde un luga.

Savās jūlija mēneša vēstulēs lasu, ka turnejas organizēšana jau ir nonākusi manās 
rokās. Man jāraksta lugu. Tai jābūt gatavai līdz 1981. g. septembrim. Portlandes 
dziesmu svētki būs 1982. gadā no 1.–5. jūlijam un ne 1981. g. No plānotās turnejas 
pa Zviedriju un Ziemeļamerikas kontinentu nekas neiznāk.

Saņemam no komitejas oficiālu ielūgumu piedalīties Portlandes Dziesmu svēt-
kos. Paziņojam, ka SLT piedalīsies ar lugu un Kaleidoskopu Tu esi Portlandē, mans 
draugs. Nu tikai jāraksta luga. Bet par ko? Prasiet ko vieglāku!

Taču ziņa par vēl neuzrakstīto lugu jau ceļo apkārt.
1980. g. 30. oktobrī Elza Siliņa-Pūce man raksta no Bostonas:
Pamazām mēģinam Griezes Klementupes Elmeru. Man ir samērā laba loma, 

kamēr pati luga ir s—s. Esam aicināti 1982. g. spēlēt Anglijas Dziesmu svētkos.
Vai Tu esi sācis rakstīt lugu Seatles (domāta Portlande) svētkiem? Varbūt iespē-

jama tāda kombinācija, ka Tu, reizē ar Austrālijas teātri, dotu to arī mums, ja vien 
Jūs tai pašā reizē nedomātu ceļot ar izrādēm uz mūsu krastu. Mēs nospēlētu Ņu- 
jorkā, Priedainē u.c. un brauktu uz Angliju. (...) Es jau paguvu ansambļa sanāksmē 
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izpļāpāties par šādu iespējamību vai sapni – visi kļuva pārlieku cerīgi, apgalvojot, 
ka tas ir droši, ka Tavējā būs 100% labāka par Griezes. Tev izrādās liels kredits top 
dots mūsmājās.

Man raksta Gulbīšu Jānis no Upsalas:
Vai luga cepās? Ideja nobriedusi? Nebrauc pasaulē ar ko zaļu, negatavu.
Tā man liekas, mazu buku nupat nošauj “Māla ansamblis”, kas tuvākās nedēļās 

dodas uz Jūsu zemi ar savu brūvējumu “Māja”. Svētdien rādīja Stokholmā. Daudz 
vāju vietu, krietni būtu jāstrīpo. Man luga jācenzē, kodu spalvas kātu, kamēr dabūju 
gatavu kaut ko tādu, kas patiesību neslēpj, bet jaunos teatrāļus arī galīgi neietriec 
zemē. Dumji jau tas ir , ka kolēgām jāraksta par kolēgām, bet nav rakstītāju.

Andris Ritmanis man raksta, ka Sanfrancisko latviešu skola solījusi piedalīties 
svētkos ar manu lugu Didzis un sargeņģelis. Aktieri gan no beidzamās reizes esot 
paaugušies un būšot jāmeklē citi.

UZ KULTŪRAS DIENĀM PERTĀ

Braucam visa ģimene, jo Ilzei Pertā dzīvo brālis ar ģimeni. Man par šo laiku arī  
tur radušies daudz paziņu. Nevien Austrālija, bet visa pasaule ir sarāvusies. 

30. Austrālijas KD (jau trīsdesmit!) rīcības komitejas priekšsēdis ir Juris Pārups, 
(Juris 1990. gados pārcēlās uz Latviju un tur mira, tāpat žurnālists un fotografs Niko-
lajs Gūtmanis). 

Perta ir tālu no pārējiem latviešu lielākajiem centriem. Tuvākais latviešu centrs ir 

30. KD rīcības komiteja Pertā, 1980. g. 1. r. no kr. – Inta Ertnere, Aina Zalstrova, rīcības komitejas 
priekšsēdis Juris Pārups, Tamāra Karabānova, Jūlijs Bernšteins, Ausma Balode; 2. rindā no kr. – Jānis 
Pelšs, Nikolajs Gūtmanis, Jānis Bukovskis un Gunārs Kaģis. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Adelaide – 2717 km, bet vistālākais – Brisbane līdz kurai 4340 km. Mums Sidnejā 
par distancēm ir pavisam cits ieskats nekā pertiešiem, kam pat 10 km ar mašīnu 
liekas tālu. Es viņiem saku, ka es uz savu mazo mājiņu, kas mūsu pirmajai mājai bija 
ārpusē, eju 10 km kājām.

Pertiešu propogandas aparāts strādā lieliski.
Rīcības komiteja lauž tradīciju un KD atklāšanu apvieno ar koncertu un nu jau 

slavenā tautas deju ansambļa Saules Josta jaunuzvedumu Vasaras zieds, 65 dejotāju 
sastāvā, speciāli sagatavotu KD.

Apmeklētāju ir 800, laikam lielākais skaits, kāds jebkad bijis atklāšanas cere-
monijā.

Viesu rindās redzams arī Rietumaustrālijas premjers Čārlzs Korts un opozīcijas 
vadītājs Rons Deviss ar kundzēm. No ārzemju viesiem – dzejniece S. Muižniece un 
lugu scenāriju autors J. Rozītis, bijušais melburnietis, no Zviedrijas ar savu Māla 
ansambli un dziedoņu vienību (bez J. Rozīša A. Lasmane, L. Lasmane, S. Stroda,  
E. Lapiņa, D. Šleiere, M. Krēsliņa un R. Cekule-Liepiņa, J. Liepiņš, A. Grasis), tad 
vēl muzikoloģe, soliste un diriģente L. Zobena no Anglijas un Dr. L. Ruperte no 
ASV.

Pēc atklāšanas sarīkojuma ansamblim Saules Josta pasniedz plkv. V. Januma  
balvu.

Pertas dramatiskā kopa uzved M. Zīverta Nafta. Es to neuzskatu par vienu no 
Zīverta labākām lugām. Pertiešu sniegumam nekādas vainas nebija. Viņam ir ļoti 
labs, profesionāli izglītots scenografs Dailonis Olmanis.

Starp pārējiem tradicionāliem sarīkojumiem Zemīša un mana kārta pienāk rai-
bajā sarīkojumā Randiņš pie Gulbju ezera, Par mums grāmatā Latviešu Kultūras 

Pertas latviešu jauktais koris 1980. gadā. Diriģente Vilma Roga.
Attēls no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.
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dienas Austrālijā 1971–1990 rakstīts:
“Randiņš pie Gulbju ezera”, ko bija sagudrojis un citiem mācījis Uldis Siliņš 

un – kā programmā bija teikts – pie klavierēm sēž Gunārs Nāgels un Gita Balode, 
dekorācijas mālējis Ivars Litvins, ar lampām strādā Rolfs Alksnis, par ordonanci 
gādā Māra Vucena.

Raibā vakara programma bija sastādīta no īsuzvedumiem, iestarpinot Edgara 
Karabanova ksilafona spēli ar sidraba karotēm (kas bija tiešām lieliska), ģitāres 
virtuozes Anitas Rudakas devumu, Dainas Eglājas (vēlākās SLVK diriģentes Eglājas 
-Jaunbērziņas,) un Judītes Šmites duetus un Lilijas Zobenas dziedājumus. (Nabaga 
Lilija bija bez pavadītāja – bija jāpavada sevi pašai)

Vakaru atklāja Juris Zemītis, kas kopā ar Uldi Siliņu izsmīdināja publiku skečos 
un ap 500 skatītāju, viņiem pateikdamies, sacēla veselu aplausu vētru.

Vienīgā negatīvā atsauksme bija AL lasītāja vēstulē no LAAJ prezidija priekšsēža 
V. Rolava, kas no dažiem skečiem nebija nekā sapratis, bet tad es domāju, ka tur 
nebija vainīgi mūsu skeči, bet citi, šeit nemināmi faktori.

Vēl jāpiemin, ka J. Rozītis ar savu Stokholmas Māla ansambli cēla mums priekšā 
uzvedumu Māja un bufonādi Par tabakas kaitīgumu jeb kādas jaunas meitenes 
piedzīvojumi, rādīti par brīdinājumu un pamācību latviešu vecākiem.

Cik atceros, tas bija J. Rozītis, kas man pateica bēdīgo ziņu, ka Ziemsvētku 
nedēļā Zviedrijā miris Jānis Ritums. Šis jaukais, jaukais cilvēks, sociāldemokrāts, 
patriots, mans mājastēvs viesošanās laikā Stokholmā, kad es ceļoju apkārt ar per-
sonālizrādēm Ciemos pie Ulda Siliņa.

Tālāk KD vēstures grāmatā rakstīts:
Noslēguma balle un reizē Jaungada sagaidīšana notika 31. dec. Frīmantles 

pasažieru ostas sarīkojumu zālē ar labu dejas mūziku un izmeklētām vakariņām.
Un tas nebija melots. Ballīte bija, kā mēs kara gados teicām, uz ūsiņu! Notika 

pavisam trīs Jaungada sagaidīšanas – pirmais Jaungads pienāca sidnejiešiem, mel-
burniešiem un brisbaniešiem, pusstundu vēlāk – adelaidiešiem, un visbeidzot pēc 
divarpus stundām pertiešiem. Trīskārtīga laimes uzdzeršana un bučošanās! Mans 
vecākais dēls, kas bija atnācis līdzi uz balli, kas ievilkās labi pāri pusnaktij, bija 
naktsmājas atradis zem galda un saldi gulēja. Jaungada svinības turpinājās 1. janvāra 
vakarā Latviešu centrā.

Pēc pāris dienām mēs ar bērniem dodamies ar vilcienu uz Adelaidi un tālāk uz  
Vasaras vidusskolu jeb tā sauktajiem Vīvijiem. Stacijā ir arī Rietumaustrālijas prem-
jers, bet ne jau mūsu dēļ. Mans Mārcis dabū no viņa autogrāfu.

NEDAUDZ VĀRDOS
 
* E. Lejai iznākusi dzejas grāmata Ilgu laiva.

* 1980. g. 26. jūlijā LN koncerts. Dzied DV Dziesmu gars, dir. E. Kalums,  
pianiste I. Šakurova
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*Vīru ansamblis Ziemeļu balsis dzied Jāņos LN.

* R. Bernhards LN pārzinis no 1980–1981. g.

* Savā papīru jūrā atradu biļetenu Vīns un glicerīns, Nr. 3 (1980. g.), ko izdevusi 
Latviešu Anarchistu Apvienība Jaungvinejā (LAAJ). Domāts kultūrai, piensaimniecī-
bai, polītikai, erotikai, kooperācijai un personīgai higēnai.

Motto: Kādi māli, ar tādiem jāzvetē; teļos mūsu nākotne.
Atbildīgais redaktors – Jānis Briesmīgais.
Iznācis Melburnā, 1980. g. septembrī. Cena – 40 c.
Lasītāja vēstulē nitroglicerīns tiek palikts apakšā Miervalža Bumbiera lugai, kas 

uzvesta pagājušajā teātra festivālā, Adelaides latviešu teātra ansamblim un režiso-
ram.

Tad vēl pāris sludinājumi un viens literārajā sacensībā iesniegts dzejolis. Sacen-
sonis ir bijis viens vienīgs vienīgs un līdz ar to uzvarētājs. Balva: pudele Kipras 
vīna nākamajās pusdienās vai vakariņās Melburnas grieķu klubā. Acīmredzot, ēdiens 
jāpērk pašam. Diemžēl, godalgotais dzejolis ir tik divdomīgs, ka neuzdrošinos to 
pārpublicēt.

Man patīk pantiņš, ko rakstījis Jānis Dimants Rīgā.

Labas uzvedības paraugi

Braucam. Visiem acis fiksē
Blondo feju platās biksēs.
Vietu nav, bet priekšā jūdzes.

Biļetena Vīns un Nitroglicerīns galviņa.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Pieceļos un saku: “Lūdzu!”
Nesēžas, bet stāv kā štrauss,
Tikai pieliecas pie auss:
“Thank you, vecīt!” nočukst balss,
“Es nav lēdī, es ir čals!”

* Klāt 1980. gada janvāris, klāt 50 gadi! Man teātrnieki uzdāvina elektrisko rak-
stāmmašīnu, kas ir jau kas līdzīgs datoram. Mana Olivetti mašīnīte, savu mūžu centī-
gi nokalpojusi, tiek aizlaista pensijā. 

Esmu pēc Zemīša parauga uzaudzinājis ūsas. Lija Veikina saka, ka man tās ne- 
piestāv. Arī man liekas, ka uz virslūpas aug kas lieks, un es pēc kādiem pāris mēne- 
šiem nodarbības ar zemdeguna agrikultūru uzdodu.

Par manu jubileju ir laikam Sp. Klauverta pēdējais raksts AL. Viņš cita starpā 
raksta:

Ieraksts SLT ansambļa dalībnieku kartotekas lapā ir šāds: Uldis Siliņš, aktieris, 
režisors, lugu autors, žurnālists, redaktors, dzimis 1930. g. 26. janvārī, Rīgā.

Izlasot šī rindas, tad uz Uldi Siliņu attiecināmi Marisa Vētras vārdi: “Kādreiz 
mēs bijām jauni un skaisti.Šodien vairs esam tikai skaisti.” Jā, Uldi, sākot ar piec- 
desmito dzimšanas dienu, skaistums arī vīriešu dzīvē iegūst daudz spilgtāku nozīmi. 
(...)

Uldi, neaizmirsti, ka kopš 1980. gada 26. janvāra esi pievienojies skaisto cilvēku 
saimei. Daudz baltu dieniņu! (Klauverts Sp. Uldis Siliņš piecdesmitgadnieks. AL, 
1980. g. februāris)

* Divi no mūsu bērniem, Mārtiņš un Anne, ir sākuši apmeklēt Annas Ziedares 
vadīto Vasaras vidusskolu Dienvidaustrālijas štatā. Mans dēls pat ir parādījies avīžu 
slejās. Uz jautājumu Kāpēc es braucu uz Vasaras vidusskolu? Mārcis atbild:

Es atbraucu uz Vasaras vidusskolu aiz dažiem iemesliem. Vien bija, lai satiktu 
jaunus draugus, kurus varēs satikt atkal KD Vēl viens iemesls ir, lai mācītos labāk 
sarunāties latviski. VV aizpilda laiku starp KD un skolas sākumu. Šis laiks ir parasti 
iztērēts, bet VV dod šanci, lai kaut ko konstruktīvu darītu.

Ja mājās esi bijis ilgu laiku un tev tur paliek garlaicīgi, tad VV nāk palīgā. Šeit 
mums ir liela izvēle, kādas darbības gribam darīt, piemēram, galda teniss, novuss, 
zolīte, latviešu ēdieni utt. Te arī var uz jūrmalu iet katru dienu un labi nopeldēties 
un sadegties.

Mēs atgriezīsimies pie Vīvijiem mazliet vēlāk.

* Shell National folkloric festivālā Operas namā piedalās Saules josta un Sidne-
jas jauktais koris, H. Rutupa vadībā.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

18. novembra svinīgais akts Pertā. Ap 1980. g.
Attēls no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.

Melnās lentes diena Pertā 23. augustā.
Attēls no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.
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SLB pamatskolas Jāņu sarīkojums Latviešu namā 1980.g. jūnijā.
Attēli no Bērziņu ģimenes arhīva.
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SLB pamatskolas izlaidums 1980.gada februārī. 1979.gada absolventi un skolotāji Latviešu namā 
Sidnejā, 1980.gada februārī. 1. r. no kr. skolas vadītāja Lidija Budule, absolventi Amanda Zvirbule, 

Daina Sieriņa, Pēteris Jansons, Imants Freimanis, Andra Miķelsone, Inese Šeibele, skolotājs Osvalds 
Aizstrauts; 2. r. skolotāji A. Strautniece, Lauma Ruņģe, Ina Rone, Kristīne Strunga, Ileāna Zvirbule, Vija 
Sieriņa, Vita Ruņģe, Laima Bērziņa, Edīte Soboļevska, Eikena, Malda Salduma, I. Krastiņa, Aina Sveile, 

Lauma Reinfelde, Vanda Treimane. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Margarita un Ēriks Biezaiši ciemos pie Zariņiem pēc Kultūras dienām Dunājos, Sidnejas priekšpilsētā 
Engadīnē, 1980. g. 1. janvārī. No kr. Ēriks Biezaitis, Vaira Vīķe-Freiberga (Kanāda), komponists 

Tālivaldis Ķeniņš (Kanāda), Margarita Biezaite. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1981

Teātra frontē daudz jaunumu – Vīvijos – Nedaudz vārdos – Es 
caur savu objektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

Uldis Siliņš diriģē kori Kaleidoskops 1981 uzvedumā.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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TEĀTRA FRONTĒ DAUDZ JAUNUMU

Šķirstot vecas vēstules, kuru saturs jau bija piemirsies, atklājas, ka esam Port- 
landes dziesmu svētku rīkotājiem sagādājuši arī galvas sāpes. Tās sākas ar 
Anitas Apeles vēstuli A. Ritmanim, kas datēta ar 1980. g. 16. decembri. 

Viņa raksta:

Sidnejas latviešu teātra aktieri ir atkal izdomājuši braukt turnejā un ceram, ka 
Jūs mums, trakiem cilvēkiem, palīdzēsit.

Mums ir laba Latvijas brīvības laika komēdija, kas spēlēta Dailes teātrī – sau-
cas “Spāniešu muša”, bet ir piemērota visai ģimenei. Tieši šī Austrālijas latviešus 
tā iepriecināja, ka iedomājām braukt turnejā. (...) Otrā luga mums būtu pilnīgi kas 
svaigs un būtu mūsu jauniešu sniegums, bet arī tā būtu polītiski droša.

Vai Jūs būtu ar mieru noorganizēt mūsu izrādi vai izrādes Portlandē? Mēs gribē-
tu Portlandē, tieši Jūsu ansambļa viesmīlības dēļ, pavadīt 2 dienas 24. un 25. au-
gustā, 1981.

Lūdzu atrakstiet pēc iespējas ātri, jo pēc Ulža domām esam atstājuši orga- 
nizēšanu veselu gadu par vēlu.

Vēstulei ir bumbas sprādziena efekts. Portlandē apjukums un satraukums.
A. Ritmanis A. Apelei 1981. g. 9. janvārī raksta:

Saņēmu Jūsu vēstuli un nezināju ko darīt. Vakar sanāca mūsu Dziesmu svētku 
vadība (...) Visi esam gauži nobēdājušies un nobažījušies. Negribam Jūs nekādi ap-
bēdināt, taču negribam kaitēt arī mūsu Dziesmu svētkiem, kas notiks 1982. g. vasarā.

SLT izrādes Dziesmu svētkos ir mūsu lielā nagla. To jau lēnām esam sākuši 
reklamēt, un tas noteikti pievilks mūsu svētkiem daudz apmeklētāju. (...) Ja Jūs, resp. 
SLT braucat ar citām lugām jau 1981. g. augustā, tas mums smagi iezāģētu!!! Un 
galīgi sadragātu mūsu iespējas. Mums tiešām ļoti patīk teātris un mēs ļoti vēlētos 
redzēt Jūs Portlandē arī ar citu izrādi, resp., izrādēm, taču LŪDZU, lūdzu ne pirms 
Dziesmu svētkiem.

Jūsu izrādes Rietumu krastā pirms 1982. g. mums nenāktu par labu, jo cilvēki 
ir ļoti savādi. Bariņš noteikti teiktu: “Es viņus redzēju jau 1981. g., nav vērts at-
kal dzīties uz 1982. g. Dziesmu svētkiem, jo tur nekas jauns nebūs...” Mēs Jūs ļoti 
lūdzam, ja vien tas ir iespējams, pārlikt izrādes pēc 1982. g. Portlandes dziesmu 
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svētkiem un svētkiem atnest SLT ciema kukuli, kā jau ar U. Siliņu esam norunājuši.

A. Apele Dr. A. Ritmanim, 1981. g. februārī:

Mīļais Ritmaņa kungs!
Domāju Jūs bez iemesla šausminaties. No 1981. g. līdz 1982. g. vesels gads un 

vairāk nekā vienu izrādi gadā var skatīties. Mums Sidnejā ir 4 izrādes (domāts: uz-
vedumi) gadā, un tad vēl ir maz – publika grib vairāk.

Reklamējiet teātri kā Ulža Siliņa ansambli, jo Uldim ir labi pazīstams vārds 
kā autoram, tā aktierim. Ulža vārds pievilks publiku vairāk nekā Sidnejas latviešu 
teātris.

Es rakstu Dr. A. Ritmanim 28. februārī:

Sveilis ir saņēmis jaunu aptaujas lapu no Latviešu fonda. Vadība izklausījusies 
skeptiska, jo Austrālijai jau tā tiekot piešķirts daudz naudas – Saules Jostai etc. 
Paldies par Tavu atbalstu, lai gan Tavā vēstulē ir viena kardināla kļūda: mēs ne-
braucam pasaules turnejā (neizdevīgās sezonas dēļ) un taisni tāpēc mums pabalsts 
vajadzīgs.

Vienādi vai otrādi Sidnejas latviešu teātris piedalīsies Portlandes dziesmu svēt-
kos. Ļoti žēl, ka ASV Dziesmu svētki notiek tai pašā laikā, citādi mēs būtu varējuši 
iespiesties arī tur. (...)

Luga rakstās sūdīgi. Es lugu uzrakstīšu, bet jāplāno, kas notiks, ja tā nebūs pie-
tiekami laba. Vai mēs varam spēlēt Eglīša “Karmen, Karmen”? Tas ir, ja visi striķi 
trūkst. (Nekad nevar zināt, jāgatavojas uz visu.) (...)

Kas Sanfrancisko rīkojas ar “Didzi un Sargeņģeli”? Es ļoti ceru, ka no šīs lietas 
kas iznāks.(...) Grieze savā laikā rakstīja par SF izrādi, ka tā bijusi skaistākā bērnu 
lugas izrāde, ko viņš jebkad redzējis.

Tā. Līdz turpmākam! Ar sveicieniem Jums visiem!

29. martā Dr. A. Ritmanis raksta atkal man:

Viss liekas ļoti labā kārtībā.
1) SLT būs Portlandes Dziesmu svētkos ar U. Siliņa lugu. Man ir ticība Tev, jo Tu 

esi pierādīji, ka vari labi rakstīt. “Karmen, karmen” negribētu, jo to patlaban izrāda 
SF Mazais teātris.

No visiem, ar ko esmu runājis, jūtu tikai prieku un pozitīvu noskaņu, ka redzēsim 
un dzirdēsim Jūs mūsu svētkos. (...)

2) Lieta ar Anitu un viņas 1981. g. tūri, kā raksti , ir jau izlemta. Viņi brauks un 
vēlu viņiem vislabākās sekmes. Būtu žēl, ja viņi brauktu Portlandei garām. (...)

3) Runāju ar Austru Slaidiņu par “Didzi un Sargeņģeli”. Ivars Lindbergs nebūs 
mājās (Arābijā). Austra jautāja, vai būtu kādi iebildumi, ja režiju vadītu Laimonis 
Siliņš.
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(...) atbildēju, ka tā ir viņu pašu lieta. (...) Mēs gaidīsim SF bērnu-teātrnieku 
izrādi.

Es rakstu Dr. A. Ritmanim 26. jūnijā:

Kā jau uzmanīgs cilvēks būdams, es visu laiku meklēju alternatīves, ja oriģinālie 
plāni saiet dēlī. Pie mums Māra Rozīte ir uzrakstījusi lugu “Illūzijas” par Raini un 
Aspaziju. Uzvedums, kurā piedalījās Lija Veikina. Egils Ķipste un Māra Rozīte, bija 
lielisks, interesants un agstākā mērā neparasts. Šo lugu var spēlēt arī divi cilvēki un 
tas ir piemērots liela stila sarīkojumam, kādi ir Dziesmu svētki.

Mēs ar Liju ar to noteikti kādreiz brauksim apkārt pa ASV. Mums abiem ir lie- 
liskas lomas. Ja arī ar manu lugu saiet dēlī (es arī neticu, ka varu uzrakstīt labāku 
par šo), vai Jūs esat ar mieru mūs ņemt pretīm ar “Illūzijām”? Vēl ir laiks visas šīs 
lietas mierīgi izrunāt.

“Illūzijas” ceļos šogad uz Angliju un Zviedriju abu jauniešu (abi pie trīsdesmit) 
izpildījumā. Runā absolūti bez akcenta. (...)

Patlaban rakstu Sidnejas Kaleidoskopu 1981, no kura kaut kas tiks arī Port- 
landei, tikai vēl nezinu – kas. (...)

Anitas Apeles trupa nospēlēja “Čūsku”, bet nekas sevišķis nebija. Nu tad tupi 
un turies!

Dr. A. Ritmanis raksta man 30. augustā:

(...) Mums nupat bija sēde, kurā nolasīju Tavu vēstuli. Visi veči un meitas sašļuka, 
kad minēju Tavas jaunās lugas vietā iespēju redzēt ko citu.

Redzi, mēs jau easam sākuši diezgan plašu propogandu, ka tauta varēs redzēt 
Tavu lugu u.t.t. Tu šeit esi ļoti populārs. Un Tevi neviens vairs nesajauc ar Laimoni 
S., kuram it sevišķi LA un SF rajonā ir daudz nāvīgu necienītāju. Mums pat laikam 
izputēs “Didzis un Sareņģelis”, jo skoliņas teātra veidotāji grib aicināt Laimoni par 
režisoru, resp., bija jau uzaicinājuši, (...) Diemžēl, tur DV ar T. Sīli u.c. nīst Siliņu 
viņa kultūras sakaru pārcenšanās dēļ, tāpēc uzsāka smagu kampaņu pret šo lietu. 
Cietīs klausītāji, cietīs bērni, taču kāds uzvarēs!!! Vai nav vareni!

Uldi! Katrā ziņā lūdzu raksti lugu! Mums ir liela ticība uz Tevi, jo Tu jau esi 
pierādījis, ka vari uzrakstīt labas lugas. Lūdzu sēdies klāt un strādā! Tev pašam 
vēlāk būs liels prieks. Atraksti kā dari, lai varu uzrakstīt kādu propogandas rakstiņu 
par Tevi un kā top jaunā luga.

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Andris Ritmanis.

Ziepes!

18. novembrī Dr. A. Ritmanis man raksta:
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Esam dikti priecīgi, ka Tev rakstās luga. Par to arī lasu AL. Būtu dikti labi, ja Tu 
varētu atsūtīt mazu pastāstu par sevi, ko ielikt Laikā. Vai paliksi pie Kade pārnāksi, 
bāleliņ. Man tas izklausās dikti labs! (...) Mēs ar lielu interesi gaidām, kad redzēsim 
Jūs uz skatuves ar U. Siliņa jauno lugu. Mums ir uz tevi liela ticība, jo ko esmu no 
Tevis redzējis un dzirdējis, viss ir bijis labs.

Nosāpēja sirds, ka tie kalifornieši paši nozāģēja zaru uz kā sēž. Tur dažiem  
vīriem ir baigs naids pret Laimoni Siliņu viņu kultūras sakaru dēļ. Nevar jau noliegt, 
ka Laimonis pārcenšās, bet kāds tam liels sakars ar to, ka nedod jaunajiem skolas 
latviešiem iespēju spēlēt teātri Portlandes dziesmu svētkos. Cita režisora viņiem SF 
patlaban nav. Jaunie dikti gribēja spēlēt un likās, ka viss būs o.k. Bet tad pienāca 
vēstule, ka L. Siliņa “lietas” dēļ izrādi mums atsaka. Tur jau ir ļoti skaļi vīri kā Teo-
dors Sīlis, kurš pat Ilgvaru Spilneri un Uldi Gravu nekaunās saukt par pakalpiņiem, 
Arī Tavs un mans draugs Gunārs Grieze ir DV vadītājs SF un lielā naidā ar L. Siliņu.

Nelaime ir tā, ka tik daudz vīru un sievu atkārto nemitīgi es, es, es un nemaz  
nedzird, ko citi saka. Atbildes jau visam gatavas pirms jautājums uzstādīts. Sūdīgi...

Ceru, ka neesi dusmīgs, ka Jūsu jautro programmu reklamēju kā “Tu esi Port-
landē, mans draugs”. Tas skan tik sasodīti labi.

1983. g. būs lielie dziesmu svētki Milvokos. Portlandē dziedās kopkorī divi viņu 
lielie kori. Kad būs dzirdējuši Jūsu asprātīgo programmu, varbūt nāks aicinājums uz 
“Tu esi Milvokos, mans draugs”.

(Neatnāca viss)
Tava doma par 40 min. 2 cēlienu uzvedumu ir ļoti laba, jo Tev ir 100% taisnība, 

ka koncentrētāks uzvedums ir labāks. Gotlandē bija drusku par garu (3 st.!) Divas 
stundas, starpbrīžus ieskaitot, ir perfekts garums. Cilvēki var labāk koncentrēties un 
aiziet no izrādes vēl ko gribot. Tā kā Jums būs divas izrādes varu saderēt, ka būs 
bariņš, kas gribēs redzēt otru reizi. (...)

Jūsu honorārs iznāks daudz lielāks nekā esam līgumā vienojušies. Precīzu sum-
mu Tev neminēšu, bet vajadzētu būt dikti labi, t.i. daudz labāk.

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Andris Ritmanis.

Lita Zemgale AL raksta:

23. augusta pēcpusdienā notiek SLT gadskārtējā sapulce, kad atkal jāievēlē val-
de nākamam gadam, kad jāpaskatās iepriekšējā gada veikumā. Tāpat ducis Sidnejas 
aktieru nesen aizvadīti tālos ceļos. A. Apeles ansambļa “čūskenieki” (M. Zīverta 
“Čūska”) rādās Amerikā. Māras Rozītes illūzijas “Rainis un Aspazija” lidinās Ei-
ropas mīļajā saulītē.

Arī sapulce var noritēt gludi bez kļūdām. Sapulces vadītājs, kā ikgadus, Ul- 
dis Siliņš, sekretārs Alfreds Siļķēns. Valdes priekšsēža Imanta Sveiļa lasītais dar-
ba pārskats vieš skumjas; čaklā darba darītāja Spodra Klauverta pēkšņā aizieša-
na veļu saimē satricināja SLT darba ritumu pašos pamatos, Palicēji steidzās glābt 
teātra godu. Elga Leja rakstīja sēļiem apsolīto 18. novembra aktu. (...) Nebija  
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Sp. Klauverta Kaleidoskopa 1980, tā vietā Kārlis Gulbergs iestudēja Spodra pēdējo 
lugu “Toms Kaspars”. (...)

Bagāts izcilus notikums rādās 1982. gads. Jūnijā Portlandē ASV notiks turienes  
Rietumkrasta dziesmu svētki. Rīkotāji aicina SLT sniegt izrādes. U. Siliņš apsolījis 
portlandiešiem uzrakstīt jaunu lugu, kuras režisors būs Imants Sveilis.

Teātris aicināts piedalīties SLB 30 gadu jubilejā. Ar U. Siliņa jauno lugu SLT 
piedalīsies 22. TF Melburnā. (Zemgale L. Ko SLT dos 1982.gadam? AL, 1982. g. 
oktobris)

***

Nezinu, vai Toms Kaspars būtu saņēmis tik labu kritiķu vērtējumu, ja Spodris vēl 
būtu šinī saulē. A. Ploriņa savā recenzijā cita starpā raksta: Lugas inscinējums pelnī 
vislielāko atzinību. K. Gulbergs to veidojis kā teatrālu uzvedumu, sniedzot pilnīgu 
satura, vizuālo elementu, mūzikas un atmosfairas saskaņu un skaidrību visās ainās. 
(...) Kārlis Gulbergs – aktieris nav mazāk sumināms par Kārli Gulbergu – režisoru.
(Ploriņa A. Toms Kaspars. AL, 1981. g. aprīlis)

Tāpat uzteikti L. Veikina, V. Zemīte, A. Apele, I. Apelis, J. Ķauķis, J. Čečins. 

Sp. Klauverta lugas Toms Kaspars programma.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Dekorators ir Dž. Krīvs.

***

Tomam Kasparam seko Anitas Apeles tulkotā un režisētā H. Pintera luga  
Dzimumdiena. Ar šo lugu SLT piedalās 21. TF Adelaidē.

Ņ. Luce to slavē pilnīgi superlatīvos. Es vislabāk atceros I. Apeli.
Par uzvedumu Ņ. Luce raksta:

Galvenās lomas Stenlija tēlotājs I. Apelis bija viens no pārsteiguma momentiem 
aizvadītajā festivālā. Bija vairāk vai mazāk pierasts ApeIi redzēt komiskās lomās. 
Stenlijs (...) bija tik neparasts skatuves tēls, ka tajā vairs nemanīja nekā no aktiera 
paštēla.(...) Tāpat neaizmirstami iespiedīsies atmiņā Apeļa mīms pēdējā cēlienā.

Neparastu raksturu sniedza Jānis Čečins grūtajā Goldberga lomā, (...) Jānis 
Ķauķis savu lomu iedzīvināja ar lēnu gaitu, kādu galvas pagriezienu, plecu kustī-
bu, piedevēja smaidu un klusinātu balsi, kurā – lai visa atzinība aktierim – varēja  
saprast katru vārdu. (...)

Tāpat kā Stenlijs bija I. Apelim gluži jauns skatuves tēls, tā arī vientiesīgā Mar-
ga bija gluži īpata loma Anitai Apelei, kuras raksturu aktrise bija izdomājusi visos 
sīkumos. (...)

Atmetot lugā simboliku tulkošanu un absurdu elementu meklēšanu, jāatzīst, 
ka sidnejiešu izrāde parādīja situāciju kā dzejisku gleznu, kas sniedz skatītājiem 
māksliniecisku pārdzīvojumu, kura dēļ mēs teātri vispār apmeklējam. (Luce Ņ. No 
četrām pilsētām. AL, 1981. g. jūlijs)

Tā bija īsta Apeļu ģimenes parāde, jo dekoratore bija viņu meita Māra.
Vēl TF piedalās ALT ar G. Griezes komēdiju Klematupes Elmers, režisore  

G. Kūlniece, Pertas Latviešu dramatiskā kopa ar M. Bumbiera lugu Portreti un 
pašportreti, režisors A. Zīle un ALTA ar A. Eglīša luga Kosma konfirmācija, režisore  
M. Dulpiņa.

Mūsējie iegūst gandrīz visus apbalvojumus. Par galveno lomu tēlojumu Paijas 
saņem I. Apelis un A. Apele, kas saņem balvu arī par režiju, J. Ķauķis un J. Čečiņš 
par vīriešu palīglomām un SLT par labāko ansambli. Par sieviešu palīglomu tēlo-
jumu Paijas saņem arī K. Padoma (ALT) un M. Vucēna (PLDK). I. Nīča balvu –  
A. Matisone (ALTA)

Ja vadzis ir pilns, tad tas lūzt. Nākamā dienā Teātru apvienības dalībnieku sapulcē 
vienbalsīgi nolemj apbalvojumus vairs nepiešķirt. Sidneja bija efektīgi iznīcinājusi 
šo iestādījumu ar saviem ikgadējiem panākumiem. Sapulcē nepiedalījās apvienības 
priekšsēdis I. Sveilis. Man palicis prātā, ka viņš bija nikns uz mūsu pārstāvjiem, kas 
bija balsojuši pret Paiju piešķiršanu.

M. Zīverta mīmu Čūska SLT uzved jūlija beigās un tūlīt dodas turnejā uz Zie-
meļameriku. Režisore ir A. Apele, kas pati tēlo Eriku Nezinu, I. Apelis tēlo Miķeli 
Muļļu un Dioģenu, manu lomu pirmajā SLT inscinējumā, J. Čečins. Es Dioģena 
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lomā biju stipri ārišķīgs, un Čečinam kritikas acīs neklājās labāk.
A. Ploriņa viņam, kā filozofijas studentam un autora priekšstāvim pārmet klau- 

nisku mīmiku un žestus. Saņem jau aktieri pa labam vārdam arī, bet, no atsauksmēm 
spriežot, šī nebūs bijusi tā pareizā luga ar ko doties uz ārzemēm.

Kas tad recenzentei nav paticis? Dialogā par čūskas sagūstīšanu Ķemeru purvā 
caurmērā vajadzīgā noskaņojuma ir bijis gaužām maz.

Uzvedumā Dioģens pārtraucis jēgu izrādes turpināšanai, jau tās vidus daļā, pu- 
blikai pavisam kailā un neinteresantā veidā parādot, ka čūska būri nemaz nav  
atstājusi.

Mēģinājums vairāku skatu iesākumu un beigas stilizēt, sastindzinot aktieru kus-
tības, Čūskas reālistiskajā raksturā ienests pavisam ačgārns elements.

Pēc recenzentes uzskata retās humora epizodes nav spējušas saturēt kopā lugu, 
kuras izrāde beigusies ar lētu triku – čūskas līķis iesviests zālē.

J. Ķauķa (docents Apšinieks) beigu monologam pārmet pilnīgu izteiksmes trūku-
mu. Tiek uzteikta Dioģena dikcija, V. Dortiņas (Mollija) un I. Apeļa (Muļļa) divspēle 
un Dž Krīva dekorācijas, J. Grauda gaismas. (Ploriņa A. Čūska. AL, 1981. g. au-
gusts).

***

SLT ir atkal tāla ceļa jūtīs. Šoreiz turneju organizē A. Apele. Kā otru lugu SLT 
ansamblis ved sev līdzi H. Pintera Dzimumdiena. Pārējie braucēji ir I. Apelis,  
V. Dortiņa, L. Ozere, J. Čečins, J. Ķauķis, A. Knope, apgaismotājs G. Ziemelis.

Ansamblis uzstājas ar izrādēm 16 pilsētās. Losandželosā, Sietlā, Kalamazū un 
Toronto uzved abas lugas, Indianapolē – tikai Dzimumdienu un Denverā, DeMoinā, 
Linkolnā, Mineapolē, Filadelfijā, Čikāgā, Hamiltonā, Vašingtonā. Klīvlandē, Prie-
dainē, Ņujorkā, Vašingtonā, tikai Čūsku. Dzimumdienu noskatās 906 apmeklētāji un 
Čūsku – 2982.

Anita Apele, atbildot uz maniem jautājumiem, raksta:

Dzimumdienai bija ļoti specifiskas tehniskās vajadzības tādēļ uz mazām skatu-
vēm, bez profesionāliem prožektoriem šo lugu nevarēja uzvest. Bija arī jādomā par 
to, ka Amerikas letiņi nav pieraduši pie moderna/absurda drāmas iestudējuma.

Toronto izdevās! No Hamiltonas bija atbraukuši jauni, atvērti studenti un 
pasniedzēji, un tur es pirmo reizi mūžā piedzīvoju standing ovations – nekad un ne 
ar vienu citu iestudējumu tas nav piedzīvots, lai gan SLT ir bijušas brīnišķīgas, pat 
burvīgas izrādes kur, ja vien mūsu publika nebūtu tik konzervatīva ar jūtu izplūdu- 
miem, tam būtu bijis jānotiek daudzkārt. Bez tam Toronto izrādi uzņēma filmā ar trim 
kamerām un bija ļoti labs lugas atspoguļojums, BET es no viņiem nedabūju nevienu 
kopiju!!! Bāh!

Saudzīgāk nekā A. Ploriņa Čūskas izrādi vērtē Toronto kritiķe E. Znotiņa-
Kalniņa:
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Austrālijas latviešu teātrnieku viesizrādēs skatoties, jāatkārto jau kādreiz teiktais 
un lasītais. Tie ar savu aktīvo un plašo darbošanos teātra laukā, liekas, gan būs vieni 
no sīkstākiem un neatlaidīgākiem skatuvniekiem visā izkaisīto latviešu teātrnieku 
pulkā. Viņu viesizrādes Kanadā parasti radījušas interesi, tāpat dzīvas pārrunas pēc 
izrādēm.

Ne katrreiz lugu iestudējumos darbojošās personas var doties līdzi garajos 
braucienos pa citiem kontinentiem. Ansamblim jāmaina, jāaizstāj lomas ar citu 
tēlotāju – darbs jāpārstudē ne katrreiz paredzētā un lugai iecerētā sastāvā. Tas 
tomēr sidnejiešus neatbaida doties tālos ceļos.

Ar savu gadskārtējo humoristiski satirisko iestudējumu Kaleidoskops sidnejieši 
ir vienīgā teātrnieku grupa, kas darbojas ar šāda žanra spēlēm. Privilēģijai tai ziņā, 
ka ansamblī darbojas Uldis Siliņš, viens no spējīgākiem svešuma zemēs izaugu- 
šiem lugu rakstniekiem; pie tam redzams tēlotājs raksturlomās. Šajā turnejā  
U. Siliņa ansamblim pietrūka.

(Kas par jauku lietutiņu manai patmīlības puķei!)
M. Zīverta “Čūska” skatīta daudzās izrādēs gan Latvijā, gan citur. Tā ir komēdi-

ja, kas interpretējama dažādās variācijās. Viss atkarīgs no režisora fantāzijas, bet 
galvenokārt no spilgtiem un katrai lomai atbilstošiem tēlotājiem.

Režisore ar laimīgu izvēli piešķīrusi galvenajai lomai derīgu tēlotāju. Tas ir 
Jānis Ķauķis ar plašu lomu klāstu dažādos raksturos. Kāda līnija tēlotājam vienmēr 
raksturīgākā? Tas ir aktiera siltais iejūtīgums. Komēdijas docents Apšinieks – god-
kārais zoologs, kas eksaltēti nodevies retu dzīvnieku pētījumiem un dzenas pēc pro-
fesora grada, izrādes ritējumā ne mirkli nezaudē komplicētā tēla naīvi mīļo siltumu. 
Skatuvnieka ceļos tas laikam viņu pavada kā uzticams suns savu saimnieku

Iederīga un interesanta ir arī Anitas Apeles Erika ar krietnu devu sievišķīgas 
koķetērijas. Pēdējais raksturojums abiem partneriem dod plašas saspēles iespējas. 
Ar zinātnieka akluma sistais docents ierauga sava likteņa dāvāto līdzgaitnieci tikai 
briesmu brīdī. Puiciskā ceļgalos sabrukšana pie pie Ērikas “nāves gultas” docen-
tam bija labi pildīts spēles moments. Bija jādomā par Blaumaņa Brenci lugā No 
saldenās pudeles.

Redzams skatuvnieks ansamblī ir arī Ivars Apelis, kas labā atmiņā pirms gadiem 
redzētā Vilisa lugā Sieviete rītsvārkā. Viņa tēlotais turīgais tirgotājs Muļļa bija 
diezgan vienkrāsains, M. Zīverta devumu pazīstot. Zinot tēlotāja dotumus, pali-
ka neizskaidrojams jautājums, kādēļ Muļļas tēlā rādīts tikai dzērājs Muļļa. Citas 
iezīmīgākas raksturojuma līnijas saskatāmas maz. Tas izskaidrojams varbūt ar  
viesizrādēs līdztekus tēloto, sarežģīto lomu Pintera lugā Dzimumdiena. Ska- 
tuvniekam dažreiz tāds parallēlisms var būt vienai vai otrai lomai nederīgs.

Mollija (Vaira Dortiņa) un Cika (Linda Ozere) varēja tēlot mainītās lomās. Ne 
visai gudrā un pašpārliecinātā Mollija iegūtu vairāk komiskas izdarības. V. Dortiņas 
vaļšķīgā sievišķība vairāk zīmētos autora dotajos Cikas ekstrēmos.

Interesantajā un spēles iespējām bagātajā Dioģena lomā redzējām Jāni Čečinu. 
Programmā lasāms, ka tas kopš 1966. g. tēlojis 43 lomas. Viņš gatavo izrādēm arī 
dekoratīvos ietērpus. Patreizējā viesizrāžu braucienā J. Čečins tēlo komplicēto lomu 
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H. Pincera lugā. Labdabīgs teātra draugs varētu teikt: vai nav par daudz? Dioģena 
lomas vēl nekontrolētie žesti un svārstības lomas gājienā varētu skatītāju maldināt 
par tēlotāja iederību mūžīgā studenta lomā. Bet viens paliek skaidrs: J. Čečins Aus-
trālijas teātrnieku kopā kādreiz būs ar prieku un atziņu skatāms tēlotājs.

A. Apeles režijā daudz ierosinošu un tīkamu momentu. Viņas iecerētās un veikli 
īstenotās tumšās pauzes lugas otrā daļā var likties traucējošas lugas spraigajam 
virzījumam uz atrisinājumu, bet tas savā ziņā paceļ M. Zīverta komēdijā kādu ne 
katrā Čūskas uzvedumā iezīmēto līniju: nekad nevar zināt kur un kad izgaismosies 
vai satumsīs kāds stūris pašā cilvēkā vai viņam ejamos ceļos, pašam savus vai citus 
rāpuļus meklējot un dzenājot.

Dekorācijas (Dž. Krīvs) skopā, bet iederīgā iekārtā parāda vecpuiša zoologa 
padrūmo “zvērnīcu”. Kontrastā tam A. Apeles sieviešu kostīmu izvēle, kas raksturo 
zoologa viesu dažādību citā “rāpuļu” grupā. Mūzikas iestarpinājumi laikam nebija 
domāti momentu illustrējumam, tikai kā aizpildījums vairākām tumšajām pauzēm. 
M. Zīverta lugām tā skaistā īpašība, ka tās vienmēr ierosina un atgādina daudzas 
un dažādas inscinējumu un režijas iespējas. (Znotiņa-Kalniņa E. Sidnejas latviešu 
teātra viesizrāde – M. Zīverta komēdija Čūska Toronto. Latvija Amerikā, 1981. g. 
septembris)

Turnejas izrādēm kopējais apmeklētāju skaits – 3900.

***

Es jau īsumā minēju Māras Rozītes montāžu Rainis un Aspazija – Illūzijas. Par 
šo izrādi Ed. Silkalns raksta:

Režisora E. Kipstes inscinējums fascinēja, Būtu ilgi jāmeklē, lai atrastu izrādi, 
kas tik bagātīgi būtu rosinājusi intelektu un iepriecinājusi aci, ausi un jūtas. Uzve-
dums neatpalika aiz austrāliešu profesionālā teātra labākajiem sniegumiem. (Sil-
kalns Ed. Lieliska izrāde. AL, 1981. g. augusts)

Pats Ķipste tēlo Raini un M. Rozīte Aspaziju. Izrādēs Austrālijā piedalās arī  
L. Veikina, tēlodama Raiņa un Aspazijas dzīvokļa kaimiņieni. Pēc izrādēm Austrālijā 
ansamblis viesojas Anglijā un Zviedrijā.

1981. g. 18. novembrī E. Kipste saņem PBLA Kultūras Fonda Goda diplomu par 
profesionāla līmeņa iestudējumu.

***

Visbeidzot mans Kaleidoskops 1981. Ja arī es pats tā saku, tad tur ir laba daļa 
no labākā, ko es šai jomā esmu rakstījis. A. Ploriņa cita starpā par uzvedumu raksta:

Priekškaram atveroties, dedzīgi aplausi sveica dekorātora Viktora Aleidzāna 



33

darināto kaleidoskopisko ornamentu, kas sniedzās pāri visai skatuves aizmugurei.
(...) Drīz vien dedzīgajiem aplausiem pievienojās sirsnīgi smiekli. U. Siliņa Ka-

leidoskops pauž tādu pašu veselīgu prieka pilnu asprātību un humoru, kādu izstrāvo 
Rirdāna karikatūra. Un šis humors arī skatuvē, tāpat kā Rirdāna zīmējums, izpaudās 
dzīvās, treknās un noteiktās, bet vijīgās līnijās. Par satīru priecājas ikviens, kuru 
pašu tā netrāpa. 

1981. g. kaleidoskops izcēlās taisni ar to, ka tieši humors un asprātība bija no-
teicējs smieklu avots, ne dzēlīga satīra.(...) Vienīgie tiešām aso kritiku ironijā un 
satīrā trāpīja nedemokrāti – ekstrēmie un paštaisnie, vienpusīgie kultūrsakaru ap-
karotāji, tie, kas “ienīst visus, kas nedomā tā kā es”, skatā Superžanis. Disko gais-
mai raustoties, tiešām likās, ka U. Siliņa tēlotais Superžanis skatuvē ielido, lai veiktu 
pakalpiņu nežēlīgu tiesāšanu un  sodīšanu.

Čūskas režisores saruna un cīņa ar kritikas cietušo žņaudzējčūsku (tikai roka, 
ietērpta zaļā čūskas galvas maskā) plastiski veiklām kustībām, krītot un kūleņojot.  
L. Veikinai izdevās lieliski. (...) Jauns pārsteigums bija redzēt pavisam jaunus tēlotā-
jus. Krizdoļu skatā tēva lomā izcēlās Erika Polikēviča, jauka mīlīga māte bija Laima 
Briede. Tāpat autora meita Anne Siliņa skatuvei piemērotu stāju, izteiksmīgiem sejas 
pantiem, labu, skaidru balsi. (Ploriņa A. Kaleidoskops. AL, 1981. g. janvāris)

Daži izvilkumi no uzveduma. Piem. par Čūsku.

M. Rozītes dramatiskā montāža Rainis un Aspazija, Illūzijas SLT uzvedumā 1981. gadā.
No kr. – M. Rozīte (Aspazija), L. Veikina (Olga K.), režisors E. Ķipste (Rainis).

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Uznāk sieviete, kam ap kaklu aptinies pitons un acīmredzot žņaudz. Visu laiku 
starp abiem notiek klusa un ne tik klusa cīņa.

Sieviete: (saulaini) Mīļie skatītāji, tagad atļaujiet man jums pastāstīt par mūsu 
viesošanos Amerikā ar Zīverta “Čūsku” (mēģina atbrīvot kaklu no čūskas apkam- 
piena). Kur mēs arī nespēlējām, Čūska tika saņemta ar ārkārtīgu sajūsmu. Kāpēc 
mēs izvēlējāmies Čūsku? Vispirms tā uz pirmo acu uzmetienu likās ļoti piemērota, 
dzirkstošs smieklu avots un tieši mums pa spēkam (nokrīt ceļos) Laid vaļā tu, pārau-
gušais nēģi! (publikai) Es jums teikšu pavisam atklāti: viņai nepatīk Astrida Ploriņa! 
Viņai nepatīk neviens kritiķis! (čūskai) Ja tu gribi kļūt par rokas somiņu, tad tikai 
turpini tādā pašā garā! (Ar grūtībām pieceļas. Saulaini) Mēs sākām savas gaitas 
Losandželosā, kur tikāmies ar Anšlavu Eglīti... (atkal sākas cīniņš) Oi, to man neva-
jadzēja teikt. Viņai nepatīk arī Anšlavs... (promejot čūskai) Labs ir, vēl viena izrāde 
un tad prom uz zooloģisko dārzu!

Lielus smieklus sacēla meteroloģiskais ziņojums no TV stacijas WOG.
Siltu vakaru! Mēs skatāmies uz satelita forogrāfiju, ko Stratfildā no 10. stāva 

jumta uzņēmis Vilis Motmillers.
Aukstas gaisa masas, kas nāk no Saules nama (katoļu draudzes īpašums) ir sati-

kušās ar siltām gaisa masām no Latviešu nama un rezultātā virs Kraukļa baznīcas 
līst. (Sidnejas ev. lut. draudzes īpašums). Mēs sagaidām, ka lietus turpinās līt, kamēr 

Kaleidoskops 1981. Darbība notiek radiostacijā 2EA. No kr. – U. Siliņš, J. Ķauķis, R. Ošiņa.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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apstāsies, bet situācija var mainīties no stundas uz stundu.

Straumēni (Sidnejas latviešu īpašums pie Kolo upes) ir atkal zem ūdens un gan-
drīz visi uguns kurināšanas ierobežojumi ir atcelti. Mazskautu vadītājs ziņo, ka 
vienības dalībnieki drīkst atkal ņemt līdzi cigaretes un sērkociņus.

Ap Daugavas Vanagu namu vēl arvien turpina plosīties spēcīgs rietumu vējš. 
Pateicoties slapjajiem atmosfēriskajiem apstākļiem latviešu klubā ir audzis nokrišņu 
skaits.

Ar siltu vakaru!

Vēl pirmuzvedums Velēnu vecīši, kas laika skrejā ir daudz spēlēts. Meklēdama 
ceļu atpakaļ uz mājām pie Velēnu vecīšiem ierodas Paija (no Brigaderes Maija un 
Paija)

Laimīgā zeme – tā saucas viens no maniem mīļākajiem skečiem, tik jautrs un 
reizē tik skumjš. Sprīdītis pēc ilgiem, ilgiem gadiem ir atgriezies mājās pie Lienītes. 
Viņš simbolizē mūs, klaida latviešus, kas, atgriezušies Latvijā, sagaida, ka viss būs 
tā, kādreiz bijis. Bet nekas nav vairs kā kādreiz.

Kad šo skeču uzveda mana tēva māsa Elza Siliņa-Pūce Bostonā, viņa man pasūtī-
ja arī prologu, ko komponēja viens no brāļiem Aldiņiem.

Jāņu naktī Jāņtārpiņš spīgo,
Darvmuca kārtī – līgo, līgo,
Ozola vainags sedz vectēva seju,
Tik dejo un līgsmo, līgsmo un dejo.
Deviņjūdžu pastalām kājās
Sprīdīt’s, Sprīdīt‘s ir atkal mājās,
Vējmātes auklēts, Mežmātes saudzēts
Spēkpilns kā medalus klētiņā raudzēts.
Dzimtenes galā svešuma tiltam
Lienīte sagaidīs rociņām siltām,
Paijās un mīļos, mīļos un paijās,
Aijā, Sprīdīt, mans, aijā, aijā,
Kā divas žubītes aijās un žūžos
Abi ar Lienīti mūžīgi mūžos.

Mīļās rociņas raupjas un cietas,
Starp skarbiem vārdiem paijām nav vietas.
Pagātne grimusi dūmakā zilā,
Pagātne – malduguns tēvtēva silā.
Sejā laika zobs atstājis pēdas,
Smejot par jaunību, ņirdzot un mēdot,
Neteiktie vārdi, neteiktās valodas
Trulas kā izkapts, kas raud pēc galodas.
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Ķēniņu valstība, milži un velni,
Iedomu pilis, atmiņu pelni.

Šodiena ataust bāla un auksta,
Šodiena veras kā pundura plauksta
Pilna ikdienas rūpestiem maziem,
Pilna ikdienas dzīves drazām,
Cerībām vārām un sapņa, kas iris.
Nemeklē, nemeklē, to, kas reiz bijis.

Un tā Sprīdītis – nepieaudzis pusmūžnieks – ir atgriezies pie Lienītes, nīgras 
pusmūža sievas. Zini, nekur nav tik labi kā mājās, saka Sprīdītis, uz ko Lienīte atbild:  
To es nezinu. Es nekur savā mūžā neesmu bijusi.

Tad vēl vienu skečs, ar ko es esmu atļāvies kritizēt tā laika sabiedrības nostāju 
un gāganu karus. Man pat ir uzrakstīts pantā prologs: ja arī kāds no mums, trimdas 
antiņiem, uzjātu Stikla kalnā modināt Saulcerīti, viņa atsacītos kāpt lejā. Skeču es 
nosaucu Kalnā kāpējs.

Skečs Ideoloģiskā sardze nekādā ziņā nepacēla manas akcijas pie vietējiem DV  
ideologiem, lai gan viņi izšķīrās nesākt ar mani publisku karu. Ideoloģiskās sardzes 
dibinātājs bija Ed. Šmugājs, un tas notika tad, kad viņu vairāk neievēlēja par KF 
priekšsēdi. Bija jārod jauns darbības lauks.

***

Sp. Klauverta sēļiem apsolīto 18. novembra uzvedumu Ir situsi stunda saraksta 
E. Rodze-Ķīsele, iestudē L. Veikina un izpilda SLT aktieri.

VĪVIJOS

Austrālijas latviešu Vasaras vidusskolu 1974. gadā nodibina skolotāja Anna Zie-
dare no Melburnas ar domu biedriem. Viņas labā roka ir sidnejiete Austra Eihmane, 
Māras Eichmanes-Rozītes māte. Anna 1979. g. saņēma PBLA Tautas balvu un, pēc 
viņas pāragrās nāves 1986. gadā, skolu nosauca par Annas Ziedares Vasaras vidus- 
skolu. Bērni to dēvēja par Vīvijiem (angļu valodā burtus VV izrunā kā vī-vī.). Arī 
Austra 1990. gadā saņēma augstu apbalvojumu – TzO. No skolotājiem gadu skrejā 
būtu vēl jāmin Jānis un Sarma Priedkalni, Viktors Brenners, Kārlis Brēmanis, Irma 
Zemdega, Ārija Zustere, Zinta Ozoliņa, Iveta Rone, Valdis Krādziņš, Dzidra Kamer-
grauze, Māra Saulīte, Andris Aulciems, bet saraksts vēl nav izmelts, jo nav minēti 
visi interešu grupas vadītāji, piem. Ilze Siliņa mācīja Dzintaros aušanu.

Skola bija domāta latviešu bērniem un jauniešiem no visas Austrālijas ar pie-
tiekami labu latviešu valodu. Jāpiebilst, ka to ir apmeklējuši gandrīz visi tagadējie 
sabiedriskie darbinieki. Ka tāda mācības iestāde bija vajadzīga, nebija šaubu, bet 
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kurā vietā? Ģeogrāfiskais centrs skolai bija Dienvidaustrālijas pavalsts. Kas meklē, 
tas atrod, mūsu gadījumā starp vīna dārziem kādus 70–80 km no Adelaides Aldin-
gas ciematā atradās Adelaides ev. lut. draudzes vasaras nometne Kursa ar virtuvi, 
ēdamzāli, labierīcībām, barakām gulēšanai, administrācijas un mācību telpām. Daļa 
skolotāju dzīvoja karavānās. Arī jūrmala nebija tālu (segtais līcis, līdz ar to nebija 
lieli viļņi).

Virtuvē darbojās latviešu saimnieces. Mācības notika janvāra mēnesī un ilga 
3 nedēļas (1974. gadā 6 nedēļas) ar noslēguma koncertu Adelaides latviešu namā 
Tālavā.

Stingrs noteikums: skolā drīkst sarunāties tikai latviski. Pēc 5 valodas pārkāpu- 
miem vainīgo sūta mājās. Šai sakarībā man bijušā audzēkne Marianna Aulciema 
raksta “Vēl vienu lietu, ko atceros, cik tu biji impozants, kad sacīji, ka vari nolasīt no 
ķermeņa valodas, kurš runā angliski. Mēs īsti nezinājām, vai tā ir patiesība, bet baidī-
jāmies angliski sarunāties.” Nometnē nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu un narkotiskās 
vielas. Uz zināmu bērnu skaitu ir nozīmēts viens audzinātājs, kas guļ kopā ar savām 
avīm. Naktsmiers vai kaut kas līdzīgs iestājās ap plkst. 9 vai 10 vakarā, precīzi laiku  
neatceros. Mācību stundas notiek tikai darbdienās. Beidzamā klase strādā pie kāda 
projekta, nākamā Latvijas sūtņa pie Apvienotajām nācijām Jāņa Priedkalna vadībā. 
Iznāk skolas žurmāls – katru gadu ar citu nosaukumu (piem., Uz aitas muguras, 
Jauns un traks, u.c.), ko veido 5. klases audzēkņi un rediģē audzinātāji. Skolā ir arī 
latviešu bibliotēka.

No mūsmājām uz skolu jau iepriekšējos gados bija devušies Mārcis ar Anni. 
Vēlāk viņiem piebiedrojās arī Gints. Anne bija mazliet par jaunu un pirmajā gadā 
skolā jutās ļoti nelaimīga. Saņēmām ziņu, ka grib braukt mājās.

Ar pirmo viesošnos skolā 1981. gadā sākās mana sadsarbība ar Annu Ziedari. 

Anna Ziedare kādā no latviešu vasaras skolām Austrālijā.  
Paraksts zem attēla albumā: “Ziedara kundze rūpējas par mums pat nakts tumsā!”

No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Es biju atvedis bērnus uz skolu no Pertas Kultūras dienām un domāto pāris stundu 
vietā paliku tur 3 nedēļas. Bijām vesela čupa jaunpienācēju – S. Ruņģe, L. Ruperte, 
A. Grasis, L. Zobena un es. Mani nepatīkami pārsteidza dažu skolnieku izturēšanās 
un viņu attiecība pret skolu, bet Annai bija izteiciens: kādi māli ir, ar tādiem jāmīca. 
Un jāsaka, ka pa skanīgam traukam ir tiešām izmīcīts, tātad pieliktais darbs nav bijis 
veltīgs. Mani aizrāva skolotāju entuziasms, un es braucu uz Vīvijiem arī nākamos 
gadus. Es rakstīju avīzei, tīrīju mazmājiņas, laboju rakstu darbus, iestudēju teātra 
uzvedumus un Annai par prieku uzrakstīju pat 2 vārsmas.

Aldinga – 
Mazs punkts uz “mapes”,
Baznīciņa, veikals, kapi,
Krogs un bencīnpildītuve.
Kāpēc sirdij tā tik tuva?
Karstums tāds kā somu pirtī,
Deg zem kājām kāpu smiltis.
Ēku sienās drāžas spēji,
Svilpjot niknie līča vēji.
Kāpēc velk tā mani šurpu?
Vai man kājās burvja kurpes?
Atbildi nav atrast grūti –
Dzied Aldingā pret loga rūti
Zelta zīle ceļa malā,
Sēdot Rīgas torņa galā.
(Publicēta “Austrālijas latvietī”)

***

Ziedaru māmiņai
Trejdesmit dēli,
Trejdesmit dēli,
Piecdesmit meitas.
Lai paldies Mārai,
Lai paldies Laimai
Par lielo, dižo
Ziedaru saimi!
Kur saime ražena,
Kur tikums spēkā,
Tur mājas pagalmā
Laimīte lēkā.
Lai sapūš vēji,
Lai pūš un vētī,
Pelavas kaktā, 
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Ber graudus klētī!
Kad dēli paaugs.
Kāps ošu laivās, 
Kāps ošu laivās,
Brauks pāri jūrai,
Brauks pāri jūrai, 
Kur dzeguze kūko, 
Tālo sērdieni
Atbrīvot lūkot.

Atceros, ka es biju vienam otram no personāla tādā kā biktstēva lomā. Man varē-
ja izsūdzēt bēdas. Atceros, ka vienā no noslēguma koncertiem tā laika skolas di-
rektors Andris Aulciems publiskā uzrunā mani nodēvēja par “pelēko eminenci”. Es 
pats domāju, ka nekāda eminence nebiju, ne pelēka, ne kādā citā krāsā. Bērni droši 
vien mani neko neieredzēja, jo es biju stingrs, cik tas attiecās uz latviešu valodas 
lietošanu, ko visādi mēģināja apiet.

Vēlāk VV Dzintaros bija izveidojusies vesela pagrīdes kustība, kas par spīti 
visiem solījumiem, savā starpā sarunājās angliski. Viena no kustības vadītājām bija 
pazīstama sabiedriska darbinieka meita. Divi skuķi pilnīgi atklāti sarunājās angliski, 
čukstot viena otrai ausī. Neskatoties uz to, valdošā valoda bija tomēr latviešu. Vēl  
par Dzintariem runāsim vēlāk.

Mums nezinot, viens no audzinātājiem, tā ap 18–19 g. vecs, dzīvoja teltī un ap-
gādāja vecākos puikas ar vīnu. Kādu dienu viņš nojauca savu telti un pazuda. Atklā-
jās arī, ka divi puikas pļavā audzinājuši marihuānas stādus un pa tumsu gājuši tos ap-
liet. Patiesībā nekādas lielas disciplīnas problēmas nebija. Kādu nakti vecākie puikas 
bija sarunājuši iet ciemos uz meiteņu baraku, kurai viens ēkas gals bija no skārda. 
Šie bija sākuši griezt sev ieeju ar konservu griežamo, bet nekur tālu jau nebija tikuši. 
Mums tikai bija nepatikšanas ar draudzes inspektori. Adelaides draudzes priekšnieks 
bija miljonārs, būvuzņēmējs K. Līdums, labs šahists. Viņa organizētajās sacensībās 
piedalījās arī šahisti no Padomju Savienības. Uz nometnes zāļu laukuma nedrīkstēja 
ar mašīnām braukt. Tas protams neattiecās uz draudzes priekšnieku, kas novietoja 
savu vāģi tieši pie administrācijas barakas. Anna bija ievērojusi, ka Līdums labprāt 
ar mani runājas. Tikko viņš ieradās nometnē, es tiku pa skaļruni aicināts uz biroju.

Anna bija autokrāte, bet ne sliktā nozīmē. Kas, kur, ko un kā, noteica viņa. Viņa 
arī ļoti daudz skolai ielika savus personīgos līdzekļus. Vasaras vidusskola bija viņas 
dzīve, viņas “bebītis”.

Atskatoties pagātnē, pavīd ir jauki ir nelādzīgi brīži. Vienā mācību gadā 50% 
no audzēkņiem saslima. Pa Adelaidi apkārt plivinājās kāds nelabs bacilis, kas bija 
atradis auglīgu augsni mūsu nehigēniskajos apstākļos. Bērni nebija izgulējušies. Va-
jadzēja tikai pāris nemierniekus, lai nelaistu pārējos pie gulēšanas gan ar nemitīgu 
runāšanu, gan citādām izdarībām, kā regulārām nakts pastaigām, ko sardze mēģināja 
likvidēt, bet ne vienmēr ar panākumiem. Populārs sports bija nogaidīt, kamēr sardze 
aizmieg un tad uzvilkt karoga mastā kādu veļas gabalu. Vienu rītu atradām 4 puišus 
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guļam uz barakas jumta. Negals bija arī ar jauniešiem, kas skolā negāja, bet ieradās 
ciemos. Tādās reizēs skolas administrācija bija trauksmes stāvoklī.

Manas pirmās trīs nedēļas Vīvijos pagāja ātri un jauki. Vienu dienu Lilija Zobe-
na, kuras pienākums bija vadīt nometnes kori, man saka: “Es gribu uzrakstīt skolai 
dziesmu un tev jādod vārdi!” Dieviņ baltais! Es neesmu dzejnieks, bet, vajadzības 
spiests, varu uzrakstīt pa vārsmai. Galu galā uzrakstītju ar nosaukumu Jaunie zvani.  
Man pat nav saglabājies teksts. Dziesma sākās ar vārdiem “jaunās balsis, jaunie 
zvani”, un to lieliski nodziedāja beigu sarīkojumā 84 galvains audzēkņu koris. Mums 
bija pāris labu soprānu. Atceros, ka Lilita Šulca, viena no VV solistēm, bija ugunsku-
ra vakarā aizgājusi uz jūru nopeldēties – bija sasodīti auksts – un noslīcinājusi savu 
balsi. Nākamreiz mūsu dziesmu klausījos Anglijas dziesmu svētkos Līdsā.

Mēs ar Liliju (manis dots skatuves vārds – Madame Stich) uzstājāmies arī skolas 
talantu parādē un dziedājām Gailīt’s sacīj uz vistiņ’. Neko daudz gailīts gan nepaguva 
vistiņai pateikt, jo pēc pirmā panta no audiences atskanēja: Bū, bū! un dziesma bija 
jāpārtauc. Audzēkņi  parādīja, ko viņi domā par tādiem administrācijas darbiniekiem 
kā mani. Lai mums vēl būtu kāda šanse uz godalgu, bučojām tiesnešus: es vīriešu 
kārtas soģus un Madame Stich sieviešu kārtas. Viss velti.Tauta bija pret mums, un 
tiesneši nāca no tām pašām aprindām. No mantiskā viedokļa skatoties, griesti jau 
neiegāzās, ka nevinnējām to šokolādes tāfelīti, bet tik tā goda tīkojās.

Mājas darbu stundās audzēkņiem bija jāraksta uz mājām vēstules latviski. Uzgā-
ju kaut kad rakstītas manu bērnu vēstules no Aldingas.

Anne raksta:

Nu kā klājas, mīļumiņi! Gintim ir daudz draugi, vairāk meitenes. Viņš visus kaiti-
na. Es domāju, ka viņam labākais draugs ir Valdis. Viņš izskatās kā 14, bet viņš ir 
16. Viņš arī uzvedas kā 14. tāpēc ir o.k.

Austris Grasis vakar aizbrauca. Viņš lika papu sveicināt. Man drīz jābrauc uz 
Adelaidi, tur es un pār citas meitenes ņems daļa radio programmā.

Udios, vai tu zināji, ka Zviedrijā (vai kaut kur) visi dzied tavu un Lilijas Zobenes 
dziesmu!? Ir ļoti populāra. Es būšu viena no dziedātājiem (radio).

Es esmu daudz bijusi jūrmalā. Divus naktus atpakaļ mums bija ļoti garlaicīgs 
referāts, vārdā “lāčplēsis”. Gints aizmiga sākumā un gandrīz gulēja caur visu. Un 
arī šinī pašā vakarā Gints saņēma pirmo “ar labu nakt bučiņu”, tas bij tik jocīgs. 
Liels paldies priekš visām fotogrāfijiem. “Lāčplēsī” mana draudzene Daila dara, lai 
nokrist no soļu nost. Visi smējās un domāju, ka es biju aizmigusi, tad Edvins uz radio 
teica: “Tā meitene, kas nokrita no soļas nost vakar, nav nevienas salauztas ribas.” 
Es esmu pārāk daudz gājusi uz jūrmalu (churmalu!). Par palikšanu Adelaidē, es 
palikšos pie Anetes Balodes, ļoti pazīstami! Es palikšu vien vai divs dienas.

Hei! Udios* ir šeit! Wow! tautas varons! bučiņas. Annīte! (* Laikam domāts 
brālēns Uldis Viļums no Pertas.)

Ja jums Vīviji vēl nav apnikuši, tad te ir viena vēstule no mana jaunākā dēla Gintera:
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Kā jums klājās? Kā putniņiem klājās? (Gintam ir mājās badžerijgāri.) Es rak-
stu šo vēstuli tagad. Ir tagad “mājas darbas stunda”. Es drīz braukšu uz jūrmalu. 
Edvins ir tagad šeit un mēs vislaik spēlējam socceru! Man te ir garlaikošan, jo nav 
nekas lai darīt. Es kļūst gandrīz visjaunākais!

Manām alerģijām iet o.k. (O.K. ir international vārds, tāpēc es drīkstu lietot) 
Man patīka interešu grupas, jo es zīmēju un lietoju mālu. Dzidra (Kamergrauze – 
gleznotāja) man palīdza. Mums ir tagad talentu izrāds. Man pumpa uznākusi uz 
kājām no alerģijas. Viena audzinātāja Dzintra mēģina man sodu dot, bet man vēl 
vien nav bijis. Es gribu braukt mājās.

Jūrmalā es gandrīz noslīcu. Viļņi bija ļoti stipri un es izpeldēju pateikt Anne, kad 
viņa bija patāl projām. Kad es tur izpeldēja un pateica viņai, es nevarēju tikt atpakaļ 
uz krastu jo tie viļņi visslaik ievēle mani atpakaļ dziļumā. Es tur peldēju priekš kādā 
desmitām minūtēm pirms es tiku atkal uz krastas.

Tavs visslaik – G. Silins.
P.S. Es vēl gribu braukt mājās. 9.30 pm. Es nupat biju ballē. Es uzģērbos kā mei-

tene bet tur bija ļoti garlaicīgs. Es tagad esmu manā barakā.
Tās dāmas kantīnā ir ļoti draudzīgi. Katrā ēdamā laikā viņi man patpras, ja es 

pienu gribu dzert. Tās dāmas kantīnā arī nosita vienu brūnu čūsku un kaķīši, kas tur 
apkārt dzīvo, apēda viņu.

Un visbeidzot Mārtiņš Juris Siliņš atbild uz jautājumu: kāpēc es braucu uz VV? 

Es atbraucu uz vasaras vidusskolu aiz dažiem iemesliem. Viens bija, lai satiktu 
jaunus draugus, kurus varēs atkal satikt KD. Vēl viens iemesls ir, lai mācītos labāk 
sarunāties latviski. VV aizpilda laiku starp KD un skolas sākumu. Šis laiks ir parasti 
iztērēts, bet VV dod šanci, lai kaut ko konstruktīvu darītu. Ja mājās esi bijis ilgu 
laiku, un tev tur paliek garlaicīgi, tad VV nāk palīgā. Šeit mums ir liela izvēle, kādas 
darbības gribam darīt, piemēram, galda teniss, novuss, zolīte, latviešu ēdieni utt. Te 
arī var uz jūrmalu iet katru dienu un labi nopeldēties un sadegties.

Vēl viena vēstule no Annes:

Labdien! Es šodien atkal sasitu kāju. Kā jums visiem klājas? Mums labi. Mums 
ir ļoti daudz draugi. Silvijai te ļoti patīkās. Nepasaki Mārcim, bet viņam skolotāja 
sūdzās, ka viņš negrib mācīties daudz. Māra Zemīts mūsu barakā guļ. Mēs taisī-
jām liel troksni vakar vakarā. Mūsu vadītāja ir Zinta (Zinta Ozoliņa – vēlākā VV  
vadītāja) Viņa ir ļoti jauka. Šeit ir viens puika vārdā Edvins (Kļaviņš),viņš nāka no 
Brisbanes un viņam blakus vārdam ir br. Viņš saka, ka viņš nāk no brasilies (brazil).

Māra mums mācīja tautas dejs. Es dancoju ar Pēteri. Es nezinu kādu lugu mēs 
spēlēsim vēl. Mārcis un es neesam vēl kāvušies. Drīz mums būs mājas darbs stundā. 
Vakar vakarā Pēteris ieskrēja iekšā zāle un teica: “Tev vajadzēja redzēt Imant skriet 
uz “mazmājiņa”” un Dzidra bija viņam blakus, bet nedzirdeja.

bučas Anne (Spira)
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Izvilkumi no skolas žurnāla.

ĶIRŠI IEGŪST GODALGU

* Vienpadsmitajā janvārī vakariņu laikā audzinātājs Uldis Siliņš Ķiršu istabai 
pasniedza īpatnēju godalgu par istabas tīrību, vai, pareizāk izsakoties, netīrību. Ķiršu 
istabā jau vairākas dienas bija mētājušās divas saplēstas papes kastes, piecas sa- 
spiestas alumīnija dzērienu kanniņas un neskaitāmi citi riebīgi priekšmeti. Tikai 
kādu brīnumu dēļ Ķiršu istabai dienišķi piešķirtais punktu skaits bija samērā augsts.

Uldis Siliņš bija ar mieru nofotogrāfēties kopā ar istabas iedzīvotājiem un pie- 
minētajiem mēsliem. Istabas satīrīšana ilga kādas 10 minūtes un piepildoja lielo at-
kritumu tvertni.

Piešķirtā godaalga – mazgātuves tīrīšana nākošā dienā pa peldēšanās laiku, un 
istabas vecākam rūpēšanās par koridora tīrību veselu nedēļu.

Ķiršu istabā mīt Edmunds Briedis, Kalvis Dakmantons, Andrejs Daliņš, Andris 
Galviņš, Pēteris Plikšs, Kārlis Rolavs, Pauls Sproģis un Dāvids Vēdigs.

Reportieris Kalvis Dakmantons.
* Aleksandrs Zariņš: “Pēc rīta vingrošanas, kad visi sasvīduši, būtu jārezervē 

laiks, lai visi nomazgātos.”
Valdis Krādziņš: “Neviens līdz sasvīšanai nevingro.”
* Brita Daliņa gājienam pa kalnu lejā uz jūru, bija izvēlējusies vieglas balles 

kurpes. Pēc 10 metru pārgājiena Brita vairāk brauca uz dibena kā stāvēja kājās. Bet 

Masku balle vasaras vidusskolā Aldingā, 1981. gada janvāris. Kr. pusē Uldis Siliņš.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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viņa radās labs padoms – staigāt basām kājām. Tas bija vēsturisks notikums ar ko 
varētu lepoties visa VV saime: meitene basām kājām veikusi baigo pārgājienu uz 
jūru. Sekas – baigas tulznas kājā. Labi, ka starp zēniem bija bruņinieks Filips Birzu-
lis un atdeva slimniecei savas zeķes. Pārējie Filipu uzteica un sita uz pleca.

* Uldis Siliņš uzrunā audzēknes un audzēkņus: “Tīrība ir laba lieta. Es skatos, 
lai tā valdītu arī jūsu guļamistabās, bet istabas tīrības problēma nav atrisināta, ja tos 
netīrumus izslauka koridorā.”

* Latviskā viesmīlība mūsu saimnieces mudina ik vienu VV viesi pacienāt ar 
pusdienām. Lai ļautu viesiem par mūsu sirsnību atspēlēties, redzamā vietā nolikta  
burka. Lai devējam nebūtu jālauza galva par ieliekamās artavas lielumu, saimniece 
Maija Misiņa, nevienam nezinot, burkā ielikusi $5.00. Viesi aizbraukuši, Trauki 
nomazgāti. Pēkšņi Austra Eichmane ierauga burkā $ 5.00, paņem un priecīga tos  
noliek uz kasieres galda. Varēja jau dot vairāk, bet labāk, kā nekas.

INTERVIJA AR MUTES VATOŅA PĀRSTĀVI ZEMES VIRSŪ
(Mārtiņš Siliņš)

Ko viņš ēd brokastīs?
Nutri grain, lai viņš var būt kā Grants Kenijs.
Vai viņam labāk garšo putra vai rīsu burbuļi?
Rīsu burbuļi, tie palīdz viņam lidot (aušup un prom)
Kur viņš pērk savu apakšveļu un kāda krāsa viņam visvairāk patīk?
Sarkan-balt-sarkans. Viņš valkā apakšbikses ārpusē kā supervīrs. Viņš iepērkas 

pie Just Jeans.
Kur viņš dabūja savu tērpu? Vai viņš pats to uzšuva?
T.V. Kundze to viņam uzšuva.
Vai viņš lido pats, vai biežāk ar lidmašīnu?
Viņš vienmēr lido pats. (Lidmašīna ir par lēnu)
Kur viņš apģērbjas, vai telefona būdā vai kur citur?
Meiteņu barakā vai pastkastēs.
Kāpēc viņš dara to, ko viņš dara?
Jo papas teica, ka viņam tas jādara. Viņam patīk būt televīzijā un avīzēs.
Vai viņš ir tautas varonis 24 stundas dienā?
Grūts jautājums. Jā, varonis bez saprašanas.
Ko viņš dara savā brīvlaikā?
Vingrinājās un skatās uz meitenēm ar savu urbjošo skatu.
Kas viņu pārvērta par tautas varoni?
Tas, ka viņš uzvelk savu Nameja gredzenu. (Kodolenerģijas darbināts)
Vai kurš katrs var būt tautas varonis?
O nē, nekādā ziņā! Tautas varonim ir jāiet TV skolā 10 gadus ( un ir jāprot lidot.)
Vai viņš pazīst kādus citus tautas varoņus?
Šad un tad viņi satiekas krogū.
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Ko viņš darītu, ja viņš satiktu kādu krievu?
Galīgi piekautu to un iemestu jūrā.
Kāda televīzijas programma viņam vislabāk patīk?
Supervīra zīmētas filmas.

Šīm rindiņām es esmu smēlis informāciju no sava raksta Piezīmes par Vasaras 
vidusskolas 15 gadiem Austrālijas Latvietī (1989. g.).

NEDAUDZ VĀRDOS

* Vilnis Zaļkalns mani aicina rakstīt sociāldemokrātu avīzei Brīvība. Ja man esot 
bailes no sabiedrības domas, lai lietojot pseidonīmu.

Esmu sācis rakstīt feļetonus tautdejnieku žurnālam Pa Dejas Ceļu Nr.59, 60, 61. 

* V Zaļkalns 11. novembra vēstulē cita starpā raksta:

Nosūtītajos RA materiālos ir kāda varena “bumba”, ātri visu samezdams aplok-
snēs nemaz nepaguvu tuvāk sakārtot un komentēt. Proti, domāju par kādu tekstu 
no laikraksta Latvija, kur jūsmīgos vārdos izcelts mākslinieks Juris Soikāns, kas 
cita starpā “ieiet vēsturē” un ieguvis kādas itāļu starptautiski pazīstamas mākslas 
akadēmijas “zelta medaļu” un uzņemts tur kaut kādā baigi svarīgā mākslas encik-
lopēdijā. Juris Soikāns nav vienīgais latviešu mākslinieks, tādu tagad ir vairāki.

Vilnis Zaļkalns. Ed. Keiša šaržs.
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Viss tas joks ir sekojošs. Minētā itāļu mākslas akadēmija ir varens blefs – tāda 
neeksistē. Eksistē tikai kāds veikls šmaucējs, kas uzdod savu vārdu, adresi un skanīgu 
mākslas akadēmijas nosaukumu. Par šo “mākslas akadēmiju” zinīgi cilvēki rēc. Bet 
tas vēl nav tas galvenais (...) Lai tiktu pie medaļas un iegūtu vietu enciklopēdijā, 
pats mākslinieks par to samaksā “akadēmijas” vadītājam. Būtībā tas nozīmē, ka  
J. Soikāns sev godājamo titulu etc ir nopircis par savu naudu. Materiālos atrodas 
kāds vācu teksts (...) kur par to bija rakstīts.

* Lija Gailīte atskatās uz 80 mūža gadiem. 18. novembrī mēs abi saņemam  
Spodra Klauverta piemiņas fonda balvu.

H. Kaupmanis saņem PBLA KF atzinības rakstu.

* SLB izdod Sp. Klauverta piemiņas grāmatu.

* 31. KD šogad ir Brisbanē. Rīcības komitejas priekšsēdis ir Dr. V. Zolte, pēc 
profesijas ārsts. Viņš dzimis 1943. gadā un 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 kopkoru koncertā. Atklāšanas un kopkora kon-
certā piedalās arī Sidnejas latviešu vīru koris jauno diriģentu – D. Jaunbērziņas un  
J. Baloža vadībā. Dainai ir 26, bet Jurim 25 gadi.

Teātris uzved G. Griezes komēdiju Bez siltām vakariņām. Režisore M. Rube.
Šajās KD nebija Raibā vakara.

Pielikumi Historia.lv:
Attēlu galerija: Ēriks un Margarita Biezaiši Latviešu Mūzikas krātuvē,  

Adelaidē, Austrālijā, 1981.

https://www.historia.lv/galerija/eriks-un-margarita-biezaisi-latviesu-muzikas-kratuve-adelaide-australija-1981
https://www.historia.lv/galerija/eriks-un-margarita-biezaisi-latviesu-muzikas-kratuve-adelaide-australija-1981
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Pertas KD Raibajā vakarā, 1980. g. No kr. – Lillija Zobena, Uldis Siliņš, L. Šulca. 
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.

Lija Veikina un Uldis Siliņš kādā no Kaleidoskopiem.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Anno 1982

Nosaukums ir, lugas nav – Uz Sidnejas skatuves – Rožu pilsētā 
Portlandē – Uz Eiropas Dziesmu svētkiem Anglijā – Rūgtais 
Apīnis – Latviešu KD Kanberā – Nedaudz vārdos – Es caur savu 

objektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

5. Eiropas latviešu Dziesmu svētku gājiens Līdsā, Anglijā, 1982. g. 28. jūlijā.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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NOSAUKUMS IR, LUGAS NAV!

Kā man veicās vai, patiesību sakot, neveicās ar lugas rakstīšanu, varētu uz-
rakstīt traģikomēdiju. Kad es apsolīju Rietumkrasta Dziesmu svētkiem 
lugu, man nebija ne jausmas par ko tā būs. Strādādams Vasaras vidus- 

skolā Aldingā, es sāku nopietni domāt par lugas tēmu, pat uzmetu pāris teikumus uz 
papīra un pēc tam nākamos divpadsmit mēnešus vairs nelikos par to ne zinis. Kad 
komiteja uzstāja, ka esot vajadzīgs vismaz lugas nosaukums, es to nokristīju par  
Kade pārnāksi, bālēliņ, galvenokārt aiz tā iemesla, ka tas labi izklausījās, un atkal 
atdusējos kādus mēnešus uz lauriem. Šad tad mēģināju ko uzrakstīt, bet gāja kā pa 
kara lauku, un bāliņš nedevās rokā. Sāku viņu pat ienīst.

Tad pienāca no A. Ritmaņa vēstule, ka sākot jau pārdot biļetes un varbūt va-
jadzēšot trešo izrādi.

Es paskatījos kalendārā un, kā Kristīne Ugunī saka, noliku savas vieglās  
dienas. Jocīgi, cik lietas ātri iet uz priekšu, ja nazis ir pie rīkles. Rakstīju pa vaka- 
riem un, pieņemot klāt trīs slimības dienas, luga divās nedēļās bija gatava. Aktieriem 
par nepatiku, es to turpināju pārrakstīt un gludināt līdz izrādes dienai. Ar pateicību 
jāpiemin manu kolēģu pacietība un lietišķie ieteikumi.

Tādos apstākļos dzima mans līdz šim nozīmīgākais sabiedriskais komentārs, 
patiesībā jautājums mūsu sabiedrībai un pašam sev: ko mēs darītu brīdī, kad mūsu 
vārdi būtu jāapliecina ar darbiem? Tas ir šīs lugas kardinālais jautājums, un cilvē- 
kiem nevajadzētu velti tērēt laiku pētot, ko es esmu mēģinājis apvainot un par cik ir 
pārkāptas trimdas pieņemtās normas. Tajā pašā laikā es apzinos, ka šis pārbaudījums  
ir ļoti ekstrēmas dabas. Bet paturēsim prātā, ka tas ir teātris.

***

Mēs dzīvosim Mariota viesnīcā, pieejamas istabas līdz 4 pers. katrā un tikai USD 
42 diennaktī. (Mēs pasūtam uz sava rēķina vēl 4 istabas). Katrs aktieris saņems 4 
brīvbiļetes uz paša izvēlētiem sarīkojumiem, izņemot Dziesmu svētku balli.

Vienu nedēļu pirms Dziesmu svētkiem Portlandē notiks Latviešu rakstnieku 
apvienības (LARA) Ceturtā rakstnieku nedēļa un no 19.–29. jūnijam Div-reiz-divi 
nometne, netālu no Sietlas. Arī es esmu LARAs biedrs.

Ceļa izdevumiem SLT valde  mums ir atvēlējusi 70% no Karmen, Karmen  
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izrādēm. Portlande mums ir garantējusi no lugas ieņēmumiem USD 2000, Tu esi 
Portlandē, mans draugs – 1500,00 vai 70% no tīrā ienākuma, kas lielāks. Pie Zemīša 
arī ir vēl mūsu Gotlandes fonda nauda, ko lietosim neparedzētiem gadījumiem.

Visus ienākumus nolemjam dalīt brālīgi uz galviņām. Esam pieci cilvēki. Kaut 
ko laikam pārvedām mājās arī režisoram un dekoratorei Vijai Spoģei-Erdmanei.

Vēl 1981. gadā bijām domājuši, ka ar Bāleliņu mēs arī varētu viesoties arī 
Kanādā, citās ASV pilsētās un Eiropā, bet dažādu iemeslu dēļ šo domu ātri atmetām.

***

Par mums pēc A. Ritmaņa lūguma parādās A. Zariņa raksts un kopbilde Laikā 
un AL. Saturs abiem rakstiem vienāds. Bet Laikā tas parādās vēlu (redaktors esot to 
kur nogrūdis un nevarot atrast) un, šķiet, ir redaktora sadakterēts, jo valoda nav tik 
gluda kā AL.

Izvilkumi no intervijas ar A. Zariņu AL. Lasītājam jāņem vērā, ka šim propagan-
das rakstam ir klāt saharīns, turklāt palielās devās.

Lai Uldi Siliņu sarunātu intervijai, jābūt triku meistaram. Nekad viņam nav “tās 
mīļās vaļiņas”. Sidnejas latviešu teātrī jāmēģina Anšlava Eglīša luga “Karmen, 
Karmen”, kur bezgala daudz sakāma teksta, jāskatās, lai ģimenes atvases izaugtu 
šmaugas un taisnas par godu vecākiem un par prieku tautiešiem (jaunākā meita 
Anne jau spēlē teātri) un arī Portlandes dziesmu svētkiem līdzi ņemamais kukulis- 
luga tikko kā izmīcīta un jāšauj krāsnī.

Par U. Siliņu varētu uzrakstīt romānu arī bez intervijas, jo viņš Sidnejā uzaudzis 

Dekoratore V. Spoģe-Erdmane un režisors I. Sveilis. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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mūsu acu priekšā. 
(...)
Man laimējas: Uldi notveru pie pogas Sidnejas latviešu namā sanāksmē, kur 

ceļojumu biroja vadītājs Kārlis Muške no Melburnas Portlandes braucējiem skaidro 
ceļojuma problemas. Kaut Uldis pazīst Ameriku kā savu kabatu, viņš bija atnācis 
paskatīties, kas ir braucēji, jo tie būšot stingrākie plaukšķinātāji viņa izrādēs.(...) 
Portlandes lugas nosaukums dots no t.dz “Kade pārnāksi, bālēliņ”. Kādēļ tieši tāds?

“Un vai nav pieķērīgs virsraksts?” atvaicā autors.
“Tu laikam piederi autoriem un režisoriem, kas nevēlas, lai iepriekš atstāsta lu-

gas notikumus, tā saglabājot pārsteiguma momentu. Vai tas tik svarīgi?”
Uldis: “Ja skatītājs zina lugas beigas pēc 1. cēliena, ir slikti. Katastrofa ir tad, ja 

beigas zina jau pirms lugas sākuma. (...)
Autors tomēr gatavs runāt par lugas tapšanas gaitu.
“Jutos kā tango dejotājs, kas ietērpts trako kreklā. Luga bija jāraksta divām 

sievām un diviem vīriem, kas varēja dabūt atvaļinājumu un braukt. Tīri labi zinu, ko 
katrs no mūsu četrnieka var celt.(...)

Skatītāji dziesmu svētkos savā ziņā būs trimdinieku šķērsgriezums, tātad jāpatīk 
visiem. Man pašam lugas tēma patīk, bet rakstot katrā posmā jutos kā ceļu krusto-
jumā ar daudziem virzieniem. Bieži tālāko lugas gaitu izvēlējos pēc pārrunām ar 
aktieriem.

Lugu gribu saukt par spēli. Tā man paliek brīvākas rokas. Tā ir neparasta spēle 
ar diezgan spēcīgu komisko elementu. Darbība notiek Meksikā kādā Miera konfe- 
rences laikā. Ir tāda spāniska pieskaņa.

(...) Lugas parasti rakstu lēnām. Uzmetu un nolieku.
(...) Bālēliņu turpretī uzrakstīju ļoti īsā laikā.”
Šad un tad laikrakstos kāds žurnālists vai literāts nogaužas, ka mums nav 

feļetonistu (...) Ar latviešu joku taisītājiem patiesībā nemaz nav tik bezcerīgi. Kaut 
arī viena bezdelīga pavasari neatnes, trimdas latviešiem ir vismaz viens vēl īsti ne-
novērtēts un neatzīts feļetonists – Uldis Siliņš. Viņš ir īpats putns, kas savus feļetonus 
paraksta ar no senčiem mantotu uzvārdu, ne ar pseidonimu. Otrkārt Siliņš nav joku 
plēsējs sabiedrībā (kaut arī neklusē kā ūdeni mutē ieņēmis).

Treškārt Uldis tikpat veikli un acīgi raksta feļetonus un komēdijas kā nopietnas 
problēmu un bērnu lugas.

Ceturtkārt, būdams aktieris, viņš uz skatuves dēļiem tikpat labi pārliecina kā 
klauns-komiķis, kā švītīgs angļu džentlmenis.

Sidnejieši Siliņu īpaši iemīlējuši viņa rakstīto Kaleidoskopu dēļ. (...) Recenzenti 
Siliņa Kaleidoskopus salīdzina ar E. Rirdana labestīgo humoru. Tas nenozīmē, ka 
Siliņš neprot uzsist naglai uz galvas vai paņemt svētās govis aiz ragiem. Šautās bults 
mērķi ķer, bet trāpīto neapvaino. (...) Sidnejā tādēļ apvainoti jūtas tikai tie, kurus 
Siliņš savos Kaleidoskopos nav pieminējis.

Jau kopš laba laika Siliņa Kaleidoskopos parādās tautudziesmas un Latvijas vēs-
tures motīvi, kā arī Brigaderes, Raiņa vai Zīverta drāmatisko darbu varoņi. Tā ar 
asarām acīs esam smējušies par Sprīdīša mājās pārnākšanu Sidnejā, par Saulcerītes 
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atmodināšanu vai Zīverta Mindauga nevarību.
Kaleidoskopu kalngali ir U. Siliņa un J. Zemīša kopīga parādīšanās skatuvē. Tad 

skatītāji paliek bez elpas. (...)
Portlandei rakstīto jautro  uzvedumu “Tu esi Portlandē, mans draugs” Siliņš 

veidojis 2 stundu izrādei ar 20 min. starpbrīdi. Režiju vadīs L. Veikina, Skatuvē 
Dziesmu svētku apmeklētāji redzēs Sidnejas Kaleidoskopu galvenos meistarus pēdē-
jo 20 gadu laikā – Rutu Ošiņu, Liju Veikinu, Jāni Ķauķi un pašu Uldi Siliņu. (Zariņš 
A. Rakstnieks, aktieris, feļetonists. AL, 1982. g. jūnijs)

***

Gatavojamies Portlandei. Savā 1982. g. 7. maija vēstulē es Andrim Ritmanim 
rakstu:

Par lugu: priecājos, ka atrodat to par derīgu. Teksts nemitīgi ticis gludināts, 
pārrakstīts un vēlreiz pārrakstīts, kādreiz pat mēģinājumu laikā, Beigas ir vēl  

Ulda Siliņa 1982. g. 7. maija vēstule Andrim Ritmanim.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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pārsteidzošākas. Tas, ko Tu saņēmi, bija patiesībā tikai melnraksts. Gribētos cerēt, 
ka neskatoties uz skatītāja “polītisko” piederību, luga viņu fascinēs. Es gribu, lai, 
mājās ejot, par to runā, strīdas un debatē.

Ar mēģinājumiem mums iet grūti. To ir trīs nedēļā. Un jautrais uzvedums nav 
nemaz vēl kustināts. Rūpes dara Ķauķis, kas dzīvo uz šņabja un cigaretēm. Nav 
nekad piedzēries, bet nav arī 100% skaidrā. Nervu kamols. Alkohols ir atmiekšķējis 
smadzeni, un vairs nespēj atcerēties tekstu. Viņš ir savai lomai kā piedzimis, bet reizē 
milzīgs problemu bērns.

Lijai pēc vēža operācijas ir atkal uz kājām un jūtas labi.
Mani plāni ir mainījušies, es iebraukšu jau trešdien, 25. jūnijā un tajā pašā dienā 

ieradīšos Portlandē. Tā izskatās, ka es Tev būšu uz kakla kādas dienas ātrāk. Ceru, 
ka neņemsit to briesmīgi ļaunā.

“Tu esi Portlandē, mans draugs”, ja jāmaksā bundziniekam, ģitāristam, tad viņi 
mums nav vajadzīgi. Laika trūkuma dēļ no mūzikālās ekstravaganzas nekas neiznāks.

***

Luga savu pasaules pirmizrādi piedzīvo 1982. gada 5. jūnijā Sidnejā. Tālākās 
izrādes: 6. jūnijā Sidnejā, 12. jūnijā 22. T.F. Melburnā, 30. jūnijā,1. un 2. jūlijā Rie-
tumkrasta 9. Dziesmu svētkos Portlandē.

Es nekad neesmu gribējis tīši radīt kontraversiju ar saviem darbiem, bet tā vai 
citādi kontraversija ir man sekojusi kā dundurs lopu baram. Bet, ja es nebaudu po- 
pularitāti ne pie galēji labajiem, ne pie galēji kreisajiem, tad varbūt es esmu pareizā 
pozīcijā.

Nebija jau ilgi jāgaida uz manis aizvainoto reakciju. Kādas lasītāju vēstules au-
tors G. J. lika man manīt, ka viņam nav noslēpums, ka es esmu komunists. Viņš 
no lugas nekā nebija sapratis, bet uzsēdies uz dažiem teicieniem, izņemot tos no 
konteksta.

Pēc paša autora izreklamētās lugas “Kade pārnāksi, bālēļiņ” pirmizrādes Sid-
nejā jutos nepatīkami pārsteigts. Nevaru kritizēt izrādes technisko izpildījumu, jo 
neesmu speciālists, taču autors pēc manām domām nenoliedzami panācis, ko vēlējis 
un paredzējis kontroversiju.

Nesaprotu, kādēļ šī luga bija vajadzīga, lai samaisītu jau tā saduļķotos ūdeņus? 
Pēc manām domām tas bija lāča pakalpojums un tā saukto “intelektuāļu” prāta un 
saprāta aizstāvēšana. Cik man zināms, Daugavas Vanagu organizācija nekad nav 
ieteikusi atbalstīt cīņu ar terora aktiem, jo nošaujot (no muguras vai sāniem) kādu 
komūnistu funkcionāru, netiek atrisināta galvenā problēma, t.i. komūnisma viltīgā 
iefiltrēšanās Rietumpasaules dažādās aprindās. Bieži vien par komūnisma pirma- 
jiem upuriem top tieši intelektuāļi.

Luga ir tendencioza un nepārprotami parāda autora nostāju. (Interesanti, kāda 
tā ir?)

Vienu autors tomēr būs panācis, ka par viņu un lugu runās un diskutēs, viņš 
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būs sasniedzis popularitātes kalngalus. (G. L. Popularitātes kalngali? AL, Lasītāju 
vēstules)

Neskatoties uz kontroversiālo tematu luga sacēla maz putekļu. Kā saka: suņi rej, 
bet karavāna iet tālāk.

Ko tad par jauno lugu saka prātīgāki mājas ļaudis? Man patīk A. Zariņa raksts, 
kas pārpublicēts SLT teātra vēsturē Spārnotie gadi:

Luga ir uzrakstīta ar Uldim Siliņam piemītošu humoru un sarkasmu, ar veikliem 
dialogiem un asprātībām. Konvenciālai darbībai rit līdzi arī paralēla teātra spēle. 
Temats mūsdienīgs, aktuāls; cīņa par dzimtenes brīvības atgūšanu, kādas metodes 
lietot, cik sadarboties ar tautu Latvijā. 

Drāmatiskā cīņa nenorisinās tikai starp šeit un tur dzīvojošiem tautiešiem, bet 
pacelta simboliskā  plāksnē. Tā ir cīņa, kas jāizcīna ikvienam no mums katram 
pašam sevī. Jo sevišķi smagu šo cīņu padara nenovēršama patiesība, ka kautkur 
jāatrod atbilde, kāpēc mēs esam šeit un nevis Latvijā. 

Autors pasmaida par dažu ultra-patriotisku stāju, kam bieži trūkst seguma, ja 

Andra Ritmaņa 1982. g. 30. maija vēstule Uldim Siliņam.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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vārdi kādreiz jāapliecina ar darbiem.
Režisors I.Sveilis prasmīgi bija līdzsvarojis traģisko ar grotesku, izveidojot 

vieglas komēdijas formu. Cits jautājums, cik daudz skatītāju aiz šī plīvura saskatīja 
mūsu traģisko situāciju. (...)

Interesanti un pamācīgi bija redzēt, kā ar autora doto tekstu aktieri U.Siliņš un 
J.Ķauķis- Pablo Bustamente un Daumants Silabeka- var ik izrādē pavirzīt patiesību 
uz vienu vai otru viedokļa pusi. Autors nav aizmirsis arī dāmas, un Lija Veikina un 
Ruta Ošiņa bija kā sāls putrai, iemezdamas pa asprātībai, dzīves un laikmeta gudrī-
bai, viņas mūsu smagās problēmas pacēla gaisīgākā, priecīgākā atmosfairā.

***

Raibo vakaru Ritmanis grib nosaukt par Tu esi Portlandē, mans draugs. Es saku, 
ka tādā gadījumā viņam mani jābaro ar smieklīgiem vietējiem notikumiem, Andris 
man atsūta avīžu izgriezumus, ko rakstījuši divi aktīvi komunisma apkarotāji lat-
viešu sabiedrībā. Viens ir T. Sīlis, otrs K. Vanags. Andris man raksta:

(...) abi putni patiešām iet pāri visām robežām, ķengādami mūsu labākos tautas 
darbiniekus. Tos saukdami par pakalpiņiem, iesarkaniem un vēl citos vārdos. Daļai 
tautas viņi ir galīgi apnikuši. Neviens negrib ar viņiem neko ielaisties debatēs, jo 
viņi ir neapklusināmi. Lūdzu tikai nelieto viņu vārdus. Viņu rakstus metu projām, tā 
kā man patlaban ir tikai daži mierīgāki paraugi, ko Tev pievienoju. Būs jau aktuāli 
notikumi tieši svētku laikā, kas vienmēr ir tie trāpīgākie.

No abiem uzvedumiem Tu esi Portlandē, mans draugs ir atstāts uz labu laiku 
novārtā. Tajā ir ievietoti materiāli no Kaleidoskopa 1981, kam bija tīri kolosāli panā-
kumi, tā kā bija jādod vēl trešā izrāde, un uzsildīti skeči.

Mums trūkst vietējā kolorīta, lai gan Andris Ritmanis dara, ko var, piegādādams 
visādas klačas. Bet šis uzvedums mums rūpes nedara.

Toreiz tā domājām, jo nebijām pilnībā iepazinušies ar Mērfija likumu – lietas 
saies dēlī, kad to vismazāk gaida. Un, boy o boy, sagāja ar!

***

No Sidnejas uz 22. TF Melburnā. Manas viesizrādes programmas ievadvārdos 
rakstīts:

Otrais Pasaules karš ir jau sen beidzies, un no mūsu viedokļa zaudēts. Latvju 
karavīru upuris ir bijis veltīgs. Savas zemes brīvību mēs neesam spējuši atgūt. Ir pa- 
licis tikai akls naids pret mūsu tautas apspiedējiem, to kalpiem un viņu sludinātajai 
ideoloģijai. Karš vēl arvien turpinājas, tikai ieročus ir aizstājuši vārdi. Šo cīnītāju 
spārnu pārstāv trimdas ideoloģiskie sargi Daugavas Vanagi.

Otra sabiedrības grupa, gados jaunāka un mazāk cietusi no 2. P.K. traumas, grib 



55

darīt ko praktisku savas tautas labā. Tā ar bažām vēro mūsu tautas pārkrievošanas 
mēģinājumus un brīdina, ka bez latviešiem nebūs arī Latvijas. Varētu teikt, ka pirmā 
grupa pieiet notikumiem ar sirdi, otra – ar prātu.

Šai polītiskajā klimatā tad arī notiek lugas darbība. Viens no trimdiniekiem tiek 
nostādīts situācijā, kur viņam vārdi jāapliecina ar darbiem. (...)

Retrospektā es pieļāvu taktisku kļūdu, minot, ka t.s. kultūras sakarnieku grupa ir 
gados jaunāka par mūsu ideoloģiskajiem  sargiem. Tas tika iztulkots, it kā es runātu 
par mūsu jaunatni. Pavisam arī nē. Kultūras sakarniekiem bija 3 slāņi:

a) pašlabuma meklētāji, kas bija nopirkti (tos varēja saskaitīt uz rokas pirkstiem)
b) naivie (ko nu ilgāk naidosies? Tie paši latvieši jau vien esam)
c) tādi, kas alka uzturēt sakarus ar Latvijas kultūras slāni. Sak’, ne visu čeka 

dzirdēs, ko mēs runājam.

Mēs varējām šīs lietas izrunāt savā starpā aiz slēgtām durvīm, nospraust mērķi, 
ko mēs ar kultūras sakariem gribam panākt, izstrādāt stratēģiju. Diemžēl, PBLA 
nebija spējīga nekādas vadlīnijas dot. Bet tad, pazīstot vienu otru DV vadoni, nekā-
das racionālas sarunas nebūtu bijušas iespējamas. Vanagi nenodarbojās ar karošanu, 
bet ar apkarošanu.

Melburnas recenzents Ed. Silkalns par izrādi raksta:

Izgriezums no laikraksta Austrālijas Latvietis.
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Mūsdienu pasaule ir tik sajukusi un tik ļauna, ka skatuves traģēdijām tanī vairs 
nav vietas. Tā apmēram sacīja 60. gados populārais šveiciešu lugu autors Diren-
mats un konsekventi ietvēra savai pasaulei paužamo vielu komēdijās kā “Fiziķos”. 
Tādu pašu ceļu gājis Uldis Siliņš savā jaunākajā lugā “Kade pārnāksi, bālēliņ”, 
Grūti iedomāties citu latviešu autora lugu, kur tik smaga un ļoti aktuāla tēma būtu 
ietverta tik dzirkstošā komēdijā, kādu veidojis Siliņš.

Visu pirmo cēlienu ar asprātībām, replikām, liegām un gaisīgām kā tenisa 
bumbiņas, izdomas bagātām trāpīgām komiskām situācijām viņš panāk tādu kāpinā-
jumu, ka skatītājs pilnīgi nonācis viņa fantāzijas varā, kad otrā cēlienā nāk dziļi 
nopietnā lugas problematikas kulminācija.

Otrs cēliens nes atslābumu, tas tiesa; autors intrigu tiktāl samudžinājis, ka tālāk 
vairs nav kur iet un viņam pašam dziļi jāatvelk elpa un jāizkrata sasāpējusi sirds, 
skatītājam jānoklausās tas, ko viņš bez pirmā cēliena smiekliem, nez‘, vai būtu ga-
tavs pretī ņemt, līdz tad atrisinājums nāk ļoti veikls, padarīdams visu notikušo par 
divu nogurušu, svešā vidē nonākušu, valodas nepratēju, mazliet apjukušu un kādu 
glāzi iedzērušu halucināciju.

Autors lugā jautā: vai tie no mums, trimdiniekiem, kas sakāmies būt cīnītāji 
par jaunu neatkarīgu Latviju, neesam ar vārdiem Rīgā, bet ar darbiem aizkrāsnē? 
Ja kādam no mums, piemēram, rastos pavisam konkreta, reāla izdevība personīgi 
nošaut komūnistu “Dižlāci”, kad tas viesojas Rietumos, un ja šī atentāta paredza- 
mās sekas būtu nevis jauna lāča nākšana vietā, bet gan komūnisma sabrukums un 
Latvijas brīvība, vai mēs tad izdevību izmantotu un šautu, jeb vai mēs atrastu jo 
daudzus ērtus un ģļēvus aizbildinājumus, kālab nešaut. Ko līdz stingras nacionālas 
stājas ieņemšana, ja šai stājai nav seguma, ja tai neseko darbi?

Jautājumi ir aktuāli un ļoti nopietnu pārdomu vērti, un ir jāpateicas Siliņam, ka 
viņš tos “pacēlis”. Jāiebilst gan pret pārāk vienkāršoto šēmatisko klasifikāciju, kas 
stingrās nostājas cilvēkus (vecāka gadu gājumu) uzskata par praktiski neefektīviem, 
kurmet jaunie, kam nav “akla naida pret mūsu tauts apspiedējiem”, grib darīt ko 
praktisku mūsu tautas labā. Tas ir nepelnīts apvainojums tiem vecajiem stingrās 
stājas cilvēkiem, kas reizēm arī kaut ko dara (pat ja darbi nav  ne tuvu tik grandiozi, 
kā gluži fiziska dižlāču apšaušana!) un tikpar nepelnīta uzslava tiem jaunajiem, kam 
nav ne stājas, nedz darbu.

Vēl ļaunāk šo primitīvo klasifikāciju padara autora piezīmes programmas 
lapiņās, kas implicē it kā DV būtu akla naida kultivētāji, kas cīnās tikai ar vārdiem 
un neko praktisku tautas labā nepadara. Teiksim atklāti: tas ir tik labas lugas autora 
necienīgs un nepamatots jautājums mūsu trimdas lielākajai organizācijai.

Tiesa: dižlāci nav nošāvuši ne vanagi, nedz to šautu jaunie (ar stājas vai bez 
stājas), tomēr lugas varonis Silabeka uz Meksiku pats savā koferītī bija atvedis 
izdalīšanai pretkomūnistu demonstrācijā gubu skrejlapu, kurpretīm neseno Sidne-
jas Jaunatnes dienu dalībniekiem beigās neatlika laika solītajai demonstrācijai pret 
padomju varu, sakarā ar ar ieilgušo Žaņa Skudras turēšanu apcietinājumā. Lāču 
šāvēji! Te tev! Labāk būtu neklasificēt mums vienam otru atkarībā no mūža gadiem, 



57

vārdos izteiktās nacionālās stājas stingruma vai piederības vienai vai otrai orga- 
nizācijai, bet drīzāk vērtēt katru cilvēku pēc viņa darbiem kā individu. Ne sirds būs 
būs gluži tik izteikts Vanagu monopols, kā autors domā, nedz prāts jaunās paaudzes 
īpašums.

Entuziasms un spēles prieks dzirkstīja skatuvē, kontakts ar publiku bija lielisks, 
beigu aplausi ilgstoši.

(Pēc Silabekas nacionālās stājas deklarācijas, daļa no publikas sāka zīmīgi 
aplaudēt)

Daumants Silabeka (Jānis Ķauķis) varēja būt gan iecirtīgs savos uzskatos, kad 
situācija šķita droša, gan nevarīgs un nobijies, kad jutās apdraudēts. Labs, izturēts 
tēlojums, kaut viņa izspēlēšanās diapozonu autors nebija devis tik plašu kā viņa 
sievai Lonijai (Lijai Veikinai). Pēdējā valdīja skatuvē ar ierasto suverenitāti, se-
višķu prieku sagādādama ar izmisīgo mocīšanos pie telefona ar sagrabinātām spāņu  
valodas frāzēm un apdzeršanās skatā.

Mazāk pārliecināja meitas Ligitas (Rutas Ošiņas) tēls, varbūt tāpēc, ka autors 
viņai necik iezīmīgu lomu lugā nav devis. Viņa būtu domāta kā jaunās paaudzes 
pārstāve, pretstats savam uzskatos iestigušajam un sastingušajam tēvam. Rakstīda-
ma it kā lugu, kam liela līdzība ar pašreiz skatuvē redzamo, viņa dod arī iespēju 
autoram pašam parezonēt par savu darbu.

Briliants bija autora Ulda Siliņa Pablo Bustamente. Līdzās meksikāņu viesnī-
cas apkalpotājam tēlodams vēl visu ko citu, ko vien viņa nupat atbraukušie latviešu 
kundes viņā vēlējās saskatīt.

Meksikas viesnīcas telpas interesantas, bet ne pārāk spilgtu dekorāciju bija de-
vusi Vija Spoģe-Erdmane. Režiju vadīja Imants Sveilis.

Sidnejiešu sniegums lieku reiz parādīja, cik vitāla dzīvības dvaša iemīt turienes 
sistemātiski strādājošā, mērķtiecīgi vadītajā latviešu teātrī. Pērnā gada nogalē pie 
Sidnejas operas nejauši sastapis režisoru Kārli Gulbergu, vaicāju, cik ilgi Sidnejas 
teātris viņa vērtējumā pastāvēs.

“Četrdesmit gadu vismaz,” bez acu pamirkšķināšanas atbildēja Gulbergs.
Pēc festivāla izrādes apskatīšanas pat vislielākajam skeptiķim tur nebūtu ko 

šaubīties. Te bija jauna luga, aktuāla problemātika, raita, veikla forma, saliedēts un 
viengabalains ansamblis bez izteikti pārākiem vai vājākiem spēkiem.

Bija arī šajā izrādē techniska rakstura problēmiņas. Priekškars 1. cēlienā aiz-
vērās skatu vai divus par agru, un kad atkal atvērās, bija sākusies “tautas staigāša-
na” domājot, ka ir jau starpbrīdis; tas traucēja īsti koncentrāciju uz cēliena beigām. 

2. cēlienā Jānim Ķauķim bija atlipusi un dvašā plivinājās viena ūsu puse. Bet 
viesiem tādas kļūmes vedas vieglāk piedot nekā pašmājniekiem. Jācer, ka pēc at-
griešanās no Dziesmu svētkiem Portlandē būs iespējams papildus izrādes izkārtot 
vēl tepat Austrālijā. (Silkalns Ed., Triju izrāžu festivals, AL, 1982.g. jūnijs) 

Pie viena jāpiemin, ka TF vēl piedalījās ALT ar M. Zīverta lugu Nauda, režisors 
G. Klauss, ALTA ar Dž. Poplevela kriminālkomēdiju Ģenerālinspektors, režisore 
M. Dulpiņa. Festivāls šogad bija bezpaijains un tā ietvaros notika arī Kaktu ballīte.
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UZ SIDNEJAS SKATUVES

Pirms Portlandes brauciena mēs spēlējam A. Eglīša komēdiju Karmen, Karmen. 
Režisore L. Veikina, dekorators Dž. Krīvs.

Es spēlēju Rudolfu Rumbu, kas cilvēkiem, kas šo lugu nepazīst, protams neko 
neizsaka.

Man tante Elza Siliņa-Pūce savā vēstulē no Bostonas raksta:

Jūsu “Karmen, Karmen” gan briesmīgi gribētos redzēt, sevišķi, ja Tu spēlē Ro-
landu Rumbu! Vau! Ja vēl Veikina spēlē Felicitu, tad ar visu labo garu palīdzību, tam 
vajadzētu būt “grāvējam”.

A. Zariņš savukārt par izrādi raksta:

Darbības centrā ir trimdas latviešu biedrības priekšnieks Rūdolfs Rumba, kas  
U. Siliņa veidojumā bija impozants, skaļš, enerģijas pārpilns, apsviedīgs, mērķtiecīgs.

Lijas Veikinas oprerdziedone Felicita Eichenberga sākumā ir pašapzinīga, 
prasīga un atturīga. Ar katru nākošo ainu (ik pēc 5 gadiem) viņa dziedātāju veido 
nedrošāku un pašās beigās apmulsušu.

Jāņa Ķauķa pianists Zigmunds Burkēvičs bija psicholoģiski interesants, cīnoties 
starp kalpošanu un piedāvāto labi atalgoto uzņēmuma vadītāja vietu. (Zariņš A. Tre-
ji Vārti, 1990. g. nr. 138)

Ne tik bezkritiska ir vietējā AL recenzente A. Ploriņa, kuras maigajām austiņām 
es ar savu skaļumu biju nodarījis pāri. Viņa raksta, ka es esot gan bijis impozants, 
bet skaļas un spēcīgas izpausmes bez atturīgākām, maigākām niansēm tekstā un arī 
spēlē mēdz skatītāju nogurdināt un garlaikot. (Ploriņa A. Divu Anšl. Eglīša lugu 
izrādes. AL, 1982. g. aprīlis)

***

Nākamais ir A. Apeles Kaleidoskops 1982, kas piedzīvo trīs izrādes. A. Ploriņa  
cita starpā raksta: Pirms Kaleidoskopa par gaidāmo bija mazliet bažas. Šīs bažas bija 
bez iemesla, jo autorei-režisorei Anitai Apelei ar palīgiem, dekorātoru Jāni Graudu 
un apgaismotāju Uldi Misiņu, aktieriem un pārējo izrādes personālu izdevās skait-
liski skopās aktualitātes un vecās pazīstamās temas sniegt svaigā skatījumā, svaigā 
apdarē un samērā iespaidīgā inscinējumā. (Ploriņa A. 20. Kaleidoskops Sidnejas 
latviešu teātrī. AL, 1982. g. septembris)

Es būtu ļoti priecīgs saņemt tik atzinīgu vērtējumu. Mēs, portlandieši, uzvedumā 
nepiedalāmies.

***
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E. Ķipstem, lai iekļūtu JDV universitātes teātra institūta (N.I.D.A.) režisora 
skolas viena gada ilgajā kursā (Directing Workshop), vajadzēja iestudēt kādu lugu 
angliski, no kuras varētu spriest par jaunā aspiranta dotībām. Izvēle krīt uz Džona 
Romerila Tālija kundze F. Ansamblī piedalās M. Kagaine, V. Līce, I. Sauka-Brūvere, 
J. Čečins.

Otrs uzvedumas ir Brehta Terror and Misery un the Third Reich, ansamblī 
piedalās L. Veikina un I. Sauka-Brūvere. Pirmizrāde notiek Austrālijas drāmas fes-
tivāla ietvaros Kanberā un  24.jūnijā LN.

Pasākums vainagojas panākumiem.

***

Septembrī R. Blaumaņa Trīnes grēki, ar ko piedalāmies, K. Gulberga režijā KD 
Kanberā, dekorators – Dž. Krīvs. Bet par to vēlāk.

***

Īsi pirms brauciena es lugai uzrakstīju prologu.

Sniga sniegi sniga,
Ledaina auka.
Kad, bāliņ, pārnāksi

Izgriezums no laikraksta Austrālijas Latvietis.
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No kara lauka?

Kumeļš bez pakava,
Vāli grauž ķirmis,
Pats – balts kā ābele,
Kā Dieviņš sirmis.

Vai, bāliņ, neredzi
Div’ dūjas gaisā,
Tās tavas māsiņas
Sen vietu taisa.

Velti, velti pūti
Bērztāsu taurē,
Vēja gaudieniem
Neskan tā cauri.

Velti, velti vicini
Ozola vāli.
Sirotājs sveikā,
Sitiens ķer brāli.

Sniga sniegi sniga,
Ledaina auka.
Kad, bāliņ, pārnāksi
No kara lauka?

Kumeļš bez pakava,
Vāli grauž ķirmis,
Pats – balts kā ābele,
Kā Dieviņš sirmis.

I. Sveilis, izlasījis, noteica: Zini, tev vajadzētu nodarboties ar dzejošanu. Es 
viņam nepārjautāju, ko viņš īsti ar to domā? Lai es lugas vairs nerakstu?

ROŽU PILSĒTĀ PORTLANDĒ

Uzsaukums latviešiem visā pasaulē:

ASV Rietumkrasta rožu pilsētā Portlandē, Oregonā 1982. g. vasarā notiks IX 
Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki.

Mēs gaidīsim Jūs un Jūsu draugus gan kā dziedātājus, gan kā dejotājus, gan kā 
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viesus, un darīsim visu iespējamo, lai Jūs pie mums labi justos.
Pirms vai pēc svētkiem Jūs varēsit skatīt un priecāties par šī krasta vareno,  

skaisto dabu ar tās mūžīgi sniegotajiem kalniem, plašajiem mežiem, straujajām  
kalnu (foreļu) un Kolumbijas Vilametes (lašu) upēm, kā arī dramatiskajiem Klusā 
okeāna krastiem, kur baltas pludmales mainās ar augstu klinšu kraujām. Būs  
skaisti…

Dienas kārtība:
Otrdien, 29. jūnijā. Latviešu centrā koristu un viesu vakariņas ar saviesīgu  

vakaru.
Trešdien, 30. jūnijā “Bālēliņa” izrāde,
Iepazīšanās vakars un balle, Mariotta viesnīcā.
Ceturtdien, 1. jūlijā Dievkalpojums, Svētku atklāšana Mariotta viesnīcā, gleznu 

izstādes atklāšana, garīgs koncerts un “Tu esi Portlandē, mans draugs”.
Piektdien, 2. jūlijā “Bāleliņš”, solistu koncerts, “Tu esi Portlandē, mans draugs”.
Sestdien, 3. jūlijā – Tautas deju uzvedums, populārās mūzikas koncerts, “Ziedu 

balle” Mariotta viesnīcā.
Svētdien, 4. jūlijā – Rakstnieku cēliens, svētku gājiens un lielā balle Mariotta 

viesnīcā.
Pirmdien, 5. jūlijā – Atvadu brokastis.

***

Esam 5 braucēji. I. Sveilis vada režiju, bet paliek mājās.
J. Zemītis piedalīsies tikai Tu esi Portlandē, mans draugs. Tā kā viņš vēl arvien 

dzīvo Melburnā, tad mēģinājumiem Portlandē paredzētas kādas 4 dienas. Viens tāds  
mēģinājums, laikam pats pirmais,  man ir palicis prātā.

Sidnejas teātrī vienmēr valdīja stingra disciplīna, faktiski pašdisciplīna. Ja notika 
teātra un personīgo interešu sadursme, tad personīgās intereses bija vienmēr otrā 
vietā. Bet Zemīšu Juris jau labu laiku bija ganījies citās ganībās.

Viņš atnāk uz mēģinājumu un stāsta, ka viņa brālēns Juris Zommers brauc uz  
okeānu makšķerēt. Nu lai viņš brauc! Jā, bet tā ir vienreizēja izdevība man braukt 
līdzi, kas nekad neatkārtosies, un skatās uz mums ar tādām teļa acīm. Vienvārdu 
sakot, draņķis grib braukt makšķerēt! Nu ko? Aizliegt kā mazam bērnam?

Nu tad brauc, velns parāvis! Bet pie sevis es nodomāju: Labu vēju un sliktu dūšu! 
Ceru, ka tu visu laiku barosi zivis!

Vēl vienu reiz Portlandē, kad es savam sābrim biju gatavs ar kaut ko sviest, bija 
trešajā lugas izrādē, bet netiku viņam klāt. Es biju uz skatuves un viņš – aizkulisēs. 
Mēs spēlējām bez sufliera, bet nobaidīti no neparedzētām kļūmēm, trešajā Bālēliņa 
izrādē nolikām Zemīti aizkulisēs ar eksemplāru rokā, lai paseko līdzi.

Nelaime nenāk brēkdama, tā nāk klusi un nemanot. Man uznāk melnais un vienā  
vietā es pēkšņi vairs nezinu precīzi tekstu, kas man pašam likās pavisam labi uzrak-
stīts (autoram viss liekas labi uzrakstīts). Es redzu Zemīti aizkulisēs ar neatšķirtu 
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eksemplāru rokā, vērojot izrādi. Bezspēcības sajūta! Man gribas kliegt: Palīdzi man, 
velns parāvis! Vai es tev neļāvu braukt uz jūru? Tagad esmu, kā angļi saka, “all at 
sea”.

Viss velti! Nav starpība, vai viņš ir pāris soļus vai 20,000 km no manis. Kaut kā 
jau izkūlos, bet viss sakāmais palika nepateikts.

***

Manējie paliek pie radiem Losandželosā, es ielidoju Portlandē viens pats. Na-
baga Sv. Helena! Virsotnes trūkst un sniegotie sāni dubļaini. Kopš manas pēdējās 
vizītes Helena ir piedzīvojusi izvirdumu un ir atkal aktīvs vulkāns.

Sveicināta, Portlande!
Esmu apmeties pie Andra Ritmaņa. Dienas paiet vienā skriešanā. Jāgādā šis un 

jāgādā tas. Mēģinājumi.
Otrdien Latviešu centrā saviesīgs vakars. Mūs cienā ar brieža gaļu. Tikai viens 

notikums palicis prātā.
Sēžu pagalmā pie galda, štopēju iekšā briežu cepeti, aplaistītu ar bodenvaizeru. 

Pie blakus galda sēd 3–4 bijušie kanaki un runā par pagājušām kara gaitām. Tad 
viens no kanakiem izsaka šaubas, vai otrs vispār kādā kārtīgā ielenkumā ir bijis. Tas 
nu ir par daudz.

Vai es esmu bijis ielenkumā! Vai es esmu bijis ielenkumā!!! Mums pie Naķe-
les vācieši meta no helikopteriem lejā maizi! Un nevienam no diskutētājiem nenāca 
prātā naķelietim aizrādīt, ka toreiz helikopteru vispār nebija. Es laiciņu klausījos, un 
tad pārcēlos uz citu vietu.

***

Teātra zāle ir ļoti laba. Apmēram 450 vietas. Skatuve ir par daudz liela un tā 
jāsamazina. No komitejas mums ir piekomendēta I. Brūniņa ar Brodveja pieredzi, kā 
Andris man stāsta, un no zāles izīrētājiem skatuves meistars ar pāris strādniekiem.

Vai jūsu dekorācijas ir ugunsdrošas? viņš man prasa. Ugunsdrošas? Ko viņš 
domā ar ugunsdrošas? Ja degs skatuve, tad degs arī dekorācijas. Izrādās, ka dekorāci-
jas ir jānopūš ar speciālu šķidrumu. Redzot manu apjukumu, viņš nosaka: Teiksim, 
ka ir (ugunsdrošas). Šķērslim esam laimīgi pāri.

Noejot no skatuves jāiet uz ģērbistabu pa tumšu eju, kas izveidota no drapērijām.  
Ar tumšu eju es domāju melnu tumsu. Citādi ar skatuvi esam apmierināti.

Gar skatuves muti grīdā ir tāda kā sliede, kas man trešā izrādē maksā vienu sa- 
plēstu dzēriena pudeli. Pārbraucot tai pāri ar dzēriena ratiņiem, mana dzēriena pu-
dele palēcās, nokrita zemē un saplīsa. Pats nezinu kāpēc es biju uz ratiņiem uzlicis 
vienu pudeli rezervei. Ne pirmajā, ne otrajā izrādē man rezervju nebija. Varbūt, ka 
Tas Kungs mani pa to laiku jau bija pārbaudījis pietiekami.

***
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Sākoties Dziesmu svētkiem, mani mājinieki pārceļas uz Mariota viesnīcu. Tur 
notiek lielākā daļa sarīkojumu. Tur apmetas arī svētku viesi un dalībnieki. Istabas ir 
neticami lētas. Arī man ir viesnīcā istaba, bet es, stulbenis, biju iedomājies, ka tikai 
no nākamās dienas. Palieku to nakti mājās viens pats.

Ielido arī mana ģimene no Losandželosas, Elza Pūce no Bostonas. Pirmajā 
viesnīcas dienā, braucot  uz lejas stāvu, pie sevis domāju: nezin, ko es pirmo satikšu? 
Tā ir Vaira Vīķe-Freiberga tautas tērpā.

Portlandē ir arī bīstamais rajons – otrā pusē upei. Viens no viesiem bija pārgājis 
uz otru krastu un kritis laupītāju rokās. Nēģeri! Bet viss beidzies bez asins izliešanas. 
Šis atdevis naudu ar labu, un viņam atļauts iet.

***

Beidzot klāt mūsu lielā diena. Bāleliņš ir gatavs kult lielo Portlandes riju.
Programmā jauni mani ievadvārdi, tautiešu ausās mazāk skandalozi. Esmu kaut 

ko mācījies.

“Kade pārnāksi, bāleliņ” ir melnā komēdija un tā sacels kontroversiju, kur vien 
to rādīs. Es esmu, cik iespējams, centies palikt vērotāja lomā, nemēģinot propa-
gandēt abu naidīgo grupu uzskatus nerimstošajā pretkultūrsakaru cīņā. Es vēl spēju 
runāt ar abiem spārniem bez kulaka sišanas uz galda un emocionālām diskusijām. 

Kade pārnāksi, bāleliņ Portlandes programma.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Manā uztverē traģiskākais ir tas, ka šī cīņa nenorit par mērķiem, kas abām grupām 
ir vienādi, bet gan par taktiku, kā šos mērķus sasniegt.

Atpakaļ pie lugas! “Kade pārnāksi, bāleliņ” darbība notiek Meksikā as-
toņdesmitajos gados, kādas Pasaules drošības konferences priekšvakarā, uz kuru 
ieradušies arī latviešu jumta organizācijas (apvienības) pārstāvji, lai propagandē-
tu un cīnītos par mūsu lietu. Viens no apvienības vīriem ir Daumants Silabeka  
(J. Ķauķis). Velti būs meklēt viņa prototipu starp PBLA valdes vīriem. Viņš ir mans 
fantāzijas auglis, tāpat viņa sieva Lonija (L. Veikina).

Bet kas ir mistiskā persona Feniks (U. Siliņš), kas izjauc abu sabiedrības pilāru 
labi organizēto dzīvi un nostāda viņus neiespējamā situācijā?

Vārdi ir jāapliecina ar darbiem. Vai tiešām būs jāvelk ārā pagalvī liktais zobens? 
Vai tās ir tikai iedomas? Jo tuvāk nāk lugas beigas, jo skatītājs paliek lielākā ne-
saprašanā. Atrisinājums nedodas rokā – šī brīža patiesība ir nākamā brīža meli. 
Vienīgā, kas nojauš Fenika identitāti, ir Daumanta meita Ligita (R. Ošiņa), bet 
neviens uz viņu neklausās.

Nospēlējam.Viss iet kā pa diedziņu. Vai nu publika ko saprata vai nē, atsaucība 
laba. Vakarā pieņemšana. Tiekos ar kritiķi I. Krastu (Bastjāni), PBLA priekšnieku  
I. Spilneru. Jūtos ļoti pacilāts. Tiek organizēta trešā izrāde. Jauki, jauki, jauki!

Tās pašas dienas vakarā mēs uzvedam jautro sarīkojumu. Vieta – lielā Mariotta  
viesnīcas zāle. Skatuve, būvēta no podestiem, līgojas. Gaismas? Cik atceros, tumsā 
nebijām, bet kāds, mums labu gribēdams, vienmēr nogrieza no zāles dibena gaismas. 
Ja zāle tumsā, mums ar skatītājiem nav īsta kontakta.

Mūsu vizītkartes dziesma ir:

Torņa smailē latvju zīle,
Kādu vēsti viņa nes?
Ieklausies jel viņas dziesmā,
Ko tā dzied no Portlandes.

Zili meži, zaļi meži,
Zelta alnis eglainē. 
Līdz ar trimdu, sērdienīti,
Tu, draugs, esi Portlandē.

Par mums avīzē, cita starpā, raksta:

Vislabāk apmeklētais pirmās dienas svētku sarīkojums izrādījās Austrālijas  
aktieru Lijas Veikinas, Rutas Ošiņas, Ulda Siliņa, Jura Zemīša un Jāņa Ķauķa 
U. Siliņa jautrais uzvedums “Tu esi Portlandē, mans draugs”, sniedzot jau labi 
pazīstamā formātā skeču virkni, ko noskatījās ap 1000 apmeklētāju, neskopojoties 
smiekliem un aplausiem.
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Es domāju, ka mēs nospēlējām apmierinoši, bet ka tas būtu bijis kāds liels panā-
kums, to nevar teikt. Vietējās klačas bija mazliet tizlas. Man pat El Letton (An-
dris Kārkliņš), kas pats tur nebija klāt, vēlāk rakstīja, ka uzvedums esot bijis flops 
(neizdevies). Viņam gan bija viens otrs nazis trinams.

Vietējās klačas, publikā iegājusi, sniedza Ruta Ošiņa. Viņai tekstā kaut kas bija 
par cilvēku, kam kājas vietā ir protēze. Un jūs varat iedomāties? Tieši tam cilvēkam 
no 1000 galvainās publikas zālē, ko Ruta uzrunā, ir tiešām tikai viena kāja.

Lieki sacīt, ka Ruta pēc tam bija ļoti nelaimīga.

***

Klāt ir mūsu otrā Bālēliņa izrāde. Ģērbistabā viss liekas normāli. Mēs koncentrē-
jamies uz darāmo un nekāda liela čalošana nenotiek.

Prologs. Atveras priekškars. Dialogi noris vairāk vai mazāk kā parasti, bet lēnām 
kļūst skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā ar Daumantu Silabeku. Viņam ir grūtības iz-
runāt vārdus. Lija man vēlāk saka: Man bija sajūta, ka viņš nezina, kas es tāda esmu. 

Trakumi sākas 2. cēliena pēdējā ainā. Uz skatuves esam Lija, Jānis un es. Šī ir 
ļoti nozīmīga aina, ko pārtrauc stapbrīdis, un tad tā turpinās 2. cēlienā. Viņš pēkšņi 
sāk runāt 2. cēliena tekstu. Ja mēs ļaujam viņam turpināt, tad mēs esam dimbā. Vienu 
brīdi, stāvot ar muguru pret publiku, Lija man nočukst: Tava luga. Glāb, ko vari! Es 
sāku savu glābšanas darbu – runāju savu tekstu, runāja viņa tekstu, rezultātā mums 
izdodas palikt 1. cēlienā. Protams, ka publikai tas nepaliek nepamanīts.

Aktieris ir piedzēries! Kā var publikai darīt zināmu, ka tas tā nav? Viss rāda uz  
vieglu smadzeņu triekas lēkmi. (Vēlāk dzirdam, ka kāda skatītāja sacījusi: Lai viņam 
kā gāja, man viņš patika.). Beidzot starpbrīdis! Tik ļoti gaidītais starpbrīdis!

Tikai tagad atklājas, ka R. Ošiņa mūsu melnajā koridorā piedzīvojusi klaustro-
fobijas lēkmi un noģībusi. Augstais Dievs, kas vēl mums gaidāms?! Vai tad ar vienu 
triekas lēkmi nav gana?

Ar Ķauķi nekādā skaidrībā netiekam. Viņš grib turpināt. Sakam Zemītim, lai viņš  
suflē. Ja nu tikai Janka klausīsies. Trešais zvans! Uz steķiem ar sirds drebēšanu! 
Vietās! Sākam!

Kaut kā izmuļļājamies cauri Jāņa skatiem. Viņam vēl arvien pagrūti runāt, bet 
reizē milzīga apņemšanās nobeigt teikumu. Liekas, ka viss tas notiek automatiski, 
pateicoties rutīnai, jo īstas jēgas, kāpēc viņš ir uz skatuves, pašam nav. Mūsu divskatā 
viņš pēkšņi mēģina taisīt vaļā kasti, kur it kā noslēpts ierocis. Es nošņācu: Liec kastei 
mieru! Kad viņš nereaģē, es viņam iesperu pa roku. Tas līdz.

Beidzot beigas! Purgatorija ir beigusies! Man ir tāds kauns, ka es nevaru cilvē- 
kiem acīs skatīties. Nebūtu jau par ko, bet viņi nezina to, ko zinām mēs. Dodamies 
atpakaļ uz viesnīcu akmeņainām sejām.

Es tagad zinu, kāda būs mana elle. Kad es tur nonākšu, mani nevārīs eļļā. Man 
būs jāspēlē ar Jāni Bāleliņš līdz Pastara dienai. Vēl tagad es reizēm sapņoju, ka man 
tūlīt jāiet uz skatuves, bet es pat nezinu, kas tā par lugu.

Arī Dr. Ritmanis domā, ka Jānim bijusi viegla triekas lēkme. Zāles nekādas  
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nedod, bet pasūta no viesnīcas virtuves zivis. Tādu kvantumu, ka Ķauķis ēda, acis 
pārgriezis, divas dienas!

Bet ar izrādi mūsu nebūšanas vēl nav galā. Vakarā jautrais sarīkojums. Ķauķim 
jādod iespēja atpūsties un mums atpūsties no Ķauķa. Par laimi repertuārā ir skeči arī  
bez viņa piedalīšanās.

Jānis par to negrib ne dzirdēt un asarām acīs lūdzas: Nedari man to! Tad uz Lija, 
kas ir ar mani vienis prātis: Sieviete bez sirds! Sieviete ar sirdi vai bez, mēs atstājam 
Janku gultā.

Jāni, es viņam saku, man jautrais sarīkojums nav svarīgs, bet trešā lugas izrāde 
gan. Mums Tevi vajag uz izrādi veselu!

Nospēlējam Tu esi Portlandē, mans draugs bez lielām traumām. Bet kas par 
neaizmirstamu dienu, ko gribas aizmirst!

***

Drāmatiska mīkla Portlandē, tā saucas I. Krasta recenzija laikrakstā Laiks.

Varbūt visvairāk pārrunātais un pārspriestais uzvedums Portlandes dziesmu 
svētkos būs un paliks Sidnejas latviešu teātra ansambļa sniegtā Ulda Siliņa spēle 
divos cēlienos, četrās ainās “Kade pārnālsi, bāleliņ”.

Nav viegli apcerēt lugu, kuras darbība sākas un beidzas vienā un tai pašā laika 
punktā. Skatītājs, ne autoram gluži pie rokas, bet mazliet iepakaļ tek līdz labu gaba-
lu, un pēc 2 stundām piepeši atrodas turpat, kur bijis – dažs gudrāks, dažs nē, dažs 
dusmīgs, bet visi pārsteigti.

Ulda Siliņa jaunākais skatuves darbs liekas viņa (pagaidām) labākais sasniegums. 
Lugas uzbūve ir dīvaina – vismaz latviešu skatuvē – neparasta, bet tai ir iekšēja loģi-
ka, dialogi ir asprātīgi, teksts – aforismiem piebārstīts. Darbības kāpinājums, īpaši 
pirmajā cēlienā, skatītāju no ērtas atzvelšanās izrauj uz krēsla pašas maliņas.

(Pēc izrādes man kāda vecāka dāma saka: Nu ja, pēc 1. cēliena nodomāju – pa- 
rasta komēdija, bet nebija vis)

Gaisotne – realistiska fantāzija. Laiks vistuvākā nākotne. Vieta Meksiko Sitija. 
Iemesls – Miera konference. Trīs aktieri – vīrs, sieva, un meita ir latvieši. Ceturtais 
– pārmeksikāņots lietuvietis, bet varbūt arī latvietis – mistiska persona jau no sākta 
gala.

Daumants Silabeka (Jānis Ķauķis), viņa sieva Lonija (Lija Veikina) un vēlāk arī 
viņa pameita Ligita (Ruta Ošiņa) apmetušies kādā Meksiko Sitijas viesnīcā ar nolū-
ku rīkot demonstrācijas Miera konferencē. Viņus apkalpo bijušais matadors, viesmī-
lis Pablo Bustamente (Uldis Siliņš).

Daumants, bijušais karavīrs, ir nacionālists ar bezkompromisa nostāju pret 
komūnistiem. Viņš ir arī necils savas sievas uzņēmuma grāmatvedis.

Lonija Silabeka, laikam laba tirgotāja, ir citādi paviegla dāma ar noslieci uz 
alkoholismu. Pameita Ligita, nenoenkurots radījums, klīst pa pasauli, glezno, māca 
bērnus un raksta arī lugas, un grib piedāvāt dziesmu svētku komitejai vienu no tām 
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– ar mazu aktieru skaitu, bez traģikas un bez seksa, ar pamatdomu, ka visi, kas  
nedomā tā kā “es”, ir komūnisti, citiem vārdiem, ļoti pieņemamu darbu.

Sākumā gauži pakalpīgais Pablo Bustamente pakāpeniski top arvien kundziskāks, 
apcirptu, strupu valodu. Pablo neslēpj iespēju, ka viņš īstenībā varētu būt arī krievu 
spiegs. Pretīm pāri ielai otrā viesnīcā apmetīsies komūnistu premjērs Dižlācis. Ar 
Daumanta palīdzību tas būtu jānošauj. Telefons nedarbojas. Spiega kabatā drošvien 
ir pistole. Tā nobeidzas spēles pirmā aina.

Otrā aina mistēriju padziļina. Par spiegošanu aizdomās turētais lietuvietis lai-
kam tomēr ir latvietis. Kaut arī čekas kapteinis, viņš ir pretestības kustības Feniks 
loceklis ar pārliecību, ka Padomijā nav komūnistu, bet ir tikai karjeristi un vien-
kārši mirstīgie. Premjers jānolaiž no kājas, jo nākamai valdībai vajadzīgas “svaigas  
asinis”.

Dzērienu ratiņos noslēptas šautenes. Tās jāizmanto mērķim. Daumants un Loni-
ja saņem ziņu pa telefonu, (kas nu atkal darbojas), ka viņu otrā meita Vineta ceļā uz 
Meksiko Sitiju sazvērnieku nolaupīta. Ar šādu varmācības biedu aizmugurē sākas 
otrs cēliens. 

Neizprotamais Bustamente, tagad situācijas kungs, mudina Daumantu nošaut 
Dižlāci. Daumants atsakās. Viņš nav asinskārīgs un nevar šaut uz cilvēku, kam nav 
iespējas aizstāvēties. Turklāt viņš nekad un nekādos apstākļos nesadarbosies ar  
īstiem vai šķietamiem komūnistiem.

Ligita vēlas uzzināt, kas Bustamente īstenībā ir. Viņš atbild: “Es esmu tas, ko 
katrs manī saredz,” un, vēršoties Bustamentes plaukstā, Ligita redz, ka tajā nav 
dzīvības līnijas.

Beidzamā aina sākas ar iepriekšējās tekstu – par to, kas Bustamente īstenībā ir, 
bet tad darbība iegriežas citā virzienā. Ar velna advokāta veiklību Bustamente dis-
kutē trimdas latviešu šķelšanos kultūras sakaru jautājumā, piesienoties Daumantam, 
ka viņa moraliskā, nacionāli brašā, bet būtībā neaktīvā stāja palīdz bendēt tautu 
Latvijā, un jūtās sakņotā pārliecība liedz darīt kaut ko praktiski iespējamu, kas tau-
tai varētu palīdzēt. Laiks pārvērst lozungus darbos. Atentāts jāizdara.

Negaidīta izdevība ļauj Daumantam Bustamenti piesiet pie krēsla. Aptaustot 
Pablo svārkus, izrādās, ka nekādas pistoles tajos nav.

Vēlreiz paceļas jautājums, kas Bustamente īstenībā ir. Avīzē izziņotais bēglis no 
trako nama? Nē, arī tas nē. Uz brīdi Daumanta un Lonijas atstāts, Bustamente no 
krēsla viegli atraisās un aiziet.

Kā lugas sākumā Daumants ar Loniju apsēžas pie galda. Kā lugas sākumā Loni-
ja telefoniski pieprasa kafiju, un atkal Bustamente iestumj un atstāj istabā apkalpes 
ratiņus. Pulkstenis ir uz mata tikpat, cik lugas sākumā. Bet ratiņos ir īsti ieroči. Tā 
beidzas U. Siliņa jaunā spēle.

Pakāpeniski un ne gluži automātiski skatītājam rodas atjauta, ka luga ir Ligitas 
izdomas ražojums un savkārt Ligita pati ir izdomas ražojums. Siliņš mums devis 
divkāršu fantāziju, realitātes paskatā. Ja daudzkārt māksla atspoguļo dzīvi, autors 
apgalvo, ka var notikt arī otrādi.

Siliņa negaidītā, viltīgā mīkla nav perfekta. Pirmo divu ainu straujajam kāpinā-
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jumam seko darbības pārtraukums trešajā. Dažas divrunas un replikas, kaut arī as-
prātīgas, neiederas spēles tecējumā. Būtu gribējies redzēt mazliet dziļāk “paraktu” 
Ligitu, kā jau lugas iekšējo autori. Tāpat Daumants paliek maķenīt karājamies gaisā 
starp karikatūru un nopietnu vai pat traģisku tēlu. Var saprastt, ka Siliņam derdzas 
trimdas sabiedrības plaisāšana, bet ir grūti, pat neiespējami pozitīvi nostāties kādas 
problēmas abās pusēs, vai vismaz parādīt to drāmatiskā plāksnē.

(Es nepiekrītu Krastam, ka Daumants būtu karikatūra, bet viņam ir taisnība, ka 
tas neskan kā no viena gabala. Mans Daumants ir kompromiss. Ja man kaut cik nebū-
tu jāmaksā mesli publikas gaumei, tad viņš būtu traģiska persona. Diemžēl, Krasts 
arī Ķauķi neredzēja normālā stāvoklī.)

Turklāt būtu noderējusi vēl kāda papildus “atslēga” spēles mīklas atminēšanai, 
jo, kas skaidrs autoram, var būt diezgan miglains skatītājam.

(Recenzentam te ir pilnīga taisnība. Mūsu atslēga – īslaicīga gaismas maiņa – 
nebija pietiekams signāls publikai, ka lietas nav tādas, kādas tās rādās. Man pašam 
brīnums, ka 1989. g. izdevumā, ko laida klajā Ievandas apgādā, Rīgā, es neesmu 
minējis nekādu atslēgu.)

No tēlotājiem skatuvē visērtāk jūtas Veikina–Lonija.
(Šis vārdiņš ērtāk mani saērcināja, un es atļāvos izteikt dažas piezīmes, kas bija 

atstāstītas arī recenzentam. Es teicu:  Mēs citur tiekam atzīti par profesionāla stan-
darta ansambli. Nezin, vai viņš par Sanfrancisko Siliņiem arī raksta, cik tie ērti jūtas 
uz skatuves?)

Viņa ir dzimusi dabīga aktrise, kas instinktīvi jūt, kas tēlam pareiz piederas pat 
vissīkākajās detaļās. Viņai ir personība, dzirksts un šarms un talants ar kaudzi.

(Pilnīgi piekrītu)
Arī otra dāma – Ruta Ošiņa – ir piedzīvojusi aktrise, bet viņas uzdevums lugā 

grūtāks. Ligita Silabeka ir komplicēts raksturs – mazliet dīvains, mazliet rēgains – 
nav viegli tādu noenkurot pieredzē. Tomēr Ošiņa lomas robežās ar grūtībām tiek 
galā teicami.

Centrālais tēls – Pablo Bustamente – Siliņa spēlē veidojās ar krietni mefistofe-
lisku piekrāsu. Šinī gadījumā aktieris, protams, perfekti saprot autora nodomus, un 
sniegtais tēlojums to arī pierāda. Pakāpeniskais gājiens no paklausīgā sulaiņa līdz 
pavēlnieciskam teroristam labi illustrēts ar atbilstošām pārmaiņām balsī un kus-
tībās. Asprātīgā teksta akcenti precīzi iekrīt pareizās vietās, pat vissīkākais domu 
grauds nepaslīd klausītājam secen. Autora-aktiera saplūšana šinī ziņā ir ideāli 
noderīga lieta.

Daumants Silabeka, kā jau minēts, ir lugas vismazāk pārliecinošais raksturs. 
Vidū starp komiku un traģiku. Tas nav arī traģikomisks. Vai bijušais drosmīgais ka- 
ravīrs varētu būt tik pazemīgs, mazliet ģeķīgās sievas kalps? Vai latviešu apvienības 
kasieris tiešām pazīstams ar savām labajām runām. Ja lugā viņa teksts to īpaši 
neliecina. Par nelaimi no lugas trim izrādēm recenzents redzēja vidējo, un šajā 
Daumanta tēlotājs bija vairāk nekā mēreni “indisponēts”. Teksts bieži ķērās vai 
aizmirsās. Veseli paragrafi izkrita vai atkal atradās aplamās vietās. Ar to aktieris 
nodarīja pāri ne tikai publikai un kolēgām, bet arī pats sev, jo Austrālijas latvieši 
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viņu pazīst kā krietnu skatuves tēlotāju un arī režisoru. Jāpiemin, protams, arī  
informācija, ka Daumants Silabeka lugas pirmajā un pēdējā izrādē turējies nesalī- 
dzināmi brašāk.

(Pārmetums bija nepelnīts. Kā jau rakstīju, Jānis piedzīvoja vieglu triekas lēkmi)
Grūti pateikt, cik pilnīga noteikšana lugas režijā ir bijusi režisoram Imantam 

Sveilim, ja autors tajā piedalījies kā galvenais aktieris. Viņi paši zina, kā sadalās 
nopelni, bet par godu vienam vai abiem, jāsaka, ka uzvedumā neredz ainu vai situā- 
ciju “šuves”. Darbība rit brīvi, raiti, un skatītāja uzmanība saistīta drošos grožos.

(Es režijas darbā nejaucos. Mans vienīgais jauninājums Portlandē bija, ka es, lai 
vēl saduļķotu ūdeņus, pēdējā skatā noejot, piemiedzu publikai ar aci. Faktiski ieroču 
kaste nemaz beigās nebija vajadzīga.)

Dekorātores Vijas Spoģes-Erdmanes veidotā Meksikas viesnīcas istaba šķita  
visai autentiska.

Portlandes dziesmu svētku komiteja jāapsveic par Ulda Siliņa jaunās spēles 
uzņemšanu svētku repertuārā.

Šis ir izcils skatuves darbs, un gribas ticēt, ka tas parādīsies brīvajā pasaulē 
visur, kur varam atrast labu gribu un četrus aktierus.

Sidnejas latviešu teātra ansamblis ar iepriekš minētajiem aktieriem un piedevām 
Juri Zemīti no Melburnas 1. jūlija vakarā sniedza jautru uzvedumu “Tu esi Port-
landē, mans draugs”. Saitēm ar Portlandi gan bija vairāk piestiepts gadījuma  
raksturs.

(Taisnība)
Uzvedums ir savā starpā nesaistītu joku un satīru virkne, aptverot tematus no 

slēpošanas līdz Hamletam, no 2x2 līdz latviešu klasiķiem.
Laba daļa joku bija ar savu asprātību, taču līdzi nāca vecāka un dzirdēta manta.
(Interesanti, kur to recenzents būtu dzirdējis?)
Netrūka, diemžēl, arī zemākas pakāpes humora. 
(Ak tu mī un žē! Tas laikam būs bijis mērķēts uz latviskas koka mazās mājiņas 

iegādi sabiedriskiem darbiniekiem jubilejās. Mums svešumā bija liela vajadzība 
iegādāties visādas tautiskas lietas. Kāpēc gan ne latvisku mazo mājiņu? Un tā bie-
drības priekšnieka kundze grib dāvināt savam vīram uz jubileju kaut ko tautisku 
un neparastu. Kaut ko no dzimtenes! Pie viņas ierodas pārdevējs. Tas ir viens no 
maniem labākajiem skečiem. Acīmredzot, Krasts ir pilsētnieks un nekad šādā būdiņa 
nav sēdējis.)

Īsāka programma laikam būtu bijusi labāka. Arī klausītājiem, sēdot rindās kā 
teātrī, trūka pareizās atmosfairas. Galdiņi un pilnas glāzes, citiem vārdiem – kro-
dziņa gars būtu bijis daudz piederīgāks.

(Pilnīgi piekrītu)
(Krasts I. Drāmatiska mīkla Portlandē. Laiks, 1982. g. jūlijs)

Par mūsu uzvedumu rakstnieks J. Klīdzējs Latvija Amerikā raksta:

Paldies Portlandei!
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Izcils notikums par sevi bija Uldis Siliņš ar savu skatuves darbu “Kade pārnāksi, 
bāleliņ”, kurā savas lomas dzīvīgi izspēlēja tādi pieredzējuši aktieri kā Jānis Ķauķis, 
Lija Veikina, Ruta Ošiņa un arī pats Uldis Siliņš.

Ja arī skatītāji juta dažu iztrūkumu šīs lugas beigu “sasaistē” vai arī latviešu 
apvienības vīra un bijušā virsnieka Daumanta Silabekas parāk pazemīgajā raksturā 
(neraizējieties, lugu tās autors veido un pilnīgo tālāk ar katru jaunu izrādi!) šinī lugā 
bija skaidri manāms dziļāks urbums mūsu tautas raksturā un tās attieksmē brīžos, 
kad ir jāspēj liela izšķiršanās: cik un kad no sevis mest svara kausos? Uldis Siliņš 
mums visiem vaicā: kade pārnāksi, bāleliņ, pie tādas drosmes, kad varēsi parādīt, 
kad tev ir pietiekami aknu sākt satvert varu savās rokās savas tautas tiesību aizstāvī-
bai tad, kad ir radusies izdevība to darīt. Bāleliņ, vai tev ir tādas aknas?

Uldis Siliņš trijās dienās pierādīja savas trīskrāsainās spējas un apdāvinātību 
kā rakstnieks, aktieris un humorists. Pāri visam, manuprāt, viņā ir dziļa smēluma  
rakstnieks. Ir pamanīts, ka Austrālijas latvieši ir lieli ceļotāji. Paldies viņiem  
visiem par to bagāto, gara pilno somu, ko viņi bija atveduši uz Portlandi. (Klīdzējs 
J. Paldies Portlandei. Latvija Amerikā, 1982. g. augusts)

Vēstule no Jaunās Gaitas redaktora 1982. gada 30. augustā.

Patiešām bija liels prieks ar Jums personīgi iepazīties Portlandes dziesmu svēt-
kos. Bija arī prieks noskatīties Jūsu lugas KADE PĀRNĀKSI, BĀLELIŅ izrādi. Man 
patika kā luga, tā arī tās uzvedums.

Jūsu lugu esam paredzējuši publicēt Jaunajā Gaitā kādā no nākamajiem numu-
riem. Par lugu Ņina Luce ir uzrakstījusi rakstu, ko iespiedīsim JG 140. numurā. Bez 
tam mēs gribētu no Jums dabūt interviju. Intervēšanu uzņēmusies paveikt Astrida 
Stānke. Ceru, ka Jums nav nekādu iebildumu. Ar sveicienu,

L. Zandbergs.

Svētkos gāja jauki, bet nekas netika piezīmēts uz papīra, tāpēc prātā palikušas 
tikai pāris epizodes.

Kopkora koncerts. Sēžu zālē un vēroju kori. Manu uzmanību uz brīdi saista divi 
dziedoņi baltos tautas tērpos – viens korpulents, otrs slaids. Abi dzied no notīm. 
Sākas jauna dziesma. Te slaidais piegrūž resnajam pie sāniem un kaut ko saka. Abi 
saskatās. Resnais atšķir savā nošu grāmatā citu lappusi un turpina dziedāt. Neko citu 
no koncerta neatceros.

Iepazīstos ar diriģentu un komponistu A. Jansonu, diriģenti, vēlāko mācītāju  
D. Cilni, PBLA priekšsēdi I. Spilneru, arhibīskapu A. Lūsi. Runājot par arhibīskapu, 
es biju sagaidījis iespaidīgāku personību, bet tas ir mans ļoti subjektīvs uzskats.

Pēc ilgiem gadiem satieku savu skolas biedreni, dzejnieci un Minsteres latviešu 
ģimnāzijas direktori V. Dreimani. Atceros, ka DP laikos viņa bija aizbraukusi uz 
kalniem slēpot un satikusi manu nākamo sievu, galda tenisisti I. Viļumu. Viņa par 
Ilzi ļoti jūsmoja.

Pēc rakstnieku cēliena satiekam Valdu. Jūs esat divi cilvēki, ko es esmu mīlējusi, 
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viņa Ilzei saka, tad pagriezusies uz manu pusi: Tevi gan tikai 24 stundas. Ja? Man 
nebija ne jausmas. Man patika viņas draudzene.

Arī Portlandes Dzintara koncerts bija, kā vienmēr, jauks.
Atvadu brokastīs savus iespaidus no runātāju pults klāstu arī es. Un tad laiks 

no draugiem šķirties pienācis un sirdī tāds kā tukšums palicis. Es Portlandē vairs 
neesmu atgriezies.

Vēl viena maza pēcportlandes epizode. Pēc Portlandes brauciena man atraksta 
Gunārs Grieze un saka, ka es esot redzēts, satiekot Laimoni Siliņu, viņu publiski 
apkampjam. Tas nu mani padarīja pagalam īgnu. Es viņam atbildēju: Paklausies, 
Gunār! Es apsveicinos ar cilvēkiem kā man patīk, un man nav vajadzīga ne no viena 
atļauja, kā to darīt.

No tā brīža es tiku ierindots pinkīšos ( ne īsi sarkans, bet rozā).

UZ 5. EIROPAS DZIESMU SVĒTKIEM ANGLIJĀ

Eiropas dziesmu svētkos atskaņos manu un L. Zobenas kora dziesmu Jaunie 
zvani. Braucam abi ar sievu klausīties. Anne un Gints pa to laiku paliek Amerikā. 
Mārtiņš Sidnejā studē. Un tā jūlija beigās ielidojam Londonā. Braucot ar vilcienu 
pēc pāris stundām esam Līdsā. Svētku komiteja mums rezervējusi Queen hotelī 2 
atsevišķas istabas (dubultistabas vairs nav pieejamas) ar vannas istabu par paze- 
minātu cenu – 11 mārciņas no personas. Svētku dalībniekiem ir speciāla atlaide.Cenā 

IX Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Portlandē, ASV, 1982. g. Kopkora koncerts.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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ieskaitītas angļu brokastis un apkalpošana. Var lietot Amerikāņu ekspress karti.
T-e-r-r-r-i-f-i-c!
Rīcības komitejas priekšsēde ir M. Zariņa, nelaiķa sūtņa K. Zariņa meita, man 

pazīstama no SLT viesošanās Londonā. Un tā jūlija beigās ielidojam Londonā 
un gudrojam, kā labāk braukt uz Jorkširu – ar vilcienu vai īrēt mašīnu? Par laimi 
skaidrais saprāts ņem virsroku, un mēs braucam ar vilcienu. Pēc pāris stundām esam 
Līdsā. 

Propogandas izdevumā lasām, ka Līdsa, Jorkširas sirds, atrodas Eires upes kras-
tos, un bijusi apdzīvota jau 2000 gadu pirms Kristus dzimšanas. Bronzas laikmetā 
te apmetušies ķelti, kas runājuši vecķeltu valodā, un Līdsu nopsaukuši par Loidis – 
Upes apgabalu.

9. gs. vecķeltu valodas vietā nākusi vecnorvēģu valoda (Old Norse), ko sev līdzi 
atveduši vikingi.

Ar normāņu ierašanos valodā ieviesušies daudz franču vārdi, ko vēlāk nosauca 
par Vidusanglijas valodu.

Tā ir ļoti vērtīga informācija. Tagad zinām, kāpēc iedzīvotāji savā starpā runā 
mums nesaprotamā valodā. Mūsu hotelis ir turpat pie stacijas un uz sarīkojuma  
vietām nav tālu jāiet.

Svētku programma sākas ar Minsteres latviešu ģimnāzijas uzvedumu 27. jūlijā. 
Cik atceros, vakarā bija kopā sanākšana, kur tika piekoptas vairākas šanas. Uzstājās 
arī ansamblis Atbalss. Viena no dziedātājām ir L. Zobena. Daudz paziņu no Vācijas, 
Zviedrijas un Anglijas. Ar angļu alus palīdzību, sarunas rit pavisam viegli.

5. Eiropas latviešu Dziesmu svētku gājiens Līdsā, Anglijā, 1982. g. 28. jūlijā.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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28. jūlijā gājiens uz Dziesmu svētku atklāšanu, kurā piedalāmies arī mēs. Iepazīs-
tos ar R. Villu ar kuru vēlāk mums ir kopējas gaitas. Reinholds, Latviešu leģiona 
leitnants, ir Vācijas bankas ierēdnis. Pēc sievas nāves viņš pārceļas 1990. gados uz 
Latviju, kur pavada savas atlikušās dienas.

Tās pašas dienas vakarā Latviešu mūzikas koncerts, resp., kamermūzikas vakars. 
Piedalās arī Austrālijas latviešu čellists J. Lauris.

Trešdien notiek arī A. Kārkliņa jeb El Leton koncerts. Par viņu es rakstīšu vēlāk 
daudz plašāk. Andris ir interesants tips.

Ceturtdien Jaunatnes rīts un pēcpusdienā Minhauzena precības, ko ciema kuku-
lim atvedis Bostonas ansamblis. Režisors – R. Birzgalis. Uzvedums ir pieklājīgā 
standartā, bet nekas graujošs. Vakarā Tautas mūzikas koncerts Ar dziesmiņu druvā 
gāju.

Piektdien – Tautas deju uzvedums, pēc tam Ērģeļu koncerts (spēlē A. Rundāne) 
un rokkoncerts ar Arvidu un Mūra sitējiem. Neaizejam ne uz vienu, ne otru.

Sestdien Stokholmas latviešu teātris uzved J. Rozīša scenāriju Raudupiete pēc  
R. Blaumaņa un A. Brigaderes motīviem. Neparasta, iespaidīga izrāde. Noskatos ar 
lielu interesi. Spēlē daudz paziņu – Juris, Māra un Lukaš Rozīši, J. Gulbītis, Berghol-
ci, M. Gross u.c.

Pēcpusdienā kopkoru koncerts. Laikam ir bijušas problēmas ar telpām, jo kon-
certs notiks dienā divas reizes. Mūsu dziesmu diriģēs Lilija.

Ierobežotā laika dēļ nekāda komponistu un teksta autoru saukšana uz skatuves 
nenotiks. Lilija man noprasa, kurā vietā es būšu zālē? Viņa uz mani norādīs ar roku. 

Uldis Siliņš (brūnajā uzvalkā) un Reinholds Villa (tumšajā uzvalkā) 5. Eiropas latviešu  
Dziesmu svētku gājienā. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Es paklanīšos un āmen. Sākas koncerts. Beidzot kārta mūsu dziesmai.
Nodzied. Aplausi. Nu tagad klanīšos uz velna paraušanu! Es redzu, ka Lilija mani 

meklē ar acīm un nevar atrast! Kas ir ar tevi, tu, aklā vista! Nekā.
Iet kā pa desu fabriku. Viens nav vēl lāgā nogājis, kad jau nākamais diriģents 

svempjas augšā. Vai tad nevarēja mūs – komponistus un dzejniekus – nosēdināt, ja 
ne pirmajā rindā, tad vismaz otrajā, lai visi redz. Cik tad nu viņiem to vietiņu būtu 
vajadzējis? Viss lielais lērums no dziedāto dziesmu autoriem/komponistiem bija jau 
beigti, bet Siliņš ir dzīvs!

Atkārtojumā es esmu atkal klāt. Vienalga, vai uz mani rādīs vai nē, es klanīšos. 
Sēdēšu kaut vai uz skatuves. Un raugi – šoreiz Lilija mani sameklē. Vismaz koris 
mani redzēja. Starp dziedātājiem bija arī viens sidnejiete, kas, mani ieraugot, izskatī-
jās ļoti pārsteigta. Es biju gandarīts.

Vakarā svētku balle ar un bez vakariņām. Svētdien – Rakstnieku rīts.
Visbeidzot ardievas Līdsai un Apvienotajai karalistei!

Pielikumi Historia.lv:
Attēlu galerija: 5. Eiropas latviešu Dziesmu svētki Līdsā, Anglijā, 1982. g.  

jūlijā.

RŪGTAIS APĪNIS

Par abiem Dziesmu svētkiem raksta arī Rūgtais Apīnis.

Dziesmu svētku burzmā.
Mēdz sacīt, ka kur 10 letiņi kopā, tur dibina biedrību. Pēc Portlandes dziesmu 

svētkiem ir radies jauns teiciens: kur 3 ģimenes kopā, tur rīko Dziesmu svētkus. 
Un kas par svētkiem! Bez tam Ritmaņi, Zommeri un Jurisoni nav parastas ģimenes 
un viņu kultūrsabiedriskā kopjauda ir apmēram 1000 tautiskie zirga spēki (T.Z.S.)  
Parastajam etniskajam letiņam ir tikai ¼ T.K.S. (tautiskais kumeļspēks).

Rietumkrasta Dziesmu svētki notika 1982. g. jūnija beigās Portlandē, uz kuriem 
devās gan vietējie letiņi, gan tautieši no Austrālijas, Eiropas un tālās Kanadas. Bija 
ieradušies neskaitāmi ĻIP’as (ļoti ievērojamas personas): archibīskaps A. Lūsis, 
jaunais latviešu prezidents O. Pavlovskis, bijušie prezidenti I. Spilners un U. Grava, 
Gotlandes un Minsteres Vispasaules dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdis  
J. Muchks (viņa jaunais sauklis nākamajiem dziesmu svētkiem Minsterē 1984. gadā: 
“Mukchsim nu uz Minsteri”), ASV latviešu prezidents J. Riekstiņš, DK Apskata re- 
daktors O. Celle un Austrālijas latviešu goda konsuls E. Dēliņš (vienīgais starp no-
sauktajiem, kam ir diplomātiskās plates). Ja kāda no ievērojamām personām te nav 
pieminēta, tad tā nav bijusi pieminēšanas vērta.

Dziesmu  svētku galvenais centrs bija Mariota viesnīca, bet tā kā ciemiņu saradās 
vairā nekā cerēts, tad tika okupētas vēl pāris viesnīcas. Jāpiemin, ka Mariota viesnī-
cas šveicars, apnicis savas baltās cepures ar sarkanu puķi, pieprasījis sev tautu 

https://www.historia.lv/galerija/5-eiropas-latviesu-dziesmu-svetki-lidsa-anglija-1982-g-julija
https://www.historia.lv/galerija/5-eiropas-latviesu-dziesmu-svetki-lidsa-anglija-1982-g-julija
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meitas vainagu, kas izskatoties glītāk.
Svētki norisinājās mierīgi un bez lieliem uztraukumiem – viens letiņš aplaupīts, 

un viesnīcā izdemolēta tikai viena istaba. (Mūsu jauno Lāčplēšu varoņdarbs)
Svētkus atklāja Latvijas goda konsuls Austrālijā, preses barons Emīls Dēliņš 

(Ak, tu mūsu Emīl, kas gan tevi nemīl!), 2x2 korim dziedot pakaļfonā (background), 
un teica, ka latviešiem ir jāvairojās, citādi būs nacionāls vakars. “Mēs to varam,” 
viņš paziņoja un pastāstīja, ko mazais latviešu pulciņš ir paveicis polītiskā laukā 
(Mēs tikai gaidām direktīvu no O. Pavlovska, lai visi mestos katrs savā un visi valsts  
darbā – red.)

Lielas pārrunas sacēla arī luga “Kade pārnāksi, bāleliņ”, ko bija sarakstījis Sid-
nejas Siliņš. To pieminēja savās aizlūgšanās pat archibīskaps. 30% no skatītājiem no 
lugas nebija nekā sapratuši, 50% sapratuši šo un to, bet atlikušie 20% absolūti visu, 
izņemot atsevišķas vietas. Neskatoties uz to, 80% no skatītājiem luga bija patikusi.
Toties Dzintara koncerts patika visiem.

Dziesmu svētku laikā notika arī polītiska demonstrācija, kur latvieši, ja neskaita 
vienu republikāņu partijas kandidātu kongresam, uzrunāja citus latviešus angliski. 
Šīs demonstrācijas nozīmīgumu varēs īsti izvērtēt tikai vēsture, bet šo rindiņu rak-
stītājam tā noteikti pagāja secen.

Starp daudzajiem sarīkojumiem atmiņā paliks skaistie koncerti, sevišķi kopkora 
koncerts ar daudzajām diriģentēm-dāmām.

Un kur tad portlandiešu viesmīlība, ko dalībnieki un viesi ar patiku atcerēsies. 
Jā – tu biji Portlandē, mans draugs! (Šis nosaukums ir tā kā dzirdēts. Nu protams, 
“Laika” kritiķa Bastjāņa noliktais SLT jautrais uzvedums!)

RŪGTAIS APĪNIS LĪDSĀ

Tūlīt pēc Rietumkrasta dziesmu svētkiem Portlandē sekoja Eiropas latviešu 
dziesmu svētki Līdsā. Rīkotāji bija parūpējušies par pieklājīgu laiku, kas nebija ne 
silts, ne auksts, ne remdens, bet vismaz nelija. Tas bija Rīcības komitejas priekšnie- 
ces M. Zariņas lielākais sasniegums.

Eiropas latviešu dziesmu svētki bija neapšaubāmi liels nacionāls moments, kas 
būtu bijis vēl lielāks, ja būtu ieradušies vairāk apmeklētāju no pašas Anglijas un 
citām Eiropas zemēm.

Bija ieradušies arī 70 baltvāciešu, kas visumā runāja pareizāku latviešu valodu 
nekā angļu zemēs dzīvojošie letiņi.

Lai gan svētku gājiens uz baznīcu tika pārraidīts televīzijā un pašus dziesmu 
svētkus atklāja Līdsas pilsētas galvpersona, parastajam anglim nebija ne jausmas, 
kas tie letiņi tādi ir, ne kur ir Latvija.

Nakti pirms kopkora koncerta tika aizdedzināta koncertzāles ēka Bradfordā un 
rezultātā koncerti (divi) notika Līdsas pilsētas namā. Noziegumā tūlīt tika apvai- 
noti komūnisti, jo iepriekšejā vakarā ērģeļu koncertā bija sabojātas vai sabojājušās 
ērģeles. Pa kopkora koncerta laiku uz pilsētas nama trepēm ar dziesmām un plakā- 
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tiem uzstājās Līdsas melnie, protestējot pret policijas brutalitāti un par savām pūlēm 
nonāca ķurķī.

Svētki iesākās ar Andra Kārkliņa – El Leton (U, kā gribās!) koncertu, kurā 
viņš dziedāja pats savas kompozīcijas neskaidrā latviešu valodā. Ļoti pārdzīvoto 
priekšnesumu, kas bija atsevišķās dziesmās pilns bļāvieniem, kunkstēšanu un vai- 
diem (kādēļnedejoārkāču…) publika uzņēma ar pieklājīgu un atturīgu sajūsmu. Pēc 
tam sekoja Draudzības vakars.

Otrā dienā – dziesmu svētku atklāšana, kurā ar runām piedalījās 1001 pārstāvis, 
lieku reizi pierādot, ka mēs esam galvenā kārtā runātāju tauta (Mēs esam lieli tik, 
cik garas mūsu runas – Pliekšāns). Pēc īsa koncerta, kurā ar akrobatisku veiklību, 
ar kājām un rokām strādājot, uzstājās Kanadas viešņa, ērģelniece Anita Rundāne.

Pēcpusdienā sekoja gājiens ap 1000 dalībnieku un klausītāju izpildījumā uz 
eukomēnisko dievkalpojumu, kurā starp garīdzniekiem gan neredzēja Dievturu  
pārstāvi.

Tās pašas dienas vakarā notika latviešu kamermūzikas koncerts, kurā izpildītāji 
un komponisti tika sveikti ilgiem aplausiem. (Vienam otram komponistam aplaudēja 
pateicībā, ka viņa komponētais gabals ir beidzies)

Jaunatnes rīta laikā šo rindiņu rakstītājs viesnīcā gulēja, līdz ar to viņam par 
sarīkojumu nekas slikts nav sakāms.

Minhauzena precības uzveda bostonieši. Tā bija komēdija.
(Man vēlāk Jānis Gulbītis raksta:
Ceru, ka bostonieši nelasa Tavu Rūgto Apīni. Tavs īsais komentārs – tā bija 

komēdija – bija iznīcinošs. Redzi, cik maz vajaga, lai daudz pateiktu? Pie tam ārēji 
nevainojamā formā, itkā runājot par ko citu.)

***

No Rūgtā Apīņa izdevēja un laikraksta Brīvība redaktora Viļņa Zaļkalna:

1982.g.18. februārī
Nākamā numura vāku iespējams drukāt divās krāsās – ieteicu šo iespēju izman-

tot. RA drukāšanu arī nākotnē jāatstāj Zviedrijā, jo lētāk nekur nedabūsim.

16. martā man raksta U. Ģērmanis no Solas Zviedrijā: 

Mīļo Siliņu Uldi!
Disciplīnēts cilvēks būdams, steidzos paklausīt Tavam aicinājumam. Nosūtu 

tev gabaliņu, kur apsekots lielās Dzimtenes slavas ceļam. Materiāls ņemts no prof.  
A. Zinovjeva atziņu grāmatas (...), bet mazliet pārveidots.

Saturs ļoti izdevīgs tādam raadošam māksliniekam, kāds ir Ed. Keišs. Sazinies ar 
viņu, lai uzzīmē vairākas kārtīgas bildes.

Staprāna (R. Staprāns – gleznotājs un drāmaturgs ASV) atejisko lugu neesmu 
lasījis, bet šaubos vai viņš ko asprātīgu spēj uzrakstīt. (Nav nekas tāds redzēts.)  
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Nedomāju, ka viņu kāds “sitīs krustā”.
Es atbalstu maucību un apgrēcību, bet par to jāprot rakstīt, kas, kā zināms, ir 

grūta lieta. (Laba daļa jau pat neprot pašu “maucību dzīt”)
Sīļa tēvu (ultra-nacionālistu stulbenis ASV) jau neviens jēdzīgs cilvēks neņem 

nopietni.
Ar pavasara jausmām (Tev jau otrādi)

Tavs Uldis.

31. martā man raksta rakstnieks N. Kalniņš, ar ko iepazinos ASV:

Ar atbildi kavējos, jo vispirms gribēju izlasīt RA jaunāko numuru, biju jau Ru-
makam (grāmattirgotājs Ņujorkā) samaksājis, bet to tā izķēra, ka dabūju gaidīt uz 
papildsūtījumu. To nu esmu saņēmis un gandrīz visu izlasījis. Taču kavēties vairs 
negribu, jo redzu, ka laiks neganti pasteidzies.

Priecājos, ka RA atradu savu draugu Ālantu Vili. Viņš ar savu ventiņu mēli un 
aso redzēšanu ir neaizstājams. Arī Tu pats trāpi itin labi naglai uz galvas.

Ed. Keiša spalva pašreiz vai vienīgā, kas tik trāpīga un čakla zīmējumos. Arī 
techniskais izdevums nu itin glītā ietērpā. Tāds izdevums ir vajadzīgs kā ēst, jo hu-
mors un satira ir zāles, kas var vislabāk ārstēt. Tas nav zemāk vērtējams par citu 
literatūru.

Nelaime tikai tā, ka dzejoļus un stāstus var uzrakstīt daudzi, bet ar humoru un 
satīriķa talantu mūsu “rakstoņu” rindas ir pavisam retas. Tāpēc nevērtē savu pasā-
kumu ar lielu pazemību, kā kautko mazvērtīgāku vai mazāk vajadzīgu. (...) Lasa un 
pasmejas cilvēki par labu feļetonu daudz vairāk nekā lirisku dzejoli.

Zinu, ka Tev ir grūtības ar līdzstrādniekiem, jo, kā teicu, tādi, kas RA var rakstīt, 
meklējami kā ar uguni. Bet Apīņa saturs liecina, ka esi sapūlējis un atradis tomēr 
arī šai novadā autorus.

Pateicos par aicinājumu arī man līdzdarboties. Šo pagodinājumu pieņemu lab-
prāt, un jau šai vēstulei pievienoju dažus “stiķīšus”, kas varbūt Tev var noderēt. 
Ātrumā pašam par “cepumiem” grūtāk spriest, jo nav distances, bet Tava asā re- 
daktora spalva zinās, kas saudzējams, kas ravējams.

Redzu arī Plauža vārdu. Mēs kopš Latvijas laikiem bijām labi draugi, bet tad 
Arturs apskaitās un šo draudzību “uzdeva”, mani nepelnīti noniecinādams un apvai- 
nodams, sakarā ar J. A. Jansona piemiņas krājumu. Tevi neinteresēs mūsu personīgās 
lietas. Pasaku to tikai tāpēc, ka no manas puses pret Plaudi nav tāda rūgtuma, kādu 
viņš joprojām izplata par mani. Arturs var tīri labi rakstīt un spriest, ir arī strādīgs, 
bet lielā paštaisnība (un tāpēc apstākļos nemaz neiedziļinas) reizēm viņu noved “uz 
maldu ceļa”. Žēl! Tam daudz piemēru, ko piedzīvojuši arī citi. (Tur Nikolajam ir 
taisnība. Plaudis dzīvoja Melburnā, un arī man ar viņu reiz iznāca saķeršanās) (...) 
Tātad uz sadarbošanos! Ar labdienām

Tavs Nikolajs Kalniņš.
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Vēstule no V. Zaļkalna 1982. g 3. augustā:

Vispirms jāapsveic ar jauno lugu un panākumiem Portlandes dziesmu svētkos! 
Daudz veiksmes arī turpmāk! Atvaino, ka atkal uzbāzīgā veidā apjautājos: kas no-
ticis, kā sastāv ar ilgi gaidīto RA? Būtu jāmēģina to iespējami ātri izgrūzt tautās…

Pēc divām dienām pie manis ciemosies vecāki. Tad dabūšu kārtējo sutu no tēva 
par nolaidību RA lietās, resp., tā neizdošanu etc. Droši būs “pacelto balsu vaka-
ri”. Viņš trakoti noskaities, ka esmu aizlaidis RA dimbā un uzskata to par trimdas 
svarīgāko izdevumu. Es te kasoties ar visu ko citu, tikai ne ar RA.

Mums šogad necerēti labi izdevusies vasara, saulīte vai tīri pa zemi vazājas. 
Personīgi tomēr nekādi lielie vasaras prieki nav, kā parasti dancošana vairākās 
kāzās uz reizi. Citādi iet ciešami. Liekas, ka dampis iet atkal rūkdams un bez liekas 
šķaudīšanās. Pēc ārsta atzinumiem viss štonada. Vienīgais man esot jānokrītoties 
savi 30 kg un kārtīgi un regulāri jāguļot kopā savelkot: jāmainot dzīves veids un 

Viļņa Zaļkalna 1982. g. 3. augusta vēstule Uldim Siliņam.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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mazāk jāstresojot. Citādi es esot kā Ardeņu zirgs.
Uz dziesmu svētkiem, diemžēl, netiku, financiāli šāda izptieca nebija pa spēkam.
Vai no Tevis reizēm nebūtu iespējams izmānīt kādus rakstus “Brīvībai”? Kopš 

Spodra aiziešanas Austrālijas notikumi mūsu izdevumā atstāti pilnīgi novārtā.

Čau! Vilnis.

Vilnis raksta man 5. oktobrī:

Šodien saņēmu RA (56) manuskriptu. Uz karstām pēdām sūtu tālāk drukāša-
nai. Numurs iekārtojuma ziņā šķiet izcils – rakstus nepaguvu izlasīt. Žēl, ka uz vāka 
zīmētā Lilija (Zobena) grūti pazīstama, bet tas jau sīkums…

Kad plāno nākamo numuru? Ja Tev nekas nav pretīm, esmu gribīgs atgriezties 
atpakaļ redaktoru saimē.

Pirms 4 dienām piedzima meita Zaiga Sarma. Man tagad mājās būs  
“Trejmeitiņu” izrādes. Lilita jūtas labi.

Muchks sācis brūvēt ziepes, resp., panākumi sakāpuši bēniņos, ka sācis justies 
kā nepārspējams tautas vadonis (Tas par Māla Anša svītrošanu no Dziesmu svētkos 
uzvedamo lugu saraksta)

Tā paša gada 6. oktobrī:

Paldies par Tavu š. g. 29. septembra vēstuli un čeku.
(...) Kā jau atklātnē rakstīju, tad RA56 ir nodots drukātavā. Tas atstāja varen 

glītu iespaidu. Mums ar Kampi, neskatoties uz grūtībām, ko Tu savā laikā esi man 
minējis, ir laimējies.

Manā izpratnē RA, blakus izdevumam “Latvija šodien” ir glītākais trimdas 
žurnāls. Tev tiešām būtu vērts izmēģināt kur izsist kādu “atbalsta summu”. Ar manu 
vārdu to ir bezjēdzīgi darīt – nekas neiznāks. Mēģināšu papētīt “atbalsta iespē-
jas” šeit uz vietas Zviedrijā no iedzimto iestādēm. Vai tur kas iznāks – grūti teikt. 
Nelaime, ka nevarēšu oficiāli uzrādīt faktus, ka žurnāls tiek vismaz kādos 800 ek-
semplāros izplatīts Zviedrijā mītošo latviešu vidū, tādā gadījumā varētu ko izkarot. 
Tomēr mēģināt var.

Mēģināšu ko darīt rakstu lietās sakarā ar Minsteres Dziesmu svētkiem. Jādomā, 
kam plīties virsū – kurš vispār spējīgs šajā žanrā ko radīt.

Mēģināšu RA iegrūzt līdzi “raudupiešiem”, kaut ļoti šaubos vai tejātrnieki būs 
gribīgi ko lietas labā darīt. Lai nu kā – kādu simtiņu pāri dabūšu.
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LATVIEŠU KD KANBERĀ

Spēlējam Trīnes grēkus. Es esmu Rembenietes priekšpuisis Dāvis un jau pir-
majā ainā amizēju publiku, izdzerot vienā rāvienā litra pudeli šnabja. Par mums  
A. Ploriņa cita starpā raksta:

Daudzas no komiskajām, humora pilnajām situācijām risinājās spraigā tempā 
un skatītājus saviļņoju īstā priekā.

Publikai nevar atņemt tiesības vēlēties izrādi redzēt kā noapaļotu mākslas vienī-
bu, kas šoreiz izpalika, jo jaunie tēlotāji, skolnieciskās negatavības dēļ, rutinētajā 
ansamblī neiesaistījās, bet kopiespaidu jauca (...).

Lielisks bija Jāņa Salduma labsirdīgā, vientiesīgā un tūļīgā Brenča veidojums.
Nekautrīgo, lišķīgo un slinko, precēties kāro Trīni Lija Veikina veidoja jo komis-

ku, spēcīgās, brīžiem pārspīlētās līnijās.
Līdzīgā veidojumā Anitai Apelei padevās bramanīgā, robustā un ārkārtīgi  

lietišķā Jura preciniece Rembēniete.
(...)
Un Ivars Apelis – izskatā un kā žestu, tā runas izteiksmē – žīds kā žīds par  

32. Kultūras dienu programmas vāks.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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exellence. Izteiksmīgs, priecīgs laucinieks-uzdzīvotājs bija Remebenietes priekšpui-
sis Uldis Siliņš.

Labas atsauksmes saņem arī Vaira Dortiņa (Made), Ruta Ošiņa (Maz-Bērzu 
saimniece) un Jānis Grauds (Maz-Bērzu saimnieks)

Visiem aktieriem bija arī sparīga, komikas un humora pilna saspēle, žēl tikai, ka 
iesācācēju dēļ inscinējums nesasniedza iespējamo mākslas līmeni. (Ploriņa A. Grēki 
Sidnejas latviešu teātrī. AL, 1982. g. decembris)

Ņ. Luce savā recenzijā bija nesaudzīgāka – ar tik vāju izrādi piedalīties Kultūras 
dienās esot nepiedodami.

***

Raibais saiets iet vaļā ar pilnu štīmi. Cik gan ļoti mūsu publika atšķiras no ASV 
publikas. Man šķiet, amīši neprot smieties. Par mums izdevumā Latviešu Kultūras 
dienas Austrālijā 1971–1990 raksta: (citāts no L. Kukures raksta Laikā)

Tas nebija nekāds gadījuma rakstura “raibais”. Jau tādēļ vien nē, ka tur spēlēja 
16 Sidnejas teātra labākie aktieri, sniedzot elegantu tipu virkni profesionāli iestudē-
tos skečos, kas daļēji ņemti no agrākiem kaleidoskopiem un daļēji radušies ļoti as-
prātīgi uztverot un parādot kultūras dienu aktualitātes. Cilvēkiem tika ko izsmieties 
skaļā balsī un līdz asarām.

Raksts par Raibo saietu AL:

SLT režisores L. Veikinas iestudētais A. Apeles un U. Siliņa raibo skeču un ainu 
Kaleidoskops divās izrādēs Erindēlas centra zālē kopā pulcēja ap 1000 atsaucīgu 
skatītāju un klausītāju. Uzvedums lielā mērā bija bāzēts uz ASV Rietumkrasta 9. 
Dziesmu svētkos 1982. g. jūlijā Portlandē izrādīto U. Siliņa “Tu esi Portlandē, mans 
draugs”, šur tur iespraužot pa jaunam skatam vai jociņam. Austrālijas skatītā-
jam, protams, bija jauna Sidnejas modes skate, parodija par Zelta zirgu, Maiju un  
Paiju, Sprīdīti, tā arī joki par zobu un diplomātiskajām platēm, Rolavu (Portlandē  
Pavlovski) “pie šprices”, Vasaras vidusskolu, kapu svētkiem u.c. mūsu dzīves  
notikumiem. 

Skeči un ainas risinājās raitā J. Zemīša pieteikumā un režisora gaumīgā aranžē-
jumā, kurā vienam otram pazobotajam tīri labi patikās pasmieties pašam par sevi, 
ko, kā zināms, latvieši dara visai reti un visumā nelabprāt. Īsi sakot, gludi sadiegts, 
kaut vairs ne gluži oriģināls materiāls profesionālā pasniegumā. Raibā saieta izrādē 
bez L. Veikinas, J. Zemīša un U. Siliņa vēl piedalījās A. Apele. I. Apelis, V. Dortiņa,  
J. Grauds, R. Ošiņa, J. Saldums un A. Zvirbule.” (Bez autora vārda. Bez karogiem, 
bet sirsnībā. AL, 1983. g. janvārī).

Skeči ir galvenokārt mani ar nedaudz piedevām no A. Apeles. KD ziņas rakstām 
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mēs ar Zemīti. Režisore – L. Veikina. Pieteicējs – J. Zemītis. Viņš sāk ar prologu:

Uzmanību lūdzu!
Silencium!
Shut up! (Turiet mutes)
Ozoldēli un eikaliptu meitas,
Latvijāņi un Letiņmildas,
Prievotās atvases,
Etniskie letiņi!
Esiet sveicināti sarīkojumā,
Kas ievērības ziņā
Ir tūlīt otrais
Aiz Kultūras dienu balles.
Un tagad es lūgšu
Žani Mediķi (KD rīc. kom. priekšsēdis)
Atklāt Raibo saietu
Ar īsu sprediķi!
(Uz skatuves parādās klaviernieks)
Kas jūs esat?

Eriks:

32. KD rīcības komiteja 1982. gadā. 1. r. no kr. – B. Ūdre, Ž. Mediķis, S. Darius.
2. rindā – J. Briedis, A. Stīpnieks, A. Levics, A. Bobets, O. Bobets.

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Eriks Lucis. Es meklēju klavieres.
(Prožektors apgaismo klavieres)

Zemītis:
Ne runas, ne sprediķa
Mēs nedzirdēsim no Žaņa Mediķa.
Viņš nav dabūjis uz sarīkojumu biļetes.
Bet tas nekas,
Tā vietā, spilgtu kā Lucifera liesmu,
Mēs dzirdēsim Sidnejas latviešu teātri
Atklājam Raibo saietu
Ar dziesmu!

Ansamblis: (dzied Esiet sveikas, Mildas)

Zemītis, piesakot  melodeklamāciju Modes skate:

Ja vien jums patīk tamborēt vai brudierēt, vai audīt,
Vai izšūt greznus ķisenus, vai krustdūrienus spraudīt,
Tad Rokdarbkopā stājieties, lai labāk darbi sokās,
Un dalieties ar pārējiem to bēdās, priekos, mokās.

32. KD. Skaidrītes Darius veidotais un iestudētais tautas deju uzvedums par latvisko Lieldienu tēmu, 
Kanberas teātra zālē, Kanberā, 1982. g. 29. decembrī. Daces Bobetas dekorējums. Priekšā ar eglīti labā 

pusē Juris Ruņģis. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Pieteikums par dietas jautājumiem:

Latviskas ēdmaņas
Latviskos traukos,
Latvietēs pārtop
Latviskos taukos.
Latviete nezin robežu, malu,
Latviski ēdot ņem
Latvisku galu.

Visbeidzot viens no vispopulārākajiem Veikinas kases gabaliem – Franču smaka, 
ko es speciāli rakstīju viņai. Pasniegts franču akcentā.

Ja ir par karst,
Ja karsts par trak’,
Sev uzpūt virsū
Franču smak’,
Sev franču smaku virsū pūt
Uz labo un uz kreiso krūt’.

Ak, kas par feinu darīšan’
Es pūšu Tev, tu uzpūt man
O mī un žē, o silvū plē,
Zied puspudeli padusē,
Gar gurniem, uz, pār vaigiem, gar,
Aiz abiem ausēm plentī ar.
Ap kaklu zied, uz kājām spied,
Uz pliku miesu virsū svied,
Un, ja vēl pudelē ir gan,
Tiek Dienvidpolam arīdzan.

Mūsu raibo uzvedumu nospēlējām ar lieliem panākumiem. Citādi no šīm kultūras 
dienām nekas būtisks nav atmiņā palicis.

Svētki bija pulcinājuši ap 1200 apmeklētāju un ap 400 dalībnieku. No ārzemju 
viesiem bija diriģents R. Zuika, kas pēc KD vadīja diriģentu kursus, un KD piedalī-
jās kā viesdiriģents.

Ar tautas deju sarīkojumu Kanbera neapstrīdami parādīja, ka tā ir Austrāli-
jas latviešu tautas deju galvaspilsēta – tā ir Skaidrītes Darius veidotā Saules Jos-
tas pilsēta, raksta M. Biezaite. Piedalījās arī 4 Toronto Diždanča dalībnieki, kas  
Z. Miezīša vadībā nodejoja viņa choreografēto deju. Sarīkojums ar 1200 skatītājiem 
atstāja ēnā Kopkoru koncertu. Ballē līgsmoja 900 viesu.
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NEDAUDZ VĀRDOS

* Ar PBLA KF Atzinības rakstu tiek apbalvots H. Kaupmanis. L. Gailīte saņem 
Sp. Klauverta piemiņas fonda balvu. Viņa arī šogad atskatās uz 80 mūža gadiem.  
K. Gulbergs saņem V. Januma balvu.

* Vēstule no Piecīšu vadoņa Alberta Legzdiņa, kas cita starpā raksta:

Nākamgad esmu ielūgts ar Leļļu teātri Milvoku dziesmu svētkos, t.i. 1983. gadā 
un šajā sakarībā gribu Tev jautāt, vai nevari kautko piedāvāt no saviem personīgiem 
krājumiem. Kaut kur lasīju, ka (...) Tev ir uzvedums par Sprīdīti un Lienīti pēc 40 
gadiem. Leļļu teātrī uzved galvenokārt komēdiju, pataisot pataisot jocīgas vecas 
pasakas vai klasiķus, ar modernu mūziku un komentāriem. Padomā par to, ko vari 
palīdzēt. Honorāru esam gatavi maksāt lai.

* Ginters Siliņš Jaunās Dienvidvelsas vieglatlētikas meistarsacīkstēs iegūst 1. 
vietu tāllēkšanā zēniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

* 18. novembrī divi latviešu jaunieši izkar uz Sidnejas tilta Latvijas karogu.

* Žurnālā Pa dejas ceļu Nr. 66 mans raksts Portlandē ar Uldi Siliņu.

* Vēstule no komponista Andreja Jansona 1982. gada 8. maijā:

Izgriezums no laikraksta Austrālijas Latvietis.
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God. Siliņa kungs!
Paldies par atsūtīto lugu! (Es biju nosūtījis viņam Didzis un Sargenģelis) Jūsu 

drāmas stils man patīk. Ļoti labi risinājas darbība ar lielisku humoru un galve-
nais “lipīgiem” dziesmu vārdiem. Saskatīju tur Sprīdīša motīvus, kaut ko no Peter 
Pan fabulas, kas man likās ļoti spēcīga skatuviski un, protams, no Latvijas vēstures. 
Nonākšanu mežoņu salā atgādināja līdzīgu skatu nesenajā Peter Pan Brodveja  
izrādē.

Latviešu publikai šis darbs būtu piemērots, bet, ja domājam drusku tālāk par 
iespējām rādīt arī citur, šaubos, vai hercogam Jēkabam būs liela nozīme. Tā vietā 
vajadzētu kādu citu.

Kā ir ar autora tiesībām? Vai, ja esat ņēmis ideju no komiku strēmeles, vai autors 
nevar vēlāk  “piesiet bumbas” un mūs izputināt?

“Reiz dzīvoja kāds puisēns mazs” – dziesma man patīk. Tādai būtu prieks rakstīt 
mūziku – rīmes, atskaņas un ritmi man tieši pa prātam.

Ja Jums ir vēl kādas lugas un idejas. Lūdzu paņemiet līdz uz Portlandi. Es 
paņemšu līdzi savējās. Tuvākā laikā es nespēšu nekā darīt, jo vispirms jāsaved 
kārtībā Anšlava Eglīša “Homo Novus” 1983. gada izrādēm. Māris Ubāns jau 
drošvien stāstīja par klapatām, kādas mums ar šo gabalu bija.

Uz redzēšanos,
Jūsu Andrejs J.

SLB apgādā iznākusi A. Bērziņa grāmata Sidnejas Latviešu Biedrība Trīsdesmit 
gados 1952–1982.

SLB apgādā iznākusi Spodris Klauverts. Piemiņas grāmata. Redaktors U. Siliņš. 
Saturā L. Bērziņas apcere Spodris Klauverts-cilvēks

1982. gadā Melburnā svinam Zemīšu 25 gadu laulības jubileju. Ļoti labi atceros  
Zemīšu laulības jubileju 2000. gados Sidnejas draudzes namā. Arī šinī reizē es teicu 
runu, kas man vēl saglabājusies:

Cienītie jubilāri, dāmas, kungi un pārējie!
Ir dzirdēts tik daudz labu vārdu, ka ir pienācis laiks šai harmonijā iedvest mazu 

disonanci. Man ir dotas veselas divas minūtes no mīļās Zemīša radinieces (tā ir tā 
persona ar hronometru rokā) Ja es tās pārsniegšot, tad prāvests mani pārtraukšot ar 
baznīcas zvanu. Sakiet man, cik daudz slikta var pateikt 2 minūtēs? Jums taisnība, 
ļoti maz.

Es esmu Zemīti pazinis ilgāk nekā viņa sieva. Ja viņi ir nodzīvojuši kopā visus šos 
gadus, tad tas ir pateicoties man. Ja es būtu pateicis visu, ko par jubilāru zinu, Ināra 
viņu nekad nebūtu precējusi. Mēs, Sidnejas jauniešu krējums, dzīvojām mežonīgajā 
dzelzceļa darbinieku nometnē, Čulorā, lai gan viens otrs no mums jau bija pilnīgi 
sagājis sviestā. Tur dzīvoja Karlo, bokseris Mantelītis, Mopsis, Drūmais, Agasa-
ki-san (Agasaki, Agasaki, kam tu vakar šņabi laki?).

Juris dzīvoja vienā būdā ar zēnu, kurš, kad ieskatījās par 2 un 6 (divi šiliņi un  
sikspenss) pirktajā pudelē, gribēja kauties. Reiz viņš, sadzēries plonku, aiznesa  
prom no būdas priekšas lielo betona bluķi, kas kalpoja kā pakāpiens. Otrā dienā 
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viņš nespēja bluķi pat pakustināt. Es nezinu, kā Zemītis tika iekšā un ārā, jo viņam ir 
īsas kājas. (Jā, jā, Rutiņ, es esmu jau pie beigām.)

Es dzīvoju vienā būdā kopā ar Karlo. Uz viņa dzimšanas dienu iztapsējām savu 
mājokli, nopirkām glāzes, jo Karlo bija noskatījis vienu skuķi un gribēja demonstrēt, 
ka viņai ir darīšana ar kulturālu cilvēku. Tie, kuri pazina Karlo, zinās, ka tas nav 
bijis viegls uzdevums. Bija diezgan daudz viesu. Ap pusnakti es biju mazliet izgājis, 
un kad atgriezos grīda bija pilna ar saplēsto glāžu stikliem un tapetēs ar kulaku iz-
sisti caurumi. Man ir aizdomas, ka demolācijas darbā piedalījās arī vēlākais Rotas 
goda biedrs, Kultūras fonda priekšsēdis, Olimpiskais atašejs, izcilākais Austrālijas 
komiķis. Ja arī viņš te nebija vainīgs, tad es zinu vēl daudzas citas nelietības. Pro-
tams, tas bija toreiz, bet bija jāpaiet veseliem 70 gadiem līdz šitas suņu sitējs kļuva 
par sabiedrības pilāru,

Savā un Ilzes vārdā es sveicu Jūs šajā lielajā dienā un dāvinu simbolisku spieķi 
ar zvanu un spoguli, lai Jūs varētu reizē soļot uz priekšu un skatīties atpakaļ.

Pielikumi Historia.lv:
Attēlu galerija: Austrālijas latviešu tautas deju uzveduma “Upmaļu saimniece” 

programma, 1982.

Jura un Ināras Zemīšu laulības 25 gadu atcere Melburnā, 1982. gadā.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.

https://www.historia.lv/galerija/australijas-latviesu-tautas-deju-uzveduma-upmalu-saimniece-programma-1982
https://www.historia.lv/galerija/australijas-latviesu-tautas-deju-uzveduma-upmalu-saimniece-programma-1982
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Pertas latviešu skola 1980. gadu sākumā. Vīrietis centrā ar meitenīti klēpī – rokdarbu un kokles spēles 
skolotājs Jānis Purvinskis. Attēls no Purvinsku ģimenes arhīva.

No kr. – Pertas Latviešu biedrības priekšsēdis I. Grīnvalds, LAAJ vice-priekšsēdis J. Purvinskis; Pertas 
Ev. lut. draudzes priekšnieks Z. Tītmanis 1982.gadā. Attēls no Purvinsku ģimenes arhīva.



89

U. Siliņa Kade pārnāksi, bāleliņ? SLT uzvedumā, 1982. g.
No kr. – U. Siliņš (Pablo Bustamente), R. Ošiņa (Ligita Silabeka)

No A. Apeles albuma.

1982. gada SLB Vidusskolas izlaidums. No kr. pie karoga – Ēriks Strautnieks, Silvija Strunga, Anne 
Siliņa., neatpazīta, Mārtiņš Tuktēns, Roberts Dzītars. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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SLT aktieri 80. gadu sākumā.
1. r. no kr. (guļus) – I. Apelis, V. Dortiņa; 

2. r. – R. Ošiņa, T. Kalniņš, I. Rehbauma, I. Līcis;
3. r. – A. Apele, (sēd) neatpazīta (lai gan liekas ļoti pazīstama);

4. r. – J. Grauds, J. Pelšs, V. Līce, U. Siliņš, I. Šekurova. Attēls no SLT arhīva.
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Anno 1983

Mēs mostamies ar Tautieša Zupēna atmodu – Munsturi Minsterē 
– Kultūras dienas Melburnā – Nedaudz vārdos – Es caur savu ob-

jektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

Kādā sarīkojumā Sidnejas latviešu namā ap 1980. g.
No kr. – LAA un JZ priekšsēdis E. Voitkuns, aktrise L. Veikina, U. Siliņš un rakstniece L. Kalniņa.

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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MĒS MOSTAMIES AR TAUTIEŠA ZUPĒNA ATMODU

Ar šo G. Griezes komēdiju SLT uzsāk 1983. gada sezonu. Režisore  
A. Apele, dekoratore Anitas meita Māra. Atsauksmes par aktieriem un 
uzvedumu labas.

Mēs ar L. Veikinu neesam ierindā. Spēlējam abi T. Kepinska lugā Duets vienai 
personai. Ar šo lugu SLT paredzējis reprezentēties 23. TF Pertā.

A. Zariņš raksta:

Šīs lugas popularitātei pamatā ir Toma Kepinska meistarīgi uzrakstītā studija 
starp jaunu sievieti, izcilus vijolnieci, kuras karjeru iznīcina neārstējama muskuļu 
paralīze, un psichiatru, kas mēģina viņu paglābt no pašnāvības. “Sydney Morning 
Herald” mākslas kritiķis H. G. Kipaks (Kippax) to apzīmējis par vienu no labākajām 
angļu modernajām lugām.

Lugu SLT repertuāram izraudzīja Egils Ķipste, kad austrāliešu teātros tā vēl 
nebija parādījusies. Viņš bija domājis to nevien režisēt, bet arī spēlēt Dr. Alfredu 
Feldmani. Nodomam svītru pārvilka patīkama ziņa, ka Ķipste izturējis lielo sa-
censību un uzņemts Drāmas mākslas nacionālā institūta vienīgajā režisoru skolā. 
Kursa noteikumi noteica, ka kursanti mācību laikā nedrīkst piedalīties teātra izrāžu  
iestudēšanā ārpus skolas.

Lai festivālam noteiktā luga nebūtu jāmaina, tad režiju uzņēmās Imants Sveilis 
un psichiatra lomu – Uldis Siliņš. Vijolnieces Stefanijas Ābramas lomā palika sā-
kumā iecerētā Lija Veikina. 

Būdami nevien talantīgi aktieri, bet arī respektēdami teātra mākslu, viņi šo 
divu personu lugu sagatavoja ar lielu rūpību. Izrāde priecēja ar raitumu un dia-
logu spraigumu, liekot aizmirst, ka tas ir tikai duets vienai prsonai. Latviešu va- 
lodas tulkojumā ( ko bija veikusi L. Veikina) nebija autora “četru burtu” un citi  
“stipro” vārdu. Austrāliešu teātra izrādēs psichiatrs runāja ar vācu akcentu, bet  
Siliņa psichiatrs nē. (Zariņš A. Treji Vārti, 1990. g., Nr. 138)

Ar šo uzvedumu mēs viesojamies arī Melburnā. Par mums AL rakstīts:

Šo lugu labi pazīst arī austrāliešu teātra publika, jo tā ar Helenu Morsi tituļlomā 
ir uzvesta visos lielākos Austrālijas centros. Pēc samērā necilas debijas Sidnejā, 
luga tika pārstudēta un tagad piedzīvojusi pāris simtu izrāžu un ieguvusi publikas 
atsaucību.
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SLT līdz šim ir sniedzis tikai 3 izrādes, tomēr sidnejieši par eventuelu nelabvēlīgu 
salīdzinājumu nav pārāk nobažījušies. Ansamblī darbojas divi no SLT pamatsastāva 
aktieriem – L. Veikina un U. Siliņš. Režisors ir I. Sveilis un dekorātors V. Aleidzāns. 
(...) Ja melburnieši grib redzēt neparastu izrādi, tad šo sarīkojumu nevajadzētu  
nokavēt.

Ar šo lugu 1990. gadā es beidzu savas skatuves gaitas SLT.
TF Pertā Adelaides recenzente L.Kukura mums uzlej aukstu ūdeni uz galvas. 

Viņa gan atsaucīgi atzīmē Lijas un manu spēli, bet saka, ka pašā pamatā tā nav visa 
Kempinska luga, ka tā ir saīsināta un bez autora stipro, smalko piparu piedevām. 
Un, ja nevar to tulkot, tad nevajag tulkot. Ka izdarīta atvirzīšanās no oriģināla, to 
vajadzējis minēt programmā. Publika arī daudz zaudējusi, ka slēpti īstie raksturi. 
Sidnejas ārsts un paciente izskatījušies no vienas tautības bet vijolniece ir žīdiete un 
Dr. Kaufmaņa angļu valoda ir ar izteiktu vācu akcentu. (Kukure L. Festivāls rietu-
mos. AL, 1983. g. jūlijs)

Es lugu nebiju redzējis, nedz arī lasījis oriģinālu. Manā repertuārā nav latviešu 
valoda ar vācu akcentu. Piekrītu, ka atkāpšanos no oriģināla vajadzēja minēt.

Vēl piedalījās mājastēvi ar P. Šēfera divcēlienu Piecu pirkstu vingrinājums, 
režisore A. Lanska, ALT ar A. Eglīša Pēc kaut kā cēla, V. Štāla režijā un ALTA ar  
M. Zīverta Zaļā krūze, režisors M. Bumbieris. Balvas netika piešķirtas.

***

Izgriezums no laikraksta Austrālijas Latvietis.
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14. jūnijā, Sidnejas Baltic Committee uzdevumā SLT uzved Alģirda Landsberga  
Pieci stabi tirgus laukumā, Anitas Apeles režijā. Dekoratore Dagnija Greste. Uzve-
dums ir angļu valodā.

***

Kaleidoskops 1983 pieder E. Rodzei-Ķīselei, kas vada arī režiju. Es biju Romas 
cēzars un droši vien vēl kas. Par uzvedumu, cita starpā A. Zariņš raksta:

Visu programmu pieteica it kā TV ekrānā. Kaut arī vēlāk kritiķi aprādīja, ka 
izrāde nav atbildusi SLT standartam, ka aktieriem trūcis īsti spēlējamas vielas un 
ka izrādē nebijusi pietiekami sagatavota, jāiebilst tomēr ar Pētera Ērmaņa vārdiem: 
“Ja nebija labāk, bija citādāk.” (Zariņš A. Treji Vārti, 1990. g. nr. 138)

***

Sezona beidzas ar A. Eglīša Leo, J. Gulberga režijā. Dekorators A. Siļķēns.  
A. Ploriņa raksta: Rež. K. Gulbergs spēli Leo veidojis bagātīgās krāsās, elastīgā  
ritmā un smalki iezīmētā satīrā, kur it visi skatuviskie elementie sakļāvās kopā 
estētiski baudāmā vienībā it kā gleznā. (Ploriņa A. Leo, Eglīša spēle 3 ainās. AL,  
1984. g. februāris)

Kaleidoskops, 1983. Priekšā – U. Siliņš; No kr. – V. Dortiņa-Zemīte, J. Grauds, I. Ķauķe-Rebauma, 
neatpazīts. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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MUNSTURI MINSTERĒ

2. PLBA Dziesmu dienas, es esmu atkal ielūgts! Prieks, kur tu rodies! Sarakste 
jau no 1983. gada sākuma ar Rīcības komitejas priekšsēdi Muchka Jāni iet pilnā 
sparā. Nav jau tagadējie laiki ar e-pastu, skype un citām fintukļuškām. Vēstulīte pa 
gaisa pastu lido gandrīz nedēļu vai vairāk. Kā mēs toreiz varējām ko tādu noorga- 
nizēt, ir brīnums.

Sāksim ar Muchka Jāņa 2. maija vēstuli. Muchs raksta, ka Raibais sarīkojums, ko 
viņš pēc Visbijas parauga grib saukt par Tu esi Minsterē, mans draugs ir budžetēts 
apm. 4000 dolāru apmērā.

Neviens vēl īsti nevar pateikt, cik un kam jāmaksā, viņš man raksta. Tas jau arī 
lielā mērā atkarājas no Tevis paša. Bet pieņemsim, ka Tev Ļauļa/Muške (pārstāvji 
Austrālijā) izkārto brīvu ceļu. Pieņemsim, ka mēs Tev ar otro pusi samaksājam hoteli 
un ēšanu. Ja Tu tad visu bāzētu uz Eiropas “škunstniekiem”, tad vēl nauda paliktu 
pāri.

Tā tad nebūs vairs pēc Visbijas formulas.
Esmu šo to darījis programmas lietā. (...) Baiba Kangare man teica, ka esot ar 

mieru dažus skečus uzrakstīt, un pati arī tos uzvest ar “saviem” aktieriem. Viņa ir ar 
mieru mēģināt pierunāt Andru Lasmani, mūsu Māla ansambļa jauno zvaigzni (grūti 
pierunājama, kautrīga).

Man pieteicās Larisa (jeb viņas E. Švarcs). Teicu, ka viņa savu koncertu nevar 
dabūt. Vai varētu piedalīties kur citur? Vai Tu viņu gribētu? Viņa piedāvā ko no Rī-
gas programmas (Liepiņa plates). To atraksti. Man viņai drīz jāatbild.

Runāju ar Liliju Zobenu. Jā, “Atbalss” ir ar mieru dziedāt “barberu” (frizieru 
kvarteta) dziesmas. Neesmu runājis, bet esmu dzirdējis Liliju un Jānu Grīnbergu, 
dziedot “kaķu” dziesmu. Tā ir primā.

Kā redzi, daru, ko varu. Baidos, ka Tu manus priekšlikumus varētu uztvert kā 
iejaukšanos Tavās darīšanās.

Mana 16. maija vēstule Jānim:

Turpini vien “jaukties” iekšā programmas lietās, jo ir lietas, ko Tu vari nokārtot 
15 minūtēs, bet man tas prasītu no šī gala pāris mēnešus.

Lilijai esmu aizrakstījis, bet, pazīstot viņas lielo rosību rakstīšanā, neko neceru 
saņemt. Par “Kaķu duetu” biju domājis.

Baibai rakstīšu, kad būs kāds brīvāks brīdis. Šinī brīdī neizskatās, ka visus šos 
raibumus varēs pievest pie kāda cieša kopsaucēja. Tas būs varietē/kabarē vakars 
“Tu esi Minsterē, mans draugs”.

Tagad par “Švorcu”. Es paredzu tikai klapatas. Es nekā nevaru iedomāties, ka 
Larisa dziedās par brīvu. Viņa nebūs ielikta programmā “pareizā” vietā, nebūs pa-
reizi nostādīti prožektori utt. Liepiņa plate tagad ir tikpat svaiga kā pirms 10 dienām 
pirkta zivs. Dziesmas tomēr ir Pad. Latvijas ražojums. (Sk. PBLA vadlīniju). Es ne-
domāju, ka man ir tiesības atraidīt uz vietas dzīvojošu, pazīstamu mākslinieci, bet uz 
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jautājumu: “vai es viņu gribu,” atbilde ir – nē.
Vēl viens sāpju bērns man ir El Leton’s, kas arī skaitās labs čoms. Ar pareizi 

izvēlētiem gabaliem un “back-up” trupu, publika lauztu krēslus. Viena otra viņa 
kompozīcija ir skaista un lipīga, bet viņš nav tas labākais dziedātājs pasaulē.

Summējot, kas mums pagaidām ir: Atbalss, brāļi Graši, El Leton (es nevaru viņu 
neaicināt), A. Graša Minchenes tautas deju ansamblis. Lilija ar Jānu, Baiba ar tru-
pu, Anda Lasmane (varbūt), Veikina, Zemītis un es. Gribu pierunāt Jāni Gulbīti, lai 
viņš piedalās un atdarina mācītāju runāšanas veidus, kas viņam labi padodas.

Ja mūsu luga “Duets vienai personai”, kur spēlējam tikai mēs ar Liju, ies pu- 
blikai labi pie sirds, tad ceram ar viesizrādēm nopelnīt viņai ceļu uz Minsteri. Tad 
vēl paliek tikai Zemītis. Jūnija sākumā lidojam uz Pertu, kur piedalīsimies Teātru 
festivālā.

Ed. Keišs man raksta (bez datuma):

Čau, Uldi!
Šodien Toronto uz īsu brīdi tikos ar Nik. Seglenieku, bijušo “Sporta Pasaules” 

redaktoru, ar ko kopā rāvos pirmsākumā. Viņš arī domā, ka RA būs “nogājis dibenā”, 
jo neesot jauno izdevumu manījis. Man tāda nojauta bija jau sen. Jau sen kā nosūtīju 
4 bildes Vilnim, bet kungs vairāk neraksta, kopš iesēdies “Brīvība” redaktora krēslā.  
Viņš nevēlas pateikt īstenību. Kā tad ar tādu varētu sadarboties.

Jau konferencē novēroju, ka viņš ir bravūrīgs vīrs, liela mute, laba latviešu  

Eduards Keišs, pašportrets.
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valoda, bet bez respekta ārpus sevis. Tas neko labu neliecina. Varbūt Tava nostāja 
citāda, vairāk optimistiskāka. Ja Tev zināms, kas īsti notiek ar RA, lūdzu pasaki 
taisnību. Mums tiesība zināt.

Par agru raudāt un asaras liet, Eduardo!

Vilnis Zaļkalns raksta man 22. maijā:

Ceru, ka starplaikā būsi saņēmis kādu sarakstu par turienes alūžiem. Nosūtīju 
Tev grafikas attēlu sarakstu ar skatiem no Minsteres un tuvākās apkaimes.

Šodien vēstulē pievienoju K. Kangera rakstu, kas domāts svētku Vadonim. Šeit 
visi nepieciešamie vēsturiskie dati, skatīti ar “latviskām brillēm”. Rakstu nedrīkst 
pārpublicēt tieši. Vari izmantot kā informātīvu vielu kādam jautram rakstam.

Atraksti, kad rēķinies ar manuskripta pāri dabūšanu uz šejieni. Kā atceries no 
citiem gadiem, tad, sākot ar jūnija 3. nedēļu, Zviedrijā viss stāv uz vietas – nabaga 
svensoni dodas kādā 2 mēnešu vasaras atvaļinājumā. Drukātavas ciet. Ja nedabūsim 
līdz tam laikam (resp., manuskriptam būtu jābūt šeit vēlākais jūnija 1. nedēļā )  
gatavu, tad jāmeklē drukāšanas iespējas Vācijā. Tas būs krietni dārgāk, bet ko lai 
notes gadījumā citu daru (...).

Atliek šobrīd vienīgi teikt: uz redzēšanos Dziesmu dienās Minsterē!

30. maijā es rakstu Baibai Matuzālei-Kangarei:

Cik man zināms, tad Muchku Jānis jau ir ar Tevi runājis (...), tā tad šī vēstule ir 
kaut kas līdzīgs formālam ielūgumam no manas puses.(...) Uz papīra es skaitos visas 
šīs lietas organizētājs, režisors, bet praksē bez spēcīgas labās rokas (Tevis) to būs 
gandrīz neiespējami izdarīt. Austrālija ir ļoti tālu no Eiropas. Šī iemesla dēļ mana 
īstā loma ir “producer’s” (producents). Es pats izvairītos piedalīties skečos, bet pa-
liktu konferensjē lomā.

(...)
Tekstus es pieteikumiem rakstītu pantā. Varbūt uzrakstītu arī kādu skeču.
Tava loma? Co-producente, drāmaturģe, režisore ( ja tā vēlies) saviem skečiem, 

aktrise (ja tā vēlies).
Sarīkojuma raksturs nevar būt nekas cits kā varietē, kas sastāvētu no dziesmām, 

dejām, humoristiskiem skečiem, instrumentāliem priekšnesumiem. (...) Dzirdēju, ka 
Stokholmā esot latviešu baletdejotāji. Varbūt var sastiķēt kādu grotesku?

J. Muchks man 31. maijā:

Larisai uzrakstīju. Pievienoju kopiju. Ceru, ka ar to tas beigsies.
El Letons jau nu savus “slavas laikus” Eiropā sen pārdzīvojis un atrakcija nav, 

bet, ja viņš ir Tavs čoms un Tu uzmani ko un cik viņš dara, man nav nekā ko teikt 
(Oficiāli viņš Minsterei piedāvājās un Rīcības komiteja teica: paldies, nē.)
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J. Muchka vēstule E. Švarcam:

Godātais E. Švarca kungs!
Pagāja 2 mēneši, sarakstoties ar Uldi Siliņu. Piedodiet par kavēšanos. Sa- 

rakstes rezultātā nekas liels nav ticis lemts. Ulža Siliņa uzvedumā ir tik daudz dažādu 
skeču, dziedātāju, dejotāju utt, ka vairāk kā minūtes nevienam netiek. Un mēs abi 
esam vienos prātos, ka piedāvāt Larisai vienu vai divas dziesmas būtu gandrīz 
nepieņemami. Bez tam visi uzstājas bez atlīdzības – arī tas ir fakts, ko negribam 
“piedāvāt”.

Ir grūti četru vai piecu dienu laikā ietilpināt visu, ko gribētu. Es šāda veida 
vēstules esmu spiests rakstīt vienā laidā. Ļoti ceru, ka Jūs un Larisa manu situāciju 
sapratīsiet.

Jūsu Jānis Muchks.

Vilnis man 15. jūnijā:

Paldies par 9. jūnija vēstuli! Tad nu gaidu manuskriptu. Starplaikā mēģinu Min-
sterē vai tuvākajā apkārtnē atrast kaut cik lētu spiestuvi. Vai Tev arī kāds džungurs 
uzkrājies par RA? Pozitīvas atbildes gadījumā sūti čeku vai paķer līdzi uz svētkiem. 
RA iespiešana būs droši 3x dārgāka.

Grāmatu paķer līdzi uz Minsteri (Mans lugu krājums). Ja Tev nav bailes savu 
lugu pārdot sociķu stendā, tad mums, protams, pret to nav nekādu iebildumu. Ko mēs 
Tev rausim? Tos pašus 15%, ko Muchks pieprasa no mums.

Vācijā ar iespieddarbu pārdošanu vispār pašvaki – liela daļa vēl dzīvo DP men-
talitātē un visu sagaida par brīvu vai dažiem grašiem.

Tev Minsterē baigā programma. Ko dari pēc svētkiem? Parasti šādos tautiešu 
jandāliņos iznāk nesakarīga apkārtauļošana – kādu kopēju aliņu ieraut un papļāpāt 
mums tomēr derētu. Mēģināšu Tev internātā sadzīt pēdas... Pretējā gadījumā būšu 
sociķu stendā. Tie būs iekārtoti turpat netālajās skolas telpās.

Vilnis man 7. jūlijā:

RA mauskripts saņemts un beidzot drukātavā. Bija elles darbs atrast piemērotu 
drukātavu. Cena arī varena – 800 eks. metiens mums izmaksās Skr. 11,200. Ja svēt-
kos neizdosies to atpelnīt, tad sieva ar mani atkal vairākus mēnešus nerunās.(...)

Aizņēmos no bankas Skr. 40,000 un tagad mums mājās būs beidzot pašiem savs 
rakstāmdators ar latvju burtiem. Nākamo RA varētu salikt (uzrakstīt) šeit un sūtīt 
pāri Kampem ielaušanai.

Es rakstu J. Muchkam 12. jūlijā:

Izlasīju Tavu diplomātisko paraugdarbu (vēstuli Švarcam). Tu proti teikt “nē” 
ar glanci!
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Atrakstīja Lilija Zobena. (Pēc 4 mēnešiem!!!) Viss ir kārtībā, bet viņa par katru 
cenu mēģina apbērnoties. Ja viņa nākamos 3 mēnešus pa gultu vien dzīvo, tad kaut 
kam ir jānotiek, izņemot, ja komiteja pa kluso iegrūž Lezlijam (Lilijas vīram) kādas 
tabletes. (...)

No Pertas uz Minsteri taisās braukt Edžus Karabanovs, lielisks skilafonists. Sen-
sacionāls vecis. Ko es Minsteres galā viņam varu piedāvāt? Brauc abi ar sievu. Ja 
viņš brauc, es viņu par katru cenu gribu “Tu esi Minsterē, mans draugs”. (Diemžēl, 
no brauciena nekas neiznāca, jo Edžus no darba nesaņēma atvaļinājumu) (...)

Tagad braukšanas lietas kārto Zemītis. Viņš brīvu ceļu nopelnīšot, strādājot un 
kārtojot Kārlim Muškem papīra darbus. Viņš ir mūsu ceļojuma aģents. Varētu gan-
drīz droši sacīt, ka Minsterē būsim visi trīs.

Atrakstīja Gulbīšu Jānis. Abi Rozīši viņam atteikuši. Pesimistisks par “Mērnieku 
laikiem”. Domā par Vulfa “Svētki Skangalē”. Man šķiet, ka Jums būs mazas problē-
mas. (Mazas?!!) 

Par eventuālām problēmām ar Stokholmas teātri Jānis Gulbītis no Upsalas man 
rakstīja jau 24. februārī:

Sveiks, Globālais joku meistar!
Lai nu viss labi slīd un nekas neķeras līdz pat Vecgada vakaram. (...) Vai, Uldīt, 

kas Tev plānu un kas Tev rakstīšanu. Bet Tu jau to paveiksi un vēl šo to pa virsu. 
Pēdējam vārdam gan nesmukas atskaņas, tāpēc dzejā to nekad neesmu lietojis, bet 
prozā gan. (...)

Par Minsteri man vēl nekas nav skaidrs. Skroderdienas noliktas pie malas, bet 
Mērnieki ir joprojām tikai cerībās. Juris Rozītis pēc panākumiem ar Raudupieti grib 
laikam pagulēt uz lauriem, viņš nevēlas atkal uzņemties režijas pienākumus. Māra 
ir ieinteresēta, bet pašlaik viņa ņemas ar savu drāmatizējumu un tā iestudējumu. 
Pamatā tam ir Lolitas Muižnieces “Pēdas”. Maija sākumā viņa ar to brauks uz An-
gliju, pēc tam būs, ceru, runājama arī par nākotnes vīzijām.

Nodoms ir drāmatizēt Mērniekus (Mērnieku laikus) par jaunu un sniegt to kā 
dziesmu spēli. Arī dejas pīt iekšā. Vai Skaidrīte Darius būtu ieinteresēta piedalīties 
ar savu trupu mūsu uzvedumā? Lieliska ideja! Un Tu? Varbūt, ka Mārai patīk 
globālā apdare? Tas bija Andra Vītoliņa (komponists) ieteikums aicināt par mūzikas 
rakstītāju Opeskinu. Esmu viņam aizrakstījis, bet atbildes vēl nav.

Kā rezerve Mērniekiem man padomā ir “Svētki Skangalē”. Domāju, ka viss 
noskaidrosies tā uz vasaras sākumu, lai gan Muchku Jānis savos rakstos jau lielās 
ar Mērniekiem. Pašlaik pats dīdu vecus aktierus Zīverta “Meli meklē meli”.

Meistaram palika janvāra sākumā 80 gadi, bet nekas tad netika rīkots. Viņš jau 
pats tāds sarūdzis, vienu aci met uz Rīgu. Daudz viņa cienītāju kļuvuši vēsi, atturīgi. 
Kā nekā viņš ir mūsu drāmas galotne, lai šodien gan mazliet pašķiebusies uz leju, ne 
jau viņa vainas dēļ, vainīgi ir apstākļi, tāpēc domāju kaut ko līdzīgu jubilejas izrādei 
viņš ir pelnījis. Sameklēju aktierus, kas pirms 30 gadiem spēlēja šo lugu un tagad 
taisu atkal. Būs izrāde ar mazliet nostalģisku nokrāsu. Un varbūt pēdējā jubilejas 
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izrāde. Kas to zin, arī divi no aktieriem ir operēti... vēzītis.
Maijā ar Raudupieti, Meli un Pēdām brauksim uz Vāciju.

J. Muchks no ASV 7. jūlijā:

Esmu Amerikas vidienā. Milvoki bija “šā un tā”. Labi organizēti, daudz pus-
tukšiem augstas kvalitātes koncertiem, pārkvalificētu kopkora programmu, kuru kori 
nevarēja izdziedāt un publika palika auksta.

Šlaģeris bija “Homo Novus”. Lielisks, ja visi zina, ka tie ir amatieri ar lielu 
uzdrīkstēšanos. (Protams, ja es būtu iemaldījies ārzemnieks, tad par šo “musical” 
prasītu naudu atpakaļ.)

Šo vēstuli Tev rakstu tādēļ, ka satiku Feliksu Ērmani. Viņam patīk ideja, ka Tavs 
sarīkojums būtu “atsevišķu” numuru ideja un eventuāli gribētu ar pāris “Trīs no 
Pārdaugavas” (viņi bija ļoti labi Milvokos) gabaliem piedalīties. Raksti, lūdzu, man 
uz Zviedriju vai Tu to vēlies.

Tai pašā laikā no Milvokiem atraksta arī Homo Novus režisors, LA univ. drāmas 
profesors Māris Ubāns:

Šodien ir “Homo Novus” pirmizrāde, un drīz redzēsim vai bija vērts mēģināt 12 
stundas dienā pēdējās 2 nedēļas. Man ir ļoti labs ansamblis – 36 aktieri, kas strādā-
juši ar lielu aizrautību. Luga ir 2 ½ st. gara (es izgriezu ārā vairāk nekā pusstundu) 
ar 5 min, uvertīru un 15 min, starpbrīdi.

Šeit ir sabraukuši 14,000 letiņi – visa pilsēta stāvgrūdām pilna. Es domāju, ka 
būs laba izrāde (teātrī 1200 vietu, 3 izrādes)

Par šo pašu tematu 8. jūlijā man raksta LARAS LAPAS redaktors Jānis Gorsvāns:

Atkopjos no dziesmu svētkiem Milvokos (Varbūt gan vairāk no negulētām  
naktīm). Bija lieli un mazi umurkumuri, no kuriem spilgtākais šķita Anšlava “Homo 
Novus” pārstrādājums skatuvei. Ja būtu profesionāli tēlotāji, choreografija un deko-
rācijas, tad (pēc dažu grumbuļu noslīpēšanas) varētu sacensties ar dažu labu Brod-
vejas uzvedumu. (...) Pievienoju veidlapu “latviešu trimdas rakstnieku” krājumam.

Tavas grāmatas paredzētā iznākšana ir laba ziņa. (Lugu krājums “Kade pārnāk-
si, bāleliņ” iznāk 1984. g.) Vai Tu varētu sarunāt kādu, kas dod recenziju LARAS 
LAPAI par šo grāmatu? Tavs vārds līdzstrādnieku saimē nav manīts! Proties nu! 
Vai nu ar kādu nepbublicētu lugas fragmentu, humora “stiķi”, apceri par lugu rak-
stīšanu, lugām, teātra izrādēm u.c. Kā būtu ar rakstu par Rūgto Apīni? Liekas, ka 
daudzi par to sīkāk neko nezina. Tātad norunāts! Kad var gaidīt ciemos!

Ar sveicieniem,
Jānis

***
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Rūgtais Apīnis Nr. 56:

LAI LATVJU ALUS PLŪST!
Apiņotās Amerikas latviešu dziesmu dienas Milvokos.
7. ASV Latviešu Vispārējie dziesmu svētki notika pasaules lielākajā alus brūžu 

pilsētā Milvokos, uz kurieni bija saradies ap 8000 letiņu. Svētki bija pilni ar labi 
organizētiem, pustukšiem augstas klases sarīkojumiem, kas parastai tautai nebija 
pa zobam.

Kora koncertā 1000 dziedātāju nesekmīgi cīnījās ar avangarda dziesmām un, 
degunus nošu grāmatās iebāzuši, izskatījās kā nomaldījušies tūristi. Klausītāji bieži 
izlauzās minimālos aplausos un entuziastiski gaidīja koncerta beigas.

Vispār jāmin, ka pēdējos gados dziedātāju skaits sāk pieaugt un klausītāju skaits 
dilt. Tur vainīgi mūsu modernie komponisti. Kāds dziedātājs izteicās RA korespon-
dentam sekojoši: “Ja man tas kaķu koncerts ir jāklausās vai jādzied, tad es labāk 
dziedu.” Ja tas tā turpināsies, tad zāle vairs nebūs jāīrē, tikai skatuve.

Modernajiem komponistiem būtu jāsāk apzināties, ka viņiem ir tikpat lielas 
izredzes pieradināt publiku pie saviem ražojumiem kā čigānam pie neēšanas zir-
gu. Abi ir mēģinājuši, abi mēģinājumi beigušies nesekmīgi. (Čigāns: “Gandrīz būtu 
pieradinājis, ja nebūtu nosprādzis.”)

Milzīgs šedevrs bija A. Eglīša “Homo Novus” romāna drāmatizējums (Milvo- 
kiem piemērotāks būtu bijis romāns “Vai te var dabūt alu?”), ko uzveda M. Ubāns ar 
savu tautas teātri. Mūziku bija pierakstījis Sprīdīša Jansons.

RA recenzents ziņo, ka “no spēlēšanas nav bijis daudz ko redzēt, bet dziedāšanu 
nav varējuši dzirdēt, jo orķestris bijis par skaļu.” Neskatoties uz šīm sīkajām pie-
bildēm, izrāde visiem ļoti patikusi.

Režisors Ubāns jau sācis domāt par nākamo kopinscinējumu “Pijolnieks uz In-
drānu jumta”. Mūziku pieciem elektriskajiem zāģiem rakstīs T. Ķeniņš.

Publikā bija dzirdamas piezīmes arī par Anšlava “bez seksa” rakstīšanas veidu. 
Viņa darbos pat nepiemin gaisa skūpstus, kur nu vēl lielākas lietas. Bija arī vēl citi 
sarīkojumi – izstādes, tirdziņi un, protams, BALLE.

***

Mana 23. jūlija vēstule J. Muchkam:

Es “Pārdaugaviešus” labprāt ņemtu pretīm. Dziedātāji jau mums būs, bet kā būs 
ar runātājiem. Baiba vēl nekādas dzīvības zīmes nav rādījusi.

Ar interesi lasīju Tavus novērojumus, ka daudzi augstas kvalitātes koncerti bijuši 
pustukši. Dziesmu svētki ir tautas svētki, un tauta ļoti labi zina, ko grib. Augstas 
klases koncerti jārīko mazai kamerpublikai. Koncertā pacēlumu dod vecās, labās 
štamma dziesmas.

M. Ubāns pirms izrādes atrakstīja kartiņu. (...) Mani pārsteidza, ka ansamblī 
nav neviena vecā aktiera, izņemot Vilni Baumani no Vašingtonas. Kur bostonieši, 
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ņujorkieši, kanadieši? Es biju iedomājies, ka jaunie dejos un dziedās, vecie spēlēs. 
Homo Novus ir daudz krāsainu lomu.

Pie mums Sidnejā rītdien dzied Ileana Pētersone (Stokholmas karaliskā opera). 
Baidos, ka būs maz cilvēku. Lilija Zobena, pirmo reiz dziedot Sidnejā, piepildīja zāli 
pilnīgi bez reklāmas, bet tas bija uz Gotlandes rēķina.

Pie mums garantēts zāles piepildītājs ir “Laikmets” nevienai citai vienībai nav 
tāds pievilkšanas spēks. Žēl, ka viņi nedziedās Minsterē. Viņiem nav Portlandes 
“Dzintara” skatuves stājas, bet dzied labāk.

Svētdien uz koncertu bija sanācis daudz ļaužu. Otrās daļas beigās publika  
negribēja laist Pētersoni nost no skatuves. Dziedāja vismaz 4 piedevas. Varētu teikt 
– triumfāla uzstāšanās.

Man nupat ienāca prātā, ka Jūs varbūt varat vācu krodziņus izmantot kā 
uzstāšanās vietu mūsu dziedoņu grupām. Piemēram, vienā dzied Trīs no Pārdauga-
vas, otrā spēlē Kārkliņš utt. To attiecīgi reklamē. Man nav priekšlikums atlīdzības 
formulai. Cik atcereos, tad Dz. svētkos viena nakts bija paredzēta uzdzīvei studentu 
kvartālā.

Arī vecais Ed. Keišs ar savām ātrkarikatūrām būtu atrakcija (viena karikatūra 
10 sekundēs) Tā ideja par uzstāšanos vācu krodziņos nav tik dulna, kā tā uz pirmo 
izklausās. Varbūt, ka krogs ir ar mieru maksāt par priekšnesumiem. Ja Larisa grib 
dziedāt, lai vālē vaļā. Koncerts gastūzī! Tāpat Kārkliņš. Ja šādi “floor-show’i” būtu, 
es staigātu no krodziņa uz krodziņ‘.

J. Muchks 10. augustā man:

Esmu priecīgs, ka Jums brauciena biļetes izkārtojušās. Varu atļauties piedāvāt 
Tev un visiem, kas no Austrālijas pie Tevis uzstājās, brīvu apmešanos kādā no in-
ternātiem, brokastis un vēl vienu maltīti mūsu pašu “barotavā”. Ģimenes locekļiem 
par apmešanos un brokastīm būs jāmaksā DM 200 par visu nedēļu. Ja tā ir labi, tad 
raksti, cik un kā pa istabām lai sadala.

Ar Tevi pašu sarunāsim ko klāt, atkarībā ko darīsi (konferansjē ballē?).
Arvien vairāk redzu, ka Tavs Draugs Munsterē izvērtīsies par raibu varietē uz-

vedumu. Sāku jau domāt, cik reižu uzvest – noteikti pirmdien, otrdien, varbūt vēl 
piektdien?

Krogos būs naudiņu grūti izspiest. Vismaz patreiz ar to nevar rēķināties.
Baiba Kangare dabūja pirms pāris nedēļām mazu bērniņu. Nav brīnums, ka viņa 

Tev neatbild. Vai Tu vēl domā, ka tas tik svarīgi? Tev rinda, kas uzstāsies, diezgan 
liela.

“Trīs no Pārdaugavas” ielūgšu. Vai viņi brauks, tā cita lieta. (...)
Lietas lēni ripo. Ar Stokholmas teātri tiešām problēmas. Redzēs, kas tuvākā laikā 

notiks.

 Es rakstu J. Muchkam 19. augustā:
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Man vienkārši neērti par lielo pretīmnākšanu, kas mums tiek parādīta, jo Tev no 
mums nekāda liela labuma nav. Tu drošvien pats lādi to dienu, kad ar tiem sasodīta-
jiem austrāliešiem sapinies.

Tagad saprotu Baibas klusēšanas iemeslus. Man viņa nepieciešama nav. Griezos 
pie viņas uz Tavu ieteikumu. Runāto vārdu mēģināšu taisīt īsu un efektīvu. Bez tā 
iztikt nevar, jo citādi vakars paliks par koncertu, un tas nebūtu vēlams.

Es neesmu vēl ar visiem sazinājies, bet, mani ieskaitot, ar visiem ģimenes lo- 
cekļiem varētu būt kādi 8 gabali. (...)

Tu minēji konferensjē ballē, un es tūlīt dabūju zošādu. Es nevienu sekmīgu  
ceremonijmeistaru ballē neesmu redzējis. Slikta skaņu sistēma vai nepietiekama 
skaņu sistēma, kas neaiznes balsi visos stūros. Ir grūti saistīt ļaužu uzmanību, jo 
neviens negrib klausīties. Parasti iznāk fiasko. Bet es darīšu visu, ko man liek.

Ja Tev ar teātri iznāk dēlis, tad paturi prātā, ka mēs Tev vēl arvien esam rezervē 
ar kādu četrcilvēku lugu. A. Eglītim ir “Pēc kautkā cēla, nezināma”, “Cilvēks grib 
spēlēt”, “Karmen, Karmen”, M. Zīverta “Lielā Grēcinieku iela”, “Divkauja”. Mana 
jaunā luga 5 cilvēkiem drošvien nebūs laikā gatava (par to būs atsevišķis stāsts).

Tā arī būs drāma. Ļaudis grib smiet. Arī naudas ziņā Jūs neko lielu nezaudētu, jo 
50% no ansambļa būs jau tur par brīvu.

***

J. Muchka 28. septembra vēstule visiem rīcības komitejas locekļiem ar norakstu 
man. Ar roku rakstīta piebilde:

Uldi! Tavai privātai informācijai. Lūdzu nerādi šo vēstuli citiem, it sevišķi  
Taviem teātrniekiem. Iznāk nesmuki, ja šo lasa, bet šis ir polītiskas dabas raksts. 
Man bija jātaisa reveranss stokholmiešiem.

Tavs Jānis.

Draugi!
Mūsu Dziesmu dienu sagatavošanās darbā ir pacēlusies pirmā nepatīkamā 

problēma. Plānojot programmu, mēs no paša sākuma vienojāmies ar Stokholmas 
latviešu teātri par “Mērnieku laiku” dziesmu spēles jauniestudējumu ar Marka 
Opeskina mūziku. Šī gada augustā bija skaidrs, ka Stokholmas teātris “Mērnieku 
laikus” neuzvedīs. Es vedu sarunas par citas lugas izvēli un biju pārliecībā, ka esam 
vienojušies par kādu no latviešu klasiskās tautas lugām (ja ne citu, tad “Svētki Skan-
galē”).

Septembra sākumā saņēmu piedāvājumu uzvest E. Ādamsona “Māla Ansi”. Pēc 
šī piedāvājuma saņemšanas es sazinājos ar atsevišķiem rīcības komitejas locekļiem, 
informējos pie dažiem “tā laika” kvalificētiem lieciniekiem un atsevišķiem PBLA 
zemju pārstāvjiem. Šo sarunu rezultātā es nācu pie sekojošiem slēdzieniem:

* liekas fakts, ka šīs E. Ādamsona lugas svītrojums no repertuāra pēc pāris iz-
rādēm 1938. gadā, ir bijis pārpratums jeb denunciācija.

* liekas fakts, ka daļa no mūsu vecākās paaudzes ir pārliecībā, ka Māla Ansī ir 
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ticis kariķēts Kārlis Ulmanis.
* gandrīz visi, ar kuriem runāju, bija pārliecināti, ka lugu izrādot būs “brēka”, 

lasītāju vēstules, jautājumi zemju padomju sēdēs utt.
Kopā ar prezidija locekļiem un saziņā ar atsevišķiem PBLA valdes locekļiem 

nācu pie uzskata, ka šīs lugas uzņemšana programmā traucētu šo dziesmu dienu 
deklarēto mērķi – izvairīties no visa, kas šais dziesmu dienās varētu negatīvi ietek-
mēt trimdas vienības sajūtu.

Šo pārrunu rezultātā lūdzu Stokholmas teātri izmeklēt citu lugu, kas vairāk at-
bilstu klasiskās tautas lugas jēdzienam. Aprādīju, ka mēs ļoti vēlamies Stokholmas 
teātri, tā jaunos režisorus un, ka esam budžetējuši apm. DM 24,000 izmaksu.

Diemžēl, 26. septembrī teātra valde man paziņoja, ka viņi ar citas lugas priekš-
likumu nenāks. Lielās steigas dēļ pēc sazināšnās ar prezidija lovekļiem, uzņēmu 
sakarus ar Sidnejas latviešu teātri (piedāvājums bija arī no ASV) un vienojos, ka tas 
uzvedīs M. Zīverta lugu “Kurrpurrū” (šo laiku pasaka – Austrālijas putns).

Budžeta ziņā tas mums neradīs zaudējumus, un es ceru, ka rīcības komitejas 
locekļiem nebūs iebildumu.

Nobeidzot man Jūs jāinformē, ka mūsu mērķis izvairīties no visāda veida 
“trokšņiem” laikam nepiepildīsies. Liekas, ka man nav izdevies pārliecināt Stok-
holmas teātra vadību par mūsu motivāciju lugas izvēles ziņā un faktu, ka mēs – kā 
rīcības komiteja – nevaram uzlikt atbildību PBLA zemju valdēm.

Šai situācijā mums, diemžēl, jārēķinās ar runām (rakstiem) par aizliegumiem, 
cenzūru, nebrīvību…

Jūsu Jānis Muchks.

Es rakstu 4. oktobrī J. Muchkam:

Sveiks, Lielais Jāni!
Mēs būsim 5 braucēji. Mēs četri būsim vieninieki, bet Zemītis uz sava rēķina 

iešot dzīvot viesnīcā., (...) Vai tas būtu par daudz prasīts, ja mums atļautu dzīvot 
istabiņā pa vienam? Teātra spēlēšana ir smags darbs, un, ja iznāk nedēļā 6 izrādes, 
tad gribas būt vienam. (...)

Braucēji būs šādi: L. Veikina, J. Zemītis, U. Siliņš. J. Grauds (vēl nav devis 
galīgu atbildi), I. Sveilis. J. Grauds ir aktieris – gaismu meistars. Imants – režisors 
un techniskais darbinieks. (...)

Esmu nodevis SLT Tavā vārdā oficiālu ielūgumu piedalīties svētkos ar piebildi, 
ka es Sidnejā esmu Tavs nozīmētais pārstāvis teātra lietās ar tiesībām izvēlēties lugu 
un ansambļa sastāvu.

Laikam mums bija šaubas vai Grauds varēs braukt, jo, cik var spriest no Zīverta 
atbildes manai vēstulei, domājām, ka ārstam būs jābūt sievietei.

7. oktobrī man atraksta Andris Kārkliņš (El Leton):
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Sveiks, Lielais Uldi!
Nupat atgriezos no 3 nedēļām Rīgā un 1 nedēļu Armēnijā, 3 dienas Grūzijā. 

Kā gāja? Nu tik nedomā, ka esmu rozā palicis, ja teikšu kā MĀKSLINIEKS: galīgi 
forši. Rīgā bija atklāts koncerts. 100 afišu pa visu Rīgu. 800 sēdvietas un izpārdotas 
pirmajā dienā. Pēc manu 2 stundu formālās programmas, laidu vaļā savas “dzie-
smiņas” ar Rīgās (sic!) rakstītiem tekstiņiem. Ļaudis “vājprātinājās” un tiku līdz 6! 

Šitāda secība. Mūžīgie Donkichoti (V. Beļševica), Varbūt atnāks čigāni  
(M. Zālīte), Šonakt atkal bērniņš piedzimis (I. Ziedonis), Man ir zirgs, kas nakti dzied 
(O. Vācietis), Miega dziesmiņa (M. Čaklais) un Baltaitiņa jūrā peld (t. dz.).

Zirdziņš iesāka veselu “kultu”, jo iznāca katru dienu kaut kur pēc prasības 
nodziedāt. Arī kinorežisors Ansis Epners (arī maratonists) vēlas to ievietot kā tēmu 
no viņa filmas par bērnu dziesmu skolā.

Tā kā tu vari mani kritizēt par “pustoņiem”, kamēr Rīgā tie paši toņi iegūst 
klausītājus un cieņu(!). Arī izdevās izlasīt pagājuš nedēļu tavu lūgu (sic!) Jaunā 
Gaitā, un tev vajadzētu izlabot kādas spāņu galotnes lugas beigās, izņemot, ja tu tās 
nemākulīgi vēlies...

Tava vēstule, kura mani īsi pirms izbraukšanas sasniedza, bija uz robežas par to, 
vai vajadzētu Rīgā kādreiz spēlēt, un vai tas tavu “trimdas karieru” (sic!) izbeigtu.

Tas nenobeidza Sanfrancisko Mazo teātri, kaut uz pāris gadiem “iegrūtināja”. 
Bet palīdzēja “pārslimot” sarkanās briesmas starp kanakiem. Un, mīļais draugs, 
kamēr ir skaidrs, ka nav tāda lieta (viela) kā “pārliecināts Mārksists-Ļeņinists” pat 

El Leton. Ed. Keiša šaržs.
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dzimtenē, un ka mūsu brīvie manierismi uz skatuves un sabiedrībā atstāj dziļas se-
kas un iesakņojumus (...), mums vajadzētu pārstāvēt (pastāvēt?) PAR kulturas sa- 
kariem! Tu vari spēlēt vēl 10 gadi tikai kanakiem, kamēr tava publika sašaurinājas 
(un pieaug kapa kalniņā) jeb pēc Minsteres vari sadūšoties un ņemt “pūķi aiz astes” 
un nospēlē tavu pirmo (ne pēdējo) tango Rīgā. Arī pēc tev būs forša pārbaude, kuri 
tavi draugu ir īsti bijuši... jeb ir labāk iedomāties, ka visi ir, vai tā ir taisnība vai nē?

Tavi manierismi, skatuves ģenialitāte, personība var ātri jo ātri iesakņoties tur 
ar vienu redzēšanu. Arī tādi veči kā mēs, kas uzdrošinājas, iedod tautiešiem tur 
dūšas uzdrošināties vairāk tur viņu uzvedumos. Par to vien ir vērts cīnīties, štrunt, 
ko tādi 10% kanaki, labie spārna vincinātāji (sic!) mums novēl agru kapu par izpār-
došanos. Esmu pārliecināts, ka daļa no katra misijas vajadzētu būt atbalstīt, sti-
prināt “Don Courage” (kungu Drosmi) mūsu tautiešiem, lai saredzam nākamo gadu 
simtu ar valodiņu un t. dz. Jau dzimtenē pietiekami, kuri dzied šur un tur Dievs, svētī  
Latviju. (ievēro, ka Concierto de Riga arī tika spēlēta 1. daļa, un tur parādījās pir-
mais atskaņojums.

Arī Paulis Dambis man aizliedza (!) runāt un dziedāt ārpus spāņu žanra, un 
es pārkāpu visu aizliegto, tauta mani mīlēja, un čekisti mani sāka respektēt(!). Vēl 
trakāk, viņiem patika vairākas dziesmas, kuras viņi vēlāk privāti pavaicāja, lai atkal 
nospēlētu...

Par mūsējo, nu lai nu paliek šoruden un nākamo arī. Sāk izskatīties, ka brāļi 
Graši tomēr dabūs savu aktu kopā un pavasarī dosies pie jums. Bet lai viņiem arī 
tiek, man tiešām nav žēl. Man vajag to laiku, lai nobeigtu vairākus projektus. Gribu 
nobeigt nākamo cikli ar 13 latviešu dziesmām.

 Naudas nemaz nav, jo kamēr ņēmos pa dzimteni, nesadzinu pietiekami vācu 
stiķus(?), lai varētu samaksāt maizi un turēt ieskaņotāju pie lenšu aparāta. Bet kas 
jauns mākslā? Jātic uz burvībām, sapņiem, nezināmo, lūgšanām un labsirdību un 
gan Mūžīgie Don Kichoti būs gatavi pirms Ziemsvētkiem. Starp citu “U, kā gribās” 
vēl pārstrādāju, vēl 30 stundas un ceru tev nosūtīt jauno uzlaboto kopiju totālā drī-
zumā. Ceru, ka atradīsi mazāku bazi, kur kašāties...

Tavs cienītaijs Andris “El”

P.S. Biju 6 atsevišķos laikrakstos. Kas par presi! Būtu tas šeit, būtu bagāts un 
trekns.

Bija skaidri redzams, ka mans čoms jūtas aizvainots, un ka es nopelniem bagātam 
māksliniekam esmu uzkāpis uz varžacīm. Bet tad man bija zināmas tiesības to darīt. 

Pirmo reizi es ar Andri sastapos, gatavojoties uz 32. KD Kanberā. Es biju at- 
bildīgs par Raibo saietu un aicināju viņu uzstāties. Diemžēl, es vairākas reizes at-
kārtoju, ka nevaru solīt nekādu atlīdzību, un viņa mākslinieka temperaments manu 
atkārtošanos neizturēja un eksplodēja. Eksplozija bija īslaicīga un mūsu attiecības 
nesagrāva, bet turpmākās sarunās es atlīdzību vairs nepieminēju.

Viņa viesošanās nenotika zem laimīgas zvaigznes. Andris bija ieradies Aus-
trālijā oficiāli kā mākslinieks, līdz ar to, uzstājoties pie austrāliešiem, viņam pēc  
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arodbiedrības noteikumiem bija jāuzstājās kopā ar kādu austrālieti (supporting act). 
Kāds no latviešiem koncertam bija sarunājis Operas nama mazo zāli, bet neko lielu 
nebija darījas, lai šo uzstāšanos propagandētu. Rezultātā zāle bija pustukša un rēķini 
lieli.

El Letons uzstājās arī Sidnejas latviešu namā, bet flamenco latviešiem ir diezgan 
sveša lieta un dziedāšana flamenko stilā vēl svešāka. Mūsu publikas ausīs tā izklausī-
jās vairāk pēc bļaušanas. Tomēr Andris ar savu personību un pievilcīgo izskatu bija 
savācis sev Fan Club – kādus 20 piekritējus, kas viņa uzstāšanos Raibajā saietā 
sveica ar milzīgi skaļām un ilgām ovācijām, kas pārsteidza un pat iztrūcināja pārē-
jos skatītājus. Tā kaut kas pie latviešiem Austrālijā nebija piedzīvots. Tas, ka skaļie 
atzinības saucieni nāca no pavisam nelielas grupas nevis visas zāles, Andrim pagāja 
pilnīgi garām.

Es nezinu, kāds velns mani dīdīja, kad es Andrim apsolījos sarīkot Austrālijā 
koncertus, gan tikai pie baltiešiem.

Es noklausījos Līdsā viņa koncertu un nebiju sevišķi sajūsmināts. Es teicu, ka 
viņam jāuzlabo dikcija un minēju pat par kādu procentu. Uz to Andris atbildēja, ka 
tik liels uzlabojums nav iespējams, varot uzlabot par kādiem 10–20%.

Vilnis Zaļkalns man 24. oktobrī raksta:

Kārkliņam bēniņos skalojas... Tu velti tērē papīru, tinti un laiku ar viņu debatē-
jot. Tuvākās dienās nosūtīšu kasetē viņa interviju Dzintarkrastam. Tas ir štofs RA 
un nebaidies to grūzt iekšā. Viņu intervē orgānu vīrs Jānis Ūdris siekalodamies.  
K. mūzikālais sniegums ir “varenā klasē”. (...)  auro kā izrūnīts bullis.

Tik zemu vērtējumu Kārkliņš nebija pelnījis. Viņš bija labs flamenko ģitārists, 
vienīgais no latviešiem. Kad neaizrāvās ar dziedāšanu (kas pārgāja bļaušanā), viņa 
priekšnesums bija pieņemams.

Viņš bija komponējis vienu otru itin lipīgu dziesmiņu, arī koncertgabalus  
flamenko stilā, bet tā kā Andrim trūka muzikālās izglītības, tad nekas notīs rakstīts 
neparādījās. Viņš savu kompozīciju iespēlēja lentā un tad to papildināja.

Vēstulē minētā dziesma U, kā gribās bija tipiski kārkliņiska himna seksualitātei. 
Tādu virsrakstu varēja izgudrot tikai Kārkliņš.

Tomēr El Leton‘a viesošanās Latvijā varēja radīt problēmas dziesmu svētku 
rīkotājiem.

Es rakstu J. Muchkam:

Kārkliņš milzīgā sajūsmā par Latviju. Kultūras sakari esot jāatbalsta. Ovācijas. 
Cilvēki sajūsmā (Kā es varot viņu kritizēt, ja Latvijā par viņu jūsmojot).

Viņš arī intervēts programmā Dzintarzeme. Vienvārdu sakot, uzķēries uz 
kultsakaru makškeres. Es gribēju dot viņam 3 dziesmas, bet tagad gaidīšu uz komite-
jas norādījumiem. Negribu Jums sagādāt neērtu situāciju.
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Andris nav komūnists, bet bezgala izslāpis pēc atzinības un slavas. Šī dziņa ir 
absolūti dominējoša. Viņš ir arī ļoti naīvs. Viņa gadījumā tā ir bīstama kombinācija.

Kādā citā vēstulē J. Muchkam:

Ceļā uz Austrāliju ir kasete, kur uzņemta viņa intervija ar orgānu vīriem. Es 
tomēr gribu zināt, ko tas polītiskais vientiesītis tur ir sarunājis. Ja man tas liksies 
par pušu, es viņu neaicināšu.

Es šaubos arī par viņa disciplīnētību, Dambis viņam aizliedzis dziedāt, bet viņš 
nav paklausījis. Tauta viņu dievinājusi. Tautas dievināšanas iedrošināts, varbūt šis 
arī te sāk strādāt dieva lietas.

J. Muchks man:

Par Kārkliņu. Manis dēļ ņem viņu. Lai arī viņš Eiropā nevelk, Rīgas aspekti būtu 
pieciešami.

Līdz ar to Kārkliņš bija manā aicināmo sarakstā.
Cik tas attiecās uz politisko izpratni, Andris bija vēl pirmskolā. Es noklausījos 

interviju un tiešām Ūdris viņu spēlēja kā ģitāru. Runa, cik atceros, bija par atom- 
karu. Kārkliņš bija sirdīgs pret atombumbas lietošanu (Nu, kur tu spruksi? Kur?) Bet 
noklausoties interviju, nebija šaubu, kura no lielvarām grib šādu bumbu Kārkliņam 
virsū mest. Ne jau mieru mīlošā Padomju Savienība!

Čekisti viņu respektējuši? Vai manu vai! Ja Kārkliņš nedziedāja Meža Parkā, bet 
zālē, tad “parastā” tauta pie viņa klāt netika.

Un tomēr no visa tā bija  arī kaut kas pozitīvs – 1. končerto daļā bija iestrādāts 
Dievs svētī Latviju motīvs. Good on you, son!

M. Zīverta vēstule 26. oktobrī:

Cienījamais Siliņa kungs,
Man nav nekas pretī, ka daktera kārta tiek mainīta. Apstākļu spaidos es pats pie 

tāda atrisinājuma ķertos, ar vīriešu kārtas tēlotājiem visur ir paknapi, bet režisoram 
jāuzmana, ka izrādē neiekļūst psicholoģiskas vai loģiskas aplamības.

Vēl kas: ja paredzēts kāds programmas rakstiņš, to gan es gribu iepriekš redzēt. 
Kurrpurrū ir iedzimto vārds, ornitologu valodā tas putnelis saucas Megalurus 
gramineus. Ir derīgi zināt reālu pamatu arī tad, ja to lieto kā simbolu. Ar sveicie- 
niem un visa laba vēlējumiem,

M.Z.

Ar tiem putniem kaut kas galīgi neštimmē. Meklējot tīmeklī vārdu Kurrpurru, 
tas gan parādās kā aborigenu vārds Kurr Purru, bet tas nav putna vārds. Megalurus 
gramineus saucas Little Grass bird (Mazais zāles putns, brūngans, apm. 14 cm liels, 
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dzīvo purvos).
Pēc lugas teksta spriežot, tas ir līdzīgs balodim. Kad Zīverts lugu rakstīja red.  

A. Zariņa mājās Engadīnē, baloži viesojās arī viņa pagalmā un savā starpā sarunājās 
-kurr-pur-rū, kurr-pur-rū.

Vai mūsu lielmeistars šajā gadījumā kaut ko putro?

Es rakstu J. Muchkam 15. novembrī:

Tavas vēstules norakstu komitejas locekļiem var droši rādīt mūsu trupai. Tur nav 
nekā apvainojoša. Mums tas nebija nekāds noslēpums, ka SLT ir tikai bijis Nr. 2 uz 
Jūsu iepirkumu listes. Mēs piekrītam uzskatam, ka priekšroka jādod mājiniekiem.

Starp mums, braucējiem, ir saprātīgi cilvēki. Tu vari droši rakstīt presē, ka Jūs 
gribējāt Stokholmu un ka mēs esam tikai aizstājēji. Kurš trimdas teātris vēl var dot 
atbildi 2 dienās un komitejai iespēju izvēlēties lugu. Mēs piedāvājām 3 lugas. Tā jau 
vien ir “spalva mūsu cepurei”.

No manas vēstules J. Muchkam 22. novembrī:

Par bildēm. Mums nav iespējams iztaisīt kopbildi, jo Zemītis ir Melburnā. Mēs 
Jums nosūtīsim pa bildei no katra – taisiet montāžu. Nosūtu Tev paskaidrojumus, 
rakstu par SLT, programmu. Ja Tu gribi rakstu par Kurrpurrū, es ierosinu pārspiest 
Zīverta piezīmes lugas beigās (sk. grāmatu). Ja mēs ko rakstām, viņš to neteikti grib 
redzēt pirms drukāšanas.(...)

“Tu esi Minsterē, mans draugs” es ierosinu Vadonī tādā stilā, kā rakstīts manā 
savārstījumā. Nekādā ziņā nav jāuzdod sīkāka programma. Attiecīgo lapu var at-
stāt nenobeigtu līdz martam (?) Līdz tam laikam mums būs skaidrs, kas uzstājas, 
kas ne. Būtu jāatlicina tikai viena lappuse. Illustrācijai varētu likt kādu vispārēja  
rakstura bildi. Ne manu (Es sūdīgi fotogrāfējos), bet Zemīša vai Veikinas. Man nav 
ne mazākās ambīcijas, lai mana bilde būtu Vadonī. Man tas ir absolūti “hoķ”.

Esmu vispārējos vilcienos sarakstījies ar Liliju. “Atbalss” dziedās. Viņa ar Jānu 
dziedās Kaķu romanci. Varbūt, ka mēs abi ar Liliju dziedāsim mūsu “klasisko” nu-
muru –Gailītis un vistiņa.

Atrakstīja Baiba (Kangare). Viņa raksta: “Daudz par to esmu domājusi, bet 
daļai no manām idejām tika pārvilkta strīpa sakarā ar to, ka uzvedums paredzams 
pat pirms svētku atklāšanas. Tā arī atkrīt plāni kritizēt pašu dziesmu svētku norisi. 
Principā es esmu ar mieru izpalīdzēt visādā ziņā, bet varbūt par to varam izrunāties 
Austrālijā.”

Nedomāju, ka viņas minētā problēma ir īstenībā problēma. Grūtības slēpsies 
pavisam citur. Viņai būs grūtības dabūt aktierus, ja Rozīšu nostāja izrādīsies negatī-
va. Neviena no izrādēm nebūs uz mata tāda pati. Piemēram, Dziesmu svētku ziņas 
tiks vienmēr papildinātas. Mēs varam iebāzt pat pa vienam otram jaunam skečam.

Esmu uzrakstījis Ērmanim un aicinājis viņu piedalīties, minot, ka naudas lietas 
viņam jākārto ar Tevi. Vēl mazliet pr ātru gaidīt atbildi. Brāļi Graši ar apsolījuši 
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savu līdzdalību. Esmu runājis ar Saules Jostu par divām dejām – cerams, rakstura 
dejām.

Ja Baiba krīt ārā, tad mums, sidnejiešiem, būs jāspēlē vairāk skeču, kā bijām 
paredzējuši. (...) Es pats vairāk gribu pievērsties konferensjē lomai.

***

Rūgtais Apīnis nr. 56 (1983. g. novembrī)

Redaktora piezīmes:
Minsteres Dziesmu dienas ir jau praktiski pie durvīm, un mūsu korespondents 

raksta par tām vispārējās detaļās. Svētku vadonis J. Muchks spītīgi atsakās tos saukt 
par 2. PBLA Dziesmu dienām, jo zināmas frakcijas ASV atsacījušās atzīt Gotlandes 
Dziesmu svētkus par 1. PBLA Dziesmu dienām. “Kā var būt 2. PBLA Dziesmu die- 
nas, ja nav bijušas 1. PBLA Dziesmu dienas?” jautā Muchks. Viņam vajadzētu zināt, 
ka trimdas aritmētikā viss ir iespējams.

MUNSTURI MINSTERĒ

Kā redzams no attēla, PBLA Dziesmu dienu rīkotājs Jānis Muchks ir magnetisks 
vīrs. (Ed. Keiša šaržs. J. Muchks stāv uz pakavveidīga magneta, kura gali pievilkuši 
nošu kaudzes. Diemžēl, nosaukums un gads nepareizs: Latviešu Dziesmu svētki Min-
sterē, 1983.)

Rīcības komiteja ir knapi sākusi darboties, bet ļaudis jau stāv rindā pēc sarīkoju-
ma biļetēm. Tas liek domāt, ka 1984. g. Dziesmu dienas būs vismaz tikpat populāras 
kā Larisas atvadu koncerti, kas turpinās jau beidzamos trīs gadus.

Sekojot tradīcijai svētki sāksies ar atklāšanu, uz kuru kungi lūgti ierasties frakās 
un tautiskos cimdos, bet dāmas Latvijas sudrablapsās. Pēc īsas ievadceremonijas 
jauniešu koris dziedās “Zilo lakatiņu” Minsteres simfoniskā orķestra pavadībā un 
vācu valodā “Was soll das alles bedeuten”. Pēc tam visi svētku dalībnieki ir aicināti 
pārģērbties tautas tērpos un pulcēties pie skolas gājienam  uz Domu. Turpat izdalīs 
plakātus ar polītiska satura saukļiem vācu valodā.

Gājiens tiks flankots no Daugavas Vanagu formācijām, kas pirmo reiz trimdā 
soļos bruņu cepurēs un ar mazkalibra šautenēm. Ja gājienā piedalīsies Grava un 
Spilners, tad DV formācija nesoļos, bet paliks barakās. (Spilners bija viesojies 
okupētajā Latvijā, Gravas noziegumu neatceros)

Gājienu Domā sagaidīs Dziesmu dienu vadība ar Minsteres birģermeistaru. 
Lai demonstrētu mūsu kultūras daudzveidību un oriģinalitāti, tautas deju grupas ar 
Saules Jostu priekšgalā soļos goda viesiem garām polkas solī, sportisti Daliņa solī, 
bruņotās formācijas ar “Achtung Schritt”, skolu jaunatne – galopā. Pēc tam gā-
jiens turpināsies, līdz būs laiks pulcēties baznīcā uz kopēju dievkalpojumu, kas būs 
plašāks kā jebkad, šoreiz piedaloties arī dievturiem, Hari Krišna sektei un rabīnam.

Vakarā Lindenhofas zālē pie galdiņiem 500 cilvēku varēs noskatīties Austrālijas 
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Siliņa organizēto variete izrādi “Tu esi Minsterē,mans mans draugs”.
Pēc tam dejošana pie A. Graša vadītā tautiskā pūtējorķestra. Karbonāde ar skā-

biem kāpostiem. Apfelštrūdels. Atspirdzinājumi. Visiem pārējiem, kas netiks iekšā, 
organizēta “Lebe hoch” Studentu kvartālā.

Trešdienas rītā un vakarā Gulbīšu Jāņa drāmatizētais un Marka Opeskina  
operizētais “Mērnieku laiki” uzvedums. Par lugas izvēli jau saņemts oficiāls baznī-
cas protests.

Tai pašā dienā 200 Minsteres latviešu ģimnazijas bijušie un tagadējie skolnieki 
mičos, dziedās un dancos. Vakarā – “Lebe hoch”.

Ceturtdiena sāksies ar sāpošu galvu un Ansambļu koncertu ar “Atbalss”, “Koli-
brī” un “Solaris” piedalīšanos. Pēc tam “Saules Jostas” dižsarīkojums.

Vakarā Zaļumballe ar visām tradicionālām izdarībām, ieskaitot kaušanos. Spēlēs 
Krēfeldas brīvprātīgo pažarnieku pūtējorķestris.

Piektdien MLĢ uzvedīs Sprīdīti ar dziedāšanu. Pēc tam dižsarīkojums “No  
Dikļiem līdz Minsterei” un atpakaļ, kur dziedās kori un apvienotie ansambļi. Noslēgs 
ar Opeskina jaundarbu Minsterei.

Sestdien būs tautas deju sarīkojums un visa Dziesmu dienu nagla – lielā balle.
Pa starpu notiks koncerti, dzeju rīti, rakstnieku vakari, kongresi, mītiņi, sēdes, 

apspriedes un salidojumi.
Pēc tam Mūra šturmēšana ar latviešu Folkšturma vienībām priekšgalā. Pēc 

A. Grasis. Ed. Keiša šaržs.
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demonstrācijām visi atkal sapulcēsies Studentu kvartālā, kur ģen. Ķeksis personī-
gi piespraudīs demonstrāciju dalībniekiem jaunradīto Minsterjāņa ordeni (Devīze: 
Neņem man’ar pliku rok).

Sīkākas ziņas sniegsim RA 57. Aufwiedersehen!
(Ķeksi (Arnis Ķeksis) RA min vairākas reizes, sakarā ar apbalvojumiem. Man 

šķiet tāpēc, ka viņš ierosinājis piešķirt Dzelzs krustu latviešu karavīriem, kas to bija 
pelnījuši, bet nebija saņēmuši. Es negalvoju par šīs ziņas pareizību. Priekšlikums 
ir absurds un vienā līmenī ar Ugandas prezidentu Ģen. Idi Amina rīcību, kas sev 
piešķīra un nēsāja Viktorijas Krustu, britu augstāko apbalvojumu par varonību.)

Zināmu nemieru rada priekšsēža J. Muchka izvēlētie komitejas locekļi. Piemēram, 
Anna Muchka ir Jāņa tuva radiniece, daži baumo, pat ka meita. Abi ir atsacījušies 
intervēties.

Bostonas “Vēstnesis”, kas polītiskajā spektrā stāv no Kalpaka pa labi, RA iz-
teicās: “Neviens nav tik dulns, kas ies tādā ambrāžā strādāt par brīvu un vēl  
nostrādināt savu meitu. Kas Muchkam no tā tiek? Nesakiet, ka kuņģa jēlums. Tas 
katram sabiedriskajam darbiniekam jau ir. Mēs šodien nevaram pateikt, kādu nos-
tāju ieņems mūsu avīze pret Misteres dziesmu svētkiem, izņemot, ka tā nebūs pozitī-
va. Mums visiem vēl prātā Gotlandes fiasko, uz kuru ļoti mazā skaitā ieradās ASV  
tautieši. 

Mēs savā laikā intervējām 1000 latviešus, no kuriem neviens uz Gotlandes 
Dziesmu svētkiem nebija bijis. Viņiem 100% nebija Gotlandes Dziesmu svētki pati-
kuši. Tas ir skaitlis ar ko nevar jokoties.

Minstere nav nekas cits kā Gotlande Minsterē. Tie paši vēži tikai citā kulītē. 
Neaizmirsīsim, ka šo svētku īstā organizētāja ir latviešu sociāldemokrātija, kas tos 
vispirms gribēja rīkot Izraēlā.

Pret šādiem argumentiem ir grūti ko iebilst. Viens no komitejas locekļiem ir 
Mārtiņš Zandbergs, kas Rīgā sēdējis cietumā un visos noziegumos atzinies. Vai 
brīnums, ka Rīgas funkcionāriem būs atkal psicholoģiska barjera, kam pāri tiks ti-
kai kāds ducis KGB ierēdņu. Kas zina, cik apslēptu “ģindeņu” ir pārējo locekļu 
skapīšos?

KULTŪRAS DIENAS MELBURNĀ

Šoreiz bez manis. J. Zemītis ar panākumiem raujas pa Raibo vakaru viens pats. 
Rīcības komitejas priekšsēdis ir Armands Ļauļa. Ciemiņi uz KD sabraukuši bez gala: 
mūzikālā grupa Kolibri, Stokholmas latviešu teātris, diriģenti A. Purvs no Kanā-
das, I. Mežraups un M. Daukste no ASV, rakstnieki B. Rubesa (Kanāda), A. Grasis,  
O. Rozītis, M. Opeskins (Vācija), J. Rozītis, J. Kronbergs, J. Viesiens (J. Gulbītis) 
no Zviedrijas u.c.

Atklāšanas koncertā piedalās grieķiete S. Akserlis un J. Vēgners, abi profesionāli 
operdziedoņi.

Interesants ir Stellas stāsts – viņa studiju laikā sadraudzējusies ar latviešu  
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studentiem un dziedājusi Melburnas latviešu biedrības jauktajā korī Rota.
Sākusi dziedāšanas studijas pie E. Burkevicas un viņas pavadībā 1967. g. de-

vusies uz Eiropu, kur ieguvusi pirmās vietas Metropolitena operas sacensībās un 
sacensībās Ženēvā.

Dziedājusi Zalcburgas festivālā un turpmākajos gados Diseldorfas operā. Vieso-
jusies Berlīnē, Minhenē, Vīnē, Londonā, Parīzē un Romā.

Melburnas KD viņa dzied arī solo kantātē Tēvijai. Savādi, ka tieši Melburnā ir 
vairāki abu dzimumu studenti – ģimnāzisti, kas labi iemācījušies latviešu valodu. 
Viens latviski runātājošs austrālietis dejo tautas dejas.

J. Vēgners, pēc izcelsmes Baltijas vācietis vai vācietis, dzied basa-baritona lomas 
Austrālijas operā. Atklāšanas koncertā piedalās arī čellists J. Lauris.

Austrālijas latviešu teātris uzved Raiņa Pūt vējiņi. Režisors G. Grauds.
Noslēgumā Kultūras dienu balle, kur līgsmojas 900 apmeklētāju pie Kolibri deju 

mūzikas un 1983. gads ar to pašu ir galā. Laimīgu 1984. gadu!

NEDAUDZ VĀRDOS

* Vēstule no JG redaktora L. Zandberga 1983. g. 27. augustā:
Visi par Tavu lugu ļoti sajūsmināti. Turpini!
Laimonis Z.

Es zinu vienu otru, arī no manas korporācijas, kas nepavisam nebija sajūsmināti, 
lai arī nekādas debates neizraisījās. Kade pārnāksi, bāleliņ tika publicēts Jaunajā 
Gaitā.

Man šķiet, tas bija V. Zeps, mūsu supernacionālo aprindu neieredzētais Ķēves 
dēla autors, kas bija izdarījis mazu publisku aptauju, ko katrs Portlandē no manas 
lugas bija sapratis. Atbildes bija tiešām pārsteidzoši stulbas.

* 1983. gads ir jauns robežstabs manā dzīvē – es pievienojos 3x3 kustībai. Proti, 
Kanberas apkārtnē tūlīt pēc KD notiek pirmā Austrālijas 3x3 nometne. Vieta saucas 
Birigai. Es vadu teātra nozari, iepazīstinu klausītājus ar latviešu teātra vēsturi un 
dodu praktiskus padomus deklamēšanā, kā analizēt dzeju utt. Līdz nometnes beigām 
maniem kursantiem ir jāsagatavo viens dzejolis pēc paša izvēles. Viens no maniem 
skolniekiem ir G. Liepiņš no Toronto, rietumniekiem labi pazīstams vārds.

Man šķiet, ka nometnē bijām kādi 50 vai 60 dalībnieki. Nodarbības tikai teo- 
rētiska rakstura. Katru dienu iznāk avīze Birigai Bazūne. Redaktors un tehniskais 
darbinieks Jānis Dušelis.

Tā bija neparasta nometne. Garīgās barības pa pilnam, bet laicīgā zem katras 
kritikas. Lai taupītu naudu, mūsu ēdināšanai bija salīgta komanda, kas bija barojusi 
kalnračus, bruņotus ar dzelzs vēderiem. Salātus pavāri nespēja samaitāt, bet silto 
ēdienu viņi padarīja neēdamu meistarīgi. Piemēram, viņu ceptās kotletes bija tik  
cietas, ka varēja ar tām sist logus. Mēs tās nosaucām par vombata bumbām (vombats 
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– spalvains grauzējs, sivēna lielumā). Kas domāts ar bumbām, es atstāju jūsu iztēlei.
Citādi, tā bija jauka nometne, pilna labestības un smieklu. AL minēts, ka A. un  

I. Apeļi, U. Siliņš, A. Grasis, M. Siksna, G. Liepiņš, A. Purvis rādījis Sarkangalvīti 
pavisam vienreizējā izpildījumā.

* Sasodīts, man ir jau 53 gadi! 33 gadi pavadīti Austrālijā! Esmu ticis pie sievas, 
trim bērniem, mājas un mašīnas. Nu jau labs laiks, kopš pārdevām veco māju lielceļa 
malā un uzcēlām divstāvu mūra māju Belford Place nr.5.

Mārcis mācās universitātē, Gints un Anne apmeklē privātskolu. Visi mani bērni 
sporto. Abu puiku sporta gaitas pieminētas arī vietējā presē.

Kanberā Nacionālā sporta centrā, kur sacentās 50 Austrālijas latviešu vieglatlēti 
no 4 pilsētām, Mārtiņš noskrien 100m 11.48 sekundēs.

 Jūlijā vieglatletikas sacensībās Sidnejā Gints zēniem zem 16 gadiem šo pašu 
distanci veic 12,68 sek.un sasniedz 5,56 m tāllēkšanā. Arī meitai ir labi panākumi 
sprintā. Viņa ir sākusi spēlēt Eiropas futbolu.

AL 9. septembra numurā lasāms, ka Mārtiņš Siliņš, ko pazīstam kā teicamu 
vieglatlētu, ir viens no nedaudz latviešiem, kas Austrālijā spēlē Eiropas futbolu  
(sokeru), pie tam ar izcilām sekmēm. Viņa vienība ir Benkstauna, kas spēlē 2. līgā. 
Spēlē pret Poloniju visus 6 vārtus iesita Mārtiņš. De la Salle koledžā Mārtiņš dar-
bojas par tenera palīgu.

Raibajā vakarā, Sidnejas latviešu namā. Priekšā no kr. – U. Siliņš un V. Skujiņa.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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* Maijā es vadu SLB Raibo vakaru, ko  recenzente J. Ulricha nosauc par sarīko-
jumu, kas nebija par garu.

* 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 Stok-
holmā 61 gadu vecumā literātu Andreju Johansonu.

* 23. Austrālijas latviešu Rakstnieku dienas notiek atkal Sidnejā. Rīcības komite-
jā L. Bērziņa, E. Rodze-Ķīsele, I. Ronis, A. Siļķēns, A. Zariņš un es. Rakstnieku 
pēcpusdienā, pieminot šogad mirušo  rakstnieku J. Sarmu, es nolasu fragmentu no 
viņa stāsta. Es vadu arī Lirikas un prozas pēcpusdienu. AL vēlāk raksta, ka mans 
sniegums, kā parasti bijis ar humora nokrāsu. Pret to man nav ko iebilst.

* Ziemeļkalifornijas latv. b-bas teātra trupa iestudējusi manu lugu Vēstules no 
dzimtenes, kas atkal atguvusi veco nosaukumu. Avīzē Laiks parādās G. Griezes re-
cenzija Izdevusies amatieru izrāde. Spēlēta divas reizes. Mans autora honorārs – 44 
dolāri.

* Sidnejas Latviešu vidusskolu absolvē L. Sveile, G. Siliņš un Z. Sproģe.

* 23. novembrī es rakstu V. Zaļkalnam:

Tavs pārskats deva vielu pārdomām, lai gan Austrālijas abonentu skaits nav  
pilnīgs. Man uz vietas ir apmēram 30 abonentu, līdz ar to mēs esam pirmie visā 
pasaulē. Norēķināšanās ar tirgotājiem prasa diezgan lielas galvas sāpes – viņa 
norēķināšanās metodes ir savādākas nekā manējās. Man vienkārši nav laika pie 
tiem velna rēķiniem sēdēt. Pie manis ir RA nauda, man šķiet, pietiekami, lai gandrīz  
samaksātu par vienu RA numuru. Turpmāk man būs jāmaksā minimāla maksa par 
kompozitora lietošanu, jo Dūšelis savu mašīnu ir pārdevis. Mēs lietojam SLB mašīnu. 

Es ceru, ka man piedosi, ka naudas lietās es neesmu bijis sevišķi kārtīgs. Es vil-
cinājos vienu laiku naudu sūtīt, jo nebiju drošs, kas ar RA notiks. Es to būtu lietojis 
likvidācijas gadījumā, lai atmaksātu naudu abonentiem. Par vienu lietu Tu vari būt 
drošs – RA nauda manā kabatā nepaliks.

Es domāju, ka RA vajadzētu piesūtīt Jaunajai Gaitai, LARAS LAPAI, Pa Dejas 
Ceļu. Es no savas puses nosūtīšu Austrālijas Latvietim. Domāju, ka pārējos mēs va- 
ram ignorēt, tāpat kā viņi ignorē mūs. Pēc “manas grāmatas” brīveksemplāri būtu 
jādod šādiem līdzstrādniekiem (uzskaitīti vārdi). Es domāju, ka viņiem būtu jāturpi-
na sūtīt vai regulāri raksta, vai nē. Varbūt arī A. Vītoliņam, kas no Kampes ir daudz 
cietis (gleznotājs Otto (Otiņš) Kampe ir mūsu žurnāla iekārtotājs un mākslinieciskais 
redaktors). Viens viņa raksts ir izmests ārā trīs reizes. Ja nav vajadzīgā garumā pēc 
Kampes līnejāla – lido ārā. Nākamā RA viņa raksts būs iekšā, ja arī man pašam tas 
būtu jāielīmē. Citiem brīveksemplārs, kad tie publicējušies 2 numuros pēc kārtas.(...)

Dabū kaut ko atkal no Ģērmaņa. Mēs ierādīsim viņam nākamā numurā labāku 
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vietu. Kampem bija aptrūkusi vieta RA 56 un viņš bija atstājis Uldi ārpusē. Labi, ka 
es laikā pamanīju.

Man vajag vācu valodas fražu vārdnīcu Minsteres viesiem. Kur pilsētā ir sarkano 
laternu rajons? Gaumīgs apsveikums lielajos svētkos no vācu m----m. Kāds ventiņu 
izloksnē rakstīts dzejolis par Minsteres dziesmu svētkiem?

Es domāju, ka uz vēstuļpapīra galvām labāks ir Keišs. Otis piekleksē pilnu papī-
ru – nav vairs vietas, kur rakstīt.

Nu tad tupi un turies!

* 28. novembrī man raksta komponists A. Jansons:

Principā ar Tevi labprāt sadarbotos mūzikla radīšanā. Minsterē noteikti jāatlici-
na laiks parunāties.

Nezinu vai tēma par senajiem kuršiem nebūs pārāk latviska, kas nepadosies 
tulkošanai, un rakstīt tikai latviešiem, kā jau kādreiz minēju, vairāk nevēlētos. Kamēr 
visu uzraksta, paiet vismaz gads, un latvieši vien par to nevar samaksāt. Orķestra 
partitūrā un instrumentu balsīs vien 2500 lpp. Nemaz nerunājot par klavieru partiju 
un dziedātāju notīm. Vari iedomāties, cik laiku tas prasa pārrakstīt vien?

Ko Tu saki par Brigaderes Gundegu? Luga spēcīga, bāzēta uz Šekspira “Ta- 
ming of the Shrew” un būtu itin labi izprotama angļiem. Teksts tikai jāsaīsina un  

Sidnejas latviešu biedrības vidusskolas 1983. g. abiturenti ar skolotājiem.  
1. r. no kr. – L. Sveile, G. Siliņš, Z. Sproģe;  

2. r. – V. Sieriņa, L. Bērziņa, M. Eihmane, K. Strunga, I. Rone.  
Attēls no SLB arhīva.
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jāuzraksta lirika.kas, no tām, ko redzēju, Tev izdodas apskaužami labi.
Par “Homo Novus” dzirdēju daudz par un pret. Vēl neesmu izšķīries, vai izdevās 

vai nē. Trīs izpārdotas izrādes nesa nelielu zaudējumu – rīcības komiteja ēdināja 
un mitināja pāri par 40 cilvēkiem 3 nedēļas. Vairāk viņi nevarēja celt un nebija ar 
mieru maksāt ceļu. Tāpēc arī neredzēji nevienu aktieri vārdu sarakstā. Vai nebūtu 
praktiskāk mērķēt uz kādām Kultūras dienām Austrālijā? Reizēm liekas, ka šejienes 
rīcības komitejas apnikušas ar Jansona dziesmu spēlēm un citiem “uzspiestiem”  
mūzikāliem pasākumiem.

Es tomēr Gundegai klāt neķēros. To paveica vašingtonietis Vilnis Baumanis. Bet 
tas viss vēl patālā nākotnē.

* 10. decembrī vēstule no JG redaktora L. Zandberga.
Kā klājas? Žēl, ka Austrālija tik tālu. Būtu vēlējies, ka kontakts ar tik vērtīgu 

cilvēku, kāds Tu esi, būtu daudz ciešāks. Ceru, ka Tava grāmata vēl šogad pieredzēs 
dienas gaismu. 

JG 145. numurā iesākās iecerētais raksts par nelaiķi Spodri (Klauvertu) ar Viļa 
Motmillera rakstu, par ko saņemtas daudzas ļoti cildinošas atsauksmes.

JG 147 publicēsim Mintauta Eglīša atmiņas. Rakstu sērijas turpinājumā būtu 
ļoti vajadzīgs Tavs raksts. Nešaubos, ka Tev par Spodri  būtu daudz ko teikt. Lūdzu!

* Mani intervē JG nr.143 Ņ. Luce; Saruna ar ar dramatiķi, aktieri un režisoru  
U. Siliņu. No viena stūra.

* Sp. Klauverta balva piešķirta M. Eichmanei-Rozītei. Iepriekšējos gados to 
saņēmuši L. Gailīte un A. Siļķēns.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Komponists un diriģents Arvīds Purvs no Kanādas ciemojas Mūzikas krātuvē Adelaidā 1983. gada 
decembrī. No kr. – Ēriks Biezaitis, Arvīds Purvs. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

No kr. – Roberts Zuika, Ēriks Biezaitis, 1983. g. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Roberts Zuika pasniedz diriģenta zizli Ērikam Biezaitim Zuikas vadītajos diriģentu kursos pēc 32. KD 
Kanberā, 1983. gadā. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1984

Iznāk mans lugu krājums – Kāds velns mani dīdīja līst uz tās  
galeras! – Minsteres dziesmu svētkiem gatavojoties – Dziesmotā 
Minstere – Ir akmeņi raud – Uz 34. KD Tasmānijā – Nedaudz  

vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

SLT uzved U. Siliņa Kaleidoskops 1984. No kr. – P. Bernhards, J. Saldums, V. Dortiņa, I. Brūvere,  
L. Veikina, A. Apele, U. Siliņš, I. Apelis. Attēls no A. Apeles albuma.
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IZNĀK MANS LUGU KRĀJUMS

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas un Sidnejas latviešu biedrības 
apgādā iznāk mans lugu krājums Kade pārnāksi, bāleliņ ar 5 lugām un 
A. Mednes piezīmēm par autoru. Vāku, portretu un vinjetes zīmējis  

Dž. Krīvs. V. Motmillera fotogrāfijas.
Par redaktoru apgāds bija sarunājis rakstnieku M. Eglīti. Es pieņēmu dažus viņa 

padomus lugai Ķemermiestiņā, bet tad viņš bija pārtaisījis vienu pantiņu, ko es atkal 
pārtaisīju pa savai modei. Galu galā redaktora uzdevums nav pārrakstīt, bet labot. 
Mana luga, mans teksts.

Mintauta jūtīgā dvēsele jutās aizskarta, un viņš attiecās no redaktora pienāku- 
miem. Jauns redaktors netika nozīmēts.

Otra kļūme bija ar lapu salikumu, ko veica brīvprātīgie. Grāmatā bija nepareizi 
iesietas lapas. Visos eksemplāros! Tāda lieta, kā kvalitātes kontrole vispār nebija.

Katrai lugai es biju pievienojis autora piezīmes par lugas tapšanu. Vienam recen-
zentam tas patika, otram nē. Vienam otram nepatika arī grāmatas pārdošanas metode. 
SLB to piesūtīja saviem biedriem pa pastu. Pērc vai sūti atpakaļ. Man gadījās būt 
birojā, kad viena dāma puktīgi atnesa grāmatu atpakaļ un paziņoja, ka tā ir neglīta 
pārdošanas metode. Es no grāmatas neko nepelnīju. Kaut kādu summu man izmaksā-
ja, bet es to atdevu Dūšelim.

Es grāmatas pārdošanā nebiju iesaistīts.
Izdevums savas kristības jeb, kā Latvijā saka,atvēršanu, kā pie mums parasts, 

piedzīvoja TF Sidnejā. Krustmāte bija melburniete E. Lēmane.
Atradu interviju , ko rakstījis A. Zariņš:

Līdztekus Jāņa Dūšeļa uzrakstīto teksta lappušu formēšanai, iespiešanai, locīša-
nai, brošēšanai un desmitiem citu darbu, ir pēdējais laiks domāt par potenciālo 
lasītāju informēšanu. Kas gan ar grāmatu varētu iepazīstināt zinīgāk nekā pats  
autors?

Uldis Siliņš ir pakūtrs rakstītājs. Paknibinās ar kādu interesantu tēmatu, pierak-
sta idejas, dažreiz uzraksta iecerētai lugai vidus skatus. Toties viņš var izturēt 
briesmīgu slodzi. Ne tikai izturēt, tajā viņš jūtas kā zivs ūdenī. Desmitiem ideju  
starot izstaro un kā šacha spēlētājs ar prātošanu un loģiskiem secinājumiem prot no 
daudziem iespējamiem darbības labirintiem atrast lugai īsto ceļu.

U. Siliņam ir sakrāta teorētiskā bagāža, kas līdz ar amata prasmi dialogu  
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veidošanā un teksta vārdu ritmu nes viņa lugas. Siliņš lugas uzbūvē seko jaunākiem 
strāvojumiem, izjūt šīs dienas teātra āderi un nākotni. (...)

Siliņš skar mūsu trimdinieku šīs dienas problēmas. Kaut plašiem dialogiem pār-
bagātas, lugas gūst atsaucību klausītājos, kas parasti turpina debates vēl ilgi pēc 
izrādes. Kad lugas būs iznākušas iespiestas, tad debašu dalībnieki varēs apgalvoju-
mus pamatot ar citātiem.

Intervija. Sēžam Siliņu dižmājā un garšoju nama mātes svaigi ceptus ūdens 
kliņģerus. “Kāpēc sāki domāt par lugas krājuma izdošanu?”

“Man apnika, ka apbružātie melnraksti mētājas apkārt,” skanēja atbilde.
“Kas pievērsa rakstīšanai?”
“Mana ģimene bija ievirzīta rakstīšanā un teātra spēlēšanā. Skolā domrakstus 

rakstīju kā stāstus ar humoru un pats prasīju lomas teātrī.”
“Kad raksti?”
“Kad stulbumā esmu apsolījis lugu un nazis pie rīkles. Paņemu atvaļinājumu vai 

saslimstu.
Kultūras dienās Launcestonā (pilsētaTasmānijā) apsolīto “Ir akmeņi raud” ceru 

nobeigt, braukājot ar vilcienu pa Eiropu.”
“Kam raksti?”
“Publika ir daudzveidīga. Publikas reakciju varu paredzēt 90% apmērā. Ja 

tēmēs uz augstāko līmeni, tad reaģēs nedaudzi. Jātēmē nedaudz virs vidusmēra. Pie 

Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopas un Sidnejas Latviešu biedrības apgādā 1984. g. iznāk  
U. Siliņa lugu krājums Kade pārnāksi, bāleliņ ar 5 lugām un A. Mednes piezīmēm par autoru.  

Vāku, portretu un vinjetes zīmējis Dž. Krīvs. V. Motmillera fotogrāfijas.
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tam nerakstu tikai skatuvei, bet arī lasīšanai.”
“Kuras lugas vērtē augstāk un kāpēc?”
“Ceru, ka ar katru lugu es esmu gājis uz priekšu, mācījies.” (...)
“Vai mazais personu skaits pēdējās lugās ieviests apzināti?”
“Jā, jāierobežo personu skaits, lai varētu izrādīt. Laimīgi, ka Sidnejā labs 

teātris, spēlē regulāri, un manas lugas visas izrādītas. Visjaunākais: Amerikas lat-
viešu teātris Vašingtonā pašlaik iestudē “Kade pārnāksi, bāleliņ”.”

“Kur spēlēta populārākā un krājumā pirmā luga “Vēstule no dzimtenes”?”
“Adelaidē, divas reizes Sidnejā, divas reizes Zviedrijā, Bostonā, Toronto,  

Vilmingtonā, Sanfrancisko, Denverā, Grand Rapidos, Mineapolē.”
“Kas dzen apkārt pasaulei? Trīs reizes esi bijis ar SLT, vienreiz solo turnejā, un 

jūnijā atkal uz Minsteri, lai spēlētu Zīverta “Kurrpurrrū” un Kaleidoskopu?”
“Izolētība. Izdevība kaut kā izteikties. Tikties ar līdzīgi domātājiem.Ceļošana ir 

kā slimība. Nevar palikt uz vietas. Dzen.”
Paveros pulkstenī un sabīstos. Atvēlētās pāris stundas izlietotas ar uzviju. Uz 

galda kā pārmetums veras Aspazijas “Šidraba šķidrauta” karaļa lomas teksts, kas 
jāapgūst līdz festivālam. Pēc tam Zīverta “Kurrpurrū” Antiņš līdz jūlijam. Aizbil- 
dinos, ka nozagu laiku.

“O, tas nekas. Zem spiediena esmu īstā elementā.” (Zariņš A. Informācija, in-
tervija. AL, 1984. g. maijs)

Un tagad es lasītājiem sākšu krist uz nerviem, publicējot, ko katrs recenzents par 
grāmatu ir klāstījis. Es to visu gribu savākt vienkopus. Ja jūs tas garlaiko, nelasiet. 
Tā es darītu jūsu vietā.

***

A. Medne grāmatas ievadvārdos cita starpā raksta:

Visās Siliņa bērnu lugās atrodama dzīva, nemākslota, tautas mutē atrodama  
valoda. Teikumi, tāpat kā tautas pasakās, ir skopi, bez liekvārdības, bet šur tur 
pazib pa spirgtai vārda gleznai, kā piemēram, princeses “sēž zelta drēbēs, bālas kā 
lāstekas”.

No lugām, kas domātas pieaugušiem, “Vēstules no dzimtenes” ir vienīgā ar 
saulainu noskaņu. Uz drūmā fona 2. PK laikā Rīgā autors ir pasniedzis romantisku 
komēdiju ar asprātīgām replikām un veikliem raksturu zīmējumiem.

Lugā par Ķemermiestiņa leģendāro Anniņu Uldis Siliņš ir uzbūvējis intrigu, 
kurā darbojas viņa iemīļotie “Dvēseļu puteņa” varoņi – latviešu strēlnieki. Strēl-
nieku sulīgā valoda un raupjās manieres lugas pirmuzvedumā Sidnejā nepatika tiem 
skatītājiem, kas savā iztēlē bija izveidojuši kaut kādus sterili tīrus varoņu tēlus.

Lugu noskaņa mainās, kad Siliņš pievēršas mūsdienu tēmām lugās “Pilsoņa 
avota lieta” un “Kade pārnāksi, bēleliņ”. Vēl gan uzdzirkstī asprātīgas replikas, 
pazib komiskas situācijas, bet šeit autors vēlas ko vairāk nekā skatītājus pasmīdināt 
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vai izvadāt pa nostaļģijas ceļiem populāros nostāstos par strēlniekiem, leģionā- 
riem un viņu “dzimtenes meitenēm”: viņš liek skatītājam dzīvot līdzi latviešu tau-
tas traģiskām likteņa izraisītām problēmām un dod iespēju caur viņu drāmatisko 
tēlu situācijām arī mums katram pašam pārbaudīt savas pārliecības. Autora skats ir 
padziļinājies līdz iekšēju cīņu un ētisku dilemmu līmenim. Autors dilemmu neatrisi-
na, bet atstāj skatītājam pašam apsvērt tās traģisko asumu.

Lugā “Kade pārnāksi, bāleliņ” Siliņš pārbauda mūsu patriotisko jūtu dziļu-
mu – vai mūsu vārdiem būtu mūsu darba seguma brīdī, kad rastos iespēja kaut ko 
darīt Latvijas labā. Pasaules drošības un sadarbības konferences laikā Meksikā 
latviešu sabiedriskam darbiniekam un patriotam Silabekam, kas ar dziļu sirsnību 
un pārliecību svētku runās vienmēr apliecinājis savu gatavību nest upurus Latvijas 
labā, nu pēkšņi ir izdevība nogalināt pašu padomju “Dižlāci”, un viņam jāatzīst, 
ka nav spējīgs to izdarīt. Autors nav zīmējis Silabeku kā komisku tēlu, gluži otrādi, 
viņš ir zīmēts ar dziļu izpratni un līdzjūtību, un tieši tādēļ šis tēls ir spējīgs noskaņot 
skatītāju pašanalīzei. Lietodams modernās drāmas izteiksmes līdzekļus, autors liek 
arī skatītājam padomāt, vai lugas darbība ir kas vairāk kā ēnu spēle sirdsapziņas 
spogulī. 

Kaut arī Siliņš ir jau pazīstams un atzīts latviešu trimdas drāmatists, viņa devums 
nu ir pirmo reizi redzams grāmatas veidā.

***

Vārds manam draugam J. Gulbītim no Zviedrijas. Publicēts JG.

Ne tikai lugu krājums vien.
Dažkārt dzirdētas domas, ka lugas nav parastā lasāmā literatūra, bet gan tika 

pamatmateriāls skatuves uzvedumam – tātad skatīšanai – var būt arī pavisam apla-
mas. Lasītājam, kam netrūkst kaut niecīga iztēles spēja, labu lugu lasīšana var 
sagādāt daudz lielāku baudījumu nekā to pašu redzot pavājā iestudējumā. To pašu 
var teikt par latviešu, nu jau gan ar mūsu “globālās slavas” apveltītā rakstnieka un 
skatuves darbinieka Ulža Siliņa lugu krājumu. (...)

Krājumā uzrādītas arī Ausmas Mednes piezīmes par autoru, bet, palasot tālāk, 
atklājas, ka tā patiesībā vēl bagātāka, jo tajā ievietotas paša autora piezīmes par lu-
gas tapšanas gaitu, kā arī kritiķu un skatītāju atsauksmes un polemikas pēc izrādēm. 
Līdz ar to šī grāmata ir nevien U. Siliņa lugu izlase, bet arī kultūrvēsturisks doku-
ments, kas atsedz daudz no tā, kas noticis trimdas latviešu “kuluāros” Austrālijā.

Šķiet, Jānis ir vienīgais, kas pareizi izpratis manu nodomu par piezīmēm kā 
kultūrvēsturisku dokumentu, turpretīm A. Biela no Brisbanes cita starpā AL raksta:

“Kade pārnāksi” ir īpatnēja grāmata. Katrai lugai seko plašas autora piezīmes 
galvenokārt par lugas rašanos un tās personāžu. Bet ir vēl kas vairāk, piemēram, 
pēc Ķemermiestiņa, autors it kā no jauna, pēc turpat 20 gadiem, izcīna tādus kā 
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gāganu karus, citējot recenzentus, rakstītāju vēstules, intervijas un citas norādes 
par šo kontroversiālo lugu. Varēja jau reiz izkultos salmus atstāt mierā (...). Līdzīgi 
ir ar citām lugām tikai mazākā mērā. Bet var jau arī tā, lai gan tāds sakārtojums 
pats par sevi visam pieliek punktu. Nav vairs ko rakstīt par reiz aprakstītām lietām 
un problēmām.(...) Tās gan ir šo rindiņu rakstītāja personīgās “piezīmes” (par  
piezīmēm runājot) un nekādā ziņā nav domātas mazināt krājuma vērtību.

Par U. Siliņa lugām ir debatēts daudz un vēl debatēs, bet tas jau viss veicina 
domāšanu, kā autoram patīk teikt. (...) Ļoti vērtīgs ir grāmatas beigās ievietotais  
A. Mednes raksts par U. Siliņu un viņā lugām. Tas ir vispusīgs Siliņa literārās pa-
saules izvērtējums.

J. Gulbītis turpina:

Kopā ar autoru jānožēlo, ka krājumā lasāmā komēdija “Vēstules no dzimtenes” 
nav 100% viņa luga vien, sižets patapināts no filmas “Dārgā Ruta”, jo tā ar savu sil-
to Siliņam raksturīgo humoru, izlīdzināto situāciju komiku un veiklo raksturu zīmē-
jumu klasificējama par izcili labu šāda veida lugu. Lai gan šo darbi biju redzējis 
skatuviskā atveidojumā, tad, tikai tagad lasot, atklājās tās īstās kvalitātes.

Liekas, ka tieši komēdijā U. Siliņš var sevi kā autoru pilnīgi atbrīvot, pakļau-
joties tikai savai dabiskai intuīcijai. Nupat teiktais tomēr nenozīmē, ka autors ne-
prastu atrast pieeju arī citu vidu drāmatiskiem uzvedumiem, pat pieskaroties, varētu 
teikt, traģiskiem tematiem, bet tur viņa spalavas tecējums brīžam tiek aprauts, it kā 
saskaldīts, jo spontānās humora devas jāsaskaņo ar lugas idejas un intellektuālās 
analīzes izvirzītajām prasībām un spriedumiem. Taču viņa sasniegtais rezultāts ir arī 
šādu skatuvisku darbu jomā it slavējams, parastais latviešu teātra cienītājs ieguvis 
lugu, kur skatuviski izvērtēti mums svarīgi jautājumi saprotamā un saistošā valodā, 
prasmīgā drāmatiskā izkārtojumā.

Uldis Siliņš savās skatuves rakstnieku gaitās nemēģina cirsties vēl neskartos bie-
zokņos, sacelties pret nodibinātām patiesībām, bet viss viņa rakstītais nes tomēr au-
tora personības zīmogu. Tā krājuma ievadlugā “Ķemermeistiņā”, kur autora rokas 
zināmā mērā “sasaista” jau agrāk A. Grīna “Dvēseļu putenī” un līdzīgos darbos 
izveidotais vecā latviešu strēlnieka “paraugtēls” – paša autora netieša atzīšanās – 
viņam izdevies attiecīgās vielas apdarē un tipu galerijā iemirdzināt jaunas nianses 
un individuālās izteiksmes noti.

Nevienmēr izdodas uz skatuves savienot kādu augstāku ideju ar reāla tēla 
nosacītiem darbības virzieniem. Tā arī šoreiz lugā uz valstiskās ideoloģijas rēķina 
mazliet pāri nodarīts īstam Rīgas pašpuikam. Var jautāt, kāda vajadzība bija au-
toram likt viņa mutē replikas par nākotnes Latvijas valsti? Skatuvei tas ieguvums 
nav, un apmierināt – ja tāda vēlēšanās ir – katra krēsla sēdētāju zālē vēl nevienam 
autoram nav izdevies.

(Mana atbilde Gulbītim būtu, ka viņš nepazīst “Dvēseļu puteņa” varoņus tik labi 
kā es. Grīna Miķelsons un mans Adamsons būtu tieši tas no visa bara, kas šo ideju 
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būtu sevī nēsājis.)

Kā lugas komentāros lasāms, tad arī šinī gadījumā autors nav ticis pasargāts no 
“tautas” dusmām, bet kārtīgi izbārts par savu vulgāro lugu. Patiesības labad jāpie-
bilst, ka aistāvēts arī un vairākos gadījumos no veco strēlnieku puses.

Lugas “Pilsoņa Avota lieta” un “Kade pārnāksi, bāleliņ” skar svarīgas mūsu 
tautas problēmas abpus robežām. Ja luga “Kade pārnāksi, bāleliņ” – gribēti vai 
negribēti – plānošana par krievu augstā varas vīra Dižlāča nogalināšanu iegūst 
zināmu satirisku notonējumu, ko vēl vairāk pastiprina sulīgi un eleganti trieptais 
viesnīcas sulaiņa Pablo Bustamentes tēls, tad Ulža Siliņa drāmu “Pilsoņa Avota 
lieta” gribētos apzīmēt par viņa nopietnāko darbu.

Komiskie vaibsti, kas piešķirti atsevišķiem tēliem vai kas ieskanas vienā otrā 
replikā paradoksālā kārtā, palīdz vai skaudrāk saskatīt lugas traģisko kodolu, Šajā 
skatuves darbā autoram dažkārt veicies: drāmatiskais nervs, kas ievibras jau pirma-
jā skatā, nekad neatslāpst, tēlu izejas stāvokļi precīzi izgaismoti, viņu darbošanās un 
attiecība ticama, skatuves mākslas prasību noteikta.

 Slavējama autora prasme atturēties no pārspīlējumiem, skatuvei nepiemērotiem 
propogandas žestiem. Autors arī ar lugas darbībā ievestiem čekistiem “neizrēķi-
nas”, kā varbūt trimdas psichose saprotamu iemeslu dēļ to prasītu, bet ļauj tiem 
pašiem atklāt sevi  un tā parādīt režīma melus, stīvo dogmatismu un necilvēcību. 
U. Siliņš arī šinī lugā, blakus krāsainiem salīdzinājumiem, prot pateikt vienu otru 
dzīves atziņu koncentrētā un spilgtā trāpījumā. Kaut vai, kad čekists Vilks apgal-
vo, ka mūsu dzimtenē krievu valodu nav obligāti jāmācās, viņa “pretpols” Džons 
Pītersens atcērt: “Vilka kungs, maizes ēšana arī nav obligāta, to ēd tāpēc, ka bez tās 
nevar iztikt!”

“Didzis un Sargeņģelis” ir izšķērdīgas fantāzijas apbalvota bērnu luga. Mazs 
klupšanas akmens ir autoram “ievēlies” gan tikai 7. ainā. Tur danco kanibāli un 
vāramais katls gaida balto miesas. Protams, šai klišejai Siliņa versijā netrūkst ne ko-
mikas, ne drāmatiskās dzirksteles, bet tā mazliet “nobāl” iepriekšējos skatos lasāmo 
jau saknē oriģinālo “brīnumnotikumu” priekšā.

Aizverot U. Siliņa lugu krājumu, gribas aicināt to atkal atvērt pulku pulkiem 
citu lasītāju, jo lasīt iespējams mums visiem, lai kur mēs atrastos, ko nevar teikt par 
skatīšanos, un savā klusā lasāmā stūrī, esot tikai kopā ar autoru un viņa tēliem, būs 
iespējams atklāt daudz ko tādu, kas bieži vien pazūd izrādes straujā plūsmā. Lugu 
lasīšana rosina fantāziju dažbrīd pat vērienīgāk nekā citi literatūras paveidi. Par to 
derētu padomāt arī skolu ļaudīm un bērnu vecākiem.

Diemžēl krājuma iesējējiem gadījušies daži misekļi – sajukušas lappuses, bet 
cerams, ka lasītāji to piedos.

***

Par grāmatu raksta arī Ņina Luce Londonas Avīzē:
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Ir gandrīz varonība izdot lugas, jo kurš gan tās lasa? Toties mūsu kultūrai tas ir 
liels pakalpojums. Tāpēc paldies (...) apgādam, kas pirms pāris gadiem izdeva Ainas 
Vāveres, bet šogad Ulža Siliņa skatuves darbus.

Luga ir vairāk nekā lasāmviela vien, tās uzdevums ir nokļūt uz skatuves. Lai tas 
būtu iespējams, skatuves darbam ir jāspēj interesēt režisoru. (...) Vai darbs iekļausies 
skatuvē? Vai lugā nav pārāk liela ainu dažādība, kas tīri technisku apstākļu dēļ varē-
tu traucēt darba nokļūšanu rampas gaismā. Vai skatuves darbā nav krasi jūtama 
kalpojošās (angažētās) literatūras nosliece, kas ne vienmēr spēj saistīt skatītājus? 
Svarīgi ir arī, vai autora filozofija pārāk nenomāc lugas drāmatiskās vērtības? Vai 
režisors var atrast arī pats savai mākslas izpausmei nepieciešamos ierosinājumus? 
Pats zīmīgākais: vai luga spēs piesaistīt skatītājus?

Par Siliņa grāmatā ievietotām lugām šīs rūpes atkrīt, jo visas lugas ir jau uzves-
tas. Sekojot vecai tradicijai mēs Austrālijā dzīvojošo autoru grāmatām rīkojam kris-
tības. “Kade pārnāksi, bāleliņ” kristībās krustmāte, rakstniece Erna Lēmane teica, 
ka pēc prof. Dundorfa atziņas bērni labāk mācoties vēsturi no literāriem darbiem 
nekā vēstures grāmatām, un šim nolūkam Siliņa lugas kalpo lieliski.

Ar Pirmā pasaules kara latviešu strēlniekiem iepazīstamies lugā “Ķemer- 
miestiņā”. Nākošā luga “Vēstules no dzimtenes” atklāj Rīgas apstākļus 2. PK. Tad 
seko “Pilsoņa Avota lieta”, kur darbība norisinas okupētajā Latvijā sešdesmitajos 
gados.

(...) Siliņam nav balto un melno skatuves tēlu, jo visi ir dzīvi cilvēki, ieskaitot 
čekistu Černikovu.

Un beidzot “Kade pārnāksi, bāleliņ”, kurā, kā autors pats saka, galvenā  
ideja pastāv domā, ko mēs darītu dzimtenes atgūšanas labā, ja rastos iespēja  
vārdus apliecināt ar darbiem.

Izsekojot šādā veidā Siliņa lugām, jāatzīst, ka viņš ir dziļi nacionāls autors. Viņu 
interesē vispārcilvēciskas problēmas, jo viņš ir pārāk dziļi saistīts ar savas tautas būt 
vai nebūt. Pie tam Siliņa nacionālā pārliecība neizskan tukšā retorikā, bet tā izaug 
no autora drāmatiskās vielas apdares.

Runājot par skatuves darbu formu, gribas piezīmēt, ka Siliņš mīl savās lugās 
drāmatisko problēmu aizvest līdz zināmam punktam, bet atrisinājumu atstāj skatītā-
ja ziņā. No vienas puses tas ir laikmetiski, jo mēs dzīvojam šaubu un neziņas laik-
metā, bet tas ir arī mazliet bīstami, tā var kļūt autoram par nevēlamu manieri. (...)

Grāmatas beigās pievienotā bērnu luga šai izdevumā īsti neiekļaujas, kaut arī tā 
ir ļoti laba bērnu luga.

Atgriežoties pie Siliņa lugu uzbūves, jākonstatē, ka tāpat kā dzīve dibinās uz pret-
statiem, tā Siliņš veido savus skatuves tēlus. (...) Vēl gribas atzīmēt Siliņa meistarību 
dialoga veidošanā.

(...) Gluži nevajadzīga ir Siliņa reaģēšana uz kādu lasītāja vēstuli un tai sekojošās 
veco strēlnieku autora aizstāvēšanas vēstules, kam ar “Ķemermiestiņu” kā mākslas 
darbu nav nekāda sakara. Bez tam Uldim Siliņam kā autoram nekāda “uzsišana uz 
pleca” nav vajadzīga, lai runā viņa darbi. 

Es “Ķemermiestiņā” nekādas rupjības nevarēju atrast, un, ja kāds nezina, ka 
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lugā drāmatiskai darbībai ir  sava patiesība, kas ne vienmēr atbilst reālai patiesībai, 
lai nomirst nezināšanā!

Lieki ir arī “Ķemermiestiņa” piezīmēs autora dotie tēla raksturojumi, tie nu būtu 
jāatstāj režisoru un aktieru ziņā, jo tie taču arī ir mākslinieki.

(Es to darīju rūgtu piedzīvojumu vadīts. Režisors K. Gulbergs Anniņu gribēja 
pataisīt par Laimdotu. Nebūšot publikai simpātiska.)

Neievērojot minētos iebildumus, “Kade pārnāksi, bāleliņ” ir vērtīgs pienesums 
mūsu drāmas rakstniecībā. (Luce Ņ. Ulža Siliņa lugas. 1984. g. oktobris)

***

Lūcija Bērziņa:

Ulža Siliņa lugas.
U. Siliņa aktiera un režisora spilgti dzirkstīgais talants ir pazīstams ne tikai lat-

viešu teātra mīļotājiem Austrālijā, bet par viņa spējām priecājušies arī citos konti-
nentos izkaisītie latvieši.

Aktiera un režisora dotībām nāk līdz arī rakstnieka talants un kopš 1966. g. lat-
viešu teātra skatuvēs ir parādījušās Siliņa rakstītās lugas. Jau vairāku gadu desmi-
tus Siliņš raksta arī bērnu lugas un kopš 1962. g. viņš smīdina Sidnejas latviešus ar 
humoristisku skeču savirknējumiem, ko pasākuši saukt par Kaleidoskopiem.

Siliņa humoristiskie skeči, kaleidoskopa mozaikas veidā pēdējos gados bijuši 
dziesmu svētku programmās Eiropā un Savienotajās Valstīs. (...) Krājums “Kade 
pārnāksi, bāleliņ” aptver četras lugas pieaugušiem un vienu lugu bērniem. Lugām 
pievinotas autora bibliografiskās piezīmes.

Četras lugas ir pietiekams skaits, lai varētu iepazīties ar kāda autora darbiem. 
Ko mēs šai gadījumā redzam?

Siliņa lugas temati visi skar latviešu dzīvi, sākot ar 1. PK un beidzot ar tagadējo 
trimdas laiku. Visas nodarbojas ar problēmām, kas latviešiem ir tuvas, gan tās ne- 
atrisinādams, bet ierosinādams lasītāju-skatītāju uz pārdomām.

Siliņa lugas varētu saukt par “modernām” lugām, kurās drāmatiskajam kon- 
fliktam piešķirta pavisam nenozīmīga loma, konflikts ir vāji izjūtams, bet lugas  
balstās spilgti krāsainajā dialogā, ar kā palīdzību autors spēj radīt laikmetam un vi- 
dei raksturīgu gaisotni. Siliņa lugās konflikts arvien ir iekšējais konflikts, kas risināms  
vienai personai, kurai jāizšķiras par savas rīcības pareizību. Katru Siliņa lugu 
papildina un bagātina vairākas blakus personas, kas konfliktā nav iejauktas, bet 
lugai dod nokrāsu ar savu oriģinālu, asprātīgu, dzīvu dialogu.

Vienīgā luga, kur Siliņš risina spēcīgu konfliktu, ir “Kade pārnāksi, bāleliņ” –  
manuprāt formas ziņā vislabāk konstruētā luga. (...) Daumanta Silabekas iekšējais 
konflikts nav tikai viena latviešu sabiedriskā darbinieka konflikts, tas nav arī vienas 
organizācijas konflikts, bet tas ir visu trimdas latviešu konflikts (ieskaitot autoru), un 
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tas dara lugu laikmetīgu, drāmatisku un  interesantu.
Romantiskajā un šarmantajā lugā “Vēstules no dzimtenes”, kas ir piedzīvojusi 

lielus panākumus latviešu skatuvēs, iekšējo cīņu autors liek izcīnīt lugas varonei  
Annei, piespiežot viņu izšķirties vai precēt neinteresanto Volfgangu Mitriķi, vai 
iznesīgo leģiona leitnantu Aigaru Melnsilu. Pēdējā brīdī Anne izšķiras par jauno 
Aigaru, lai gan šāds atrisinājums skatītāju pārliecina tikai pa daļai. Skaistā Anne 
Birze, kas ir arī gudra un, autoram pieminot, ka viņa ir universitātes mācības spēks, 
Aigaru Melnsilu pazinusi tikai 24 stundas. Motivācija Annes lēmumam šķiet par 
vāju. Nepārliecina arī tas, ka izskatīgā un talantīgā Anne varēja saderināties ar 
Volfgangu Mitriķi, kam autors devis vairākus komiskus rakstura vilcienus.

Lugā “Pilsoņa Avota lieta” autors iekšējā konfliktā ierauj latviešu izcelsmes 
amerikāņu žurnālistu Džonu Pītersenu (dzimušo Jāni Avotu), liekot viņam izšķirties, 
vai iemainīt vienreizēju vērtīgu manuskriptu par soda nometnēm Padomju Sa- 
vienībā pret savas meitas brīvību un izkļūšanu no okupētās Latvijas. Kas vērtīgāks – 
vai manuskripts par tūkstošiem vergu nometņu likteni vai paša meitas brīvība? Šeit 
autors izvairās no konflikta atrisināšanas un nobeidz lugu, liekot skatītājam pašam 
izšķirties, kas Pītersenam būtu bijis jādara.

Nekāda īsta konflikta nav autora pirmajā lugā “Ķemermiestiņā”, jo par konflik-
tu, kas būtu izaudzis no iepriekšējas darbības, nevar saukt lugas beigās piekabinā-
to skatu ar krievu muižnieku Semjonovu. Lugai “Ķemermiestiņā” ir prozas darba 
drāmatizējuma forma.

Ja U. Siliņš maz uzmanības pievērš konfliktiem un lugu uzbūvei vispārīgi, tad 
jāizceļ viņa lugu spēcīgais un interesantākais elements – dialogi. Viņa neparasti 
dzīvā un krāsainā valoda dzirkstī un žilbina un rada skatītāja iztēlē autoram vēlamo 
noskaņu un atmosfairu. Tā lugā “Ķemermiestiņā” latviešu strēlnieki ar savu sulīgo, 
raupjo, laikmetīgo žargonu parāda augošo pašpašapziņu latviešos un liek nojaust 
Pirmā pasaules kara frontes tuvuma drausmīgo, bet tomēr kādu cerību pilno atmos-
fairu.

Lugas “Vēstules no dzimtenes” popularitāte pa daļai izskaidrojama ar vācu 
okupācijas atmosfairas radīšanu, kad krievu karaspēka tuvošanās latviešos vēl 
nekādu paniku neizraisīja.

Ar savu laikmetam raksturīgo žargonu, ko Siliņš lieliski izpētījis, vajadzīgo kon- 
fliktu rada skolniece Inga, Annes konflikta izraisītāja.

(Man nekas nebija rūpīgi jāpēta. Es esmu tā laika bērns.)
Lugā “Pilsoņa Avota lieta” okupētās Latvijas žargonu lieto alkoholiķis  

Pēteris Avots un viesnīcas stāva pārzine Kūkumiene, kas slepeni nodarbojas ar 
melntirdzniecību.

Pēdējā lugā “Kade pārnāksi, bēleliņ” Pablo Bustamentes runas veids mainās 
līdz ar lomu, ko viņš ikreiz tēlo.

Lasot Siliņa lugas, paliek iespaids, ka autoram šāda krāsaina dialoga radīša-
na “dodas rokās” pavisam viegli un nepiespiesti. Tomēr strēlnieku žargons ir tik  
autentisks (Vija Sieriņa SLB apkārtrakstā Ritums atkal domā, ka strēlnieku valoda 
likusies samākslota), vācu okupācijas gadu latviešu vārdu krājums tik pārliecinošs, 
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ka grūti iedomāties, ka šāds dialoga nav prasījis pamatīgu sagatavošanas darbu.
Lugai “Ķemermiestiņā” seko garākas bibliografiskas piezīmes, par kurām 

lasītājs varētu šaubīties vai tādas bija vajadzīgas, jo piezīmēs izteiktie uzskati laika 
gaitā zaudējuši savu nozīmi.

Luga “Didzis un sargeņģelis” ir pasaka par zēnu, kas sargeņģeļa pavadībā  
aizlido uz dažādām vietām un piedzīvo raibus notikumus. “Didzis un sargeņģelis” ir 
latviešu bērnu literatūrā vērtīga luga.

Uldis Siliņš rāda latviešus, kādi ir viņi šodien. Varbūt mēs paši savas dzīves 
konfliktus nesaskatām un tos nevēlamies redzēt? Vai var pārmest drāmatiķim, ka 
viņš šo konfliktu trukumu mūsu dzīvē ir apgleznojis ar dzirkstīgu, šarmantu humoru? 
(Bērziņa L. DV Mēnešraksts. 1984. g., Nr. 6)

Skolotāja Vija Sieriņa SLB mēnešrakstā Ritums:

Dāvana Teātra festivālam
Pirms pāris dienām man klēpī iekrita vēl pavisam kūpoša grāmata no Koški-

na “krāsns” – Ulža Siliņa “Kade pārnāksi, bāleliņ”. Tā bija tik svaiga, ka to vēl 
nebija skārusi ne iesējēja adata ne viņa līmes pindzele. Pat vāka nebija, bija tikai 
apvalks ar vingri uzrakstītu titulu. Izstrēbu saturu vienā rāvienā. Vai bija labs? Tā 
kā luga no autora piezīmēm (kas bija ļoti intresantas) spriežot, ir jau diezgan ap-
strādātas apkūlībās, kritiķu graizītas, lietpratēju aizstāvētas un tautas skatītas visās 
pasaules malās, tad necentīšos sacensties ar ekspertiem. Viens kritiķis var no pirksta 
izzīst vairāk nekā desmit autoru uzrakstīt. Tad nu gribu atzīmēt tikai savus pirmos  
iespaidus, lugas lasot.

Vislielāko baudu sagādāja “Vēstules no dzimtenes”, kas, manuprāt, ir nevien 
paliekošs pienesums latviešu literatūrai, bet arī mūsu nesenās vēstures izpratnei, 
meistarīgi atveidojot 2. PK gaisotni Rīgā, kur arī pat tai laikā esmu augusi. Tādi 
tipi kā kalpone Amālija, Bīriņš, Inga var cienīgi nostāties blakām Blaumaņa tēliem.

Manuprāt, kritiķi ir nošāvuši buku, lugu noniecinot, ka tā radusies kādas filmas 
ierosmē. Videi un tēliem ir tipisks tā laika kolorīts un kā tādi ir autora oriģināls de-
vums. Arī Gēte Fausta sižetu aizņēmās.

“Ķemermiestiņš” nepārliecināja, un strēlnieku valoda likās kaut kā samākslo-
ta. Autoram nebija izdevies Ķemeru Anniņā iepūst dzīvību. Visizteiksmīgākais šķita  
igaunis Kurats.

“Pilsoņa Avota lietā” darbība ritēja ļoti spraigi, un varoņu dilema bija spilgti 
izgaismota, bet interesantākais tēls arī šai lugas darbībai mazsvarīgā Kūkumiene, 
kas lieliski parādīja padomju cilvēka rakstura īpašības. (...)

“Kade pārnāksi, bāleliņ” ir vienīgā luga, ko esmu redzējusi uz skatuves, un tā 
mana iztēle jaucās ar aktieru interpretāciju. Vai tas labi vai slikti – par to var de-
batēt. Situācija laikmetīga, komplicēta un savā ziņā sirrealistiska, jo trūkst izskai-
drojums atkārtošanās skatam.

Un beidzot, “Didzi un sargeņģeli” lasot, nopriecājos, ka šī gada Sidnejas pa-
matskolas un 6. klasēm būs lieliska izspēlēšanās un skatītājiem oktobra sarīkojumā 
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sirsnīga izsmiešanās šo lugu skatoties. (...)
Ņemot vērā izdošanas nekomerciālos apstākļus, grāmatas apdare ir ļoti laba un 

bija tiešām vērts to lasīt. Gaidīsim, kad parādīsies Siliņa pārējās lugas, ir sevišķi 
Kaleidoskopi.

Un visbeidzot Rasma Birzgale Laikā, cita starpā raksta:

Kade pārnāksi, bāleliņ.
Uldis Siliņš, līdzīgi savam laika biedram un kollēgam Gunāram Griezem San-

francisko iepazinies ar teātra prasībām tieši darbā. Jādomā, ka tieši tāpēc viņš 
pievērsis īpašu uzmanību veiklam, apsviedīgam dialogam un rautam darbības ri- 
sinājumam, kā arī izmantojis vienu otru drāmaturģijas “triku” skatītāju intereses 
kāpināšanai. Krājumā oriģinālākie darbi ir “Pilsoņa Avota lieta” un “Kade pārnāk-
si, bāleliņ”. (...) Siliņam izdevies jo iespaidīgi notēlot “draudzīgo parunāšanos” 
čekā, kā arī uzburt baiļu un izspiegošanas gaisotni, kas paņem padomju cilvēku gan 
trūcīgā komunālā dzīvoklī, gan lepnā tūristu vienīcas istabā.

Ne tik pārliecinoši autoram īstenojas autora ieceres lugā “Kade pārnāksi, 
bāleliņ”. Var jautāt (...) vai tiešām nepieciešama slepkavība vai terora akts, lai 
apliecinātu dzimtenes mīlestību? Vai šādai slepkavībai ir vispār kāda jēga? (...) Te 
slēpjas lugas argumenta galvenais vājums.

(Laba iebilde, bet autors uz šo lietu skatās no cita redzes leņķa. Kaut kas ir teikts 
par Daumanta patriotiskām runām, kas viņam tagad būtu jāapliecina ar darbiem. 
Mana kļūda, ka es neesmu citējis nekā no viņa runām. Tas ir lugas mīnus)

(...) Lugas personāžs sarunu gaitā aizskar vairākas nopietnas trimdas sabie-
drības problemas. Diemžēl, tas notiek tikai ar dažām virspusējām frazēm, pie tam 
diezgan juceklīgā veidā. Arī te varētu vēlēties dziļāku ieskatu un skaidrāku domu 
līniju. Citādi luga veidojas drāmatiski spraiga ar daždažādiem pārsteiguma mo-
mentiem, kas līdzīgi atjautīgam kriminālstāstam neļauj skatītāja interesei ne mirkli 
atslābt. 

Pie pārsteigumiem jāpieskaita arī mīklainā sulaiņa identitāte. Tāpat kā J. B. 
Prīstlija pazīstamā luga “Inspektors nāk”, tā arī Siliņa “Kade pārnāksi, bāleliņ” 
beidzas tur, kur sākās, šoreiz tik ar reālās personas ierašanos notikuma vietā. Citiem 
vārdiem, iepriekšējos skatos redzētais Siliņa sulainis tāpat kā Prīstlija inspektors ir 
bijuši tikai cilvēka sirdsapziņas balss.

Līdz šim visplašāk izrādītais Siliņa skatuves darbs ir komēdija “Vēstules no 
dzimtenes”, ko pats autors jokodamies apzīmē par zagtu. Četrdesmito gadu vidū 
Ņujorkas Brodvejā ievērojamus panākumus guva Normana Krasnas luga “Dārgā 
Rūta”. (...) Lugas sižets un spilgtie raksturi iekaroja vietu arī filmā, kas tad nu iero-
sinājusi Siliņu notikumus lokalizēt un pārcelt intrigu uz Rīgu 1943. gadā.

Šī katrā ziņā bijusi laimīga doma, jo latviešu leģionārs un Kurzemes cietoksnis 
ir jēdzieni, kas izraisa mums īpašas sajūtas, piešķirot vieglajai amerikāņu komēdijai 
jaunu smeldzīgu dimenziju.
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Luga “Ķemermiestiņā” tēlo latviešu strēlnieku izdarības kādā atelpas brīdī fron-
tes aizmugurē. Autora piezīmēs Siliņš pastāsta savu aizraušanos ar šo laikmetu. (...) 
Apgūtie materiāli tad nu iestrādāti romantiskā spēlē, kas saista ar laikmeta kolorītu 
un krāsainu tipa galeriju.

Jāpiebilst gan, ka šie tipi nav visai oriģināli. (...) Ķemeru Anniņas amerikāņu 
variantu, t.i. krogus meitu ar “zelta sirdi” esam skatījuši neskaitāmās kovboja 
filmās. Taču visiem, kas kādreiz aizrautīgi dziedājuši “Ķemermiestiņu” var interesēt 
Siliņa versija par šīs daudzinātās sievietes likteni.

Strēlnieku dzīres, “prieki un bēdas” Anniņas riteņkrogū notēlotas dzīvi un ti-
cami. Vienīgi slepkavība pēdējā cēlienā labi neiederas vispārējā ar vieglu sentimen-
tu iekrāsotajā gaisotnē.

“Didzis un sargeņģelis” ir pasaku luga 8 ainās. Katra aina parāda kādu dēku, 
ko piedzīvo 11 gadus vecs puika Didzis un viņa sargeņģelis, kurš izskatās kā vīrelis 
ar vecu novalkātu cepuri, apnēsātiem vadmalas svārkiem, ar ne sevišķi baltiem 
spārniņiem un gaismas apli, kas galīgi sašķobījies.

Šis enģelis ir pavisam neizdarīgs un bieži nonāk ar Didzi mainīgās lomās, t.i. 
zēnam jāglābj viņš no visādām nepatikšanām. (...) Tas viss izraisa komisku situāciju, 
ko vēl izceļ un papildina teksta asprātības. (...) Luga uzrakstīta bez didaktikas. Viss, 
ko Didzis iegūst no saviem raibi raibajiem piedzīvojumiem ir veselīgs miegs. Pro-
tams, modernā bērnu literatūra jau nekādu ētisku pamatdomu neprasa, taču lasītā-
jam, kurš audzis Brigaderes un latviešu tautas pasaku gaisotnē, šī elementa varbūt 
tomēr pietrūks.

Lugām pievienotas samērā plašas autora piezīmes, kas ne tikai sniedz faktus par 
darbu iestudējumiem, bet arī atklāj paša autora vēlmes, spriedumus, gandarījumus 
utt, tā sagādājot vēl pamatīgāku ieskatu viņa personībā.

***

Latviešu preses biedrības un SLB apgāda propogandas raksts Ritumā.

Uldis Siliņš un viņa lugas.
Uldis Siliņš ir nevien pazīstams, bet vēl vairāk – viņš ir iecienīts pie mums Aus-

trālijā un visā brīvajā pasaulē. Pie tam trīskārtēji – kā lugu rakstnieks, aktieris un 
humora žurnāla “Rūgtais Apīnis” redaktors. (...) Vēl nesen Jaunajā Gaitā iespieda 
Siliņa jaunāko lugu “Kade pārnāksi, bāleliņ”, kopā ar plašu interviju, tādēļ ir grūti 
par mūsu slavenību kautko jaunu teikt. Viņu pašu iztaujāt nav viegli, jo no maizes 
darba Telekoma Benkstaunas birojā viņš dodas tieši mēģināt Teātru festivāla lugu 
“Sidraba šķidrauts” vai Minstertes dziesmu dienu lugu “Kurrpurrū” vai arī pabēg, 
lai rakstītu jauno lugu 34. KD Tasmānijā, vai lasītu pēdējās korektūras RA 57. nu-
muram.

Varbūt kāds iedomāsies pajautāt, kāpēc par tik pzīstamu un aizņemtu personu vēl 
jāraksta? Nu protams tādēļ, ka Latviešu preses biedrības un SLB kopējais apgāds 
izdod U. Siliņa lugu krājumu, kas 346 lpp. ietvers 5 lugas, autora piezīmes, Ausmas 
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Mednes rakstu, fotogrāfijas un Džema Krīva zīmētu autora portretu.
Grāmatu domāts kristīt Austrālijas latviešu teātru festivāla laikā. Tā iespiešanā 

un salikšanā 7 dienas nedēļā iesaistīti 20 aktīvi un mazāk aktīvi sabiedriskie darbi-
nieki ar SLB valdes priekšsēdi Vidvudu Koškinu priekšgalā, kura uzdevums ir 
nevien rūpēties par grāmatas pavairošanu 400 eksemplāros, bet arī par klaušinieku 
paēdināšanu.

Kāds gudrs vīrs ir teicis, ka mākslinieks nevar radīt viens bez sabiedrības at-
balsta. Tādēļ aicinām atbalstīt Uldi Siliņu, izpērkot visus lugu sējuma eksemplārus, 
lai viņam rodas spars un sajūsma rakstīt jaunas lugas otram sējumam. Piesakoties 
laicīgi līdz festivālam sējums maksās $ 13.00, vēlāk – $15.00.

KĀDS VELNS MANI DĪDIJA LĪST UZ TĀS GALERAS

Šis teksts ir no Moljera lugas Skapēna nedarbi un attiecas uz mani. Šogad Kultūras 
dienas ir Tasmānijā, kur latviešu pulciņš ir ļoti mazs un tāpēc rīcības komitejā ir 
kooptēti arī daži ārštatnieki, kā piemēram mana drauga Zemīša laulene Ināra.

Es tieku aicināts rakstīt KD lugu, un es, trešās šķiras plānprātiņš, apsolu!!! (Varē-
tu teikt: pirmās šķiras plānprātiņš, bet man šķiet, ka trešā šķira ir plānprātīgāka nekā 
pirmā) It kā man nebūtu diezgan, ko darīt! Rūgtais Apīnis, Tu esi Minsterē, mans 
draugs, Kaleidoskops 1984, arī Aspazija nevar bez manis iztikt Sidraba šķidrautā.

Šis tas galvā , šis tas uz papīra, bet luga nerakstās. Lūdzos Inārai:  Neturi mani pie 
vārda. Es spēju uzražot tikai mēslu! Visi mani lūgumi un argumenti krīt uz kurlām 
ausīm. Zemītis ir noprecējis granīta gabalu. Man tiek darīts zināms, ka rīcības 
komiteja no manis sagaida lugu un raibo uzvedumu arī, abus SLT izpildījumā.

Nu ko, es esmu ķezā.
Viens no maniem projektiem bija kādreiz rakstīt par Tomsonu Gusti. Varbūt stās-

tu, varbūt lugu, varbūt nerakstīt nemaz.
1930. gados Carnikavā pāri Gaujai uzcēla dzelzceļa tiltu. Pie tā strādāja arī 

kāds jauns students, Guste viņā samīlējās, abi norunāja precēties, bet tikai tad, kad 
līgavainis būs pabeidzis studijas. Līgavainis beidza studijas, apprecēja kādu citu, un 
Guste sajuka prātā.

Vācu laikā, kad sākās mentāli slimo pacientu nogalināšana, Guste līdz ar citiem 
slimniekiem bija kaila dzīta pa sniegu uz nošaušanas vietu. Bet dažkārt slimniekus 
bija iespējams izglābt, ja viņus izņēma no sanatorijas un turēja mājās. Šī nu bija 
mana izmisumā izvēlētā tēma.

Manā lugā (virsraksta vēl nebija) iespēja glābt meitu tiek piedāvāta arī Gustes 
tēvam, vietējam policistam Akmenim, ļoti nesimpatiskai personai.

Kad pērkona negaisa laikā policijas leitnanta Ģirta Akmeņa viesistabā ierodas 
misteriozais Dr. Sauleskalns, nav grūti uzminēt, ka Ģirta dzimšanas dienas svinībām 
būs neparastas beigas.

Pamazām atklājas, ka visiem svinību dalībniekiem ir kāds rūpīgi glabāts 
noslēpums, kas izrādās viens ar otru saistīti. Vai Dr. Sauleskalns ir psihiatriskās 



134

slimnīcas ārsts vai Tā Kunga eņģelis, tam pirmajā variantā īstas atbildes nav.
Es lugu nosaucu par Ir akmeņi raud – vingrinājums minorā.
Luga oriģinālā versijā tika iespiesta Jaunajā Gaitā un Dr. V. Hausmaņa Trimdas 

lugas II. Tā ir uzvesta Austrālijā, Kanādā, ASV, Zviedrijā, Anglijā un arī Latvijā. Pēc 
Vēstules no dzimtenes šī ir mana visvairāk spēlētā luga.

Pirmās versijas teksts mani nekad nav apmierinājis, un es lugu 1990. gados uz-
rakstīju angliski – Even stones cry un to, ņemot par pamatu, uzrakstīju otro latviešu 
variantu, kas tika izdots Ievandas apgādā, 1998. g. Rīgā.

Dr. Sauleskalns kļuva Dr. Eņģelis no angļu Dr. Angel.

***

Režisors Imants Sveilis, jaukā sadarbībā ar autoru, aktieriem martā uzved Kalei-
doskopu, 1984.

Tikai pirms septiņiem mēnešiem likās, ka kaleidoskopi Sidnejā savu laiku varētu 
būt pārdzīvojuši, raksta A. Ploriņa AL. Par to, ka tas tā nav, liecinās katrs šī gada 
martā izrādītais Ulža Siliņa rēvijas apmeklētājs. Kaleidoskopa 1984 apmeklētājus 
pārsteidza un sajūsmināja jaunu ideju bagātība, liels parodiju birums, jau vairāk 
izsmalcinātas asprātības iezīmes satīrā un humorā, un mūsu labāko aktieru spraigā 
spēle: izlases ansamblis, tikai 11 tēlotāji, ieskaitot Melburnas viesi (J. Zemīti) un 
Uldi Siliņu pašu palīgiem, pilnībā izmantoja skopos dekorātīvos līdzekļus (aktie-
ru karikatūrām apzīmētas atvelkamas un aizvelkamas plāksnes, podestus, klučus 
sēdēšanai un dažāda rakstura zīmējumus) bija izveidojis krāsu bagātu, dzīvu izrādi, 
kurā gandrīz nebija nemaz atslābuma, pelēkuma. Prieks un labsirdīgs humors (arī 
satīrā) dzirkstīt dzirkstīja no asprātīgā teksta brīvi plūstošā valodā.

Kaut arī ar dažām asākām bultiņām prologā minēta doma, ka “trimdas sabie-
drībai nav vairs šances, ja nerādīsim mazliet tolerances”, caurmērā noteica arī visa 
Kaleidoskopa raksturu.

Pilns prologa dziesmas teksts:

Sveiks, sveiks, hallo,
Kā klājas jums?
Ir prieks jūs redzēt
Šeit pie mums,
Lai pildās nams
Kā bišu strops-
Ir Kaleidoskops 1984!

Te rādīts tiks,
Kas bijis, būs,
Vai Riten’s atkal
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Priekšnieks kļūs?
Kurš kuram ienaidnieks,
Kurš draugs,
Kam pa galvu jauks?

Bet trimdas sabiedrībai nav vairs šances,
Ja nerādīsim vairāk tolerances!

Viens otru noliek,
Zākā, peļ
Un pielūdz savu
Zelta teļ‘
Un teic uz savu
Savieti:
Kas tu par pravieti!

Ak, Kungs un Dievs,
Ak mī un žē,
Vāc naudu atkal 
LĀ JOT ZĒ,
Un draudzes
DV, LFN –
Lai iet pie veln’.

Bet tautas nākotne ir jūsu rokās!
Tik muļķīt’s ziedo, gudrais pazūd kokos!

Kur ubi ben’,
Tur ir patrī,
Kur Jānis – Džons,
Un Jāna – Džīn’.
Un svešums zied un
Svešums zeļ –
Kā lai to peļ?

Sveiks, sveiks, hallo,
Kā klājas jums?
Ir prieks jūs redzēt
Šeit pie mums,
Lai pildās nams
Kā bišu strops –
Ir Kaleidoskops 1984!
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Tā Lijas Veikinas parodija melodeklamācijā (jauka saskaņā ar Ērika Luča kla-
vierpavadījumu) par Ellu Kreišmani un Pīlādžkoku bija uzjautrinoša patīkama, un 
tās rezultātā autores grāmata būs drošvien jau izpirkta, turpina A.Ploriņa.

Patīkama?!! Ja es būtu zinājis, ka Kreišmane ieradīsies uz pirmizrādi,  
melodeklamācija rampas gaismu nebūtu ieraudzījusi. Tiesa, es viņas stāstu grāmatu 
augsti nevērtēju, bet, Dievs, cik man bija neērti! Es tiešām brīnos, ka recenzenti  
nepienagloja mani pie masta.

Pēc izrādes es centos no viņas turēties prom, cik tālu vien iespējams.
Te būs no mana Es un pīlādžkoks tikai viens pants. Spriediet paši!

Es sēžu dārzā zem pīlādžkoka,
Te kaut kas man uz galvas birst!
Vai pīlādž og’s? Nē, pelēks zvirbul’s,
Kā drīkst viņš man uz galvas ...

Gluži meistarīgs bija Ivara Apeļa veidotais, mazliet stilizēts un modernizēts  

Skečs Tobago SLT uzvedumā Kaleidoskops 1984. No kr. – Valda Līce (pretī Apelim), ar grabuļiem rokās 
Ivars Apelis, Ēriks Suķis, pārējās neatpazītas. Attēls no SLT arhīva.
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nemirstīgā Blaumaņa Joskes tips parodijā par Franku Gordonu. (Franks Gordons, 
žurnālists no Izraēlas, bija lekciju turnejā pa Austrāliju.)

Skečā “Utfarten un Infarten” Anita Apele jo sekmīgi akcentēja Ileānas Pēterso-
nas personības raksturīgumu.

“Graši dzied” – ļoti sirsnīga, draudzīga Ivara Apeļa un Ulža Siliņa parodija 
dziesmā.

Arī ar Tobago mums vēl ciešas saites, saskaņotām kustībām dejā jaukas, gracio-
zas Tobago meitenes bija Anita Apele, Lija Veikina un Ilona Sauka-Brūvere.

Un ar Sidnejas kantīnes Kungu tēju (konjaks plus tēja) Jānis Grauds iekārdināja 
skatītāku rindās pat dāmas.

Pilns humora un asprātības L. Veikinas un J. Zemīša izpildījumā bija papagaiļu 
ieteikums mūsu valodas saglabāšanā skatā “Putnos mūsu nākotne”.

Skatītājus savaldzināja parodija par mūsu etniskā raidītāja programmu “Mazs 
bij tēva novadiņis”. Atmiņu stāstījumā visas vietas, apkārtne, visi notikumi “pama- 
zināti” tādā mērā, lai tie ietilptu mazajā, tukšajā, neievērojamā, bet ļoti mīļajā Aiz-
durves pagasta telpā.

Tāds tukšums,
Nav itnekas,
Tāds tukšums,
Bet cik mīļš man tas!

Programmas pieteicējs (U. Siliņš) – lēns, nopietns un it kā lētticīgs – ļoti komisks. 
L. Veikina raidītāja mikrofonā ar tādām nomaļnieku, aizdurviešu balss nokrāsām, ka 
likās slatītāji nevarēs beigt smieties.

Turpretī skečs “Tālavas taurētājs” bija kā vilks jēra izskatā, ļoti skaudra 
satīra par to, kā Tālavas taurētāja situācijā reaģētu šīs dienas latvietis. Intervētāja  
(U. Siliņa) nopietnos jautājumus par taurētāja atmiņām, pēdējais (J. Zemītis) sen-
latviešu karavīra apģērbā tikpat nopietni un ar lielu atsaucību atbild – tikai te visi 
pazīstamie ideāli ačgārni.

J. Zemīša veidotā Tālavas taurētāja atklātība, lietišķums bez pārspīlējuma, bet 
ārkārtīgi komiski; arī intervijas kulminācijā, viņam uztraucoties par  to, ka pūsdams 
to “sasodīto tauri” nebija dzirdējis, ka viņam piedāvāts zelts.

Ar sevišķi gaišu humoru un asprātībām publiku nebeidz smīdināt svešu tautu 
“Brūtganu izglītošana” latviešu paražās un tradīcijās.

U. Siliņa lieliski uztvertās indiešu, itāļu un japāņu īpatnības tikpat lieliski 
iedzīvinātas skatuvē.

I. Apelis – nopietnais, pieklājīgais un centīgais japānis Kanaka Micubiši,  
J. Saldums – dzīves priecīgais, bezbēdīgais itālietis Salvatore Tuttfrutti un par pēdē-
jā izdarībām šokētais, savā īpatnējā kultūrā izsmalcinātais indietis Ramons Čara-
vamuttu – U. Siliņš, skolotāja – L. Veikina (Alma Rijaspriekša).

Visu saspēle ļoti dzīva, pilna asprātīgām komiskām situācijām, Jānim Saldumam 
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padarot skeču sevišķi baudāmu.
Divertismentos par pazīstamo sludinājumu temu “Kiss a non-smoker and taste 

the difference” (Noskūpsti nesmēķētāju un izbaudi starpību) visās variācijās publiku 
smīdināja Ilona Sauka-Brūvere.

Nepārspējams franču akcents un temperamentīgas izdarības, L. Veikinai nesātīgi 
šķaidoties ar smaržām, skečā “Franču smaka”.

Savā ziņā iespaidīgs laika kavēkļa numurs bija “Beverīnas dziedonis”, Imanta 
Līča roka stilā komponētā mūzika, labi iestudētā, izteiksmīgi L. Veikinas, A. Apeles 
un U. Siliņa roka ansambļa izpildījumā.

Senlatviešu muzikālo grāvēju parādē No 5 – Bļāviens no loga.

Dziedoņu grupa ar koklēm kā ģitārēm rokās:

Zaļi meži, lillā sili,
Vidū Beverīnas pile,
Apkārt vijas uguns josta,
Estipois tur siro posta,
Beigas klāt, ja ne rīt, tad parīt,
Ko būs līdzēt, ko būs darīt?

Puse jau uz nāves gultas,
Tā kā spāres lido bultas,
Piles pakšķi deg kā sārti,
Kara cirvji kapā vārtus
Vai, vai, vai un trim, trim, bimbā,
Esam ķezā, esam dimbā!

Beverīnas dziedonis izlēc no aizkulisēm:

Izlec logā zilās džinās
Dziedonis no Beverīnas,
Bārdu apaugušu žokli,
Rokā dižo vaidu kokli
Vai, vai, vai un trim, trim, bimbā,
Kurš ir ķezā, kurš ir dimbā?

Visi:
Igauņpuikām pazūd duka,
Sitamie iz rokām šļuka,
Platas acis, vaigi palsi –
Kas par atbaidošu balsi!
Štopē nost! Spied ciet to tauri!
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Muti ciet! Ak, kas par bļauri!

Mežos pazūd vīri sveši,
Estipois uz Valku ķešī.
Augstu logā, zilās džīnās
Dziedonis no Beverīnas
Tāpat vien ar balsi tīru
Pieveic rungu, pieveic vīru.

Lūk, tur stāv viņš zilās džīnās
Dziedonis no Beverīnas,
Bārdu apaugušu žokli,
Rokā dižo vaidu kokli
Vai, vai, vai un trim, trim, bimbā,
Nav vairs ķezā, nav vairs dimbā!

Beverīnas dziedonis biju es.

Ērika Luča klavieru pavadījums pavisam piesaistīja publikas uzmanību.
Jānis Grauds interesanti un impozanti pieteica skatus, par tiem ar komentāriem 

jau iepriekš intriģējot skatītāju, bet viņam vēl stipri manāma galotņu noraušana 
vārdiem.

Tradicionālā klaču skatā – šoreiz atkal Luidži frizētavā – skatītājs gan dzirdēja 
L. Veikinas balsi, bet pašu ar bālu grimu un gaišu parūku bija gandrīz grūti sa- 
meklēt skatuvē ar tādu pašu fonu. Šeit krāsainākā mundierī tērptajai A. Apelei vis-
maz vizuāli nebija pretspēlētājas.

Bet mīnusu šai izrādē bija tik maz, ka tie rēvijas labo kopiespaidu nespēja ma- 
zināt. Katram skatītājam šai rēvijā bija par ko smiet, par ko padomāt, un  
katrs skatītājs tādu Kaleidoskopu gaidīs atkal. (Ploriņa A. Siliņa Kaleidoskops. AL,  
1984. g. aprīlis)

***

SLT vēlreiz uzved manu Vēstules no dzimtenes.
Šoreiz režisore ir A. Apele. Izņemot abus Apeļus, J. Saldumu un J. Pelšu, I. Sau-

ku-Brūveri, visi pārējie ir jaunie.
Par izrādi A. Ploriņa, cita starpā raksta:

Visi Sidnejas latvieši, kuri šogad apmeklējuši SLT izrādes, Džordža Orve-
la pareģoto baigo 1984. gadu ievadījuši ar priecīgu prātu un gaišiem smiekliem. 
Martā skatītājus sajūsmināja Kaleidoskops, aprīlī Daugavas Vanagu dienās komēdi-
ja “Vēstules no dzimtenes”. Abu sekmīgi jautro uzvedumu autors ir U. Siliņš. (...)

U. Siliņa asprātīgie dialogi, notikumu plānojums un aktieru krāsainā, dzīvā 
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saspēle izraisīja smieklus publikā un aplausu šaltis pat cēliena vidū. (...) Ansam-
blis pavisam ātri tika pāri mazam gausumiņam un spraigais, dzirkstīgais dažādu 
nokrāsu un akcentu bagātums lieku reizi pierādīja A. Apeles spējas režijā.

U. Siliņa “Vēstules no dzimtenes” publika silti apsveiks katrā laikā, bet jo sevišķi 
piemērota šīs komēdijas izvēle bija DV Dienu programmā. (Ploriņa A. Vēstules no 
dzimtenes. AL, 1984. g. jūnijs)

Starpbrīdī pie manis pienāk Ņina Luce, ne apsveikt, bet provocēt un smīnīgi pa-
klusām saka: Tad esi gan sarakstījis mēslu! (Varbūt, ka viņa teica “sūds”, – precīzi 
neatceros.) Es atbildu: O jā? Pasakiet to skaļi zālei.

Cik atceros, tad izrāde bija apmierinoša, bet tad man ir ļoti kritiska acs. Sevišķi 
mani kaitina neprecīzi atdotie teksti. Asprātības tad ir praktiski zemē nomestas. Es 
esmu novērojis, ka, pat ja aktieris teikumā samaina vārdu kārtību, joks ir pagalam. 
Bet mēģini to iestāstīt!

Par 1. DV dienām Austrālijā raksta AL arī A. Zariņš:

DV dienu rīkotāji teātra izrādei zinīgi bija izraudzījuši U. Siliņa 3 cēlienu ko- 
mēdiju “Vēstules no dzimtenes”. Kaut pirms gadiem jau Sidnejā redzēta, izrāde kopā 
ar viesiem bija pulcējusi 260 skatītāju. Bij. leģionāriem un vecākai paaudzei sirdis 
sildīja kara laika tēma ar cīnītājiem, spekulantiem un “UK” vīriem, bet pāri visam 
gozējās U. Siliņa humors. Skatītāji reaģēja katrai rindai un brīžiem bija jābaidās, ka 
ar smieklu brāzieniem sakaitinātie kaimiņi neaicina policiju. Izrādes beigās skatītāji 
un aktieri ar aplausiem sumināja klāt esošo lugas autoru. (Zariņš A. Pirmās DV 
Dienas Austrālijā. AL, 1984. g. maijs)

***

Ar M. Zīverta Kurrpurrū mēs piedalāmies AL 24. TF Sidnejā. Esam pamatīgi 
strādājuši, kaluši Zīverta tekstu verbatim. Viņa valoda ir īpatnēja, pagrūti iegaumē-
jama. Man ir stāstīts, ka Zīverts, spēlējot savās lugās, nemaz sava rakstītā teksta 
īpatnības neievērojot.

Antijs nav mana loma, bet es mēģinu darīt to labāko. Ja es nevaru būt labs, tad 
vismaz jāmēģina neizgāzties.

Nospēlējam. Grāmatā Spārnotie gadi rakstīts: 
Nevarēdams techniski izkārtot pēdējās ainas aizvešanu un parādīšanu Vācijā. 

I. Sveilis to bija atmetis. Tas atņēma Zīvertam raksturīgo prātojumu kopsavilkumu, 
ar ko viņš “šo laiku pasaku” bija pacēlis filozfiskā plāksnē, nostatot cilvēku dzīves 
blakus universam.

Pirmizrādē šī aina bija un, cik atceros, tā uz mūsu skatuves sagādāja problēmas.
Par mums Ploriņa cita starpā raksta:

Ulda Siliņa viscaur smalkiem vaibstiem iezīmētā spēlē risinās Antija iekšē-
jais konflikts starp dziņu atsaukties labam darbam, cilvēciskam aicinājumam un 
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dziņu bēgt “bušā”, bēgt no visa tā, kas viņu apgrūtina. Momenti, kad jātēlo spēle 
spēlē, no aktiera prasa it sevišķi daudz, un U. Siliņa Antijs pārliecināja arī tad. Pat  
vissmagākajos brīžos ar Abigailu skatītājs juta zināmu emocionālu Antija distanci, 
padarot Abigailas šaubas par viņu abu laimi ticamas un piešķirot izrādei intriģētā-
jus asprindzinājuma momentus.

Tikai retrospektīvi tas Antijs, kurš klaidoņa izskatā ieradās policijas iecirknī 1. 
ainā, rakstura izpausmē bija pārāk primitīvs, pārāk gauss un tūļīgs iepretīm tam 
īstajam Antiņam, kuru pēc tam ļoti izturētu redzējām pārējās ainās.

Abigailu vienkārši varētu interpretēt kā sarūgtinātu, histerisku sievieti-vecmei-
tu, bet Lija Veikina brīnišķīgā saspēlē ar Uldi Siliņu, iejūtīgi reaģējot Antiņam, 
pamazām vien attina viņas nelaimīgās dzīves uztīto kamolu, ļaujot kaut kur dziļi 
Abigailā saskatīt gaišu siltuma izstrāvotāju kodolu.

 Notikumos labi iekļāvās un apmierināja cilvēcības un filozofiskas pieejas līdz- 
svarojums Jāņa Grauda dotajam Abigailas ārstam Garikam. Intensīvi spēles mo-
menti, kas sevišķi saistīja, bija dialogs ar Antiju par Abigailas slimības stāvokli.

Pavisam mazo praktiskā policijas serežanta lomu raksturīgi, bet pārāk steidzīgi 
veica Juris Zemītis. (Ploriņa A. Prieks un skumjas. AL, 1984. g. jūlijs)

Atceros pēc izrādes sarunu ar Londonas Avīzes korespondenti Ņ. Luci. Viņa esot 
nākusi pārliecināties, vai es lomu varot veikt. Jā, varot un turklāt labi.

Es redzu no abu Klausu sejām (ALT), ka viņi tā nedomā, bet ir par daudz smalk-
jūtīgi, lai teiktu to skaļi. Viņi mani salīdzina ar G. Graudu, un no šāda salīdzinājuma 
es varu iznākt tikai zaudētājs.

Vēl TF piedalās ALT ar J. Viesiena Jānis Reiters, režisors G. Klauss un ALTA ar 
F. Hochveldera Bēglis, režisors M. Bumbieris.

Svētos rakstos stāv rakstīts: kas meklē, tas atrod. Kādreiz izdodas šo to atrast arī 
bez meklēšanas, kā piemēram, A. Zariņa rakstu par festivāla sīkumiem.

24. TF skatuvē redzēja mūsu teātra dūžus. Melburniešus reprezentēja Dzintars 
Veide, Guna Kūlniece. Māra Kaziņa, Gustavs Grauds, Gunārs Klauss, adelaidiešus 
– Ilga Puide un Miervaldis Bumbieris, sidnejiešus – Lija Veikina, Uldis Siliņš, Jānis 
Grauds un Juris Zemītis. Arī gados jaunākie: adelaidietis Jānis Lindbergs un mel-
burnietis Ero Pūpēdis ir piedzīvojuši skatuvnieki. Tomēr izrādes noskatījās nepilni 
pāris simti.

Kas atbaidīja mūsu teātra cienītāju tautiešu saimi? Lugu nopietnais raksturs, 
mazais tēlotāju skaits, garā nedēļas nogale ar golfu un makšķeri, dzimšanas dienu 
svinības, Saules Jostas ansambļa divas izrādes, Shell Folkloric festivāls, vecuma 
nespēks, nakts tumsa?

Vai varbūt vēl kāds cits un vēl nozīmīgāks aizbildinājums?
Kurrpurrū izrādes pēdējā cēlienā zālē ievējojās skābu kāpostu smarža. Skatītāji 

sprieda, ka Antijs (Uldis Siliņš) Abigailai (Lijai Veikinai) pudienās pa īstam sācis 
sautēt kāpostus. Tā būtu bijusi otrā reize, kad SLT izrādē pa īstam ēd kāpostus.  
Pirmoreiz tos vārīja Kārlis Gulbergs “Omartijas kundzes” izrādē.
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Šoreiz smarža nāca no SLT saimnieču festivāla teātrniekiem gatavotajām vaka-
riņām. Tad, ak nelaime, zālē sāka spiesties piedeguma dūmi, uz ielas sāka skanēt 
policijas mašīnu un ugunsdzēsēju sirēnas. Aktieri tomēr nezaudēja nervus, skatītāji 
palika sēdot, tikai pāris ziņkārīgo aizjoņoja paskatīties.

Noskaidrojās, ka aizdedzies šokolādes veikaliņš, kas atrodas tieši aiz latviešu 
nama skatuves. Festivāla veterāni ar labāku atmiņu teicās atceroties, ka šokolādes 
veikals ar noslēpumaino nosaukumu Treasure Island jau esot dedzis kādā no ie-
priekšējiem festivāliem.

Pēc Kurrpurrū izrādes LPB un SLB kopējais apgāds bija sadomājis kristīt tikko 
izdoto U. Siliņa lugu krājumu Kade pārnāksi, bāleliņ. SLB valdes priekšsēdis teica 
runu, kamēr kūmās stāvēja Erna Lēmane un Juris Zemītis. Pēdējais tomēr daudz pie 
vārda netika. Ernas Lēmanes kristību uzruna skanēja apmēram šādi:

Tu esi kristībās, mans draugs! Cik šādu grāmatu kristību Austrālijā ir noticis, to 
zina tikai Aleksandrs Zariņš. Man tiešām žēl, ka šīs svarīgās ceremonijas nekur nav 
dokumentētas. Nākotnes kultūrvēsturniekiem no tām būtu pirmās šķiras materiāls, 
ne tikai grāmatām, bet arī kaleidoskopiem.

Grāmatu kristīšanai mācītāji ir pretī. Kristīt varot tikai cilvēku, bet iesvētīt varot 
kā grāmatu, tā cilvēku, māju un jaunas mašīnas riepas. Šai gadījumā būtu pavi- 
sam loģiski, ja Ulža grāmatu svētītu, jo viņa lugas ir savā laikā jau kristītas, pat  
ugunskritības pārdzīvojušas – uz skatuves.

Pēc prof. Dunsdorfa domām jaunieši vēsturi mācās no daiļdarbiem. U. Siliņa 
repertuārs pilnīgi aizvieto vēstures grāmatas. Ķemermiestiņā attēlo 1. PK., Vēstules 
no dzimtenes – 2. P.K. Kade pārnāksi, bāleliņ izsaka mūsu trimdas varoņu garu un 
lustīgu dzīvošanu. Lugas iespiežot, autors ierāda, ka viņa gabali ir mākslas darbi, 
ko aktieri uz skatuves nolaiž dibenā. Aktieri domā, ka skatītāji tagad redz ar kādām 
briesmām viņiem uz skatuves jātiek galā, tā sakot, no drabiņām jāiztaisa mākslas 
darbs.

10. jūnijā Latviešu namā notika Austrālijas latviešu teātra apvienības pārstāvju 
sanāksme. Adelaides latviešu teātra ansambli pārstāvēja M. Bumbieris un J. Lind-
bergs, Austrālijas latviešu teātri – G. Grauds, G. Kūlniece, J. Kūlnieks, G. Klauss 
un E. Lēmane, SLT – I. Sveilis, K. Gulbergs, A. Siļķēns. L. Zemgale, K. Ābeltiņš,  
V. Dortiņa un E. Rodze-Ķīsele.

Galvenie lēmumi: 25. TF rīkos Adelaidē un līdz tam sagatavos brošūru par aiz-
vadītajiem festivāliem, LAAJ Kultūras daļai iesniegs protestu par to, ka festivāla 
laikā rīkoti citi lieli sarīkojumi, festivala paijas joprojām nepiešķirs, bet ierosinās 
publikā pārrunas par paijām.

Ar klusuma brīdi un piecelšanos pieminēja mirušo Pertas drāmatiskās kopas 
režisoru Arvidu Zīli.

Festivāla rīkotāji bija pieprasījuši no Australia Council Theatre Board pabalstu, 
bet tādu nesaņēma.

It plašas runāšanas par teātra festivalu rīkošanu nākotnē izraisījās teātru festivā-
la beigu vakariņās. Jautājumam, kā radīt lieāku interesi publikā apmeklēt festivā-
la izrādes bija vairākas atbildes. Ņ. Luce domāja, ka jāatjauno paiju piešķiršana.  
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E. Lēmane ierosināja festivālā rīkot jaunatnes teātra izrādi, J. Saldums – spēlēt 
komēdijas. M. Bumbieris pieminēja kādu Adelaides latviešu jaunieša izteiku –  
iebildumu pret “pastalu” teātra gabaliem, laikam domādams Blaumaņa u.c. latviešu 
autoru lugas ar lauku dzīves tematiem. Bet cik latviešu jaunieši vispār interesējas 
par teātri?

Visas 3 festivāla izrādes video lentā uzņēma Staņislavs Voike. (Zariņš A. Nedēļas 
piezīmes. AL, 1984. g. jūnijs.)

Kur tā ir tagad?

***

Septembrī A. Eglīša stāsts par mīlestību 2 cēlienos Pēc kaut kā cēla, nezināma. 
Režisors K. Gulbergs, dekorators V. Dzelzkalējs.

Kaut gan inscinējumam šoreiz pietrūka režisora K. Gulberga ierastā profe-
sionālā slīpējuma, kaut daudz no lugas potenciāla neiedegās īstā mirdzumā, izrāde 
tomēr deva iemeslu priekam vairāk nekā bēdām, raksta A. Ploriņa. (Ploriņa A. Pēc 
kautkā cēla, nezināma. AL, 1984. g. oktobris)

Uzteikti aktieri: K.Gulbergs, V. Zemīte-Dortiņa, L. Ozere, J. Čečins.

MINSTERES DZIESMU SVĒTKIEM GATAVOJOTIES

12. janvārī A. Kārkliņš (El Leton) man raksta:

Nu Kultūras dienu stresss aizmugurē. Varēsi atkal “mierīgi pārstrādāties”. 
Kamēr te ar Bronki (bronchītu) mocījos, uznāca radošā svēlme un atkal jauna Joku 
Dziesma dzima, vārdā “SERIJA”.

Ap to varētu automatiski rasties “skics” (ar transvestitiem, sikspārņiem, kvazi-
modo un citiem tipiem) Vai Tev tā dziesmiņa interesētu priekš Minsteres jeb pro-
gramma tur jav galīgi stabila?!?!

Ojārs Greste ir briesmīgi piestrādājis ar izlaišanu no maniem ieskaņojumiem 
(iespējams, domāta ieskaņošana kasetēs pārdošanai) Tas ir domāts kā priekšdarbs 
1985. gadam. (Tā tad turneja, kurā arī es būtu iejaukts, ir plānota 1985. g.)

20. janvarī es rakstu J. Muchkam:

Mums 1984. gads nav bijis sevišķi laimīgs. Lija un Sveilis abi slimnīcā uz operā- 
ciju. Lijai sieviešu lietas – nekas briemīgi nopietns, bet kas ar Sveili – nezinām.  
Cerams, ka nekas sevišķi ļaundabīgs.

Esmu ticies ar Dreimani, Kangeri, Grasi, M. Rozīti. Mālu ansambļa galvenais 
iebildums pret Tevi ir, ka Tu esi viņiem devis brīvas rokas lugas izvēlē un tad uzlicis 
savu veto.
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Viņi ir pārliecināti, ka var dot labāku izrādi (uzvedumu) nekā mēs. Man viņiem 
šai punktā jāpiekrīt, jo ar 4 cilvēkiem nekādu inscinējumu uztaisīt nevar. Kā jau 
drošvien zini, “Mālu Ansi” viņi tomēr uzvedīs.

Tagad par “Tu esi Minsterē, mans draugs”. (...) Baiba nav gribīga neko lielu 
rakstīt. Es viņai teicu, ka pašai skeči būs arī jāiestudē. Ja viņa galugalā rakstīs, tad 
apcels arī Tevi.

Kā tagad izskatās, tad visiem skečiem būs jānāk no mūsu puses. Manējie būs 
svaigi un interkontinentāli. Tos cenzēs Baiba Kangere. Bez skečiem mēs ar Zemīti 
sniegsim arī Dziesmu dienu ziņas, kas mainīsies no izrādes uz izrādi.

No izpildītājiem man ir: brāļi Graši, Atbalss, Jāna un Lilija, Kārkliņš (neesmu 
vēl oficiāli uzaicinājis).

Kas man nav, bet ko es gribētu:
TRĪS NO PĀRDAUGAVAS atrakstīja man bēdīgu vēstuli, ka Tu viņiem neesot 

atbildējis un ka viņi negribot doties nezināmā finacielā nākotnē. (...) Vai viņi man 
jānoraksta zaudējumos?

ĶELNES PRĀĢERI – es viņus gribētu lietot sākumā un beigās, kā arī viņu  
vijolnieku, bet Grasis teica, ka tad orķestris prasīs vairāk naudas, resp. griezīsies 
pie Tevis.

SAULES JOSTA sagādās par daudz lielas problemas – mēģinājumu laiki utt.

1984. g. 21. janvārī rakstu Andrim Kārkliņam (El Leton):

Sveiks, Andri!
Vēlu Tev visu to labāko Jaunajā gadā! Man nav ne laika, ne enerģijas komentēt 

Tavu iepriekšējo vēstuli, tāpēc lai paliek. Esmu bijis ļoti, ļoti aizņemts un tāds būšu 
visu šo gadu (drošvien līdz kapa malai). Tagad par piedalīšanos TU ESI MINSTERĒ, 
MANS DRAUGS. Man ir divi priekšnosacījumi. Ja Tev tie nav pieņemami, respektīvi 
Tu jūti, ka tiek ierobežota Tava artistiskā brīvība, tad vari mani pasūtīt d---t, un mēs 
katrs iesim savu ceļu.

1) manās rokās ir absolūta kontrole par dziesmu izvēli. Māksliniekam ir stin-
gri jāievēro viņam iedalītais laiks. Neviens nedrīkstēs dziesmas atkārtot vai sniegt 
piedevas, izņemot ārkārtējos apstākļos un tikai ar manu piekrišanu.

2) visi finansiālie darījumi ir starp mākslinieku un rīcības komiteju, un es tur 
absolūti neesmu iejaukts. Mans uzdevums ir sastādīt un novadīt programmu. Nekas 
cits.

Šinī brīdī es Tev varu piedāvāt vienu spotu (vietu), paturot rezervē vēl otru, ja 
tas būs vajadzīgs. Par to es izšķiršos pāris mēnešu laikā. Es no Tevis gribu šādus 
gabalus, Tavā izpildījumā:

Veckandava (ģitāre), Zvērēšanas dziesma, Man ir zirgs, Kaču. Bez tam Tev 
jāpiedalās noslēguma dziesmā (Maza, maza ābelīte).

Es gribētu zināt, cik ilgi iet Vec-Kandava? Vai Tev kas pretī, ja es Kaču illustrētu, 
nosēdinot uz sola pāris vecmeitas? Ja tās būs Lilija un Jāna, tad pāris pasāžas viņas 
varētu dziedāt līdz. Mēs varētu viņām nostādīt pretīm pāris veču. Jo vairāk es šo 
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dziesmu klausos, jo lielākas iespējas paveras.
Tātad – līdz ar šo Tu esi oficiāli uzaicināts piedalīties Dziesmu svētkos.  

Finansiālās lietas jākārto Tev pašam.

Jānis Muchks man 1. februārī:

Sveiks, draugs Uldi! Saņēmu vakar Tavu 20. janvāra vēstuli, to atplēsu vēlu, un 
man bija grūti iemigt.

Atkal sadomājos par to Māla Anša problēmu. Iedomājos, ka Tev stokholmiešu 
stāstījuši savu versiju un kā Tu, saprotamā kārtā, nevari “turēt manu kanti”. Ja šorīt 
šajā ietekmē vēlos vēl par to rakstīt, tad neņem ļaunā. Man nav daudzu, kam sirdi 
kratīt.

“Brīvas rokas” Mārai (Rozītei) tagad ir kļuvis galvenais arguments, ko lai tagad 
pierāda, kam lai ko saka.

Pulkstens bija 2 no rīta, alkohols privātā bārā pietika, ar Māru biju pierunājis 
stundas, diskutējot par cenzūru, Dziesmu dienu bez provokācijas jēgu, viņas “mes-
sages” nepieciešamību. Biju ar mieru pamest “Svētkus Skangalē”, ja Māra tos taisī-
tu. Diskutējām Indrānus, Skroderdienas, Mērnieku laikus un kā tos varētu moder- 
nizēt. Un viss tas beidzās ar manu teicienu: “Kuru no šīm klasiskajām lugām tu liktu 
priekšā, es par to iestāšos.” Un Māras atbilde: “Es tevi saprotu un nepiemānīšu.”

Un tad nāca Māla Ansis kā ultimāts. Kā šādu sarunu – ja arī būtu “aizmirsts” tās 
saturs, var uzskatīt par rīc.kom. “brīvām rokām”, man grūti saprast. Kā var aizmirst 
visas oficiālās sarunas gan pirms, gan pēc šīs nakts, arī nesaprotu. Nesaprotu tādā 
ziņā, ka negribu pieminēt jēdzienu “tīša provokācija”. Nu jā – jāpārdzīvo vien ir.

Atbildes Tev:
Baiba. Ja tu atzīsti viņas tekstus (arī, ja tie “apceļ” mani) par Tavai atbildībai 

atbilstošiem – o.k. Ja viņa “cenzēs”, vari arī Tu “cenzēt”. Asprātības vajadzīgas, 
cerams, varēs iztikt bez rupjībām.

Prāģeri. Lūdzu (...) lai Grasis Tev raksta. Ceru, ka principā vienosaties, ko Tu 
no viņiem gribi.

Trīs no Pārdaugavas. (...) Ceļu viņiem 3 nevaram atļauties maksāt. Drošvien 
viņu nebūs.

Bet es domāju, ka Tev pietiks programmas šā vai tā. (...) Lūdzu nesaki, ka baidies 
par teātra izrādi. “Cetri cilvēki ir četri cilvēki un M. Zīverts ir M. Zīverts. kaut tikai 
nebūtu slimību.”

8. februārī es rakstu J. Muchkam:

Sveiks, Lielais Jāni!
Paldies par Tavu 2. feb. vēstuli! Par mums Tev nav jābaidās- mēs esam much- 

kieši un stāvam Tavā stūrī, lai arī argumentā aktīvi nepiedalāmies. Noklausījies Bai-
bas Kangares stāstu, es to atstāstīju Zemītim, un pēdējais teica: “Es neticu, ka tik 
piedzīvojis administrators kā Muchks kādam dotu brīvas rokas.”
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Citiem vārdiem, mēs pieejam stāstiem ar sāli, un Tava reputācija mūsu aprindās 
absolūti nav cietusi.

Tā tad SLT stāv 100% aiz Jāņa Muchka!
Kad Baiba sacīja, ka grib rakstīt skeču par Tevi, es, protams, nekritu aiz sajūs-

mas gar zemi. Šī lieta pacēlās mūsu sarunas sākumā, un, ja es būtu teicis “nix”, tad 
mūsu saruna tur arī būtu beigusies.

Man faktiski Baibas nevajag, bet, paturot prātā Tavu vēlēšanos, lai sarīkojumā 
piedalītos arī eiropieši, es viņu aicināju. Es neticu, ka viņa šo skeču uzrakstīs. Es 
jau teicu, ka mēs to neiestudēsim. Viņai tas jādara ar saviem aktieriem. Es nekādas 
rupjības nepielaidīšu, izņemot, ja viņa ko iestrādā tekstā, man nezinot. Tekstu es 
redzēšu iepriekš.

Viņa tagad ir aizņemta ar bērnu un negrib daudz uzņemties. Esi mierīgs. Šī lieta 
ir zem manas kontroles. Es nekādu izrēķināšanos, atspēlēšanos nepielaidīšu.

Žēl par Pārdaugaviešiem, viņi ienestu lielāku dažādību, bet, protams, bez viņiem 
mēs varam iztikt.

Es esmu uzaicinājis A. Kārkliņu ar manis izmeklētiem gabaliem. Viņš bija ļoti 
priecīgs un apmierināts.

Ko man vajag no Graša, es esmu viņam izstāstījis.
Gribētu sākt vakaru ar nācienu cauri zālei, ar viņa orķestri priekšgalā. Tad iz-

mantot viņa vijolnieku, kas ir faķīrīgs (kopā ar prāģeriem vai atsevišķi) un noslēgt ar 
prāģeru “Maza, maza ābelīte”, publikai un aktieriem dziedot līdzi. Noslēgtos atkal 
ar gājienu cauri zālei. Grasis bija ieinteresēts, jo Maza, maza ābelīte ir tautasdeju 
vadmotīva dziesma, ko dejotāji dziedās kopā ar publiku. Ja to spēlētu mūsu vakarā, 
tad jau ap 900 cilvēku to būtu dziedājuši. Bet, ja nauda neatļauj, tad varam iztikt arī 
bez Piltenes (Ķelnes) prāģeriem.

Sveilis un Lija ir atkal uz pekām – sadakterēti. Mēģinam Kaleidoskopu 1984, 
no kura nāks TEMMD atsevišķi skeči, un paralleli arī Kurrpurrū. Zemītis brauc uz 
mēģinājumiem no Melburnas.

8. februārī kopēja vēstule no J. Muchka, kurā atkārtota SLT – rīcības komitejas 
vienošanās naudas lietās: mēs saņemam 5 brīvbiļetes (turpu-atpakaļ) uz Minsteri un 
6 biļetes vērtība tiek izmaksāta naudā, lai segtu Zemīša ceļa izdevumus uz mēģinā-
jumiem, brīva apmešanās 5 cilvēkiem (Zemītis pats maksās par viesnīcu), ēdienu 
kuponi Dz. dienu virtuvei, brīvbiļetes uz attiecīgiem sarīkojumiem.

J. Muchks man 21. februārī:

Sveiks draugs Uldi!
Paldies par tavu pēdējo jauko vēstuli! (...) Un tagad problēma. Teātra zālē pirm-

dien jānotiek mūsu galvenā atbalstītāja 60 g. jubilejas sarīkojumam. Mēs vienkārši 
nevaram teikt nē. (...) Vai Jūs tiešām nevarētu iztikt tikai ar otrdienu – mēģinājumam, 
dekorācijām? Bet tad Jūs neredzētu Atklāšanas gājienu.

Vai būtu kāda iespēja vismaz daļai no Jums (Tev?) atlidot vienu dienu ātrāk?
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Es rakstu J. Muchkam 6. martā:

Teātra zāles trūkums pirmdien – nekas briesmīgi traģisks nav noticis. (...) Lai kā 
arī nebūtu, mēs iztiksim. Amerikas turnejas mūs ir mācījušas būt ļoti elastīgiem un 
neuztraukties par niekiem. (...)

Vēl viens pārpratums. Kad mēs sākām runāt par Lindhofu, es domāju, ka tas 
ir naktsklubs. Līdz ar to ļaudis automatiski sēdētu pie galdiņiem, ēstu un dzertu. 
Sarunās ar Grašiem un Rozīti ir atklājies viens otrs nepatīkams aspekts – slikta 
akustika (pateicoties griestu veidojumam), trokšņaina apkalpošana un dažkārt ap-
dzērusies publika. Es Tev par šo lietu vēl rakstīšu, bet viens jau mums tagad ir pil-
nīgi skaidrs: mēs negribam zālē redzēt nevienu apkalpotāju pa sarīkojuma laiku. Ja 
mēs izšķirsimies, ka publika varēs palikt pie galdiem, tad dzērienus varēs pirkt tikai 
starpbrīdī.

Vēl viena lieta, kas man rūp kā dalībniekam. Dzirdu, ka vilcienā uz mūri būs 
pieietami arī alkoholiskie dzērieni, mani tas satrauc tā, ka es esmu ar mieru palikt 
mājās (Minsterē). Es jau tagad redzu (gara acīm) apdzērušos letiņu baru streipuļo-
jam gar mūri. Es tur negribu būt klāt

12. martā es rakstu L. Zobenai uz Londonu:

Ja Tu esi ar mieru, mēs varam paākstīties ar “Gailīts sacīj uz vistiņ”. Jums ar 
Jānu būs jādzied Kaķu duets. “Atbalss” būs jādzied 6 lipīgas, sentimentālas dzies-
mas. Kādas, es atstāju Jūsu ziņā.

Ja mums iznāks laika pirmdien pirms uzstāšanās samēģināt, tad es gribētu uz-
taisīt kori. Dziesma ir uz “vakarā, kad viss ir klusu” melodijas ar Baibas Kangeres 
vārdiem:

Lauztās priedes tēvijai,
Gaismas pilis senatnei,
Pūš vējš, pūš vējš.
Man bija padomā ar Atbalss palīdzību kaut ko iztaisīt no Kārkliņa “Kāpēc puiši 

nedejo ar Kaču”, bet laika trūkuma dēļ nezinu, vai tur kas iznāks.

J. Muchks man 14. martā:

Priecājos, ka Tu pārāk neuztraucies par teātra zāles aizņemtību pirmdien. (...)
Lindenhofs. Kaut kur ir pārpratums. Manā galvā bija doma, ka arī Tu vēlies 

“vieglu” atmosfairu, galdus, atspirdzinājumus. Tagad saprotu. Mums vieglāk un 
ekonomiski izdevīgāk pielikt zāli pilnu krēsliem (600). Bārs tad var palikt ārpusē un 
starpbrīdī. (...)

Vai tagad Tev skaidrs, ka “Halle Muensterland” ir 3 zāles: lielā zāle (4000–
5000), kongresa zāle vai teātra zāle (800–1000), kur Jūs spēlēsit (Kurrpurrū) un 
baltā zāle (400) dzeju notikumiem.

Vēl lietas, kas deg! Vadoņa programmai vajag tūliņ korektu tekstu. Tā kā Jūs 
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vēlaties. Programmai, ko pārdos pie durvīm, arī drusku vairāk. Arī to būtu labi 
saņemt tūlīņ.

Vai Tu un Zemītis atceraties manu lūgumu par konferansjē ballē?
Un beigās Tavi vārdi par alkohola lietošanu vilcienā. (Mūra sitēju brauciens uz 

Austrumvācijas robežu demonstrēt)
Tu stipri izsakies. Arī te kāda informācijas plaisa. Turp braucot, nepārdos 

“stipros dzērienus”. Problēma ir alus. Vai Tu domā, to varētu vai nē? Pats svārs-
tos. Tomēr 4 stundas garlaicīgas un daža rīkle izkaltusi... Un vai nu tiešām tūlīņ 
streipuļotu? Pieņemu, ka Tev nebūtu iebildumu šņabim atpakaļceļā?

Istabas Jums rezervētas Internātā.

Es rakstu J. Muchkam 16. martā:

Esmu pārdomājis sarīkojumu lietu Lindhofā un mans slēdziens ir šāds:
1) Esmu ar mieru, ka cilvēki sēž pie galdiem, ja pa sarīkojumu laiku zālē nepār-

dod dzērienus, nedz tos var pirkt ārpus zāles. Citiem vārdiem, es negribu, ka ļaudis 
staigā iekšā un ārā ar pudelēm rokās un traucē izpildītājus. Visa tirgošanās jāizdara 
pirms sarīkojuma un starpbrīdī.

2) Ja pirmais sarīkojums rāda, ka šāds aranžējums nav iespējams, tad nākamās 
izrādes notiek, publikai sēdot krēslos.

Kā redzi, pēc Portlandes fiasko es esmu kļuvis ļoti tramīgs.
Esmu sazinājies ar visiem saviem “artistiem”.
(...) Viss pamazām virzās pareizās sliedēs.
Nupat nospēlējām manu Kaleidoskopu ar tīri negaidītiem panākumiem. Bija 

daudz cilvēku.
Man patlaban galvenais ienaidnieks ir laika trūkums. Kā kara cirvis pār manu 

galvu karājas vēl neuzrakstītā luga. Personu saraksts jāiesniedz jūlijā. Jāizdod arī 
viens RA numurs.

Jā, mans vecākais dēls arī brauc ar Saules Jostu uz ASV un būs Minsterē.

J. Muchks man 3. aprīlī:

Pievienoju Kanadas vīru kora “Kalvis” vēstules kopiju. Ja tu viņus gribētu pro-
grammā, tad raksti pats L. Luksam. (vēlākais PBLA priekšsēdis)

Domāju, ka Tu nebūsi ieinteresēts.

Jānim taisnība.

J. Muchks man 6. aprīlī:

O.k. zinām, ka būsiet sestdienā. Svētdien varat būvēt teātra skatuvi vai mēģināt 
Lindhofā – kas patīk.

Paliek, ka Lindhofā 3 izrādes. (...) un , ka visi sēdēs krēslu rindās.
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Jā, ballē konferansjē. Pats nezinu ko? Varbūt kādu jociņu pa vidam? Pieteikt, ko 
ēst. Polonēzi? Tas atkarājas no Jūsu “lustes”. Sarunājam uz vietas.

Tāpat kā Māla Ansis ārpus oficiālās programmas, arī Larisas koncertu Švarcs 
rīko “so wie so”. Patreiz prasām augstus procentus, ja viņš grib  Lindhofu trešdienā.

Vēl viena vēstule un tad nu gan “šluss”.

Rakstu J. Muchkam 9. maijā:

Lietas neiet briesmīgi labi uz priekšu – viens mēģinājums labs, otrs sūdīgs. 
Cīnāmies ar Zīverta valodu. Tai pašā laikā mums parallēli jāmēģina arī otrs uzve-
dums. Esam noguruši un zem milzīga spiediena. Visa nedēļa paiet mēģinājumos vai 
mācoties tekstu. 

Mana jaunā luga stāv pusrakstīta. Vai to laikā dabūšu gatavu – nezinu. Drīz mani 
sāks spaidīt arī Tasmanijas KD rīkotāji. Pa starpu man vēl būtu jāiztaisa operācija. 
Mūsu dekorātors ir tā aizņemts, ka vēl neesam saņēmuši skices.

Bažas dara Jūsu zāle, ko pazinēji lietpratēji apzīmē par šķūni. Kurrpurū prasās 
pēc “intimā teātra”. Es zinu, ka tur nekā nevar darīt, taču tāpēc cilvēks domāt neap-
stājas. Lija būs laba, es būšu pieņemams (ne labs!). Pārējiem ir sekundāra nozīme.

Es devu Grašiem vairāk dziesmu, ja gadījumā kāds izkrīt ārā. Mani cienījāmie 
izppildītāji nav labi korespondenti, un es būšu neziņā , kas īsti būs un kas nē, līdz 
Minsterei. Es pēc dabas esmu plānotājs, un man šāda situācija nepatīk.

Vienīgā dekorācija (TEMMD), ko esmu plānojis, ir krāsains liels ornaments, pa-
kārts skatuves centrā.

Kā jau rakstīju, par izdarībām ballē esmu šaubīgs. Ja Tev nav iebildumu, es šo 
šepti grūdīšu virsū Zemītim, jo viņa darba slodze ir daudz mazāka nekā man. Bet to 
izrunāsim uz vietas.

Baiba Kangere 1984. g. 16. maijā raksta:

Otra lieta ir nopietnāka un par to es būtu rakstījusi skeču. Ceru, ka Tu savos 
ziņojumos vai kā citādi to iepīsi. Lieta ir par Stokholmas teātra, resp., Māras Rozītes 
“Mālu Anša” uzvedumu. Kā jau to minēju, to noraidīja rīcības komiteja, kuru 
pārliecināja Jānis Muchks, teikdams, ka izrāde esot sabiedrību sašķēlusi Melburnā. 
Viņš to esot dabūjis no tiešiem avotiem: Dēliņa, Muškēm un Ļauļām.

Ka Dēliņš liecinātu ko vien negatīvu varētu par jebkuru pasākumu, kur iejaukti 
Rozīši, ir katram bērnam skaidrs Austrālijā. Tajā laikā, kad uzveda “Māla Ansi” 
(1975. g.), Muškes vispār Melburnas latviešu sabiedrībā nekur nebija redzami (Tas 
ir absolūts bleķis!). Kad jautāju Armandam un Lailai Ļauļām, vai viņi šādi apgal-
vojuši, viņi to stingri noliedza, teikdami, ka viņiem tikai piesūtīts rīcības komitejas 
protokols, kur notikušais reģistrēts.

Tā tad Muchks, atcerēdamies Rīgas laikus, pats nobijās, safrabicēja liecības un 
gādāja par to, lai balsotu pret Māla Ansi, tajā vietā aicinot SLT ar “Kurrpurrū”.

Manuprāt Dziesmu svētkos vieta kā Māla Ansim, tā Kurrpurrū. Stokholmas 
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teātris uzvedīs Māla Ansi Minsterē divas reizes – vienu reiz pirms Dziesmu svētkiem, 
otru reizi Dziesmu svētku laikā. Būtu labi, ja Tu izziņotu šo izrādi (detaļas kur un kā 
uz vietas jau būs dabūjamas), aicinot publiku iet un paskatīties, vai viņi tiek šķelti, 
skatoties Mālu Ansi.

DZIESMOTĀ MINSTERE

Dziesmu dienu Vadonī četras mūsu bildes un raksts. Visi izskatāmies pēc  
cilvēkiem, pat es.

Šodien, kad latviešu teātra darbs brīvajā pasaulē sāk apsīkt. SLT darbības pār-
skats lasāms kā mednieku vai makšķernieku stāsts. Pieci jauniestudējumi vienā gadā!

1984. gadā notika arī Austrālijas latviešu teātru festivāls, kura organizēšana 
piekrita mājniekiem.

Mēnesi vēlāk SLT piedalās PBLA Dziesmu dienās Minsterē ar jauniestudējumu. 
Interesanti piezīmēt, ka sidnejieši savu piekrišanu deva divu dienu laikā un pat re- 
pertuāra robežās ļāva Rīcības komitejai izvēlēties lugu. Rīcības komiteja izvēlējās 
M. Zīverta “Kurrpurrū”.

Gada beigās sidnejieši piedalīsies Austrālijas latviešu kultūras dienās Tasmāni-
jas salā. Šoreiz pasaules pirmizrāde būs U. Siliņa lugai “Ir akmeņi raud”.

Ansamblī darbojas rūdīti zemes lodes apbraucēji – režisors Imants Sveilis, Lija 
Veikina, Uldis Siliņš, Juris Zemītis un Jānis Grauds.

I. Sveilis ir vadījis gandrīz visas SLT ārzemju turneju režijas un divreiz saņēmis 
par saviem iestudējumiem Raiņa un Aspazijas fonda balvu.

L. Veikina ir PBLA Kultūras fonda balvas un U. Siliņš – Kr. Barona premijas 
laureāti, apbalvojumi piešķirti par sasniegumiem teātra mākslā.

Vispusīgais J. Grauds bez ārsta pienākumiem veic arī apgaismotāja pienākumus.
Pēc ilgāka laika saviem kolēģiem šāda veida uzvedumā atkal ir piebiedrojies  

J. Zemītis, kas dzīvo Melburnā.
Tuvāk ar šo vitālo ansambli ir iespēja iepazīties “Kurrpurrū” izrādēs.
Ja pareizi atceros, tad tas bija mans savārstījums.
Vadonī par uzvedumu Tu esi Minsterē, mans draugs:
Minsterioza, laikmetīga revija ar runāšanu, dziedāšanu un kumēdiņu rādīšanu, 

ko kopā sastiķējis un, kā dzird, ari sarakstījis Siliņu Uldis, un kas tiks priekšā celta  
svētku viesiem veselas trīs reizes uz Lindenhofa gastūža bīnes.

Dalību ņems skunstnieces Zobenu Lilija, Grīnbergu Jāna, englenders Lezlijs Īsta 
kungs, Atbalss no Englandes, El Letonis Kārkliņu Andris, brāļi Graši no ģermāņu 
zemes un Ķelnes prāģeri.

Visbeidzot tie kumēdiņu rādītāji no tās aplami tālās ķenguru zemes Sidnejas 
pilsātas – Veikinu Lija, Zemīšu Juris, Graudu Jānis un Siliņu Uldis.

Tejātera gabalus iemācījis Imants Sveiļa kungs.
Lijas un mana bilde. Es esmu Beverīnas dziedoņa tērpā ar vaidu kokli rokā, un 

tad vēl kopā ar L. Veikinu, dziedot Minsteres skolu.
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Katrs pateikt jums(im) spēs,
Kas par vīru Lāčuplēs’,
Rudolfs Blauman’s cik ir vecs,
Kādēļ Spīdol’ upē lec.
utt.

***

Pirms Minsterres Dziesmu dienām Bild Zeitung, 13. jūnija numurā parādās kailas 
sievietes attēls un paziņojums: 500 LETTEN KOMMEN. Un tagad viņi ir klāt! Fak-
tiski letiņu ir daudz vairāk.

ASV pārstāvis U. Grava saderējis ar J. Muchku, ka atvedīs no ASV vismaz 1000 
tautiešus un atved arī. Un kur vēl citas zemes! Brauc šurp uz Minsteri ar lidmašīnām, 
vilcieniem, mašīnām vai ar īkšķa palīdzību. Latvieši atbraukuši pat no Venecuēlas. 
Interesanti, kā tur dzimušie ir piemērojušies savai videi. Viņi man izskatās mel-
nīgsnēji (varbūt es maldos).

Reiz zālē no balkona atskan skaļš saucieni: Hei, Pepito! Es paskatos uz augšu – 
jaunie venecuēlieši. Pepito soļo man blakus. Mums tagad ir Pēteri, Pīteri, Pēči, Pīti 
un Pepitos.

Labs pulciņš minsterjāņu dzīvo uz vietas. Te atrodas arī Latviešu izglītības  
centrs, ģimnāzija.

***

Minstere ir miegaina mazpilsēta ar 250,000 iedzīvotājiem, un Dziesmu dienas ir 
notikums, pie tam tīri eksotisks, arī pie vāciešiem. Pat viņi lielākā vai mazākā mērā 
ir iesaistījušies organizēšanā. Arī pilsētas kasē ieplūdīs naudiņa.

Bet Minsterei trūkst vienīcu, lai uzņemtu tādu baru auslenderu, problēma jārisina 
rīcības komitejai. Ko darīt? Sagādāt pietiekamu daudzumu matraču un izlīdzēties ar 
skolas telpām? Bet gulētāji būs arī vecāku gadu gājumu ļaudis.

Pārnakšņošanu izdodas nokārtot ļoti oriģināli ar Vācijas Sarkanā Krusta palīdzī-
bu. Apgabala vadītājs noorganizē saviem darbiniekiem apmācības, un to laikā 
nedēļas nogalē 3–4 pilsētas skolās sagatavo 1200 gultas vietu. Gultas nāk no Sarkanā 
Krusta krīzes noliktavas.

Arī Minsteres latviešu dzīvokļi tiek padarīti par izmitināšanas vietām, tomēr ar 
to nav vēl gana. Atsevišķi svētku dalībnieki ir spiesti dzīvot 50 km attālajā kaimiņu 
pilsētā.

Ar ēdināšanu (un dzirdināšanu) klājas vieglāk, jo pilsētā restorānu un krogu ir 
gana. Jārūpējas tikai par brīvprātīgajiem palīgiem un dalībniekiem vai tādiem, kam 
rocība neļauj apmeklēt restorānus.

Minsteres Latviešu ģimnāzijas pagalmā stāv milzīga telts ar nosaukumu Jautrais 
ods, kurā var sasēsties ap 200 cilvēku. Darba laiks gandrīz 24 stundas diennaktī.

Vācot kopā materiālus, es nevarēju atcerēties, vai tur varēja pirkt alu vai nē.  
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Aizrakstu pa e-pastu Zemītim.
Atbilde: Vai “Jautrā odā” varēja dabūt alu? Vai pāvests ir katolis? Jā, un lielā 

kvantumā. Ēdienu izsniedza blakus mājā, bet ēšana bija Odā. Par markām pirkām 
latus un pa latiem pirkām ēdamo un dzeramo. Tā lūk!

Dziesmu dienu naudas vienība ir lats – glīti apdrukāts papīra gabals ar dziesmu 
svētku emblēmu un uzrakstu: Dziesmu dienu 1 lats, 1984 un numurs. (Man ir sagla-
bājies lats ar numuru 45668) Viens lats = viena DM.

Mūsu grupa saņem mazu čupiņu latu par brīvu. Jautrajā Odā, kā arī speciālajos 
autobusos, kas uztur satiksmi ar latviešu ģimnāziju un svētku vietām, pieņem tikai 
latus, ko var iegādāties speciālā svētku kasē.

Dzird, ka daži sievieši par latiem mēģinājuši iepirkties vācu veikalos. Ho-ho! 
Mēs ar Zemīti berzējam rokas – materiāls Dziesmu dienu ziņām.

Ēdienreizēs ēdamo saņemam blakus mājā, ēdam Odā. Tur uz vietas var nopirkt 
alu, desas un bulciņas.

Brokastis lieliskas. Vārītas olas, maize, sviests, jogurts. (Gan jau bija vēl kas.) 
Citās ēdienreizēs gulašs u.c.

PBLA Minsteres Dziesmu dienu (31.07.–05.08., 1984.) rīcības komiteja.
Attēls no Dziesmu dienu Vadoņa. No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Mums visiem izsniedz vārdu zīmes ar dziesmu dienu emblēmu, mītnes zemes 
nosaukumu (Austrālija – AUS). Vārds jāieraksta pašiem. Rīcības komitejas locek- 
ļiem ap vārda zīmi zelta apmale, mums, dalībniekiem, – sarkana, pārējiem – nekas.

Zemītis stāsta, ka Uldis Grava arī par katru cenu gribējis nozīmi ar zelta maliņu, 
bet tā viņam nav dota. Zeltmalainās bijušas nodrukātas par daudz, un Zemītim izde- 
vies vienu dabūt sev.

Viņš uzrakstījis savu vārdu un, kad gājis satikt Gravu, piespraudis sev pie krūtīm. 
Viņš bija šokā! Zemītis man stāsta.

Mūsējie nav pieraduši, ka pie kājceliņiem ir celiņš arī riteņbraucējiem. Mēs 
skrienam viņiem virsū. Braucēji ir galvenokārt jaunieši. Saņemam aizrādījumus.

Lasu RA 58, kur rakstīts: Vēl par Minsteres dziesmu svētkiem.

Kā laiks skrien! Šodien Minsteres dziesmu svētki (dienas) ir tikai tāla atmiņa 
augusta vakarā. Ko vēl var jaunu pateikt par svētkiem, kas aprakstīti, apdzejoti, 
apdziedāti un pat izņemti filmā. Un tomēr.

Cik no tautiešiem zina, ka Minsteres krodzinieki  un taksīšu šoferi cels Muchka 
Jānim pieminekli?

Cik no mums zina, ka vieta, kur stāvēja “Jautrā Oda” telts, ir proklamēta par 
kultūras mikropieminekli?

Cik no mums zina, ka īstā Dziesmu svētku drāma nerisinājās vis uz skatuves SLT 
izpildījumā, bet kādā šaubīgā vācu krodziņā?

Lieta šāda un apstākļi sekojoši. Viens lustīgs latviešu vecpuisis iegriezies vācu 
krodziņā. Kopā ar daiļo dzimumu, kas satāvējis no divām vācu freilenēm, izdzēris 
blašķi vai divas šampīzera (Par pudeļu skaitu RA neņemas galvot). Kad krogus paps 
pasniedzis rēķinu, mūsu tautietis sācis kliegt. (Tā kā šis ir ģimenes žurnāls, tad mēs 
nevēlamies ieiet detaļās). Uz rēķina bijis rakstīts DM 1000.

Tautudēls atsacījies maksāt. Krodzinieks izsaucis žandarmēriju un nomelnojis 
mūsu tautieša karakteri, apsūdzot to krogus izdemolēšanā un citās ēverģēlībās. 
Rezultātā arestēts, pretojies un bļāvis vienīgo vārdu vācu mēlē, ko zinājis: “Hitler 
Jugend! Arschloch!” (vācu val.: Hitlerjugenda dirsas!)

Tas žandarmērijai nav paticis. Ielikts ķurķī. Norāvies pa fonāriem. Dabūts ārā 
tikai pret drošības naudu. Pie tiesas atzīts par vainīgu. Sodīts “in absentia”. Ko 
mums iz tā būs mācīties? Kā Ķelnes prāģeri ziņģē:

Tas pelnīts sods,
Tas pelnīts sods,
Ka nedzer tur,
Kur Jautrais Ods
Pie zeltenītēm jaukām,
Bet uzdzīvo pie m----m!

(Jautrais vecpuisis bija pazīstams Sidnejas advokāts. Lailai Ļauļai, kas bija Aus-
trālijas oficiālā pārstāve, bija jāiet viņu pestīt ārā no čoka)
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***

Veci draugi un paziņas uz katra soļa. Satieku savus vecos sporta biedrus no 
Alt-Garges – E. Auželi. H. Mastiņu, jauniegūto draugu Līdsā – R. Villu, skolas bie-
dreni, tagad jau pazīstamo dzejnieci V. Dreimani, kas lielajam kopkoru koncerta 
ievadam rakstījusi prologu, iepazīstos ar ļoti jauku sievišķi A. Grīnvaldi no ASV. 
Visus uzskaitīt tāpat nebūs iespējams, tāpēc ar vārdiem vairāk nesvaidīšos.

***

Kamēr mēs kārtojam skatuvi, pārējie dodas svētku gājienā no Hindenburga lau-
kuma uz Doma laukumu. Vācu policija ir apturējusi pilsētas satiksmi. Doma lauku-
mā Latvija tiek pieminēta ar trim kopīgi dziedātām dziesmām un notiek atklāšana.

Gājiena priekšgalā dalībnieki, tērpušies tautas tērpos, dzied un dejo, kamēr lejas 
gals nes politiskus plakātus Brīvību Latvijai! un citus saukļus.

Pēc tam ekumēniskais dievkalpojums Minsteres Domā.
Dziesmu dienas ir sākušās!

***

Noskatos arī Māla Ansi. Cik atceros, tad izrāde ne ar ko neizcēlās. Es Jānim 
Muchkam pēc tam saku: Zini, tev ar mums ir laimējies. Es nevaru iedomāties Māla 
Ansi kā svētku izrādi. Retrospektā man vajadzēja turēt muti, bet recenzija Laikā par 
mums vēl nebija parādījusies.

Vai tur bija kāds apvainojums Ulmanim, man nav ne jausmas. Es domāju, ka 
strīdiņi ap Ansi bija vētra tējas glāzē. Bet tad Jānim, kā galvenajam rīkotājam, bija 
visas tiesības izvēlēties lugu svētku izrādei. Viņa uzdotajiem veto iemesliem gan  
dažkārt jāpieiet ar sāli, sevišķi, kur viņš atsaucas uz saviem padomdevējiem. Nav 
šaubu, ka E. Dēliņš, būdams Kārļa Ulmaņa krustdēls, bija pret Māla Ansi. Dēliņam 
bija savas izteiktas patikas un nepatikas. Viņa melnajās grāmatās bija arī, nezin 
kāpēc, A. Grasis.

***

Dieviņ baltais, mēs ar Zemīti, saģērbušies smokingos, sēžam internātā un gud-
rojam, kā tikt uz sarīkojuma zāli, kur pēc stundas jāsākas Tu esi Minsterē, mans 
draugs, jo ārā līst, kā angļi saka, kaķus un suņus. Latviešu valodā: nāk balts lejā!

Esam izsaukuši taksi, kas piebrauc gan, bet paliek uz ielas, kādus 50 metrus no 
mums. Ja mēs ilgi bakstīsimies, taksis aizbrauks, ja skriesim ārā – būsim slapji līdz 
ādai.

Šādās krīzes situācijās vienmēr atrodas pa neapdziedātam  varonim. Šoreiz tas ir 
mans sābris, kas izskrien lietū, ielēc taksī, un tas piebrauc pie durvīm. Zemīt, tu esi 
Nīčes pārcilvēks, kaut arī slapjš! Ierodamies sarīkojuma vietā vieni no pirmajiem.
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Izrāde nokavējas. L. Zobena ar Atbalsi ierodas pēc kādām 40 minūtēm, skrien 
man klāt un atvainojas, atvainojas, atvainojas! Es saku: Lilij, es neesmu stulbs. 
Domā, es nezinu, kāds ārā laiks?

Lietus pārstāj. Sarodas arī publika. Nospēlējam, kas spēlējams. Labi vai slikti, 
man nav ne jausmas. Ja nebija labi, tad vismaz pieklājīgi. Katrā ziņā labāk nekā 
Portlandē.

Dienas vēlāk gatavojamies uz otru TEMMD izrādi.
Atnācis arī Egils Švarcs, gan savtīgos nolūkos, lai liktu uz krēsliem skrejlapas ar 

Larisas atvadu koncerta sludinājumu.
Kā vēlāk dzirdu, viņa atvadījusies tukšā zālē. Mēs laikam tikām ziņās mazliet par 

Larisu pazobojušies. Švarcs teicis Zemītim: Kas tam Siliņam ir pret mani? Kas tam 
Siliņam ir pret mani?

Zemītis atbildējis: Viņam nav nekas pret tevi. Ja tevi vispār piemin, tad tas ir 
pagodinājums!

Pirms otrās izrādes man pienāk klāt viens no ASV urrā nacionālistiem, laikam 
bija bēdīgi slavenais Sīlis, pasniedz man vēstuli un aiziet. Es nodomāju: redz, kāds 
jauks cilvēks. Būs patikusi mūsu pirmizrāde un nu nāk ar komplimentiem! Kompli-
mentiem! Es esmu vēstulē nogodāts par marksistu!!! Acīmredzot, nav paticis Be- 
verīnas dziedonis. Bet man ar Marksu nav bijusi nekāda darīšana un, cik man zināms,  
Beverīnas dziedonim nepavisam.

Zemītis nicīgi nolasa vēstuli no skatuves. Nodomāju pie sevis, ka būs kaut kas 
jāraksta par trimdas plānprātiņiem! To nav mazums.

No Dziesmu dienu ziņām palicis prātā:
– Kāpēc Raibajā Odā, kur viss jāpērk par latiem, bija vairāk cilvēku nekā Graša 

sarīkojumā?
– Tāpēc, ka lats ir vērtīgāks par grasi.

***

Pienāk mūsu kārta svētku teātra izrādei.
Par mūsu uzvedumu recenzente Olga Ribovska Laikā cita starpā raksta:

(...) Režisors Sveilis izrādi veidojis tradicijām un autora norādēm atbilstošu. 
Viņam arī lieliski izdevies līdz ar pirmo skatu radīt vajadzīgo atmosferu un uzvbūvēt 
skaidrus un noteiktus attiecību tiltus starp raksturiem. Kā balsts visu izrādes nori-
si satur Lijas Veikinas (Abigaila) lieliskā smalki stīgotā un niansētā spēle. Jau no 
pirmā viņas tikšanās brīža ar partneru Uldi Siliņu (Antijs) mēs jaužam, kas notiek 
šīs sievietes sajūtās. (...)

Režisoram teicami izdevies izkārtot mizanscēnas, palīdzot aktieriem risināt 
spraigo dialogu, kas patiešām notur skatītājus savā varā. Par to liecināja arī tūlītē-
jās reakcijas publikā, kas klausījās uzmanīgi, gandrīz aizturētu elpu. (...) Abu aktieru 
saspēle izrādē 3. ainā ir kulminācijas punkts. Viņi saplūduši ar saviem tēliem un 
skatītāji dzīvo abiem līdz.
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Bet ar 4. ainu izrāde it kā salūzt. Arvien vairāk pagausinās tās temps, un atslā-
bums uz skatuves atslābina arī publikas uzmanību. Visvairāk pārmetumu šeit gribas 
izteikt Antija lomas atveidotājam U. Siliņam. Rodas iespaids, ka viņš nav īsti sadalī-
jis savus spēkus visai izrādei. Režisors savkārt nepalīdzēja paātrināt ritmus, kur 
tas bija vajadzīgs, un ļāva ieslīdēt darbībai gausā vienveidībā. Mēs skatītāju zālē 
daudz par maz izjutām drāmaturģisko saasinājumu, ko vajadzēja radīt Dr. Garika 
dialogam ar Antiju.

Jāņa Grauda eleganti iezīmētais ārsta tēls paliek spilgtā atmiņā, un mēs viņā 
patiesi izjūtam kluso simpātiju pret Abigailu.(...) bet U. Siliņš mums tuvāk neļauj 
ielūkoties pretrunu cīņā, kas plosas viņa sirdī.

Dialogs no Antija puses šķiet vairāk nekā teksta norunāšana, daudz mazāk nekā 
moku atklāsme starp šaubām un neziņu, starp nevēlēšanos un neprasmi ziedot otram 
kaut ko no sevis. Tāpēc mēs arī neredzam grūtās izšķiršanās brīdi, nesajūtam lūzumu 
un nevaram priecāties par to.

Rati rit uz priekšu ar drāmaturģiskā materiāla inerci, nevis tēla iekšējā spēka un 
meistarības dzīti.

Ja L. Veikinai ir daudzkrāsaina izteiksmes līdzekļu palete, tad par un jūtam, ka 
pret katru partneru viņai ir sava attieksme, kā tas ikvienam no mums mēdz būt arī 
dzīvē, tad Antija lomas tēlotāja izteiksmes līdzekļu krātuvē daudz krāsu neredzam.

Iespējams, ka vaina meklējama režisora tendencē pēc ekzakta reālisma, kam  
luga, ko, kā jau teikts, autors iedēvējis par pasaku, acīmredzot nepakļaujas, jo tās 

Mārtiņa Zīverta Kurrpurū SLT uzvedumā Minsterē, PBLA Dziesmu dienu ietvaros, 1984. Aktieri 
sumina lugas autoru. No kr. – policijas seržants Juris Zemītis, Uldis Siliņš, Lija Veikina, Jānis Grauds, 

režisors Imants Sveilis. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.



157

gaisotnē pārāk daudz romantikas un to brīnišķīgi “nereālo sapņu”, par ko, kā jau 
sākumā minēju, autors runā lugas izdevuma pēcvārdā. Tāpēc varbūt režisoram būtu 
vajadzējis meklēt žanriski citu, mazāk realistisku uzveduma veidu, pievēršot lielāku 
uzmanību tieši Antija tēlam, kuram būtu jāiznes autora dotā un iecerētā latviešu 
folkloras varoņa (vai pareizāk šodien būtu sacīt – antivaroņa) Antiņa funkcija.

Liekas, ka ar šo atslēgu īsti nav slēgts. Bet, vai tieši tā nepalīdzētu atklāt Antija 
neierobežoto atklātību, tiešumu un godīgumu, viņa spējo piekrišanu palīdzēt, viņa 
bērnišķīgo labestību, tikko paveras iespēja to dāvāt. Pašlaik tēls manuprāt kaut kur 
līgojas virs bezdibeņa starp dzīves apbružātu, daudz pieredzējuši klaidoni, patmī-
li, kurš iekārtojas, kā viņam ērtāk, un neizprotamu pasaules lāpītāju un fantastu.  
Īstas koncepcijas nav, tāpēc arī nav mugurkaula visai izrādei. Tai vietā, lai tā mums 
stāstītu par divu vientuļu, pasaulē maldošos cilvēku likteni, tā patiesībā vēstī par 
Abigailu vienu pašu.

Un tomēr prieks par šādu izrādes esamību trimdas apstākļos pāršalc visas 
kļūmes. Milzīgais darbs, kas ieguldīts iestudējuma tapšanā, ir dziļas apbrīnas un 
pateicības cienīgs. Bet arvien taču ir tā, ja ir kas labs, tad gribas vēl labāku. Un šī 
iemesla dēļ ir manas pārdomas un ierosmes dažādot krāsas Antija tēlam.

Beigās vēl gribas izteikt atzinību Jurim Zemītim, kam ir izdevies lapidā- 
riem līdzekļiem ieskicēt tipisku birokratiska policijas ierēdņa tēlu visā viņa burtu 
kalpības smieklīgumā, vienlaikus nepadarot to ne plakātisku, ne sausu. (...) Spilgtā, 
nelielā tēlu galerija lugā “Kurrpurrū” liecina nevien  par to, kādas bagātībaas slēp-
jas mūsu vecmeistara M. Zīverta drāmaturģijā, bet dod arī priecīgo pārliecību, ka 
latviešu mīlestība pret teātri ir neiznīcināma, un trimdas teātra kopām pa spēkam tas 
pats, kas profesionāliem teātriem. (Ribovska O. “Kurrpurū” Minsterē. Laiks, 1984. 
g. augusts)

Es atceros sarunu, kad bijām izlasījuši recenziju. Sveilis: Tas man par gudru! 
Atklāti sakot, man arī.

Vienīgi Lija retrospektā domāja, ka ar mūsu uzvedumu nav bijis kas kārtībā. 
(Viņa pati to vairs neatceras). Pēc Minsteres pirmizrādes mēs paši spriedām, ka esam 
nospēlējuši diezgan labi. Bet runas vīriem (un sievām) ir spēks rokās, ko tie nospriež, 
tas paliek, sevišķi, ja spriedums ir uz papīra.

Pirmizrādi noskatās arī autors ar kundzi. Lija nokāpj no skatuves zālē un savas 
saņemtās puķes pasniedz Zīvertam.

Pēc kādām dienām Zīverti ierodas pie mums vizītē. Mēs runājam par visu ko, 
tikai ne par izrādi.

Es nezinu, kas tā bija par publikāciju, kurā es gadus vēlāk lasīju Zīverta atmiņas, 
ka viņam pēc mūsu izrādes ir bijis kauns rādīties cilvēkos. Es taču to nenosapņoju. 
Ja arī es nesasniedzu viņa iecerēto līmeni, bet Lija! Par Liju arī viņam bijis kauns? 
Noteikti vainīga bija 8. ainas atmešana, kas notika loģistisku apsvērumu dēļ.

***
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Kas vēl palicis prātā?
Graša tautas deju uzvedums. Austris bija liels runātājs. Runās un rakstos sludi-

na etnogrāfisko pareizību (...) visam jābūt pēc priekšrakstiem (...) novirzīšanās nav 
pieļaujama utt. un tjp.

Un ko es redzu izrādē?! Skatos un neticu savām acīm! Vienam čalim ir kājās 
kedas!!! Dievs, piedod grēkus!

Arī Zemītis atceras, ka sarīkojums bijis bezgala garlaicīgs, kamēr uzdejojusi 
Saules Josta. Tur dejo arī mans dēls Mārtiņš.

***

Zemītis: Minsterhallē, kur uzstājāmies, tualetes papīrs bija tāds kā smilšpapīrs. 
Viņš tālāk citē Liju, kas teikusi: Apziņa saka, ka jāiet, bet pakaļgals saka: NĒ.

***

Vēl palcis atmiņā kopkoru koncerts No Dikļiem līdz Minsterei, kur izstaigāti 
visi latviešu dziesmu svētki. Pēdējā dziesma – Marka Opeskina pirmatskaņojums  
Piemini Latviju ar J. Jaunsudrabiņa vārdiem.

Austrālijas trimdas latviešu tautas deju kopas Saules josta uzvedums Mārpuķīte PBLA Dziesmu dienās 
Minsterē, 1984. g. 2. augustā. Uzveduma horeogrāfe Skaidrīte Darius.

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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***

Ballē mūsu pulciņam Muchku Jānis piešķīris brīvbiļetes. Sēžam pie lepna galda. 
Polonēze. Soļojam abi ar Liju. Nekas cits nav palicis prātā.

***

Nākamā dienā pēc svētku balles ar speciāli noīrētu vilcienu, kas nodēvēts par 
Mūrlauzi, braucam uz Dūderštadti pie demokrātiskās Vācijas robežas piedalīties 
demonstrācijā. Vilciena sastāvs ir tik garš, cik atļāvušas Vācijas dzelzceļa normas.

Šodien lasu tīmeklī, ka vilcienā braukuši dziesmu dienu dalībnieki, kas, būdami 
vēl svētku noskaņā, ar dziesmām un dejām devušies uz Duderštates ciematiņu 
pie Austrumvācijas robežas. Droši vien, ka tā bija, tikai mūsu kupejā gan nekāda 
dziedāšana un dancošana nenotika.

Esmu kopā ar sidnejieti V. Medni, R. Villu no Vācijas un A. Pērkonu no Kanādas. 
Pārējie ir sveši, gan ne uz ilgu laiku. Brauciens ir samērā garlaicīgs.

Zināmu jautrību rada brīdinājums pa skaļruni, ka tā persona, kas tirgojas ar por-
nografiskām bildēm, lai to nekavējoties pārtrauc! Brīdinātājs ir Sidnejas Daugavas 
Vanagu ideoloģiskais vadītājs Ed. Šmugājs. Protams, tāds paziņojums gādā, lai bil-
des tiktu momentā izpirktas. No pornogrāfijas tur nav ne vēsts. Cik atceros, bija 
pliknis. Autors (Rinkulis?) – kāds hipijs no ASV.

Duderštatē izkāpjam no vilciena un vācu robežsargu pavadībā dodāmies uz 
robežas mūri. Viss, kā izmiris. Vai tur vispār kāds ir? mēs prasām robežsargam.  
O, jā, viņi mūs vēro.

Jauniešiem ir līdzi plakāti. Tiek dziedāts. Viens jauns solists, īsi pirms uzstāšanās 
noģībst. Balles upuris? Runas.

Šodien lasu tīmeklī:
Tur bija brīnišķīga dabas aina ar ļoti skaistām ielejām, bet faktiski tā bija Aus-

trumvācijas “nāves zona”: tur bija mūris, dzeloņstieples, bija zināms, ka ir arī mīnu 
lauki. Un tieši tur notika vilciena pasažieru – dziesmu dienu dalībnieku emocionāli 
spilgtākā politiskā manifestācija. Tā ieguva plašu rezonansi gan trimdas latviešu 
sabiedrībā, gan Vācijas presē, gan arī pasaulē.

***

Svētki ir beigušies. Braucam ar Mārci vilcienā uz Zviedriju, kur viesojamies  
I. Freimaņa mājās. Protams, tiek jau arī mazliet ieslapināts. Atnāk ciemos Muchku 
Jānis, kas arī atgriezies no Vācijas Zviedrijā, Vilnis Zaļkalns ar savām meitenēm, kas 
ātri sadraudzējas ar  manu dēlu.

No Stokholmas braucam ar Mārci uz Oslo. Iebraucam Norvēģijas metropolē, kas 
man atgādina lielu lauku pilsētu. Plkst. 7 no rīta temperatūra pāri +20 C. Apskatām 
parastos tūrisma objektus, bet man Oslo nepatīk.

Sēžam abi ar dēlu parkā uz soliņa. Netālu no mums apsēžas divi skuķi un šļircina 
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sev vēnā heroīnu. Pieceļamies un ejam prom. Mans puika ir sašutis. Mums pretīm 
nāk divi policisti. Mārcis viņiem  sāk stāstīt par heroīna lietotājām, lai iet un ņem 
ciet!

Policisti parausta plecus un saka: Kāda jēga mums viņas aizturēt? Tiesa palaidīs 
vaļā.

Jā, man Oslo vairs nepatīk.
Pārbraucam ar vilcienu pāri sniega joslai uz Bergenu, uzmetam acis no augstākā 

punkta uz fjordiem un apkārtējām salām, kas man atgādina ainu, kad braucām ar 
Gintu uz Alasku. Skaisti. Vakarā dodamies atpakaļ uz Stokholmu.

Izciemojušies, braucam atpakaļ uz Lejā-apakšā (Down-under), kā austrālieši 
dēvē. savu zemi.

***

V. Zaļkalns man 31. augustā raksta:

Ceru, ka esi laimīgi sasniedzis savu pagastu un raujies tautas druvā. (...)
Vai Tu domā, ka uz gadmiju varam saraut nākamo RA? Tikko būs kāds brīvāks 

brīdis, grūdīšu pāri dažādus materiālus. Nākamam būtu jāizmanto kāds no Sax’a 
zīmējumiem (Sax – internacionāli pazīstams karikatūrists, īstā vārdā Uldis Sarkans), 
sakarā ar kuģa projektu (Zaļkalna organizētais Miera kuģa projekts braucienam pa 
Baltijas jūru gar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas robežām). Par šo tematu derētu 
kāds jautrs raksts – līdzīgs kā kādreiz Tavs par Tobago.

Vai Tev kādi iebildumi, ka ieceļam Batraku Kanadas redaktora postenī. Viņš ir 
ļoti gribīgs strādāt, bez tam viņam ir vairāk laika nekā mums.

Vilnis man 22. novembrī:

Bēdīga ziņa: Ilmārs Batraks ir miris. Bijām sarunājuši tikties un krietni iz-
runāties. Tagad nekā... (...) Sakarā ar kuģa lietu, darbi līdz kaklam.

Pielikumi Historia.lv:
Attēlu galerijas:
PBLA Minsteres Dziesmu dienu (31.07.–05.08., 1984.) Vadonis
Austrālijas trimdas latviešu tautas deju kopas “Saules josta” 1984. g. PBLA 

Dziesmu dienu Minsterē uzveduma “Mārpuķīte” programma
Austrālijas trimdas latviešu tautas deju kopas “Saules josta” uzvedums “Mār-

puķīte” PBLA Dziesmu dienās Minsterē, 1984. g. 2. augustā

https://www.historia.lv/galerija/pbla-minsteres-dziesmu-dienu-3107-05081984-vadonis
https://www.historia.lv/galerija/australijas-trimdas-latviesu-tautas-deju-kopas-saules-josta-1984-g-pbla-dziesmu-dienu
https://www.historia.lv/galerija/australijas-trimdas-latviesu-tautas-deju-kopas-saules-josta-1984-g-pbla-dziesmu-dienu
https://www.historia.lv/galerija/australijas-trimdas-latviesu-tautas-deju-kopas-saules-josta-uzvedums-marpukite-pbla-dziesmu
https://www.historia.lv/galerija/australijas-trimdas-latviesu-tautas-deju-kopas-saules-josta-uzvedums-marpukite-pbla-dziesmu
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IR AKMEŅI RAUD

10. novembrī Akmeņiem pirmizrāde. Es jutos tā, it kā man akmens būtu novēlies 
no krūtīm. Tas bija pasūtījuma darbs, kuru gandrīz neuzrakstīju. Es to nosaucu par 
vingrinājumu minorā.

Luga bija pasūtīta 1984. gada KD Tasmānijā, bet es netiku ar to galā. Sarīkojumu 
vadītāja I. Zemīte par manām mokām nekā negribēja zināt. Luga solīta, lugai jābūt. 
Šodien es viņai saku paldies, (toreiz es sacīju nedrukājamas lietas), jo šī ir viena no 
manām visvairāk spēlētām lugām.

Pēc izrādes Tasmānijā man pienāca klāt austrāliete, kas bija atnākusi līdzi vīram 
uz izrādi, un teica: Es jūs būtu nošāvusi jau pirmajā cēlienā! Es atbildēju: Paldies 
par jūsu slepkavīgo komplimentu!

Par mūsu pirmizrādi Astrīda Ploriņa raksta:

Ar šo lugu, kuru autors pazemīgi nosaucis par vingrinājumu, Uldis Siliņš 
mūsu teātra literatūrā ir devis visai nozīmīgu drāmu, kurā autors pievērš skatu 
psicholoģiskos cilvēku konfliktos: vīra un sievas, tēva un dēla un meitas, māres un 
dēla attieksmēs.

Šo spilgti dažādo, pat pretējo raksturu savstarpējie konflikti izraisa problēmas, 
kuras paver skatu vēl plašākā dimenzijā. Izjūtam augstāku varu klātbūtni, redzam 
cilvēku rīcības iespējas, robežas un konsekvences. Ja savās lugās “Pilsoņa Avota 
lieta” un “Kade pārnāksi, bāleliņ”, U. Siliņš spilgti iezīmē morāles un ētikas problē-
mas, bet vērtējumu un atrisinājuma meklējumu atstāj publikai, tad jaunajā darbā “Ir 
akmeņi raud” autors iet tālāk.

Šeit lugas analīze caur cilvēku attieksmju samezglojumiem atļauj saskatīt it kā 
zināmu dzīves uzskatu. (...)

Ja lugas (arī inscinējuma) sākums risinās pārāk ikdienišķi un gausi, dialogam 
ieslīgstot it kā samākslotās frāzēs, ja arī vēlāk šur tur iezogas pa liekvārdībai, tad 
visa galvenā norise ir tik dzīva, intensīva un koncentrēta, kas viss tas, kas būtu iz-
ravējums, gandrīz aizmirstas. Skatuviskai darbībai vielas nav daudz, bet dialogu 
mērķtiecība to atsver. (...)

Režisore Lija Veikina ar aktieriem, dekorātoru Viktoru Aleidzānu (palīgs I. Ape-
lis) un apgaismotājs Jānis Grauds (palīgs U. Misiņš) deva noskaņojumu bagātu, 
saspēlē un ritmā dzīvu izrādi, kurai publika sekoja ar vislielāko uzmanību.

Patiesu aistētisku baudu sagādāja Akmeņu ģimenes gaumīgā, stilizēti tautis- 
kiem priekšmetiem rotātā dzīvojamā istaba. Skatuves kreisajā malā istaba bija 
it kā pārdalīta ar simbolisku, tukšu, dzīvi tumšzilu dziļu fonu, kurā aiz zvejnieku  
tīkliem (iezīmējot Menģeles zvejniekciema raksturu) drāmatiskos momentos at- 
plaiksnījās zibeņi, pavadīti gan tuvākiem, gan tālākiem pērkona dārdiem. Kaut tas 
deva patīkamu vizuālu krāsu dažādību un lika nojaust vareno dabas spēku un lik-
teņa klātbūtni, stilistiski šī abstraktā un reālā apvienojums īsti neapmierināja. At-
skaitot mazu problēmu precizitātē, uzmanību saistīja atsevišķo aktieru izgaismojums 
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nozīmīgo Ģirta , Teklas un Edmunda “domu” monologu brīžos.
Iespaidīgu, kontrastiem bagātu Ģirta Akmens tēlu deva lugas autors U. Siliņš. 

No ārienes tas bija kā šķautains, iesprēgājis akmens daudzās domensijās un krāsās, 
bet cauri plaisām ļaujot ieskatīties tā ciešanās un dvēseles norisēs, skatītājā izrai-
sot gan nožēlu, līdzjūtību un dusmas. Tēlojumā interesanta atšķirība attieksmēs pret  
dēlu, sievu, viešņu Selgu un ārstu Sauleskalnu. Sevišķi intensīvi spraiguma momenti 
dialogos ar dēlu Edmundu, kuru tikpat veiksmīgi sniedza Jānis Čečins.

Čečiņa Edmunds pārliecināja kā reljefa, psicholoģiski interesanta persona, 
maigākas dabas, līdzjūtīgs pret māti, cilvēcības un taisnības meklētājs un – ar ruma 
palīdzību – pietiekami drošsirdīgs, lai, īsti iededzies, tēvam pateiktu skarbus un 
patiesus vārdus, bet izšķirīgos momentos – nespējīga “ķirzaka” “dinozaura” – tēva 
priekšā.

Lijas Veikinas Tekla, Ģirta sieva, pat pēdējā nervu sabrukuma ainā, nebeidza 
starot sievišķīgu siltumu un maigumu, mīlestību un rūpību, bet kritiskajā meitas 
Daces likteņa izlemšanas brīdī, pret Ģirta pavēli neatstājot istabu, pauda nepār- 
varamu noteiktību, gara spēku. Un tiešām lielisks, dažādām nokrāsām bagāts garīga 
sajukuma sniegums.

Īsts savas profesijas pozitīvs pārstāvis – cilvēcīgs, bet nosvērts, līdzjūtīgs, bet 
atturīgs padomos pacienta dzīvības izsķirīgā jautājumā bija Jāņa Grauda ārsts  
Sauleskalns.

(Un recenzentei ir pilnīgi pagājis garām, ka ārsts nav reāla persona, bet Tā Kunga 
eņģelis)

Ulda Siliņa Ir akmeņi raud SLT uzvedumā, 1984. No kr. – U. Siliņš (Ģirts Akmens), R. Ošiņa (Selga),  
J. Čečins (Edmunds Akmens), J. Grauds (Dr. Sauleskalns). Attēls no SLT arhīva.
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Lomai ļoti atbilda atturīgi niansētais Rutas Ošiņas Selgas tēlojums – gan  
neveiklās sarunu temas novēršot, gan uzliesmojot sašutumā par Ģirta uzmācību, gan 
nelaimē, uzzinot par sava vīra (bijušā Daces līgavaiņa ) nāvi.

Patika Jāņa Salduma izpildījums prologā autora paskaidrojumā par lugas 
rašanos, skatītāju sagatavojot traģiskām beigam. Bet pēc izrādes noskatīšanās  
radās mazs iebildums pret prologa dažiem vārdiem, kuri izskanēja kā attaisnojums, 
kā atvainošanās par drāmas notikumu neiespējamību. Kādēļ? Personas (izņemot 
Selgu), konflikti un notikumi ir tik “pilnasinīgi”, ka tāda veida komentāri ir tiešām 
lieki.

Inscinējums bija labi iestudēts, rūpīgi izveidots, drāmatiskie efekti (zibens un 
pērkons) lietoti ar laba mēra izjūtu, teicami izmantotas kāpinājuma iespējas, uzsvēr-
ti kritiskie momenti personu sarunās un attieksmēs; tāpat smalkjūtīgi doti atspaidu 
momenti, skatītājam atļaujot izbaudīt dialogos arī tīri asprātīgo, pat komisko ele-
mentu, kas ir jo raksturīgs arī Siliņa nopietna satura darbos.

(...) Izrāde skatītājus atstāja saviļņotus un atzinīgus, dodot daudz vielas pār-
domām un diskusijām. (Ploriņa A. Ir akmeņi raud. AL, 1984. g. decembris)

Es nezinu, kas ir šī raksta autors un kur tas bija publicēts, bet man tas šķiet ļoti 
labs satura atstāstījums:

Ulda Siliņa luga “Ir akmeņi raud”, ko autors apzīmē par “vingrinājumu mi-
norā”, attēlo vienu no mūsu tautas traģēdijas cēlieniem 2. P.K. – vācu okupācijas 
laiku. Caur vienas ģimenes traģisko likteni šajā lugā ir parādīta arī visa šī laikmeta 
brutālā seja.

Lugas centrā ir Ģirts Akmens, neatkarības laika policists, krievu okupācijas lai-
kā – partizānu vadonis, ko vācu okupanti ir paaugstinājuši par policijas leitnantu. 
Ap viņu kā ap  planētu tās satelīti riņķo viņa ģimenes locekļi – sieva Tekla, dēls 
Edmunds un meita Dace.

Akmens tautas apziņā ir kļuvis par simbolu cilvēka negatīvām īpašībām – tas ir 
ciets un grūti izkustināms. Kad saka, ka cilvēkam sirds ir cieta kā akmens, tad ar 
domā, ka viņam trūkst līdzcietības, trūkst atsaucības citu vajadzībām. Arī Ģirts šādā 
nozīmē ir “ciets kā akmens”. Vēl vairāk, viņš ir brutāls, nežēlīgs un nicinošs pret 
sievu un dēlu, agresīvs un izaicinošs. Viņš pats saka, ka viņu neviens Menģelē (Car-
nikavā) nemīl, bet no viņa baidās. Viņš necieš fizisku un garīgu vājumu. Runājot par 
Poruku, viņš saka: “Jūs zināt, ka viņš sajuka prātā? Viņa paša bērni – sirdšķīstie, 
bālie zēni, mūžīgie cietēji, ķirzakas bez mugurkaula, bez asinīm, noveda viņu trako 
namā. Kā cilvēks var sajukt prātā? Kā tas iespējams? Es to nekad nesapratīšu... 
nekad! Manā pasaulē nav vietas plānprātiņiem, nav vietas vājumam.”

Tādēļ viņa pasaulē nav vietas arī viņa meitai Dacei, kas, garīgi slima, vada sa-
vas dienas nervu slimnīcā. Te ir Akmens vājā vieta, kur viņš ticis ievainots. Kā viņa 
paša bērns, viņa skaistā, gudrā par Edmundu pārākā Dace varēja kļūt traka? Viņa 
bērns!? Ar dziļu rūgtumu viņš atceras laiku, kad neatkarības gadu beigās pār Gau-
ju pie Menģeles cēla tiltu. Tur saradās daudz svešinieku, viņu vidū students Egils 
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Švarckopfs, kuru Dace iemīlējusi. Mīlestība rādījās būt abpusēja, un pēc pusga-
da jaunie cilvēki saderinājās. Kad Ģirts atceras to brīdi, kad jaunais cilvēks lūdzis 
Daces roku, cietajam aizlūzt balss: “Akmens kungs, vai es drīkstu lūgt jūsu meitas 
roku?” “–Kuru?” es prasu, “Viņai ir divas. – Ņemšot abas... un piedevām paņēma 
sirdi un prātu!”

Jaunais līgavainis izrādās nepastāvīgs. Ar ieganstu, lai sapelnītu jaunajai dzīvei 
vairāk naudas, viņš pārceļas uz Kurzemi, no kurienes pēc kāda laika pienāk vēstule, 
ka viņš apprecējies ar citu. Dacei jāglābj savs gods, izdarot abortu, un tēvs apgalvo, 
ka no šī brīža viņa zaudējusi prātu.

Bet tēvs nestāsta patiesību. Tikai tad, kad viņš nošāvis Egili “kā zaķi” Menģeles 
mežos, kur tas slēpās no okupantiem, un kad bija atrastas viņa mirstīgās atliekas, 
tikai tad Dace sajuka prātā. Tēva atriebība bija laupījusi meitas veselīgo saprātu.

Par Ģirta noziegumu zina tikai Edmunds, ko tēvs piespiedis nākt līdzi cilvēka 
medībās.

Autors ir zīmējis Edmundu kā vāja rakstura cilvēku, kam visu mūžu ir bijis bail 
no tēva, un kad viņš ar to runā, viņam vēl šodien viegli raustās valoda. Edmunds 
pārmet tēvam: “Tu esi kā milzīgs koks, kura ēnā nekas neaug. Ja es esmu nevarīgs, 
tad tas ir tāpēc, ka tu mani neesi laidis pie saules.” Bet tā Ģirtam liekas vāja cilvēka 
aizbildināšanās. Katram ir jācīnās par savu vietu saulē. Tikai vārguļi un gļēvuļi 
paliek ēnā.

Ārstam Sauleskalnam lugas struktūrā ir uzdevums virzīt darbību uz galveno 
konfliktu un tā traģisko atrisinājumu. Viņš ir ļaunās vēsts nesējs, likteņa sūtnis, un 

Ulda Siliņa Ir akmeņi raud SLT uzvedumā, 1984. U. Siliņš (Ģirts Akmens) un R. Ošiņa (Selga),  
Attēls no SLT arhīva.
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autors ar nodomu zīmē viņu nenoteiktiem vilcieniem, atstājot skatītājiem izlemšanai, 
kas viņš īsti ir – cilvēks, mistiska būtne, sirdsapziņas balss? Viņš ienāk pa aizslēgtām 
durvīm, sausām drēbēm, kad ārā plosās vētra un gāž lietus.

Ārsts paziņo, ka Lielvācijas iestādes ir izdevušas pavēli noindēt visus garīgi sli-
mos ar “saldo tēju”. Bet vācieši arī likuši saprast, ka slimniekus viņu mājās atstās 
mierā. Tādēļ Daces ārsts ir ieradies pie Akmeņiem mudināt viņus nekavējoties vest 
Daci mājās.

Mātei nav ne pārdomu, ne šaubu – Dace ir tūlīt jāved mājās. “Es esmu devusi 
Dacei dzīvību, un neviens to viņai neatņems!” Autors ir Teklu zīmējis kā sievieti, 
kuras pasaule vienmēr ir bijusi viņas ģimene, mājas dzīve, kā viņa pati saka: “ne-
piešūtās pogas”. Viņa pieder pie tiem cilvēkiem, kam dzīvē vajadzīgs kāds atbalsts, 
kāds palīgs. Viņa to neatrod savā vīrā, jo Ģirts šādu vajadzību iztulko par vājuma 
pazīmi, ko viņš nespēj saprast.

Tekla atrod atbalstu un ceļa spieķi kristīgajā ticībā, pēc kuras priekšstatiem 
viņā mēģina dzīvot. Tā pasarga viņu no bailēm bīstamās situācijās, jo “Dievs labi 
dar‘, ko darīdams.” Bet brīdī, kad jāglābj Dace, viņā runā kāds vēl kāds dziļāks un 
būtiskāks spēks nekā viņas kristīgās ticības pārliecības – mātes mīlsestību. Ar tās 
spēku viņa pirmo reiz saceļas pret Ģirta gribu, kurš vēlas atstāt Daci slimnīcā.

Kurš tēvs gribētu atstāt bērnu slimnīcā, nolemtu drošai nāvei? Tāds, kam cilvēks 
bez saprāta ir dzīvs mironis. “Es Daci mīlēju... bet tā būtne slimnīcā nav Dace. Dace 
ir mirusi. Tagad viņa taisās celties no miroņiem. Kas ir plika dzīvība bez saprāta?”

Viņš ir no Daces atvadījies tai brīdī, kad viņu ielika slimnīcā. Nu tā viņam vairs 
ir tikai pagātnes rēgs, kas atgādina viņa dzīves lielāko neveiksmi, un pret to viņam 
nav nekādu cilvēcisku jūtu – ne mīlestības, ne pat līdzcietības. Viņš pasludina ārstam 
lēmumu visas ģimenes vārdā: Dace paliks slimnīcā.

Teklas sacelšanās pret vīru nespēj situāciju grozīt, bet viņa arī nespēj pieņemt 
vīra nežēlīgo lēmumu. Šādos dziļa konflikta brīžos cilvēka prāts dažkārt “ielien 
alā”, slēpjas no nepanesamās tagadnes, slodzes un meklē glābiņu kādos senākos, 
patīkamākos brīžos.

Noslēguma ainā Teklas saprāts svārstās starp jauko pagātni, kad Dace viņai 
atnesusi rudzpuķu klēpi, un drausmīgo tagadni, kur jāmeklē virsdrēbes un jāsteidzas 
braukt Dacei pakaļ. Apjukusi, apmulsusi, mudinādama Ģirtu uz braukšanu, viņa 
paņem vīra mēteli līdz ar pistoli.

Kad vīrs viņai tuvojas, lai atņemtu pistoli, atskan šāviens un Ģirts saļimst. Vai 
tas bija negadījums apjukuša prāta brīdī, vai arī izmisuša cilvēka apzināts solis 
pret citādi nenovēršamu milzīgu ļaunumu – to autors atstāj skatītāja pārdomām un 
spriedumam.

Šī raksta autors nepieskaras vēl vienam sarežģījumam. Atklājas, ka viešņa Selga, 
kas atbraukusi Edmundam līdzi uz Ģirta dzimšanas dienas svinībām, ir nogalinātā 
Egila Švarckopfa sieva.

Atbildot paviršiem viņa lugas kritiķiem, kas to uzskatījuši galvenokārt tikai par 
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laikmeta dokumentāciju, autors saka: “Mans nolūks nav rādīt laikmetu, bet cilvēku. 
Mani interesē, kas notiek cilvēka iekšpusē.”

Tā pēc autora ieceres “Ir akmeņi raud” ir psicholoģiska drāma, kur cilvēku at-
tiecības un konflikti izaug no viņu raksturiem un pārliecībām. Tomēr viņa izvēlētais 
laikmets iespaido šos konfliktus nozīmīgā veidā. Vispirms bez vācu okupācijas 
varas nežēlīgā lēmuma iznīcināt visus garīgi slimos, nebūtu lugas galvenā. Bet šis 
nežēlīgais lēmums ir visā tā laikmeta tikai viens izpausmes veids, viena norāde ar 
uzskatu, ka atsevišķa cilvēka dzīvībai ir ļoti maza vērtība.

Rietumu civilizācija garos gadu simteņos kā trauslu ziedu ir centusies kopt 
pārliecību, ka individa dzīvība, brīvība un pašcieņa piedre pie galvenajām ētiskajām 
vērtībām mūsu dzīvē. To mācīja gan kristīgā ticība, gan sekulārais komūnisms. 2. 
P.K. divas okupācijas varas mūsu zemē iedragāja šo pārliecību ne tikai ar orga- 
nizētu “valsts nāvi”, bet arī dodamas patvaļu tādiem cilvēkiem kā Ģirts Akmens, kas 
izmantoja šos apstākļus personīgai atriebībai.

Siliņa lugā Ģirts un Tekla pārstāv sabiedrības divus galvenos spēkus – brutālo 
fizisko varu un ētiskās normas. Tekla pārstāv kristīgās ticības cieņu pret savu līdzcil-
vēku, bet šajos brutālajos apstākļos arī viņa ir spiesta ķerties pie viņas pretinieku 
līdzekļiem – tā ir daļa no lugas traģēdijas.

Siliņa “Ir akmeņi raud” ar veikli risināto traģisko tēmu, Ģirta “akmens” tēlu 
un taupīgo izteiksmi, tur teiktais bez liekvārdības iezīmē tēlu, raksturo situāciju vai 
virza uz priekšu darbību, ir nozīmīgs pienesums  latviešu drāmatiskai literatūrai.

UZ 34. KULTŪRAS DIENĀM TASMĀNIJĀ

Dziesma Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās der KD rīkotājiem Tasmānijā 
kā kulaks uz acs. Pa visu salu būs tikai kādi 150 latvieši, un ne jau visi vienā vietā. 
Gadiem ilgi tasmānieši bija cīnījušies par tiesībām rīkot Kultūras dienas savā pa- 
valstī un rezultāti pārsniedza visu cerēto, jo ieradās 500 viesu, pat no ASV, Kanādas 
un Eiropas.

Izvēlētā pilsēta bija Launcestona, salas ziemeļu krastā, kur dzīvoja tikai pats 
rīcības komitejas priekšsēdis Edvīns Baulis un vēl 12 latvieši. Viņam liels palīgs 
bija viņa dzīves biedre, austrāliete, kam bija liela pazīšanās vietējā sabiedrībā un 
ieceļotāju aprindās, jo Vācijā bija strādājusi IRO dienestā. Kasieris dzīvoja Hobartā 
(140 km), sekretārs Devonportā (130 km), tāpēc sanāksmes notika mana korporāci-
jas biedra, vice-priekšsēža Pētera Puktiņa vasarnīcā, kas bija salas vidienē. Viena 
no vice-priekšsēžiem bija arī mana sābra laulātā draudzene I. Zemīte, kas dzīvoja 
Melburnā.

No kontinenta salu var saniegt tikai ar kuģi vai lidmašīnu. Lidojums ilgst 52 
minūtes. Jūras šaurums, kas šķir abas zemes masas, ir pazīstams ar vētrām.

Mēs ielidojam Tasmānijā 25. decembrī. Lidostā mūs apsveic liels plakāts: Svei-
cam 34. KD viesus Loncestonā. Pie ieejas hallē tautu meitas katram viesim piesprauž 
zilu rudzpuķes ziedu ar sarkan-balt-sarkanu lentīti. Lidlaukā plīvo Latvijas karogs un 
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tur iekārtots KD informācijas birojs.
Vairāki desmiti viesu iebrauc ar prāmju kuģi Empress of Australia, līdzi ņemot 

savas automašīnas. 
34. KD emblēmu un programas vāku zīmējusi R. Miezīte, austrāliete. Mēs, dalīb-

nieki, dzīvojam Jūras skolā, kur mums katram ir istabiņa. Rīt sāksies mēģinājumi un 
27. decembrī atklāšanas ceremonija, koncerts un pēc tam tikšanās.

***

KD atklāšana.
Alberta halle greznota ar 34 Latvijas karogiem, ko dāvinājušas Tasmānijas lat-

viešu ģimenes. Zālei pāri liels transperents ar 34. KD mudi Tāles tuvina, bet estrādes 
aizmugurē Brīvības pieminekļa attēls ar A. Eglīša vārdiem Dievs, Tava zeme deg.

Fanfārām skanot, tiek ienests Austrālijas latviešu KD karogs, seko visu dziedā-
ta Valsts himna. Svētkus atklāj Latvijas konsuls E. Dēliņš, klātesošos uzrunā arī 
Tasmānijas pavalsts premjers un Launcestonas pilsētas galva. Vispār KD notiku- 
miem seko pavalsts TV un prese daudz vairāk nekā lielajos centros.

Pēc atklāšanas notiek koncerts ar vokāliem, instrumentāliem un kora priekšne-
sumiem. Vai nu tāda mērena uzdzīve bija šoreiz vai kādu citu reizi, bet es gandrīz 
iekļuvu nepatikšanās ar policiju.

Pēteris Puktiņš man bija aizdevis vienu no savām mašīnām. Norunājām tā, ka tas, 
kas vakaros ved pārējos ar mašīnu, nedzer. Tā nu liktenim bija labpaticies, ka es biju 
izvilcis pilno lozi un sēdēju pie stūres.

Mani pasažieri dzer alu, vīnu, es – ābolu sulu. Pa visu vakaru izdzeru kādus 6 
litrus. Tā jocīgi garšo. Iedodu pagaršot savam blakus sēdētājam. Tas saka: Tu zini 
ar, ko tu dzer? Tas ir “Strongbow” – ābolu sula ar lielāku alkohola procentu nekā 
vīnam.

Dievs, piedod grēkus! Viņš piedeva un mani uz ceļa neaizturēja

***

Par mums programmas grāmatiņā rakstīts:
Šodien SLT ir visvitālākā teātra vienība trimdā, kas ap sevi pilcinājusi grupu 

spēcīgu aktieru, režisoru un dekorātoru. Ārzemju recenzenti parasti mēdz piezīmēt, 
ka SLT sniegums turnejās ir profesionālā līmenī. Neskatoties uz īso laika sprīdi un 
grūtajiem apstākļiem, kādos šis uzvedums radās, nav šaubu, ka tas tā būs arī šoreiz.

Un par Tasmānijas kaleidoskopu:

Kāpēc šāda rēvija vispār vajadzīga? Pirmkārt, lai kultūras dienu apmeklē- 
tājs varētu kārtīgi izsmieties, izklaidēties, un otrkārt, lai viņam reizē liktu arī šo 
to padomāt. Kaleidoskops ir mūsu sabiedrības greizais spogulis, kur lietas rādītas 
greizāk nekā tas vienam otram individam ir pieņemams. Lai šo sarīkojumu papilnam 
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izbaudītu, ir nepieciešamas divas lietas – humora sajūta un tolerance.

Par mūsu uzvedumiem AL rakstīts:

U. Siliņa lugu “Ir akmeņi raud” bija atvedis SLT.
(...) Skatītāji varēja priecāties nevien par autora Siliņa ieceres veiksmīgu veido-

jumu, kontrastējot šķietami miermīlīgo, gandrīz saulaino ģimanes ainu 1. ainā ar 
plēsīgas traģikas piestrāvoto kugas beigu daļu, kas vainagojās gandrīz klasiskas 
drāmas nenovēršamā katastrofā. Ir ļoti patīkami, ka daudzo komēdiju un tautas lugu 
devums KD programmās, tagad kaut pa daļai atsvarots ar cita, nopietnāka rakstura 
sniegumu.

Gaišāku toni piesita U. Siliņa Tasmānijas kaleidoskops 31. decembra pēcpus- 
dienā, Lijas Veikinas un I. Sveiļa režisētā izrādē, piedaloties J. Zemītim, L. Veikinai,  
R. Ošiņai, J. Saldumam, J. Graudam, J. Čečinam, U. Siliņam, I. Līcim, L. Čečiņai un 
Dž. Krīvam. (...) Abi cēlieni ritēja gludā secībā, L. Veikinai, R. Ošiņai un U. Siliņam 
ar pārējo aktieru atbalstu iedzirkstoties jo augstas kvalitātes sniegumā.

Akmeņus noskatās arī Losandželosas univ. drāmas profesors M. Ubāns, gleznotā-
ja Konrāda Ubāna dēls. Viņš man saka, ka gribot uzņemt Akmeņus filmā. Es atbildu, 
ka esmu ar mieru tos tulkot. Es arī tos uzrakstīju par jaunu angliski, bet Māris tālāk 
par runāšanu netika. Viņa stāstos arī daudz kam nevarēja ticēt, viņš vienkārši pūta 
pīlītes, Vienreiz pat producents brauca uz Sidneju. Kad atbraukšot, būšot runāšana 
utt. Ja? Stāsti manim Daugaviņa!

***

29. decembrī dievkalpojums un gājiens no baznīcas uz pilsētas centru, kur mūs 
uzrunā federālā parlamenta deputāts Hodžsons. Viņš iemācījies arī vienu vārdu lat-
viski – brī-VĪ-ba (ar akcentu uz otrās zilbes). Tad tautas dejas, kopkoru koncerts, 
izstādes, referāti un mūsu Tasmānijas Kaleidoskops.

Uzvedums sastāv no Tu esi Minsterē, mans draugs, Sidnejas kaleidoskopa 1984 
skečiem ar dažiem jauniem pienesumiem, piem., Larisas dziesma, kas tagad rīko pa 
Eiropu atvadu koncertus. Kā tādu izdevību var palaist garām?

Larisas atvadu dziesmu dzied L. Veikina:

Vai tad tiešām jums tas dolārs
Ir tik ļoti svēts?
Ja jums gribas kaut ko labu,
Tas nekad nav lēts.

Stādīju jums sārtas rozes,
Sēju magones,
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Piespiedos kā māmuliņai,
Es pie cipreses.

Kas iekš mazās Vaidaviņas
Kaisīj’ skaistu zied‘?
Kas par “jede nette Lette”
Vēl tik skaisti dzied?

Pēdējo šo dziesmu dziedu,
Paklausieties to,
Pirms es notis kaktā sviežu
Reizi pēdējo.

Raušu, raušu, skaitu, skaitu,
Maciņš pliks kā pliks,
Ja jums manis nevajaga,
Tad man jūs netik!
PĻĻĻIRRR!

(Šo nepieklājīgo mutes skaņu angļu valodā sauc par rasberij – avenēm. Ko tā 
atgādina, Jums jāuzmin pašiem)

Uzrakstīju Lijai arī jaunu melodeklamāciju par ādas kopšanu Rietumos, ko viņa 
norunāja ar franču akcentu.

Un dziesmu par Tobago.

TOBAGO (dziesma)

Zila jūra, kuģa masts,
Palmu birzis, koraļkrasts,
Jūras braucēj, tevim pretīm raugās.
Un caur miglu šad un tad
Tobago redz un Trinidad’ –
Latvju zeme tā, tur vairs nav šaubas.
Vai atceries, ka kādreiz bija
Te kolonija,
Ko valdīj’ Jēkabs?
Pats, pats, pats
Jēkabs mūsu rads.

Ko es redzu – plidu–lid
Skrien pa krūmiem melna fid‘
Un pie sevis dungo Pūt, vējiņi,
Un man teic: Ko stāv kā miets?



170

Es ir tava radiniec’, 
Kurā augumā, to labāk mini!
Un tā liek man varen’ trūkties,
Kad uzsauc tā: 
Vai tu no Džūkstes?
Smuks, smuks, smuks, 
Velns, kur skuķis smuks!

Prieks, prieks, varens prieks,
Ka šai senčos kurzemnieks
Mīlējis reiz melnās vec-vecmammu.
Mūlīt’s skaists, augums glīts,
Kā no ogles izgraizīts,
Ananasa šķēli gardi ņammā.
Kad ieraugu es melnās meitas
Bez sagšas, ņiebura 
Un galīgi bez kleitas,
Es mēms,mēms, mēms,
Absolūti mēms!

Miers, miers, miers, miers,
Kokospiens un Jāņu siers.
Sēžam abi lielās palmas ēnā,
Es tik dzeru, šī tik nes –
Vaivant omnes virgines,
Ko gan vairāk vajag vecam zēnam?
Un kaisli savām gruzdošajām acīm
Tā mani smacē,
Ak, melnā Dzintra!
Es slims, slims, slims,
Absolūti slims!

Kam vaj’g veļu, kam vaj’g kleit,
Nāc pie manis, tautumeit,
Jo tev dzīslās tecē latvju asins,
Kā to prasa labais ton’s
Vedējtēvs būs Andersons*,
Nāc uz papardēm tik projām aši, aši!
Kad ieraugu es melnās meitas,
Bez sagšas, ņiebura
Un galīgi bez kleitas –
Es mēms, mēms, mēms,
Absolūti mēms!



171

* Prof. Dr. hist. Edgars Andersons (1920–1989), vēsturnieks, ASV universitātes 
mācības spēks, publicējis grāmatas un rakstus par Latvijas un Kurzemes hercogistes 
vēsturi dažādos periodos. Publicējis rakstus arī angļu un vācu valodā.

***

Un visbeidzot lieliska balle pie balti klātiem galdiem ar lepnām vakariņām. Tak-
sometru pilsētā bija maz un uz savu mītni vajadzēja iet naktī kājām. Mašīnu ar gudru 
ziņu biju atstājis mājās.

KD beidzās ar necerēti lielu atlikumu. Tik tiešām mazais novadiņš bija diženi 
turējies!

***

Kaut kad pa to burzmu aizbraucām ar mašīnu uz salas dienvidgalu apskatīt bēdī-
gi slaveno 19. gs. noziedznieku apmetni – Port Arturu. Tā ir vienā no Tasmānijas  
skaistākajām vietām – pussalā, bet izbēgt no šīs briesmu vietas nav bijis iespējams.

NEDAUDZ VĀRDOS

* Tūlīt pēc 33. KD Melburnā janvārī turpat notiek otrā 3x3 nometne. Es esmu 
avīzes redaktors, mans palīgs Dūšeļa Jānis. Mūsu izdevums iznāk katru dienu un  
saucas Tauriķis ar Dž. Krīva zīmētu galvu. No ārzemniekiem piedalās Ingūna G. (jā, 
tāds bija viņas uzvārds.) no Latvijas, tagad ASV, A. Graudiņš no ASV, Dr. Ģ. Zēg- 
ners no Vācijas, I. Spilners no ASV, Beņķu pāris no Anglijas. Esam kopā kādi 30–40.

Mēģinu spēlēt arī volejbolu. Neko neiet. Esmu par tuklu un pavājā fiziskā gata-
vībā. Gurst sirds.

* Arī šis gads teātrim nes zaudējumus. Septembrī no ievainojumiem mirst literāts 
Hugo Kaupmanis (1906–1984). Tā jau ir otrā reize, kad viņš piekauts, šoreiz liktenī-
gi. Kas nu kuram zvaigznēs rakstīts, grozīt tur neko nevar. Mēs izvadām viņu bez 
mācītāja. Tāda ir Uģa vēlēšanās. Skaitām tradicionālo Skaidu spilvenu.

Otrs ceļinieks ir aktieris Jānis Ķauķis. Zemes gaitas viņš nobeidz kā pilnīgs attu- 
rībnieks, bet līdz ar to bija izdzisusi spožā talanta dzirksts, kas viņā mita.Viņā nebija 
nekas no intelektuāļa, bet viņam piemita lieliska intuīcija. Pilns kompleksiem kā 
suns ar blusām, kuru pamatā bija īsta vai iedomāta impotence.

Es neatceros nāves cēloni. Laikam sirdstrieka. Viņam bija tikai 47 gadi. Lai Tev 
vieglas smiltis, Jāni Dzintar!

* Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdis, vēlākais Latvijas 
valsts ministrs ir J. Ritums.
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* Man piešķirta Spodra Klauverta  piemiņas fonda balva, ko pasniedz 18. novem-
bra aktā. Citācijā rakstīts ka balva piešķirta lugu rakstniekam, feļetonistam, aktierim 
un sabiedriskajam darbiniekam Uldim Siliņam par nopelniem latviešu teātrī visā 
brīvā pasaulē.

* Austrālijas Telekomunikācijas žurnālā Telecom News par mani ievietots raksts  
Ollie – (kā mani pazīst mūsu pavalstī) Administrator, Playwright, Dramatist, liela 
bilde arī klāt.

Tai pašā gadā vēl viens raksts par manu piedalīšanos Minsteres Dziesmu dienās. 
Foto: es ar savu sekretāri Santu Kavallo.

* Jaunā Gaita Nr. 148 publicētas manas atmiņas par Spodri Klauvertu.

* Sidnejas skolas audzēkņi, K. Gulberga režijā, uzved manu Didzis un sargeņģe-
lis.

* Skautu un gaidu sarīkojumā, J. Salduma režijā, uzved manu skeču Seski no-
metnē.

* Sidnejas latviešu biedrība ar 610 biedriem ir lielākā laicīgā organizācija trimdā.

* J. Freijs man 1984. g. 29. nov. raksta:

Paldies par Minsteres reportāžu. Nebiju domājis, ka esat tik aktīvi līdzdarbo-
jušies. (...) Ja tik ir kas jauns, kas pieder Tavai spalvai, lūdzu sūti šurp. Tas ir arī 
Gunāra Vērenieka lūgums. Mums jādomā par repertuāru, jo vairākas lietas nāk 
virsū kā melns mākonis.

No Tavām lugām gribētu spēlēt “Bālēliņu”. Esam apgrozījuši arī  
“Ķemermiestiņu”, lai gan ar to mums pašlaik ir “casting problems”, bez tam Tu to 
biji aizsūtījis Ubānam.

Starplaikā mūsu Dziesmu svētku komiteja (1986. g. Toronto) bija lugu izlasījusi 
un turpmākā dialogā ar Māri nobijusies no uzveduma, noprotu, ka vairāk ev. izmak-
sas dēļ (lai gan teātris ir viens no viņu lielākiem ieņēmuma avotiem!)

Tagad komiteja ir neoficiāli ievadījusi sarunas ar mums (DVTK) par svētku izrā-
di. Vispirms mums vajag lugu 1985. g. aprīlī notiekošajām DV dienām.

Viņi izlasīja 3 lugas ieskaitot Tavu Bālēliņu, ko arī cēlām priekšā, bet paziņoja 
mums, ka viņi vēlētos izteiktu komēdiju. (Viņi attieca pat tādu super patriotisku lugu 
par Sibirijas vergu nometnēm!) Esam visi mazliet “cemmīgi”. Būs jādod viņiem kāds 
“garbidžs”.

Vērenieks beidzot laikam taisīs “Tikumīgais uzdzīvotājs”( Bacha “Spāņu mušas” 
autora, tikai vājāka luga.) (...)

Posts sākas 1986. g., kad, kā izskatās, DVTK būs jāaizpilda robs divās lielās 
letiņu saiešanās – Totonto Dziesmu svētkos un 11. Anglijas Dziesmu dienās  
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Lesterē. Pirmajam jābūt kādam plašākam darbam. Tur nāk Dziesmu svētku publika un  
nauda.

Otram jābūt “braucamam gabalam”. (...) Esam pat domājuši par “Bālēliņu” 
šim braucienam. Ja nē, šo lugu gribam spēlēt kārtējā repertuārā dažu gadu laikā. 
Esam puslīdz “vienisprātis” ar Vērenieku, ka mums ir divi “jaunās paaudzes” lugu 
rakstnieki – Tu un Grieze. Pārējie pat neprot rakstīt pieklājīgu dialogu, par saturu 
nemaz nerunājot. (Alchimovičs, Liepa u.c.) Vērenieks starp citu domā, ka Tu raksti 
lielisku dialogu. (...)

Vēlreiz lūgums – sūti mums jaunus skriptus – gludinātus vai negludinātus, tāpat 
kā cāļus – plucinātus vai neplucinātus.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

No kr. – Ausma Medne, no ASV uz Austrāliju ciemos atbraukušais rakstnieks Aivars Ruņģis ar savu 
grāmatu Ceļā uz mājām, Aleksandrs Zariņš, Sidnejā (iespējams Zariņu mājās), 1984. gada oktobrī. 

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Kādā saviesīgā sarīkojumā Sidnejas Latviešu namā 1984. gada 28. februārī. Koncertē Ilze Jaunbērziņa.
Attēls no SLB arhīva.
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Anno 1985

3x3 Tasmānijā un VV Kursā – Kas jauns teātrī – Manā pastkastē 
– 35. KD Pertā – Nedaudz vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu 

dabu – beigtu, dzīvu...

Latviešu izglītības centra Dzintari atklāšanā, Normanvillē, Dienvidaustrālijā, 1985. g. 20. janvārī.
Priekšā no kr. – Matīss, Daina un Māris Biezaiši. Pārējie neatpazīti.

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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3x3 TASMĀNIJĀ un VV KURSĀ

Trakais Dziesmu dienu gads ir beidzies, bet vai jaunais būs labāks?
1. janvārī Tasmānijā sākas trešā 3x3 nometne Austrālijā un ilgst līdz  

8. janvārim. Mūsu 3x3 nometnes programmas visumā līdzīgas ASV, bet 
mēs mazāk krāmējamies ar daiļamatniecību, toties vairāk ar teātri, literatūru, politiku 
un latviskās identitātes jautājumiem.

Referātu bez gala – Kalifornijas valsts Universitātes drāmas fakultātes dekāns, 
profesors M. Ubāns iztirzā teātra sakarību ar latvietību, AL redaktors A. Zariņš –
preses problēmas, L. Ruperte – tautiešu piesaistīšanu latviešu sabiedrībai, A. Medne 
runā par Krišjāni Baronu, J. Ritenis par politisko spiedienu grupu darba tehnikas 
pielietošanu, arhitekts A. Siksna – par Rīgas arhitektūru, E. Voitkuns par Latvijas 
vēsturi pastmarkās.

E. Pūces (Bostona) vadībā debatē par trimdas teātri un tā uzdevumiem. (Tajā 
laikā mana tēva māsa viesojās pie mums Austrālijā.)

Paneļdiskusijā par tematu Kāpēc sievietes nav polītiskas un vīrieši nav kulturā-
li? advokāta J. Liepiņa vadībā, cīkstas L. Ruperte (ASV), A. Medne, A. Purvis un  
U. Siliņš. Smieklu bez gala. Vakars noslēdzās ar dziedāšanu.

Māra Ubāna vadītā ievirze visumā diezgan garlaicīga. Esam tikai neliela saujiņa. 
Klausāmies Māra stāstus par viņa gaitām teātrī un skatāmies bildes.

Mans darba lauks ir pie avīzes Tauriķis. Es esmu redaktors, kolēģijā vēl ir  
J. Dušelis un A. Zariņš. Lai aizpildītu caurumus, sākam publicēt referātus.

A. Apele ar bērniem iestudē īpatnēju Sniegbaltītes izrādi.
Kas vēl? Nometni atklāja 3x3 kustības inciatore Dr. Līga Ruperte un to vadīja 

Saules Jostas administrators Dr. J. Ruņģis.
Jauki pavadītas dienas!

***

Kursā skolai šis ir pēdējais gads. Nākamgad uz Dzintariem. Tā saucas jaunpirk-
tais Austrālijas latviešu izglītības centra īpašums Normanvilles jūrmalā, pavisam 32 
ha ar daļēji pabeigtu ēku kompleksu un pievedceļu. Ievilkta elektrība un ierīkota 
kanalizācija.

Tāpat kā Kursa, arī Dzintari ir Dienvidaustrālijas pavalstī. Visi plāni apstiprināti. 
Iepriekšējie īpašnieki, projektu neizveduši, nonākuši bankrotā. Mums par īpašumu, 
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kas ir 120,000 dol. vērts, jāmaksā tikai 90,000. 20,000 dol. vēl tobrīdī pietrūkst, bet 
gan jau. Lai uzbūvētu visas ēkas, jāmaksā vēl 120,000 dol.

Rakājoties pa papīriem, atradu divus savus AL publicētas vārsmas – vienu Aldin-
gas Kursai, otru – Annai Ziedarei. Abas droši vien rakstītas uz pasūtījumu.

Aldinga!
Mazs punkts uz “mapes”,
Baznīciņa,
Veikals, kapi,
Krogs
Un bencīnpildītava…
Kāpēc sirdij tā tik tuva?
Karstums tāds
Kā somu pirtī,
Deg zem kājām
Kāpu smiltis.
Ēku sienās
Drāžas spēji,
Svilpjot niknie

Ilze un Uldis Siliņi Dzintaru jaunbūvē.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Līča vēji.
Kāpēc velk tā mani šurpu?
Vai man kājās
Burvju kurpes?
Atbildi nav
Atrast grūti –
Dzied Aldingā
Pret loga rūti
Zelta zīle
Ceļa malā,
Sēdot Rīgas
Torņa galā.

***

Ziedaru māmiņai
Trejdesmit dēli,
Trejdesmit dēli,
Pieci desmit meitas.

No kr. – Uldis Siliņš un Dzintaru būvdarbu vadītājs E. Pelle.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Lai paldies Mārai
Lai paldies Laimai
Par lielo, dižo
Ziedaru saimi!

Kur saime ražena,
Kur tikums spēkā,
Tur mājas pagalmā
Laimīte lēkā.
Lai sapūš vēji,
Lai pūš un vētī,
Pelavas kaktā, 
Ber graudus klētī!

Kad dēli paaugs,
Kāps ošu laivās,
Kāps ošu laivās,
Brauks pāri jūrai,
Brauks pāri jūrai,
Kur dzeguze kūko,
Tālo sērdieni
Atbrīvot lūkot.

***

Kursā šogad 111 skolnieku – lielākais skaits, kāds 11 gadu pastāvēšanas laikā 
bijis. Būtu bijis vēl vairāk, bet nepietika telpu. Kopā ar audzinātājiem, skolotājiem 
un saimniecības darbiniekiem – 160.

Nometne atrodas stundas braucienā no Adelaides, 15 minūšu braucienā no jūras 
un pieder Adelaides latviešu evanģēliski luteriskajai draudzei. Es savā rakstā ASV 
laikrakstam Laiks rakstu: Šī nometne Austrālijas latviešiem ir kļuvusi par jēdzienu, 
vai vēl vairāk – par simbolu mūsu nerimtīgai cīņai ar asimilācijas daudzgalvaino  
pūķi.

Skolu, kā visus šos gadus, vada Ārpusskolas izglītības nozares vadītāja, Tautas 
balvas laureāte A. Ziedare. Skolā darbojas 6 klases un viena speciālā klase skolu 
beigušajiem, ko vada Dr. vet. med. J. Priedkalns, vēlākais Latvijas sūtnis Apvienota-
jās nācijās. Audzinātāji un lielākā daļa skolotāji ir no pašu audzēkņu vidus.

Notiek arī skolotāju kursi. audzinātājiem Neviens no viņiem, ieskaitot 
saimniecības personālu, nav atalgoti.

Skolai šogad ir simtgalvīgs koris, ko vada Saules Jostas pianiste Z. Ritere un 
orķestris A. Graša vadībā – vienīgais ārzemju viesis, kas kļuvis par skolas dzelzs 
inventāru.

Pie dzelzs inventāra jāpieskaita arī skolotājas A. Ozoliņa, A. Eichmane un bij. 
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Minsteres latv. ģimnāzijas skolotāja Ā. Zustere, Ziedares labās rokas – Z. Ozoliņa, 
D. Kapela un I. Rone.

Ir kādas 10 interešu grupas. Drāmas interešu grupu vadu es un iestudēju Didzis 
un Sargenģelis. Pie manis spēlē arī Austra dēls Kristaps Grasis.

Skolas noslēguma sarīkojums un balle notiek Adelaides latviešu namā Tālavā.
Abitūrijas klase katru gadu kādā restorānā rīko vakariņas. Arī mēs ar sievu 

saņemam ielūgumus. Cena – $20 no galviņas. Mācību laiks no 3.–27. janvārim.
Vēl viens svarīgs notikums: 13. janvārī vecajā Aldingas baznīcā iesvētam mūsu 

trīs bērnus. Svētītājs ir mācītājs Zīds no Adelaides. Ar mūsējiem kopā iesvētas abi 
Dr. J. Reinfelda un L. Reinfeldas dēli – Pēteris un Ivars. Mielasts Dzintaros. Pie 
galdiem 110 viesi, galvenokārt skolnieki.

20. janvārī notiek Dzintaru iesvētīšana. Iesvēta un svētrunu teic prāvests  
A. Grosbachs, piedaloties Adelaides katoļu draudzes prāvestam P. Grieniņam un  
Adelaides evanģēliski luteriskās draudzes mācītājam A. Zīdam. Dzied VV koris. 
Seko laicīgā daļa.

Jaunieši paceļ karogu Dzintaru atklāšanas pasākumā.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Man ir uzdots vadīt svētku norisi latviski un angliski, jo piedalās arī austrāliešu 
viesi – politiķi no abām partijām.

Uzrunu saka LAAJ priekšsēdis Ed. Voitkuns.Es lūdzu uzmanību karogam un ar  
to svinīgā gājienā mans dēls Mārtiņš, asistējot A. Kazei un L. Kaņepei, dodas pie 
karogmasta un paceļ karogu.

Dzintarus atklāj Latvijas konsuls Austrālijā E. Dēliņš. Runā arī citas amatperso-
nas, dzied Adelaides DV nodaļas vīru koris Daugava, VV koris.

Uzkodas. Rotaļas. Dzintaru apskate. Mūsu oficiālā adrese ir Government Rd, 
Normanville Heights, Dienvid-Austrālija.

Pielikumi Historia.lv:
Attēlu galerija: Austrālijas latviešu vasaras vidusskola “Dzintari” (1985–1987)

KAS JAUNS TEĀTRĪ ?

SLT savu darbu atsāk ar Moljēra Skopuli, šoreiz Ilonas Brūveres režijā. Dekora-
tore D. Filipa. Atsauksmes viscaur labas, izņemot par dekoratīvo elementu.

A. Ploriņa cita starpā raksta, ka visi comedia dell’arte un tīra farsa elementi bija 
savīti harmoniskā vienībā un komēdijas beigās visi dabūja to, ko katrs visvairāk 
bija kārojis. Publika visu uzņēma ar lielu jautrību un siltiem aplausiem. (Ploriņa A. 
Rakstura izpratne un stila meisatrība. AL, 1985. g. maijs)

Maijā Sidnejas latviešu teātra literārā sekcija atskatās uz 35 darbības gadiem. 
Protams tiek 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. Dekorators Dž. Krīvs. 
Spēlē K. Gulbergs un L. Veikina. Ar šo lugu SLT viesojas arī Melburnā, 25. TF  
Adelaidē, Pertā, Brisbanē un 3. PBLA Dziesmu dienās Minsterē.

Lonija Kukure, recenzējot izrādi 25 TF Adelaidē AL raksta:

Tā bija perfekta izrāde, perfekta luga, perfektas dekorācijas (Dž. Krīvs), perfekti 
apģērbi, perfekta valoda, viss perfekts, ne ko pielikt, ne ko atņemt.K.Gulbergs – viņš 
pats deva vairāk kustību, vaibstu, balss noskaņu un izteiksmes nianšu nekā citi izrāžu 
tēlotāji visi kopā.

(...) Divas personas piepildīja lielo skatuves telpu, kur nekad nebija tukšums. 
Katra vietiņa un lietiņa tika apspēlēta. (Kukure L. Festivāls. AL, 1985. g. jūnijs)

Festivālā vēl piedalās: ALTA ar T. Zeltiņa komēdiju Vilks Rīgā, režisors  
M. Bumbieris, ALT ar E. Lēmanes lugu Atgriešanās, režisors G. Grauds, PLDK ar 
D. Olmaņa lugu Ir gan grūti, režisors D. Olmanis.

***

https://www.historia.lv/galerija/australijas-latviesu-vasaras-vidusskola-dzintari-1985-1987
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Novembrī E. Kestnera Emils un Berlīnes zēni, manā dramatizējumā.
A. Ploriņa cita starpā AL par izrādi raksta:

1985. g. latviešu teātra sezona Sidnejā beidzās ar pavisam ievērības cienīgu 
pasākumu – bērnu lugu ar 19 personu lielu tēlotāju sastāvu, kurā SLT aktieri spēlēja 
tikai papildlomas.

Citējot režisoru (U. Siliņu): “Kestners ir labs psichologs, viņš raksta par lietām, 
kas bērnus intrertesē.” Arī U. Siliņš, pats vairāku bērnu lugu autors, ir nevien labs 
psichologs tās rakstot, bet arī tās izrādot.

Uzvedums liecināja, ka viņš jūtas lieliski jauniešu un bērnu vidū un labi izprot to 
intereses, spējas un varēšanu, Kestnera dēku stāstu līdz skeletam saīsinot, lai spēles 
laiks nebūtu ilgāks par vienu stundu. U. Siliņš teicami pārvarēja problēmas, kas 
varēja rasties, ja no visiem jaunajiem spēlētājiem būtu prasīts par daudz.

Prieks bija par Andreja Kristovska Emīla lomas drošo izpildījumu. (...) Lieliski 
tipi bija K. Jaunalkšņa glumais zaglis Grundeiss, J. Salduma vachtmeistars Ješ-
ka, U. Siliņa kriminālkomisārs Lurjē, kā arī A. Zvirbules Jākoba kuundze. Šo tipu 
smalkjūtīgi komiskais traktējums ļāva tiem iekļauties jauno spēlētāju līmenī, pēdējos 
neapēnojot. (Ploriņa A. Emils un Berlīnes zēni. AL, 1985. g. 14. februāris)

E. Kestnera Emils un Berlīnes zēni SLT uzvedumā. Izrādes ansamblis.
Attēls no SLT arhīva.
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MANĀ PASTKASTĒ

17. janvārī man raksta Toronto DV teātra režisors G. Vērenieks:

Ļ. cien. Siliņa kungs!
Cienītais autor!
Sveiks, Uldi!
Tā kā mēs neesam iepriekš formāli sarakstījušies, tad grūti iedomāties, kā man 

vajadzētu Jūs/Tevi uzrunāt, bet tā kā savās lugās Jūs/Tu rādi/iet daudz izdomu, tad 
es teikšu “Tu”.

Tas ir īsāk, tā sakot, un Tu vari iedomāties, ko gribi. Tad vēl, kā liels latviešu  
literāts, Tu man piedosi, ka dažreiz manas latviešu valodas izteiksmes nav “Endzeliņš 
jeb Edzeliņš” (redz pat tas sagāja dēlī).

Vispirms man laikam vajadzētu teikt dažus glaimojošus vārdus pašam par sevi, 
ka es esmu ļoti pazīstams režisors. Un, ka Tu esi ļoti pazīstams un ievērojams lat-
viešu rakstnieks, bet tā kā mēs ne viens, ne otrs bijām pazīstami Latvijā (kā Uršteins 
vai Zīverts/Eglītis), tad mēs nevaram būt ievērojami mākslinieki trimdā. Vismaz tāds 
ir mans iespaids, klausoties mūsu “intejentos”, kā Rutku Tēvs teica.

Kā Tu tūlīt vari redzēt, man ir “inferiority” komplekss, kas nozīmē, ka es labas 
lugas varu padarīt sliktas, bet ne sliktas lugas labas.

Nu tad beidzot esmu ticis līdz lugai! Ja mana sieva nebūtu man to atgādinājusi, 
es būtu šo vēstuli nobeidzis, rakstot par maniem kompleksiem, kas, kā liekas, būs 
mūsu nabas saite nākamos mēnešos (kas par analoģiju, būs laikam jāsāk rakstīt 
lugas).

Nu bez jokiem – viss risinās ļoti ātri, kā jau Amerikā: lugu šie (DV Toronto) 
atsūta man ar kurjeru divas dienas pirms lugas lasīšanas Toronto (vienmēr atceries, 
ka es dzīvoju Montreālā, apm. 400 km no Toronto). Es to izlasu trīs reizes tai pašā 
vakarā, zvanu nākošā rītā Martinsonam un tai pašā vakarā lidoju uz Toronto, un 
otrā rītā (sestdien) notiek lasīšana un līdz svētdienai man jāizšķiras par sastāvu – 
bang!!! Kā Tu, protams, sapratīsi, luga uz mani ir atstājusi lielu iespaidu un es vēlos 
to iestudēt.

Mani komplimenti tev par ļoti labas lugas uzrakstīšanu – pieņem tos, jo tie nāk 
no sirds. Kā vēlāk redzēsi, es neesmu liels diplomāts, lai gan psichologs pēc profesi-
jas pēdējos gados.

Tad man maza problēma ar vecumiem aktieru dēļ Es vienmēr jūtu lielu at- 
bildību, lugu uzvedot, un ejot atpakaļ pie manas nabas saites analoģijas, es jūtos 
kā bērnu dakteris, kas var bērnu nogalināt, lai arī cik vitamīnus un minerālus māte 
nav ņēmusi pirms dzemdībām, lai dabūtu “perfektu” bērnu. Bet tai pašā reizē būtu 
muļķība nelietot prakses labākos līdzekļus pēc sava ieskata, ja rodas komplikācijas, 
un māte sāpēs tikai bļauj, lai velk ārā, vienalga kā, bet ātri. Mēs varam cerēt, ka 
bērns piedzims normāli, lai gan vienu otru mazu vitamīniņu varbūt dakters varēs 
rekomendēt! (...) Nu beidzot pie lugas. Kā jau minēju, lugai ir ļoti laba uzbūve un 
raksturi labi attīstīti. (...)
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Vispirms. Man ir maza problēma ar “veco Džeku” (suns) Pēc mūsu skaita viņš 
būs handrīz 20–30 gadus vecs. Doma ienāca prātā, kad Selga prasa:“Vai šis tas 
pats?” varbūt Tekla: “O nē, tas nomira. Šo Ģirts nopirka Dacei, kad pārvācāmies 
te.” (Tātad 15 gadu, pat tas ļoti vecs. Bet varbūt suņa miršana simbolika Daces  
aiziešanai?)

(Vai manu, vai manu, kā man tas bija pagājis garām!!! Nu pods!)
Bet tad man ir maza problēma ar vecumiem aktieru dēļ. Man nav tik jaunu(nas), 

tad man būs jādara Dace vecāka par Edi (Edmundu), lai derētu kopā ar Edi un Edi 
drusku jaunāku par Selgu. Un to Daces un Egila periodu drusku agrāk, jo citādi var 
izskatīties, ka Egils un Selga ir bijuši “mūžīgie studenti”.

Un tad, Uldi, tikai doma ienāca prātā, vai Tu piekrīti, ja tai prologā autors teiktu: 
“Ienaidnieku (vai ko citu) nošauts atrasts Akmens!” Zini, tas dotu tādu ironiju – 
Egils apglabāts kopā ar citu ienaidnieku nogalinātiem partizāniem.

Priekšpēdējā ainā gribētos drusku pastiprināt Eda konfliktu ar tēvu. Varbūt tas 
Tev nepieņemamas, ja kāda stipra pārliecība Tev prātā. Bet man nav pilnīgi skaidrs, 
cik neprātīga Dace palika pēc atstāšanas un cik pēc Egila atrašanas? (Tas, ka Dace 
sajūk prātā pēc atstāšanas, ir tēva arguments. Viņš nespēj atzīt, ka ir vainīgs pie 
Daces slimības)

Ko Tu teiktu, ka mēs Edim iedodam kaut ko tādu:
“Atceries, viņa varbūt būtu tikusi no savas depresijas ārā, (jeb viņa mēģināja 

nogalināt savu ķermeni. Pašnāvība?) bet tu nogalināji viņas prātu, kad Egilu atra-
da, jo viņa nāca atpakaļ, lai viņu atrastu pirms nošaušanas.”

Pagaidām ārstu redzu vairāk nereālu un visu lugu gandrīz kā Ģirta “sub-con- 
cietious streem”, bet neņemi mani pārāk nopietni, laikam tas psichologs atkal runā.

(Tas pilnīgi saskan ar autora nodomu)

***

Mana tēvamāsa E. Siliņa-Pūce no Bostonas raksta:

1. februārī svinējām Draudzīgo aicinājumu un skatuves gaismu ieraudzīja mans 
“lielinscinējums” Sprīdītis uz jaunās Draudzes mājas skatuves. Sirsnīgi sadarbojos 
ar Aldiņiem un mēģināju likt lietā, ko biju mācījusies no Voldemāra Pūces – mūzikai 
un skatuves gaismām rast kopēju dzīvojumu. Rezultātā – negaidīta vētra!

Vēl šodien bostonieši gandrīz kaujas! Vieni saka: brīnišķīgs, krāsains, svaigs 
uzvedums, žēl, ka tik īss.

Otri: izmantots un piesmiets Brigaderes Sprīdītis!
(Runa ir par manu skeču. Man liekas, ka esmu par šo lietu jau minējis agrāk. 

Viss, ko es varu teikt, ka mūsu cilvēku aprobežotība ir neaptverama. Viņi skatās, bet 
neredz, klausās, bet nedzird.)

***
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16. februārī A. Kārkliņš (El Leton) man raksta:

Ūldi! Laimīgu Jauno!
Klusums nenozīmē nekomunikāciju, vai ne? Drošvien nostresojies ar otru tādu 

programmu Kult. dienās Austrālijā bez šaubām.
Es, atgriezies pēc 7 nedēļām Rīgā, nomocījies konservatorijā, noskrējies pa Rī-

gas teātriem un grāmatnīcām, nospēlējies (7 oficiāli un ducis neoficiālie koncerti).
Arī Lit.&Māksla pieņēma manus Lit. mēģinājumus & viens korītis iestudēja 5 

manas dziesmiņas ar kurām uzstājamies 4 reizes (+ ½ televīzijas progrāma). Ar 
mani apgājās kā ar sivēnu uz kaušanu, Kā izpārdevos? Apsolīju censties nākamā 
1/2 gadā uzmest spāņu ģitārēšanas grāmatu tēvu valodā priekš konservatorijas – tas 
viss.

Pst! Vai ar šo pēdējo Rīgas braucienu nodirsu savu pēdējo Austrālijas turniju? 
Pasaki atklāti, lai beidzam te “Ēnu spēlītes” un no tava profesionālā viedokļa. Psst- 
pagaiš gad Rīgā no mūsu malas bija gandrīz 4000 tautieši. Tikai nesaki nevienam, 
bet laikam neviens nav komūnists.

Piekomponēju 20 jaunus gabalus, (ielieku tekstu, ,kuru “izčiepu” par ko otrā 
malā smīnē.)

Visu labu!

Es jau minēju, ka mans nolūks bija sarīkot A. Kārkliņam koncertu, bet, papētot 
vietējo tirgu, man kļuva skaidrs, ka es viņu varu tikai iegāzt. Viņam nebija sava 
klausītāju bāze, izņemot mazu, jūsmīgi brēcošu piekritēju grupu. Tā es viņam arī 
aizrakstīju. Tas nu bija par pušu!

Andris El 23. martā man raksta:

Sveiks, vecais Jokpēter (šoreiz bez jokiem)!
Durvis atverās, durvis aizsitās. Tava pēdējā vēstule bija viena no tādām. Nejūtu 

nekādu lielu zaudējumu, ka šo brīdi nav jāmēro tālais ceļš par lielu kritiku un maz 
dolāriem (trimdas mūžīgā nelaime).

Kāpēc vispār pat rakstu, ir, ka tevi esmu vienmēr respektējis, kaut šoreiz tavu 
“iemeslu bāzi” atradu skumji šauru un pa daļai netaisnīgu.

Ne tu, ne tava saujiņa ar austrāļu “tantēm” nebija mana autokoncertu vakaros 
“Pendel” krodziņā, kur abus vakarus, kopā ar Pāvilu un Rotu Brūveri ieguvām 
4 piedevas pēc 2 stundu programas (pirmo vakaru vajadzēja atraidīt cilvēkus, jo 
iekšā neietilpa vairāk kā 160 un otrā bija 65–75% pilns. Tie vakari, jo mājas kārtību 
mikrofoni “nomira” un bez akustikas krodziņā no sienas līdz sienai cilvēki bija jāsa-
jūsmina (ar mierīgu sirdsapziņu varu teikt, ka tas izdevās).

Vienu vakaru pie tevis biju šausmīgi vājš, jo četras reizes man par gadu (lai-
ku pārmaiņas dēļ) šausmīgi ciešu no Sinus galvas sāpēm(bet tur pa daļai aizgāja 
balss), kurām nekādas zāles nepalīdz, zem kurām cietu vairāk kā 18 stundas. Līdz 
sāka augstais lietus līt un gaisa spiediens atkāpās. Ja tanī vakarā nebiju formā, tad 
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vari saprast, ka tas ir drusku nežēlīgi, ka es upurēju laiku, veselību PAR VELTI un 
vēl uz tā tiek BAZĒTS viss profesionālisms?!

(Rakstīts uz malas: tev pašam bija balss aizsmakusi. Esi aizmirsis?)
Man sāp pa daļai, ka tu tik tālāk nododi dzirdēto kritiku, bet neatradi neko 

pozitīvu, ar ko aizstāvēt pret. Un pa daļai redzu, ka par sīknaudu mūsu trimdas letiņi 
viemēr atrod vairāk sliktu nekā labu un savā “parbrīvībā” (?) atrod nepieciešamību 
to atklāt pirmā neaicinājumā.

Par to, ka man nav baze Austrālijā, nav, ka neesmu mēģinājis. Bet vienmēr esmu 
dabūjis vairāk “bremzes” nekā palīdzīgu roku. Nemaz nerunāsim par zaudēju- 
miem, ko es esmu cietis tavā “salā”. Nekādu rūktumu, žulti, atriebību neesmu izgā-
zis, ka Andris Kariks mani toreiz nereģistrēja mūzikas arodbiedrībā, kaut viņš man 
kartiņu, numuru prasīja un to foto kopiju biju nosūtījis. Viņa nolaidība man maksāja 
(ne vīzas trūkums, kā bija rakstīts avīzē) divu gadu sūri, grūti sakrāto algu (ar ģitaru 
nopelnītu) $1,665 u.s.

Būdams “sportists” es domāju, ka vienmēr jādod “Sporting Chance”. Bet  
redzu, ka vairāk kontroversijas rodas nekā bāze. Izspēlējot 15 mēnešos Dienvid-
ameriku, 2 prezidentiem, sasveicinājos ar Spāņu Karali, 2 T.V. Speciālus STUNDU 
GARUS iegriežot (stundu garas uzstāšanās TV), 8 Spāņu kultūras namos nospēlēju, 
pat kopā ar Karmenas Amajas māsīcu uzstājos (mani atkal nupat aicināja Limā, 
Perū) un šo pārskatu uzmetu 8 lapas puses, kuras LAI BŪVĒTU VĒRTĪGU BĀZI 
Austrālijā, nosūtīju Dēliņam 81. g. Vai tu to kārdreiz esi redzējis drukā? Dēliņa 
kungs atrada to “nedrukājamu” un iedeva manai tantei Lūcijai Kalniņai koriģēt un 
saīsināt. Tur tas nostāvēja pāris gadus un vēl gaida pieņemšanu no jūsu smalkajiem 
lasītājiem.

Lai kā komponistu sāktu ievērot, ieskaņoju Concierto de Riga, Fantazija čigānu 
gitārai, 2 latviešu dziesmu kasetes (kopsumā ar 27 dziesmām). Tās tika pie O. Gres- 
tes pavairotas, bet baze kā nav, tā nav. Un tā nebūs, vai ne? Un no šējienes bez vietē-
jās palīdzības vairāk nespēju darīt.

76. gadā Kanberas kultūras dienās parādīja drusciņ “Austrāliešu sirsnību”. Tu 
man piekodināji, ka drīkstu divus stiķus un vairāk ne kripatu. Un itkā es biju “vie-
sis”, itkā nomērījis 14,000 km attālumu. Tie paši cilvēki, kuri neatbalstīja manus 
Karika organizētos koncertus, jo neticēja, ka es tikšu šoreiz cauri emigrācijai, jo 
benzīna straiks, jo avīžu straiks, jo pasta straiks bija ...un citi nezināmi iemesli...
Toties, kad atrāvu visas bremzes un “izvēmu no dvēseles” briesmīgos stiķus, nekad 
neaizmirsīšu 6–8 minūšu applauzu (tādus tikai dzirdu Minskā, Erevanā un Rīgā!) Un 
900 toreizējie klausītāji nekonstitutē bāzi!??

(Ovāciju ilgums tiešām varēja būt apm. 5 minūtes, bet, kā jau teicu, tie bija kādi 
20 (?) jaunieši. Pārējie pēc pieklājīgiem aplausiem griezās apkārt savos sēdekļos un 
skatījās, kas tie bļāvēji tādi ir.)

Pagaišvasar Minsterē de facto nevēlējos nedz tevi, nedz Zemīti aizēnot. Tā bija 
JŪSU PROGRAMA, mana atbildība, cik es izpratu, bija papildināt, pavest progra-
mu solīti uz priekšu, dot kontrapunktiņu, lai publika, kad jūs atgriežaties, ir atkal 
gaidoša ar svaigiem smiekliem. Vienīgā kritika no 3–4, ko dzirdēju, ir, ka mana  
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mūzika tai programā nepiederējās. Man tas nebija izdevīgs uzdevums. Jo ja nevar 
laista ar “visiem pulveriem”, saplok iespaids. Bet biju tomēr pateicīgs, ka varēju 
kopsaimē parādīties, ka vēlos visu mūsu tautas gitarists būt. Pa daļai kļūda (vēlāk 
analīzējot), ka tīrā jokpētera programmā es vienkārši nepiederos. Mana mūzika 
ir drusku par nopietna. Tā ir kopējā (kaut labi domātā kļūda) Tai nevajadzētu būt 
īstā baze uz ko tavas “austrāļu tantes” vērtē manas mākslas spējas. Atgriežoties 
no Padomijas, man pēc pārbaudu koncertiem VISSUR nākamā ciemošanās reizē 
ir piedāvātas lielākas Filharmonijas skatuves. (Četras galvaspilsētas tas ir pēc 
Minsteres) Pagaiš nedēļu nospēlēju vāciešiem 2 koncertiņus, ieguvu 4 jaunus (man 
piedāvāja).

Nākamo nedēļu iznāk vācu firmas Belamuzikas izdots Concierto de Roga plate. 
Jābrauc Spānijā spēlēt 6 nedēļas augustā–septembrī un tiku kā Komponists vācu 
komponistu savienībā. Un Minsterē man bija aizsmakusi rīkle un neturējos melodi-
jā!!...

(Uz malas rakstīts: Heard you had a flop in Seattle 2 ½ years ago.)
Tu saproti, ka par sīknaudu neiešu dzīties otrā pasaules pusē, specifiski, ka 

neviens no jūsu smalkās publikas nesaredz manā mūzikā kādu vērtību. Un trešo reizi 
kā amatieris mēģināt pierādīt, ka tavas tantes (kuras noteikti nenāks uz koncertu!) 
ir maldījušās (kā var pierādīt, ja viņas neļausies un neatnāks?) Mexican stand-off. 

Kā Ruta Šķobe atrada, dziedot R. Paula dziesmiņas, ka ir pārāk viegli iekrist 
Dēliņa Kunga “aizēnā” un neatbalstā, un tagad viņa no jūsu sabiedrības negrib 
ne smakas. Tas ir kauns un Latviešu trimdas sabiedrības zaudējums, Vai neredzi, 
ka līdzīga rīcība mani spiež arī prom. Tas man žēl. Vēlējos būt daļa no Latviešu 
kultūras dzīves arī, bet eksistences atbilde laikam guļ internacionālismā. Nu tik un 
tā. I wanted to set the record a bit stright (...) not to change yor mind but inform it a 
bit. It seems we must all do it “our way” & go our own way, Psst, please don’t shoot 
the Brumbies!

Tiešā cieņā 
Andris El.

Nabaga Andris. Īsti nesaprotu, ko viņš ņemas ar tām “tantēm”. Bez tām viņa kon-
certi būtu tukši. Žēl viņa, jo viņš savā jomā ir teicams mūziķis, bet nesaprot, ka trim-
das latviešu publikai flamenko stila mūzika un muzicēšana ir nepierasta un sveša.

Ja runā par vainu, tad tā ir mūsu vaina, ne viņa.

***

V. Zaļkalns man 8. maijā raksta:

Nosūtu Tev nākamo kravu RA. Pielieku dažādus materiālus, būs pēc brauciena 
jāsaņemas un jādara kas RA labā. Pasākums un ideja pārāk vērtīgi, lai to aizlaistu 
vējā.

Nesen tikos ar kādu padpārstāvi (no Padomju Latvijas), kas pēc iepazīšanās 
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ar saturu, noteica: “Ja jūs piešautos mūsu caurnešanai, tad RA kļūtu par trimdas 
spēcīgāko ieroci, nekas tā uzpūtīgam nomenklatūras pārstāvim tā nesāp, kā satīras 
un humora skalpelis.”

Kuģim trūkst braucēju. Ārzemju preses un TV uzmanību izdevies piesaistīt. Aiz-
kulisēs pret kuģi rūpīgi strādā Rīgas ziķeri un mūsu pašmāju lojālie patrioti. Ļaudīm 
bailes – nedos vīzu ...kuģi nogremdēs... kuģi apturēs, pārmeklēs...

Sveicini Mārtiņu!

***

1985. g. 21. maijā man J. Freijs raksta no Toronto:

Uz Teātra festivālu šī gada oktobrī iestudēsim kādu kanadiešu tulkojumu, tad 
nov./dec. sāksim “Ir akmeņi raud”. Paldies par Tavām piezīmēm attiecībā uz Ģirtu 
(Ģirtu Akmeni). Esmu jau tā lēnām sācis lugu šķirstīt un lomu vietām analīzēt un 
pārdomāt – skaista loma, bet ne no vieglajām. Bet būs prieks to spēlēt.

Luga būs uz dēļiem 1986. g. sākumā. Noteikti ar to brauksim pa ASV un Kanādu. 
Iespējams uz Lesteri 1986. g. vasarā. (Eiropas dziesmu svētki) Esam viņiem šo lugu 
piedāvājuši, kā mūsu pašu ieteikumu. (...) Kā kārtojas Ubāna doma uzņemt Akmeņus 

1985. g. jūlijā notikušajam Baltiešu brīvības un miera kuģa braucienam veltīta karikatūra.
Attēls no izdevuma Rūgtais Apīnis nr. 58.
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filmā? Es domāju – tas būtu lieliski, ja to varētu īstenot.
Bostona (Amerikas latviešu teātris Bostonā) mums apprasījās par “Akmeņiem”, 

bet Vērnieks viņus pārliecināja, ka luga ir mūsu repertuārā, un ansamblis, vismaz 
daļēji, ir jau sastādīts.

***

J. Gulbītis no Upsalas 14. jūnijā:

Sveika būšana, Uldi!
Tikai nesen tiku pie Tavas lugu grāmatas, nopirku no Viļņa. Šis gan gribēja 

iesmērēt par velti, lai kā pretvērtību dodu recenziju par nupat iznākošo Ulža Ģēr-
maņa grāmatu. Bet man tāda “nopirkšana” nepatīk, jūtos saistīts. Tāpēc arī atteicu 
JG redaktoram M. Lasmanim, kad tas gribēja nogādāt tavas lugas par velti. Pats 
nopērku – ja patīk – rakstu, ja nē – tad nē.

Tavu lugu krājumu, kad izlasīju, man gribējās rakstīt. Pielieku klāt manuskriptu. 
Ja nepatīk, vari uzlikt savu autora veto vai rakstīt pretī.

Rakstu nosūtīju JG recenziju daļas vadītājam M. Lasmanim. Tas šo to nostrīpo 
un sūta tālāk uz Kanādu.

Par Tavām lugām (izņemot Ķemermiestiņā) biju stāvā sajūsmā. Biju jau redzē-
jis agrāk, piemēram, “Vēstules no dzimtenes”, gan tādā diletantiskā izpildījumā. 
Nodomāju – tāda luģele tā nekas, bet nekas liels jau nav. Tagad izlasu – perfekta 
komēdija. Ko tie aktierīši gan nesaķēza? Dažreiz labāk, ja nemaz nerāda. Autors tiek 
“sašmucēts” bez paša vainas.

“Avota lieta” gan man toreiz patikās, kad jūs to rādījāt Stokholmā, bet izlasot, 
varēja izbaudīt visas finesītes. Un tādu tur ir daudz!

Kādreiz, kad biju aizsūtījis savu “Reiteri” Spodrim un “Koeksistenci”, viņš man 
atrakstīja, ka esot daudz pārāks ar savām lugām par Uldi Siliņu un viņu pašu. Izlasot 
Tavas lugas, varu droši teikt, ka draugs Spodris man miglu pūta acīs.

Varbūt viņš to darīja arī citās sakarībās, bet es to viņam piedodu, viņš man vēl 
pietrūkst, ļoti pietrūkst šo baltu dienu. Es pāris vietās Tev “piesējos” – izklausīsies 
labāk. Un tā es arī domāju, jautājums ir tikai, vai viss, ko domā, ir jāpasaka.

Gribētos lasīt arī Tavu “Vai akmeņi runā” – vai bija tā? Kā varētu pie tās tikt?(...) 
Mēs te šinī galā rādījām Indrānus. Un es pats tēloju “veci” Jonesko “Krēslos”. 
Laba loma, tiku jau cildināts par to. Pat sieva teica: “Šoreiz labi gan, profesionāli.” 
Bet nevar jau nevienam ticēt, labāk nezaudēt pazemību.

Rozīši aicina uz Ameriku 1986. g. vasarā. Tad jau man, vecītim, arī būs jākuļās 
līdzi. Vēl īsti nezin ko rādīt. Runa iet par “Raudupieti”, Māras “Pēdām” un “Raini 
un Aspaziju”. Pēdējā gadījumā Lijai un Ķipstem jābrauc no Austrālijas – Ķipste ne-
varot. Es ierūcos bārzdā, ka varētu Raiņa lomu pārņemt, bet Māra nelikās dzirdam. 
Gribēju vienreiz spēlēt kopā ar Liju, tas taču vajag būt baigi depresējoši, vienmēr ar 
to pašu partneri gadu pēc gada... Nabaga Lija!

Vai taisi dziesmu spēli Jansonam? Kad atkal satiksimies kādos dižos svētkos? 
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Muchkiņš pavisam sašļucis. Neesot vairāk ko rīkot. Vai tad viss skaistais jau mums 
aiz muguras?

Mīļas labas dienas Tev un Ilzītei, mūsu stokholmiešu sirsnīgai nama mātei. (...)

***

J Freijs raksta man 5. septembrī:

Šovakar vienojāmies ar Anglijas Dziesmu svētku komiteju tur izrādīt divas lugas 
1986. gadā – 1. augustā “Ir akmeņi raud”, 3. augustā – G. Griezes “Atkal atraitnis”.

Un atkal 8. oktobrī:

Pievienoju grafikas darbu, ko Tavai lugai veica G. Grieze, Tev piemiņai.
Gunārs starp citu raksta: “Piestrādāju, piedomāju šoreiz pamatīgi. (Simbolizēta 

cieta, vēsa, “akmeņaina sirds”, kas tomēr dod mitrumu pat tuksnesī ārā. Kaut tomēr 
tā tikai rīta rasa.)”

Lietosim to plakātos, programmās un sludinājumos – arī Lesterē. Ceru, ka būsi 
apmierināts. Man personīgi patīk.

Man arī.

35. KD PERTĀ

Beidzamais gada pasākums – Kultūras dienas Pertā.
L. Veikina un K. Gulbergs piedalās ar A. Eglīša Māris un Baiba un es tieku ai-

cināts organizēt un uzstāties Raibajā vakarā. Mans palīgs ir pertietis I. Bernšteins. 
Kopā ar mums ir vēl vesela guba viesu – talantīgais ASV dziedoņu ansamblis Ko-
librī (sastāvā komponisti un mūziķi I. Mežraups, Mārtiņš un Pēteris Aldiņi, kom-
poniste-trompetiste A. Kuprisa, vijolniece L. Padega, čelliste P. Ambroze) un di-
riģents M. Opeskins no Vācijas.

35. KD vadonis ir mācītājs L. Mušinskis. Atklāšanas koncertā L. Mušinskis uz-
runā klātsesošos angliski un latviski. Deviņus gadus vecais Namejs Kīns paskaļi 
iejautājas vecmāmiņai G. Pārupei: Kāpēc tas kungs runā angliski?

LA redaktors A. Zariņš savās piezīmēs šo momentu apzīmē par cerīgāko visā 
Kultūras dienu laikā.

Diemžēl Nameja mamma, kādreiz tik centīgā sabiedriskā darbiniece, šodien ir 
pilnīgi aizgājusi no latviešu sabiedrības, savus iemeslus izklāstot grāmatā Coming  
and going.

Referātu rītā viens no referentiem ir manas pamatskolas biedrenes I. Kāpostiņas- 
Bekas dēls. Pauls referē par dažādām metodēm ģimenes ciltskoka sastādīšanā. Viņa 
paša viens ciltskoka zars ir Skotijā. Paulu drīz pēc tam Melburnā nogalināja elek-
triskais vilciens. Negadījums? Pašnāvība? Kas to vairs pateiks?
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Pēc Kopkora koncerta tiek nokritizēts jauktais koris – sniegums bijis zemā 
līmenī, un uzteikts apvienotais vīru koris. Es to minu tāpēc, ka arī es dziedāju vīru 
korī. Laikam biju vienīgais no Sidnejas latviešu vīru kora.

Rakstnieku un dzejnieku cēlienā es piedalos kā izpildītājs un kopā ar L. Veikinu 
nolasām A. Skujiņa feļetonu. Tagad lasu KD apcerē, ka tas esot iepriecinājis klausītā-
jus. Nu labi, ka tā.

Pertas dramatiskā kopa izrāda G. Griezes komēdiju Te runā Stariņš. Preses at-
sauksmes vājas. Es izrādi redzēju, bet sīkumos neatceros. Neko izcila nebija.

Raibais vakars. Bez Lijas un manis vēl piedalās dziedoņi Daina un Ojārs Bern-
soni, V. Mūrniece (Melburnas operešu ansamblis), V. Rakūns (Sidneja), A. Ruda-
ka (Perta), Adelaides kokļu ansamblis un Kolibri, kas, kā M. Biezaite min, plūcis 
lielākos laurus, kas dziedāja, dancoja un spēlēja, radot gluži citu gaisotni kā pirma-
jās divās koncertēšanas reizēs. Atzinība pienācās arī visu mūzikālo izdarību saistītā-
jam un pavadītājam Markam Opeskinam.

Kolibri bija ļoti labs, bet par skeču uzvedumiem viņiem lielas jēgas nebija. Man 
ar kolibristiem bija viena vai divas kopīgas pārrunas – kas, kur un kā. Atceros, ka 
pēc manis teiktā, abi skuķi saskatījās un pasmīnēja. Aha, metropolitānes ieradušās  
lauku pilsētiņā, un tagad lauķis no Sidnejas sacīs, kā tās lietas jādara. Es zinu par ko 
es runāju, es viņām saku.

Viņiem bija vienā vietā jāpasaka manis dotais teksts – tikai kādi pāris teikumi, 
ko es atstāju viņu ziņā. No tiem pāris teikumiem skuķi bija iztaisījuši 3 cēlienu lugu, 
un joks bija pagalam.

35. KD kopkoris Pertas pilsētas koncertzālē. Diriģenti – H. Rutups,V. Bendrups, M. Opeskins, I. Dekere, 
A. Rudaka. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Atceros vienā dziesmā Mežaraupu ar gaiļa seksti – ļoti komisks.
Grāmatā Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1971–1990 M. Biezaite par mums 

raksta:
Raibais vakars bija pulcinājis kuplu apmeklētāju skaitu – 431. Programmas  

pieteicējs bija U. Siliņš. Viņš kopā ar L. Veikinu sniedza vairākus skečus izcilus labā 
izpildījumā, ko publika novērtēja bagātīgi aplaudējot.

Bet ko raksta A. Zariņš? Savā reportāžā par Kultūras dienām, kādreizējais mūsu 
slavinātājs saka, ka mūsu skeči, kas jau esot redzēti, neesot gājuši publikai pie sirds. 
(Pēc manām domām Aleksandrs bija gribējis iztapt dažiem adelaidiešiem, kas mūs 
ar Liju privātās sarunās kritizēja, ka mēs rādot vecus jokus.) Ja 10% skatītāju tie bija 
veci joki, tad 90% pilnīgi svaigi. Es jutos saērcināts un iesūtīja AL lasītāja vēstuli, 
izsakot šaubas, vai mēs ar Zariņu esam bijuši vienā un tai pašā sarīkojumā.

Rīcības komitejas sekretāre T. Karabanova man 1986. g. 5. janvārī raksta:

Sirsnīgs personīgs un rīcības komitejas paldies Tev par lielajām pūlēm balles un 
it īpaši Raibā vakara organizēšanā un vadīšanā. Kā jau Tev teicu: ja Tevis nebūtu, 
tad arī Raibais vakars nenotiktu. Atsauksmes līdz šim ir bijušas labas, un daudzi 
teica, ka būtu gluži priecīgi uz Tevi un Liju vien klausīties!

NEDAUDZ VĀRDOS

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

* Kā E. Ķipste kļuvis par režisoru austrāliešu teātrī?

Biju iecerējis SLKT iestudēt austrālieša Stīvena lugu “Nodevēji” (Traitors). To 
biju redzējis Nimroda teātrī. lugas darbība notiek Maskavā un Ļeņingradā. Revolūci-
jas ideāli aizmirsti, un cara aptvaldības vietā izveidojusies jauna diktatūra. Domāju, 
ka lugas tēma atbilstu mūsu, latviešu, interesēm. Bet SLT vadība neļāva lugu ies-
tudēt, jo nevarot laist krievus uz latviešu skatuves. Tas radīja sarūgtinājumu. Bija 
jāmeklē cits teātris, kurā varētu iestudēt lugas pēc paša izvēles. Nolēmu iestāties 
NIDA režijas skolā. (Zariņš A. No paša mājām pasaulē. AL, 1985. g. augusts)

Ar SLT aktieru palīdzību pie diplomdarba, Ķipste saņem Diploma in Directing. 
Viņu nosūta kā Austrālijas pārstāvi uz Indiju, lai kultūras apmaiņas ietvaros Valsts 
nacionālajā teātrī Ņūdelijā sagatavotu izrādi. Indiešu noteikums bijis tāds, ka jā- 
iestudē luga, kurā darbojas visi valsts atbalstītie aktieri, skaitā 35. Ķipste 5 nedēļas 
iestudē urdu valodā Sirano Beržeraku. Pirmizrādē ierodas arī ministru prezidente 
I. Gandi. Austrālijā Egils sekmīgi strādā austrāliešu teātros. SLT darbā viņš vairs 
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neatgriežas.
* Brisbanē uzved manu Kade pārnāksi, bāleliņ un Melburnā Didzi un Sargeņģeli.

* 10. janvārī mūs pārsteidz ziņa, ka mirusi Ņina Luce (1917–1985). Ņinai bija 
dažreiz tendence savās kritikās sadot. Mums ar viņu bija tāda love and hate attiecība. 
Šodien man jāatzīst, ka viņa par SLT neko briesmīgi sliktu netika rakstījusi, un mūsu 
SLT valdes solis gadus atpakaļ, pieprasot AL izdevējam, lai viņš nomaina recenzenti, 
bija nevietā.

Šai sakarībā JG redaktors Mārtiņš Zandbergs man raksta:

Paldies par Tavu vēstuli un pievienotām recenzijām par Tavu lugu, jaunāko ar in-
teresantu saturu. Izrādīta ar labiem panākumiem. Apsveicami. Mēs to labprāt gribē-
tu publicēt JG, vēlākais jaunā gada sākumā. Sūti tik šurp!

Nupat saņēmu ziņu par Ņinas Luces nāvi. Žēl, ka viņa aizgāja, mums par lielu 
pārsteigumu. (...) Nu tūliņ jādomā, kas varētu uzņemties JG teātra nodaļas redak-
tora posteni. Nav šaubu, ak Tu būtu tas piemērotākais un kompetentākais šai vietā, 
tāpēc arī griežos pie Tevis kā pirmā. Ja nu Tu par visu vari negribētu iekļauties 

Ņina Luce ar rakstnieku O. Stumbru viņa viesošanās laikā Sidnejā 1978. g. (?).
Attēls no SLT Literārās sekcijas arhīva.
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redakcijas sastāvā, tad lūdzu mini kādu, kas mums derētu.
Tūliņ jāsaka, ka uz Māru un Juri Rozīšiem nevar likt nekādas cerības, aizņemti, 

negribīgi. Lūdzu drīzu atbildi,
Daudz labu dienu.
Laimonis.

P. S. Ko Tu saki par Māru Kalnieti?

Es neatceros, ko ieteicu, bet, cik tas uz mani attiecās, pateicos par pagodinājumu, 
bet nē, paldies.

* 1985. gadā, 96 gadu vecumā mirst operdziedonis Kārlis Nīcis (1889–1985) jeb 
Kārlītis, kā viņu sauca pēdējā dzīvesbiedre, un dažkārt arī mēs. Viņš vienmēr ieradās 
uz sarīkojumiem baltā tautas tērpā.

Savās mājās Penanthila priekšpilsētā viņš bija nodevies kaktusu audzēšanai. Ar 
mazbēniem viņš nekādus sakarus neuzturēja. Savā laikā sabiedrībā viņam savs vārds 
bija sakāms.

* 14. aprīlī vēstule un čeks (autora honorārs) no 10. Rietumkrasta Dziesmu svēt- 
kiem Vankuverā par Vēstules no dzimtenes uzvedumu.

* Latviešu Jaunatnes apvienības (LJAA) centrālajā valdē dēls Mārtiņš ir vice-
priekšsēdis.

Arī mana meita ir iekļuvusi avīzē. Par viņu AL rakstīts:

Anne Siliņa, drāmatiķa Ulža Siliņa un Ilzes meita, aktīva Sidnejas latviešu jau-
niešu vidū un pazīstama sportiste, pēdējos gados īpaši pievērsusies popmūzikas 
ansambļu darbības aprakstīšanai un fotogrāfēšanai. Viņas vēlēšanās ir kļūt par brī-
va līguma žurnālisti.

1985. g. sākumā beigusi ģimnāziju un Sidnejas latviešu vidusskolu. Anne iesaistī-
jās Band Aid organizācijas izsludinātajās sacensībās, iegūstot balvu – lidojumu uz 
Londonu un iespēju tur noklausīties dziedoņu popkoncertu par labu bada cietējiem 
Etiopijā. Pēc tam Anne devās uz Ņujorku un satika vairākus slavenus popdziedoņus, 
ieskaitot Miku Džegeru.

Tagad Anne mēģina dabūt darbu Londonā, lai īstenotu savu sapni un kļūtu par 
popmūzikas foto žurnālisti.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Rakstnieces Ellas Kreišmanes grāmatas Logā kāpj varavīksne kristībās 1985. g.
No kr. – U. Siliņš (krusttēvs), E. Kreišmane, E. Lēmane. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.

Pertas Kokles. No kr. – Valma Purvinska, Jānis Purvinskis, Anita Rudaka, Roberts Purvinskis un Lidija 
Purvinska. Attēls no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.
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SLT aktieri 1980. gados.
Augšā: no kr. – SLT aktieri L. Veikina, J. Zemītis un U. Siliņš SLT ģērbtuvē;  

Apakšā: no kr. – U. Siliņš un J. Saldums Sidnejas Latviešu namā. 
Attēli no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Starp daudzajiem ārzemju viesiem, kas 1980. gados viesojās Austrālijas latviešu vasaras vidusskolā 
Dzintaros, bija diriģents Marks (Mareks) Opeskins. Mareks bija pēc tautības ebrejs, bet pēc pārliecības 

latvietis. Vēl Padomju laikos viņam bija laimējās izbraukt no Latvijas uz Izraēlu. Apmeties uz dzīvi 
Vācijā, viņš nodibina kamerkori Dūdas un ir tā mākslinieciskais vadītājs, strādā par docentu Vācijas 
mūzikas akadēmijā. Viņš ir Pasaules Brīvo Latviešu Dziesmu dienu un kultūras svētku mūzikas daļas 

vadītājs, kā arī virsdiriģents Dziesmu svētkos Eiropā, Kanādā un Austrālijā.
Eduarda Keiša šaržs.
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Margarita Biezaite lasa referātu par Krišjāni Baronu viņa 150 g. jubilejā Melburnā 1985. g. 11.maijā.
Aiz viņas Helēnas Beklešovas izšūtais Kr. Barona portrets, kuru Margaritai pēc pasākuma uzdāvināja un 

kas viņai bija mājās Adelaidē un vēlāk Rīgā dzīvoklī pie sienas līdz pat viņas aiziešanai mūžībā. 
2009.g. maijā tas atradās pie meitas Laimas Bērziņas.

No Margaritas Biezaites autobiogrāfijas:
“[1985.g.] 10.maijā braucu uz Melburnu, kur nolasu savu referātu, kam sagatavoju arī daudz 

diapozitīvus, par Krišjāni Baronu. Kā pateicību saņemu Beklešovas kundzes izšūtu lielformāta gleznu – 
Barons melni-baltā siluetā. Tā ir ļoti skaista un ir manā mājā goda vietā.”

Attēls un ziņas no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1986

No Keidijiem uz Vīvijiem – Vilnis Zaļkalns un viņa projekts –  
Ir Akmeņi raud Kanādā, ASV, Anglijā un Zviedrijā – Kas vēl uz 
SLT skatuves? – Homo Novus ceļo uz Austrāliju – Nedaudz vārdos 

– Es caur savu objektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

Reizē ar Homo Novus mēģinājumiem Dzintaros 1986. g. decembrī notika arī PBLA sēde. 
Attēlā redzami aktieri un sēdes dalībnieki pusdienas pārtraukumā. Rindā no kr. – E. Dēliņš  

O. Pavlovskis, neatpazīts, U. Siliņš, neatpazīts. Aizmugurē pēdējais pa labi M. Ubāns. 
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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NO KEIDIJIEM UZ VĪVIJIEM

No Pertas KD uz Dzintariem – Vasaras vidusskolas jauno mītni Norman-
villē. Šogad 120 audzēkņi. Rekordskaitlis! Dzintaros tajā pašā laikā dzī-
vo un strādā 57 darbinieki, ieskaitot skolotājus un audzinātājus.

24. janvārī AL mans raksts:

Viena diena Vasaras vidusskolā.
Pulkstens septiņos no rīta pret manu telti pavērstais skaļrunis (visas ēkas vēl nav 

pabeigtas. Mēs ar sievu dzīvojam lielā teltī) mani gandrīz izpūta no gultas. Sāk dar-
boties Vasaras vidusskolas raidāmstacija VMKA (man vēl nav izdevies noskaidrot, 
ko šie burti nozīmē), raidot mūziku, komentārus un raidlugas nezin kuro turpinā-
jumu. “Melburnā ir labs laiks, Sidnejā ir slikts laiks un Dzintaros ir laiks celties!”

Nav viegli dabūt no gultām ārā 120 skolniekus uz rīta vingrošanu. Tas prasa pa-
cietību, nemitīgu runāšanu, lai dabūtu vaļā 240 acis un ausis. Rīta vingrošana šorīt 
sākās un beidzās ar skriešanu no karoga masta līdz nometnes vārtiem un atpakaļ – 
savi 600 metri. Es nolūzu jau pēc kādiem 200 metriem un nācu atpakaļ, izlikdamies, 
ka pētu gar sētu sastādītos kociņus.

Mēs esam uz augsta pakalna. Zem mums ir Normanvilles ciems un segtais jūras 
līcis. Man šķiet, mēs neapzinājāmies, cik jūra var būt bīstama. Kādus gadus vēlāk 
šajā līci bija sastopama milzīga haizivs, kas vienu peldētāju burtiski pārkoda uz 
pusēm. Bija vēl arī citi fatāli uzbrukumi.

Pusdienas pārtraukumā mēs vedām bērnus ar mazu autobusiņu peldēties. Arī es 
reizēm biju šoferis, lai gan man nebija attiecīgās braukšanas atļaujas. Tālu nebija 
jābrauc. Bērniem ievedām t.s. pāru sistēmu – bija jāiet peldēties pa diviem kopā un 
vienam otru jāuzmana. Veikalos izsalkušie varēja nopirkt ko ēdamu kārajam zobam. 

Bija arī krodziņš, uz kuru drīkstēja iet skolotāji, un gan jau tur ieslīdēja arī kāds 
sešpadsmitgadīgais.

Un naktis! Neaizmirstamās naktis! Tik daudz zvaigžņu es nekad neesmu redzējis. 
Gaiss tīrs, bez mazākās dūmakas. Krītošās zvaigznes. Dienvidu krusts. Tik daudz 
zvaigznāju, kuriem es pat nezinu vārdu.

Kora diriģentu M. Opeskinu koristi ļoti ieredzēja. Bija viena dziesma, ko diriģē-
jot, Marks uzlēca uz krēsla. Jaunieši dzied ar neticamu sajūsmu. Pieprasa atkārtot un 
vēlreiz atkārtot! Tā katru mēģinājumu!
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Mans Gints šogad nobeidz abitūrijas klasi un Sidnejas latviešu matrikulāci-
jas klasi. Reizē ar viņu beidz vēl 17 audzēkņi. Ar abitūrijas klasi strādā prof.  
J. Priedkalns.

Es esmu sarakstījis stundu garu bērnu lugu Aijā, žūžū lāča bērns, ko pats iestudē-
ju. Mums pašiem savas sarīkojumu zāles nav, to Dzintaros uzceļ daudz vēlāk. Tāpēc 
beigu sarīkojums ir Adelaides latviešu namā Tālavā – teātra izrāde, koncerts, izstāde, 
liecību izsniegšana.

Pēc sarīkojuma L. Kukure raksta AL:
Pasaulē ir tikai viena Anna Ziedare. Viņa pieder Vasaras vidusskolai, Dzintariem 

un visai Austrālijai.

***

Mana beidzamā bērnu luga ir rakstīta diviem līmeņiem – bērniem un pieaugu- 
šiem. Citāts no I. Ozoliņas recenzijas.

Lai zied virši, lai zied lauri,
Ejiet mājās, nu ir cauri!

Ilze un Uldis Siliņi Dzintaros.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Tā beidzās teātris un radās vēlēšanās: kaut tūlīt varētu skatīties otrreiz! Tik ļoti 
patika Ulža Siliņa pasaku lugas “Aijā, žūžū, lāča bērni” (jābūt Aijā, žūžū, lāča bērns) 
iestudējums.(...) Izrāde bija bauda ausīm, acīm un prātam. (...) Tomēr, liekas, vis-
vairāk tika prātam, atjautīgo, raito un skaisto latviešu valodu klausoties. Šī ludziņa 
iepriecināja trijos līmeņos. Bērniem patika pazīstamo pasaku tēlu raitās izdarības. 
Jaunieši varēja, Andreja Johansona vārdus patapinot, “brīvi izrādīt savas rotaļīgās 
tieksmes”. Nobriedušu skatītāju iepriecināja atjautības, visus humora notiekumus 
ievērojot.

(...) Lugas norise mūs pārliecina, ka Sarkangalvīte pierunā vilku, lai tas apēd 
viņas vecmāmiņu. Tad atklājas, ka viņas nolūki pavisam citi. Tiešām jāapbrīno Siliņa 
tīri šekspīriskā cilvēku vājību pazīšana.

Lācis, kas uzdodas par izdarīgu varoni, patiesībā ir “zem sievas cepures” (ne 
tupeles?), milzīgā pūķu spēku mazina treju galvu savstarpējā nesaprašanās utt. 
(Ozoliņa I. Spoža pasaules pirmizrāde. AL, 1986. g. februāris)

Šī ir mana mīļākā bērnu luga. Angļu valodā šo žanru sauc par fractured fairytale. 
Vēlāk es pierakstīju klāt vēl divas epizodes, lai luga būtu pilna garuma, un no tā  
mazliet cieta Kūmiņa lomas viengabalainība, bet es to nenožēloju, jo publikas at-
saucība bija vienreizēja. Un tā gala produktā velns stāsta par neikdienišķu Sarkan-
galvīti un vēl neikdienišķīgāku Vilku, Princese par Trejgalvaino pūķi, Lapsa Kūmiņš 
par Vārnu, pie kā viņš mācījies lidot, un Lāču mamma par Gaiļa nedienām ar padēlu 
Kovārni. Pierakstīju arī dziesmas cerībā, ka iznāks mūzikls.

Kas tad lugā īsti notiek? Stāstīšu pavisam īsi, daudz stāsta jau dziesmu teksti. 
Vide – meža pļava. Pēc nesekmīga kāpiena pēc medus, ko izjauc bišu sargkareivji, 
Lācis sēž pie tukša medus poda, sirdīgs bez gala.

Nu neveicas un neveicas!
Jau kuru dienu bešā!
Ir medus spainī tukšpadsmit
Un parādzīme ķešā.

Lai jūs jupis parautu,
Jūs, lidojošās blaktis!
Kaut jūs visas nosprāgtu
Uz pēdām! Jau šo nakti!

“Ei, slinkummais! Ei, snauduli!”
No sievas dzird bez mitas.
“Ei, vecais, izbeidz ķepu zīst,
Un meklē bites! BITES!”

Es zinu, kur te medus ir,
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Bet tiec tu medum klātu,
Ja pakaļā simts bites grūž
Tev indes preperātu!

Jūs, medus grābšļi, drabiņas,
Jūs, lidojošie pāķi,
Šitas ir mans bišu koks!
Es esmu gatavs vāķēt
Kaut vai visu nakti

Protams tādā brīdī nepalīdz arī gaisīgā Lapsas Kūmiņa ierašanās, kas grib zināt 
ko Lācis domā par Kūmiņa beidzamo dzejoli.

Es Lapsa Kūmiņš – dzejinieks,
Man peršas rakstīt tīrais nieks,
Vai sonets tas, vai triolets,
Vai cits kāds dzejas formāts rets,
Tas man viens pīpis, lai tik rit,
Sākts sējums numur sešpadsmit.
Es eju, puķes ostīdams,
Vai smilgas stiebru kostīdams,
Un pēkšņi vārdi prātā krīt,
Ka tikko spēju pierakstīt.
Jā, talants man no Dieva dots,
Tas nav ne pirkts, ne ietirgots.
Bet draugi nesaprot to vis,
Es esot ķerts un vējgrābslis!
Kurš zin, kas mākslas dzejas pants?
Kurš dzejnieks ir? Kurš diletants?
Es gribu dot un dot un dot,
Bet it neviens to nesaprot.

Lācis saka, ka viņam Kūmiņa dzejoļi šķebina un prasa, kāpēc viņš nav kā citas 
lapsas. Lāča garstāvokli neuzlabo arī Dudukiņš, personīgā sieva, kas viņu nosauc 
par sliņķi un pelavmaisu, iegrūž lācēnu rokās un saka: Papus tev pastāstīs pasaku!

– Pasaku? Es nemāku stāstīt pasakas!
– Tu man stāsti pasakas katru dienu!
Un tā nu Lācis negribīgi lapsai gan palīdzot, gan pa vidu maisoties, sāk stāstīt 

par velna apburtu mežu, kur Apburtā Sila muižā dzīvo biškungs Lācis ar personīgo 
gaspažu un sulaini Lapsu, vārdā Benediktu. Uz lācēna pieprasījuma ierodas princese, 
pie tam uz velosipēda!

Kūmiņš:
Viņas majestāte bez bēdu,
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Sēž uz vellapēdu.
Kas to lai zin,
Uz kurieni viņa min?
Princese: Kas tu tāds esi?
Kūmiņš: Kas es esmu? Es esmu pīslis pie tavām kājām. Es esmu rasas piliens 

varavīksnē. Es esmu puteklītis saules starā. Es esmu...
Lācis: Tu esi dūriens sēžamvietā! Neklausies uz viņu. Ķerts!
Princese: Vai kāds man var pateikt, kas te notiek? Es sēdēju pilī uz troņa un 

nākamā brīdī es esmu mežā uz šī dzelzsgabala!
Lācis atbild, ka princese ir pasakā.
Pasakā? Kas tā par pasaku, kurā neesot velna?
Tai brīdī zālē atskan skaļš motocikla troksnis. Uzbrauc Ragana uz slotas kāta. 

Viņai aiz muguras sēž Velns.
Velns: Te es esmu! Atļaujiet iepazīties: Belcers Devilus Monsters Horiblus 

Belcebuls Trīspadsmitais, juniors. Gatavs kalpot. Viņa Velnišķīgā augstība, mans 
vectētiņš, vienmēr mēdza sacīt: “Kā velnu piesauc, tā velnam jābūt klāt! Viņš pats 
bija ārkārtīgi punktīgs.”

Velna dziesma.

Mans vārds ir Monsters Belcebuls,
Nav astes man, ne ragu,

Dzintaru ēdamzālē. Vidū stāv Uldis Siliņš.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Nedz spalvas man uz ģīmja aug,
Nav šķeltu āža nagu.
Stāv jūsu priekšā moderns velns
Ar cilvēcīgām dziņām
Un nepavisam viscaur melns,
Kā stāstīts pasaciņā.

Es esmu gājis koledžā,
Man diploms melnās mākās,
Gan buršanā, gan maģijā,
Kā tas pie velniem nākas.
Mans vecpapiņš bij rijas velns
No vecā rauga velniem,
Kas dzīvoja pa rijkrāsnīm,
Pa sodrējiem un pelniem.

Viņš zelta naudu kaltēja
Un turēja to podā,
Jau toreiz banka Baltija
Pie velniem nebij godā.
Mans braucamrīks ir Mercedes
Ar raganu pie stūres,
Tik duraks vairs uz bluķa jās,
Ja braukt var BALTA tūrēs.

Uz Lāča aicinājumu palīdzēt izdomāt pasaku. Belcebuls XIII atbild: Vienkārši! 
Labais cīnās ar ļauno, un ļaunais uzvar...

Lācis pastāv, ka pasakā vienmēr uzvar labais.
Belcebuls: Gribi derēt?
Lācis: Līkop!
Apgaismojumam mainoties, parādās cita aina. Uzskrien Sarkangalvīte un ierauga 

Vilku,kas stāv pie koka piekārtā spogulī un apbrīno savu matu sakārtojumu. Vilks 
tiešām ir švītīgs, tērpies frakā.

Vilka dziesma.

Stāv rakstīts visās graķenēs
Ka vilki neiet laķenēs,
Nedz galvā nēsā cilindri,
Bet staigā apkārt zaķenēs.
Un pat karstā vasarā
Tie klejo apkārt kažokā.
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Rečit.: Non, non, silvu plē…

Ir tagad vilkiem modes bums,
Zied puķe, kur vien pogcaurums,
Vilkt bikses strīpainas ir prieks,
Un goda svārks nebūt nav lieks.
Un te būs visiem vēl viens šoks,
Man pirkstā gredzens, rokā štoks.

Nu sakiet, vai tad tur kas slikts,
Ja vilkam astē ilgviln’s likts,
Vai, kā to prasa labais ton’s,
No paduses ož odek’lons.
Un, mon amī, tas ir plezīrs,
Ja ķepām taisīts pedikīrs.

Ir vēl otrs variants.

Cilindris galvā, monoklis acī,
Laķenes kājās, ko iziet placī,
Zīda kravatē, pelēkā vestē,
Strīpainās biksēs, viss svaigi presēts.
Goda svārks pelēks, ilgviļņi astē,
Havannas cigārs cigārkastē.
Kurp es iedams? Kurp redz mani drāžām?
Labi. Es teikšu: uz Zvirbuļa kāzām.

Sarkangalvīte: Vai tu esi vilks?
– No astes līdz galvai. Absolūts tīrasiņu vilks.
– Tu esi izsalcis?
– Es vienmēr esmu izsalcis. Tā ir vilka galvenā īpašība: stiprs, izveicīgs, skaists 

un izsalcis. Kā tev patīk mans matu sakārtojums?

“Aha”, jūs bildīsit, “tas jāņem ar sāli,
Kurš vilks ies Zvirbulim par brūtganbrāli!”
Kā dabūs viņš līgavu ķetnās savās,
Tā Zvirbul’s atraitnis, un brūtes vairs nava!
Jo Vilks esot ļauns, un Vilks esot bīstams
No visas faunas lamāts un nīstams.
Vilks un vārds! Neesmu plēsoņu klasē.
Es esmu džentlvilks – tā rakstīts pasē.

Visu silu es atstāju raudot,
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Kad sāku koncertēt, kad sāku gaudot.
Mans brālēns El Lobo, kopš zvērdārzā iekšā,
Ir dziedājis Spānijas karalim priekšā.
Un brālēns fon Vulfs tagad ik dienas
Karājas Štutgartes mēram pie sienas.
Buenos dias, servus, bona note!
Jūsu priekšā stāv jaunais Pavarotte.

Dzirdot, ka Vilks vienmēr ir izsalcis, Sarkangalvīte grib zināt, vai viņam garšo 
vecmāmiņas.

Vecmāmiņas? Kā viņš varot zināt? Viņš vēl nevienu vecmāmiņu neesot no- 
garšojis. Un tad: Kas tu esi par bērnu!? Nāk un piesola Vilkam savu vecmāmiņu! Arī 
vilkiem ir principi. Nav daudz, bet ir.

Sarkangalvīte saka, ka vecmāmiņa viņai sit un draud izslēgt no mantojuma. Nu 
lai vismaz mazliet pabaida.

O jā? Un dabūt medniekus uz kakla! Bez tam viņš esot aicināts Zvirbuļa kāzās 
par brūtganbrāli, kur viņam jādejo pirmais valsis. Diemžēl, vilki esot vairāk pazīs- 
tami kā dziedātāji nekā dancotāji un grib zināt, vai Sarkangalve māk dejot. Šī saka: 
Nāc, aprij vecmāmiņu un es tevi pamācīšu! Hmm...

Vilks saka, ka viņš varbūt varētu atrast vecmāmiņai kādu brīvu brītiņu ap launaga 
laiku, kad bijis paredzēts iet pie skrodera uzlaikot jauno fraku.

– Rīsi vecmāmiņu, vai ne?
– Labs ir.
– Tu neizskaties neko jūsmīgs. Vilks un vārds?
– Vilks un vārds, sāc mācīt!
Pēc viena valša, fokstrota jeb lapsas rikša, Vilks vairs negrib par vecmāmiņu 

neko zināt un saka, lai runā ar Lāci, lai viņš apēd.
Tu teici: vilks un vārds! sauc Sarkangalvīte. Jā, bet viņš neesot teicis ķepu uz sirds 

un trīs reizes nospļāvies pār kreiso plecu. Nekas cits neskaitoties.
– Es zinu vēl vienu danci, bet es tev neteikšu. Tu neturi vārdu!
– Kādu? Lūdzu, lūdzu saki! Apēdīšu ar visām zābakšņorēm! Sāc tik mācīt.  

O-ho, es būšu tas labākais dejotājs vilks visā pasaulē. Kad pie manis ieradīsies mans 
brālēns El Lobo no Spānijas, viņš nomirs no skaudības.

– Cik interesanti! Drošvien tāds pats slamsts kā tu, kam bail aprīt vecmāmiņas.
– Slamsts? SLAMSTS!? Tas ir apvainojums visai manai ciltij. Mans brālēns El 

Lobo ir apēdis simtiem vecmāmiņu paprikas mērcē. Pie viņa brauc vilki mācīties rīt 
vecmāmiņas no visas pasaules.

– Tu esi vilka izsmiekls! Kas tas par vilku, kas iet zvirbulim par brūtganbrāli? 
Ardievu!

Nabaga Vilks ir uzķēries uz makšķeres. Viņš solās, ka tikko Sarkangalve būs 
iemācījusi viņam nākamo deju, kas starp citu saucas Drebelīgais kukainis (džiter- 
bug), viņš tūlīt ies aprīt vecmāmiņu. Vilks un vārds, ķepu uz sirds, pftu, pftu, pftu un 
vēl viens pftu pa virsu!
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Bet kad dejas stunda beigusies, viņš saka, ka viņam ir sarunāts iet pie friziera 
ielikt astē ilgviļņus. Bez tam viņš nav teicis: un lai mani zibens nosper. Viss cits 
neskaitās.

Tai mirklī atskan mednieku taures un Vilks ir panikā, gatavs darīt visu, lai glābtu 
savu vilka ādu. Sarkangalvīte viņam uzmauc galvā savu cepuri, iedod ogu kurvi un 
māca, lai Vilks saka: Es esmu Sarkangalvīte un es tev atnesu odziņas.

Kad vecmāmiņa vēderā, apģērb viņas naktskreklu, uzliec aubi galvā un liecies 
gultā! Neviens tevi nepazīs.

Klāt mednieki.

Labdien, Sarkangalvīt!
Kur tava sarkanā cepurīte?
Kur tavs grozs ar odziņām
Vai noticis kas ļauns?

Un ko Sarkangalve? Viņa saka, ka to paņēmis ļaunais vilks un tagad guļ vec-
māmiņas gultā ar aubi galvā. Piff! Paff! Un Vilka vairs nav.

Nodevība un nepateicība ir pasaules alga. Esto perpetua! nobeidz savu pasaku 
velns. Sarkangalvīte jaunā vilkādas kažokā aizbrauca uz Ameriku, kur dzīvo vēl šo-
dien.

Princese: Kas par neglītu pasaku!
Velnam pēdējais vārds: Tā nebija pasaka, tā bija dzīves īstenība.

Ķīniešu restorānā. No kr. – J. Priedkalns, apkalpotāja, S. Priedkalne, U. Siliņš.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Nākamo pasaku būs sarežģīti īsumā kaut cik interesanti atstāstīt, jo viss balstās 
uz dialogu un vārdu spēli. Mēģināsim!

Kad Lācis paziņo, ka tagad Kūmiņa kārta, lapsa saka, ka biškungam ir piemir-
sies, ka viņa vārds ir Benedikts, un, kad viņš iestājies pie Lāča dienestā, nekas nav 
minēts par pasakām. Lācis pastāv, ka klātesošie – mazais lācēns Mikus, Viņas Prin- 
cesīgā augstība, Belcebuls XIII jaun., Dudukiņš paģēr pasaku, un lai Kūmiņš nemaz 
nedomā sākt deklamēt savas peršiņas, ja negrib dabūt ar bomi pa pēcpusi. Tev viņš 
patiks, Lācis saka princesei, viņš ir labākais pekstiņu stāstītājs visā silā, dzimis  
vējgrābslis un izcils muldoņa.

Kūmiņš: Kā es varu teikt nē tik delikāti noformētam ielūgumam. Es stāstīšu ko 
no sava plašā piedzīvojuma pūra. Kādu dienu silā zibensātrumā izplatās ziņa: Lap-
sa Kūmiņš mācās lidot! Vai es drīkstu izlūgties Jūsu nedalītu uzmanību, lūdzu? Es 
patlaban lasu vēstuli no mana brālēna Engelandē.

Viņam gandrīz virsū uzskrien Vārna.
Kūmiņš: Dulnais, tu man piebaidīji trieku! Skaties, kur tu skrien!
– Nu tad nevazājies apkārt pa manu skrejceļu!
– Uzmini, no kā es šodien saņēmu grāmatu?
– Kā lai es zinu?
– No mana brālēna Sera Jonatana Lapsas-Foks no Lapsas Kalniņiem. Ja tu 

gadījumā nezini, Foks englenderu valodā ir lapsa.
– Nu un tad?
– Nu un tad? Viņš ir lords. tu, melnais babaj!
– Nu un tad? Tu gribi, lai es no priekiem dēju olas?
– Tu nemaz nevari izdēt olu. Tu esi vīriešu kārtas vārna.
– Nu un tad?
– Nu un tad, nu un tad. Tu neko citu nezini sacīt?
– Zinu gan. Bizo prom tu, stulbā lapsaste!
– Viņš dzīvo Engelandē...
– Kurš?
– Klausies ar ar ausēm! Mans brālēns!
– Nu un tad?
– Tu nemaz nezini, kur Engelande ir!
– Nu un tad? Liela muiža!
– Engelande ir tur, kur dzīvo englenderi. Paklausies, ko viņš raksta.
– Man ir vienalga, ko viņš raksta. Es esmu sievas vietā notupējis 12 stundas uz 

olām, un man nav nekādas patikas klausīties uz tādiem kā tevi.
– Žēl, viņš raksta arī par vārnām.
– Viņš mani nemaz nepazīst!
– Viņš te raksta par labāko lidotāju visā pasaulē...
– Tad tiešām par mani. Viņš būs redzējis mani lidojam. Zini, es varu lidot ātrāk 

par skaņu. Es varu skriet stāvus gaisā un vēl stāvāk zemē. Es varu taisīt dubultkūleni 
un Immelmaņa cilpu. Es esmu vienīgais putns visā pasaulē, kas var lidot ar asti pa 
priekšu. Es varu...
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– Gribi klausīties vai ne?
– Protams, man jau sen vajadzēja būt gabalā, bet, ja ir darīšana ar tādu ievēro-

jamu aviācijas speciālistu kā Seru kā viņu sauc...
– Seru Jonatanu.
– Seru Jonatanu, tad esmu gatavs ziedot dažas minūtes. Sper vaļā!
Vēstulē rakstīts, ka bijušas lapsu medības, kurās piedalījies arī Sers Jonatans ar 

visu ģimeni, Viņa majestāte karalis, 200 mednieki, 400 suņi, 200 dzinēji. Pacilājoši 
krāšņs skats! Protams karaliskajām medībām ir bijusi arī ēnas puse. Kūmiņam tagad 
esot 20 tanšu mazāk, un 10 onkuļi staigājot ar noplēstām astēm.

Tālāk rakstīts, ka Kūmiņš ir minēts testamentā – novēlēta Lapsu muiža ar visām 
ērtībām un patafons, kas, kad uzgriež, spēlē Dievs sargi ķeizaru un Santa Lučia.

Brālēns raksta, ka Engelandē lapsas lidojot pa gaisu. (Neiesvaidītiem – flying 
foxes ir sikspārņi.)

Vārna: Ja? Un zivis staigā pa sauszemi! Beidz runāt par sevi un stāsti, ko viņš 
raksta par mani!

– Viņa Majestāte ir vakariņojusi Zelta Vārnā.
– Un tas viss?
– Pagaidi! Vēl ir N.B.
– Kas par N.B?
– Tas ir englenderiski: nenoņem brilles!
– Kūmiņ, lasi tūlīt, ko viņš raksta par mani, vai Tu saņemsi kaut ko uz galvas! 

Mums, Vārnām, ir ļoti vāja humora sajūta!
– Viņš saka, ka par tevi rakstīs nākamā vēstulē
– Ko tad?
– Kā lai es zinu. Es to vēstuli vēl neesmu saņēmis.
– Ardievu!
– Pagaidi, es gribu mācīties lidot!
– Tu? (sāk nevaldāmi smieties) Vai tu neesi ievērojis, ka tev kaut kas trūkst?
– Kas tad?
– Galvā skrūves.
– Tu mani nevari apvainot. Es esmu pie tā pieradis. Galu galā es strādāju pie 

stulbā lāča par sulaini.
Lācis: Kūmiņ, tu uzmanies!
Kūmiņš: Tā ir mana pasaka un tu tajā netiec iekšā, resnais medus pika. Kad es 

iemācīšos lidot, tu man netiksi klāt, vecais muļķa desa. Bišu nāpsli!
Lācis: Mans mērs ir pilns! Es tev parādīšu Rīgu! (un tik tiešām starp viņiem ir 

neredzama siena)
Kūmiņš: Ļe-ļe-ļe! Kur tā ir?
Lācis: Gan es tev tikšu klāt! Neviena pasaka nav mūžīga.
Kūmiņš (Vārnai):
– Es esmu gatavs.
– Tev nav spārnu tu, aptaurētais!
– Nav vajadzīgi! Pilnīgi lieki.:
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– Kā tu domā noturēties gaisā?
– Tā ir tava darīšana. Par ko es tev maksāju?
– Tu man vēl neko neesi maksājis.
– Es tev novēlu pusi no saviem īpašumiem Engelandē.
– Ej bekās, kurš kārtīgs putns ies dzīvot lapsas alā!
– Un patafons?
– Kas ir patafons?
– Mašīna, kas pati no sevis dzied. Tu tikai pagriez kloķi...
– Ko tu man mēģini iesmērēt? Tā ir leijerkaste!
– Tā nav leijerkaste! Es, Lapsa Kūmiņš, to tev novēlu uz visiem laikiem. Pat, ja 

tu lūgtos, es neņemšu to atpakaļ. Skaties, es to visu uzrakstīju un apstiprinu ar savu 
parakstu.

– Tu zini, ka es neprotu lasīt. Tu tikai gribi izmantot manu mīksto sirdi...
– Pie tevis nekas nav mīksts. Vai tu nebiji tas, kas gāja pie lakstīgalas mācīties 

dziedāt, ko? Viss sils zina, ka tu esi viņā iemīlējies. Kā tev gāja? Tu pat nevari mel- 
diņu noturēt. Tu ķērc. Tev ir tāda balss kā šmirģeļpapīrs. Bet, kad tev būs patafons, 
tad visi brīnīsies, kas tu par dziedātāja putnu. Pabāz patofonu zem spērna un tikai 
plāti muti.

– Nu labi! Beidz vārīties un nāc šurp! Skaties uz mani un dari to pašu, ko es. Es 
tevi uznesīšu augšā un pēc laiciņa palaidīšu vaļā...

– Pagaidi, pagaidi, kā es tikšu atkal zemē?
– Nāks laiks, nāks padoms. Vispirms jātiek augšā.
(Skatuve satumst. No augšas tiek nolaists mākonis, kas nosedz abus līdz viduk-

lim. Vārna ar vienu spārnu (roku) tur Kūmiņu aiz čupra, ar otru lido)
– Mēs esam 3000 pēdas un 4 ½ collas virs jūras līmeņa. Vējš pūš no ziemeļ- 

dienvidiem uz rietum-austrumiem. Barometrs stāv uz vietas, temperatūra ir mīnus 4 
grādi virs nulles. Kā tu jūties?

– Kā četrkājains putns.
– Tagad es tevi palaidīšu vaļā. Galvenais nelido zemāk par 2000 pēdām, pirms 

neesi iemācījies visus stiķus un niķus.
– Skaidrs, nevienu bišķīti zem 2000 pēdām.
– Pārņem kontroli! (Mākonis ātri uzraujas augšā, radot krišanas efektu)
– VĀRNA, GLĀB MANI!
– Kur tu esi?
– Te lejā!
– Ko tu tur dari?
– Nemuldi tik daudz un ķer mani ciet! Es tūlīt būšu uz galvas kokos!
– Nekusties no vietas! Es tulīt būšu klāt! (Mākonis atkal nolaižas kā iepriekš. 

Vārna ir nogrābusi Kūmiņu aiz čupra.)
– VUI!
– Vai es tev neteicu: ne zemāk par 2000 pēdām! Bet ko tu – krīti lejā kā akmens. 

Kad es saku: gaidi, tad tev ir jāgaida. Lidošana prasa disciplīnu. Kad tev būs pi-
lota atļauja, tad vari darīt kā gribi, bet tagad tev jādara, kā liek. Tu esi tas neap-
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dāvinātākais skolnieks kāds man ir bijis. Es esmu gatavs mest plinti krūmos, un tu 
vari iesālīt savu patafonu ar visu Santa Lučia.

– Lūdzu, lūdzu mēģināsim vēlreiz!
– Nekādus pigel-miģeļus vairāk! Tagad par nosēšanos – tā ir jāizdara uz kājām, 

ne uz galves, ne uz astes, bet uz kājām.
– Skaidrs. Šoreiz viss ies kā pa sviestu. Es tev dodu savas lapsas vārdu. Tu būsi 

lepns uz mani. Laid nu vaļā, nu jau māku!
– Tu esi pavisam drošs? Varbūt vēl palidosim abi kopā?
– Nav ko tērēt laiku. Lapsa Kūmiņš pārņem kotroli.
– Labs ir. Ja taisies avarēt, tad sauc “maija diena, maija diena!”
– Tagad nav maijs.
– Tas ir lidotāju palīgā sauciens. Viss notiek kā iepriekš. Kūmiņš nekā nav mācī-

jies)
– G-L-Ā-B-I-E-T! (Tālākā saruna notiek bļaujot)
– Vicini asti, vicini asti!
– MAIJA DIENA, MAIJA DIENA!
– Sāc planēt, velns parāvis!
– JŪNIJA DIENA! AUGUSTA DIENA! DIENA? NU IR VAKARS!
– Sāc planēt, sāc planēt!
– TU MAN NEESI MĀCĪJIS PLANĒT!
– Nu krīti, stulbā lapsa! Lauz sprandu! No šī brīža tu vairs neesi mans skolnieks!
– VĀRNA, NEPAMET MANI!

Dzintaros 1986. g. No kr. – M. Dancis, G. Bērzzariņš, U. Siliņš.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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– Ardievu!
(Iegaismojas atkal pie galda sēdētāji. Atskan svilpjoša skaņa, kas nāk arvien  

tuvāk)
Princese: Viņš mums uzkritīs uz galvas!
Lācis: Vai akis! Nāk lejā kā akmens. Dudukiņ, vāc prom medus traukus!
(Svilpiens ir sasniedzis kulmināciju. Princese un Lācene kliedz. Tumsa, milzīgs 

troksnis, tad nāves klusums. Kad uzdegas gaisma, Kūmiņš guļ uz galda traukos. 
Nolaižas arī Vārna)

Vārna: Stulbenis!
Kūmiņš: Es ceru, ka visi tavi pēcnācēji būs vanckari!
Vārna: Un es ceru, ka tev piemetīsies testaments!
Lācis: (ar ļaunu prieku) Es pieņemu, kas resnajai medus pikai un bišu nāpslim ir 

tas gods runāt ar lapsu Kūmiņa kungu?
Kūmiņš: Lāci, man ļoti žēl, ka es tev rādīju mēli. Es esmu tik priecīgs būt atkal 

uz zemes
– Es ne! Rāpies ārā no manas medus bļodas! Tu esi staigājoša astaina nelaime! 

Tu esi četrkājaina postaža!
– Lācīt, tu esi īsts, patiess un uzticams draugs, un tāds tu paliksi, kamēr atstiepsi 

kājas. (Pauze) Zini, man te guļot ienāca prātā viens pantiņš...
– ŅEM SAVU DIBENU ĀRĀ NO MANAS MEDUS BĻODAS!
Tā beidzas Kūmiņa pasaka.
Princese saka, ka muižkundze vēl nev teikusi ne vārda. Dudukiņš gan aizbildinas, 

ka viņa pasaku stāstīšanu atstāj savam vīram, bet Princese neatlaižas. Bet par ko lai 
stāsta?

Velns tūlīt piebilst, ka varētu stāstīt ko par velniem. Kaut ko pozitīvu. Viņi vien-
mēr pasakās esot mostādīti muļķīša lomā. Jādzīvo piekvēpušās rijās, bez ūdens tua- 
letes un citām ērtībām, viņiem dotas brīvas rokas tikai starp pusnakti un pirmajiem 
gaiļiem. Kādu lielu ļaunumu varot izdarīt vienā stundā? Es ienīstu gaiļus, viņš saka.

– Ak tā?
Princese saka, lai stāstot par gaiļiem.
Es nekā nezinu par gaiļiem. Kaut arī viņi te ierastos ar vistu baru, saka  

Dudukiņš.
Velns: Tādā gadījumā atļaujiet man atvadīties. Es visu ko varu paciest, bet ne 

diletantisku dziedāšanu. Pirms es eju, atļaujiet man noorganizēt jūsu kikerigū mazu 
sagaidīšanu, izvadīšanu un bēres. Mežā dzīvo arī Sesks, vai ne?

Parādās Sesks ar Feliku Žurku. Motocikla troksnis. Uzbrauc Ragana uz slotas 
kāta.

Velns: Ā, mans transports! In terrorem! Abi prom.
Princese: Paldies Dievam! Man no šī tipa metas zosāda.
No Seska un Feliksa sarunām skatītājs noprot, ka žurkai nav viss mājās. Sesks 

saka, ka viņš būtu varējis salīgt par kalpotāju labu labās žurkas, bet viņam gadījies 
salīgt idiotu. 

– Kas ir idots?
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– Tāds kā tu! Ar tukšumu starp abām ausīm!
– Ei nu ei! Idiots un tukšums starp abām ausīm ar? Vai tas labi vai slikti?
Sesks draud, ja Feliks nedabūs ko ēdamu, viņš pats nonāks uz pannas. Šai brīdī 

viņš ievēro, ka pa mežu nāk Gailis ar vistām un sauc Felikam, lai tas skrien kurt 
uguni. Pusdienas nāk! Uzsoļo Gailis ar vistām un Gailēnu.

Gaiļa dziesma.

Kikerigū, kokadūdel dū!
Mans darbs ir smiltis rakt un kasīt,
Bet vistām – tārpus kopā lasīt!

Rečit.:
Sievas! Es saku: sievas!
Tik knābjus zemē, astes gaisā,
Ja ir kas ēdams, bāziet maisā!
Kokadūdel dū!

Vistas: 
Kudētata, kudētata,
Ak, cik jauki silmalā!
Mums vienmēr kō-kō- klausīt prieks,
Ko saka vīrs un pavēlnieks.
Kas ir vēl dzīvē dārgāks, jauks,
Kā sarkansekstains laulāts draugs?
Viņš nemaldīgi zin arvien,
Kur sulīgs tārpiņš zemē lien.
Ak, cik jauki laulībā, 

Dzintaru skolnieki un skolotāji.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Kudētata, kudētatā!

Gailis:
Kikerigū! Kokadūdel dū!
Ir savs laiks klukstēt, savs laiks dēt,
Un savs laiks cāļus izperēt.
Ja nebūs kūtī jaunā audze,
Tad aizies ellē visa draudze.

Reč.: 
Es saku: aizies ellē ar visu dziesmu grāmatu.
Kokadūdeldū!
Kikerigū! Kokadūdeldū!
Es laulāts draugs, es tēvs un sargs,
Es reizē mīlīgs, reizē bargs.
Ja vainīga, tad neceri,
Ka neķersi pa smeceri!
Kokadūdeldū!

Kikerigū! Kokadūdeldū!
Ir gailis pasaul’s pulkstenis,
Bez viņa nevar iztikt vis.
Viņš nedrīkst vis uz laktas snaust,
Ir jādzied, lai sāk gaisma aust.
Kokadūdeldū!

Kikerigū! Kokadūdeldū!
Starp vieniem, diviem laiciņš īss,
Un tūlīt klāt jau pulksten’s trīs.
Tā dien’ pēc dienas, nakts pēc nakts
Man jātur pasaul’s laikam vakts.
Kokadūdeldū!

Sesks ir apsēdies uz celma un izliekas aizmidzis. Pie viņa pieiet Gailēns un sauc: 
Saimniek, saimniek, aizdomīgs tips. Viena acs vaļā, bet izliekas, ka guļ. Es viņam 
sadošu. Iesper Seskam ar kāju. Gailis viņam iegāž pa smeceri

– Vislielākā atvainošanās, es lūdzu jūs. Es saku: jaunatne ir šodien tik neau- 
dzināta. Džentlmentiskums ir nokritis no laktas. Mans goda vārds ir Alberts Gailis. 
Ar ko man tas gods? Es saku: kas jūs tāds esat?

Sesks: Orangutangs.
– Tiešām? Priecājos ļoti. Vai jūs būtu putns, dzīvnieks vai kas cits?
– Es būtu kas cits.
Gailēns: Viņš smird!
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Vistas: Viņš smird pēc seska. Kur dē-ties! Kur dē-ties! Prom, prom, prom!
Gailis: Es saku: neceliet paniku! Viņš ir orangutangs, un kā mēs visi zinām,  

orangutangi mazliet... Vistu kūts arī nesmaržo pēc rozēm. Ja viņš būtu sesks, es viņu 
tūlīt pazītu.

Vistas: Tu nekad neesi redzējis sesku!
Gailis: Es neesmu redzējis arī orangutangu, bet es viņu pazīstu.
Gailēns: (taisās atkal spert) Tu esi smirdīgs sesks!
Sesks: Mēs, orangutangi, esam pazīstami ar savu iecietību, bet, ja jaunskungs 

mani turpinās spārdīt kājām, tad viņš ātri paliks bez dziesmas!
Gailis: Es ar viņu nopietni runāšu, bet tagad vai jūs man varētu parādīt Līko 

priedi, kur man ir iegādāts īpašums. Jādomā par vistu kūts celšanu.
Sesks izrauj plakātu, uz kura rakstīts NAMDARIS.
Gailis: Ko es redzu? Jūs esat būvmeistars? Kāda laimīga sagadīšanās. Vai jūs 

esat ļoti nodarbināts?
– Neviena brīva brītiņa. Vai jums padomā ir vienstāvu, divstāvu vai mansarda  

stila kūts? Cik guļamistabas?
– Vismaz divas ar dubultlaktu man ar sievām.
Gailēns: Kur es gulēšu?
– Ne manā guļamistabā.
– Kāpēc tev ir divas sievas un man nav nevienas?
– Tāpēc, ka tev nav ne sekstes, ne dziesmas, ne zināšanas, kas pie sievām jādara. 

Vai te ir tuvumā kāda viesnīca?

Dzintaros 1986. g. Jauniešu vokālais ansamblis.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Sesks izrauj uzrakstu PIE ORANGUTANGIEM un pienaglo pie koka.
Pieczvaigžņu viesnīca ar franču un ķīniešu ēdieniem. Mūsu specialitāte ir slieku 

omlete un aklo dunduru filē. Ļoti pagodināts jūs uzņemt savā viesnīcā. Felik!
Feliks uzskrien ar dunci rokā. Te es esmu. Kuru grābsim pa priekšu? Vai to ar 

seksti...
– FELIK!
– Jā, Seski?
– Turi muti un ienes viesiem somas. Brūtganu svītā!
Gailis: Sesks? Viņš teica “seskis” un skatījās uz tevi!
Sesks: Nē, viņš neteica.
Feliks: Es teicu gan!
Sesks: Viņš teica: sesko man! Viņš šļupst. Ienes somas!
Feliks: Labs ir. Dod šurp!
Gailis: Mums nav somu.
Feliks: Dod šurp, ja tev dzīvība mīļa!
Gailis: Orangutanga kungs, jūsu kalpotājs... Tas ir mazliet par daudz. Mēs ejam, 

es saku: mēs ejam uz citu vietu. Sievas, ar pozu un grāciju.
Sesks: Felik, grāb viņus ciet!
Feliks: Atkal kaut kas jauns! Ko tu gribi, lai es daru?
Sesks: Idiots! Man pašam viss jādara. Viņš nogrābj Gaili aiz rīkles.
Vistas: Prom, prom! Kur dē-ties! Kur dē-ties? (Abas ar Gailēnu prom.)
Nezin, kā viss tas būtu beidzies, ja neiejauktos Dudukiņš.
Lācene: Tā ir mana pasaka! Tas velns ir visu samaisījis. Laid Gaili vaļā!
Sesks: Kas tev par daļu!
Lācene: Laid vaļā, vai es tevi samīcīšu pickā kā pīti, pēc seska smirdošais oran-

gutang!
– Tāpēc jau tūlīt nav jālamājas. Lāči arī nesmaržo pēc maijpuķītēm.
– Laidīsi vaļā, vai ne?
– Nu protams, ko tu domā es ar viņu darīšu! Palaiž Gaili vaļā.
Feliks: Tur aiziet mūsu vakariņas. Ko mēs tagad cepsim?
Sesks: Kāp pats uz pannas!
Lācene: Gaili, tu tagad esi jaunā pasakā un tavas sievas ir atpakaļ uz laktas.
Gailis: Atļaujiet man izsacīt visdziļāko pateicību. Es saku: es nekad nebūtu ticē-

jis, ka orangutangi ir tik līdzīgi seskiem. Nolieciet abus vienu otram blakus, un viņi 
ir pilnīgi neatšķirami. Jums nebūs nekas pretīm, ja es pēc visiem šiem uztraukumiem 
mazliet nosnaudīšos.

Lācis: To sesku tu labi nostrādāji, Dudukiņ!
Lācene: Tas bija tavs darbs, nevis ļaut iet publiskā kautiņā neaizsargātai  

sievietei.
Lācis: Bet, Dudukiņ...
– Ak, sēdi un klausies. Šī ir manā pasakā ļoti aizkustinoša vieta.
Uznāk Kovārne, melnos svārkos, baltā blūzē, melnu lakatu ap pleciem, melnu 

lakatiņu galvā. Rokā grozs, kurā ir viena ola.
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Kovārnes dziesma.

Bērniņ, mans bērniņ,
Cik smaga man sirds.
Kas vairs var vienot
Uz mūžu kas šķirts?
Es eju un eju,
Klāt vakars jau vēls,
Olā šajā dus 
Atraitnes dēls.

“Kovārn, kovārn!”
Tik bērniņi sūdz,
Atvērtiem knābīšiem
Kumosu lūdz.
Kur iešu, kur ņemšu?
Ne vīrs man, ne rads,
Tik ubagu tarba,
Izmisums, bads.
Lai Dievs dod, ka
Kāds tevi izperēs,
Kā savu pieņems
Un adoptēs,
Skolā laidīs, pirks
Meln-baltu štāti
Un sūtīs uz Kovārņu
Universitāti.

Kovārne: Pašas dēta ola, kas nevienam nav vajadzīga. Man to tik grūti atstāt. 
Mājās jau 6 izsalkušas mutes sauc: kovārn, kovārn! Ko lai es daru? Kas tas? Putns, 
ko es nepazīstu. Atstāšu olu viņam pie sāniem. Varbūt apžēlosies, izperēs un adoptēs. 
Noliek olu un raudādama prom. Lācene arī sāk raudāt.

– Es vairs nevaru izturēt. Dod viņu man! Es par viņu gādāšu kā par savu bērnu. 
Vecais, tev nekas nav ko darīt...

Lācis: Pagaidi! Biškungs lai tupētu uz olām? Kā tas izklausīsies, ka lācis izperē-
jis kovārni.

– Tev nebūs jātup visu laiku...
– Priekš kam man ir sulainis? Benedikt!
Kūmiņš nobļaujas: O nē! un metas bēgt, bet Lācis viņu pagūst nogrābt.
– Tu taču esi gandrīz putns! Tu proti lidot, vai ne?
Troksnis ir uzmodinājis Gaili, kurš ierauga olu.
– Kas tas? Ola? Es saku: kāda nevērība pret pēcnācējiem. Olās mūsu nākotne, 
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bet mēs atstājam nākotni zem priedes. Te ir runa par nācijas izdzīvošanu. Kura no 
manām sievām? Hildegarde? Būs uznācis aptumsuma brīdis (krata olu) Es saku: 
kaut kas te iekšā grab! Hei, vai tur kāds ir? Pie baznīcas gaiļa, kāds čiepst! Es esmu 
tavs pa-pā. Tagad man tevi jāizperē līdz galam. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pusperēts. 
Manā jaunībā, ja kāds runāja papam pretī – pa seksti. Bija ļoti stipra ģimenes struk-
tūra – gailis augšā, vista apakšā. (Uzsēžas uz olas)

Kovārņa balss: Ei, beidz tupēt man uz galvas!
Gailis saka, ka viņš dara, kas jādara un ka pēcnācējs no perēšanas nekā nesaprot.
– Tu vari iet perēt kur citur!
– Paklausies, tu, nepateicīgais radījum, esi priecīgs, ka es vispār sēžu tev virsū. 

Tas ir sieviešu darbs. Tikai pateicoties man tu neesi vanckars. Tu vēl neesi izšķīlies.
– Es esmu gan. Paklausies, vecais vēja maiss, viss, ko es gribu, lai tu man beidz 

tupēt uz galvas.
– Ja tu nebūsi kluss, man būs jāķeras pie represijām. Viss, ko es paģēru, ir res-

pekts! Es saku: respekts!
– Es tev ieknābšu ļoti sāpīgā vietā. Viens, divi, trīs.
Gailis iebļaujas un pielec kājās. Redzams mazs Kovārnis.
– Es saku: tu man... tu man ieknābi! Es esmu tavs paps!
– Ko es tur varu darīt. Es tevi neizvēlējos.
– Es tevi arī nē. Tu vari iet, kur gribi.
– Es nekur neiešu. Es gribu ēst!
– Tu esi tikko izšķīlies! Tik mazs un jau tik rijīgs. Kas tu esi? Dēls vai meita?
– Kā lai es zinu?
– Mēģini dziedāt. Tā mēs tūlīt atvētīsim graudus no pelavām.
– Ko lai es dziedu?
– Gailim ir jādzied gaiļa dziesma. Kikerigū! Es tev neprasu dziedāt Šubertu.
– K-o-v-ā-r-n!
– Tu par katru cenu gribi būt citāds nekā citi gaiļi tavā vecumā. Tev jāprotestē, 

vai ne? Tev jāizrāda, ka vecākā paaudze nekā nezina. TU MAN DZIEDĀSI KIKE- 
RIGŪ VAI DABŪSI PA SMECERI!

– K-o-v-ā-r-n, k-o-v-ā-r-n!
– Es saku…
– Tu vari sacīt, ko gribi! Kas man nāk ārā, tas man nāk ārā!
– Ja tu nevari dziedāt, tev jābūt sieviešu kārtas gailim.
– Varbūt es nemaz neesmu gailis. Varbūt es esmu gulbis.
– Neviena vista vēl nav izdējusi gulbi.
– Ei, sarkansekste, kā lai es uzzinu, vai es neesmu gulbis?
– Ielēc ūdenī!
– Kas notiks, kad es būšu ielēcis ūdenī?
– Es ceru, ka tu noiesi lejā kā akmens.
No kaut kurienes atskan kovārņa kliedziens.
– Tu dzirdēji? Vēl viens gulbis! K-o-v-ā-r-n, k-o-v-ā-r-n! (prom)
Gailis: Cienījamā muižkundze, šī nav pasaka, šis ir murgs. Ar jūsu atļauju es 
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gribu atgriezties pie savām sievām.
Princese: Jo ātrāk, jo labāk. Šī bija viena no garlaicīgākajām pasakām, ko esmu 

dzirdējusi.

(Un jūs, cienītie lasītāji, droši vien domājat tāpat. Bet jāsaka tāpat kā kovārnēnam: 
kas man nāk ārā, tas man nāk ārā.)

Nākamo pasaku stāsta Viņas Princesīgā Augstība:
Reiz dzīvoja ķēniņš, kuram bija meita, tikpat skaista kā es. Bet zemē dzīvoja arī 

trijgalvains pūķis, un viņš bija nodomājis ņemt daiļo princesi par sievu.
Pa šo laiku lapsa Kūmiņš sadzejojis jaunu pantu:
Viņas Majestātei ir vairāk pasaku
Nekā zivij asaku...
Princese: Paklau, Lapsa, tev vajag meklēt citu nodarbošanos!
Iegaismojas skatuves laukums, kurā redzams tronī ķēniņš, galminieku apņemts.
Padomnieks: Pagalmā stāv milzīgs pūķis un grib ar tevi runāt, kungs un ķēniņ.
Ķēniņš atbild, ka pieņemšanas stundas ir starp pusdienas laiku un launagu un ka 

pūķiem jāzin sava vieta, bet kad pienāk ziņa ka pūķis sasitis ar asti pils vārtus un 
dienvidus valni, viņš žēlsirdīgi ir ar mieru taisīt mazu izņēmumu un pieņemt viņu 

Dzintaros 1986. g. Jauniešu koris.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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tagad.
Sūtīt iekšā pūķi!
Uznāk pūķis trim galvām, ķirzakveidīgu asti un prasa: Tu ķēniņš? Mēs gribam 

precēt... tavu meitu.

Pūķa dziesma.

I galva: Limpata, lampata!
II galva: Ļipata, ļepata!
III galva: Bumpada, bumpada!
Visas: Hopada, hopada!
I galva: Mucām alu!
II galva: Raušus siekiem!
III galva: Piecsimt aitu kāzu priekiem!
I galva: Kronis galvās!
II galva: Cepters rokā!
III galva: Galms ka zalktis priekšā lokās!
Visas: Laiks mums apvilkt kāzu rotu!
Būsim karalim par znotu!
I galva: Patīk joki?
II galva: Jā, nudienu!
III galva: Blaukš! Un zemē zāles siena!
Netīk tronis?
II galva: Bums ar asti!
I galva: Pļurkstēs pretīm? Izies prasti!
Visas: Laiks mums apvilkt kāzu rotu!
Būsim karalim par znotu!
I galva: Pils sargi lai...
II galva: Pazūd kokos!
III galva: Jo ar pūķiem nedrīkst jokot!
Zemē dzīsim!
II galva: Līdz pat gurniem!
I galva: Pēc tam sadosim pa purniem!
Visas: Laiks mums apvilkt kāzu rotu!
Būsim karalim par znotu!

Ķēniņš saka, ka konstitūcija stingri nosaka, ka ķēniņa znotam nedrīkst būt aste 
un vairāk par vienu galvu. Pūķa draudu iebaidīts, ķēniņš saka, ka aste var palikt, bet 
jābūt tikai vienai galvai.

Ko? Pūķim būs jācērt nost divas galvas! Ultimāts: kāzas rītdien pusnaktī! Kāzu 
mielastam jāsagādā 99 liellopus, 99 aitas,99 kukuļus maizes! 99 mucas alus, saldam 
ēdienam 99 mucas ar medu! Atceries, ķēņiņ ,rīt pusnaktī būsim klāt!

Ko nu? Padomdevējs saka, ka katrai lietai ir divi gali. Ja abi gali vienādi slikti, 
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tad ir gals klāt.
Ataicina Saucēju, lai sauc kopā stiprus vīrus pa visu valsti. Kas izglābs princesi 

nu pūķa nagiem dabūs to par sievu un piedevām 4. daļu no ķēniņa valsts.

Saucēja dziesma

Lieli vīri, stipri vīri,
Diži vīri, zemes balsti,
Ceturtdaļu karaļvalsti
Karal’s sola atdot tūdaļ
Tam, kas izglābs viņa meitu
Trejgalvaina pūķa nagiem.
Sanāciet tam dot pa ragiem 
Zobiniem un pīķiem, vālēm,
Rungām, kara cirvjiem, pāļiem!
Nāciet šurp uz karaļpili!

Neviens nenāk! Ķēniņs saka, ka šādos brīžos nav ko knauzerēties, lai sola pusi 
no karaļvalsts.

Diži vīri, zemes balsti,
Pusi prom no karaļvalsti
Karal’s sola atdot tūdaļ
Tam, kas izglābs viņa meitu
Trejgalvaina pūķa nagiem. 
Sanāciet tam dot pa ragiem!
Netrūks zelta, netrūks rotu,
Pūķkāvis vēl tiks par znotu.
Šurp ar zobiniem un vālēm,
Nāciet šurp uz karaļpili!

Princese: Neviens? Vai visā zālē nav neviena drošsirdīga vīra, kas gribētu mani 
glābt?

Lācis: Te ir viens stiprs vīrs!
Kūmiņš: Bravo, Lāci!
Lācis: Lapsa Kūmiņš!
Lācis iegrūž Kūmiņu gaismas laukumā un Saucējs, nogrābis aiz rokas, viņu  

nelaiž vaļā.
Ķēniņš: Vai akis, tomēr viens gadījies! Grāb ciet, ka nepārdomā!
Un Kūmiņš ir ziepēs līdz ausīm! Viņš bļauj, ka nepiedos Lācim mūžību un trīs 

dienas. Bērni, sakiet ķēniņam, ka es esmu dzejnieks!
Ķēniņš: Ko nu, znot, pidrojies!
– Es neesmu Tavs znots!
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Padomnieks norāda, ka arī Kūmiņam arī ir aste.
Ķēniņš: Paskaties uz viņu! Tu neko neesi ievērojis? Tikai viena galva. Nekad 

nevar zināt, vai nav kāds apburts princis. Cik apburtu prinču savā laikā nav lēkājuši 
apkārt kā vardes!

– Nu tad dabū kādu vardi! Es neesmu princis, es esmu lapsa!
Ķēniņš: Nekaitini mūs! Iedod viņam zobenu.
– Ko lai es ar to daru?
– Viss kas tev jādara, ir jānocērt pūķim galvas. Mēs iesim pa to laiku atdusēties.
Kūmiņš: Ardievu, bērni. Jūs patlaban skatāties uz beigtu lapsu. Te būs viens 

pantiņš priekš mana kapakmeņa, ja no manis būs kas palicis pāri:

Kad kokiem lapas birīs,
Tad Lapsa-Kūmiņš mirīs.

Un princese turpina stāstu:
Pienāca liktenīgā nakts. Nabaga stiprinieks ar ķēniņa doto sidraba zobenu rokā 

viens un nobijies sēdēja pie pils vārtiem. Pulkstens sit divpadsmit...
Kūmiņš: Spoku stunda! Te nu es sēdu ar lielo gaļas nazi rokās, kā circenis karstos 

pelnos. “Viss, kas tev jādara, ir jānocērt pūķm galvas,” viņš saka. “Mēs par to laiku 
iesim atdusēties,” viņš saka. Mēs ejam atdusēties, kamēr mēs te sēžam un klabinam 
zobus! LĀCI, ES TEV NEKAD TO NEPIEDOŠU! ES KATRU NAKTI NĀKŠU PIE 
TEVIS SPOKOTIES UN SKAITĪŠU PRIEKŠĀ SAVUS DZEJOĻUS, UN TU MAN 
NEKĀ NEVARĒSI PADARĪT, TU, SPALVAINAIS SLAMST!

Un te nu autoram nav Lāča nodomi pilnīgi skaidri, bet viņš, būdams ciniķis, 
domā, ka tie nav nekādi cēlie.

Dudukiņ, Lācis saka, man jāiet Kūmiņam palīgā. Es nevaru viņu atstāt nelaimē.
– Nu, kad jāiet, tad ej! Tikai esi uz pusdienām atkal mājās! Būs svaigi medus 

rauši. Un uz princeses pusi nemaz neskaties, vai es tevi ņemšu un nodīrāšu! Skaidrs?
Kūmiņš, Lāci neatpazinis, sāk saukt: Viņš nāk! Viņš nāk!
Lācis saka: Tas esmu es! 
Kūmiņš: Tu esi es? Es esmu es! Es gribu zināt, kas tu esi? (un tad) Es neticu 

savām acīm! LĀCIS! Mans draugs atnācis mani glābt! Es to nekad neaizmirsīšu! 
Nekad, nekad, nekad! Mana nākamā oda būs veltīta tev. Es esmu gatavs tevi bučot...

– Ja tu sāksi mani bučot, es iešu prom!
Kūmiņš grib zināt, kāds ir Lāča karaplāns. Lācis saka, ka viņam nekāda plāna  

nav, un ka tas ir Kūmiņa darbs. Un tik tiešām Kūmiņa plāns ir briliants. Ja pūķim pa 
mutēm nāk uguns ārā, tad to var noslāpēt ar ūdeni. Un viņš aicina palīgā Vālodzi, 
kuras rīcībā ir liels lietus mākonis.

Kūmiņš sauc: Vālodze, vai tu guli? Uznāk Vālodze naktskreklā.
– Kūmiņ, vai tu esi galīgi bez jēgas. Zini, cik ir pulkstens?
– Uzsvilpo man lietu!
– Cik vienkārši, ko! Uzceļ mani nakts vidū, pat neatvainojas un grib, lai es uz- 

svilpoju lietu. Pienāc darba stundās!
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– Tad jau es būšu beigts. Mēs karojam ar pūķi. Ja viņš uzvar, tad šonakt viņam 
maltītē būs lapsas frikadeles, rīt lāča cepetis un parīt vālodžu olu omlete.

– Vālodžu olu omlete? Labi gan, ka tu mani pamodināji. Man pa augšu peld 
pamatīgs lietus mākonis, ko es biju taupījusi sausam laikam, bet kas vajadzīgs tas 
vajadzīgs.

Limpada, lampada uznāk Pūķis, pie tam sliktā garstāvoklī. Visas 3 galvas strīdas 
savā starpā. Pūķis ir nokavējies, jo 3. galva nav uzgriezusi modinātāju. Strīdiņš ir tik 
intensīvs, ka Pūķis no sākuma neievēro Kūmiņu, kas danco viņam pa priekšu un sauc 
štop. Kas tas tāds? Knislis, ods? Ods nav, jo ir aste.

2. galva: Ei, astainais, lasies prom no ceļa, citādi slapjums vien no tevis paliks!
Kūmiņš: Tu redzi to slapjumu virs galvas? Man tikai jāpamāj ar mazo pirkstiņu, 

un vesels ezers nāks lejā. Ja tu neesi krokodils, tad sāc labāk mācīties peldēt!
1. galva: Ko viņš tur muld?
Kūmiņš: Mēs ar Lāci tevi nomaitāsim!
Tas nu galvām saceļ lielu jautrību, kas smej aizrīdamās.
Kūmiņš: Vālodze, lai nāk lejā! 
Sāk līt ne pa jokam. Panika!
2. galva: Dari kaut ko!
3. galva: Dari kaut ko!
1. galva: Ko tad?
2. galva: Runā ar to knisli!
1. galva: Ei tu! Apturi lietu!
Kūmiņš pieprasa, lai visas galvas saka lūdzu un atsakās no princeses uz visiem 

laikiem. Pūķis ir ar mieru un Kūmiņš viņam atļauj iet, bet Lācis izrauj lapsai zobe-
nu un grib nocirst Pūķim galvas. Kūmiņš nelaiž. Projām ejot, Pūķa galvas turpina 
strīdīties, 1. galvai sakot: Jūs man abas esat apriebušās līdz nāvei!

Lācis: Ķēniņ, Ķēniņ, nāc šurp! Es pieveicu tavu pūķi!
Viņš tikai pavicinājis ar zobenu, un Pūķis bijis teciņus prom. Nelīdz Kūmiņa 

iebildumi, ka arī viņš tur bijis klāt, un nevis, kā Lācis saka, bijis paslēpies aiz koka.
Ķēniņš: Lai tev pateikšana, dēls! Laikam mums jāsaka: znot?
Lācene: Vecais, neaizmirsties!
Lācis: Bet, Dudukiņ, Ķēniņam nevar tūlīt runāt pretīm.
Ķēniņš: Sauciet princesi, sauciet ļaudis! Un tev, znot, vēlreiz ķēnišķīgs paldies!
Lācis: Ņem par labu, Ķēņiņ, ņem par labu!
Kūmiņš: (publikai) Tāds ir mans draugs Lācis... it kā es te nemaz nebūtu bijis... 

Bet tāds viņš ir. Bērni, man nupat iešāvās prātā dzejolis!
Lācis: Vai tu nevari likties mierā! Kāpēc tu neesi kā citas lapsas?
Kūmiņš: Tāpēc, ka es esmu dzejnieks.
Lai zied virši, lau zied lauri,
Ejiet mājās – nu ir cauri!

Vēl ir eplogs pantā.
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Latvijā tā uzvesta dažās skolās. Es lugai uzrakstīju arī dziesmas, ko bija gatavs 
komponēt Valts Pūce, bet tikai tad, kad būs zināms kādi aktieri spēlēs. Piedāvā-
jām lugu Jaunajam Rīgas teātrim. – Nē, paldies! Luga tika piedāvāta Nacionālajam 
teātrim. – Nē, paldies!

***

Un pēkšņi Annas Ziedares vairs nav. Adelaides miljonāram Līdumam bija 
dzimšanas diena. Arī mēs ar Annu bijām ielūgti un, iespējams, vēl kāds no VV.

Mēs sēžam ar Annu dārzā pie galda. Pie mums apsēžas arī nama tēvs. Sekojošā 
sarunā viņš Annai saka: Nu tad tev būs jāatsakās no VV vadītājas amata! Es neat-
ceros iemeslu.

Ziedarei atteikties! Tā bija viņas dzīve! Viņa bija skolas dvēsele, vienīgā noteicē-
ja, arī daļēji finansētāja. Bet Līdums bija ļoti, ļoti ietekmīga persona.

Anna skolā bija tikai vienu nedēļu, pēc nokļuva slimnīcā.
Mēs aizbraucām uz slimnīcu viņu apciemot. Man škiet, tas bija toreiz, kad viņa 

teica: Kad es aiziešu, kas notiks ar Jēkabu?
Nebija viņai iemesla par Jēkabu Ziedaru raizēties. Anna nomira 29. janvārī,  

Adelaidē. 
Braucu uz Melburnu uz Annas bērēm. Baznīca pilna. Abpus ejas malām stāv 

Vasaras vidusskolas 1986. g. noslēguma sarīkojums Tālavā.  
No kr. – A. Zustere, U. Siliņš, pēdējais J. Priedkalns.

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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VV audzēkņi, dzeltenajos Dzintaru krekliņos. Man blakus sēdošais audzēknis pa 
izvadīšanas laiku noģībst, un es viņu iznesu uz rokām ārā no baznīcas.

Kā būs turpmāk? VV pastāv vēl šodien.

VILNIS ZAĻKALNS UN VIŅA PROJEKTS

14. janvārī V. Zaļkalns man raksta:
 
Šoreiz Tev rakstu “polītiskās” lietās.
1. Manā rīcībā ir profesionāli uzņemta krāsu video filma. Ulža Ģērmaņa in-

tervija ar Imantu Lešinski. (Čekas darbinieks, diplomāts I. Lešinskis pārbēga pie 
amerikāņiem) Kādas iespējas būtu to izrādīt Austrālijā? Reizē varētu “sist gaisā” 
Lilitas un manis izdoto U. Ģērmaņa grāmatu “Zināšanai”. (Nosūtu Tev 1 dāvanas 
eksemplāru), Filma ir gandrīz 90 minūtes gara. Blakus tiešām “tautas izglītošanas” 
momentam mani interesē arī tīri financiālais aspekts.Cik vietās šādu filmu varētu 
izrādīt? Ar cik lieliem ieņēmumiem (ieejas maksas) varētu rēķināties?

2. Esam nobeiguši internacionālās preses atsauksmju savākšanu. Lēšu, ka izde- 
vies savākt ir apm. 90% no visiem rakstiem. Platības ziņā tas būtu pāri par 2500 
m2. Ja būs līdzekļu, tad iecerēts izdot izlases rakstu sakopojumu. Tāpat iespējams 
sastādīt (sic!) izstādi.

BPFC (Brīvības kuģa brauciens pa Baltijas jūru) projektam ir ļoti interesan-
tas aizkulises. Par tām atklātībā nerunā un neraksta. Ir pozitīvā, tikpat daudz arī  
negatīvā.

Mūsu prese un “runas vīri”, saprotams, izcēluši 100% pozitīvo. Vairums ne 
zin, ne arī izprot negatīvās parādības. Pēdējās meklējamas mūsu pašu glupībā un 
situācijas neizpratnē.

Esmu dzirdējis, ka Austrālijā daudz kas izrādīts par BPFC. Manā rīcībā ir piem., 
zviedru TV 60 min. gara filma. Tuvākās dienās izrādīs BBC filmu – dabūšu arī tās 
video kopiju. Vai pēc Tavām domām filma, referāts un izstāde interesētu Austrālijas 
tautiešus? Personīgi es varētu atbrīvoties uz kādām 14–18 dienām š.g. Lieldienu  
laikā. Vai financiēli tur no ieejas maksām iznāktu lidojumam un algai. (Tādā gadī-
jumā man nāktos ņemt bezmaksas atvaļinājumu, skaitļos tas būtu ap 4500 Skr.)

3. Klausīšos uz Taviem norādījumiem. Nelaiķa Lešinska interviju varētu izrādīt 
pirms Lieldienām bez manas klātbūtnes.

Vilnis raksta man 23. martā:

1. Paldies par Tavām pūlēm. Ne vienmēr viss iecerētais izdodas. Nevarēju ie-
domāties, ka vienkāršām video izrādēm varētu būt tik daudz atrisināmu āķīšu. Tad 
Stokholmā tomēr lietas ripo vieglāk. Izziņo, ka tādā un tādā dienā no tikiem līdz 
tikiem notiks video izrāde. Kāds tautietis paķer no mājām rādāmo aparatūru, sarunā 
par kronām 100 “Bodītē”, un lieta darīta. Kas vēlas, tas ierodas – iemet traukā divus 
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desmitniekus, un lieta darīta.
2. Laikam steigā neesmu mācējis loģiski izskaidrot:
a) BBC filmas ienākumi bija domāti Griguļa baltiešu tautasdeju un mūzikas 

ansambļa turnejai ASV un Kanadā šai rudenī. Tāpēc tika ieguldīta enerģija, laiks un 
nauda, lai dabūtu iespējami labu kopiju (šinī gadījumā 1. novilkums no oriģināla)

b) Ģērmaņa intervija ar Lešinski sagatvota profesionālā studijā. Tā bija mana 
ideja. Uzņemšanu organizēju es, līdzekļus ieguldīju savus utt. Ienākumi no šīs filmas 
līdz ar to ir mani, un es tos varu izlietot pēc saviem ieskatiem.

c) Zviedru TV filma (ja nav jau izrādīta) varētu nest līdzekļus baltiešu jauniešu 
kopējiem nākotnes pasākumiem.

3) Man nav nekādas tiesības sagatavot no BBC filmas kopijas, un sist tādas 
gaisā. Ja es to darītu ar I. Lešinska interviju, es būtu gatavais idiots.

Filmai jau šodien ir dokumetāla vērtība. Vienīgais dzīvais I. L. ieskaņojums. Laist 
visādiem švaļiem un “runas vīriem” kopijas vilkt nevaru. Eiropā vēl visumā var tīri 
labi sastrādāties uz goda vārdu. Tas nu būtu Tev lielos vilcienos viss pastāstīts.

Vilnis man atsūta kopiju no sava ierosinājuma PBLA priekšsēdim O. Pavlovskim, 
datētu 1986. g.11. martā:

VISPĀRĒJAS PĀRDOMAS.

Baltiešu tribunāla (Padomju Sav. tiesāšana par noziegumiem pret cilvēci) un 
BPFC 85 (Brīvības kuģa akcija) sekmīgā norise un plašā atbalss internacionālajos 
preses medijos pārliecinoši pierādīja to, ka pareizā laikā, vietā un izkārtojumā un 
kopējā baltiešu sadarbībā ir iespējams radīt situāciju, kurā mēs ieņemam norises 
virzītāju lomu un mūsu pretinieki spiesti reaģēt.

Šī būtībā bija pirmā reize trimdas pēckara posmā, kad mēs, baltieši, piespiedām 
lielo un vareno PSRS lāci darboties no aizsardzības pozicijām.

Izdevās mainīt līdzšinējās lomas – trimdas baltieši pārgāja uzbrukumā, mūsu 
okupanti aizstāvējās. Lai panāktu to, ka baltiešu un Baltijas vārds nav svešs jēdziens 
Rietumu sabiedrībai, mums jācenšas veikt līdzīga veida pasākumus nākotnē, kuros 
mēs esam “cēlonis” un radam spēcīgu un mums vēlamu “atbalsi”.

IDEJA
Sarīkot Berlīnē Baltiešu brīvības un Miera festivālu 87 (Baltic Peace and Free-

dom festival). Ja spēkā vēl ir J. Muchka ideja pēc Dziesmu dienām Minsterē 1987.
gadā demonstrēt pie Mūra Berlīnē, tad likumsakarīgi rodas iespēja šos pasākumus 
apvienot. Līdz ar to dziesmu dienas izskan ar spēcīgu nacionālpolītisku akciju un 
ieaug plašā baltiešu polītiskā manifestācijā.

Demonstrēšana pie Mūra vien dos gauži maz. Labi, ja tā atbalsosies dažās labā 
spārna avīzēs VFR (Vācijas Federatīvā Republika, resp., Rietumvācija) un TV pro-
grammās (dažas minūtes). Paši berlīnieši vīpsnās un vāciešu vairums mūs uzskatīs 
tikai par jukušiem “revanšistiem”.



228

Turpretīm, ka veikli izmantosim Berlīnes savdabīgo juridisko stāvokli mūsu labā 
un veiksim miermīlīga veida “ielaušanos” Berlīnē, tad gūsim lielu uzmanību inter-
nacionālajos preses mēdijos. Izveidosies līdzīga situācija kā BPFC 85 gadījumā.

NORISE
Pēc Dziesmu dienām dalībnieki, kam ir bailes no miermīlīga veida konfrontāci-

jas ar DDR (Vācijas Demokrātiskā Republika) un “sabiedroto” institūcijām, uz Ber-
līni pārceļas ar lidmašīnām.

Baltiešu jaunieši mēģina Berlīnē iebraukt ar vilcienu un busiem. Nepārprota-
mi tie tiks apturēti, būs varenas kontroles, liels sajukums, varas iestāžu nervozas 
izdarības. Šai “laušanās akcijai” uz Berlīni sekos prese, TV un radio. Tas izraisīs 
milzu publicitāti. Ja tiešām jaunieši netiek iekšā Berlīnē, tad tas izdarāms pēc ap-
turēšanas pie robežas ar lidojumiem. Varam visai droši rēķināties, ka PSRS un DDR 
trakos. 

Tiks pieprasīts BPFF 87 aizliegums, demonstrācijas un baltiešu jauniešu pul-
cēšanās un kultūras sarīkojumu norises aizliegums. Liela varbūtība, ka pēdējā brīdī 
šim aizliegumam pievienojas ASV, Francija, Anglija un Berlīnes senāts. Šis būs 
brīdis, kad baltieši piedzīvos vēl nebijušu publicitāti. Ja mēs ignorētu aizliegumu 
un, piem., noturētu Berlīnē plašu demonstrāciju un kultūras sarīkojumus, tad mūsu 
pusē nostātos arī berlīnieši (līdzīgi somiem Helsinkos). Mums pavērtos vienreizējas 
iespējas kā ASV, VFR, Anglijas, Kanadas, Zviedrijas utt pilsoņiem protetēt pie savu 
patvērumu zemju sūtniecībām un institūcijām.

Būtu neskaitāmas oficiālas pieņemšanas, taisnošanās un atklāti draudi. Darbs 
vairākām nedēļām. Ja vien pasaules polītikā tai laikā nenorisinās kāds cits milzīga 
apveida notikums, tad mēs pailgi atrastos internacionālo masu mēdiju uzmanības 
centrā.

IZKĀRTOJUMS
Mums nepieciešams iziet zem BALTIJAS “karoga”. Dziesmu Dienas Minsterē  

garantētu lielu dalībnieku pieplūdumu. Nešaubos, ka šoreiz būtu arī lielāks igauņu 
atbalsts no Skandināvijas. (BPFC ir radījis Zviedrijas igauņu jauniešu cerīgu kustī-
bu, tie lien ārā no alām un spiežas iekšā vadošajās organizācijās un nebaidās kritizēt 
to birokratismu un snauduļošanu).

Blakus kulturālām un polītiskām akcijām rīkojams Baltic Future seminārs (Balti-
jas nākotnes seminārs)

Lai garantētu maksimālo izdošanos no mūsu puses, tad liela uzmanība jāveltī 
“Public relations” un attiecīgo informācijas materiālu sagatavošanas darbam.

Mums jāsavāc mūsu spējīgākie ļaudis, kas māk rīkoties preses un citu ziņu  
mediju laukā. Vecums nav izšķirošs (BPFC 85 šis resors bija gaužām vājš. Ka pasā-
kums tomēr izdevās, jāpateicas “cūcenei”) Priekšdarbi uzsākami nekavējoši. Ne-
pieciešama cieša sadarbība ar Dziesmu dienu vadību, resp., J. Muchku.

Varu iedomāties, ka piemērotas pasākuma vadības personas Vācijā būtu Anna 
Muchka, Egils Levits, Ģirts Zēgners, Mārtiņš Zandbergs, Vaiva Puķīte, Zviedrijā 
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izmantojami ļaudis no BPFC 85 rīc. komitejas.
Vadības sastāvu aizjūrā varētu veidot Māris Graudiņš (ASV), Guntis Siliņš 

(Kanada), Pēteris Dārziņš (Austrālija).
Esmu ar mieru iespēju robežās piepalīdzēt no skatuves aizmugures.

Viļņa projekts tika arī izvests dzīvē, bet pirms tam nāca krahs, kā mēs tagad 
mīlam teikt, nepatīkams incidents abu manu draugu starpā. Par laimi es šajā konflik-
tā netiku iejaukts, un man nebija oficiāli jādeklarē sava nostāja. Bet bija nepatīkami, 
ļoti nepatīkami.

Kad mani sasniedza ziņa, ka tiek organizēta kopēja avīze Latvijas un Londonas 
Avīzes vietā, un ka Vilnis pieņēmis J. Muchka piedāvāto tehniskā redaktora vietu, 
man palika mute vaļā. Vai Muchkam un Zaļkalnam vējš svilpoja bēniņos? Pazīstams 
sociāldemokrāts labā spārna nometnē!!? Kas te notiek? Zemes lode sākusi griezties 
uz otru pusi? Jā, bet ne uz ilgu laiku.

Savā apsūdzības rakstā, kas piesūtīts arī man, Vilnis vēstī, ka augusta sākumā 
Muchks viņu iepazīstinājis ar savu nodomu realizēt praksē senu ieceri – izdot vienu 
kopēju, kvalitatīvi augstvērtīgu un finansiāli stabilu Eiropas latviešu laikrakstu 
līdzšinējo divu laikrakstu vietā.

Redakcija būtu Minsterē. Alga relatīvi zema, neregulāras darba stundas bez 
virstundām. Tā sakot, mīlestības darbs. Muchks teicis, ka klusībā esot daudzkārt 
domājis par Viļņa piemērotību redaktora amatam vai tehniskā redaktora postenim. 
Pirmā alternatīva gan esot vēl patreizējā situācijā grūti iedomājama.

Galu galā Vilnis esot sabiedrībā plaši pazīstams LSDSP darbinieks, bet tehniskā 
redaktora postenī tā lieta varētu iet. Vilnis atbildējis, ka ir ļoti ieinteresēts, ieteicis 
redaktora amatam Agni Balodi, salikšanas darbam savu sievu Lilitu un Vaivu Puķīti. 
Balodis piedāvājumu pieņēmis.

Vilnis raksta: Mana skepse tam, vai manis iesaistīšana redakcijā tomēr neizraisīs 
pārāk lielus uztraukumus sabiedrībā,  tika izkliedēta. Ja A. Balodis uzņemšoties 
redaktora amatu, un es pārņemtu laikraksta technisko vadību, tad Muchks varot 
garantēt, ka nebūšot sarežģījumu. Jaunās avīzes īpašnieces būšot 6 Eiropas zem-
ju latviešu pārstāvniecības, piedevām DV un LNF organizācijas. Tikšot izveidota  
laikraksta valde, kuru vadīšot Muchks. Visa situācija esot zem Muchka kontroles.

Dzirdot vārdus DV un LNF vajadzēja sākt dārdēt brīdinājuma zvaniem, bet tad 
no otras puses kādus šausmu darbus varēja pastrādāt pie avīzes tehniskais redaktors, 
vienalga no kādas polītiskās partijas?

Vilnis devis mutisku piekrišanu un saņēmis rakstisku apstiprinājumu no LCK, ka 
pieņemts darbā, sākotnēji uz 5 gadiem. Atrisināts arī algas jautājums.

Bet darba līgumā ir ievests punkts – 6 mēneši izmēģinājuma laiks. Kas ar to 
domāts? Tas esot tikai formālas dabas jautājums un to prasot Vācijas valsts likumi, 
tāpēc Keine Angst, keine Angst, Rosemarie!

Vilnis savkārt uz Muchka vēlēšanos solījies, ka kamēr strādās pie laikraksta, 
nekandidēs uz LSDSP priekšsēža vai LSDSP mēnešraksta Brīvība redaktora amatu.

Kad Vilnis atkārtoti lūdzis no J. Muchka kādu rakstisku dokumentu, kurā oficiāli 
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komentētas abu savstarpējās mutiskās norunas, nolīguma dokuments novilcināts ar 
aizbildināšanos, ka tā jau vairs esot tikai nenozīmīga formalitāte.

Dokuments saņemts tikai maija beigās, un Vilnis konstatējis, ka viens no pa- 
ragrāfiem nav bijis atbilstošs mutiskajai norunai, tāpēc abi vienojušies, ka līgumā 
izdarāmi koriģējumi, bet tādā gadījumā Jānis pieprasījis no Viļņa rakstisku apliecinā-
jumu, ka nekandidēs uz partijas vadītāja posteni. Viņš to apsolījis un vēlreiz jautājis, 
par līgumā ievesto izmēģinājuma periodu. Tikai formalitāte.

Nu, ja tā, tad Vilnis uzsācis avīzes plānošanas darbus, sācis vervēt līdzstrādnie- 
kus, beidzis vakara kursus žurnālistikā un avīzes iekārtošanā, pasūtījis no Padom-
ju Latvijas 12 laikrakstus, uzteicis darbu, sācis par saviem līdzekļiem organizēt 
pārcelšanos  uz Vāciju; sieva izkārtojusi darba atvaļinājumu uz 3 gadiem; vecākā 
meita ievietota vācu privātskolā; sarunājis dzīvokli Minsterē; izņēmis jaunākās mei-
tas no bērnu dārza; pārsūtījis uz Vāciju daļu no sadzīves mantām.

Bet tad 25. jūnijā viņam paziņots, ka situācija dramatiski mainījusies. DV  
aprindas iebildušas pret Viļņa angažēšanu.

(Nu, un kas vēl ir jauns, kā angļi saka?)
Balodis Vilnim stāstījis, ka Muchks esot zem milzīga spiediena un ellīgi nikns, ka 

Vilnis nav parakstījis līgumu sākotnējā formā.
Par savu beidzamo sarunu ar J. Muchku Vilnis raksta:
Saruna bija ļoti īsa un nospiestā gaisotnē. Muchks ar atzīstamu talantu izvairī-

jās runāt skaidru valodu un minēt konkrētus iemeslus, kāpēc es tieku pēdējā brīdī 
atlaists. (...) Viņa atbildes uz maniem jautājumiem bija izteikti izvairīgas, piem.: “To 
jau Tu pats labi zini (...) tev jāsaprot (...) tāda ir realitāte (...) no tavas puses ir lauzta  
uzticība utt.” Viņam personīgi tas esot ļoti žēl, bet mana klātbūtne redakcijā esot 
neiespējama. Visām norunām vairs neesot nekādas nozīmes. (...)

Muchks atkārtoti nopūzdamies teica, ka, acīmredzot, mana lojalitāte un uzticība 
LSDSP esot lielāka nekā avīzei. Norādīju, ka es un mana ģimene esam izāzēti smagā 
veidā, Tiekam iegrūzti sociālo iestāžu palīdzības meklētāju lomā.

Man tika izteikta līdzjūtība, bet tur nekā nevarot darīt. Tika minēta varbūtēja 
simboliska atlīdzība viena vai divu mēnešu algas apmērā. Uz manu norādījumu, 
ja vispār ko tādu akceptētu, tad ne mazāk kā 6 mēnešu algas apmērā. Tika solīts, 
ka es saņemšu 2 nedēļu laikā atbildi, vai vispār un kādā apmērā kāda morāliska 
sāpju nauda iespējama. Juridiski pretsoļi no manas puses būšot bezjēdzīgi – mans 
oficiālais darba devējs esot LCK Vācijā.

Kas īsti bija noticis, varu tikai minēt. Atbilde droši vien dus LCK vai kādas citas 
organizācijas sēžu protokolos. Vilnim nebija nekāda iemesla man stāstīt muļķības. Ja 
arī viņš būtu līgumu parakstījis, kā Muchks vēlējās, tas varbūt viņu būtu glābis tikai 
uz 6 mēnešiem. Varbūt pat ne tik ilgi. Te nu laikam Muchks būs pārrēķinājis savu 
iespaidu uz pārējiem runas vīriem.

27. novembrī Vilnis man raksta:
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Atvaino par klusēšanu – mācos peldēt! RA manuskriptu saņēmu – paldies! Much-
ka tēvs mani tā noplicinājis, ka trūkst “rubuļu” iespiešanai. Pārsūtīju manuskriptu 
Tālim Forstmanim uz Kanadu. Viņš solījās palīdzēt un noformēt drukāšanu ar sa- 
viem līdzekļiem. Nosūtīšu viņam arī izsūtīšanas sarakstu. Lūgšu, lai Tev piespēlē 70 
eks. Citādi iet ciešami, ceru atkal būt financiāli uz pekām, lai varētu vālēt.

Čau!

IR AKMEŅI RAUD KANĀDĀ, ANGLIJĀ, ASV UN ZVIEDRIJĀ

Te nu es esmu savācis gandrīz visu, kas rakstīts par maniem Akmeņiem. Man 
pašam liekas, ka Akmeņi nāk pa ausīm laukā, kur nu vēl lasītājam.

Ir sākusies propogandas kampaņa manai lugai, respektīvi publikas zvejošana.
Mans draugs un kolēģis J. Freijs 1. februārī Latvija Amerikā, cita starpā raksta: 
DV teātris Kanadā lugas eksemplāru ieguva tūlīt pēc pirmizrādes 1984. gada 

10. novembrī Sidnejā, kur to izrādīja Lijas Veikinas režijā, pašam autoram tēlojot 
galveno – Ģirta Akmeņa lomu. (...)

Režisoram Mārim Ubānam Dienvidkalifornijā ir padomā lugu “Ir akmeņu raud” 
uzņemt filmā, tulkotu angļu valodā ar profesionāliem filmaktieriem. Liela daļa no 
nepieciešamajiem līdzekļiem jau sagādāti, un jācer, ka šis nodoms realizēsies. Tā 
iespējams, ka luga parādīsies uz ekrāniem arī angļu valodā.

(Ne viss minētais atbilst patiesībai. Fakts ir, ka Ubāns runāja par lugas uzņemšanu 
filmā. Kāpēc? Akmeņa māja atrodoties Gaujas krastā, plūdu ielenkta un tas rosinot 
viņa fantāziju. Kas tas būtu par lielisku skatu! Viņš to man pats teica.

Ka būtu jau savākti līdzekļi, tas ir bleķis. Es nekādus līgumus netiku parakstījis, 
un tālāk par tukšu runāšanu un solījumiem mēs netikām.)

1986. g. 7. februārī es rakstu Jurim un Ilgai Freijiem Kanadā.

Sveiki, mīļie čomi!
Paldies par plakātiem, avīžu izgriezumu, avīzi, vēstuli! Ja neesmu novēlējis  

laimīgu Jauno gadu, tad novēlu to arī – labu veselību un daudz naudas!
Es neatceros, vai esmu Jums rakstījis, kad esmu rakstījis un ko esmu rakstī-

jis. Man tie rakstu darbi nupat nāk pa ausīm ārā – uzrakstīju Kaleidoskopu 1986 
(par īsu – jāraksta klāt), bērnu lugu Aijā, žūžū, lāča bērns, esmu arī Fr. Cursica’s 
globālais seniors utt., utt. Tā, tagad esmu izsūdzējies.

(...) JG gribēja “Akmeņus” iespiest nākamā numurā, bet es tos negribu dot. 
Pirmkārt – tas var kaitēt Jums (pārsteiguma moments vai “Es nu gan neiešu tur, 
kur tā Dievu zaimo”), otrkārt – tā iznāks “grāmatā”. Tai pašā numurā būs iekšā 
Ploriņas recenzija par lugu. Varbūt Jūs varat sarunāt ar L. Zandbergu lai kaut kur 
ieliek, ka to spēlēs arī Jūsu teātris.

Tā kā Zenta Gunāram Griezem drošvien neļauj ar mani sarakstīties, tad, ja iznāk, 
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palaidiet ziņu uz Gunāra pusi, ka es ar plakātu esmu ļoti apmierināts.
“Aijā, žūžū” izrāde izdevās lieliski un bija liela piekrišana – mazie skatījās ar 

aizturētu elpu, un lielie smējās vēderus turēdami. Es to speciāli rakstīju Vasaras 
vidusskolai. Tā ir pasaka pasakā, apm., 1 stundu gara.

Pie manis spēlēja arī torontoiete Sandra Siliņa. Ir iespējams, ka SLT ar to 
piedalīsies Minsteres dziesmu dienās.

Nedēļu pēc Gunas (ALT aktrise Guna Kaziņa-Kūlniece) nomira Vasaras vidus- 
skolas vadītāja Anna Ziedare. Abām bija lielas bēres. Abas ir praktiski neaizstāja-
mas. Puķu vietā nauda gāja Dzintariem – Latviešu izglītības centram pie Adelaides. 
Gunas bērēs tika savākti 2,000 dolāru. Viņas vārdā tiks nosaukta viena istaba.  
Nomira arī Šmugājs.

Vai Tu ko tuvāk zini par Akmeņiem TV? (Sk. Tavu rakstu) Es nekā.
Pertas KD pagāja mierīgi. Bija Kolibri. Kopkoris bija paslikts, toties vīru koris 

bija lielisks. Vietējie spēlēja “Te runā Stariņš” un bija diezgan baigi. Pa vietām 
nekas, pa vietām... Viens otrs arī nebija tik slikts. Vaļikova vadīja režiju, un tā bija 
pēc piena.

Izgriezums no ASV latviešu laikraksta Laiks, 1986. g. 10. septembra numurs.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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DV bārs darbojās labi. Dzēru alu, ēdu zemenes ar krējumu. Ja nebūtu tik daudz 
jāraksta – Kaleidoskops 1986, luga, būtu bijušas jaukas Kultūras dienas. (Abus ga- 
balus uzrakstīju Pertā)

Mans vecākais dēls Mārtiņš arī brauc uz Jūsu Dziesmu svētkiem un Jaunatnes 
kongresu.

Lai Jums abiem labi klājas!

Otrs J. Freija artiķelis parādās Laikā, kurā viņš, protams, atkal raksta tikai labu:

15. martā Latviešu centrā Montreālā pacelsies priekškars DV teātra Kanadā  
jaunam iestudējumam – U. Siliņa lugai “Ir akmeņi raud”, vienam no autora pēdējā 
laikā rakstītiem darbiem, kas tiek arī uzskatīts par vienu no viņa vislabākajiem. At-
skaitot īsos komiskos un satīriskos skečus, šī ir pirmā reize, kad DV teātris Kanadā 
iestudējis kādu U. Siliņa darbu. Režija ir G. Vērnieka rokās, kurš pats vēl nesen 
izpelnījās PBLA KF balvu par izcilām sekmēm teātra mākslā. (...)

Pašlaik U. Siliņš strādā pie kādas bērnu lugas, ko cer pabeigt līdz gada beigām. 
Iecerēti arī citi skatuves darbi, kam sižeti jau uzmesti vai arī izkristalizējušies autora 
izdomā.

Apbrīnojama ir tematikas dažādība, kādai Siliņš pieskāries savās lugās. Tādēļ 
vien katra jauna luga tiek gaidīta kā pārsteigums.

Viņu var uzskatīt par celmlauzi latviešu skatuves īso komisko skeču žanrā. (...) 
Ir gandrīz paradoksāli, ka tas pats autors savās lugās, sevišķi pēdējās, risina dziļas  
problēmas, kas skar mūsu latvisko vidi. Šīs lugas uzstāda aktieriem augstas prasības, 
un tās ne visiem ansambļiem ir pa spēkam. Tas arī izskaidro, kāpēc Siliņa darbi nav 
pārāk daudz iestudēti ārpus Sidnejas. Austrālijas skatuves ir pārstaigājušas visas 
viņa lugas.

(...) Gribas apgalvot, ka Siliņš ir viens no spējīgākajiem latviešu trimdas lugu 
autoriem. (Freijs J. Uldis Siliņš, DVTK jaunā iestudējuma “Ir akmeņi raud” autors. 
Laiks,1986. g. marts)

Paldies, Juri!

H. Jurševska, DV teātra Kanadā finanču administrātore 20. martā man raksta, ka 
izdarījusi naudas pārvedumu. Mans honorārs – CAN 95,00. Viņa arī min, ka Otavā 
un Montrālā publika lugu uzņēma atsaucīgi un dzirdējām daudz labu vārdu. Pro-
tams, dažiem nepatika, ka nevar pasmieties, bet to nebija daudz.

10. aprīlī J. Freijs man raksta:

Četras Akmeņu izrādes jau aiz muguras un drīz būs jāsāk par “Atraitņa” un 
“Akmeņu” mēģinājumiem Lesterei.

(...) Domāju, ka Akmeņus godam nospēlējām. To liecināja publikas atsaucība kā 
Montreālā, tā Otavā. (...)
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Toronto pirmajā izrādē bija pamaz cilvēku, un zāle bija “auksta”. Toties nāka-
majā izrādē zāle bija gandrīz pilna un tad, domāju, sniedzām savu labāko izrādi līdz 
šim. Ar pēdējo ainu esam visur dabūjuši publiku līdz asarām. Ir bijuši ilgi un gari 
aplausi, taču publikā ir bijuši tādi, kas nav aplaudējuši.

Daži letiņi nav vienkārši spējīgi lugas tekstu sagremot, Citiem – intelektuālākiem 
savkārt luga ļoti patīk. Lomas mums visiem, liekas, labi “sēdēja”. Katrā izrādē ir 
runa tikai par to, cik spēlējām techniski un par cik ar kontrolētām emocijām. Pa 
lielāko tiesu ir padevies pēdējais variants, un tad arī ir izdevies dabūt ar zāli absolū-
tu kontaktu. Vienīgi žēl, ka nav neviena jēdzīga kritiķa.

(...)
Gribētu lūgt, lai Anglijas izrādes honorāru Tu mums atlaid. Mēs ar šo braucienu 

praktiski iztukšojam savu kasi.
Otrkārt, mēs tur spēlējam par “fixed fee” – 2000 angļu mārc. par abām izrādēm, 

kura, protams, ne tuvu nesedz mūsu izdevumus.
Gribu vēl pieminēt, ka Akmeņu pirmizrādēs režisors nebija klāt, jo nomira viņa 

tēvs – Jēkabs Vērenieks – Mineapolē. Pirmo Toronto izrādi viņš arī neredzēja, jo tā 
sakrita ar viņa režijā uzvestās lugas “Rashemon” pirmizrādi Montrealā (angļu val.) 
Taču Gunārs atlidoja uz mūsu otro Toronto izrādi un secināja, ka mūsu spēles dēļ 
“esot bijis vērts braukt”. (...) 

Interesanti, ko Tu raksti par Griezi. Mēs ar viņu satiekam labi, jo spēlējam DV 
“paspārnē” līdz ar to Grieze mūsu “polītiskās pārliecības” nav nekad skrīnējis, 
pieņemot, ka visi esam “superpatrioti” un kārtīgi “vanagi”. Fakts ir gan tas, ka 
lielākā daļa no aktieriem (mani ieskaitot) DV nemaz nesastāv, un pēdējiem vispār 
nav darīšanas par teātra darbību vai repertuāra izvēli. Vanagi gan piemin “savu” 
teātri, kad viņiem tas izdevīgi.

Tas tā ir gājis, kopš esam Kanadā. Mums vienīgi labums ir tas, ka “organizācija” 
reizēm piešķir naudu – kā šoreiz braucienam uz Lesteri.

Interesanti, kā Tava vēstuļu izmaiņa ar Griezi turpināsies, tagad, kad esi deklarē-
jis, ka vienmēr esi stāvējis “centrā”. Es katrā ziņā esmu stāvējis līdzīgā pozicijā, 
un bieži ar Ilgu esam ņirguši par “ultrapatriotu” lozungiem un spriedumiem. Vecie 
“kanaki” – cik žēl tas arī nebūtu – reizēm paliek par daudz senīli. It sevišķi savā 
domāšanā. (...)

Priecājamies, ka abi Zemīši būs Toronto dziesmu svētkos. Saki Mārtiņam, lai 
pienāk un pasaka “hallo”, ja kaut kur ierauga manu pliko galvu.

Par lugu un DV teātri Kanādā, cita starpā, raksta arī K. Sidars:

Ar šo U. Siliņa lugu DV teātris Kanadā pacēlis smagumu, ko spēj arī godam 
nest sava režisora G. Vērnieka profesionālā atbalstā. Šim teātrim būs grūti piedēvēt 
amatiera teātra vārdu, bet vērtējams jau profesionālā līmenī. (...)

Apsveicama arī režisora G. Vērenieka izdoma likt personām “domāt” nevis 
vārdos uz skatuves, bet viņu ierunāto balss atskaņojumā aiz skatuves, pašus tikai 
parādot gaismas aplī. (...)
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Kāpēc par vingrinājumu minorā? Varbūt ar gudru ziņu un iepriekšēju nojautu, 
jo autoram jau pēc pirmizrādes Sidnejā pārmests, ka lugā zaimots Dievs un ap- 
smiets policijas virsnieks, valdot paštaisnai notikumu un lietu izpratnei. (Sidars K. 
DV teātra darba apliecinājums. Latvija Amerikā, 1986. g. 10. maijs)

Tā jau bija. Vienu otru prātu satrauca izvēlētais vietas nosaukums – Meņģele. Tā 
taču esot pie Ogres nevis pie Gaujas. Menģele ir vecs nosaukums Carnikavai.

Citiem nepatika Dieva zaimošana. Acīmredzot, lugas tēla paustie uzskati ir arī 
autora uzskati.

Visbeidzot attiecīgu aprindu sensacionāls atklājums: es esot apsmējis policijas 
virsnieku!

Bet tas viss piederējās pie to laiku sabiedrības Funny farm (ar to jāsaprot trako 
nams) gaisotnes.

Ja Blaumanis tajā laikā būtu sarakstījis Raudupieti, tad viņu apvainotu latvju 
sievietes kriminalizēšanā, brāļus Kaudzīšus par Tautas atmodas laikmeta darbinieku 
izsmiešanu un nabaga Rirdāns tiktu nozūmēts. Vai viņš netika rakstījis: Ja Balodis 
nebūtu aizsteidzies man (Skribinovičam) priekšā, tad Kalpaks būtu teicis: Škribi-
novič, paliec Tu manā vietā!

J. Freijs raksta man par to pašu tematu.

Par pirmizrādi Montreālā V. Daumants Latvija Amerikā 21. aprīlī cita starpā  
raksta:

Autora veidojumā radies šī laika liecinieks ar cilvēka vājībām un traģismu, ar 
valdošās varas iegribām (šoreiz saldās kafijas pasniegšana cilvēkiem – slimniekiem, 
kas neuzrāda uzlabošanos) utt. Par nīstās padzītās varas nežēlību lielāku otas trie-
pienu iztrūkst, jo tas laiks jau bija pagājis.

Autora asie salīdzinājumi pietuvojas vulgārisma robežai, bet toreizējais laiks 
jau nebija nekāda romatiska pastaigāšanās pa “dzimtenes ziedošām ārēm”. (...) Iz-
rādes beigās suminājumi un ziedi režisoram un visiem tēlotājiem. Kaut arī publikas 
noskaņojums bija līdzīgs lugas nosaukumam, taču no krēsliem vietām atskanēja 
aplausi, ne skaļi, bet atzinīgi. (Daumants V. Ir akmeņi raud. Latvija Amerikā, 1986. 
g. aprīlis)

Otra recenzija par DV teātra izrādi parādās Laikā, recenzents ir M. Lorbergs, kas 
cita starpā raksta:

U. Siliņa luga savu psicholoģisko problemu kāpinajuma dēļ ir ļoti prasīga un 
tikai dotumiem un izjūtām bagātiem piedzīvojušiem tēlotājiem būtu pa spēkam iznest 
visas uzliktās prasības.

25. aprīlī redzētajā izrādē šķita, ka tikai H. Jurševska nepateicīgajā Ģirta Ak-
mens sievas Teklas lomā vistuvāk piekļuva autora iecerētajam tēlam. (...) Viņa arī 
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garīgi sasaistīja visu lugas plūsmu.
Ģirta lome šķita kā Jura Freija spējām un talantam rakstīta, tomēr jo reizēm, 

sevišķi lugas vājajā 1. cēlienā, viņš nespēja pilnībā visus savus dotumus atraisīt 
niansēs , kur tas parasti prasījās, lai skatītāju patiesi pārliecinātu un iekļautu lugas 
plūsmā. Par daudz dzirdējās tukšā metaliskā valoda, teksta liekvārdība. Otrajā un 
trešajā ainā Freijs atraisījās un parādīja sevi pilnībā.

Andrejs Leja dēla Edmunda lomā 1. cēlienā šķita paliekam pasīvs statists teksta 
vai telpas aizpildīšanas vajadzībām. Otrajā cēlienā viņš tomēr atraisījās un teicami 
iespēlējās lugas drāmatiskajā kāpinājumā.

Selga, viešņa Akmens ģimenes namā un nošautā Melngalvja sieva, lugas uzbūvē 
tiek galvenokārt izmantota fabulas ticamai uzbūvei un vēlāk kā morālas atbildības 
atbalss siena. Šī ir grūta loma (...) I. Lercha savu uzdevumu tomēr veica apmierinoši. 

V. Martinsons Dr. Sauleskalna lomā nevarēja un arī nespēja ielikt savus īstos 
dotumus un mācēšanu. Ziņu nesēja lomai vien viņš bija par izsmalcinātu un netvera-
mu, bet ārsta glābēja lomai par nenoteiktu un nepārliecinošu, kaut arī viņa tēlojums 
nebija peļams.

E. Jurševskis kā autors prologā ievadīja skatītāju domas un skatus virzienā, kā 
pats īstais autors to bija iecerējis, bet šim un dažam labam citam skatītājam domas 
un skati reizēm neviļus lika skatīties no kāda dzeloņdrāšu aizkara un žoga otras 
puses un jautāt: atsevišķis gadījums jeb apzināta vispārinājuma domas iespēlēšana.

Rež. G. Vērnieks savu panākumu klāstā var pievienot arī šīs lugas iestudējumu. 
Kodols ir liels un ciets, bet labi tverts un daļēji vaļā vērts. (Lorbergs M. Veiksmīgs 
vingrinājums minorā. U. Siliņa izrāde “Ir akmeņi raud” Toronto. Laiks, 1986. g. 
maijs)

J. Freijs man raksta 26. jūnijā:

Esam Dziesmu svētku priekšvakarā, un, lai gan paši aktīvu dalību neņemam, 
iešanu tāpat sanāk daudz. Ilgai bez tam jāgrimē trīs izrādes.

Dziesmu svētku luga šaubos vai būs laba, cerams – pieņemama. Esmu vērojis 
Māri Ubānu pāris mēģinājumos – viņš tikpat kā aktieriem par tēlojumu nekā neaiz-
rāda, maz piebilst arī pie bloķēšanas. Paliek iespaids, ka viņam puslīdz vienalga. 
Protams, atbraukt un vērot svešus cilvēkus, mēģinot tēlot, nav viegli. Ko tad kāds 
režisors tik īsā laikā ir spējīgs apjēgt, ko katrs ir spējīgs paveikt un nekādiem lieliem 
aizrādījumiem nav vienkārši laika. (Runa ir par A. Eglīša lugu Spēle ar brāļiem.) 

Piekrītam Tev par t.s. kritikām. Rakstītāji ir tiešām imbicīļi. Mums būtībā ne 
Sidara, ne Lorberga kritika nav īsti pieņemama (Pēdējā vismaz sakarīgi uzrakstīta). 
Žēl, ka nerakstīja Ingrida Vīksna, kura bija prom Floridā.

Es parasti vados no publikas reakcijas un vairāku cilvēku – gan tuvāku drau-
gu paziņu, gan tikai paziņu spriedumiem. Tādiem, kuriem par teātra literatūru un  
aktieru spēli ir kāda jēga un kuri seko teātrim plašākā mērogā. 

Protams, mūsu “superletiņi” sagaida, ka Tu rakstīsi par vēsturiskiem notiku- 
miem (un, protams, chronoloģiskā, pareizā secībā). Kāpēc Dace ievietota trako 
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namā Jelgavā un nevis Rīgā? Trakos vācieši esot indējuši 1941. g. un nevis 1943.
gadā! Pa 8 stundām uz Jelgavu nevarot aizbraukt! Un so on.

Tu domā, ka tiem tipiem interesē, kas notiek tēla iekšienē? Vai analīze par aktiera 
sniegumu? (...)

Es domāju, ka Akmeņi ir Tava labākā luga, un nedz Vērenieka režija, ne ak-
tieru tēlojums Tev kaunu nedarīja. Gunāra stiprums ir arī psicholoģija. Viņam ir 
McGill universitātes grads psicholoģijā (nerunājot par režisora spējām). Aktieriem 
pat nemanot, viņš to pielieto arī savās režijās un katrā ziņā tēlu analīze šai lugā bija 
pamatīga, un visi zinājām, ko darām un kāpēc.

Dažiem kritiķu kungiem tas varbūt pagāja garām, jo reizēm tīri vizuāli būtu 
varējis būt vieglāks un vienkāršāks atrisinājums dotai suituācijai. Tie, kuri lugā 
iedziļinājās, gluži labi saprata tās domu. Mums netrūka arī sajūsminātu skatītāju.

6. augustā man kartiņa no Londonas – raksta Freiji:

Čau!
Lestere mums aiz muguras un esam skatītāju lomās un katru vakaru ejam uz 

teātriem. Akmeņi Lesterē izdevās lieliski – mūsu labākais “šovs”. Muchks bija sa-
jūsmināts un gribēja mūs pierunāt braukt uz Minsteri (Uz Dziesmu dienām 1987. 
g.), bet ar 5 ansambļiem jau pilnīgi pietiks. Varbūt aizbrauksim ar Ilgu kā skatītāji.

1986. g. 18. septembrī J. Freijs man raksta:

Pievienoju Tev avīžu ziņas par Akmeņa gaitām Anglijā un pirmo sludinājumu 
ASV izrādēm.

Lugu kopā būsim izrādījuši 11 reizes. Eiropas publika ir noteikti inteliģentāka 
nekā pie mums.

Kā “Latvija” raksta: “Vēl ilgi tika pārrunāti “Ir Akmeņi raud” attēlotie sarežģī-
jumi un to atrisinājumi.” Liekas, ka ar katru izrādi vēl pieņemamies spēkā. Ģirts 
izveidojies par vienu no manām labākajām, ja ne labāko lomu.

Taču recenzija par pirmizrādi ir remdena. Es sniegšu tikai pāris izvilkumus:

Ulda Siliņa jaunākais darbs “Ir akmeņi raud” ir pats drāmatiskākais autora 
skatuves darbu klāstā. Luga izrisina atriebības problēmu un ar to ir reta parādība 
latviešu literatūrā. (...)

Luga sākas ar prologu, kurā autors (E. Jurševskis) raksturo traģisko notikumu 
un piemin tā upurus, kā tie atzīmēti laikraksta ziņā. Seko pagarš ievads, kas ne tik 
daudz dod darbības ekspozīciju, kā apraksta vietu, kurā darbība risinās.(...) Drūmā 
vieta lugā notēlota rūpīgi, varbūt pat nevajadzīgi Kaŗa laika traģēdija plaši.

Lugas traģiskais pavediens īsteni sāk risināties ar brīdi, kad no Jelgavas ierodas 
nervu slimnīcas ārsts Dr. Sauleskalns (V. Martinsons).

(Par viņu Andriksons nav devis nekādu vērtējumu, tāpat par I. Lerchas Selgu)
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Luga veidota ap vienas personas raksturu, kuru policijas leitnanta Ģirts Akmens 
tēlā ļoti markanti parādīja Juris Freijs kā impulsīvu, varmācīgu, konsekventu savas 
gribas īstenotāju. (...) J. Freijs ar savu spēli piepildīja visu skatuvi un notēloja ne 
tik daudz nelaimīgu policijas leitnantu, kā negrozāmas atriebības principu. Vienīgi 
lugas tekstā rakstītā īslaicīgā Ģirta lakstošanās ap viešņu Selgu neiederas šai vien- 
gabalainajā tēlā un padara to lētu.

Ģirts nelakstojas. Viņš Selgu noskūpsta, lai tā izbeigtu viņam nevēlamu, pat  
bīstamu sarunu.

Blakus varmācīgajam vīram sievu Teklu H. Jurševska notēloja kā pazemīgu, lēn-
prātīgu sava likteņa nesēju, vairāk ēnu nekā dzīvu cilvēku.(...)

Arī dēls Edmunds ir uzaudzis varenā tēva  smagajā ēnā. (...) Kā tādu ēnas stādu 
viņu notēloja Andris Leja.

Luga rāda viena rakstura virzītu liktenīgu nenovēršamību un šai ziņā seko grieķu 
likteņa traģēdiju principiem, kaut galvenais konflikts sāk risināties tikai ap lugas 
vidus daļu. Jāšaubās vai E. Dārziņa Melncholiskais valsis bija vispiemērotākā pa-
vadmūzika šai smagajai traģēdijai.

Režisors G. Vērenieks bij lugas iestudējumu veidojis vienkāršās, lielās līnijās. 
Dekorātors bija Valdis Vare. (Andrups J. Kaŗa laika traģēdija. Londonas Avīze, 
1986. g. augusts)

Laikrakstā Latvija, 18. augustā:

Piektdienas vakarā rādīja U. Siliņa “vingrinājumu minorā” Tā ir dziļu un smagu 
pārdzīvojumu, reizēm liekas pat pārsātināta drāma, kas iesākas jau satrauktā gaisot-
nē, drāmatiskumam lēni, bet neapturami pieaugot. Nobeigums ir tīri “šekspīrisks” 
un atstāj skatītājam izvēli – pieņemt vai noraidīt autora problēmu risinājumu. Lugas 
darbība risinās klasisko 24 stundu laikā, ievērojot arī vietas un darbības vienību.
(...) Vēl ilgi tika pārrunāti “Ir akmeņi raud” attēlotie sarežģījumi un to atrisinājumi 
(Nezināms autors. Sauc dziesma. Latvija, 1986. g. augusts)

ASV lugu uzved Klīvlandē, Vašingtonā, Priedainē, Grand Rapidos, Čikāgā. 
Pēdējo izrādi ansamblis sniedz Toronto Daudzkultūru teātru gadskārtējā festivālā.

1986. g. 30. oktobrī DVTK finanču administratore man cita starpā raksta:

Kā jau varbūt Jums būs zināms, apciemojām arī mūsu kaimiņus Amerikā. Visur 
lugu uzņēma atsaucīgi, un tā izraisīja daudz pārrunu. Varu pastāstīt, ka viesojoties 
Grand Rapidos mūsu skatītāju vidū bija 15 mācītāju (Tiem bija notikusi kāda lielāka 
sanāksme). Kā pēc izrādes mums to pastāstīja, Juris smiedamies teica: “Nu gan 
mani izslēgs no baznīcas!” Uz to viens no mācītājiem no zāles atsaucās: “Nē, bija 
lieliski!”

Nupat šodien saņēmu vēstuli no kādas skatītājas Toronto izrādē. (Tas notiek  
pirmo reiz!) Viņa sajūsmināta raksta gan par lugu, gan par mūsu spēli.
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No savas puses gribu teikt Jums paldies. Uzrakstot šāda satura lugu Jūs mums, 
aktieriem, devāt iespēju sevi parādīt un pārbaudīt mums savas spējas. Paldies!

Akmeņus ir paņēmuši arī stokholmieši. J. Gulbītis laikrakstā Latvija raksta:

Priekškars drīz vērsies.
Pēc R. Blaunaņa drāmas “Indrāni” un E. Jonesko lugas “Krēsli”, kas ietil-

pināmi skatuves literatūras klasikas jomā, Stokholmas latviešu teātris ir nodomājis 
skatītājus iepazīstināt ar pavisam jaunu latviešu drāmas koka atvasi – U. Siliņa lugu 
“Ir akmeņi raud”. (...)

Blakus talantam, kas palīdzējis U. Siliņam caurvīt komēdijas un skečus ar viņam 
raksturīgo silto humoru, izkārtot veiksmīgu situāciju komiku un iekrāsot raksturus, 
kurus vērojot skatītāji tik labrāt smaida, viņam piemīt arī spēja risināt ļoti nopietnus 
tematus skatuviski saistošā valodā.

To pierādīja viņa luga “Pilsoņa Avota lieta” (...) un vēl vairā to apstiprina au-
tora jaunais darbs “Ir akmeņi raud”. Savā skaudrā drāmatiskā skanējumā šī luga – 
vismaz lasot – liekas kā viena no izcilākajām mūsu pēdējo gadu skatuves literatūras 
ražā. Tā reizē novelk arī asu robežas līniju līdzšinējā autora rakstniecībā, aiz kuras 
viņam atklājas it kā jauni apvāršņi, kas to aicina iet tālāk, kāpt augstāk. Aiz šīs 
robežas autoru vairs nevajadzētu kavēt kādas skatītāju bieži vien triviālās prasības, 
bet tur to vadītu gan suverēna drosme gan tematu izvēlē, gan tās izklāstā, atbildot 
par visu tikai skatuves mākslas patiesības priekšā. (...)

A. Grīnberga laikrakstā Latvija cita starpā raksta:

(...) Stokholmas latviešu teātris uzveda U. Siliņa lugu “Ir akmeņi raud”, (...) 
Laimas Cekules vadībā.

(Starp tēlptājiem ir Modris Gross (Akmens), Jānis Gulbītis (Dr. Sauleskalns), 
Kristīne Taltere (Tekla), Juris Kaža (Edmunds), Rauna Cekule-Lejiņa (Selga))

(...) Īsajā sprīdī, ko no likteņa režģiem bija izgaismojis U. Siliņš, skatītāji dabūja 
redzēt, kā nolūzt stiprākais, kā cīnās vājie, kā mēroja spēkus klusais ārsts un skaļais 
policists. Policistam palika pēdējais vārds, bet ne uzvara. Uzvarēja tikai liktenis – ar 
vai bez jēgas.

Luga izbeidzās, atstājot skatītājiem visus iespējamos jautājumus – kas būs tālāk? 
Publika patiesībā neraudāja, lai gan akmeņiem vajadzēja raudāt. Bet posta laikus 
un to projekcija uz četriem ģimenes locekļiem Carnikavas grīvā skatītāji turpinā-
ja analīzēt pēc tam, kad bija kritis priekškars, un vētrainie aplausi bija izteikuši  
paldies ansamblim un režisorei,

Un ko teica skatītāji – sapratēji un nesapratēji, un kurš lai izšķir, kuri bija kuri? 
– Ak tā bija traģēdija? Es biju drošs, ka U. Siliņš raksta tikai komēdijas – to teica 
vairāk nekā viens vien no teātra apmeklētājiem.

Skanīgas bija atsauksmes par aktieriem.
Gulbītis vienmēr labs, tagad ir vēl labāks! K. Tālere – viņas vājprāta scena bija 
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grandioza. (...)
M. Gross atkal pierāda, ka ir profesionāla aktiera līmenī. (...)
R. Cekulei-Lejiņai ir laba skatuves stāja, un viņas paasais veids iederējās viņas 

lomai, kā pirmajai likteņa vēstniecei. (...)
J. Kaža – viens no izrādes lielākajiem panākumiem, tieši tāds, kā izrāde to prasī-

ja ar brīnišķi baudāmu latviešu valodu. (...)
Un liktens drāma pati? “Ir akmeņi raud” reizē modernais teātris, kas piespiež 

skatītāju ņemt sev līdzi no izrādes neatrisinātos jautājumus. Reizē klasiska drāma, 
kur likteņa sprostā ir saistīti cilvēki ar saviem savstarpējiem konfliktiem. Un lugas 
norise okupācijas ēnā, grūta un atbaidoša atminēt, tomēr nedzēšama no mūsu vēs-
tures. Vērtīgs pienesums trimdas lugu krājumam, kur blakus cīņu heroismam ir va-
jadzīgs izgaismot bezsirdīgās ēnas okupācijas ikdienā.

Šo atbalsi no klasiskām traģēdijām, grieķu mistēriju tālo mantinieci latviešu 
trimdas mazajā stūrī, Uldis Siliņš ir apzīmējis par “vingrinājumu minorā”. Tā bija 
traģēdijas vienīgais humors. (Grīnberga A. Likteņa spēle minorā. Latvija, 1986. g. 
aprīlis)

J. Gulbītis man 1. martā raksta:

Pirmizrāde Akmeņiem nu jau aiz muguras. Nospēlējām godīgi, atsauksmes lielā 
daļā pozitīvas, dzirdēta arī kritika, daža pat ļoti muļķīga.

Tā kādam manam bijušam kara biedrim visa lugas problēm ir: vai Švarckops 
ir bijis sarkanais partizāns. Atklāti gan jāsaka, ka, neskatoties uz maniem rakstiem 
ar kuriem es iepazīstināju ar lugas problēmu un gaisotni, viens otrs skatītājs bija 
sagaidījis jokus, jo autors taču vienmēr tā esot rakstījis... Nu tas tikpat kā cūkai 
nobērt priekšā pērles. Protams, Tev par apmierinājumu tie bija tikai daži izņēmumi, 
lielais skaits skatītāju lugu pareizi uztvēra, pārdzīvoja un karsti diskutēja.

22. martā to vēlreiz spēlēsim Gēteborgā un tad ar visiem spēkiem ķersimies klāt 
Amerikas gabaliņiem. Rudenī vēlreiz domājam pie Tavas lugas atgriezties, jo ir ai-
cinājumi to rādīt Eskilstūnā un citur, varbūt arī Vācijā.

Esmu gan dzirdējis, ka torontoieši pieteikuši lugu arī Minsteres dziesmu dienām, 
tad nebūtu labi viņiem priekšlaikus izgriezt pogas. (...) Tevi interesēja manis pie- 
minētās loģikas “gaisa bedres”. Bez tā neiztiek tikpat kā neviens autors un Tu taču 
esi normāls tips, kam arī tādas lietas gadās.

Piemēram, manā lomā: kā ārsts, kas nav saticies pat ar pacienta māti, zina manu 
vārdu?

(Atbilde ir ļoti vienkārša – ārsts nav reāla persona un neseko realitātes nosacī-
jumiem.)

(...)Tāpat nedomāju, ka rūdītam psichiatram, kas augu dienu darbojas ap sli- 
miem, viens nervu sabrukums būtu iemesls, lai pēkšņi pat rums iegaršotos, ko pirms 
brīža viņš atraidīja. Arī ruma dzeršana un tuva saruna ar Ģirtu mazliet kontrastēja 
ar “enģelisko” misiju, kāda parādījās Dr. Sauleskalna atnākšanā pirmajā cēlienā. 
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Tas bija zināmā mērā par iemeslu, ka režisorei manu irreālo tēlu, kādu es dažos 
mēģinājumos parādīju – un viņai tas patika, tāpat maniem līdzspēlētājiem – nekādā 
veidā neizdevās ielikt ansambļa spēlē, tas palika it kā ārpusē, gaisā karājoties. At-
griežoties freālā tēlā man bija vieglāk baudīt rumu, izklaušināt Akmeni utt. (Ārsts 
rumu gan pieņem, bet nedzer.)

Vēlreiz situ Tev saujā un vēlu Tev ražīgu un spēcīgu spalvu!
 
N. Dzalbe Latvija 1986. g. 21. aprīlī raksta, ka Stokholmas latviešu teātris 22. 

martā viesojies Gēteborgā ar U. Siliņa lugu Ir akmeņi raud.
Diemžēl, vietējo skatītāju bijis maz, situāciju glābuši ciemiņi no blakus pilsētām. 

Pie tam atpakaļceļā salūzusi mašīna.

Beidzamais vārds lai iet Gulbīšu Jānim. Lasītājiem Akmeņi droši vien ir jau pa-
galam apnikuši.! Viņš man 16. jūlijā raksta:

Sveiks, Meistar Uldi! 
Nevis zeļļa, bet meistara provi Tu esi izturējis. Tavi Akmeņi liecina nevien par 

Tavu drāmas prasmi, bet arī katram nopietnam radītājam tik nepieciešamo gara 
suverenitāti. Tāda mums daudziem trūkst – rakstot skatāmies pa labi un pa kreisi, ko 
teiks vadība, ko famīlija, ko paziņas, un ak Dievs, aizkārt cienīgtēvu rakstu mācības 
un tos izmantot arī citos nolūkos, netikai kanceliskos.

Taviem Akmeņiem sākums lielisks, beigas kolosālas! Varbūt vēl vidū var ko 
paspodrināt, bet tad arī tikai sīkumus. Tur, kur vecais iegāž zēnam pa ausi, liekas 
kaut kas pietrūkst. To, protams, lugu iestudējot var papildināt, drāmatiski izmantot. 

Kādu padomu Tu vēl vari gaidīt no Mārtiņa Zīverta. Nekādu. Klausi tikai savu 
gēnu valodai (velns, kas par labu kombināciju) (...) Manās acīs Akmeņi ir ejoša luga 
uz visām skatuvēm, tāpēc to vajadzētu tulkot angļu mēlē. Varbūt esi pasācis to jau 
darīt. Kā Akmeņus, tā Precinieku (mana jaunā luga) laidīšu apkārt lasīšanai. Pēc 
trim bēdu lugām mani teātra draugi brēc pēc komēdijas. Varbūt Precinieku varētu 
pielāgot arī Eiropas latviešu skatuvei.

Es ar Mārtiņu (Zīvertu) satieku labi, bet vai viņš atzīst mani par savu kolēgu, 
es nezinu. Neesmu viņam to nekad jautājis, arī drāmas rakstīšana nav bijusi mūsu 
sarunas tēmats. Ja es ko rakstu, tad vienatnē un savā nodabā. Man būtu ļoti grūti kaut 
ko uzrakstīt tādā veidā, kā to piekopj Arturs Rubenis (teātra entuziasts, dramaturgs 
Klīvlandē) ar saviem draugiem. Un nekas liels jau viņiem tur nav iznācis – diezgan 
ūdeņainas zupiņas. Nē, ja tev nav iekšā, nekādi grupu darbi nepalīdzēs. Zaciālisms 
– kā mans vectēvs to izrunāja – te der tikai spītīgs un vērienīgs individuālisms. (...) 
Paldies par faktiem un tenkām no pēdējā Teātru festivāla. Man atrakstīja arī Gunārs 
Klauss un pastāstīja šo to par Ernas (Lēmanes) lugas aizmuguri.

Autore bijusi tuvu izmisumam, jo režisore un aktieri lugu neārtraukti labojuši un 
grozījuši. Solījusies nekad pie lugām vairs klāt neķerties. (...)

Vēlreiz paldies par lugām un lai Tev koši rakstās arī turpmāk. Ja es neiznācu 
slavens drāmatiķis, tad lai tas gods tiek Tev!
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KAS VĒL UZ SLT SKATUVES?

26. Teātru festivālā SLT piedalās ar H. Ibsena Leļļu nams. Režisore ir Ilona Sau-
ka-Brūvere. Dekoratori – M. Koškins un D. Filipa.

Tēlotāji ir: J. Grauds, L. Ozere, I. Apelis, J. Čečins, A. Zvirbule, I. Sauka-Brūvere 
un D. Filipa.

Vēl piedalās ALT ar G. Griezes komēdiju Atraitņa nedienas, režisors G. Klauss, 
ALTA ar E. Zālītes lugu Svešas asinis, režisore H. Valtere.

Par SLT izrādi Ed. Silkalns cita starpā raksta:

Bet par visu vairāk gribas uzslavēt režisores un tēlotāju uzdrīkstēšanos pie tik 
cieta rieksta kā “Leļļu nams” vispār ķerties klāt. Mūsu teātra repertuāram ir izteikta 
nosliece uz vieglo pusi, tāpēc jāuzslavē pacīnīšanās ar ar nopietna rakstura klasiķu 
gabalu, pat ja šo cīņu ar gabalu gluži par uzvarētu nevar saukt. (...)

Un kvalitatīvi, kā lai festivāla sniegumus beigās vērtējam? Gribētos teikt, ka ALT 
sniegums bija labāks par izvēlēto lugu, SLT sniegums, kā jau nupat atzīmējām – 
sliktāks par lugu, turpretim ALTA sniegums un Zālītes luga aptuveni vienā līmenī. 
(Silkalns Ed. Festivala ainas. AL, 1986 .g. jūnijs)

***

Kaleidoskops, 1986. Par šo sarīkojumu A. Zariņš raksta:

Kārtējais Kaleidoskops U. Siliņam bija padevies it dziesmots. Ar dziesmām solis-
tiem, ansamblim Kaleidoskops ieguva citādāku ievirzi. Pārrunu ugunīs nokļuva 
pārfrazētā tautas dziesma “Pūt vējiņi”, kurā Uldis saka: “Es aizbraucu jūriņā/pūt, 
vējiņi, pūt,/uzvelk būras, ierauj airus/aizbrauc Kurzemē”, kur tad sākas raibu raibie 
piedzīvojumi. (Zariņš A. Treji Vārti. 1990. g. Nr. 138)

Uldis tā nesaka vis. Nepareizais citāts nāk no L. Zemgales propogandas raksta 
AL, ko pārņēmis A. Zariņš. Dziesmai jāskan tā:

Es izbraucu jūriņāi,
Pūt, vējiņ, pūt!
Uzvelk būru, ievelk airus,
Uzņem vien’uz krūt’...
Ram tai ridi rā,
Ram tai ri di ēē,
Uzvelk būru, ievelk airus,
Aizbrauc Kurzemē.

A. Dunājs (A. Zariņš) raksta par to pašu Londonas Avīzē. Šis apraksts jau ir daudz 
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pamatīgāks.
Šis latviskais sidnejiešu kabarē ir ik gadus vislabāk apmeklētā teātra izrāde, un 

12/13. aprīļa izrādes Sidnejas latviešu namā noskatījās 550 apmeklētāju. Satīriskie 
skeči, kuros komentē jaunākos polītiskos, sabiedriskos un kultūras dzīves notikumus, 
sevišķi populāri allaž bijuši un ir Vakareiropā. Lai tie atbalsotos publikā, skatītā-
jiem ir jāzina par ko “ir runa”. Kaleidoskopa esence atrodas spējā radīt lielas  
lietas no mazuma. Tas ietver visus teatrālos elementus: tekstu, aktierus, runāšanu, 
dziedāšanu, dejošanu, mūziku, tērpus, dekorācijas, gaismas, grimus, maskas un visu 
aptvērēju un kopā saliedētāju režisoru.

TEKSTS
Uldis Siliņš ir Sidnejas Kaleidoskopu pamatu racējs, būvētājs un cēlējs. Gadu 

gaitā viņš ir uzcēlis arī jumtu un izveidojis Kaleidoskopa celtni – programmu ar 
meistarību.

Sidnejiešu skatītāji ir veidojušies līdz ar Siliņu. Sekojot soli pa soli viņu aug- 
šupejai, līdz ar to pierodot pie svēto govju vilkšanai uz skatuves, urrā patriotu no-
bremzēšanā, starp rindiņām teiktā teksta atšifrēšanai.

(...) Visu to Siliņš klāj vienkāršā, latviskā humorā, un vismaz sidnejiešiem neva-
jag stipru iekšu visa sagremošanai. To pieminu tādēļ, ka ir bijuši gadījumi, ka auto-
ram mazgāta galva pat laikraksta slejās par nacionālo motīvu piezobošanu, piem., 
par Tālavas taurētāja parodiju Brīvās pasaules dziesmu dienās Minsterē.

Citās pilsētās no latviskā polītiskā viedokļa iebilsts pret skečiem Sprīdītis, Sep-
tiņiem kraukļiem, Kuršu karotājiem un Pūt vējiņi sagrozīšanu.

Siliņa skeči neizraisa filozofiskas diskusijas par negatīvām vai neparastām  
lietām latviešu sabiedrībā, bet domāti spraigai vakara izklaidei ar īpatnēju morāli, 
kas tomēr rada atbalsi. Nevar gadu no gada atkārtot vienu un to pašu notikumu.

Sameklēt interesantus, neparastus jaunumus Sidnejas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē nemaz nav tik viegli, kā izliekas. Dažreiz jāizlīdzas ar papildmateriāliem, kas 
nav aktuāli, bet ir ar anekdota kvalitāti.

Tikko redzētajā Kaleidoskopā tāda bija Stučkas universitātes piensaimniecības 
fakultātes prof. Vāgūža lekcija par piena ražas pacelšanu un skečs par bērnu  
audzināšanu.

Prologā autors vienkārši nodiktē: klausieties, kas noticis ir šogad Sidnejā! Kas 
tad Sidnejā ir noticis? Nama pārvaldnieks mēdz agri iet gulēt un noslēdz visas dur-
vis, ka nevar tikt ne iekšā , ne ārā; priekšniekam jauns kabinets un dāmu mazmājiņai 
ielikts papildus pods; DV namā rauj pokermašīnas kloķus un sievas baras, nama ka- 
fejnīcā trīs reizes izzagta kase. Jaunajam draudzes vikāram sprediķojot palielinājies 
jauno sieviešu dievlūdzēju skaits; kultūras dzīvē prātus satrauc Jāņa Baloža luga 
“Spokiem par jaunu” un polītiskā plāksnē ideoloģiskās sardzes dibināšana. Patiesi 
vajag lielas mākas, lai no šāda mazuma varētu radīt plašu, sekmīgu Kaleidoskopa 
izrādi.

Vispirms jāuzteic U. Siliņš kā viņš to pasaka. Teksts feļetonisks, ritmisks, nešus 
nes. Trāpīgs. Klausītāji spicē ausis, lai tik nepalaistu garām kādu asprātību, uz kuru 
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reaģē ar neapvaldītām smieklu šaltīm.
Visās slīpētās prizmas krāsās dzirkstī skečs par sirds pārstādīšanu, kur pat ārsta 

vārdi (Sirdstarkšķis, Jērādiņš, Skriemelis, Pogacis) rada dūrēju pakrūtē. Viņi runā 
par trimdinieku kaujnieciskajām sirdīm, kas kļūst vecākas un “netur brūķi”. Rodas 
idejiskas lēkmes un izlēcieni. Jāoperē. 

(Ne jāoperē vien, bet jāaizvieto ar jaunu nacionālu sirdi)
Mūsu vidū, kā katrā emigrantu grupā, izveidojusies grupa tautiešu, kas vietā 

un nevietā atgādina, ka tikai viņi ir nedaudzie “īstie” latvieši, kuriem sirds pukst 
Latvijas labā. Balmutību var apturēt tikai ar satīru, un Siliņš to dara. Caur smie- 
kliem pavīd it pamācoša replika vai skats. Ideologi visu laiku, soļodami ar labo 
plecu uz priekšu, netiek ārā no apļa, līdz skolniece pamāca: “Ejiet taisni” un problē-
ma atrisināta.

Draudzenes, klačodamas aizskar polītiku, un sastrīdas, ka mati iet pa gaisu. 
Strīdu izlīdzina frizieris – itālis un panāk, ka klačotājas sabučojas.

(Kur viņš to izrāvis?)

AKTIERI
Kaleidoskopu skečos aktieriem dotas tikai dažas minūtes laika, parasti kopējā 

grupā, lai iepazīstinātu klausītājus ar jaunu stāstu, padarītu to saprotamu, pateiktu 
skaidri, kāpēc tas rakstīts, sakoncentrēt ieskatus vai piedāvāt atrisinājumu.

Še aktieris nevar uzbūvēt raksturu, aizslēpies aiz mierīgas tekstu rindu variēšanas. 
Šī iemesla dēļ daži teātra pūristi uzskata Kaleodoskopu kā pazemojumu. Faktiski 
Kaleidoskops ir potenciāli dinamiska teātra forma, kam 100% pievienojas arī Siliņš.

Kaleidoskopa uzvaras gājienu nenosaka tikai teksts, bet arī aktieri un režisors ar 
teksta atdošanu un situāciju izkārtojumu. Aktieriem jādzied solo, korī, jādejo (...) un 
uz skatuves jājūtas kā zivij ūdenī. SLT ansamblis ir pietiekami plašs, lai izraudzītu 
labus nastas nesējus. Galvgalī jāmin pats autors un rež. L. Veikina, kas žilbināja 
kā solo numuros, tā grupās. Ja pieminam vēl dzelzs inventāru – I. un A. Apeļus,  
V. Dortiņu, R. Ošiņu, J. Graudu, J. Saldumu un jaunās zvaigznes E. Polikevicu,  
A. Zvirbuli, K. Jaunkalvi un M. Siliņu, tad lasītājs varēs tikai iebilst: “Nu tad jau 
nav nekāds brīnums.”

DEKORĀCIJAS, KOSTĪMI, MŪZIKA
Sidnejas Kaleidoskopos esam pieraduši nemanīt šuves starp atsevišķiem ske- 

čiem. Šogad šuves bija vēl vairāk izlīdzinātas. Ievada un starpmūzikai bija izmantota 
Ķelnes prāģeru iespēlētās tautas dejas “Pērkonītis” melodija, kuras pavadībā jau-
nie pāži frakās – R. Zvirbulis un R. Birze pārvietoja nepieciešamos rekvizītus un pēc 
pāris desmit sekundēm tēmu pārņēma mūzikas direktota I. Līča spēlētās elektriskās 
ērģeles. 

J. Grauda askētiskās dekorācijas (Kaleidoskopa nosaukums uz rekvizītu krēs- 
liem) un izgaismojums guva skatītāju aplausus un palīdzēja radīt patīkamu, teatrālu 
atmosferu.

Kostīmus un solistu atsevišķus raksturīgus atribūtus bija zīmējusi un gatavojusi 
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A. Apele, piedomājot pie to ātras pārmainīšanas. Maskas gatavojusi D. Celinska.
Lai paglābtos no vienmuļības, vairums skeču veidoti kā kuplejas un popūriji, 

par kuru mūziku, pielāgojot vecas melodijas vai komponējot jaunas, bija rūpējies 
I. Līcis. 

(Mūzikas lietas nav bijušas Aleksandram sevišķi skaidras.Gandrīz visām manām 
dziesmām es jau pirms rakstīšanas biju izvēlējies melodiju, kā to mēdzu darīt. Bet 
bija arī tādas, ko es atstāju Līcim komponēšanai, piem. Too Young for Ghosts)

Sēdēdams pie paaugstā podijā novietotām ērģelītēm (kā vecā dievnamā), viņš 
nepārtraukti pārvaldīja skatuvi, visu cēlienu neatstājot ērģeļu soliņu. Nobeigumam 
režisore bija izraudzījusi Latvijā populāro Ivara Vīgnera dziesmu “Kurmīt’s šturmē 
apakš zem”, kas izlīdzināja asāk pateiktu vārdu un atgādināja, kas mēs esam un kur 
mūsu galvenā problēma aprakta.

Laba daudz nevajagot, bet ar patikšanu būtu noskatījies vēl pāris papildu skečus. 
Savu patiku apmierinādams, noskatījos arī otru izrādi. Būtu vēlējies ieteikt Kaleido-
skopu 1986 noskatīties ikvienam tautietim, bet īpatnējo trimdas apstākļu dēļ tas lai-
kam nebūs iespējams. (Dunājs A. Lieli smiekli no mazuma. Londonas Avīze, 1986. 
g. maijs.) 

Mazliet no Kaleidoskopa, 1986.

Mums dažkārt bija negals ar mūsu Latviešu nama pārvaldnieku, kas ātri vakaros 
gāja gulēt un noslēdza telpas, nepārbaudījis vai kāds vēl nav palicis iekšpusē. Tā 
viens pa nakti bija ieslēgts tualetē.

Šo dziesmu es uzrakstīju galvā braucot autobusā uz Melburnu un pierakstīju tikai 
Sidnejā.

Šis ir tikai viens no pantiem.

Ja kādreiz vajag piezvanīt uz mīļo Latvieš’ namu
Un ārpus stundām parunāt ar šīs vai šo, vai šamo,
Tad savādi tiek saviļņots tavs dvēselīgais busums,
Jo drātes galā atbild tev viens diži nāvīgs klusums.
Tik telefona trubiņa vēl blēj kā pērnā aita,
Pe–pē, pe–pē, pe–pē, pe– pē– līdz apnikumam skaita.
Pat telegramma, vēstule vai dūmu signāls smirdīgs,
Tad drīzāk savu mērķi sniegs, jo pārvaldnieks nav dzirdīgs.

Kad Dušels kādreiz saimnieks bij‘, ak, kur bij dzīve zaļa,
Kad grib, tad nāk, kad grib, tad iet, bij visas durvis vaļā,
Bet tagad tā kā cietumā, it visur pedloks priekšā,
Kas ārpusē, tas ārpusē, lai nedomā tikt iekšā.
Bet atļaujiet man pastāstīt, lai visiem bilde klāra –
Ja reiz tu esi iekšpusē, tad netiec vairāk ārā.
Reiz jāskrien bij uz tualet’ par visu varas makti,
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Te saimnieks aizslēdz ārdurvis, un sēd nu visu nakti!
Tai gadā uzveda J. Baloža lugu Too young for Ghosts austrāliešu profesionālā 

teātrī – es nemēģināšu atstāstīt saturu, teikšu tikai tik daudz, ka tur bija arī par lat-
viešu emigrantiem, kas pēc 2. PK iebraukuši Austrālijā.

Lai gan Baloža vecāki bija latviešu bēgļi, viņš latviski nerunāja (vai arī runāja 
ļoti vāji). Viņam arī bija vājas zināšanas par latviešu leģionāriem 2. PK laikā – viņš 
min tādu Latvian division vācu pusē. Mums nebija Latvian division, bet gan Latviešu 
leģions, kurā bija 19. un 15. divīzija.

Viņa latviešu bēgļu angļu valodas imitācija bija galīgi pēc piena. Galveno lomu 
spēlēja I. Kants, profesionāls latviešu aktieris.

Un tā nu skrienam visi skatīties Spokus. Pirms izrādes priekštelpā latviešu tau-
tumeita spēlē kokli, tā bija pirmā spocīgā padarīšana, kam nebija nekāds sakars ar 
lugu. Tas viss prasījās pēc dziesmas.

Teicējs:
Tas solījās būt notikums, kādu citas tautas vēlē,
Kad Latvij’s vārdu pieminēs un slavēs angļu mēlē,
Un rādīs mūs uz skatuves, kādi reiz mēs bijām
Ar visām jostām latviskām no šķeterētām dzijām.
Tur Ivars Kants un Balodis un jaunais Egils Ķipste,
Tur Pūt, vējiņi dziedāšot, tur klāstīs liktens likstas.

Uz pirmizrādi tautiešiem tiek spešals izsludināts,
Un visi iet un visi skrien, jo gribas taču zināt,

Kaleidoskopa 1986 uzvedums.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Ko dižais autors uzrakstīj’s. Pats Austrālijā audzis,
Nāk dēli, mātes, vecpapiņš, nāk mācītājs ar draudzi.
Skan pirmizrādes vakarā it visur latvju mēle,
Pie ieejas, raug, tautumeit’ tik daiļi kokli spēlē.
Kad foajē atskan trešais zvans, nevienam nav ne jausmas,
Kas viņus gaida iekšpusē, ka viņus gaida šausmas!

Piedziedājums:
Too Young for Ghosts,
Written by Balod’s,
Nerimst un nerimst
Tautiešu valod’s.
Letiņu portrets tiešām nav glaimīgs,
Ja kāds nav redzēj’s, tas skaitās laimīgs.
Tā vēl nekad letiņš nav “mokēts” (apsmiets)
Latviešu skatītājs tik dziļi šokēts.
Kaut arī slavēts kā rakstnieks dižens,
Balodis letiņiem ir viens “dead pigeon’s” (beigts balodis)

Teicējs:
Kad pirmais cēliens galā ir, un vaļā durvis taisa
Bars sievu ārā streipuļo un vārgi rij pēc gaisa:
“Ak Dievs, ak Dievs, ak Kungs un Tēvs, kā visa gan tur nava,
Nu latviešiem būs mūžīgi šai zemē slikta slava.
Tur mīlējās un lamājās tik jēlā latvju mēlē
Un tad to pašu angliski vēl rupjā veidā vēlē!”
Bet, ja jūs, mīļie, nezināt, tad lai man atļauts stāstīt,
Tā konspektīvi īsumā jums saturu izklāstīt.
Ir Leonīdam viena acs un amputētas vietas,
Un tāpēc Ruta plenderē un dara trakas lietas.
Tā, kamēr Leonīds niedras cērt, šī visu citu priekšā,
Kā parādās kāds vīrišķis, tā tūlīt gultā iekšā.
Un Ilze DP nometnē – mums vērojot un redzot –
Ne kautrējas, ne kaunējas, sev gurnus vaļā sedzot.

Koris:
Too Young for Ghosts…

Teicējs:
Neviens no lugā rādītiem nav tautiet’s “ekstrā moccā”,
Tā Leonīds sit cilvēkus un Kārlis bijis čokā.
Var redzēt, katram karakters ir pilns ar robu robiem,
Cits dzer, cits varo, spekulē, cits tirgojas ar zobiem.
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Un patiešām jābrīnās, kā Leihards*, būdams fricis,
Starp tīriem latvju migrantiem bij lugā iekšā ticis.
Un letiņi tā nerunā to austrāliešu lingo (valodu]),
Nedz vāciet’s, kas mīl “sauer Kraut” (skābus kāpostus) 
Tev ēdīs beigtu dingo.
Bet pašās beigās iesākās tik negribēti joki,
Kad viens pēc otra ārā lien no apakšzemes spoki.
Kaut arī Balod’s rakstnieks teikts it cildens un it dižens,
Ja mēs to rokā dabūtu, viņš būtu viens “dead pigeon’s”
Ir visam sava morāle, es teikšu tā, lai zināt:
Ja Balodim tīk mēslu čup’, tad labāk nečivināt!

* Leihards, vācietis, viens no agrīnajiem Austrālijas “eksploreriem” – izpētītā-
jiem.

***

Man ir jauna luga – Precinieks. Es to nosaucu par farsu, lai gan farsiskais ele-
ments figurē tikai daļēji. Varbūt būtu bijis labāk to saukt par farsisku komēdiju.

Prologs.
Pāri Ogrei, pāri Meņģelei,
Pāri jūrām uz Svētajiem Eņģeļiem*,
Cauri gadiem, likstām un nedienām
Ar strūklputnu dižo straujā vedienā
Brauc Jānis Medalus!
Jānis tavs
From Riga with love.

Sejā laika zobs atstājis pēdas,
Smīnot par jaunību, smejot un mēdot,
Neteiktie vārdi, neteiktās valodas
Trulas kā izkapts, kas raud pēc galodas,
Tāds Jānis Medalus,
Jānis tavs
From Riga with love.

Ciema kukulim zemē jaunā
Jaunības atmiņas iesietas paunā.
Tur ragavas zvaniņš, ķēves zviedziens,
Laidara dubļi un paipalas kliedziens –
Ved Jānis Medalus,
Jānis Tavs
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From Riga with love.
* Svētie Eņģeļi – Losandželosa.

Kas īsti ir padomā bagātajai atraitnei Lonijai Rijaspriekšai De la Kruz, kad viņa 
izsauc uz ASV savu jaunības dienu mīlestību Jāni Medalu? Protams, ka kāzu zvani. 
Bet ir pagājuši gadi un nekas nav vairs tā, kā reiz bijis.

Un kas ir misteriozā persona Feliks Žagata, kas uzdodas par Jāņa skolas biedru?
Precinieks ir trimdas greizais spogulis – farsiska komēdija, kurā es esmu ļāvis 

pilnu vaļu humoram un sarkasmam, tā skan mani ievadvārdi 1998.gada izdevumā, 
kas iznāca Ievanda apgādā.

Kā daudzas manas lugas, arī šī radās pēc pasūtījuma – šoreiz no Bostonas. Vai- 
nīgā bija mana tante, ASV teātra Bostonā aktrise E. Siliņa-Pūce. Viņa bija apskai-
tusies uz G. Griezi par atsūtīto lugu, kas bija tikai tāds kā uzmetums.

Es arī to izlasīju un nobrīnījos, kā Gunārs kaut ko tik negatavu varēja laist tautās. 
Man noteica, ka nedrīkst būt par daudz personu un laikam, ka jābūt komēdijai.

Izejot cauri parastajām dzemdību mokām – par ko rakstīt, kā rakstīt un vai vispār 
rakstīt, radās kaut kas līdzīgs farsam. Rezultāts nebija sevišķi apmierinošs. Luga 
kaut kā organiski nesējās kopā, bet mani bija pārņēmis velna dzīšanas prieks, un es 
nobīdīju visu analītiskos aizspriedumus pie malas un sev teicu: ja neko citu, tad vis-
maz došu iespēju skatītājiem kārtīgi izsmieties. Galu galā tas ir, ko viņi grib.

Tajā pašā laikā man bija skaidrs, ka es zināmās aprindās nekādus popularitātes 
kontestus (sacensības) nevinnēšu, jo, kā jau minēju, Precinieks ir trimdas sabiedrības 
greizais spogulis. Viens otrs no maniem draugiem jautāja: Kāpēc trimdas sabiedrība 
rādīta tik negatīvā gaismā? Vai tad mums pozitīvu cilvēku nav? Protams, ka mums 
ir, bet ir mums arī milzīgs skaits jefiņu, un nekur nav sacīts, ka man vienlīdzīgi 
jāreprezentē abas grupas.

Jāatzīstas, ka, pārlasot 3. cēlienu, man sākotnēji likās, ka esmu šāvis pāri strīpai, 
gan līdz tam brīdim, kad es pārsteigts konstatēju, ka katram lugas tēlam pazīstu lī- 
dziniekus – cilvēkus ar miesu un asinīm. Pat lugas notikuma atstāsti nebija pārspīlēti.

Lai mūsu pozitīvie tā laika darbinieki man piedod – sarkasma bultas nebija 
mērķētas viņiem. Katrā ziņā tās nebija mērķētas Losandželosas latviešu sabiedrībai, 
kur notiek lugas darbība. Tajā pašā laikā cilvēki, kas noliedz, ka tādi lugā rādītie tipi 
mūsu sabiedrībā eksistē, slimo ar progresīvo trimdas glaukomu.

Mētājoties apkārt pa pasauli, man ir nācies sastapties ar ne vienu vien ekscentris-
ku cilvēku. Lonijas Rijaspriekšas prototipu es restaurēju pēc L. Veikinas nostāstiem 
un noliku savā atmiņu skapī, līdz radīsies vajadzība pēc kādas ekscentriskas sievie- 
tes. Tāda vajadzība radās Preciniekā, kur viņa ir perfekts pretpols traktoristam Jānim 
Medalum. Es mēģināju likt lugā ieskanēties skumjai stīgai. Kā man tas izdevies, lai 
spriež citi.

Bostonieši galu galā lugu neiestudēja, jo man bija uzrakstījies pārāk liels personu 
skaits, varbūt, ka luga bija arī pārāk ķecerīga.

Ko par to raksta A. Zariņš laikrakstā Latvija?
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Siliņa jaunākās lugas “plots” ir vienkāršs. Latviešu meitene Apolonija Rijas-
priekša (Lija Veikina) pēc 2. PK nokļuvusi ASV. Pārdzīvojusi divus vīrus un kļuvu-
si bagāta, viņa no Latvijas izsaukusi jaunības dienu brūtganu Jāni Medalu (Uldi 
Siliņu) un grib precēties trešo reizi.

Ciemiņš ir zvērināts vecpuisis, vienkākāršs lauku cilvēks, traktorists, kas negrib 
palikt Amerikā, jo tā nav viņa zeme. “Pie nebrīvības pierod, un latvieša vieta ir Lat-
vijā,” saka iecerētais un atgriežas Latvijā.

Visu 3 cēlienu darbība norisinās enerģiskās atraitnes, kas tagad saucas De la 
Kruz, plašajā amerikāņu stila dzīvoklī (dekorātora Viktora Aleidzāna būvēts).

Pirmajā cēlienā notiek atkal iepazīšanās bijušo mīlmieku starpā, otrajā parādās 
kultūrsakarnieks (čekists) Feliks Žagata (Jānis Saldums) un pēdējās viesībās node-
filē vesela rinda trimdas sabiedrības vadītāju groteska galerija.

Notikumos bieži iejaucas meksikāņu kalpone Maria Gonzales (Ruta Ošiņa), kas 
nereti ir redzīgāka un gudrāka nekā varētu domāt.

Lugas norisē un tēlos varēja samanīt pavisam nniecīgu farsa “piešprici”. Var-
būt to varētu uzskatīt par tipisku, labsirdīgu latvisku farsu. Autors programmas 
grāmatiņā cita starpā raksta: “Protams tādu tipu kā Apoloniju (neticami dulnu  

Ulda Siliņa lugas Precinieks pirmuzveduma afiša uz SLT jaunumu dēļa.
Attēls no SLT arhīva.
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sievieti) godīgā komēdijā nevarēja bāzt iekšā – bija jāraksta farss.” Bet vai farsā 
pietiek ar vienu dullu sievu? (...)

Precinieka pirmajā cēlienā saskaitīju 25 klausītāju smieklu reizes, bet tikai vienu 
skatītāju iesmiešanos. Ja A. Eglīša valoda ir satiriska un groteska, tad U. Siliņa ir 
anekdotiska, sliecas uz feļetonu, kas klausītājus kutin kutina smiekliem.

Trimdas latviešu teātrim mēdz uzdot audzināt sabiedrību un kopt latviešu valodu. 
Tās būs niekalbība. Teātra izrādi veido aktieri un skatītāji, un teātra uzdevums ir 
radīt pārdzīvojumu un otrkārt, ja lugā ir redzams tas, kas patīk un pie kādas spēles 
veida pierasts (tādēļ mūsu vecā paaudze vislabprātāk skatās Blaumaņa un Vulfa 
lugas) Arī U. Siliņa lugas tautai patīk, un arī Precinieks ietver iepriekš minētos  
elementus.

Daudz skatītāji iebilda pret biežo žargonisko angļu valodas vārdu iepīšanu, se-
višķi atraitnes De la Kruz sarunā, bet tā šodien daudzi runā. Autors to var atļauties 
pateikt, un klausītāji smej. Cits jautājums vai tas ir vieglākais un lētākais ceļš smiek-
lu raisīšanai un, diez, vai Precinieku varētu rādīt Rīgā, jo klausītāji vietām nesa- 
prastu teikto. (Man pierakstot lētu smieklu izsaukšanas veidu, recenzents nav sapra-
tis, kā veidots Apolonijas tēls.)

 Lugas uzbūve ir vienkārša. Katru cēlienu varētu rādīt atsevišķi kā kādā Kaleido-
skopa izrādē, jo nekas nepārtop, nepārveidojas.

Farsam vistuvāk lavēja Jāņa Salduma Feliks Žagata. Arī autors devis neparastus 
stāstus un notikumus, ietverot hipnotizēšanu un mazmājiņas bezcerīgu meklēšanu, 
Saldums ar straujo spēli, teksta kaskādēm, pēkšņām apsviedībām saistīja klausītā-
jus (!) un skatītājus. Tērpies baltā uzvalkā viņš veic velna nodevīgo un pazemojošo 
čekas kalpa lomu. (...) Šis tēls bija Salduma jauns, īpatnējs pienesums SLT redzētajā 
tēlu galerijā. 

Autors Felikam atvēlējis visu otro cēlienu it farsiskai piebasēšanai, piedaloties 
arī Jānim Medalum un meksikāņu kalponei Mariai Gonzales. Pēdējā cīņā ar Žaga-
tu, kā ieroci lietojot zeltera špricējumu sejā un draudot ar pudeli, īstā brīdī balmuti 
noliek guļus.

Rutas Ošīņas kalpone, stūraina un rūpīgi veidota, guva pamatotas skatītāju 
simpātijas. 

Dullo sievieti De la Kruz autors uz papīra veidojis izdarīgu, pašapzinīgu, tiešu 
un parupju. L. Veikinai, notušējot tēla dullumu un prastumu, izbalēja farsam rak-
sturīgie elementi un līdz ar to aktrise nevarēja ieaust neko atšķirīgu ne ārējā tēlā, ne 
teksta atdošanām no agrāk redzētām lomām, reizēm atspoguļodama agrāk Kaleido-
skopos redzētās labi koptās, gaumīgi tērptās, parūkotās pļāpas.

Visnepiemērotākais farsa apjomā bija U. Siliņa tēlotais Jānis Medalus. (...) 
Siliņa atveidojumā Jānis bija didaktiski skaidrais vecpuisis, pat ne komisks kā Blau-
maņa Taukšķis, kas grib nomirt puisī. Protams, Siliņa Jānis bija mērķtiecīgi veidots, 
ko apliecina programmas lapiņā autora tektais: “Tomēr skatītājs, ja vien vēlēsies, 
varēs saklausīt skumju apakštoni. Mums ar latviešiem Latvijā ir gan kopēja valoda, 
bet ne kopējas valodas.”

Skatuviski neveikla bija pēdējā cēliena viesību aina, kurā viesi viens pēc otra  
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defilē pie, kā no laivas izmestā, Jāņa Medalus, nopratinot viņu par Latviju vai 
deklarējot savus uzskatus par dzimteni.

Varbūt‚ ja šī latviskā tipu galerija būtu vairāk farsiska, aina iegūtu labāku sazobi 
(?) un krāsainību. Tagad aina bija kā parastā Sidnejas Kaleidoskopa izrādē. (...)

Šinī burzmā lomiņas bez kauliem (pozitīvā nozīmē), kas paliks ilgi atmiņā, veido-
ja Jānis Čečins (“homītis” Armands Pūpēdis), Amanda Zvirbule (rakstniece Silvija 
Rakstīkle) un Teobalds Kalniņš (Jukums Plīkšķis). Pēdējais skatītājus smīdināja ar 
savu kareivisko stīvumu un stulbumu, kam pat sakāmo priekšā pateica valdonīgā 
sieva. (Pārspēlējās!)

Skatītāji ierodas teātrī un sagaida, lai viņu vēlmes tiktu devīgi apmierinātas, jo 
par “tejāteri” ir maksājuši naudu. Divās Precinieku izrādēs apmierināti priecājās 
tuvu pie 500 tautiešu. Par to priecājas arī teātra kasiere Mirdza Krastiņa.

Režisora Imanta Sveiļa darbu var vērtēt tikai ar mūsdienu SLT iespējām. Ko līdz 
gudri teikt, ka farsa sekmes noteic aktieru kvalitāte, ja nevar savervēt pietiekami 
spēlēt gribētājus un varētājus. Kā šādā situācijā saliedēsi ansambli un redzēsi vīzi-
jas par formas teātri? Varam tikai novēlēt labas sekmes nākotnē. (Zariņš A. Latvisks 
farss. Latvija, 1986. g. septembris)

Un viss tas tāpēc, ka es lugu nosaucu par farsu! Es esmu drošs, ka, nodēvējot lugu 
par komēdiju, es būtu saņēmis aizrādījumu, ka tajā ir par daudz farsisku elementu.

Skats no U. Siliņa lugas Precinieks uzveduma. No kr. – R. Ošiņa (Maria Gonzales), J. Saldums (Feliks 
Žagata), U. Siliņš (Jānis Medalus). Attēls no SLT arhīva.
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Decembrī Jolanta Durbe. Ar šo A. Eglīša komēdiju pēc divām izrādēm Sidne-
jā mēs 1987. gadā viesojamies Melburnā, Kanberā, tad vēl pēc izrādēm Sidnejā, 
piedalāmies PBLA Dziesmu dienās Minsterē. Es spēlēju galveno lomu – Jāzepu 
Kubulnieku, L. Veikina – Jolantu Durbi, K. Gulbergs – Filipu Rītu un vada arī režiju, 
E. Lucis – Ārgodu Rītu, A. Zvirbule – Hopi, J. Zemītis – Mintautu Durbi.

Dekorators ir Dž. Krīvs. Cik tas attiecas uz kritiskām atsauksmēm, tad šī ir mana 
zvaigžņu stunda. Saņēmu vēstuli pat no autora.

Par izrādi A. Zariņš cita starpā raksta:

Komēdijā dominējošais tēls bez šaubān bija Ulža Siliņa profesors Jāzeps Kubul-
nieks – ar stāvu, valodu, smiekliem, mimiku. Lija Veikina 30 gadu ilgajā skatuves 
darbā priecējusi ar daudziem sieviešu tēliem. Nebūtu tiesa, ja teiktu, ka Jolanta Dur-
be ir viņas skatuves gaitu kalngals. (...)

Patīkami pārsteidza Erika Luča tēlnieks Argots Rīts. (...) (Zariņš A. Treji Vārti. 
1990. g. nr. 138)

Pārējie nav pieminēti. Arī SLT teātra vēsturē Spārnotie gadi nekas nav minēts par 
J. Zemīti, K. Gulbergu un A. Zvirbuli.

Es vēl atgriezīšos pie šīs lugas 1987. gadā.

Ar Jolantu Durbi L. Veikina svin savu 30 gadu atceri skatuves darbā. Pēc pirmiz-
rādes uz skatuves notiek Lijas godināšana. Austrālijas latviešu teātra aopvienības 
vadītājs I. Sveilis pasniedz  jubilārei SLT kolēģu balvu – lielformata V. Spoģes 
gleznu Labības lauks, sakot pirms 30 gadiem tu biji kā mazs stādiņš un tagad esi 
kā kviešu lauks. Apsveicēju rinda gara jo gara, rakstveidā arī no ārzemēm, ieskaitot 
PBLA valdes priekšsēdi Dr. O. Pavlovski un dramaturgu M. Zīvertu, kurš raksta:

Godātā un gaišā Lija,
gaŗu darba cēlienu Jūs esat strādājusi latviešu trimdas teātra frontes pirmajā 

līnijā un godam pastāvējusi.
Apsveicu, apbrīnoju un apskaužu.

M.Zīverts
Stokholmā, decembrī 1986.

Apsveikums arī no lugas autora A. Eglīša:

Liju Veikinu esmu redzējis un vēl vairāk dzirdējis SLT atsūtītos ieskaņojumos, 
allaž apbrīnodams precīzo sniegumu. Jūtos pagodināts, ka viņa atzīmē savu ievēro-
jamo atceri ar manu gabaliņu. Pa laikam tādās reizēs izvēlas Žannu Darku, Mēriju 
Stjuarti vai Dāmu ar kamēlijām.

Pateicoties apsveicējiem un  skatītājiem, Lija piebilst: Bez jums arī mēs nebūtu!
Pēc tam pāris stundas stundas kopā ar kolēgām un cienītājiem Mārtiņa Siliņa 
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zālē un neiztrūkstošajiem E. Rodzes-Ķīseles humoristiskajiem pantiem, minot rak-
sturīgākās jubilāres lomas beidzamajos 30 gados

HOMO NOVUS CEĻO UZ AUSTRĀLIJU

Kultūras dienas šogad ir baznīcu pilsētā Adelaidē (City of Churches), nu jau 36. 
pēc kārtas. Vadītājs A. Borkus. 1986. gadā 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 mūsu Kultūras 
dienās, t.i. Adelaide sāka organizēt savus festivālus pēc mūsu KD parauga.

Adelaides KD ir 17 lieli sarīkojumi. Vietējie uzved A. Brigaderes Princese Gun-
dega un Karalis Brusubārda, sidnejieši Raibajā pēcpusdienā rādīs Adelaides Kalei-
doskopu, un pasaules ansamblis – A. Eglīša un A. Jansona mūziklu Homo Novus. 
Mūsu gaitām seko vietējās avīzes un radio. Laikrakstā The Advertiser lasāma intervi-
ja ar virsrakstu Sir Wombat blends Latvia with a dash of Broadway. Piedevām liela 
Māra Ubāna bilde ar izrādes dalībniekiem aizmugurē.

Wombats? Māris pasniedza drāmu arī Rietumaustrālijas Drāmas skolā, kas 
viņam bija piešķīrusi šo titulu, ko viņš nesa ar lielu lepnumu. Vombats ir dzīvnieks 

Komisija izvērtē iesūtītos metus 36. KD reklāmai un iespieddarbiem. No kr. – Miervaldis Bumbieris, 
Margarita Stīpniece, Margarita Biezaite un 36. KD Rīcības komitejas priekšsēdis Ādolfs Borkus. 

Redzams izvēlētais Ilzes Nīts dizains. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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sivēna lielumā, veģetārietis, miesās apaļīgs tāpat kā Māris.
Kāpēc Homo Novus? Droši vien piedāvājums rīcības komitejai nāca no M. Ubā-

na un viņa komandas – melburniešiem Lailas un Armanda Ļauļām un Jura Zemīša.
Arī mani un L. Veikinu aicina ņemt dalību kā aktieriem un palīgrežisoriem. 
Dekoratore būs Ubāna paziņa S. Jansone, kas īsu laiku strādājusi Kalifornijas 

valsts universitātē, viņas palīdze – B. Stroda no Melburnas.
Strode atrod horeografi H. Simondsenu – jauku austrāliešu meiteni ar ļoti īpatnē-

ju gaumi (vai tās trūkumu) apģērbā.
Diriģenta palīgs ir E. Kariks, kas organizēs orķestri. Orķestris sastāvēs no aus-

trāliešu mūzikas skolas audzēkņiem un divām latvietēm – I. Laini (Adelaide) un  
I. Samuli (Melburna), abas vijolnieces.

Balsu apmācītāji ir pa vienam katrā lielajā centrā. Sidnejā – Imants Līcis.
Tēlotājos būs daži bijušie Milvoku ansambļa ļaudis – I. Embrekts, I. Mičulis,  

S. Padega, A. Pelše, Ā. Ābele, O. Stumbrs, S. Vurstnere; no Kanadas – D. Miezīte, 
Z. Miezītis; pārējie no Austrālijas.

No Sidnejas bez manis un Lijas vēl piedalās E. Polikēviča, A. Apele, nelaiķa  
I. Nīča dēls U. Nīcis, A. Zvirbule, mans dēls Mārtiņš.

No Adelaides – A. Sils, A. Biezaitis, no Melburnas – nelaiķes Gunas meita  
A. Kūlniece, P. Saulītis, L. Baumane u.c.

Administratori ir L. Ļauļa, I. Rumpe un J. Zemītis, kas blakus admistratora  
pienākumiem brauks ar zirgu, respektīvi spēlēs ormani.(faktiski – fūrmani). Apgais-
motājs ir mūsu J. Grauds.

Bet vispirms iepazīsimies ar mūsu dūžiem. Vispirms ar M. Ubānu.
Par viņu Kanādas dziesmu svētku programmā, 1986. g. rakstīts:

M. Ubāns neapšaubāmi arī starptautiskā skatuves mākslā var lepoties ar lielā- 
kiem sasniegumiem latviešu trimdas saimē. Pašreiz viņš ir mākslinieciskais direktors 
Kalifornijas valsts universitātes teātrī Los Andželosā, arī Teātra mākslas fakultātes 
vadītājs un profesors teātra mākslā.

1974. g. viņa iestudējums “Company” saņem augstāko godalgu Amerikas uni-
versitāšu teātru sacensībās. 1977. g. viņam piešķir Kenedija centra unversitāšu teāt-
ru festivālā Zelta medaļu par izcilu darbu Savienoto valstu teātru dzīvē.

1985. g. viņa vadītais universitātes teātris otrreiz iegūst augstāko godalgu Ke- 
nedija centrā par Ubāna producēto mūzikālo lugu “Sweeney Todd”.

Ubāns rakstījis daudzas apceres, kritikas, zinātniskus pētījumus profesionālos 
skatuves mākslas žurnālos.

M. Ubāns savu panākumu gaitā nav aizmirsis arī latviešu skatuves. Viņš ir vadī-
jis ALA’s Kultūras biroja teātra nozari. 1977. g. uzsācis latviešu teātra kursus, kas 
visu laiku darbojas. Viņš vadījis režiju Dziesmu svētku iestudējumiem “Sprīdītis” 
(Bostonā, 1978. g.) un “Homo Novus” (Milvokos, 1983. g.). Kā aktieris viņš piedalī-
jies arī Palisādes ceļojošā teātra trupas “Ferdinands un Sibilla” izrādēs ASV un 
Kanadā, tēlojis Mindaugu “Varā” un piedalījies daudzās citās latviešu un ame- 
rikāņu teātru izrādēs un filmās.
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1978. g. M. Ubāns saņem PBLA Kultūras fonda Goda balvu teātra mākslā.

A. Jansons, diriģents un komponists no Ņujorkas, Džuliarda mūzikas skolā Ņu- 
jorkā ieguvis bakalaura grādu obojas spēlē, Manhetenas mūzikas skolā maģistra 
grādu diriģēšanā un Ratgersa universitātē doktora grādu par tēzi Latviešu tautas 
dziesmu klasifikācijas problēmas.

Viņš darbojas kā brīvlīguma diriģents un obojists vairākos orķestros – Ņujorkas 
pilsētas operā, Džofrija baletā, American Symphony u.c. un vada mūzikas teātra iz-
rādes Ņujorkā, Losandželosā un Bostonā.

A. Jansons atdzīvinājis koklēšanas mākslu, mācījis to latviešu bērniem vasaras 
nometnēs un izveidokis kokļu ansambli, kas savā 1966. gada koncertā pildīja lielo 
Karnegī zāli ar atsaucīgiem apmeklētājiem, sarakstījis divas koklēšanas mācību 
grāmatas un aranžējis koklei daudz tautas dziesmu.

Plašāku popularitāti komponists ieguvis ar savām dziesmu spēlēm Mazā teika, 
Sprīdītis, un Homo Novus.

A. Jansons vienmēr darbojies arī latviešu sabiedrībā, veicis virsdiriģenta pienā-
kumus Dziesmu dienās Gotlandē, Dziesmu svētkos Sanfrancisko, kā arī organizējis 
un diriģējis Baņutas koncerta uzvedumus Ņujorkā, Milvokos un Minsterē.

Visbeidzot S. Jansone, kas mums ir pavisam tumša bilde. Studējusi mākslu  

Homo Novus aktieri Dzintaros mēģinājuma starpbrīdī. Rūtainā kreklā O. Stumbrs.
Attēls no SLT arhīva.
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Sidnejas universitātē, iegūstot 1974. g. bakalaura grādu. Nostrādājusi gadu par 
skolotāju, devusies uz Londonu, kur strādā teātrī.

Atgriezusies Sidnejā, strādā par dekoratori vairākos profesionālos teātros un 
1983. gadā kā palīgprofesore Kalifornijas valsts universitātē. Atgriezusies Austrālijā 
turpina strādāt par dekoratori.

Silvija bija īsts karakters, kā angļi saka. Ar latviešu valodu varēja iztikt un ar 
latviešu cilvēkiem sapratās itin labi, Viņai bija līdz puika, jau paprāvs, bet vēl tika 
barots no krūts un ne noteiktās ēdamreizēs.

Zemītis atceras, ka L. Ļauļa zinājusi stāstīt, ka, pirmo reizi tiekoties, KD rīcības 
komitejas priekšēdis palicis putna ģīmī. Puika iekāpis Silvijai klēpī, atpogājis blūzi, 
izņēmis krūti, padzēries, ielicis atpakaļ un atkal blūzi aizpogājis ciet. Pa dekorācijas 
mālēšanas laiku puikam bija piekomandēta aukle.

Lija zināja stāstīt, ka puika vispirms apēdis steika (bifšteka) gabalu un tad mam-
mai prasījis: Ti-tī, ti-tī!

***

Mazliet par paša uzveduma vēsturi. Doma par mūzikla rakstīšanu Ubānam ar 
Jansonu radusies jau 1978. g. jūlijā. Sākusies temata meklēšana. Izšķīrušies par  
A. Eglīša Homo Novus. 

Dzintaros 1986. g. No kr. – neatpazīts, Ilze Siliņa, izrādes Homo Novus dekoratore Silvija Jansone,  
L. Ļauļa. Attēls no Ļauļa ģimenes arhīva.
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Pirmizrāde bijusi iecerēta Kanādas Dziesmu svētkos Toronto, 1981. gadā, bet 
rīcības komiteja to noraidījusi.

Kas neder latviešiem, der amerikāņiem. Ar A. Eglīša piekrišanu Daira un Olafs 
Stumbri viņa romānu pārstrādā libretā un nosauc par A Brush with Magic (varētu 
tulkot: Īsa saskarsme ar burvību).

Anšlavs nav ar sižetu bijis pārāk apmierināts, jo sižets ne vienmēr sekojis 
romānam, bet mīļā miera labā darbā nav iejaucies.

Dramatizējumu 1981. gada vasarā uzved M. Ubāns ar savu universitātes trupu. 
Starp aktieriem bija arī nēģerietes, kas man likās savādi, bet tad es nezināju un vēl 
arvien nezinu, vai mūziklam bija kāds sakars ar Rīgu.

Latviskā varianta autors ar oriģinālo nosaukumu, Homo Novus ir pats Anšlavs. 
Viņš ir arī dziesmu autors. No Stumbru motīviem tiek izmantoti tikai daži, bet gal-
venajās vadlīnijās viņš atgriežas pie sava romāna. Daudz kas tiek īsināts un daudzas 
personas svītrotas. Šo variantu uzved Rīgas Operetes teātris 1988.–89. gada sezonā, 
kur piedzīvo kādas 30 izrādes.

Andrejs Jansons man raksta 1986. g. 12. maijā:

Māris Ubāns saka, ka Tu piedalīšoties mūsu Homo Novus izrādēs Adelaidē. Man 
par to liels prieks, jo nu beidzot pienākusi izdevība ar Tevi sadarboties kādā kopīgā 

Dzintaros 1986. g. No kr. – Homo Novus rež. M. Ubāns, komponists A. Jansons.
Attēls no M. Ubāna personīgā arhīva.
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pasākumā. Tavas lieliskās aktiera spējas patiesi novērtēju un ar nepacietību gaidu, 
kad varēsim sākt strādāt.

Māris saka, ka Kurcuma dziesmas Tavai balsij par augstu. Esmu ar mieru dzies-
mas Tavai balsij pielāgot, bet, lai varētu to pienācīgi izdarīt, man vajadzētu  dzirdēt, 
kā Tu dziedi dažādos apjomos.

Vai Tu varētu iedziedāt kasetē “Pūt, vējiņi” četrās dažādās toņkārtās, skaļi, ne-
baidoties, ja arī nolūzt. Man ir svarīgi dzirdēt, kur tieši ir lūzuma punkts un kā tam 
vislabāk tikt apkārt. (...) Būtu derīgi zināt, kuras vietas kurās dziesmās Tev nav ērtas. 
Pieņemu, ka Tev ir klavierizvilkums un arī balsu partijas. Pēc lapas pusēm varēšu 
atrast vainīgās vietas.

Andrejs 19. jūnijā:

Paldies par kaseti un vēstuli. Konstatēju, ka Tev ir lieliska balss, it sevišķi 
piemērota mūzikālajam teātrim. Tevi klausoties, man tagad paliek žēl, ka oriģināli 
nerakstīju Salataura lomu basam – Tu būtu bijis ideāls! Bet, kā jau agrāk Tev stāstī-
ju, Milvoku rīcības komiteja nebija ar mieru nevienam aktierim maksāt ceļa naudu, 
un tā man bija jāsamierinās, kas bija šeit uz vietas. Mičulis jau notēloja vareni, un 
kur nu viņa operas balss, bet Salataurs tomēr prasās pēc basa.

Klāt pielieku Tavas dziesmas ar dažiem labojumiem. Tie atzīmēti ar sarkanu. (...)
Tavu sirds izkratīšanu ļoti novērtēju. Arī man par dažām lietām līdzīgas domas.
Par Māra īpatnējām darba metodēm atkal cits stāsts. Vispirms viņš principā 

nemīl rakstīt vēstules un reti kad to dara. Viņa režisora prāts sāk darboties tikai tad, 
kad sākas mēģinājumi. Pirms tam ir tikpat kā neiespējami dabūt kādus norādījumus 
dekorātoram, mūzikālajam vadītājam un citiem darbiniekiem. Bet ko lai dara? Šajā 
krastā mums labāka režisora nav. (...)

Viņa sagatavotā “Sweeney Todd” bija vismaz tikpat laba, kā tā uz Brodveja. Trū-
ka tikai zvaigznes. Esmu ar viņu sadarbojies trīs dažādos iestudējumos, kuru gala 
rezultāts bija daudz augstākā līmenī kā vairums latviešu teātra uzvedumi ASV. Tik 
daudz varu teikt, ka viņš ātri pielāgojas esošām ierīcēm un dekorācijām.

Domāju, ka pēc Taviem nospraustiem spēļu laukumiem strādājot, dekorātore 
nekļūdīsies. Lai dara vien, kā vēlās un Māris tiks galā un būs apmierināts.

Vienu lietu gan – ormaņa ratus taisot, jāņem vērā, ka tiem jābūt pēc iespējas šau-
riem, ar iespējami mazu apgriešanās diametru. Milvokos tie bija par platu un, lai uz 
skatuves apgrieztu, bija zirgam jābrauc turp un atpakaļ, kādēļ tie gandrīz iebrauca 
orķestra bedrē.

Vēl par Māri varu teikt, ka viņš ļoti uzklausīgs pret dažādiem ieteikumiem un tos 
labprāt pieņem, tā kā no šāda viedokļa ar viņu nav grūti sadarboties.

Vai Tu zini, kas tēlos mums Eiženu un Upenāju?
Atgriežoties pie Tavām dziesmām – “Ļaudis maļas” variantu Milvokos spēlēja 

orķestris,tādēļ, ka Kurcums nevarēja pietiekami ātri izdziedāt. Ar tevi tā lieta ies. 
Dziesmai jābūt komiskai. Svarīgāk ir izrunāt tekstu ritmā nekā trāpīt precīzi notīm. 
Temps kā ierakstā orķestra izpildījumā ātrs. Ja esi redzējis “Evita”, man stādās 
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priekšā apmēram tāds raksturs kā “Che” pirmais dziedājums, kurš nostāda visas 
lugas raksturu. 

Paldies par Tavu līdzdalību un rūpēm. Ja piedalās tādi aktieri kā Siliņš un Veiki-
na, nav šaubu, ka inscinējums mums izdosies.

Andrejs 21. jūnijā man cita starpā atkal raksta:

Vispirms par Anšlavu. Viņa dialogi tiešām brīnišķīgi – šajā lietā viņš ir meistars, 
bet lielas problēmas ar dziesmu tekstiem. Šis ir pirmais viņa mēģinājums dziesmu 
spēles teksta rakstīšanā. Kopā strādājot, viņš bija ārkārtīgi pretī nākošs un centās 
visādi iztapt mūzikas prasībām – tādā ziņā ar viņu bija viegli un patīkami sadar-
boties.

Toties ir lietas, kuras viņam nācās grūti izprast, kā piemēram, grūti izdziedāmi 
vārdi ar daudz līdzskaņiem, un ka tekstu dziedāt nav tas pats, kā to izrunāt utt.

Viņš arī nebija ar mieru, ka kāds cits tekstu pārlabotu. Negribēju arī šo lādzīgo  
cilvēku aizskārt, jo galu galā savā nozarē viņš ir meistars, kamēr es esmu iesācējs. 

Homo Novus Adelaides uzveduma izrāžu programmas vāks.
No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Kaut ko par mūzikālo teātri esmu iemācījies laika tecējumā.
Otra un lielākā problēma ir tā, ka luga ir vienkārši par garu. Tekstu rakstot nebi-

ja aprēķināts, ka dziesmas izdziedāt prasa daudz vairāk laika nekā izrunāt. Milvoku 
izrāde bija daudz par garu – veselas 3 stundas. Bija jādara kaut kas drastisks, lai to 
dabūtu lejā uz 2½ stundām Izmetām daļu dziesmas un pārējo no dialogiem.

Kā katrai labai lugai vai operai arī šeit maz lieku vārdu – viss dialogs organiski 
cieši kopā saausts.

(...) Rezultātā lomās vairs nav “gaļas”. Ko citu varētu darīt? Vai Tev kādi ietei-
kumi?

Kartiņa no Māra, faktiski ne kartiņa, bet A. L. Vebera mūzikla Evita programa, uz 
kuras viņš savā glītajā rokrakstā uzrakstījis: Sveicināti! Lai gan vēl priekšā Kanadas 
svētki, es jau priecājos par Austrālijas braukšanu. Andrejs saka, ka viņš Kurcuma 
lomu pārtaisīšot, lai Tev nav par augstu jādzied. Aizsūti viņam savus balss izmērus. 
Visu labu!

Māris, 5/10/86.

Un vēl viena kartiņa no Māra Kanādas dziesmu svētku laikā:

Sveiki Siliņi!
Bija patīkams pārsteigums redzēt (satiku viesnīcā pašu pirmo) jauno Siliņu tik 

mošu un brašu. Nu jāsāk taisīties uz Adelaides Umurkumuru. Tur satikšanās būs 
neaprakstāma.

***

Ar aktieriem bez manis strādāja arī Lija, bet viņa oficiālajā programmā 
palīgrežisores kapacitātē nebija minēta.

Mūsu darbs bija strādāt ar dialogiem. Mēs jau bijām dzirdējuši par Ubāna neie-
interestību šajā ziņā.

Lijai piemērotas lomas lugā nebija, tāpēc augļotājs Pušmucovs pārvērtās par 
sievieti un tika piešķirts mūsu primadonnai.

Par Žibeiku uzaicinājām U. Nīci, kas darbojās kā aktieris–amatieris pie aus-
trāliešiem. Diemžēl, viņš neilgi pēc tam mira. Viņa māte Zeltīte mums nekad neat-
klāja nāves cēloni, bet var puslīdz droši teikt, ka vainīgas bija narkotiskās vielas. Bija 
paņēmusies par daudz liela deva. Nomira viens pats savā dzīvoklī. Un tieši tad viņam 
bija pavēries ceļš uz televīziju.

Dziedāšanas mēģinājumus sākām jau diezgan agri. Es spēlēju Kurcumu un bez 
kora man bija divi solo dziedājumi, viens turklāt ārprātīgā ātrumā, un es nākotnē 
raudzījos ar bažām. Muzikālais teātris nebija man ierastā sfēra. Vienu vai divas rei- 
zes mūs pārraudzīt  ieradās E. Kariks.

Un tad klāt bija laiks doties uz 1–2 nedēļu ilgiem mēģinājumiem Dzintaros. 
Skatuves tur nebija, bet bija paliela ēdamzāle. Ēšana uz vietas.
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No jaunajiem viens otrs lauztin lauzās uz Dzintariem, ne visi savam uzdevumam 
piemēroti. Nu tik būs uzdzīve!

Administratori dalībniekus pa istabām bija salikuši pa vecumiem un interesēm. 
Līdz ar to jaunie džeki bija kopā.

Divstāvu gultiņas. Salds vīns. Ciets miegs. Un vienreiz nakts vidū viens no  
apakšējiem gulētājiem jūt, ka viņam līst virsū kaut kas silts.

Orķestranti veidojās no mūzikas skolas audzēkņiem. Viens no viņiem, sapīpējies 
zālīti, staigāja apkārt tīri apdullis.

Zemītis man stāsta: Jansonu un Ubānu ielikām vienā istabā lielajā mājā, bet 
Ubāns tik briesmīgi krāca, ka Jansons aizgāja gulēt teltī.

Orķestri pa istabām dalīja Kariks. Mēs ar Liju no rīta vienmēr pajautājām: vai 
karš sācies, vai Latvija atbrīvota, ja nē, tad uz mēģinājumu!

Es braucu Ivaram Mičulim pretī uz lidlauku. Pa ceļam uz Dzintariem nopērkam 
pusduci alus. Uz vietas arī bija kādas pudelītes no kā ieslapināt satikšanos. Otrā rītā  
šis sūdzas, ka neviens neesot viņam teicis, ka Adelaidē tik stiprs alus!

Nu ja, pieradis pie amerikāņu suslas. Adelaides Torensa dubļi (Upes vārds. Šai 
alus šķirnei pudeles dibenā paliek nogulšņi) liek Amerikas letiņiem dancāt. Runājot 
par dzeršanu, Māris dzer tikai tumšo alu un homeopātiskos daudzumos.

Dzintaros Ivars arī tiek pie savas iesaukas Lielais Šķiņķis, tiešs tulkojums no 
amerikāņu Big Ham, tāds apzīmējums tiek piešķirts vienam otram amatierim iekš to 

Homo Novus ansamblis. 1. r. no kr. – U. Nīcis (Eižens Žibeika), U. Siliņs (Kurcums), I. Embrechts 
(Pauksts), A. Ābele (Policijas prefekts), O. Stumbrs (Vaparetto).

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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tejāteri. Ivars tēlos Salatauru, kas faktiski ir mana loma, bet es neesmu tenors. Man 
pilnīgi pietiek ar Kurcumu.

Brīvajā laikā varēja paspārdīt bumbu. Kā jau pie amatieriem tā lidoja visur – pa 
lielākai daļai, kur nevajadzēja. Par laimi logus neizsita. Pa visu baru bija tikai divi 
futbolisti – mans dēls un Signe Vurstnere.

Pirmajā mēģinājumā es stāstu aktieriem par romāna Homo Novus varoņiem. Tu 
taču esi lasījis romānu? es Mārim pirms referāta prasu. Jā esot... kaut kad jaunībā. 
Atklāti sakot, man palika mute vaļā. Man Homo Novus bija jēdziens, tāpat kā 
Mērnieku laiki.

Ar Māri sastrādājāmies itin labi. Viņš reiz man sabrēca, kad es divas reizes pēc 
kārtas nokavēju savu gala vārdu, kas bija pelnīti, un es vienā skatā skaļi protestēju 
par viņa aranžējumu, kas arī bija pelnīti. Attiecīgā situācijas nospraude bija neticami 
amatieriska. Man liekas, ka Māris bija par slinku, lai ko labāku izdomātu. Aktierim 
jāpasaka pāris teikumu? Nu lai iznāk priekšā, pasaka savu sakāmo un atkal atkāpjas 
aizmugurē. Kas var būt vienkāršāk?

Vienā no ainām mums, lielam baram, bija jāsēd pie galdiem un jāmielojas (lai-
kam bija jādzer vīns un jāēd baltmaize, bet apzvērēt nevaru). Lai visiem pasniegtu 
maizi, paietu ilgs laiks. Mēģinājums apstājas. Ko darīt, lai visi tiktu ātrāk pie paikas? 
Mūsu Maestro neko nesaka. Māri, es saku, atļauj man pamēģināt šito izkārtot! Labs 
ir, lai es sākot kārtot.

Atrisinājums bija pavisam vienkāršs – maizes nesējs pārsvieda pa gaisu 2 kuku-
ļus uz galda tālāko galu, ko ēdāji salauzti gabalos, un, kā angļi saka: Bob’s your 
uncle!

Ar savu lomu un aktieru mācīšanu es tiku viegli vai samērā viegli galā, mans 
Ahileja papēdis bija mani solo dziedājumi. Es saku Šķiņķim, mūsu operdziedonim: 
Es tev mācīšu spēlēt teātri, bet tu māci mani dziedāt! Viņš uziet uz skatuves, izturās 
tā, it kā diriģents un orķestris tur nemaz nebūtu, un dzied kā Karuzo – ne par ātru, 
ne par lēnu. Ko es, nabaga Benjāmiņš?! Tiesa – mana pirmā dziesma ir šausmīgi, 
riebīgi, šķebinoši ātra, lai gan, paldies Dievam, ļoti īsa.

Es zinu dziesmai vārdus, bet es arī apzinos, uz ko mans prāts ir spējīgs, ja tas  
tiek nolikts zem liela spiediena – mana atmiņa var pēkšņi uzdot. (Tā arī pirmizrādē 
notika – es apstājos pusceļā)

Skaties uz mani, sauc mēģinājumā Andrejs, mums ir nepieciešams acu kontakts! 
Ja tu domā, ka esi reizē ar orķestri, tad tu esi jau par lēnu!

Ja es esmu reizē ar orķestri, kā es varu būt par lēnu?! Nolādēts ar vienu aci, An-
drej, es nevaru uz Tevi vien blenzt! Man ir arī jātēlo! Kurcums nav atnācis lūrēt uz 
diriģentu! Beigu beigās iemanījos skatīties publikā un reizē šķielēt uz Andreju.

Ar mani daudz noņēmās pianiste M. Biezaite. Viņa bija jaunāka par mani, bet 
mēs ļoti labi sapratāmies. Varbūt tāpēc, ka es Mārai jau sākumā paziņoju, ka viņai 
darīšana ar muzikālu idiotu. Cilvēkiem patīk, ja saka taisnību.

Andrejs bija diezgan prasīgs. Vienīgo dispensāciju saņēma Ol. Stumbrs, kas tēlo-
ja Valparaiso. Viņš savā ārijā nepareizā vietā vilka elpu, tā radot dziedājumā mazu 
pauzi. Tā tas turpinājās no mēģinājuma uz mēģinājumu, no izrādes uz izrādi. Andrejs 
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bija uzdevis.
Arī es mēģināju Olafa lēnumā iedegt mazliet uguni. Es viņam stāstu un stāstu, ko 

es gribu panākt. Ne ku–kū! Nu ir vairāki veidi kā dīrāt kaķi, kā amerikāņi saka. Ja 
nevar tā, mēģināsim šitā.

Es viņam iesitu vieglu pliķi. Olafa acis iezvērojas un viņš tiktiko savaldās. Tu 
redzi? es viņam saku, tu man nupat gribēji dot pa purnu! Dod šo sajūtu savā tēlo-
jumā!

Kā izpildījās uzveduma budžets, es nezinu. Man liekas ar zaudējumiem. Jansons 
pirms izrādes pieprasīja papildus instrumentālistus. Viens otrs orķestrants nebija 
savu uzdevumu augstumos, un spēlēja pavisam šķērsām. To es pats dzirdēju, ejot  
aiz sienas garām orķestra bedrei.

Tērpus gatavoja B. Stroda. Viņa sūdzējās, ka par visu nav samaksāts.
Fūrmaņa ratus dabūjām no muzeja. Fūrmaņa ķēvi tēloja Z. Miezītis (Toronto) un 

S. Padega (ASV). Kurš spēlēja priekšu un kurš pakaļgalu, es neatceros.
Vienā no svētdienām Dzintaros notika PBLA valdes sanāksme, kurā piedalījās arī 

valdes loceklis L. Lukss no Kanādas. O. Stumbrs, L. Lukss un J. Zemītis bija mācī-
jušies skolā ar viņu vienā klasē, bet Linards atteicies ar viņiem kopā fotogrāfēties, jo 
Stumbram bija kultūrsakarnieka slava. Tā varēja sašmucēt papīrus.

***

Olafs Stumbrs. H. Berga šaržs.
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Par mūsu Homo Novus atsauksmi raksta L. Reinfelde:

Austrālijas latviešu 36. KD dižizrāde – dziesmotais teātris Homo Novus ar 38 
tēlotājiem no trim valstīm, 20 orķestrantiem un 17 skatuves meistariem pārspēja 
iepriekšējo reklāmu un skatītāju ieceres. Mūzika – Andreja Jansona, istudējuma 
režisors – Māra Ubāna vīziju īstenojums.

Šāda stila iestudējums varēja nākt tikai no ASV, kur tam kārts šūpulis Brodveja 
starmešu spulgā. Jansona mūzika atspoguļoja laikmetu un vidi palielinājumā. Sen-
dienu romantiku uzbūra valši, tango, lambetvoki un pa pazīstamai ziņģei, vieglās, 
līdzi dungojamās melodijās.

Netrūka skaņu efektu – klakšķu, zvanu, svilpienu un pakavu ritmikas uz Rīgas 
bruģa. Skanīgi ansambļu dziedājumi, dueti, terceti mijās ar domīgām solo dziesmām. 

Dzirksti uzšķīla H. Somonses (Simondsena!) krāšņā choreografija. Sevišķas 
prasības bija no aktieriem. Visiem bez izņēmuma bija jādzied, ne vienreiz vien prasot 
negantu mēles veiklību un dikcijas skaidrību.

Kļūmīga technoloģija – četri mikrofoni skatuves priekšplānā neuztvēra dziesmu 
maigās skaņas. Bez palīglīdzekļiem nesās vienīgi Salataura (I. Mičuļa) varenais 
taurējums.

Kā jaunatklājums turpat izrādes beigās izskanēja Ragnijas, Anitas Kūlnieces 
(Antras, Antras!) skaistā balss mīlestības atzīšanās ārijā, aktrisei stāvot gluži pretī 
nepielūdzamajam mikrofonam. Priecēja jauniešu – tēlotāju, dziedātāju, dejotāju  
entuziasms. Žilbīga un saistīga izrāde līdz pēdējam priekškaram.

Un tas bija tas! Mans pirmais muzikālais teātris. Daudz ko mācījos. Neapšaubāmi 
tas mani pamudināja rakstīt ko līdzīgu.

***

Par mūsu uzstāšanos Adelaidē Austrālijas latviešu kultūras dienu vēsturē 1971–
1990 rakstīts:

29. decembrī, Skotu teātrī ap 600 kultūras dienu viesu pulcējās Sidnejas latviešu 
teātra iestudētajā kaleidoskopā, ko veidoja A. Apeles un U. Siliņa rakstītie skeči. 
Ansamblī: A. Apele, I. Apelis, J. Grauds, K. Jaunalksnis, M. Līce, R. Ošiņa, I. Sauka, 
U. Siliņš, M. Siliņš, L. Veikina un A. Zvirbule. No Melburnas konferansjē darbā – 
J. Zemītis. Programmā piedalījās DV dziesmu ansamblis “Jautrie vecīši”, mūzikas 
ansamblis. (...) Lielākos aplausus guva A. Apeles skečs “Sveiks, čom” un U. Siliņa 
“Brusubārda”.

Interesanti bija klaunu apspēlētie skeči. Viss sarīkojums bija pilns humora, jau-
trības un smieklu, izpelnīdamies klausītāju brāzmainus aplausus.

Vēl programmā lasu, ka izrādi vadījis mans dēls Mārtiņš.
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Par to pašu sarīkojumu A. Zariņš AL raksta:

Raibās pēcpusdienas izrāde Skotu teātrī bija izpārdota jau divas dienas agrāk. 
Sidnejas teātrnieku slava bija tālu, tālu izpaudusies nevien Austrālijā, bet arī pāri 
okeāniem un kontinentiem. Tā eiropieši nevar iedomāties, ka Pasaules brīvo latviešu 
dziesmu dienas Minsterē varētu notikt bez sidnejiešu asprātību uzveduma “Tu esi 
Minsterē, mans draugs.” To vērā ņemdami ārī Adelaides KD rīkotāji bija aicinājuši 
sidnejiešus parādīt, kā kaleidoskopus producē.

“Jā” vārdu deva SLT režisore A. Apele. Lai adelaidieši nemaisītos pa kājām, 
SLT bija atbraucis pats ar saviem skriptiem, aktieriem, rekvizītiem, dekorācijām un 
technisko personālu. Tikai atpūtas brīdim pie vārda pielaida DV dziesmu ansambli 
“Jautrie vecīši”.

Pāris teikumos grūti definēt atšķirību abu skriptu autoru darbā, bet tie viens otru 
papildina. Teksta aktualitātes, asprātības, humors ir raibo sarīkojumu pamats, bet 
bez tam vajag skatuves nerva, tērpu, rekvizītu, ritma izjūtas, skatuves rutīnas, skaņu, 
gaismas, mūzikas. (...)

Tāpat kā Homo Novus izrādēs kliboja apgaismojums un skaņu sistēma. (Zariņš 
A. Lieluma ābols un mūsu spēki. AL, 1987. g. janvāris)

Es Adelaides Kaleidoskopam no savas puses biju uzrakstījis prologu – dziesmu, 
skeču par Princesi Gundegu, jo adelaidieši šo gabalu spēlēja, un interviju ar Seru 
Vombatu (Māri). Droši vien bija vēl kas, manuskripts man nav saglabājies. Anita bija 
šo to adaptējusi no maniem iepriekšējiem gabaliem un šo to devusi pati.

Man bija jāspēlē Vombats, un tērpu meistares mani bija iztaisījušas resnu uz vel-
na paraušanu. Es jutos itin nelāgi, ka jācūko mans čoms un prasīju Anitai, lai viņa 
Māri brīdina. Es reizi pa reizei Mārim ieprasos: Vai Anita ar tevi ir runājusi?

Nē, nav. Un nerunāja ar.
Gundegas skečā es spēlēju Garzobju karali. (Un pirmais, kas par šito tiltu ies / un 

kaut ar pēdēj’s melburniet’s tas būs / uz pēdām Gundegu par sievu gūs!)
To pašu lomu lugā Princese Gundega un karalis Brusbārda spēlēja Henrijs 

Ģelzēns. Dzirdu, ka Henrijs sacījis: Tas d----a Siliņš taču mani ir paķēris!!! Un ti- 
ciet vai nē, pēc divām dienām viņš ņem un nomirst! Ejam visi teātrnieki uz Henrija 
bērēm. Pati pirmā, ko es kapos satieku, ir Adelaides teātra aktrise H. Valtere.

Valterīte bez kādiem ievadiem man saka: Viņš neizturēja tavu performanci! (tēlo-
jumu) Tas bija tik negaidīti un nevietā, ka es sāku smiet. Smēju un smēju un nevarēju 
apstāties.

Bet es zinu, ka Henrijs man to ļaunā neņēma. Ne mazums kopā lustēts.
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NEDAUDZ VĀRDOS

* Miris sabiedriskais darbinieks Ed. Šmugājs.

* Janvārī Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola uzved Didzis un sargenģe-
lis. Pēc izrādes saņēmu programmu ar tēlotāju autogrammām un avīžu izgriezumus.

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības teātra kopa februārī uzved manus skečus 
Latviešu banka un Sudrabkāzas.

* 9. aprīlī vēstule no Linkolnas teātra kopas:

Godātais Siliņa kungs!
Piedodiet, ka es traucēju Jūs ar savām rakstu rindām. Rakstu Jums Linkolnas 

teātra kopas vārdā.
Mums apmēram 130 mailes attālumā dzīvo profesionāls režisors Dr. Andrejs 

Šedriks. Viņš ir Waynas universitātes drāmas departamenta direktors un arī režisors. 
Viņš labprāt gribētu ar mūsu kopu iestudēt kādu lugu, un viņa vēlēšanās ir, lai tā 
būtu mazredzēta Amerikas latviešu sabiedrībā.

1981. g. mēs spēlējām Jūsu lugu “Intermecco Iļģuciemā” (Vēstules no dzimtenes) 
Mums ļoti patikās to mācīties, un publikai patikās to skatīties. Mēs ar šo lugu  

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības teātra kopas 22. februāra izrādes programma.
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viesojāmies 5 latviešu centros.
Savā laikā Jūs arī devāt viesizrādi “Pilsoņa Avota lieta”. Bijām sajūsmā par 

Jūsu lugu un Jūsu izrādi. Esmu arī ieskatījusies “Ir akmeņi raud”, kuru patreiz 
iestudēja torontoieši. Tā ir vērtīga luga un smaga drāma. Negribas to tūlīt iestudēt 
citā vietā, lai gan mēs atrodamies tālu no Toronto un tās publikas. Viena kopa otru 
netraucētu.

Interesanta ir Jūsu luga “Kade pārnāksi, bāleliņ”, bet to ir iestudējusi Grand 
Rapid kopa un ar to piedalīsies Kalamazū teātra dienās, tas nozīmē, ka mums dažas 
izrāžu vietas būtu jāatmet. Īsā laikā cilvēki negribēs skatīties vienu un to pašu lugu.

Varbut Jums ir kāda cita luga krājumā ar kuru Jūs varētu mums izpalīdzēties? 
Mēs būtu priecīgi to iestudēt un ar izrādēm apciemot apkārtējos latviešu centrus.

Viņi saņēma un iestudēja komēdiju Precinieks.

* Mīļais, baltais Dieviņ, salielītam pa avīzēm, uz manu pusi sāk nākt iesācēju lu-
gas. Lai es pasakot, vai kur der vai nē. Vienalga, ko mani draugi saka, es sevi uzskatu 
par džentlmeni. Es vismaz atbildu uz vēstulēm. Savos lugas iztirzājumos es mēģinu 
savus spriedumus pateikt ļoti saudzīgi.

Ar vienu ludziņas autoru man bija garāka sarakste. Mans vērtējums man vairs 
nav, bet ir saglabājusies autora atbildes vēstule.

Viņš cita starpā raksta:

Esmu necerēti pagodināts! Saņemot Jūsu vēstuli un līdz ar to manas ludziņas 
kritiku, nevaru citādi izteikties. Ir paties prieks par to, ka Jūs veltījāt tik daudz laika 
un tik dziļi iztirzājāt šīs ludziņas specifiskās izdarības. Man ir jāsaka liela pateicība 
par to, ka Jūs nemēģinājāt mani “iepriecināt”, vai pateikt to, kas nava, jo caur Jūsu 
pieredzi un arī to, ka esiet “iekarojuši” vai visu latvisko pasaauli ar savām lugām, 
kuras šodien apceļo vai visus mūsu tautas centrus un no kuriem arī neesmu dzirdējis 
nekādas nopietnas, negatīvas kritikas. To ko skatām Jūsu lugās, šo iespaidu mums 
šodien trūkst, to mēs uzņemam kā izkaltis zālājs pavasara lietu.

Viņa luga saucās Stāv dzirnas zaļā ielejā! un man tā likās ļoti piemērota mūsu 
humora žurnālam Rūgtais Apīnis. Es tā arī teicu un pie sevis nobrīnījos, ka autors 
neapvainojās. Viņš tikai nevēlējās, ka to saīsina vai kaut ko maina. Man nav vairs 
1987. g. numura. Neatceros, vai Dzirnavas griezās RA slejās vai nē.

* V. Zaļkalns man raksta 21. novembrī:

Sveiks Uldi!
Vakar saņēmu RA manuskriptu – paldies! Ātrumā izšķirstīju – atstāj labu ie-

spaidu. Būtībā RA savā patreizējā noformējumā ir pēc “Latvija šodien” glītākais 
trimdas žurnāls. Mums jāatrod veidi kā RA pārdot tautā. Tas šobrīd ir mūsu “Achilas 
papēdis”.
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Kādi plāni ir ar nākamo Nr.? Mazliet “apstrādāšu” manuskriptu un sūtīšu rīt-
dien uz drukātavu. Domāju, ka tagad būs kāds atelpas brīdis, bet nekā. Grūtības 
partijā, vecie ierindnieki krīt kā mušas. Trūkst aizstājēju. Pagaidām čau!

* Sidnejas vīru koris svin 30 gadu darbības jubileju.
Es atkal esmu atgriezies korī. Apmeklējam arī savu koristu un diriģentu kapa 

vietas.

* Atradu AL ziņu, ka Uldim Siliņam viņa konferansjē profesijā draud “atštau-
ka”, jo viņam ir gatavs vietnieks – jauns programmas pieteicējs, paša dēls Mārtiņš. 
Šī atziņa laikam korespondentam bija nākusi no Latviešu Jaunatnes apvienības Aus-
trālijā, Sidnejas nodaļas sarīkojuma 5. maijā, kurā vāca līdzekļus braucienam uz 7. 
Jaunatnes kongresu Kanādā.

Kaut arī ieņēmumu summa nesedz pat ne pusi no viena jaunieša lidmašīnas ce-
nas, tad jauniešu labā griba ir slavējama. Dzērienus pasniedza Kalvis Jaunalksnis 
un Mārtiņš Siliņš. (...) Neskaidrības radās ar pasniegtās viras nosaukumu. Mārtiņš 
Siliņš pēc atkārtotas apjautāšanās at uzsvaru burtoja: “L-e-e-k!” Tas man neko  
nenozīmēja (negribu ēst, ja nezinu, ko ēdu), Situāciju izglāba Lidija Medne,  

Māra Laščuka un Austris Biezaitis uzstājas ar ansambli Zemais Do Valsts svētku sarīkojumā, Adelaidē, 
1986. g. 18. novembrī. No kr. – Māra Biezaite-Laščuka, Edgars Kariks (flauta), meitene ar kontrabasu 
neatpazīta (pieaicināta tikai šai reizei), Austris Biezaitis, Valdis Jaudzems, Aldis Sils, Imants Kronītis, 

Kārlis Ceplītis. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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paskaidrojot, ka tā taču ir puravu vira. Kad ar latviešu nosaukumu (tika) iepazīstināts 
Mārtiņš, viņa atbilde bija: “Tas skan nelāgi, tādēļ nemēģināšu atcerēties.”

Ar nākamo ēdienu negāja labāk. Mārtiņš atkal noburtoja nosaukumu, šoreiz lat-
viešu izrunā, lai es labāk saprastu: “L-o-s-a-g-n-e”, latviski runājot, lazanja jeb 
sacepums.

Braucēji uz kongresa bija mans dēls, Gundega Zariņa un Kalvis Jaunalksnis.

* Es esmu Austrālijas 3x3 padomē.

* AL 30. maija nr. lasāms, ka vēl vajadzīgi līdzekļi Dzintaru guļamtelpu celšanai.
 
* 26. RD būs no 3.–5.oktobrim Sidnejā. Noslēgumā E. Lēmanes, E. Lejas,  

U. Siliņa Rakstnieku dienām veltīta skeču izrāde. Režisors I. Sveilis.

* SLB Dāmu kopas sarīkojumā A. Vāveres luga Mūžīgais vīrietis un  
E. Rodzes-Ķīseles skečs Ciemošanās.

Izgriezums no laikraksta Austrālijas Latvietis 1986. g. 28. novembra numura.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

PBLA valdes sēdes laikā Dzintaros 1986. g. decembrī.
Priekšā no kr. – Uldis Klauss, Oļģerts Pavlovskis, nezināms; 2.rindā: Guntis Bērziņš, Tālis Kronbergs, 

Eduards Voitkūns, Linards Lukss; 3.rindā: Artūrs Cipulis, Jānis Ritenis, Imants Freimanis, Gunārs 
Meierovics. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

No kr. – Uldis Klauss, Gunārs Meierovics, Guntis Bērziņš, Gunārs Nāgels (aizsegts), nezināms, Jānis 
Priedkalns, Aristīds Lambergs, Imants Freimanis, Linards Lukss, Oļģerts Pavlovskis.  

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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PBLA valdes sēdes laikā Dzintaros 1986. g. decembrī.
Augšā: no kr. – Oļģerts Pavlovskis, Tija Krūmiņa, Tālis Kronbergs;  

Apakšā: no kr. – Imants Freimanis, Guntis Bērziņš, Eduards Voitkūns, Tālis Kronbergs, Jānis Priedkalns, 
Emīls Dēliņš. Attēli no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1987

Uz Minsteri ar trim munsturiem – Nu sveiki atkal Minsterē! –  
Mēs braucam uz Latviju! – Pēcminsteres periods – No Kurzemes 
bērniņš biju – Ar “Smilšu Torni” Pertā – Manā vēstuļkastē –  
Nedaudz vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu dabu –  

beigtu, dzīvu...

Siliņu pāris Carnikavas Gaujmalā 1987. gada vasarā, pirmo reizi pēc ilgajiem trimdas gadiem  
apmeklējot Latviju... No kr. – I. Siliņa, S. Bajāra, U. Siliņš un L. Kalniņš.

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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UZ MINSTERI AR TRIM MUNSTURIEM

1987. ir smags gads. Pirmkārt – SLT ir uzaicināts piedalīties PBLA  
(J. Muchka un viņa komandas) rīkotajās Dziesmu dienās ar Anšlava Eglīša 
gabaliem Jolanta Durbe un Māris un Baiba. Man jāraksta un jāuzved Tu esi 

Minsterē, mans draugs II.
Pēc Dziesmu dienām mēs, grupa Austrālijas latviešu, esam nolēmuši braukt uz 

Latviju. Tur sāk pūst jauni vēji. Es neesmu stāvējis uz savas dzimtās zemes 43 gadus! 
Tas būs pārdzīvojums.

Tas vēl nav viss. Kultūras dienu rīcības komiteja Sidnejā ir pieņēmusi manu No 
Kurzemes bērniņš biju par KD lugu. Hip-hip-urrā!

***

Ed. Silkalns par mūsu viesizrādēm Melburnā, 1987. gadā:

Ar divām A. Eglīša komēdijām “Māri un Baibu” un “Jolantu Durbi” PBLA 
Dziesmu dienās Minsterē svētku publikai parādīsies Sidnejas latviešu teātris, kam 
laba slava nevien Austrālijas, bet jau visas brīvās pasaules latviešos.

“Māris un Baiba” bijis SLT repertuārā ilgāk par gadu. Kad pērnā gada sākumā 
sidnejieši inscinējumu atveda viesizrādē uz Melburnu, tas vizuļoja kā labi slīpēts 
dārgakmens. Labākie teātra spēki – Kārlis Gulbergs un Lija Veikina – divas stundas 
ilgajā spēlē ielika tik plašu un izteiksmīgu skatuviskās izteiksmes parādi, ka jārunā 
par gluži profesionāla līmeņa sniegumu. Iejūsmināja rūpīgi izstrādātā saspēle, labi 
pārdomāta kustību un žestu choreografija, it īpaši Gulberga prasme (tāpat kā balet-
dejotājiem) likt lietā kā svarīgu izteiksmes līdzekli savu ķermeni.

Veikums bija A. Eglīša asprātīgā teksta – ar komisko un druscīt melancholisko  
elementu teicamu līdzsvarojumu – caurcaurim cienīgs. Dziesmu dienu apmeklētā- 
jiem gribas ieteikt “Māra un Baibas” izrādi nepalaist secen nekādā ziņā.

Ar gluži tādu pašu jūsmu nevar izteikties par SLT jaunāko inscinējumu “Jolantu 
Durbi”, ko Melburnas publika stāvgrūdām pilnā zālē iepazina (nupat) 8. martā.

Vairāk nekā 3 stundu izrādi sniedza 6 tēlotāji. Visvairāk prieka šoreiz sagādā-
ja bļaurīgais, robustais, labi izturētais pazīstamā Ulža Siliņa atveidotais profesors 
Kubulnieks, interesants, īpatnējs.

Gan, kaut mazliet par izsmalcinātu, bija arhitekta Filipa Rīta tēls, paša režisora 
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Kārļa Gulberga veidojumā.
Itin pieņemami, ja arī skatuves pieredzes trūkuma dēļ necik krāsaini, bija abi 

jaunie – Amanda Zvirbule (Hope) un Eriks Lucis (Argods Rīts). Iestudējuma gal-
venā kļūda bija daudzējādā ziņā slavējamā un daudzām citām komiskām un rakstur-
lomām piemērotā Jura Zemīša ielikšana Mintauta Durbes lomā.

Zemītis pavisam neprata iejusties savas valdonīgās noteicējas sievas Jolantas 
pakļāvīgā, izdancināmā vīra lomā. Bet sieva, kā faktiskā ģimenes galva, kamēr 
vīrs maziņš un melns, taču ir visu citu komisko elementu izraisītājs moments Eglīša  
darbā.

Zemītis spēlēja gandrīz ar tādu pašu sevis apliecināšanu kā viņa skatuves sieva; 
kontrasta tur nebija nekāda. Arī ķermeniski viņš īpaši neatšķīrās no savas skatuves 
sievas, būdams itin plecīgs un apaļīgs, tā kā pavisam nepiemēroti šķita Kubulnieka 
viņam 6. ainā teiktie vārdi: “Tev, Mintaut, resnuma briesmas nedraud. Taisni otrādi, 
tev šur tur derētu pielikt pa mārciņai, lai tu izskatītos cienīgāks un svarīgāks.”

Tēlojumā bez tam nebija nekādu iezīmju, kas ļautu noticēt, ka Mintauts ir zināt-
nieks. Trūcīga bija arī Mintauta saspēle ar Jolantu, tā kā pat Lija Veikina nespēja 
parādīt savu lielo varēšanu.

Labākais, ko Gulbergs līdz Dziesmu dienām varētu iesākt, būtu apmainīties 
lomām ar Zemīti. Kaut, godīgi sakot, Zemītim “Jolantā Durbē” piemērotas lomas 
nav, viņš mazāku “skādi” nodarītu kā Filips Rīts, kamēr Gulbergs, pat kā tiešais 
pretspēlētājs Veikinai, vareni celtu visa inscinējuma kvalitāti un pietuvinātu to 
“Māra un Baibas” spožumam.

Tiem, kas Sidnejas teātri jau tagad garīgi gatavojas skatīt Minsteres Dziesmu 
dienās, tā tad var teikt, ka “Māris un Baiba” ir lielisks uzvedums, kamēr “Jolanta 
Durbe” ir, tā sakot, tapšanas stadijā. Gribētos ticēt, ka līdz augustam godam sapos-
ta, safrizēta, manikīrēta un nopulēta būs arī “Jolanta Durbe”.

***

Protams, ka tiek rībinātas propogandas bungas. Kur nu šinīs dienās bez reklāmas!
A. Dunājs (A. Zariņš) par mums AL cita starpā raksta:

Anšlavs Eglītis ir mūsu Toms Stopards (angļu drāmatiķis). Viņa valoda dzirkstīt 
dzirkstī, pārbagāta jokiem, rotaļībām, attapībām un bagātu vārdu krājumu.

(...) Komēdijā iesaistītas 5 personas: Jolanta Durbe (L. Veikina), zinātniece, Lat-
vijā precējusies ar profesoru Jāzepu Kubulnieku, bet pēc 8 mēnešiem aizbēgusi ar 
profesora asistentu Mintautu Durbi (J. Zemīti). No Vācijas viņi emigrējuši uz ASV, 
dzīvo Kalifornijā, kur Mintauts ir universitātes lektors un Jolanta gatavo doktores 
darbu.

Autors Jolantu veidojis īpatnēju, daudzplākšņainu, bet ne daudzkrāsainu, vien-
kāršu, nevīžīgu ārieni. Ja toreiz, kad lasījām A. Eglīša romānu “Malachita dievs” 
(1961), Jolanta patika ar neparasto vīrišķību un sievišķīgu īpašību trūkumu, par ko 
smējāmies, tad tagad, kad feminīnistu kustība jau piedzīvo atplūdus, Jolanta liekas 
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it cilvēciska.
Mintauts Durbe ir sievišķīgs vīrietis, (...) apkopj māju, mazgā veļu un ar sevišķu 

prieku gatavo ēdienus. Ciena viduvējību, jo, kā pats saka, viduvējībai esot kvalitātes: 
nosvērtība, mērenība un vienmēr saulains garstāvoklis.

Pēkšņi abu dzīvē ienāk architekts Filips Rīts (K. Gulbergs). Kaut Jolantai šis 
cilvēks “krīt uz nerviem”, tai par viņu tomēr jādomā, jo komēdijas norisē sanāk tā, 
ka it kā abi būtu aizlaidušies uz Meksiku.

Sadzīvi vēl vairāk sarežģī Jolantas pirmā vīra, prof Kubulnieka (U. Siliņš) 
negaidītā ierašanās. Profesors ir “plātīzers”, tarkšķis (...), kura idejas ir nezināt- 
niskas un definīcijas neprecīzas, bet Mintautam nav dūšas viņu aiztriekt ratā.

Durbes mājas pagrabā ievācas Filipa Rīta dēls Argods Rīts (E. Lucis), tēlnieks 
abstraktā gaumē un līdz ar viņu komēdijas norisē parādās diezgam glīta un jauna 
meitene Hope (A. Zvirbule).

Parasti izrādēs ēšanas skati nav iecienīti, un režisori no tiem vairās. Ne tā  
A. Eglītis. “Omartī kundzē” ir famozais skābu kāpostu un pašceptās rupmai- 
zes ēšanas skats. Arī “Jolantā Durbē” 3. cēliena 1. skata daļu aizņem Kubulnieka 
mielošanās aina, ko U. Siliņš veic rotaļādamies un pārvērš īsteni komiskā situāci-
jā. Izēdēja gardēdībā, gremodams lieliem kumosiem un runādams pilnu muti, viņš 
smīdina skatītājus nevien ar baudu pilno ēšanu, bet arī ar A. Eglīša tekstu (gandrīz 
monologu).

Latviskā ieraža – ēdot piedzert tēju – Siliņam palīdzēja nevien sakožļāt, bet arī 
skaidri izteikt teksta tirādes.

(Te man ar gandarījumu jāpiezīmē, ka mēģinājumos par manām izdarībām 
reizēm smēja arī režisors.)

Visumā komēdijas personas ir apmāti īpatņi, kuru domu pasaulē grūti iekļūt, 
tādēļ “Jolantas Durbes” izrādes SLT ansamblim bija grūts rieksts. (...)

L. Veikina parādīja neparastu, komiskā atturībā veidotu tēlu, ko godam spēj  
pievienot savu tēloto lomu galerijai.

J. Zemīša iesaistei SLT ansamblī esot bijis gluži frivols iemesls. Tā kā “Jolantu 
Durbi” izrādīs arī PBLA Dziesmu dienās 1987. g. Minsterē, tad Eiropas skatītāji 
vēloties vienā izrādē kopā redzēt Uldi Siliņu un Juri Zemīti, tāpat kā iepriekšējos 
svētkos. (...)

Zemītis, būdams prom no SLT ansambļa ilgus gadus, un piedaloties Austrālijas  
Latviešu teātra izrādēs Melburnā, vairs īsti neiekļaujas sidnejiešu spēles stilā. Par 
labu nenāca arī tas, ka Juris varēja piedalīties tikai pusē mēģinājumu. (...)

K. Gulberga tēlotā Filipa loma ir sparodiska. Kaut nelielu, tomēr nozīmīgu tēlu 
veidot, tai pašā laikā veicot režisora darbu, prasa lielu piepūli. Tas neļauj it kā 
pašam iziet no sevis, patverties aizkulisēs  un pavērot attieksmes ar pretspēlētāju. 
(...)

Gulberga iestudētajās izrādēs nav nepārdomātu un nepamatotu vietu, taču ar 
vienu ģenerālmēģinājumu nekādu sīkdaļu noslīpēšanu neviens teātris nespēj veikt.

Komēdijas dominētājs tēls nenoliedzami bija U. Siliņa profesors Jāzeps Kubul-
nieks – ar stāvu, valodu, smiekliem, mimiku. Parafrazējot lugas tekstu, varētu sacīt, 
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ka “īsts liels aktieris notīra nezināšanas rūsu un aizspriedumu sārņus no lugas tēla 
un paceļ spožā patiesības gaismā.”

Patīkami pārsteidza E. Luča tēlnieks Argods Rīts. (...) Ja režisoriem būtu pacietī-
ba un Erikam teātra mīlestība, SLT varētu iegūt jaunu, īpatnēju aktieri. (...) 

Amanda Zirbule, tēlodama sava vecuma padsmitnieci Hopi – Ievu, jutās kā 
zivs ūdenī. Hope ir lugas vienīgais “normālais” tēls, kaut viņa saka, ka patīkot  
nenormāli cilvēki.

Dž. Krīva dekorācijas veidoja dažādu gaišu krāsu plāksnes, kas ātri pārmainā-
mas tumšajos starpbrīžos un viegli pārvadājamas. (...) (Zariņš A. Jolanta Durbe. AL, 
1987. g. oktobri)

***

Paralēli mēģinam Tu esi Minsterē, mans draugs. Tas sastāv no veciem, uzsildī- 
tiem materiāliem, bet ir arī šis tas jauns. Visumā es ar materiālu esmu apmierināts.

Mēs ar Liju vadām režiju. Viss uzveduma smagums balstās uz mums abiem un 
Juri. Gulbergs ir labs aktieris, bet ne ideāls Kaleidoskopa materiāls. Man faktiski 
ar viņu bija lielas grūtības skečā Pasta kantorī. Es nepratu no viņa dabūt ārā to, 
ko gribēju. Kad viņš man mēģinājumā pateica: Es citādi nevaru, man palika mute 
vaļā. Tas, ka Čarlis saka, ka viņš kaut ko nevar, ir kas nedzirdēts un neiedomājams. 
Gulbergs – SLT guru! Tāda vārda kā nevarēt mūsu leksikonā vispār nav. Var jau būt, 
ka viņš neturēja uzvedumu par sevis cienīgu un bija gatavs pielikt tikai minimālas 
pūles.

Mēģinājumos Čarlis dzīvoja no sufliera, jeb kā mēs sakām, uz sufliera un izrādē 
negribēja valkāt balaklāvu, acīmredzot, lai labāk varētu dzirdēt suflieri. Bet izrādē 
mums suflieris nebija paredzēts, un es uzstājos, ka galvas segai jābūt. Minsterē ainas 
vidū Čarlis pēkšņi piemirsa tekstu. Uz mani caur balaklavas caurumiem blenž divas 
izmisušas acis. Tā laikam bija vienīgā reize, kad man viņa bija žēl.

Saturs ir tāds: pie pasta ierēdņa ierodas terorists balaklavā ar lielu aploksni rokās, 
adresēta Lielajam Mišam, biedram G. Kremlī. Tālākā sarunu gaitā atklājas, ka aplok-
snē ir eksplozīvā plastika ar detonātoru, kas atrodas tur, kur izrakstīts atvērt šo galu 
pa priekšu.

Pastnieks prasa vai viņš grib sūtīt pa gaisa pastu, lēno pastu, kombinēto zemes un 
gaisa pastu, apdrošinātu, ierakstītu vai ar ekspresi?

– Pa gaisa pastu!
– Sešas markas un 50 feniņi.
Terorists saka, ka viņam kabatā ir tikai 2 markas un ka vēstule ir dzīvības un 

nāves jautājums, sveiciens uz Oktobra revolūcijas svētkiem, kas jānosūta jau šodien. 
Pastnieks norāda, ka tagad ir augusts, tātad laika vēl diezgan, piemetinot, ka 

bumbas sūtīt pa pastu ir pret noteikumiem. Terorists pieprasa, lai pastnieks nolasa 
aizliegto mantu sarakstu.

– Labi. Nedrīkst sūtīt ēdamvielas, narkotiku, pornogrāfiju, šaujamieročus, 
čūskas, vardes un kanārijputniņus…



278

– Bet bumbas nav minētas?
– Nē, minētas nav.
Brīnišķīgi! saka terorists, cik maksā lēnais pasts?
Pastnieks: 2 markas un 50 feniņi.
Vēl arvien nepietiek naudas. Vai ierēdnis varētu dot kādu padomu?
Pastnieks: Jūs sūtat bumbas regulāri?
– Katru dienu
– Tādā gadījumā jūs varat pieprasīt speciālu likmi jeb atlaidi. Izpildiet anketu!
– Cik ilgi jāgaida uz atbildi?
– No pieprasījuma līdz noraidījumam seši mēneši.
Terorists ir pieveikts. Labi, sūtīs tikai pa lēno pastu. Pastnieks ir uzlīmējis markas 

un grib tās apzīmogot.
– NEŠTEMPELĒJIET!Jūs esat uzlīmējis markas nepareizā galā!
– Tiešām? Es esmu strādājis pastā 30 gadus, un jūs, ienācis no ielas, man 

uzdrošināsities teikt, ka tās uzlīmētas nepareizā galā?
– Bet tai galā ir detonātors!
– Man ir galīgi vienalga, kur ir jūsu detonātors, es štempelēju tur, kur ir past-

markas
– Markas ir jāapštempelē, lai tās nevar lietot vēlreiz.
– Viņš nelietos. Es galvoju.
– Jā? Tā visi saka. Jums te nav darīšana ar iesācēju.
Pastnieks uzsit  ar štempeli. Sprādziens. Tumsa.
Finita la comedia!

NU SVEIKI ATKAL MINSTERĒ!

Minsterē ir atkal, pēc kārtas trešās, Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas un 
Kultūras svētki. Atradu tīmeklī Annas Muchkas piezīmes. 

Bija tā itkā mēs ar tēvu būtu samainījušies lomām, raksta Anna, kas tai laikā dzī-
vo Hamburgā, jo tēvs bija pensijā, un viņam vairāk iznāca nodarboties ar rīkošanu, 
bet es strādāju, tādēļ varēju tikai dot ieteikumus un komandas. Nauda svētkiem tika 
nopelnīta ar alu, suvenīriem, ieejas biļetēm, un nopelnīts tika tiešām labi.

Arī atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem bijusi īpaša. Taksometriem uz aizmu-
gures loga stikliem uzraksti: Taksometri sveic latviešus Minsterē. Uz veselu nedēļu 
pilsēta bija kļuvusi latviska: pilsētas skatlogos Latvijas karodziņi un Latvijas sim-
bolika, ielas greznotas ar Latvijas karogiem. Bet kā izvietot ielās daudzos karogus? 
Rīkotāji staigājuši no mājas uz māju un lūguši atļauju uzvilkt mastos Latvijas ka- 
rogu. Visas iestādes un biroji bijuši ar mieru, izņemot cietumu, kas arī bijis pa ceļam.

Lai arī Latvijas karogi sūtīti uz Minsteri no visas pasaules, to ir bijis par maz. 
Tad sameklēts kāds karogu darinātājs, kam bijusi grāmata no 1930. gadiem ar dažā- 
diem Latvijas karogu attēliem un ģērboņa variantiem. Bijusi arī recepte, kā sajaukt 
Latvijas karogam pareizo krāsu. Tās nosaukums, tulkojot no vācu valodas, saucas 
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latviešu sarkanā (!!!) (Mans Dievs, ko par to būtu sacījuši, ja vien būtu zinājuši, 
mūsu urrā-patrioti!)

Anna uzskata, ka viņai svētku rīkošanas laiks bijis dziļi emocionāls, ko izraisījusi 
kopējā atmosfēra. Svētki viņai devuši arī gandarījumu, jo pierādījies, ka tie var būt 
ekonomiski ienesīgi. Ieņēmumi sastādījuši prāvu naudas summu, ko saņēmusi Min-
steres latviešu ģimnāzija.

***

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRNIEKI AUJ KĀJAS.
Ar tādu virsrakstu, Dziesmu dienām tuvojoties, par mums avīzē parādās vēl viens 

A. Zariņa raksts:

Kādreiz viens un tas pats attālums, skatīts no pretējām pusēm, liekas atšķirīgs. 
Piemēram no Austrālijas līdz Eiropai var aizlidot 21 stundā, bet no Eiropas uz piekto 
kontinentu jālido baigi ilgi, gandrīz veselu dienu un nakti. Ka tāda vērtēšana eksistē, 
to apliecina tas, ka Austrālijā satiekam pa retam Eiropas latvietim, bet desmitiem 
Austrālijas latviešu ierodas parastos un simtiem lielajos Dziesmu svētkos Gotlandē 
un Minsterē. Arī šogad augustā uz Minsteri auj kājas vismaz pāris simti latviešu 
no Sidnejas un pārējās Austrālijas, Saules Jostas ansamblī vien dejos un dziedās 
pussimts jauniešu.

Otra organizēta vienība būs SLT. Tas Minsterē svētku dalībniekus iepriecinās ar 
divām A. Eglīša komēdijām un U. Siliņa “Tu esi Minsterē mans draugs.”

(...) Visi SLT aktieri ir darba ļaudis, ne pensionāri, kuriem nav laika kur likt. 
U. Siliņš ir valsts telefona pārvaldes liela iecirkņa vadītājs, K. Gulbergs – preču 
nama nodaļas vadītājs, L. Veikina – zobu techniķe, J. Zemītis – starptautiskās 
lauksaimniecības mašīnu firmas grāmatvedis, E. Lucis – datora firmas inženieris,  
A. Zvirbule – tieslietu studente. Vienīgi dekorātors Dž. Krīvs vada pats savu nelielu 
reklāmas biroju.

Kaut gan SLT ar A. Eglīša komēdijām apbraukājis visas Austrālijas latviešu ap-
metnes, ieskaitot 4000 km attālo Pertu, joprojām notiek pieslīpēšanas mēģinājumi 
(...) Tērpus un daļu dekorāciju pārsūtīs uz Vāciju ar lidmašīnu. Visu pārējo gatavos 
Minsterē, tādēļ dekorātors Dž. Krīvs un aktieris J. Zemītis uz Vāciju jau dosies 23. 
jūlijā.

Pārējie ansambļa dalībnieki sekos nedēļu vēlāk. SKT absambļa izturību papildus 
pārbaudīja Austrālijas latviešu 27. Teātru festivāls, kas jūnija sākumā risinājās tāla-
jā Pertā. (...) Tādejādi “Tu esi Minsterē, mans draugs” mēģinājumi varēja atsākties 
tikai jūnija vidū. Jāpiebilst, ka teātris turnejās nevar atļauties ņemt līdzi suflieri, 
tādēļ tekstiem jābūt galvās kā profesionālu aktieru gadījumā.

Vairāk rūpes sagādā vācu valoda. Ar lokanāko mēli esot un līdz ar to dolmičera 
lomu soloties uzņemties J. Zemītis, bet Lijai, Kārlim un Uldim, kas Vāciju atstāja 
pirms 40 gadiem kā zaļi jaunieši, valoda izkūpējusi.

(...) SLT palīdzīgu roku Minsterē apsolījis arī bijušais teātra valdes loceklis un 
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pašreizējais Sidnejas latviešu biedrības priekšnieks Alfreds Siļķēns. Mēs, mājās  
palicēji, ar savu teātri būsim kopā garīgi.

***

Braucam speciālā autobusā no lidlauka uz Minsteri, mazliet noguruši, bet pacilā-
ti. Citi pļāpā, citi snauž vai skatās garām slīdošās dabas ainavās. Neatceros, vai busā 
bijām tikai austrālieši. Jocīgi, ka ceļojums uz Latviju daudz ko no Minsteres dziesmu 
dienām un kultūras svētkiem ir izslaucījis no atmiņas.

Beidzot esam klāt karogotajā Minsterē. Viena no pirmajām, ko es satieku no 
administratīvā personāla, ir Gundega Muchka. Es labi pazīstu Gundegu, bet, nezin 
kāpēc, es viņu nosaucu par Annu! Dieviņ baltais, es atvainojos un atvainojos. Nē, 
nē, tas jau neesot nekas... Bet es redzu no sejas, ka ir gan kas. Viņa jau tā ir jaunākās 
māsas Annas ēnā, un nu viņai pat vairs sava vārda nav.

Aizeju apsveicināties ar Muchka Jāni, Annu. Visi nevaļīgi, daudz pļurkstēt nav 
laika. Dziesmu dienas ir sākušās!

Svētku Vadonī ir Andreja Eglīša pants:

Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas programmas priekšējais vāks.
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Skatos Dziesmu bībelē
Dziesmu dziesmas šķirstot –
Kā no jauna piedzimstot,
Mūžam nenomirstot.
Te ir mūsu tēvs, māmiņa
Dziesmām, mūžiem pāri
Pavada tie dziedot mūs,
Mīļu acu pāri,
Šķirsim Dziesmu bībeli,
Dziedāsim. Kur mala?
Te nav dziesmām sākuma,
Te nav dziesmām gala.
Te ir mūsu Latvija –
Dzirdu viņu dziedot;
Redzu Dziesmu bībelē.
Tā kā ievu ziedot.

Arī mēs, es-el-tējieši, esam Vadonī. Īss apraksts par SLT, kopā ar mūsu grupas 

Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas programmas aizmugurējais vāks.



282

fotogrāfiju.
Svētki ir vesels teātru šmorgašbords. Bez mums vēl piedalās Stokholmas latviešu 

teātris ar diviem uzvedumiem: Jura Rozīša sacerējumu pēc A. Brigaderes lugas Lo- 
litas Brīnumputns un A. Alunāna Seši mazi bundzenieki. Sanfrancisko Mazais teātris 
viesojas ar I. Žamiaka traģikomēdiju Hamilkara kungs, Austrālijas Saules Josta 
ir atvedusi Čāpiņu Jāņa precības, A. Graša latviešu folkloras un etnografijas dau- 
dzinājums Raibie cimdi.

Tautas dejniekiem vēl ir savs lieluzvedums. Apvienoto kora koncertu vada 
diriģenti no 5 patvēruma zemēm – M. Opeskins (Vācija), A. Purvs (Kanāda),  
Z. Āboliņš (Anglija), I. Mežraups (ASV) un G. Rulle (Zviedrija). Kur vēl solistu 
koncerti, klavieru koncerti, vijoles koncerti, ērģeļu koncerti, Piecīšu koncerti.

Piemēram, svētdien, 2. augustā: no 12–14.00 Satikšanās pils parkā ar priekšne-
sumiem, atspirdzinājumiem, uzkodām, parka apskati.

(Es satieku sievu un meitu, kas nupat ieradušās no Londonas, kur mana atvase 
strādā. Abas brauks man līdz uz Latviju.)

Tad atklāšanas akts, koncerts un, protams,  neiztrūkstošās runas. Bet bija vēl kāds 
notikums, kas padarīja šo aktu par sevišķu un neaizmirstamu: mūs iepazīstina ar no 
PSRS izraidīto Rolandu Silaraupu. Mēs viņu sveicam ar ilgiem aplausiem.

Rolands bija uzdrošinājies  parādīt iekārtai zobus un brīnumainā kārtā palaists 
brīvībā ar veselu ādu. Mēs zinājām, ka divdesmit divus gadus vecais Rolands 

Pirms svētku gājiena. No kr. – A. Zvirbule, neatpazīta, M. Rozīte, U. Siliņš.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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bija viens no ziedu licējiem 14. jūnija demonstrācijā pie Brīvības pieminekļa. Bet 
viņam bija arī citi grēki: viņu apvainoja pretpadomju darbībā un sodīja ar brīvības 
atņemšanu uz 5 gadiem un ar nometinājumu uz 2 gadiem. Bet lai saka vēl, ka ne-
notiek  brīnumi – šodien viņš bija Minsterē!

Turpmāk Rolands bija ļoti populāra persona un tika lūgts viesoties arī citos kon-
tinentos.

Nākamā gadā Silaraups bija uzaicināts braukt uz Austrālijas latviešu Vasaras vi-
dusskolu. Atbrauca arī un stāstīja mums par savām gaitām cietumā, bet ļoti vispārēji; 
ka latviešu inteliģence ir komūnistiski noskaņota utt. Ar jauniešiem viņam bija labs 
kontakts, un tie viņā klausījās ar interesi. Ar mani viņš izvairījās dziļākās sarunās 
ielaisties.

Kad Latvija atguva patstāvību, Rolands no politiskā apvāršņa pazuda, mājās 
vairs neatgriezās, bet turpināja dzīvot Amerikā.

***

Plkst. 15.00 svinīgs, karogots gājiens uz Doma baznīcu. Dievkalpojums. Vakarā 
ejam uz Čāpiņu Jāņa precībām. Un tā dienu pēc dienas, no sarīkojuma uz sarīkoju-
mu.

Piemēra pēc apstāsimies pie trešdienas.

11.00 – Jolanta Durbe
15.30 – I. Pētersones un P. Berkolda koncerts
15.30 – Ķelnes prāģeri
19.00 – A. Kalniņa operas Salinieki koncerts. Solisti, Nirnbergas simfoniskais 

orķestris. Diriģents A. Jansons.
22.00 – Tu esi Minsterē, mans draugs.

***

Divas izrādes vienā dienā. Nospēlējam Durbi bez kļūmēm. Skatītāji neskopojas 
ar smiekliem, aplausiem un atzinīgiem vārdiem.

Par Durbi J. Andrups laikrakstā Brīvā  Latvija cita starpā raksta:

RAKSTURU KOMĒDIJA AR ATJAUTĪGIEM DIALOGIEM.
Sidnejas latviešu teātra atveidojumā Jolanta Durbe gūst atsaucību.
(...) Divi galvenie lugas tēli ir vēsturniece Jolanta Durbe un viņas pirmais vīrs, 

profesors Jāzeps Kubulnieks. Jolanta Kubulnieku ir pametusi pirms 15 gadiem, bet 
atstātais vīrs negaidot atgriežas, un tas iztaisa lugas konfliktu.

(...) L. Veikina nopietno vēsturnieci notēloja ar zināmu skarbumu un nevērību 
pret sievas pienākumiem. (...)

U. Siliņš Jāzepa Kubulnieka lomā (...) ar savu dižo augumu un pasvītroto pašap-
ziņu tēlojumā piepilda visu skatuvi, kļūdams gandrīz par galveno personu, kā to  
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autors arī rādījis, tāpēc komēdijai tikpat labi varēja likt virsrakstu Jāzeps Kubul-
nieks.

Mintauts Durbe pirmā vīra atgriešanos panes ar lielu lēnprātību, ko Juris Zemī-
tis ļoti labi izcēla.

Situāciju kļūst sarežģīta, kad dzīvoklī parādās Mintauta draugs, architekts Filips 
Rīts (K. Gulbergs), kuram patīk galanti koķetēt ar Jolantu un viņai izpatikt. (...) 

Ar šīm četrām personām komēdijai pilnīgi pietiktu, un 9 ainu vietā tā varētu 
beigties par 2–3 ainām ātrāk. Tā iegūdama lielāku koncentrāciju.

Taču laikmeta gaisotnes un Kalifornijas vides izgaismošanai autors komēdijā 
ietilpinājis arī divus jaunās paaudzes pārstāvjus: abstraktās tēlniecības piekopēju 
Argodu Rītu (E. Lucis) un viņam pazīstamo meiteni Hopi (A. Zvirbuli) (...) Argods 
ar abstraktās mākslas apsēstību, tāpat Hope ar savu vieglprātību un vīriešu izman-
tošanu ir laikmetam raksturīgi, taču galvenajam konfliktam nav vajadzīgi. (...)

Vienkāršas un gaumīgas divu moderni iekārtotu telpu dekorācijas bija devis  
Dž. Krīvs. 

Rež. K. Gulbergs komēdiju ieveidojis kāpināti straujā darbībā, tā palīdzot tikt 
pāri divām gausākām beigu ainām. Plašā skatītāju saime savu atsaucību ansamblim 
apliecināja ar ilgu sumināšanu.

Vispamatīgāko izvērtējumu deva Ralfs Augstroze Laikā.

Pirms stokholmiešu izrādes. No kr. – Bergholca meitenes, U. Siliņš, M. Gross, K. Bergholca.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Modermā latviešu teātrī ārpus Latvijas bieži sastopamies ar samērā labā  
kvalitātē iestudētām lugām, kuras izpilda galvenokārt amatieru aktieri.

Latviešu mūzikālajā teātrī piedzīvojām jau augstāku kvalitāti, jo tajā, kādu bieži 
organizē Andrejs Jansons, redzam profesionālus un pusprofesionālus aktierus un 
mūziķus.

Man, šo rindiņu rakstītājam, (profesionālam režisoram amerikāņu televīzijā) bija 
ļoti patīkams pārsteigums, kad gadījās pirmā sastapšanās ar Sidnejas latviešu teātri 
PBLA dziesmu dienās Minsterē, kur grupa uzveda A. Eglīša “Jolanta Durbe”, lugai 
viegli pamatojoties uz grāmatu “Malachita Dievs”. (...)

Teātra grupā piedalās (uzskaitīti veco buku vārdi) un jaunie talanti A. Zvirbule 
un E. Lucis, vērtīgi pielikumi šai jau augsti talantīgai vienībai. (...)

Cik Stokholmas latv. teātra izrāde “Brīnumputns” bija krāšņa ar savām skatuves 
dekorācijām, tik “Jolantā” bija tik tikko pietiekoši stilizēti simboli, lai nevajadzētu 
par daudz nodarbināt iedomspēju, mēģinot saprast, kur katrs cēliens notiek. Toties 
tēlojumu krāšņums atvietoja skatuves plikumu.

Šīs izrādes īstie dimanti bija atrodami aktieros: Siliņā (Kubulnieks), kurš likās 
kā krustojums starp amerikāņu aktieriem – Valteru Matauu un Melu Bruksu un Gul-
bergā (Rīts), kurš arī režisēja šo lugu. (Es pieņemu, personīgi redzot šos aktierus 
pirmo reizi mūžā, ka viņu tēlojumu kvalitāte ir tikpat augstā līmenī, ja ne augstāka, 

Trīs Ģirta Akmeņa lomas tēlotāji. No kr. – M. Gross (Stokholma), U. Siliņš (Sidneja) un  
J. Freijs (Toronto). Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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citās viņu izpildītās lugās)
Siliņa Kubulnieks bija tik brīnišķīgi bezkaunīgs, skaļš, uzmācīgs un ietiepīgs, ka 

viņa loma (tik draiskulīgs tips, kāds nekad nevarētu eksistēt) bija pilnīgi ticama un 
reāla, piepildot teātra lielāko mērķi – padarīt neticamo ticamu.

Turpretīm Gulberga loma nebija zīmēta tik krāšņām krāsām, taču gludenais un 
ērtais tēlojums arī padarīja viņu ļoti reālu. Pat tad, kad Gulbergam nebija ko teikt, 
paskatoties uz viņu, varēja redzēt aktieri, kurš dzīvo līdzi lugai, nevis nemākulīgi 
gaida, kad būs nākošais teicamais.

Ja skatītāji tiešām iedziļinājās lugā, pieņemot, ka stāsts un lomas reprezentē īstu 
notikumu, tad šie divi aktieri šo realitāti “nesa” rūpīgi līdz pat lugas pēdējai elpai.

Veikina arī tēloja Jolantu reāli, bet lomas rakstura attīstībā, varbūt sakņo-
joties pašā scenārijā, sagādāja lielu neizpratni. Nekad netiek paskaidrots, kāpēc 
pirmās sešās ainās Jolanta vienmēr ir tik šausmīgā garastāvoklī. Protams, viņa ļoti 
cenšas starp bezgalīgiem traucējumiem pabeigt savu tēzi, bet Mintauts, kurš neno-
liedzami viņu pazīst labāk kā jeb kurš cits, nekad nekomentē viņas pēkšņi “savādo”  
garastāvokli. Jolantas piepešā, radikālā rakstura pārvēršanās lugas beigās likās 
neskaidrs, nedefinēts notikums, kuram arī līdz pat lugas noslēgumam nerodas  
saprotams izskaidrojums.

Kamēr vēl runājam par lugas beigām, viss pēdējais epizods bija “grūti sagre-
mojams”. Jolanta nebija aizceļojusi Rītam līdzi uz Meksiku, kā bija domāts, bet bija 
palikusi kādā motelī, kur bija nobeigusi savu tezi. Atgriežoties mājās pēc mistiskās 
pazušanas, Jolanta izskatījās kā no modes lapas izņemta, skaisti tērpusies kleitā 
(pirms pazušanas – skrandainās džīnās) un lepni izkrāsojusies.

Šīs īpašības Jolanta kategoriski noliedza pirms savas aiziešanas, radikālā 
pārmaiņa nāca bez iemesla vai paskaidrojuma. Viņa arī atgriezusies sāka mu- 
tiski, tā gandrīz arī fiziski nežēlīgi pērt uzpūtīgo profesoru, kura ļoti ietiepīgais, bet 
tomēr nevienu neapdraudošais raksturs būtu drīzāk pelnījis ignorējošus smieklus, ne 
neatlaidīgus belzienus.

Argoda un Hopes lomas tika ļoti veikli notēlotas, viņu savstarpējās attiecības 
tika skatītājiem skaidri reprezentētas kā ērtība, ne “romance”.

Tad bez kāda brīdinājuma vai paskaidrojuma jaunie pēdējā cēlienā ielidoja viens 
otra skavās un tāpat aizlidoja no skatuves, nekad vairs neatgriežoties. Vēl šobrīd 
galīgi nesaprotama aina.

Argods, starp citu, visvairāk izcēlās 5. ainas sarunā ar profesoru, kur bija gari, 
prasīgi teikumi un dialogi, pilni ar Eglīša asprātībām un humoru, bezkļūdaini 
notēloti.

Hopes tēlojums, diemžēl, nebija pietiekami garš, ne lugas situācijās iesaistīts, lai 
varētu pārliecinoši komentēt aktrises tēlojumu vai lomu.

No paša lugas sākuma likās, ka Lucis varbūt mazliet forsē Argoda raksturu un 
īpašības un tās sevišķi nepārdzīvo, bet kad viņš dabūja drusciņ iesildīties lomā, 
Argods atplauka kā jauks tēls un tā turpināja līdz beigām. Ārgoda bohemiskā eti-
ka parādījās lomā labi. Dīvaini gan bija un samērā ironiski, kad Argoda studijā 
topošās skulptūras tika sarkastiski apzīmētas par pārāk nepieejami abstraktām un 
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modernām, kad īstenībā šīs “skatuves mākslas” skulptūras, salīdzinot ar tām tra-
ki abstraktām kultūrām, kuras tiešām atrodas mums pazīstamos mākslas mūzejos, 
izskatījās ļoti “vecmodīgas” un saprotamas.

Mintauts man likās it kā bez sevišķas izjūtas un gandrīz visu lugā notiekošo 
uzņēma ar mērenu vienaldzību. Ņemot šo vērā, vai tā tiešām raksturojās Mintauts 
scenārijā vai nē, paredzētais teksts Mintautam izklausījās kā lasīts, ne izjusts. Ja 
tiešām tāds ir Mintauts, tad aktieris Zemītis sasniedza savu mērķi.

6. ainā tomēr ir profesora Kubulnieka lielākais sasniegums sarunā ar Mintautu, 
raksturojot viņu kā tādu, kurš nespēj aizstāvēt to, kas ir viņa, t.i. Jolantu.

Mintauts mutiski uzbrūk profesoram par izrunāšanos un apvainojumu, tā 
pierādot, ka Zemītis labi spēj emocijas stingri realizēt lugas ietvaros. Bet lugā šīs 
emocijas uzviļņojums bija reta, patīkama oaze Mintauta neitralitātes jūrā. Ja tiešām 
Mintauts ir tik vienaldzīgs, tad vajadzētu izgudrot kādu citu veidu šai izpausmei, 
lai viņa melnbaltais raksturs tik ļoti neatšķirtos no visu citu tik krāsainajām per-
sonībām, vai varētu kāds cits dalībnieks kaut kur lugā komentēt Mintauta sauso 
raksturu, lai netiktu nepatiesi novērtēta Zemīša tēlotspēja.

Ir jāatzīst un šo rindu lasītājiem jāsaprot, ka iepriekšminētā kritika, izņemot 
to par pēdējā cēliena samulsuma pilno ainu, ir samērā niecīga, skatoties uz lielo, 
krāšņuma pilno lomu veidojumu un uz vispārējo aktieru profesionālismu. (Ko viņš 
mums stāsta? Lai mēs pārrakstām Eglīša lugu?)

Skats no Jolantas Durbes. No kr. – L.Veikina (Jolanta), U. Siliņš (Kubulnieks), J. Zemītis (Mintauts).
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Es tikai nožēloju, ka nebija iespējams apmeklēt otrās SLT izrādes un lugas, kuras 
notika dziesmu dienu laikā, lai varētu izveidot pilnīgāku ieskatu šīs teātra grupas 
spējās.

Es cenšos nekad neizlasīt grāmatu vai literāru darbu, no kura luga vai filma ir 
radīta, lai uzskatus varētu bazēt uz pirmajiem iespaidiem, tēlojuma spēkiem un kva- 
litātes, kā arī uz aktieru stāstītspēju situācijas (?), no kuras vairums audiences izrādi 
vēros un konstruēs savus uzskatus.

Ar lielu interesi ceru drīzumā atkal piedzīvot SLT teātra svaigos, augsta līmeņa 
uzvedumus. (Augstroze R. “Jolanta Durbe” Minsterē. Laiks.)

***

Sāksim ar prologu jautrajam sarīkojumam.

Nu sveiki atkal Minsterē?
Nu kā tad iet? Kā sviežas?
Tad ir gan kopā varens bars,
Ka tīri galva griežas!
Sveiks, Kalniņ Džon!
No Ņujorkas, to pateikt var pēc šiltes,
Vai arī tik pēc biksēm vien,
Ka nāk no jenkij ciltes.

Nu paskaties, kas priekšā sēž!
Sveiks, Tālivaldi, Vera!
Šis folksletiņš no Minsteres,
Un šī no Hanoveras.

Sveiks, Rimjāņ’ pār’!
Redz, neskatās. Diez, ko atkal plāno,
Meita dzīvo Kvebekā, bet paši iekš Torano.

Te saulē dedzos tautietis
No Saudi Arabijas,
Tam ārpusē stāv kamielis,
Pie sāniem sievas trijas.

Un viņam blakus gaučo stalts,
Sambrero, sudrabpiešos. 
Ja sacīs, ka ar’ letiņš ir,
Nudien, es dikti smiešos!
Kā vārdiņš bij? Pepito Šmits?
Redz, atbild gan, kad prasa,
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Ak, tīrasinīgs latvijāns?
Un dzīvo Karakasā.

Tur londonietis Miķels sēž,
Un Freds no Singapūras,
Tur Bechšteters no Dānijas
Un Iev’ no Eskilstūnas.

Džovanni nāk no Florences,
Multo, multo bene!
Un tā kā koala lācīši
Tup trīs no Kengurzemes.

Ja kāda melna tautiete
Jums tautas brunčos rādas,
Tad tā ir senā kurzemniec‘
Un nāk no Trinidadas.

Bet nu laiks teikt: aufwiedersehen!
Lai jums labi klājas!
Zum Wohl!
Prosit!
Lebe hoch!
Jo drīz būs jābrauc mājās!

Ar lieliem smiekliem publika saņēma skeču Abrenes pils, piedaloties Zemītim un 
Lijai (savā labākajā franču akcentā)

Juris:
Cienīti augsti godātie Latviešu tautas augstskolas “Abrene” līdzstrādnieki un 

mecenāti! Kā jau vairumam būs zināms, iepirktā Abrene atrodas pie Vinnes ciema, 
9 km no Šinonas un 12,000 km no Austrālijas vienā no Francijas slavenajiem vīna 
rajoniem. Tā tad ļoti centrālā vietā. Mēs jūs gribam īsumā informēt par tekošajiem 
notikumiem šajā jautājumā.

Lija:
Kur plivin flag balt-sarkans- zils,
Tur stāv tas frišpirkts Abrens pils.
Un, ja kāds pras’, es runā ko –
Ir Misjē Gras’s sev pirc’s “šato”

Juris:
Tas, ko jūs dzirdējāt, ir jaunais Abrenes akcents. Pils cena ir tikai USD 400,000, 



290

un šodien tie ir nabaga graši. Katrs tautietis var iegādāties gabaliņu no jaunās pils, 
nopērkot vienu vai vairākas pajas.

Lija:
Un zin’, kam pras’? Pras’ šim un tai:
Tev jānopērk ir viena paij’,
Ja non – mēs mīcīs kā pa māl’,
Tai būšen vajag kapitāl’!
O Misjē Gras’, o olallā,
Man tukšpadsmit ir kabatā!
Es dos tev darb, es dos tev graud’,
Bet nepras’ tu no manim naud’!
Un šis sak’: Ko? Tu nedot grib?
Tas ir viens našnal nodevib’!
Tāds pils var visiem nākt par lab’,
Ja netīk mūr’s, tad skaties dab’!
Ir iekšpus, ārpus, akas grod’
Iekš ķēniņ’ Lui period’.

Juris:
Abrenes pils celta 16. gs, sabrukusi 18. gs, atjaunota 19. gs. Bez tās ir vēl 13 

dažādas ēkas, kas ļoti uzskatāmi parādītas plānā, kura man nav.

Lija:
Tai torņi trīs un desmit dur’s,
Tur notiks seminārs un kurs’.
Tam apkārt kastaņkok’un krūm’,
Un iekšā piecpadesmit rūm’.
Būs bibliotēk’ un kartotēk’
Un visād’ citād’ vērtīg ēk’.

Juris:
Būs pieietami arī dažāda veida saimnieciskie pasākumi. Piemēram, Latvijas zaļo 

varžu audzēšana patēriņam un eksportam. Iniciatoru grupa ir pārliecināta, ka Lat-
vijas zaļā ir tikpat vērtīgs gaļas avots kā Francijas brūnā.

Vardes kājiņas, sagatavotas latviskā gaumē ar skābiem kāpostiem un ceptiem tu-
peņiem, kopā ar “šampmiestiņu” – no vīnogām darinātu alu – būs Abrenes speciālā 
kulinaritāte, es domāju: kulinārā specialitāte.

Lija:
Būs restorāns ar franč’ kuzīn’,
Kur ēdīs vard’s un piedzers vīn’.
Tur varēs dabūt medikūr’, 
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Vai ņemt uz Parī pakidž tūr’,
Un nevien ārsts tev stāvēs klāt,
Bet sagaidīs tev jau pie vārt’!
Būs dīķ’s ar ūden’, viens vai div’s,
Kur audzēs krokodils vai zivs

Juris:
Tautas augstskola katru gadu piedāvās visu vecumu dažāda veida, līmeņa un 

garuma latviešiem teorētiskus un praktiskus kursus. Es gribēju teikt: piedāvās visa 
vecuma latviešiem dažāda veida, līmeņa un garuma teoretiskus un praktiskus kursus 
un seminārus.

Lija:
Brauks lektors šurp no brīvu grib’
Nevis par naud, bet mīlestīb’.
Ņems pretī strādnieks vai ar graud’,
Vai bagāts pensionārs ar naud’.
Un būs jums visiem arī brīv
Tur apmesties uz mūžīg’ dzīv’.
Un dzīvot dzīvi koš’, galant’,

Pēc Tu esi Minsterē, mans draugs izrādes. No kr. – operdziedone I. Pētersone (Stokholma), U. Siliņš, 
V. Voitkuna (Adelaide). Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Ja vien ir kapitāls vai mant’.

Juris:
Abrene būs latviešu tūristu centrs, kur katrs latvietis varēs pavadīt gan indi-

viduāli gan ar sievu, de facto vai neregulāru draudzeni savu atvaļinājumu. Neviens 
papīros neskatīsies. Abrene būs mākslas centrs, kur gleznotāji varēs atstāt savus 
darbus, ko nevar pārdot, gan arī tādus, ko neviens nepērk. Abrenes iniciatori atzīst, 
ka latviešu rakstura īpašība ir stipra individualitāte, tāpēc pilī vienā reizē vairāk par 
simts letiņiem iekšā nelaidīs.

Lija:
Tas būs viens panākums iz-CILS,
La-BUMS priekš taut’, un Grasim pils!
Dod kron’, dod mark, dod kaut vai cent’,
Lai drīzāk tiek pie monument’!
Šī jums ir viena vienīg šānc’,
Kā tikt pie pils! Pie pils iekš Frans!

Kā jau minēju, publika saņēma Abreni ļoti atsaucīgi. Arī Čarlis likās patīkami 
pārsteigts.

Bija vēl citi skeči, kā, piemēram Brūtganu izglītošana:

Vēlē jauni, vēlē veci,
Lai nu izdodās tā prece.
Brūte – baltā, rozā krāsā
Divpadesmit brūtes māsas.
Ērģel’s oziannā spēlē,
Brūtgans runā svešā mēlē.

Alma Rijaspriekša (L. Veikina) izglīto latviskās zināšanās indieti Ramonu  
Čaramutū (E. Luci), japāni Tanaka Micubiši (K. Gulbergu) un itāli Salvatori  
Tuttifrutti (mani), kas apprecējuši latvietes.

Pieminēšu tikai dažas vietas no Dziesmu dienu ziņām, kas saglabājušās, un ko 
klājām publikai priekšā mēs ar Juri.

* Minsterē pēc 3 gadu prombūtnes nekas nav mainījies. Katru dienu līst lietus vai 
zvana zvani. Tai dienā, kad līst lietus un zvana zvani, ir svētdiena.

* Sidnejiešu izrāde “Māris un Baiba” bija tā skatītājiem pārpildīta, ka pat Baiba 
sēdēja Mārim klēpī.

* Piecīšu sarīkojumā Uldis Ievāns teica, ja Alberts Legzdiņš runā par ātru, lai 
publika rāda LL zīmi, kas nozīmēšot “Legzdiņ, lēnāk!”
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Vai tas drīzāk nevarētu nozīmēt: “Legzdiņ, labāk”?
Vēl mūsu repertuārtā ir Tautiet, dod, tautiet dod!, Estrādes dziedone, Piena pro-

dukcijas pacelšana, Schoen war die Zeit (U. Siliņa un H. Ģelzena teksti), Sekss un 
letiņš, Cosi fan tute, Par putniem, bitēm un vēl šo to, Intervija ar Ambroziju Vāgūzi, 
Sirds pārstādīšana u.c.

Publika mūsu rēviju saņēma ļoti labi. Atsauksmi presē nav gadījies lasīt.

***

Vai Minsterē nebija ausmas un nebija rieta? Neatceros, ka tik briesmīgi būtu 
uzdzīvots. Mums jau šī nedēļa bija darba cēliens. Pa alum jau tika ieslapināts, bet 
galvenokārt brīvais laiks pagāja runājoties. Kopš nometņu laikiem Pasaule ir sarā-
vusies.Veci paziņas, jauni paziņas – skolas biedri, sporta biedri, nometņu ļaudis. 
Mums nav ne jausmas, ka šīs būs beidzamās PBLA Dziesmu dienas. Būtu zinājuši, 
būtu bijis skumji ap sirdi.

***

Dodamies caur Somiju uz Latviju. Helsinkos apskatām tirgu ostmalā, Sibeliusa 
piemiņas vietu un vēl šo to. Pilsēta nav iespaidīga. Viss būvēts no akmens, akmens 
un akmens. Granīta te ir pa pilnam.

Kāpjam uz krievu kuģa, vārdā Georgs Ots. Skaitās klase, jo uz tā braucis pats 
Gorbačevs. Ja tā ir klase, tad kā lai apzīmē zviedru kuģus? Super-duper? Vai mums 
deva arī ēst, neatceros. Par brīvu jau nē. Darbojas bārs, bezmuitas veikals.

Uz kuģa ir arī daudz somu, kam tāda braukšana uz PSRS ir parasta lieta. Viņi 
brauc dzīt rebes vai lēti piedzerties. Suomi ir labi strēbēji.

Tallina. Savācam savas mantiņas un stāvam rindā, lai ietu cauri muitai un  
emigrācijai. Es esmu savējiem pieteicis, lai neņem līdzi nekā kompromitējoša. Bet 
manai meitai ir bijis līdzi žurnāls ar popstāru bildēm un arī kādas atsevišķas pop-
zvaigžņu fotogrāfijas. Viens no muitniekiem tās paņem un pazūd blakus istabā. Piķis 
ar to skuķi! Kas nu būs?

Pēc laiciņa šis smaidīgs atnāk atpakaļ un atdod Annei žurnālu un bildes. Jā, esot 
apskatījuši, ļoti interesanti. Viņš tos pop-singerus zinot. Beidzot esam kontrolei cau-
ri. Nekas nav atņemts. Nav jau arī nekas, ko ņemt.

Mūs savāc Inturista gide – latviete un ejam uz autobusu. Krievu tautības strād-
nieki ielādē mūsu mantas autobusā, ko mūsu šoferis atkal pārkrāmē un sirdas, ka 
krāvēji neprotot strādāt kulturāli. Tas ir vārds, ko mēs turpmāk bieži dzirdam. Mums 
tas skan ļoti neparasti.

Tas nav vienīgais. Kādas ir jūsu koordinātes? Koordinātes? Ko no manis grib 
zināt – garuma un platuma gradu, kurā es dzīvoju? Tad – pazvanīt (tiešs tulkojums no 
krievu valodas). Man pazvanīt nozīmē, ja tūlīt neatbild, nolikt klausuli. Man gribas 
sacīt: ko nu āksties ar to pazvanīšanu? Piezvani kārtīgi!

Tad vārdiņš viss, kas nāk no krievu vsjo. 1930. gados tas tika ļoti maz lietots. Es 
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to literārā valodā pirmo reiz sastapu Ezeriņa novelēs, rakstītas 1920. gados. Aha, vēl 
kas!

Kā tev iet? Nu normāli. Ar prieku jāpiezīmē, ka nevienam no maniem paziņām 
nav gājis nenormāli.

Visvairāk mani gadus vēlāk saērcināja teksta labojums manā telelugā Zem Dien-
vidu Krusta. Tiek uzdzerts uz personas veselību. Mans teksts: Uz tevi (resp., uz tavu 
veselību), tika labots par tevi! Par? Za roģinu, za Staļinu!?

Ir jau viegli kritizēt citus. Kā mēs paši runājam? Iet šopingot (iepirkties), mūvenēt 
zāli (pļaut zāli ar pļaujammašīnu) utt.

Beidzot mantas ir pārkrāmētas kulturāli, un mēs braucam. Pērnava. Robežpunkts 
Ainaži. Liels uzraksts Latvija.

Mēs izkāpjam. Es visu laiku domāju, kādas būs manas sajūtas pēc tik ilgiem 
gadiem, nostājoties uz Latvijas zemes? Birs asaras? Anne man līdzjūtīgi uzliek roku 
uz pleca. Jocīgi. Nav ne asaru, ne milzīga aizkustinājuma.

Mēs fotogrāfējamies. Pienāk ziņa: labierīcības zem katras kritikas, ja vajadzība 
spiež – uz krūmiem!

Braucam tālāk. Pēc pāris stundu brauciena man vieta izskatās ļoti pazīstama. Mēs 
esam pie Siguļu kapu kalna. Pa labi paslēpusies Carnikavas pamatskola, kur es pa 
ziemu dzīvoju un izglītojos pirmos 4 skolas gadus. Pa kreisi Nikasdēli. Braucam pāri 
Gaujas tiltam. Mana Carnikava!

Uz gides aicinājumu dziedam Tik pie Gaujas. Ādaži, kuriem beidzamo reiz  

Uz kuģa ceļā uz Somiju. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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braucu garām 1944. gadā, ceļā uz Kurzemi, garām Baltezeram, Juglai un Ķīšeze- 
riem, Berģiem, un mēs esam Rīgā.

Mūsu mājas vieta ir viesnīca Latvija. Mūs sagaida bērnības draudzene Silvija 
Bajāra un Ilzes radi. Viesnīcā mūsu sagaidītājus iekšā nelaiž. Mums ir istaba 4. vai 5. 
stāvā. Uz stāvu gan ved lifts, bet tas ir mazs un ēdienreizēs pārpildīts. Mēs soļojam 
uz ēstuvi kājām.

No mūsu loga redzams Ļeņins ar izstieptu roku pret austrumiem. Istabā droši 
vien ir noklausīšanās ierīces, bet mēs neko tādu nerunājam, kas čeku varētu interesēt.

Pirmie Rīgas iespaidi? Piespļaudītas ielas. Es burtiski mēģinu laipot starp 
spļaudekļiem. Skatlogu, kādus mēs esam paraduši redzēt, nav. Naktīs ielas tumšas. 

Vēl viens neparasts skats Esplanādē. Mēs sēžam un runājamies ar Gunāru Priedi. 
Parka soliņi pilni cilvēkiem, jauniem, veciem, mātēm ar bērniem. Latviešu valodu 
tikpat kā nedzird.

Turpat pie atkritumu kastes žurku mamma ir izvedusi pastaigāties savus bērnus. 
Viss norit lielā sovjetiskā harmonijā.

Kādu vakaru eju pa ielu un redzu, ka pie skatloga kāds vīrietis ko pēta. Tāds kā 
pazīstams... Gunārs Nāgels no Melburnas, vēlākais Dr. Nāgels, nedēļas laikraksta 
Latvietis redaktors/izdevējs un Okupācijas muzeja direktors.

Pamainīsim? Mani pretīm viesnīcai Latvija uzrunā jauns, pieklājīgs cilvēks. 
20 koka rubļi pērk 1 dolāru. Tirgoties ar valūtu uz ielas! Tam čalim jābūt čekas 

Ainažos pie Latvijas robežas. Priekšplānā Uldis Siliņš ar meitu Anni.
 Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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provokātoram. Es noraidoši pakratu galvu. Jaunais cilvēks atvainojas un dodas pie 
nākamā ārzemnieka. Birža ir vaļā visu dienu

Kādu citu reizi viens, šķietami izmisis jauneklis man pie telefona būdas prasa 
pēc naudas. Jāzvanot uz ārzemēm.Viņam esot pietrūcis – neatceros cik. Dzīvības 
un nāves jautājums! Vai nu tiešām tā bija, vai bija ļoti labs aktieris. Tā kā es zināju, 
ka tieša saruna no parastās telefona būdas ar ārzemēm nav iespējama, tad es viņa 
žēlabas ignorēju.

Visur redzami krievu karavīri uniformās, sevišķi kad beidzas darba stundas.
Vienā no viesnīcas stāviem ir tāds kā naktsklubs ar dejošanu. Vietējos iekšā  

nelaiž, gan ar izņēmumiem.
Piemēram, pie manis pa dienu ciemos atnāca gleznotājs Uldis Zemzaris, ar kuru 

iepazinos Austrālijā. Viņš pagaru brītiņu ciemojās Sidnejā, uzmanīdams gleznotāja 
H. Norīša māju, un apgleznoja sidnejiešus no galvas līdz kājām. Mans ģīmis parādī-
jās divos viņa portretos un Ilze vienā. Bet vienu otru jaunieti, kaut arī viņam bija 
mugurā ārzemnieku T-krekls ar uzrakstu angļu valodā, nogrāba durvju sargs. Kuda? 
Es atceros, ka vienā gadījumā sirdīgi protestēju, ka aizturētais ir mans viesis.

Neatceros, kādā sakarībā (laikam tāpēc, ka mūsu grupas cilvēki bieži neieradās 
uz ēdienreizēm), mums bija iespēja ielūgt viesnīcā uz pusdienām zināmu skaitu sa-
vus paziņas. Tas notika tikai vienreiz. Varēja, redzēt, ka tas viņiem bija neparasts 
piedzīvojums. Kas tika ēsts, vairs neatceros. Ēdienkartes sarkanā krāsā. Nesaprotu 
kāpēc?

Siliņu pāris pie konservatorijas ieejas Rīgā. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Pie viesnīcas bija arī valūtas veikals (Dzintarzeme vai Dzintarkrasts). Tur vietē-
jie drīkstēja ienākt tikai kopā ar mums. Pārdošanas metode mums likās ļoti savāda: 
vipirms noskata preci, tad ar pirkšanas zīmi pie kases, samaksā, atpakaļ ar zīmi pie 
pārdevējas savākt mantu. Tādā veidā transakcijai, kam nevajadzētu ilgt vairāk par 5 
minūtēm, ir vajadzīga pusstunda, jo veikals vienmēr ir pilns cilvēkiem. Darbinieku 
aiz letes ir pārsteidzoši daudz, bet tikai nedaudzi nodarbojas ar pircējiem.Pārējie 
krāmē plauktos pudeles, ko kārto vai nedara neko. Mans rads L. Kalniņš – bijušais 
operas skatuves meistars – pēc ilgas gudrošanas izvēlējās sev dāvanai šņabja pudeli.

Reiz es piedzīvoju lielu kaunu – biju nometis pie viesnīcas uz ielas cigarešu galu. 
Vietējais latvietis to pacēla un iemeta atkrituma tvertnē. Es atvainojos, bet reizē man 
likās savādi, ka tai pašā laikā neviens nedeva ne pieci par piespļaudītajām ietvēm.

***

Ilzes radi bija noorgnizējuši braucienu ar konservatorijas autobusiņu uz Gaujie- 
nas Anniņām, kur pasaulē nākusi Ilze.

Norunātā dienā ierodamies konservatorijā pie Imanta Kokara – es, Ilze, J. Lis-
manis. Ilzes māsīca V. Lismane, brālēns T. Bērziņš. Mums vēlāk piebiedrojas arī 
pianiste Z. Ritere no Melburnas.

Kad mani iepazīstina, Kokars saka: Zinu, zinu, mēs jau jūs redzējām filmā.  

Konservatorijā. No kr. – I. Kokars, U. Siliņš, I. Siliņa, V. Lismane, T. Bērziņš, Z. Rittere,  
K. Šūlmeistars, J. Lismanis. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Tikai tad es sapratu, kas tie bija par filmētājiem Minsterē, kas uzņēma arī mūsu raibo 
programmu vai vismaz daļu no tās. Muchks man Minsterē teica: Nezin, ko viņi ar 
to filmu domā darīt? Izrādīt nekur nevarēs. Mums ir kontrakts ar citiem filmētājiem. 
Viņš arī nezināja, kas tie viņi tādi ir.

Mums par godu sarīkots turpat kabinetā impromptu kokles koncerts. Spēlē kon-
servatorijas audzēkne tautastērpā uz elektriskās kokles.

Braucam mums laipni palienētā busiņā. Šoferis – latvietis, patīkams puisis, brī- 
vajā laikā nodarbojas ar motorsportu.

Gaujiena. Gleznaina vieta. Ilze iegāžas visā augumā pļavā un lepni man uzsauc: 
NU? Ar to ir domāts: Nu, ko tu saki par šo skaisto vietu? It kā Carnikava, ko viņa vēl 
nav redzējusi, ar Gaujienu nemaz nevarētu salīdzināties.

Protams, viņa grib arī apskatīt savu pasaulē nākšanas vietu. Māja noslēgta. Mums 
paskaidro, ka pie mājas strādā amatnieki, kas patlaban aizgājuši un paņēmuši atslēgu 
līdz. Tā tad mums tiek sūtīta ziņa: Nedomājiet, ka jūs te kāds gaida. Tik tālu jūs esat 
tikuši, bet ne tālāk!

Nākamā gadā māja nodega un to uzcēla no jauna.
Pakavējamies kādu laiku Dārzu mājas pagalmā. Ilze satiek savu pamatskolas 

skolotāju. Atpakaļ uz Rīgu.

***

Ilze Siliņa Gaujienas pļavās. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Braucam uz Carnikavu. Man šķiet, ka Laimons bija noorganizējis mašīnu. 
Braucējs – Gusts Rozenbergs, saukts Kalēja Gusts, manas radinieces dzīves  
biedrs. Laimons, jeb īstā vārdā Laimonds, ir mana tēva brālēns. Pateicoties viņa 
amatam Laimim bija piešķirts dzīvoklis Grīziņkalnā, ko viņš drīkstēja paturēt arī pēc 
aiziešanas pensijā. Īsumā viņa biografija.

Laimis bija Elfridas un Mārtiņa Kalniņa vienīgais dēls, dzīvoja kaimiņu mājās 
Mēnesdēlos. Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu. 1943. g. apprec Ritu 
Tomsoni no Jaunzemniekiem. Viņiem ir dēls Egils, kas pāris gadu vecumā bēgļu 
gaitās Vācijā nomirst.

Laimonis dien policijas pulkā un no Vācijas Kurzemē atgriežas 1945. g. aprīlī. 
Kad Kurzemes cietoksnis kapitulē, viņš krīt krievu gūstā, nonāk gūstekņu nometnē 
Kaukāzā, kur saslimst ar dizentēriju. Viņu, kā uz nāvi slimu, atlaiž mājās, kur viņš 
tomēr izveseļojas un uz drauga, operas dekoratora Kārļa Miezīša ieteikumu, viņu 
pieņem Latvijas PSR Operas un baleta teātrī par skatuves meistaru.

1949. g. izsūta uz Sibiriju viņa vecākus un pēc tam arī Laimi. Viņš nonāk tai 
pašā ciemā, kur māte, bet tēvu vairs nesatiek. Mārtiņš Kalniņš, ezeru ziemas zvejas 
meistars, draudzes pērminderis ir miris.

Laimis apprecas otrreiz. Sieva – Hortenze, padēls – Juris. Laimim kolhozā 
piedāvā brigadiera šepti. Viņš atrunājies: Ko nu es? Kara noziedznieks utt... Beidzot 
piekritis.

U. Siliņš un T. Bērziņš Gaujienā. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Viņš ātri iemācījies, kā dabūt krievus savā pusē. Vispirms ir bijis jāpadzer 
tēja. Viņš man stāstīja, ka pirmo reiz mūžā varējis pielietot savas Priekulē iegūtās 
zināšanas un ar panākumiem. Viņš aizsaukts uz Maskavu, kur apbalvots ar atzinības 
rakstu. Viņam prasīts: Pilsoni Kalniņ, kā tas nāk, ka tavā brigādē viss tik labi aug?

Laimis teicis, ka mēslus, ko krievi gāž Obā, viņš liek uz lauka? 
– Un tas viss?
– Tas viss!
Krievu valoda viņam toreiz neesot bijusi neko laba. Vai nu teiktais atbilda patiesī-

bai, vai nē, šodien grūti pateikt. Auglīgajai Sibīrijas zemei nemaz mēslus nevajag.
Viņam piedāvāts pat iestāties partijā! Laimis atteicies. Ja es būtu iestājies, uz 

Latviju vairs nebūtu laists.
Pēc atgriešanās Latvijā viņš turpina strādāt Operas un baleta teātrī un dodas līdzi 

pat ārzemju turnejās.
Mūsu tikšanās gadā Laimonis ir jau pensijā un mīl ieskatīties pudelē, kas nav 

bijusi svešiniece visu mūžu.

***

Pirmo reiz satieku Arnoldu Liniņu. Biju kaut kāda iemesla dēļ aizklīdis uz Daili. 
Priekšā bija jau sidnejietis, gleznotājs J. Kazapcevs. Arnolds izrāda mums teātri. Uz-
reiz viņš man prasīs: Vai jūs negribētu viesoties Dailē? Es palieku stāvam ar vaļēju 

Atgriešanās tēvamājās Spārēs. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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muti. Skaidrs, ka es tieku kaut kādā veidā provocēts. Jūs nekad mani neesat redzējis 
uz skatuves un aicinat mani par viesaktieri?! es viņam saku.

– O, es esmu.
– Kur?
– Uz video lentas “Trīnes grēkos”.
Jā, es tur spēlēju Dāvi un faktiski nebiju tik slikts. Es saku, ka visumā tā bija vāja 

izrāde, jo bija daudz jauno. Arī viņiem Latvijā esot labas un ne tik labas izrādes.
Es pateicos par uzaicinājumu un saku, ka neesmu profesionālā līmenī. 
Vēl atceros no mūsu pirmās tikšanās nepatikas pilno skatienu no kādas darbinie- 

ces, kas sēdēja un kaut ko šuva.

***

Mums ar Gunāru Priedi Esplanādē randiņš. Viņš bija cerējis mani aizvest uz 
Mākslinieku namu, bet tur nonākuši konstatējām, ka nams ir slēgts. Šodien tas liekas 
pavisam savādi, ka pa visu Rīgu nebija uz kurieni iet.

Es biju Gunāram atsūtījis savu lugu No Kurzemes bērniņš biju ieskatam, bet viņš 
izvairījās par to runāt. Neesot kritiķis. Es saku, ka negaidu no viņa kritiku, tikai  
gribēju darīt zināmu, ka esam no vienas cunftes. Gunārs bija laipns, bet savās runās 
diezgan uzmanīgs. Vismaz man tā likās.

Nākot atpakaļ no ciemiem pie U. Zemzara es satieku pagalmā Paulu Putniņu. 

Pie Spāru akas. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Viņš mani apber ar jautājumiem. Man Pauls ir palicis atmiņā kā loti dinamiska per-
sona. Ļoti interesants bija literatūras vēsturnieka Pujāta referāts. Uz to mani aizveda  
S. Bajāra. Es īsti neatceros, kas bija par tematu, atceros tikai , ka viņš ļoti labi 
manipulēja mūžam dzīvā Ļeņina vārdus, lai pierādītu, ka mums iekārta dara pāri. 
Pēc referāta viņš atbildēja uz jautājumiem, kas netrūka, bet mums jau bija jāiet uz  
nākamo vietu.

***

Carnikava. Braucam kopā ar Laimi. Mani vecvecāki jau sen guļ kapos. Laimis 
ir uzlicis kapakmeni, bet uz tā nav ne dzimšanas, ne miršanas datumi, tikai vārdi – 
Anna Siliņa, Pēteris Eduards Siliņš un zem tā divi krāsaini mūži.

Tēva mājas. Koki pagalmā izauguši lieli. Pat liepiņa, pa kuru mūsu suns Džeks 
izmisumā uzrāpās kādu metru no zemes, kad viņu neņēma motorlaivā līdzi uz jūru.

Gauja mainījusi gultni. Uz katra soļa atmiņas, atmiņas, atmiņas. Vēl ciemos pie 
Laima un Hortenzes, manas radinieces Zandbergu Ellas un Gusta, kur sanācis dižs 
skaits paziņu. Ēdam, dzeram un tērzējam par veciem laikiem, ne tik veciem un par 
šodienu.

Un drīz ciemiem pienāk gals. Mēs braucam atkal uz Tallinu, no Tallinas uz Hel-
sinkiem un no turienes uz mājām. Odiseja bija beigusies.

Ciemos pie radiem Ventās. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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PĒCMINSTERES PERIODS

Rakstiska ziņa no Muchku Jāņa:
Ar sveicienu un lielu paldies!

26. augustā vēstule no rakstnieka Anšlava Eglīša:

Godātais Drāmaturg, Uldi Siliņ!
Paldies par Jūsu 20-7-87 vēstuli ar bagātīgo izziņu. Sevišķi mani iepriecināja 

Jūsu piezīme par teksta daudzprocentīgo runāšanu. Jūs jau zināsit, ka autoram me-
tas skumji ap sirdi, ja aktieri sāk atstāstīt tekstu saviem vārdiem, kā tas reizēm notiek 
– ārpus Austrālijas.

Interesanti bija dzirdēt par Jūsu dziesmu lielspēli, kurā Jūs rīkojoties ar laika 
transpozīciju no mūsu dienām uz senatni. Cerēsim, ka to skatīsim arī ASV, jo per-
sonāla apmēri, kā to pierādijusi Saules Josta, vairs nav svarīgi.

(...) Būtu jauki, ja Austrālijas produkcijas varētu noskatīties kaut vai TV lodziņā.
Man visai gribētos noskatīties, piem., Jūsu un Veikinas lomas Homo Novusā. 

Tagad, kad Jūs ar nevīstamu slavu vaiņagoti. esat kā Sprīdīši atgriezušies no Min-
steres, neērti runāt par transkontinentālām finanču transakcijām un intrikācijām, 
kādās esam iesaistījušies. Pie tam Jūs, austrālieši, esat neparasti prezīzi honorā-
ru honorētāji. Nekādā ziņā nevaru sūdzēties, kā to dažkārt darījis lielais Mārtiņš 
Zīverts, ka viņa lugas tiekot piratizētas bez maksas. Tieši otrādi.

Ņemot vērā lielo piepūli, kāda saistās ar lugu sagatavošanu, esmu, čekus 
kasēdams, dažkārt juties kā ļaundabīgs elements, kas, dīkā sēdēdams, dzer nabaga 
teātrinieku asaras un izsūc viņu sviedrus. Iesniedzot Jūsu čeku Palisādes bankā, 
ierēdņi noturēja ekstrakurikulāru koncilu, un pēc daudz telefonu sarunām uz dažā- 
diem centriem “iznesa” rezolūciju, ka Jūsu čekam, lai to iekasētu šeit, vajadzīgs 
šķērsuzraksts “negotiable outside Australia”. Banka varot iekasēt arī iesniegto čeku, 
bet tad komunikācija ar Austrāliju, pasta un biroja izdevumi manāmi pārsniegšot 
čekā uzdoto summu. Tāpēc ar pateicību atgriežu čeku Jums atpakaļ.

Ja Jūs atvērtu man pie SLT mazu kontiņu, varbūt es varētu nopirkt, piem. Homo 
Novis skaņu “tēpi” (tāda eksistējot) un, ja manas cerības nekāpj pārāk augstu, arī 
Jūsu behemot mūzikla “tēpi”?

Ar sirsnīgiem sveicieniem Jums un visiem Minsterizrāžu spēlmaņiem,
Anšlavs Eglītis.

A. Eglīša vēstule 7. oktobrī:

Godātais Drāmaturg!
Par Jūsu Kubulnieku dzirdu labu no daudzām pusēm. Jūs esot “nagla”, bet arī 

Jolanta un kompānija esot turējušies augstā lietpratības līmenī.
Par Homo lentēm es runājot, es nedomāju video, bet mazo skaņu lentīti. Tāda 

eksistējot.
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Kā rūdīti teātrnieki Jūs viegli atšķirat producentu no režisora. Arī man tas savā 
laikā bija “pārdzīvojums”. Stumbra Homo versija gāja patvaļā nost no romāna. 
Latviešu teksts bija jāsapravī atpakaļ pie lietas.

Dziesmu mūzika bija vecā, vārdi gluži citi, citādas ainas utt. Skeletāli gan. Pro-
dukcija no skeleta vēl svītro 40 min., jo latviešu skatītājs neturot vairāk par 2½ 
stundām...

Ar sirsnīgiem sveicieniem Jums visiem!
Anšlavs Eglītis.

J. Freijs raksta man 12. decembrī:

Ceru, ka “Kurzemes bērniņa” pirmizrāde Tev būs jau no “sirds nost” un ar la-
biem panākumiem. Paldies par “skriptu” – tādu kaut ko mums būtu grūti kustināt, 
pietrūktu talanta.

Ilgai un man jau dikti patīk, bet tad mēs vienmēr esam bijuši Tava talanta cienītā-
ji. Liekas, Tev trimdā nopietnas konkurences lugu rakstniecībā nav. Pat pēdējā Eg-
līša luga, kuru viņš rakstīja Toronto dziesmu svētkiem, bija pēc viņa paša standarta 
vāja. Protams, Ubāna “režija” to pilnīgi sabendēja.

Grieze ir tikai Grieze. Ja Vērenieks domā no šī gabala kautko skatāmu iztaisīt, 
negribu ar viņu plēsties. Šodien turpinājām šo lugu lasīt, un jo dziļāk mežā, jo vairāk 
malkas.

Man liekas, ka Vērenieks pats ir mazliet notrūcies. Tauta jau drošvien “gavilēs” 
– par rudzupuķēm, par apmeklējumu kapsētā utt. Tomēr piekrītu Tevis teiktam, ka, 
ja kādu nošauj, tā vēl nav drāma. Lasīšanas mēģinājumā mēs, liekas, ņirdzām, kur 
bija paredzēts raudāt. Kaut kas jau tur beigās iznāks, bet dotā viela ir tik “bland” 
un pa starpu vēl “šmalce”, ka Vēreniekam būs ko nocīnīties. Viņš pirmajā lasīšanas 
mēģinājumā jau nosvītroja visu pēdējo ainu.

Griezem sapampa galva, kad Māra Kalniete (recenzente Melburnā), pēc tam, 
kad bija izlabojusi Gunāram visas gramatiskās kļūdas, sāka lugu dikti slavēt. O, 
boy! Grieze protams ir pārliecībā, ka uzrakstījis “masterpiece”.

Atsūtīja man pat kopiju no Māras vēstules: “Lugu izlasīju ar prieku un skaudību. 
Ar prieku tādēļ, ka te beidzot ir laikmetīga luga – tīri latviska un vēsturiski pareiza, 
ko var uzvest patriotiskos svētkos kā lielinscinējumu un tomēr bez patosa un karogu 
vēdināšanas etc, etc.”

Piedod, izklausās, ka dzenu intrigas, bet ceru, ka varam brīvi izmainīt domas, 
citiem nezinot.

Ja nebūtu Griezem pateicību parādā par visām viņa grafikām mūsu uzvestajām 
lugām, un Vēreniekam nebūtu tāds aktieru trūkums, tad drošvien nespēlētu. (...) Tas 
trakākais ir, ka man par visu to “bullshitu” jāraksta ievadraksti avīzēm, jācildina 
autors utt. Elle vaļā!

Pievienoju “Bālēliņa” kritikas. Kā parasti, Sidars (Latvija Amerikā redaktors) 
vispār nesaprata par ko iet runa, bet Vīksnai šoreiz jāpiekrīt. 

Pamatā bija nelaime un posts – Martinsons nevarēja dabūt galvā tekstu – sit vai 
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ar mietu. Līdz ar to mēs, pārējie trīs, nervozējām, un bija pamats to darīt. Rezultāts 
nebija pārāk spīdošs. (Varu iedomāties, kā Jums Portlandē gāja ar Ķauķi!) Bet tas 
viss ir glābjams un labojams. 

Vija Vare Lonijas lomā bija laba, gribētos apgalvot, ka tas bija viens no viņas 
labākajiem tēlojumiem. Nepiekrītu Ingridai, ka Vija pārspēlējās.

Laila Gaidule mums ir “up and coming” (topošā) – visspējīgākā no jaunās 
paaudzes un bija laba. Arī “adjudikatore” (OMTA) pēc lugas teica, ka “abu sieviešu 
tēli bijuši krāsainākie un drošākie”.

Es biju sanervozējies par Valdi (Martinsonu), jo Silabekam jau daudz dialogu 
ar Bustamenti. Vietām bija jārunā kā pret mūra sienu. Nezinam vēl šodien, kāda 
“menopauze” viņam bija uznākusi. Mēs ar Viju vēl šodien grozam galvas – tik daudz 
kopā spēlēts. Bet tas viss ir labojams. Režija ir o.k. Tas, kas notika uz skatuves, bija 
mazs chaoss. Ne režijas vaina, bet ļurba – Valdis nezināja tekstu. Tagad nu šim aste 
kājstarpē.

(Domāju, ka zinu iemeslu. Valdim, kā kārtīgam Daugavas Vanagam teksts būs 
bijis pretīgs)

Labi, ka nebija daudz cilvēku. Turpināsim mēģināt, līdz pavasarim jābūt “uz 
strīpas”. Tad Čikāga, Vašingtona, Priedaine, Kalamazū, Klīvlande, Gr.Rapidi,  
Montreala plus divas teātra izrādes Toronto aprīlī.

Tu vaicā, kas tas par antiņu, kas raksīja Montreālā par Akmeņiem? Sapratu, ka 
tas esot bijis vīri kora “Junda” ex-diriģents.

Paldies par Tavu komentu par manām Minsteres kritikām. Hilda Prince (bij. 
Nac. teātra aktrise) man Vašingtonā apgalvoja, ka esot ar mani pilnīgi vienās domās, 
un Laimonis (Siliņš) no Sanfrancisko piezvanīja un pateicās par inteliģentu kritiku. 
Rozītis (Juris) ar mani drošvien nerunās. But what the hell! 

Tu taču laid trakas ziņas par sidnejiešiem.
Džems, Vaira, Lidija utt. Vai tiešām nāk jau virsū tie gadi!? Par Bībeles tantiņām 

es nebrīnos. Fiu! Tādi pagānu Pļaujas svētki, ka, nudien, krusts jāpārmet!
Janvārī pēc 4 gadiem metīšu DVTK sekretāra amatu pie malas. Jāatvelk elpa. 

Ilga paliks kā kasiere, tātad sūti viņai savās vēstulēs daudz bučas, tad autora  
honorārs Tev vairāk nekā nodrošināts.

NO KURZEMES BĒRNIŅŠ BIJU

Austrālijas Latvietī A. Zariņa raksts JAUNA LUGA. Tās autors Uldis Siliņš lie- 
dzas atklāt sava darba saturu.

Uldis Siliņš pēdējos gados ir gandrīz vienīgais latviešu drāmatiķis, kura lugas 
nepārtraukti spēlē vienā vai otrā trimdas zemē. (Viņš ir aizmirsis G. Griezi, bet lai!) 

Populārākā no izrādītajām lugām ir “Vēstules no dzimtenes”, bet aizjūrā ie- 
studētas arī “Kade pārnāksi, bāleliņ”, “Ir akmeņi raud”, “Precinieks”; kur tad vēl 
bērnu lugas, humoristiskie viencēlieni un Kaleidoskopu skeči.



306

Pēdējo reiz satiekoties uzvilku autoru uz zoba. Sak, es jau pensionārs, bet Siliņš 
saņem divkāršu algu – no Telekoma un autora honorārus par izrādītajām lugām.

“Es jau neko. Nabadziņam labprāt izmaksāšu pa špuchterim,” atrūca drāmatiķis. 
“Bet ko tad tu dzer? Kungu tēju vai alu? Citus stimulantus Latviešu namā dabūt ne-
var.” (Vai es tā teicu? Nedomāju vis.)

No alus man nāk miegs. Dzēru to otro – latviešu kungu tēju (tēja ar konjaku) 
Siliņš sūca alu un , atbildot uz maniem jautājumiem, tikai vairāk kaut ko norūca, tā 
kā nevaru galvot, vai visu pareizi sadzirdēju.

“Par honorāriem velti netrin zobus. Tos parasti maksā tie, kas var atlauties. SLT 
ir ļoti kārtīgs.”

“Bet kas dīda rakstīt?” jautāju.
“Kāpēc kalnā kāpējs kāpj kalnā? Kāpēc komponists komponē, pianisti sniedz 

koncertus un tā tālāk?Tā ir iekšēja vajadzība izteikties, dalīties ar citiem sajūtās, 
pārdzīvojumā, radīt ko skaistu (no autora viedokļa, protams) un reizē pašam sev kaut 
ko pierādīt, izlādēties.”

Pieradis austrāliešu žurnālistu bezkaunīgajam intervēšanas veidam, atgriežos 
pie honorāriem: “Vai Kultūras dienām domāto lugu rakstīji uz pasūtinājumu? Cik 
komiteja solījās maksāt?”

Es esot ar vienu elpas vilcienu prasījis divus dažādus jautājumus. Par sena- 
jiem kuršiem taisījies rakstīt jau sen. Toreiz lugai vēl nebijis nosaukums. Pagājušos 
Dziesmu svētkos Minsterē runājis ar Andreju Jansonu, vai viņš būtu ieinteresēts 
šādam darbam rakstīt mūziku. Nav bijis. Milzu darbs, pāris izrādes un cauri. Pats 
vienmēr apzinājies, ka šāda liela stila uzvedumu varēs izrādīt tikai Kultūras dienās. 

Kad pienācis KD laiks Sidnejai, prasījis rīcības komitejas priekšsēdim Aivaram 
Saulītim, vai viņš tādā izrādē būtu ieinteresēts? “Viņš bija. Tā tad luga nav rakstīta 
uz pasūtinājumu. Kas attiecas uz maksu, tad neviens man nav neko solījis, un es 
nevienam neesmu prasījis.”

Jā, tā es teicu.
Mierīgākā tonī apvaicājos, kad radies iedīglis jaunajai lugai – “No Kurzemes 

bērniņš biju”?
“Mani vienmēr ir fascinējusi mūsu senā pagātne, mūsu tautas ticējumi, dzies-

mas, folklora. Savā laikā rakstīju skeču sēriju “Senie kūri”. Vienmēr esmu gribējis 
atsevišķus šīs sērijas elementus iestrādāt kādā lielā, paliekamā darbā.

Lielu impulsu man savā laikā deva Brigadūns (Brigadoon) – brīnišķīga dziesmu 
spēle. Tā arī lugu “No Kurzemes bērniņš biju” vienmēr biju iecerējis kā dziesmu 
spēli. KD tādas izrādītas samērā reti. Te jāpiemin. Ka tas nebūs Brodveja stila  
muzikālis. Mūsu mūzika, ar dažiem izņēmumiem, būs tautas mūzika. Specifiska 
prasība KD iestudējumam ir: daudz naudas un liela techniskā varēšana, jo ļaudis 
sagaida dižu un iespaidīgu izrādi. Pēc “Homo Novus” arī Sidnejai vajadzēja kādu 
trumpi. Ceru, ka tāds būs “No Kurzemes bērniņš biju”.

Lugu sarakstījis pa naktīm pāris nedēļu laikā, kaut materiāli kārtoti daudz  
ilgāk. Rakstot vietējiem apstākļiem, vienmēr nākoties rēķināties ar pieejamiem spē- 
kiem. Pēc melnraksta nobeigšanas apspriedies ar SLT režisoru I. Sveili, bet pēc viņa 
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saslimšanas režija būšot jāvada pašam.
“Nekad neesmu vēlējies būt režisors, ne pavisam KD lugai. Bet ko lai dara? Šī 

luga būs ar lielu personālu un prasīs uzdrīkstēšanos un eksperimentus, kā arī lielu 
technisko varēšanu. Mēģināsim iet jaunus ceļus.

Vispirms vajadzīgs daudz vairāk apgaismes ķermeņu. Vajadzīga tērpu jūra, buta-
forijas. Taisni galva griežas. Mūziku komponēs un aranžēs Ingrida Šekurova-Rinna, 
dekorācijas gatavos Džems Krīvs. Man asistēs Lija Veikina, dziedoņu ansambli ap-
mācīs vīru kora diriģents Juris Balodis.”

U. Siliņš nekad nav vēlējies pirms izrādes izpaust savu lugu saturu. Tādā veidā 
skatītājiem esot pataupīts patīkams pārsteiguma moments. Viņš pasaka tikai to, ka 
lugas temats ir senā Kurzeme 13. gs. Rādot kādu desmit personu dzīves norises pāris 
mēnešu laikā. Humors lugā vijoties kopā ar traģismu.

Alus kanniņa izsūkta, latviešu kungu tēja izdzerta, in Uldis sāk dīdīties: “Vai tas 
viss, redaktor? Man, redzi, jāsteidzas mēģināt Jolantu Durbi un vēl jāuzraksta un 
jāiestudē “Tu esi Minsterē, mans draugs”, lai neizgāztos Eiropā. Tur paies dārgas 3 
nedēļas, un pēc tam ar pilnu tvaiku ķersimies pie Kurzemes bērniņa.”

Nevaru vairs atcerēties, vai Siliņš atvadām pacēla arī cepuri, kuru dažreiz nēsā  
(vienreiz pa simts gadiem!) bet projām viņš bija. Paldies par to pašu, jo no U. Siliņa 
dabūt interviju mozīmē tikpat kā iegūt PBLA Kultūras fonda balvu žurnālistikā. 
(Zariņš A. Jauna luga. AL, 1987. g. maijs)

Lugas autors pārrunā No Kurzemes bērniņš biju uzvedumu ar 37. KD rīcības komitejas priekšsēdi  
A. Saulīti (vidū) un režisoru I. Sveili. Attēls no SLT arhīva
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***

Arī es AL rakstu par Kurzemes bērniņu, kas te sniegts saīsinātā veidā:

Doma rakstīt dziesmu spēli par seno Kursu man radās jau sen, Savā laikā biju 
sarakstījis skeču ciklu “Senie kūri”, kas man pašam likās tīri ciešams materiāls, un 
es vienmēr cerēju atsevišķus elementus iestrādāt kādā lielākā darbā. Bez tam mūsu 
senvēsture mani vienmēr ir fascinējusi. Lēnām šīs pierakstītās idejas sāka pieņemt 
arvien konkrētāku formu.

Lugas vārdu es izvēlējos no tāda paša nosaukuma tautasdziesmas. Mani savā lai-
kā ļoti ietekmēja filma “Brigadoon”, un šis iespaids ir saskatāms arī manā dziesmu 
spēlē jeb, pareizāk sakot, spēle ar dziesmām.

Atceroties, kādas grūtības mums bija ar “Homo Novus” sarežģītajiem dziedā-
jumiem, es tos izšķīros pakārtot mūsu dziedoņu spējām. Tā kā mums nevienam nekā-
da spīdošā balss nebija, tad koncentrējos uz ansambļa dziedājumiem. Vai nav labāk, 
ja vienkāršas lietas izdara labi nekā sarežģītas lietas slikti?

Lai šādu lugu uzrakstītu un izrādītu, bija diezgan daudz jāpēta vēstures un etno-
grafijas materiāli. Visam, kas uz skatuves notiek, ir jābūt kādam pamatam.

Par kuršiem vēsture zina stāstīt relatīvi maz. Viņi bijuši nikni un nežēlīgi karotāji, 
labi jātnieki un bagāti ļaudis. Kuršu sētas parakstu devis kāds vikings jau 11. gs., un 
tā mums ir diezgan labs ieskats, kāda tā izskatījās.

Jūrpils pilsēta Piemares valstī jau bijusi īsta metropole ar daudz iedzīvotājiem 
un ārzemju tirgotāju kolonijām. Lugas darbība notiek Ventavas valstī.

Kurši bijuši pazīstami kā jūras braucēji. Laivas bijušas lēzena dibena, un tās 
kurši, gatavojoties cīņai, uzvilkuši krastā. No aprakstiem var secināt, ka katrā laivā 
bijuši ap 30 vīru. Laivas priekšgals bijis slaids un uzsliets uz augšu. Pazīšanās zīme 
laivām bijusi vēlava masta galā vai īpats laivas priekšgala veidojums, kas pacēlies 
ievērojami augstāk par laivu un jūrā jau pa gabalu bijis redzams. Tā kā kurši bi-
juši pazīstami kā izcili zirgkopji un zirgu mīļotāji, tad iespējams, ka kuršu senlaivu 
pazīšanās zīme bijusi zirga galva. Laivai bijis viens masts, rajas bura un airi. (...)

Tērpus darināja no vilnas vai nātna materiāla, t.i. no šķiedraugiem – liniem, 
pakulām, nātrām.

Cik zināms, tad austu rakstu vietā tērpos lietoja ieaustas bronzas spirāles vai ci-
tus veidojumus, piemēram, villainēs. (...) Sievietes un vīrieši nēsāja kāju autus. Apa-
vi bija vīzes un pastalas, turīgākie godos lepojās ar zābakiem, sievietes ar kurpēm. 

Interesanti, ka vārds “brunči”, arī apmauši, apmauči, nāk no vārda “brūns”, 
tātad šie apģērba gabali bijuši galvenokārt brūnā krāsā.

Jau no 13. gs. pastāvējušas sabiedriskās kārtas. Viszemākā – vergi jeb dreļļi, 
tad kalpi, resp. rīku meitas, rīku sievas, saimnieki un labieši. Pie pēdējiem piederēja 
pilskungs un viņa kara draudze (profesionālā karaspēka sākumi), kas dzīvoja pilī vai 
pilsētā. Pie kara draudzes drošvien piederēja arī karodznieks – karaspēka vadonis. 
Viņa amata zīme bija brūni svārki.

Kā tautasdziesmas stāsta, tad karodziņa nesējam karā klājies grūti, jo viņam 
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ienaidnieks veltījis sevišķu uzmanību.
Lugas galvenais varonis Jānis ir karodznieks, kas ved sava novada ļaudis siro-

jumā uz zviedriem, lai atriebtos par uzbrukumu. Te man bija mazliet jāatkāpjas no 
vēsturiskās patiesības, lai visus notikumus ietilpinātu īsā laika sprīdī. Neviens sirot 
nebrauca rudenī, kad Baltijas jūrā sāka plosīties vētras.

Skatītājs ar seno Kursu iepazīstas 3. ainā. Ir Pļaujas svētki, ko rīko pēc visu 
ražas novākšanas darbu beigām. Svētkos dzied nerātnas, pat bezkaunīgas dziesmas, 
un talkas barvede sit vīriešiem ar no dārzājiem darinātu fallusa simbolu. Tas ir sens 
auglības rituāls. (...) Šķiet, ka kaut kas tāds uz latviešu skatuves vēl nebūs redzēts. 
Morālistiem par mierinājumu varu ziņot, ka viss paliek pieklājības robežās.

Viena no lugas varonēm ir rīku meita Bišu Dzeņu mājās bārene Mare. Kalpones 
sabiedriskais stāvoklis bija ļoti zems, tikai nedaudz augstāks nekā drellim. Jā- 
piezīmē, ka ir norādes, ka mātes nevēlamos bērnus ir slīcinājušas. Arī Mare apzinās, 
ka viņas dzīve, tikko sākusies, būtu varējusi beigties upes viļņos.

Otra galvenā loma ir bagātajai Bišu Dzeņu saimniekmeitai Lailai, pie kuras 
brauc precinieki rindām, bet neviens nav viņai pa prātam. Bišu Dzeņi ir lielas mājas, 
ko apsaimnieko tēvs ar abiem dēliem un vedeklām. Mājas darbus vada māte. 

Pie viena gribētu lasītājus iepazīstināt ar dažiem terminiem, lai lugas valoda 
būtu saprotama. “Jaunuve” ir vedekla, “mārša” – brāļa sieva, “dieveris” – tautieša 
brālis, “jauniķis” – jaunais vīrs, “māsīca” – vīra māsa, “tautas” – svešas ģimenes 
piederīgie kāzās, bāliņš – savas ģimenes piederīgais, arī “vīrs”.

37. KD izrādes No Kurzemes bērniņš biju programma.
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Jūs varbūt būsit pārsteigti, redzot mātei pie jostas dunci un atslēgu. Tā sauktās 
cilindra atslēgas bija pazīstamas jau ap 11. gs.

Pupuķis (bada dzeguze) ir kalējs. Kurši bija pratuši iegūt dzelzi no purva rūdas. 
Arī tērauds bijis pazīstams. Zirgus jau toreiz apkala; jātniekiem bijuši pieši, kā lieci-
na izrakumi.

Sirmais tēvs ir zintnieks. Cik zināms, tad nav bijušas īpašas garīdznieku kārtas.
(...) Dieviem upurēti zemes augļi, gaiļi, citi dzīvnieki. Upurēšana parasti notikusi pie 
svētozoliem. Pirms sāka kādu svarīgu pasākumu, piem., došanos sirojumā, gaidīja 
labvēlīgu zīmi no dieviem. Tādas zīmes izšķīra arī cilvēka likteni.

Indriķa chronikā minēts, ka kāda mūka likteni izšķīris zirgs: ja uz zemes noliktam 
zobenam zirgs pārkāpis pāri ar “dzīvības” (labo) kāju, tad tiesātais atstāts dzīvs, ja 
ar kreiso – nonāvēts. 

Lugā šādam tiesa procesam iet cauri arī vācu mūks ar saviem pavadoņiem 4. 
ainā, tikai lugā viņa likteni neizšķir zirgs, bet plānprātis Draudziņš (...)

12. ainā redzam Pupuķi bildinātāja lomā. Uzbildinātājs varēja būt tikai precēts 
vīrs. Viņš bija galvenais runātājs, jo paraža prasīja, lai līgavainis klusētu. Lai taupī-
tu laiku, lūkošanu un bildināšanu lugā apvienoju vienā skatā.

Puisis savu nodomu apsievoties paziņoja vakaros pūzdams tauri vai ragu.
Pie meitu mātes precinieki ieradās goda tērpos – caunu cepurēs un zobeniem pie 

sāniem. Sarunas notika ļoti puķainā valodā un līdzībās. Precinieki uzdevās par ceļa 
vīriem, kam vajadzīgas naktsmājas. Nākšanas ieganstos veikli iepina īsto nolūku, 
t.i. vajadzību pēc sievas; rokas nosalušas un cimdu adītāja sēd meitumātes istabā; 
meklē siena pļāvēju; grib stādīt rožu dārzu; meklē pirkt mājlopu, kam vajag ganītāju 
utt.

Preciniekam bija līdzi kule, apsieta ar prievīti, kurā ciema kukulim bija kukulis 
baltmaizes, siers, medus, alus. Jo bildinātājs  izrādījās asprātīgāks, jo sarunas labāk 
veicās. Daži precinieki netika tālāk par durvīm. Ja viņus aicināja iekšā, tad tas bija 
mājiens, ka sarunas var sākties. Precinieki lika cienastu galdā, kas līdz ar to skaitī-
jās viņu teritorija. Ja saimnieki cienastu nepieņēma, tad bildinājums, kas vēl nebija 
īsti sācies, bija noraidīts.

Bija vajadzīga pacietība un dāvanas, lai māti pierunātu. Jo ilgāk preciniekam 
bija jālūdzas, jo lielāks gods meitai un ģimenei. Jālūdz bija nevien māte, bet arī 
pārējie ģimenes locekļi.

Precinieki, protams, vēlējās redzēt meitu, bet māte to vilcinājās rādīt, dažādi aiz-
bildinoties. Beidzot ieveda istabā veselu rindu sieviešu, to starpā arī vecas māmiņas 
vai ganu meitas. Visas bija satinušās lakatos,un nu preciniekam bija jāsazīmē īstā. 
Kad līgava bija sazīmēta, sekoja tautieša bildinājums.

Pēc bildinājuma pieņemšanas visi pie galda sadzēra precību alu un norunāja 
derību dienu. Pirmai dzērienu piedāvāja līgavai, tad mātei, tēvam un brāļiem. Pēc 
tam māte klāja precību mielasta galdu.

Pirms mājās braukšanas līgava preciniekus apveltīja un apušķoja kumeļus, bet 
precinieki uzsēja kumeļiem astes uz augšu, kas norādīja uz laimīgu iznākumu. Vēla-
mo precinieku kumeļiem priekšā bēra auzas, nevēlamo – kapātas skujas. Līgstot 
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un saderot abas puses noskaidroja turības līmeni (meitas pūra lielumu un tautieša 
īpašumus), kā arī puiša un meitas tikumu.

Šādai ceremonijai cauri jāiet arī Karodznieku Jānim un Pupuķim. Taču bildinā-
juma iznākums ir negaidīts. Istabā, nevienam nemanot, ir ienākusi Veļu māte. Bet 
par to vēlāk.

Vispārīgi runājot, teātrnieka liktenis nav apskaužams. Mēs pavadām 60–70 stun-
das mēģinājumos, lai parādītos 5 stundas publikas priekšā. Ja smaida laime gabala 
izvēlē, tad – 7 stundas! Un mēģinājuma stundās nav ieskaitīts laiks, ko paņem teksta 
mācīšanās.

Tāpat uzkomponēt dziesmas un uzrakstīt orķestrim partitūru ir milzīgs darbs. 
Pēc tam pāris izrādes un šluss!

Komponista meklēšana sāku jau 2. PBLA Dziesmu dienās Minsterē, un  tā turpinā-
jās līdz pat brīdim, kad stājos sakaros ar Austrālijas latviešu KD rīcības komiteju, jo 
bija skaidrs, ka tik lielu inscinējumu varēs veikt un samaksāt tikai Kultūras dienas. 
Man laimējās, jo sidnejieši meklēja trumpi ar ko pārtrumpot sensacionāli veiksmīgo 
“Homo Novus” uzvedumu aizvadītajās KD Adelaidē. Šādam dūzim tad nu vajadzēja 
būt dziesmu spēlei “No Kurzemes bērniņš biju”, kaut arī tai vēl nebija komponista.

Pēc dažiem nesekmīgiem mēģinājumiem tādu atrast, darbu uzņēmās profe-
sionālā mūziķe Ingrida Šakurova-Rynn ar noteikumu, ja viņai iepriekš sagādā tau-
tas mūzikas matriālus. Sagāde piekrita man, un tā ar Mūzikas krātuves palīdzību, 
ieskaitot mana nelaiķa tēva nošu krājumus, izskatīju un uzrakstīju viņai turpat 1000 
piemērotāko tautas dziesmu tekstus. Tām, kam nebija nošu, sēdēju pie viņas mājās 
un dungoju dziesmas priekšā. Nu tā būda, kā saka, varēja sākt rūkt. Ingridai bija 
jāuzkomponē oriģināldziesmas, un visa tā būšana jāinstrumentē.

Režisors-inscinētājs bija Imants Sveilis, ar kuru esam strādājuši kopā ilgus ga-
dus, un ko es uzskatu par labāko inscinētāju Sidnejā. Režisori – Lija Veikina un es.

Nākamais darbs bija sameklēt ansambli. Lomas dalījām un pārdalījām gandrīz 
kā kārtis. Ja nevar dabūt, ko grib, tad jāņem to, ko var dabūt. Bija jādomā arī par 
dziedoņu ansambli, jo daļu dziesmu bija paredzēts ieskaņot, lai palīdzētu  dziedoša-
jiem aktieriem uz skatuves.

Pāris dziesmām vajadzēja choreografijas. Šo darbu uzņēmās vietējās tautas deju 
kopas “Rota” vadītāji – Zvirbuļu pāris. (...)

Kopš Žana Anuī lugas “Cīrulis” es ilgi tā neesmu iededzies par kādu uzvedumu 
kā šo. Es ceru, ka mūsu kopējo pūliņu augļi Kultūras dienu publikai patiks. (No 
Kurzemes bērniņš biju. AL. 1987. g. augusts)

***

No mana augusta raksta AL redzams, ka pirmais dekorators, kas mums bija pa-
domā, ir bijis Dž. Krīvs. Es neatceros iemeslu, kāpēc viņš atteicās. Varbūt veselības 
dēļ. Uz Veļu valsti viņš dodas tikai 1989. gadā.

Krīva vietā nāk V. Spoģe-Erdmane – labs, piedzīvojis meitietis. Tad nepatīkams 
atklājums: mūsu skatuve ir plānotajam inscinējumam par mazu. Butaforijas sniedzas 
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līdz priekškara līnijai, vietām pat nedaudz pāri. Paldies Dievam, mums ir proscenijs. 
Nav liels, bet ir.

Mums ir vajadzīga uz skatuves istaba, bet tūlīt pēc tam nāk talkas skats. Mēs ne-
varam atļauties garu pārbūvi. Konstruējam istabas sienu uz riteņiem, ko var uzstumt 
un atkal nostumt aizkulisēs. Paldies Dievam, tas strādāja un pie tam ātri.

Orķestra bedre ir skatuves priekšā nav jau nekāda bedre, tikai iežogojums.
Kur likt kuršu sievu kori? Uz skatuves nav vietas. Atrodam rūmi zāles sānos, kur 

tiek uzbūvēts tāds kā aizgalds, kur kuršu sievām sēdēt pa visu cēlienu laiku. Kad 
jādzied, uzdegas sānu gaismas, – sievas pieceļas, nodzied, gaismas nodziest. Starp-
brīdī viņas pazūd aizskatuvē.

Es biju lielas cerības licis uz jauktā kora dziedātājām. Man atsaka. Mēģinājumi 
korim un tad vēl mēģinājumi teātrim – par daudz! Sastādam ansambli no pašu cil-
vēkiem ar dažām palīdzēm no malas, bet ansamblim dažās dziesmās ir tendence 
slīdēt. 

Es zinu, ka no apdziedāšanās dziesmām mūsu dāmām ausis svils. Mūsu dziesmu 
teksti ir 90% tautasdziesmas.

Ansamblī ir 38 aktieri, 17 techniskie darbinieki, konsultanti un dekoratore ar 
palīgiem. Starp viņiem ir arī mans jaunākais dēls Gints – skaņu meistars. 

Sveilis bija iztēlojies kuršu laivu pilnās burās. Labi izskatīšoties. Ja? es saku,  
laiva, kas stāv Ventas krastā, pilnās burās? Buru ideja mira dabīgā nāvē.

Gaismotāju mums ir veseli trīs, arī mans draugs Valis Bikše. Viņš ir ļoti pārvērties, 
nervozs bez gala, un, ja viņam nav kas pa prātam, notiek liela bļaustīšanās. 

Taču viss pamazām iegāja pareizās sliedēs, līdz nāca negaidīts krahs.
I. Sveilis nopietni saslimst, un nu visa galvenā nasta jau gandrīz pašā sākumā 

uzguļas maniem pleciem.

***

KD programā rakstīts:

“No Kurzemes bērniņš biju” ir dziesmota pastaiga par mūsu tautas folkloru. Au-
tors skatītāju aizved no 20. gs. uz 13. gs. Senajā Kursā un liek viņam kopā ar lugas 
varoņiem ir smieties, ir reizē izslaucīt acu kaktiņā iezagušos asaru. Noskaņa mainās 
ar katru ainu.

Uldis Siliņš ir viens no nedaudzajiem latviešu drāmatiķiem, kas spēj sekmīgi sa-
jaukt šķietami tik nesaderīgus elementus kā humoru un traģiku vienā vienībā.

Lai šo darbu uzrakstītu, autoram bija jāpēta folkloras materiāli, un tādēļ visam, 
kas uz skatuves notiek, ir savs pamatojums, pat nerātnajām dziesmām Pļaujas svētku 
ainā. Šim rituālam nav nekāda sakara ar izlaidību vai morāli – tas ir veltīts auglībai. 
Šādu rituālu apraksta arī Eduards Virza poēmā “Straumēni”. Patiesībā precedentu 
netrūkst. Rinda nerātno tautasdziesmu atrodama skaņu platē “Suitu sievas”, kas 
izdota 1983. gadā.

Gotlandes Dziemu dienās ansamblis “Atbalss” savā koncertā atskaņoja  
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M. Opeskina “Nerātno tautasdziesmu ciklu”. Pie tam “No Kurzemes bērniņš biju” 
dziedātās dziesmas ir pavisam mērenas.

Arī mūks, kas kopā ar bruņiniekiem ierodas svētbirzē, runā autentisku valodu, 
kas ņemta no Indriķa chronikas. Pagānu un kristiešu konfliktā autors paliek neitrāls. 
Viņš nekā nesludina, neko nepropogandē, tikai rāda.

“Nav šaubu, ka par šo lugu domas dalīsies,” saka Siliņš, “jo tāds autors vēl nav 
piedzimis, kas varētu uzrakstīt visiem pa prātam. Mana mēraukla ir pavisam vien-
kārša – es sev jautāju, vai uzrakstītais apmierina mani pašu. Šai gadījumā atbilde 
ir: jā.”

Vai nu tā bija, es nezinu. Nedomāju, ka tas ir viens no maniem labākajiem dar-
biem. Man žēl, ka lietoju pāris tautudziesmu tekstus, ko arī Rainis bija lietojis Pūt, 
vējiņi. Toreiz manas domas bija: ja viņš var lietot tautudziesmu tekstus, kāpēc ne es. 

Man bija ļoti mīļš mans Kūru cikls. Es gribēju tam likt dzīvot tālāk un iebāzu 
pāris epizodes lugā. Es vēl arvien neesmu pārliecināts, vai tas bija prātīgi darīts.

Pudiķis brauc sirot uz Zviedriju, lai tiktu vaļā no valdonīgās sievas Vizbules, kas 
viņu pavada līdz kuģim un nepārtraukti borē, kas viņam jāpārved mājās no sirojuma, 
lai atkal nebūtu tādi štrunti kā pagājušo reizi. Lai nelaiž tūlīt mājai uguni klāt, bet 
vispirms paskatās, kas tur iekšā.

Pudiķis un pārved arī laupījumu, bet ne tādu, ko var sievai rādīt – zviedrieti Kris-
tīni Gunāra meitu. Pudiķis saprot, ka ir sprukās un pierunā Pupuķi, lai tas dod ziņu 
sievai, ka viņš ir beigts. Meliem īsas kājas. Pudiķim drīz jātaisnojas sievai, ka pats 
nezinu, ko pa tumsu pagrābu. Es domāju, ka aita. Pudiķis ir spiests atdot Kristīni 
Pupuķim.

Viņu kopdzīves aina sākas ar Ingridas komponēto dziesmu:

Tētiņ mans, o māmiņ’ mana,
Lielais lācis zvaigznes gana.
Mēnes’ mati, mēnes’ mati
Sapinušies Greizos ratos.
Pārbraucot pār zvaigžņu tiltu
Dieviņš sijā debessmiltis
Lielā, lielā zelta sietā,
Ziemeļzvaigzne savā ietā
Tēvam, brāļiem ceļu rādīs.

Dzirdu Vermilandes lejās
Māsas smej. Jā, dzied un smejās,
Steidziet, brāļi, eita, eita
Kurzemē, kur Gunar’ meita
Kristīne skumst svešā malā,
Pāri jūrai, pasaul’s galā
Ņemta sirotāju māņiem.
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Pie sāniem vīrs. Jā, vīrs pie sāniem,
Nemīlams ar svešu mēli.

Neskatoties uz lirisko dziesmu, Kristīne ir bezgala spītīga un vardarbīga. Pu-
puķis viņai dod jaumu vārdu – Madara. Kristīne uz to neatsaucas un zviedriski saka: 
Es – Madara, tad tu – Gustavs! (tulkojumus zviedru valodā man atsūtīja draugi no 
Stokholmas)

Kad viņš atsakās ēst Kristīnes vārīto ķilķenu zupu, viņa to Pupuķim uzlej uz gal-
vas! Jā, tāda ir reizēm tā precētā dzīve.

Kas man no mēģinājumiem palicis prātā? Bildināšanas skats ir rakstīts pantā. 
Tekstam bija izmantotas mūsu tautasdziesmas. Lielu vērību piegriezu, lai tautas-
dziesmu panti skanēta kā dzīva sarunu valoda, jo no sākuma aktieriem bija tendence 
deklamēt. Un man izdevās! Hilda Dukure, kas bija pēc izglītības profesionāla ak-
trise, reizēm uz mani paskatījās ar tādu kā pārsteigtu  un atzinīgu skatienu.

Man liekas, ka Hilda jau tad zināja, ka viņai ir vēzis, jo viņa sev glābiņu meklēja 
reliģijā. Viņa bija viena no kuršu sievām. Skatā, kur notiek kristīgā Dieva noliegša-
na, viņa negribēja piedalīties.

Hilda, es viņai teicu, tas, kas rakstīts lugā, taču nereprezentē Tavus personīgos 
uzskatus! Neatceros, vai viņa skatā piedalījās vai nē.

Un kur tad trakumi ar mūsu sektantēm! No Amerikas bija ieradies brālis Lai-
monis. Amerikā viņš nekādu zīmi kā sludinātājs, cik man zināms, nebija atstājis, 
bet pie mums džekpots! Lielais vinnests! Sievas skrēja pie viņa kā trakas klausīties 
prieces vārdu. Uz baznīcu vairs negāja. Viņš bija Laimonis, Mozus, Jānis Kristītājs 
un Sv. Pēteris vienā personā. Oziannā, allelūjā un trīs āmen!!!

Viena sieva ar lepnumu paziņoja: Mēs esam Laimona draudzē. Kāpēc es to  
stāstu?

Laimona draudze bija griezusies ar lūgšanām pie Visaugstākās varas, lai neļauj 
Siliņam Dievu zaimot, resp., lai uzvedums nenotiek. (Tā man tas tika atstāstīts, tātad 
nenāca no zirga mutes)

Un ar zināmiem panākumiem. Vispirms saslima Imants Sveilis un no daudzajiem 
kadriem, ko bija uzņēmusi no dekorācijām V. Erdmane, nevienu neizdevās attīstīt. 
Lūgšanas nebija specifiski minējušas V. Motmillera bildes un video – materiāls pali-
ka neskārts. Runājot par video, man to ir bailes tagad skatīties.

Sevi un savus darbus skatoties ekrānā, es mirstu tūkstoš nāvēs. Man ir riebīgi 
spēcīga paškritika, un tā man bieži liedz priecāties pašam par savu darbu.

***

19. decembrī mēs izejam tautās – Kurzemes bērniņa pirmuzvedums ar KD iz-
rādēm 27. un 28. decembrī. Šoreiz es neesmu Rīcības komitejā, nedz arī piedalos 
Raibajā pēcpusdienā. Presē lasu, ka tur spēlēts viens mans skečs. Raibajā nepiedalās 
arī Juris Zemītis. Blakus teātrim dziedu Sidnejas latviešu vīru korī.

Šīs ir pēc kārtas 37. Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Rīcības komitejas 
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priekššēdis ir imports no Melburnas – Aivars Saulītis, ko novedis Sidnejā darbs.
Viesojas londonieši – soprāns L. Zobena un pianists L. Īsts.

***

Vispirms M. Kārnupas impresijas par pirmizrādi AL, pārpublicētas arī grāmatā 
Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, 1971–1990. (...) vispirms atradāmies kādā no  
trimdas lielpilsētām (...) kur iepazināmies ar Jāni Stabulnieku un viņa saderināto 
Ievu (...) Ar Sirmā tēva palīdzību autors pagrieza pulksteni atpakaļ pagātnē (...) 
nokļuvām 13. gs. senajā Kursā, kur Ventavas pagastā (valstī) kūru ļaudis svinēja  
Pļaujas svētkus. Tautas dziesmu krāšņumu, skanīgo valodu un seno tradiciju nozīmi 
labi izcēla Ingridas Rinnas komponētā mūzika (...) Krāšņa un dažāda bija Ventavas 
pagasta ļaužu virkne.

Otrajā cēlienā lugas noskaņa mainījās, pārejot no jautras sadzīves uz dziļu no-
pietnību un bijību (...) ierodoties pie svētozola mūks ar krustnešiem radīja disonanci 
pagasta ļaužu vidū (...) nākošā aina (...) vīriem dodoties uz Zviedriju (...) sirotāji 
laimīgi pārbrauc mājās (...) ar kara laupījumu zviedru kalponi Kristīnu.

Pārsteigumu un humora pilna izvēršas precinieku došanās precībās (...) Aiz- 
kustināja veļu skats, kurā miglā un plīvuros tērpti tēli deva pasakainu fonu sērīgu 
melodiju virknei (...) Izrādes gaisotni lieliski bija interpretējusi dekorātore Vija 
Sproģe-Erdmane (...) šai laikā, kad jaunākai un vidējai paaudzei ir tik svarīga mūsu 

Skats no Ulda Siliņa lugas No Kurzemes bērniņš biju SLT uzvedumā, 1987. gadā. Rež. I. Sveilis. 
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pagātne un folklora, jaunā luga ļauj visu lasīti skatīt vizuālā, skatuviskā sniegumā, 
apstiprinot mūsu gados jaunākai teātra publikai mūsu lielās bagātības.

Tai pašā grāmatā:
Aktieru varēšanai nedaudz pieskāries rakstītājs I.J. SLB biļetenā Ritums. No-

pietns un dziļi pārliecinošs bija Jāņa Stabulnieka tēls (J.Grauds) (...) izlutināta un 
temperamentīga bija Amanda Zvirbule kā Ieva un Laila (...) Ērikas Polikēvičas Mare 
rādīja, ka Ērikai ir talants (...) ir arī laba, skatuvei piemērota balss (...) Sirmo tēvu 
tēloja pats autors (...) Šis tēls atkārtoti rādīja U. Siliņa spējas sniegt dažādus, pat 
gluži pretējus tēlus (...) Samērā mazajām Apaļas un Marietas lomām L. Veikina un 
A. Apele bija pielikušas šiem tēliem piemērotas nianses, tādejādi izceļot šīs lomas. 
Draudziņa tēlu lieliski sniedza J. Čečins. Bez nupat pieminētiem lugā bija vēl gluži 
iespaidīga rinda citu, labi iederīgu tēlu (...)

Dziesmu spēles mūzikālo pusi vairāk iztirzājis H. Rutups: (...) No Kurzemes 
bērniņš biju tikai daļēji atbilst šī laikmeta dziesmu spēles definīcijai, jo mūzikai 
piešķirta tikai sekundāra loma pret drāmatisko (...) atņemot Siliņa lugai mūziku, tā 
nekā nezaudētu no dramatiskās uzbūves un dialoga (...) vispiederīgākais apzīmē-
jums būtu, manuprāt, “luga ar mūziku un dziesmām”.

Jēkabs Alsviķis (ps.) 3x3 avīzē Tauriķis raksta:
“Ja KD rīko jaunrades veicināšanai, tad lielākā uzteikšana pienākas Uldim 

Siliņam par vēsturiskās dziesmu spēles “No Kurzemes bērniņš biju” uzrakstīšanu, 
pārkopēšanu, lomu sadalīšanu un aktieru, dziedātāju, komponistu, grimmētāju 
sameklēšanu un pierunāšanu, kā arī par režiju un citiem darbiem. Uldis patlaban ir 
trimdas latviešu ražīgākais dramatiķis.” (...)

Mūsu izrādi KD atreferējumā AL, cita starpā, vērtē arī redaktors/izdevējs  
E. Dēliņš:

Trešā diena. 
Svētdiena, 27. decembris.
Pēcpusdienā latviešu, Saules un DV namos risinājās latviešu biedrību, katoļu 

biedrības, inženieru kopas un vanadžu sanāksmes, kamēr latviešu nama lielajā zālē 
viena otrai sekoja divas U. Siliņa jaunās lugas “No Kurzemes bērniņš biju” izrādes, 
kurām sekoja vēl trešā izrāde nākamās dienas vakarā.

Ja Siliņa lugas veidojums un saturs kļuva par brīžiem itin dedzīgu pārrunu ob-
jektu skatītāju starpā tālākajā KD laikā, tad daudz domstarpību nebija par izrādi. 

“No Kurzemes bērniņš biju” izrāde SLT iestudējumā, galvenā režisora Imanta 
Sveiļa vadībā, iezzīmēja vienu no Austrālijas 37. KD galotnēm. Tādam apgalvoju- 
mam varēja dzirdēt vairākus attaisnojumus.

Pirmkārt, lugas pasaules pirmiestudējums bija pierādījums latviešu teātra māk-
slas jaunradei trimdā, kura vēl pēc 40 svešumā pavadītiem gadiem ir spirgta un 
spēcīga.
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Otrkārt, SLT paveiktais darbs, kopā ar 60 personu lielo ansambli, likās izcilas 
atzinības cienīgs. Cik mums ir latviešu teātru vienību, kas vienai izrādei spēj savākt 
tādu un tik spējīgu dalībnieku pulku? Ārpus Sidnejas brīvajā pasaulē tādu vienību ir 
ļoti, ļoti maz – ja vispār vēl kāda.

Tikpat lielas atzinības cienīgs šķita izrādes kvalitatīvais līmenis, ieskaitot kom-
ponistes un diriģentes Ingridas Šakurovas-Rinnas orķestra un kora, kā arī deko-
rātores Vijas Spoģes-Erdmanes veikumus, kuri priecināja gan ausis ar tautas 
dziesmu melodiju jūtīgo savijumu, gan arī acs ar skatuvē uzburto Kursas mežu 
pasakaino ainavu.

Visas izrādes kopā noskatījās ap 1500 skatītāju, un var tikai nožēlot, ka Sidnejas 
latviešu teātrim nav iespējams šo sava darba apbrīnas cienīgo rezultātu parādīt arī 
ārpus Sidnejas, Par vienu tomēr nepalika šaubu: latviešu teātris Sidnejā nav mūzeja 
eksponāts, bet dzīva, organiski augoša un joprojām augt spējīga latviešu kultūras 
daļa.

Par uzveduma emocionālo iespaidu uz skatītāju AL raksta L. Reinfelde:

U. Siliņa dziesmu spēle “No Kurzemes bērniņš biju” manuprāt neiekļāvās ne 
dziesmu spēles, ne “mūzikla” ietvaros. Es sauktu to par dziesmotu lugu, jo drāma-
tiskais elements viscaur ņēma virsroku pār mūzikālo. Mūzika ieņēma pavadītājas 
lomu, nekur nepārtraucot, nepārspējot darbību uz skatuves un nesacenšoties ar to. 
Pareizās proporcijās tā pasvītroja, atbalstīja un izgaismoja teksta nozīmi un lugas 
sižetu. Mūzika piešķīra lugai dimenziju, kas uzrunāja ne tikai maņas – redzi un dzir-
di, bet rezonēja jūtās līdz visdziļākai šķiedrai. To izjutām jau ar pirmajām skaņām, 
ko uzņēma vientuļa vijoles stīga, trīsot ar lēcošo Kurzemes sauli. Gaismai pieaugot, 
vārā skaņa pieauga uvertīrā, kas mūzikas valodā vēstīja uz skatuves gaidāmo – tau-
tas priekus un bēdas 13. gs. Kurzemē.

Mūziku bija komponējusi un tautas dziesmas aranžējusi Ingrida Rinna astoņu 
instrumentu, vīru, sievu un apvienotam ansamblim. Komponētā mūzikā, kas veidoja 
apmēram 15%, nebija jaužami sveši elementi. Komponiste, pati latvisku jūtu caur-
strāvota, bija radījusi mūziku, kas lieliski saplūda ar tautas dziesmu melodijām. 
Nebija pasakāms, kur sākās viena un beidzās otra.

Dzirdējām šodien dziedātās tautas dziesmas, un tās no senatnes pūra, ko raks-
turo mazais nošu apjoms (4–5 notis). Dziedāšana veica aktieru ansamblis. Vairums 
dziesmu izskanēja divbalsīgi.

Atšķirīgi šim uzvedumam no iepriekš redzētām dziesmu spēlēm un “mūzikliem” 
bija tas, ka nebija solo dziedājumu. Dziesmas pavadīja kuršu vīrus un sievas ikdie- 
nas gaitās un godos, darbā un izpriecā, kara gājienos un veļu kalnā.

Instrumentālais pavadījums bija laikmetam piederīgs – stīgas, stabules un kara 
bungas. Astoņgalvīgo orķestri sastādīja stīgu kvartets (kurā manījām Andru un Lau-
ru Ulrichas), divas stabules, bungas un elektroklaviatūru īpašiem skaņu efektiem, kā 
arī klavieres, ko spēlēja komponiste pati.

Klavieres ieņēma apvienotājas lomu, saturot kopā ansambļus, it sevišķi tad, kad 
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tie atradās uz skatuves un zāles pretējās malās. Visbiežāk manījām diriģenti spēlē-
jam ar kreiso roku, bet diriģējot ar labo. Mūzika viscauri bija emocionāli pareizā 
toņkārtā – ne par smagu, ne par vieglu, ar latviskā skaistuma vienkāršības nokrāsu.

Cauri dekorātores Vijas Spoģes-Erdmanes radītajam laika plīvuram iegājām 13. 
gs Kurzemē. Luga iedzīvināja senlatviešu paražas un tikumus dardienās un svēt-
kos. Vērojām puišu un meitu apdziedāšanos, “brāļošanos” meitas dēļ, bildināšanas 
rotaļu, meitu rādīšanos un veļu godināšanu – jēdzieni, kas 20. gs. latvietim visai 
izbālējuši.

Luga spēcīgi paņēma skatītāju savā varā. Vairs nevērojām notikumus ar šodie- 
nas acīm, bet senlatviešu pasaules skatījumā ar tā laika atklāsmi. Vēsturiskie posmi 
bija sabiezināti spilgtās ainās – epizodos, kas varbūt deva neizlīdzinātu vēsturisku 
vērtējumu, taču izraisot simpatijas pret mūsu senču pārdzīvojumiem, kas viņa izprat-
nei palika sveši.

“Mēs dzirdam, bet nesaprotam,” bija zintnieka vārdi, kas raksturoja seno kuršu 
uztveri un satricinājumu pasaules notikumu priekšā. Atklāsmei allaž ir laikmeta 
ielogs. Tikai retais spēj redzēt pāri sava laika robežām. Kaut patiesība ir viena, kas 
kā sarkans pavediens vijas cauri laikiem un laikmetiem, taisnība katram laikmetam 
ir sava. Tādēļ nav ko tiesāt, pārmest vai ļaunā ņemt. Laika rats un Dieva dzirnas 
griežas tālāk.

Uzveduma trūkums bija pārsmagā skatuve 45 spēlētāju ansamblim (bija 37). 
Režisors un dekorātors tomēr ar ar to bija teicami tikuši galā. Mazumam piemita pat 
sava simbolika. Pirmajā ainā modernais cilvēks savā šaurajā, modernajā dzīvoklītī 
(kur pat pele var asti nodauzīt) nemaz nenojauž, ka aiz viņa ikdienas sīkajām rūpēm 
un domām dzīvo, elpo un rosās plašā, bagātā pagātne. “Lai redzētu uz priekšu,” 
saka autors, “ir jāskatās atpakaļ.”

Luga ir piebārstīta kodolīgu atziņu:
* Kungi nāk un iet, tauta paliek.
* Klausies asins balsī, lai tiktu pagātnē.
* Tautas tērpi, dziesmas meklējami bilžu grāmatās, bet saknes – senču darbā, 

sviedros un asinīs.

Humors ir pārlaicīgs. Vecais ir meistarīgi savīts ar moderno: “Bērni birs kā 
rieksti no maisa” un “Ko Laila grib, Laila dabū” (to man tiešām nevajadzēja sacīt: 
špikots!).

Sižets, mūzika, pārliecinoši tēlojumi, krāšņie laikmeta tērpi un romantiski realis-
tiskās dekorācijas (zeltītas birzes un Kursas priedes, kas sniedzās mākoņos) veidoja 
spēcīgu impaktu. Tikai pēdējam priekškaram krītot, atskārtu, ka neesmu vairs 13. gs. 
Kursā, bet 20. gadusimtā, kas bez pgātnes ir šaura kā peļu ala.

“No Kurzemes bērniņš biju” ir vērtīgs pienesums latviešu mūzikālo lugu pūram. 
Negribas pieļaut domu, ka lugas mūžs būs tikai 4 KD izrādes Sidnejā. Kurzemes 
bērniņš, tāpat kā Saules Josta būtu vedams pasaulē. (Reinfelde L. No Kurzemes 
bērniņš biju. AL, 1988. g. janvāris)
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Mans vārds parādās arī avīzē Dzimtenes Balss, nr. 50:

DZIESMU SPĒLE SENĀ KURSĀ
Austrālijā dzīvojošais Uldis Siliņš pašreiz ir ārzemju latviešu vidējās paau- 

dzes raženākais drāmaturgs. Sāka viņš ar bērnu ludziņām, pēc tam pievērsās tēmām, 
kurās atbalsojās mūsu tautas likteņgaitas dažādos vēstures posmos.

Pēdējos gados turienes amatieransambļu uzvedumos ievērību guvušas lugas 
“Kad pārnāksi, bāleliņ” un “Ir akmeņi raud”. Nesen 19. decembrī Sidnejas latviešu 
teātra pirmizrāde bija U. Siliņa dziesmu spēle “No Kurzemes bērniņš biju”. To in-
scinējis kādreizējais Daugavpils teātra aktieris Imants Sveilis, kas kā režisors bija 
pie Sidnejas latviešu teātra šūpuļa pirms 36 gadiem.

Tālāk seko satura atstāstījums.
Patiesībā pirmoreiz mans vārds Latvijas avīzē parādījās jau iepriekš. Man ir avī- 

zes izgriezums, bet nav datuma (man raksturīgi).
Rīgas rakstnieki un teātra ļaudis pirmo reiz iepazinās ar Austrālijā dzīvojošo 

drāmaturga Ulda Siliņa daiļradi. Viņa lugu “Ir akmeņi raud” lasījumā sniedza Dai-
les teātra aktieri. Savus komentārus izteica profesors Viktors Hausmanis, režisors 
Egils Kipste (Austrālija), kurš šajā laikā iepzinās ar Rīgas teātra dzīvi.

Bildē redzami lugas lasījumā Zigrida Stungure, Juris Strenga un Gunta Grīva.

***

Pēc izrādes apkūlības. Ir atbraucis arī režisors M. Ubāns. Man par lielu nepatiku 
SLT administrātors J. Ronis viņam uzdod provocējošu jautājumu, kā viņš salīdzi-
na Homo Novus ar Kurzemes bērniņu. Māris, pieklājīgs cilvēks būdams, atbild ļoti 
diplomātiski.

Un tā Kurzemes bērniņš pēc 4 izrādēm apgūlās uz mūžu arhīvos. Cik zinu, tad 
partitūra nonāca Adelaides Mūzikas krātuvē un pēc tam, kopā ar krātuvi, aizceļoja 
uz Latviju. Saldu dusu!

AR SMILŠU TORNI PERTĀ

Maija mēnesī K. Gulberga režijā M. Zīverta Smilšu tornis ar ko SLT piedalās 27. 
LTF Pertā. Dekorators Dž. Krīvs.

Par izrādi Pertā N. Gūtmanis raksta:
Sajūta kā kādreiz Latvijas Nacionālā teātra izrādēs: profesionāls augstums un 

lielums. Ir dekorācijas, ir aktieru balsu spēks ātri aizrāva skatītāju notikumu plūsmā. 
Cilvēki sekoja notikumiem un brīnījās neticēdami: vai tiešām īsti, dzīvi cilvēki varētu 
iekrist tik stulbā apmātībā. (Gūtmanis N. 27. festivāls. AL, 1987. g. jūnijs)

Vēl piedalās PLDK ar E. Baha Tikumīgais uzdzīvotājs, režisore A. Lanska, ALT 
ar M. Zīverta Kāds, kura nav, režisors G. Klauss. Apbalvojumi netiek piešķirti.

Trim izrādēm seko Raibais vakars, kurā ar uzvedumiem piedalās visi ansambļi. 
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Piedalās arī Pertas jauniešu vokālais ansamblis Kortelītis.

***

A. Zariņš par mūsu teātra apkūlībām:
Latvijas skolās iedēstītā dziņa – rakties dziļāk drāmatiskā darbā, pāris mērķtiecīgu 

Sidnejas teātra entuziastu uzņēmības rezultātā, izveidojās par regulārām teātra ap-
kūlībām. Sākuma gados literatūras skolotājus pārstāvēja Kārlis Freimanis, Eduards 
Šmugājs, Ņina Luce, Lija Gailīte.

Mēs, pārējie klausījāmies un izglītojāmies. Ar gadiem runātāju saradās vairāk. 
Dzirdējām, kas katram paticis un kas nav paticis. Mazāk dzirdējām uzteikumus, 
vairāk pēlējus. Pamācības, kā lugu vajadzējis režisēt, kā aktieriem spēlēt, bira kā 
no pārpilnības raga. Apkūlības kļuva par “sadošanas” vakariem. Rezultātā no tām 
novērsās kā režisori, tā aktieri. Palika tikai kūlēji un tukšums.

Vajadzēja apiet sešiem gadiem, lai senā dziņa izdiskutēt redzēto lugu un izrādi 
izspirgtu (?) no pelniem.

Teātra festivālam Pertā SLT bija izraudzījis jau pirms 30 gadiem redzēto  
M. Zīverta lugu “Smilšu tornis”, un aktieri bija izteikuši vēlēšanos dzirdēt skatītāju 
izrādes vērtējumu.

Teātra administrators Jānis Ronis bohemiskā zemskatuves pagrabiņa vietā 
apkūlībām bija izraudzījis sterilo Mārtiņa Siliņa zāli. Garo galdu klāja uzkodas, 
skatuves pārzinis Viktors Aleidzāns no liela katla smēla karstvīnu.

Ģimenes gaisotne veidojās lēni. Ik agrākās apkūlībās esmu mudinājis režisoru, ja 
tas bijis klāt, atklāt, kā viņš vēlējies virzīt lugas darbību, kuras tēla rakstura īpašības 
izcelt par galvenajām. Tikai tad mēs varētu vērtēt par cik režisoram izdevies savas 
ieceres realizēt. Diemžēl režisori nav to vēlējušies atklāt, un līdz ar to apkūlības 
izvērtās par bezmērķīgu runāšanu un izkūpēja. (...)

Arī šoreiz pirms apkūlību sākuma režisors K. Gulbergs neatklāja izrādes veido-
šanas gala mērķi un smaguma punktus, bet apmierinājās ar pačalošanu, ka tāpat kā 
rakstnieks un gleznotājs arī aktieris var lomu veidot un labot.

Kūlēji atturīgi un tikai J. Roņa mudināti, atklāja savus ieskatus. No tiem citēšu 
dažus.

“Luga nav labi izstrādāta. Nepārliecina inkvizitora apgrieziens. Raksturi tikai 
ieskicēti.”

“Moku skats nepārliecina. Gribētos dzirdēt pletnes sitienus. Ne skaņās, ne vizuā-
li nekas nenotiek. Reālisma tur nebija.”

“Ar realitātēm pieblīvēta luga. Pirmā daļa fanātiskais reālisms, otrā daļā so-
ciālistikais reālisms.”

“Apgriezienu panāca Laine, kas bija garīgi stipra. Viņa paņem grožus savās 
rokās. Rokas skūpstīšana ir kā grēku piedošana grieķu baznīcā.”

Uldis Siliņš deklarēja, ka ir viens no tiem, kas apkūlības neatzīst.
“Ja saka labu, tad nekas, bet, ja pēc izrādes, kad esmu nospēlējies un noguris, 

man jāklausās uz 30 runātājiem, kuru vairums (lugu) noliek, tad otrā dienā grūti 
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spēlēt. Ja man kas sakāms, pasaku to personiski, bet ne visu priekšā.”
Domājams, respektējot U. Siliņu, kas piedalījās izrādē pirms 30 gadiem, runātāji 

nekritizēja atsevišķu aktieru spēli. Gan bija iebildumi pret čekista samta vamzi un 
Laines dievišķi cēlo, gaišo tērpu. Teica arī neliekuļotas uzslavas: “Ļoti spraiga, in-
teresanta izrāde. Aktieri spēlēja ārkārtīgi labi. Viens no labākajiem pēdējiem SLT 
iestudējumiem.”

Ausmai Mednei imponēja “reālās, ar akmens bluķu smagumu” veidotās Dž. Krī-
va dekorācijas. Dekorātors atzinās, ka tās gleznojis ar auduma krāsām un uz Pertu 
aizvedīšot vienā koferītī.

J. Roņa piebilde, ka apkūlības veicina teātra darbu, liek cerēt, ka sidnejiešu senā 
tradīcija gūs jaunu spožumu. (Zariņš A. Apkūlības Sidnejā. AL, 1987. g. jūnijs)

MANĀ VĒSTUĻKASTĒ

17. janvārī A. Jansons man raksta:

Sveiks, Uldi!
Bija prieks ar Tevi sadarboties Homo Novusā. Galvas sāpes jau mums vienam 

ar otru bija, bet bez tādām jau laikam neviens teātra inscinējums nav sagatavots. 
Manuprāt tavs Kurcuma tēlojums bija ļoti iespaidīgs, pārdomāts un konsekventi  
gludi izturēts.

Pilnīgi saprotu Tavu sašutumu, ka tik piedzīvojušam aktierim kā Tev, kas pieradis 
spēlēt publikai, uz reizi tagad jāskatās uz galvu un roku, kas kaut kur skatuves 
priekšā tumsā nepārtraukti kustās un rājās. Tā pilnīgi sveša opera. Jaunajiem, kuri 
parasti skatās uz grīdu tā vai tā un kuri nav raduši izjust acu kontaktu ar publiku, tas 
daudz vieglāk izdarāms. Galu galā pierašanas vaina vien ir. Trešā izrādē mums acu 
kontakts bija teicams, jo apmēram zinājām, ko vienam no otra sagaidīt. Vēl pāris 
izrādes un rutīna būtu pilnīgi rokā.

Katrā ziņā esmu priecīgs, ka biji ar mieru piedalīties izrādēs ar tik nevienāda 
līmeņa aktieriem. Tava lielā pieredze izrādēm daudz ko deva un jaunie varēja daudz 
ko mācīties. Īpaši noderīgas bija stundas, ko pavadīji ar citiem, mācot dikciju un 
izstrādājot raksturus.

Ceru, ka radīsies iespēja atkal kaut ko kopīgu darīt šajā plāksnē. Man liels prieks 
arī par Mārtiņu, kurš ar labiem panākumiem seko Tavās pēdās.

Gaidīšu izdevību noskatīties Tavas izrādes Minsterē.
Labprāt apskatītu “Ķemermiestiņā”, jo pastāvīgi meklēju jaunus tekstus. Ar 

sveicienu,
Andrejs.
P.S. Būtu priecīgs, ja Tu varētu atsūtīt.
Māris gribēja taisīt “Ķemermiestiņu” pēdējos Toronto Dziesmu svētkos ar manu 

mūziku, bet rīcības komiteja “nozāģēja” pirms es dabūju izlasīt tekstu. Tā es vēl 
tagad nezinu, vai tas bija teksta dēļ, vai manas mūzikas dēļ.
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Martā man raksta J. Freijs no Toronto:

Paldies par vēstuli un ziņām par Adelaides svinībām. Tavējais bija labākais 
apraksts un novērtējums par Māri Ubānu, kādu bijām dzirdējuši. Ka Sers Vombats ir 
ūnikums, to jau pieredzējām Dziesmu svētkos Toronto. Zemītis jau toreiz aizbrauca 
mājās, galvu grozīdams, domājot par Jūsu Homo Novusa gaidāmo uzvedumu. Nu 
labi, ka tā – taču vienmēr žēl apzinoties, ka viss varēja būt vēl labāk.

Bet tas ir Ubāns – aktieri var paši “vārīties savā zupā”. Par Māri kā cilvēku jau 
mums atreferēja Lanskis Anna, pie kuras Māris vienu vasaru bija Pertā apmeties. 
Esot pēc dabas baigais “knīpstanga”.

Bet nu diezgan pļāpāt, vismaz zinām, kā ar viņu rēķināties. Viņš jau arī pošas 
uzvedumam, kopā ar Jansonu, Indianopoles Dziesmu svētkos 1988. gadā.

Mēs arī tur dosim svētku izrādi – Griezes “Pa aizaugušām tekām” (viņa pirmā 
drāma!) (...) Esam jau Minsterei biļetes pasūtījuši. (...) Tad jau ceram Jūs visus satikt  
un sēdēt zālē, aplaudēt un svilpt.

8. martā man raksta H. Lorenca no ASV:

Vēlreiz paldies Jums par šo lugu (Precinieks), jo vairāk mēs to mēģinam, jo 
vairāk paši priecājamies viens par otra tēlojumu. Žēl tikai, ka nezinām dziesmai 
“Pāri Ogrei, pāri Menģelei” melodiju. Tāpēc arī nezinām, kā Jūs to esat iecerējuši. 
Pēc melodijas “From Russia with love” nevar tos vārdus izdziedāt.

Kāda mūziķe mums uzrakstīja melodiju. Domāts, ka tenors to iedziedās teipē 
flautas pavadījumā un attiecīgās vietās to atskaņos. Būtu priecīgs pārsteigums, ja 
kādā no minētām izrādēm arī Jūs būtu redzams. Esat mīļi gaidīts.

Novembrī kartiņa no V. Zaļkalna:

Atvaino par ilgo klusēšanu – slinkots nav, Esmu daudz norāvies ar Latvijas  
lietām un drāmatisko notikumu popularizēšanu Rietumpasaulē. Izdevies izveidot ko 
līdzīgu ziņu aģentūrai.

Privāti gājis bēdīgāk. Esam šķīrušies, un es tagad, kā smejies, esmu vecpuisī. 
Paldies Dievam, kontakti ar Lilitu un bērniem ir labi – tas situāciju padara vieglāku. 
Labi, ka esmu ieracies darbos un tā nav laika “punktierēt”.

Lilitu un bērnus ļoti mīlu.

1987. g. 16. novembrī mēs ar L.Veikinu saņemam oficiālu ielūgumu piedalīties 
1988. g. Kultūras dienās un 26. Daugavas Vanagu dienās Straumēnos. Vēstulei pie- 
vienots programmas uzmetums.

Es rakstu aicinātājiem 24. novembrī:

Ļoti cienījamā Āboliņa kundze!
Paldies par Jūsu vēstuli un aicinājumu. Mēs ar Liju esam ar mieru braukt. Mūsu 
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noteikumi: tūristu klases abu ceļu lidmašīnas biļete Sidneja–Londona, turp–atpakaļ 
transports no Londonas uz Straumēniem. Lidmašīnas biļeti jāpērk Jums.

Domāju, ka naudas lietas jau esat aplēsuši, un palielie ceļa izdevumi Jums kā 
pārsteigums nenāks. Vai mēs esam to vērts, ir atkal cits jautājums, un uz to varat 
atbildēt tikai Jūs.

Par to Jūs varat mūs lietot tik bieži un kur vien Jūs gribat. Mēs varam dot no- 
pietnu programmu, mēs varam Jums likt smieties. Kādas ir Jūsu vēlmes? Mēs varam 
lasīt piemērotus dzejoļus, kā karavīru balādes, mēs varam dziedāt (ne koncertā!), 
spēlēt teātri solo, abi kopā. Mēs esam speciālisti komēdijā.

Īsti nesaprotu mūsu vietu jauniešu priekšnesumu vakarā. Vai šis sarīkojums ir 
domāts jauniešiem, bērniem? Kādu stila sarīkojumu Jūs no mums gribat? Nopietnu? 
Jautru? Man ir manis rakstīts jautri skumīgs vārsmojums, gadus atpakaļ Toronto DV 
sarīkojumam, ko Eiropā neviens nav dzirdējis. Tā ir pastaiga par mūsu tautas kara 
gaitām. Izpildītāji ir divi cilvēki. Ilgst apm. 15–20 minūtes.

Privāti mēs Jums nekādas galvas sāpes nesagādāsim, un nekādas “mākslinieku” 
manieres mums nav. Ja Jums tas interesē, tad abi esam DV biedri.

Tā, pagaidām pietiks, kamēr būsim noskaidrojuši bāziskās lietas.

Es esmu atkal nonācis recenzenta lomā pēc kuras es nebūt neilgojos. Man ir 
atsūtījis ieskatam savu lugu rakstnieks E. Freimanis no Kanādas un grib zināt manu 
spriedumu. Es neatceros, ko es viņam par lugu rakstīju, bet te ir viņa atbilde, datēta 
10. decembrī:

Labais cilvēk, Uldi Siliņ!
Liels, silts paldies par garo, labestīgo vēstuli un “Draudzības pils” nopirkšanu 

(viņa grāmata). Jūsu kritika par manu ludziņu nemaz neaizskāra, jo Jums ļoti cil-
vēcīgs veids, kā to pasacīt.

Bez tam es zinu puslīdz skaidri par Jūsu minētajām vainām. Liekas arī, ka manā 
vecumā un, ievērojot manus apstākļis, būs jāsamierinās, ka no savām lugām nekā 
lietojama nevarēs izveidot. (...) Patiesībā jūtos vainīgs, ka esmu Jūs apgrūtinājis ar 
šo pantojumu. (...)

22. decembrī vēstule no A. Jansona:

Paldies par Ķemermiestiņu – varen spēcīga luga, to nevarēju nolikt, kamēr 
pabeidzu lasīt 2.30 no rīta. Nākošā dienā vilkos apkārt kā mironis, jo principā 
neesmu nakts cilvēks, bet ik pa reizei pavisam reti gadās kāds literatūras šedevrs, 
kas izraisa no manis “jāņošanu”.

Attiecībā uz pārvēršanu par mūzikli vai dziesmu spēli, saskatu tur daudz 
problēmu, kuras, vismaz par sevi runājot, neredzu kā varētu mūzikāli atrisināt.

Vispirms tēma kā tāda liekas pārāk nopietna un reizē nospiedoša mūzikālā teātra 
vajadzībām. Varbūt kāds spējīgāks komponists to varētu celt – varbūt drīzāk uz 
operas pusi, bet jūtu, ka manas zināšanas un spējas par vāju šādam pasākumam.
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Otra lieta, ka būtu jāsaistas ar dziesmas meldiju “Ķemerniestiņā”. Bez šīs dzies-
mas luga zaudētu visu jēgu, un, ar šo meldiju strādājot, es zaudētu savu jēgu.

Velns parāvis, tev ir dažkārt tik pateicīgi gājieni mūzikālā teātra uzbūvei, rak-
stura attīstīšanai, dialogi u.c., bet mēs nekad nevaram vienoties par sižetu un kādu 
ne īpaši latvisku tēmu. Katrā ziņā ļoti gribētos ar Tevi šādā projektā sadarboties, ja 
varētu vienoties par šīm lietām un uzskatiem.

“Gundega” pamazām iet uz priekšu. No pēdējām ziņām no Lailas Ļauļas 
izskatās, ka viņa šo lietu taisīs Melburnas Kultūras dienās.

NEDAUDZ VĀRDOS

* Vasaras viduskolā manā režijā uzved Šurturitnekuršistasitnekas.
Sidnejā Sestdienas skolas audzēkņi uzved Didzi un Sargenģeli. ALT uzved Didzi 

un Sargeņģeli Melburnā.

* 18. novembra svinībās I. Sveilis saņem PBLA Kultūras fonda balvu.

Beidzot trakais 1987. gads ir galā. Trakais? 1988. gads rādās būt tikpat traks, ja 
ne trakāks.



325

ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

3x3 nometnes atklāšana 1987. gada 2. janvārī. Nometne notiek Tatačilas (Tatachilla) luterāņu nometnē, 
Maclaren Vale, 40 km uz dienvidiem no Adelaides. Nometnes vadītājs – Miķelis Dancis. Nometni atklāj 

Eduards Voitkuns. Pa kreisi no viņa Austrālijas 3x3 padomes priekšsēdis Juris Ruņģis. 
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Tatačilas 3x3 nometnes dalībnieku kopuzņēmums pēc nometnes atklāšanas 1987. g. 2. janvārī.  
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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No kr. – Erna Lēmane un Margarita Biezaite Rakstnieku dienās Adelaidē 1987. g. 16. oktobrī.
Margaritai rokās ir viņas sastādītā tautasdziesmu vārdnīca Atslēdziņa, kuras iespiešanu Melburnā kārtoja 

Erna Lēmane. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

ASV basbaritona Jāņa Kļaviņa viesošanās Adelaidē 1987. gada janvārī. No kr. – Jānis Kļaviņš,  
Dagmāra Krūmiņa, Zelma Svenne, Ēriks Biezaitis, Minjona Kļaviņa, Kaspars Svenne. 

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Zviedrijas viešņa, dziedone I. Pētersone ar sagaidītājiem 1987. gadā, Sidnejā.
1. r. no kr. – O. Dombrovskis, E. Ārone(?), I. Pētersone ar dzīves biedri, T. Koškina;

2. r. – A. Zariņš, neatpazīta, M. Muižniece, H. Rutups. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.

RD dalībnieki pie Adelaides latviešu nama Tālava 1987. gada 20. oktobrī.
1. rindā no kr. – Aleksandrs Zariņš, Voldemārs Mežaks, Kārlis Ābele juniors; 2. r. – neatpazīta, Irīna 
Ozoliņa, Māra Kalniete, Elga Leja, Māra Kalmane, Īrija Matisone, Velta Saulīte, Hermīne Valtere;

3. r. – Jānis Ātrēns, Velta Rumba, Arnis Skujiņš, Erna Lēmane, Aina Vāvere, Anna Ancāne, Margarita 
Biezaite, K. Dronis, A. Kļaviņš. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1988

Nekas nav mūžīgs, dziesminiek – Princese Gundega –
Mana pirmā vīra otrā sieva – Straumēnos – Kaleidoskops, 1988 – 
Manā pastkastē – 38. KD Brisbanē – Es caur savu objektīvu ņemu 

dabu – beigtu, dzīvu...

Pertas latviešu jauktais koris 1988. g. 14. jūnijā. Diriģents Jānis Purvinskis.
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NEKAS NAV MŪŽĪGS, DZIESMINIEK

Klusē kalni, klusē lauks,
Klusē tālie sili,

Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili.

Miris dzejnieks T. Tomsons (1909–1988).
Bēres. Mēs, Sidnejas latviešu vīru koris, stāvam Sidnejas ev. lut. 

draudzes baznīcas luktā un dziedam Teodoram Tomsonam viņa sa- 
cerēto un Bruno Skultes komponēto dziesmu Aijā. Mācītājs runā, bet es nesaprotu 
ne vārda, jo šādos brīžos vienkārši izslēdzos un sāku domās pārcilāt visu ko vien par 
aizgājēju zinu, un par šo latvju dzejas vētras putnu ir tiešām ko atcerēties.

Uz Jaunās Gaitas redaktora uzaicinājumu rakstīt par Teodoru Tomsonu, es arī 
šo to uzrakstīju. Raksts iznāca par garu un es redaktoram Lasmanim teicu, ka man  
pašam grūti ko nosvītrot. Lai svītro viņš.

Viņš savā vēstulē man cita starpā raksta:

Viņš attaisnots, viņš attaisnots,
Lai skan nu slavas dziesma.
(No kāda jaundarba)

Mīļo Uldi!
Saņēmu Tavu lapu paku telefona grāmatas biezumā, un, to uz vietas izlasījis, 

tapu priecīgs un pat aizkustināts. Tāda atsaucība! Tik liels un tik žigls darbs! Na-
baga redaktors, kuram tik bieži nākas vilties, nu reiz jūtas gandarīts. Bez tam (kā 
jau laikam teicu) tieši Tava subjektīvtā pieeja (Tavi vārdi) būs vērtīgs papildinājums 
recenzentu valodai.

Bet drusku par garu ir, kā Tu pats saki. Skaidrs, liksim ārpus recenziju nodaļas. 
Sadarbībā ar Laimoni es gādāju arī vienu otru drusku plašāka vēriena apceri, pa- 
liekot 4 JG lpp. robežās. Ar olekti izmērījis, nācu pie atziņas, ka Tavu rakstu tādā 
rāmī varētu iespiest, nosvītrojot citātus, tos galvenos tomēr atstājot, un, ja dzejas  
nodaļa vēlas izlietot kādus no Taviem atsūtītajiem paraugiem. Es nu ceru, ka Tu šādu 
atrsinājumu akceptēsi un rīkojos atteicīgi tālāk.

Pasaule sāk daudzināt Teodoru Tomsonu. Lasu avīzē, ka Aleksandrs Zariņš  
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lasījis lielāku apskatu LARA’s dižsaietā, un tagad JG varēs publicēt Tavu apcerēju-
mu. Liels paldies!

Mārtiņš.

Pirmo reizi Tedi satiku Vircburgā ap 1948. gadu. Patiesībā nesatiku, bet redzēju 
uz skatuves. Ar Trejmeitiņām viesojās Eslingenas operešu ansamblis, un Teodors 
spēlēja tēvu. Viņam bija patīkama balss.

Protams, Tomsona vārds man toreiz gluži svešs nebija, jo kas gan vācu laikā neti-
ka dziedājis viņa populāro grāvēju Divi bija ar džimlairūdi pēc katra panta. Kā saka, 
tā laika hit-parādē viņš kotējās ļoti augstu.

Par Tomsonu kā cilvēku domas dalījās, bet neviens neapšaubīja viņa talantu. Viņa 
krāsainā personība varēja radīt gan patiku, gan nepatiku, bet vienaldzīgu neatstāja 
nevienu. Es esmu mēģinājis šos pirmreizinātājus pievest pie kopsaucēja, bet cilvēks 
nav matemātiska formula. Ne vienmēr div-reiz-divi ir četri.

Viņš dzimis 1909. g. Valmierā kurlmēmā kurpnieka Tomsona ģimenē, apmeklējis 
Valmieras komercskolu, ko nepabeidzis, 19 gadu vecumā ierodas Rīgā. Viņi abi ar 
vēlāk populāro mūziķi Alfredu Vinteru strādājuši divesmito gadu beigās nakts maiņā 
kokzāģētavā Mīlgrāvī.

Kad Lieldienu priekšvakarā padzirdējuši, ka naktsmaiņai neizmaksās algu, 
metušies visi ar Tedi un Alfredu priekšgalā uz biroju. Tomsonam rokā bijis miets. 
Algu dabūjuši gan, bet pēc Lieldienām abi atlaisti. Iemesls: musināšana, vardarbība un 

M. Zīverts un T. Tomsons 1956. g. Engadīnes Dunājos. Attēls no SLT arhīva.
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regulāra malkas zagšana. (Tiesa – abiem ziemas rītos esot paņēmies līdzi pa šķilai).
Tad Tedis strādājis Strūgas ielas maiznīcā par izvadātāju. Atlaists. Piecas dienas 

linu eļļas fabrikā. Atlaists. Grāmatu kolportieris pie Grāmatu Drauga. Kādu laiku 
strādājis pa vasaru dārzniecībā, pa ziemu maiznīcā.

Nobeidz vakara vidusskolu. Iztur pārbaudījumus Latvijas Konservatorijā, kur 5 
gadus mācās dziedāt. Pametis studijas, dzied Nacionālās operas korī, pēc tam Rīgas 
radiofona korī.

Laikraksts Latvija publicē viņa pirmo dzejoli. Pacilātību nokauj draugs un  
dzejnieks Pēteris Iklāvs, sakot, ka Teda darbos dzejas nu gan nav. Lai sviež kladi 
krāsnī!

Galvaspilsētā Tomsons apgrozās mākslinieku-bohēmiešu sabiedrībā. Tur ir 
Oskars Norītis, Ernests Rirdāns, Pēteris Iklāvs, Jānis Grots, Kārlis Padegs u.c.  
E. Raisters savā grāmatā Kad mēs jauni bijām stāsta, ka Tomsons jau toreiz nekāds 
eņģelis nav bijis.

1943. g. iznāk viņa karavīru dziesmu krājums Kara zābakos ar E. Rirdana  
ilustrācijām.

Pirms Rīgas krišanas viņš izbrauc ar kuģi uz Vāciju. Paša stāstam, ka viņš no 
armijas dezertējis, negribas ticēt. Par savām kara gaitā viņš nevēlējās runāt. Cik 
zināms, tad bijis kara ziņotājs 19. divīzijā.

Apprecējies. Sieva palikusi Latvijā. Vācijā viņš apprecas otreiz, pēc paša iz-
teicieniem, lai tiktu iekšā Eslingenas DP nometnē. Tur viņš cītīgi dzejo un apmeklē 
masieru kursus. 1947. g. iznāk viņa dzejoļu krājums Saltā elpa.

Eslingenā starp mūsu dižliterātiem Tedis ar savu bravūrīgo uzvešanos un 
ķecerīgajiem uzskatiem nemaz nav populārs, kā to liecina dzejnieces Elzas Ķezberes 
vēstule Jaunsudrabiņam: Vai, dārgie, tas man jāpastāsta vēl. Redzēju Eslingenā 
vienu gluži ērmotu cilvēku. Tādu Teodoru Tomsonu. Teica jau, ka esot plātīgs zellis, 
bet redzētais un dzirdētais pārspēja visas iedomas. Tāds vienaldzīgs šnites ļaužs 
ar ūsiņām, biezām zolēm, baltām biksēm. Teica: latviešiem esot tikai 3 dzejnieki. 
Viņš pats, Virza un Medenis. Tā kā Virza un Medenis miruši, tad esot tikai Tomsons. 
Neviens viņu nevarot imitēt, jo neviens tik smalku dzeju nesaprotot. Rainis neesot 
nekāds dzejnieks, nekā neesot latviešiem devis, tikai atdarinājis vāciešus.

Lasīt Poruku un Bārdu nozīmējot parādīt sliktu gaumi, tās esot lētas, zeltītas 
pastkartes. Skalbe neesot dzejnieks. Tikai par pasakām varot runāt. Visos žurnālos 
strādājot un tos vadot muļķi, kas neprotot viņu, Tomsonu, novērtēt. Viņš arī turot zem 
sava goda drukāties vienos izdevumos ar tādiem vājiem rakstniekiem, kādi tagad 
esot latviešiem.

Pazīstot Tomsona modus operandi un ko viņš savos rakstos teicis par citiem auto-
riem, nav šaubu, ka cienījamā dzejniece ir tikusi pamatīgi provocēta. Tajā pašā laikā 
jāsaka, ka viņa pašnovērtējums nekādā ziņā necieta no mazvērtības kompleksa. Nāk 
prātā iedzeršana 1950. gados Sidnejā, Saņēmis no kāda sabiedriska darbinieka pliķi 
(otrs sabiedrības pilārs viņu tai brīdī turējis ciet) Tomsons, kā leģenda stāsta, skrējis 
pa ielu un kliedzis: Nenosit vienīgo latviešu dzejnieku!

Saltā Elpa tiek saņemta visai atzinīgi. Tomsons acīmredzot daudz strādājis pie 
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formas par piemēru ņemot gan iecienīto Virzu, Medeni, Ādamsonu, Cedriņu, gan 
franču klasiķus. Dominējošā stīga pieder romantiķim, taču šur tur pamanāms jau 
izteikts tomsonisks vaibsts.

Es tevi jūtu, visulabā
Zem maniem pleciem un man šķiet:
Tu vienīgā, kas sevī glabā
Tos sapņus, kuri vīra dabā
Ar sievas sapņiem kopā iet
(Gulta)

Četrdesmito gadu beigās Tomsons ar kundzi Smaidu ierodas Sidnejā. Sev no- 
darītās pārestības Tedis nav aizmirsis un saviem nelabvēļiem – kritiķiem, dzejnie- 
kiem un avīžu redaktoriem – atspēlējas 1954. g., izdodot grāmatiņu Rupuči Raugā 
ar pseidonīmu Re Wells. Priekšlapu greznoja liels Rirdana zīmēts autora šaržs un 
norāde: pavīpsnājumi un paskvillas par dažiem Vācijas četrdesmito gadu dzejas 
niekiem. Rīmējums ir veikls un asprātīgs:

Tev slavu dziedāšu,
ai, recenzenta prāts,
kā gudrā, svētā govs
ja topi sveicināts,
tad rādi lēnībā,
tad rādi lietu dabā,
kur dzeja pareizā,
kur dzeja visu labā.

Kad es 50. gadu sākumā sāku apgrozīties Sidnejas latviešu sabiedrībā, Tomsona 
slava bija jau tālu, tālu izpaudusies. Dažās mājās viņš bija persona non grata, jo 
viesībās mēdza brūķēt neganti rupju muti. Liekas, ka viņam nebija lielāka prieka, 
kā šokēt daiļo dzimumu, saucot cilvēku anatomijas daļas nelatiniskos vārdos vai 
pieskaitot daiļavas pie cilvēces vecākās profesijas. Protams, šāda rīcība izraisīja 
konfliktu ar lauleņiem, un draugi ne vienu reiz vien viņu dabūja aizvākt projām, lai 
pasargātu no miesas bojājumiem. Tā viņš gandrīz dabūja kāvienu no Induļa Nīča, 
jo bija nosaucis viņa sievu par franču m---u, tikai tāpēc, ka bēgļu gaitas Zeltīti bija 
novedušas Francijā.

Taču Tomsona draugi apgalvo, ka aiz izkārtnes slēpies jūtīgs, sirsnīgs, viesmīlīgs 
un gādīgs cilvēks. Jautāts, kāpēc viņš tā dara, Tomsons kādam paziņam atzinies, ka 
viņš citādi nevarot. Tēlojumā Orientam blāzmojot (Kliedziens) viņš pats sevi izskai-
dro tā:

Bet ļaudīs esot, bieži vien uzmācas neatvairāms kārdinājums nospēlēt vai nu 
dzērušu idiotu vai nedzērušu muļķi (...) Par pilnu neņemamam vientiesim katrs mēdz 
kaili, pat bez atlikuma parādīt savu īsto, kaut citādi gauži “fazēto” un pasaulei  
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slēpto raksturu.
Kādā vēstulē Mintautam Eglītim viņš raksta: Mana daba jau nu gluži tāda nav, 

kā to iztēlo – riebeklis, blēdis, huļigāns, anarchists, dzērājs, sievu pavedējs, krāp-
nieks, nūģis, plukata, lupata, cūka, necilvēks, lops, balamute, mēsls. Kā pats redzi, 
man par to ne silts ne auksts.

Par sevi viņš raksta pašportretiskajā dzejolī Es.

Es esmu nicināts un mūžam skauģu nīsts,
Teic, visas manas dienas sievu brunčos tītas,
Gan smejot, glāžu šķindā, tračos aizvadītas.
(...)
Nu sīka dzīvība kā mats te kļaujas klāt:
Ai, Tedi, muļķa desa, kā gan patikt vari,
Ja vienumēr un visur nepareizi dari.
(...)
Kā āzi kaulainu tad mani projām vāc
Ar kājas spērienu, kas mērķēts īstā vietā:
Kas guļ uz gruvežiem, lai nosprāgst gultā cietā
Bez liekas gudrības un izmanības ar,
Tāds, sīkiem zemes oļiem spēlēdamies, eju
Un atkal atgriežos.

Bet bija nedaudz cilvēku, par kuriem un viņu laulenēm Tedis nekad nepalaida 
muti. Viens no tādiem bija Mintauts Eglītis.

Man liekas, ka ar laiku Tomsons pats vairs nevarēja atšķirt masku no sava īstā Es, 
lai gan viņa draugi apgalvo, ka tas tā nav bijis. Bez tam, reiz nodibināta, reputācija 
bija jāuztur. Man aiz šīs maskas izdevās ieskatīties tikai daļēji un tagad man ir žēl, ka 
neiepazinu viņu labāk. Tomsons savu sirdi atklāja tikai draugiem, un “vai” tam, kas 
šo uzticību piekrāpa. Tāds tika norakstīts uz visiem laikiem.

Tad bija tāds posms viņa dzīvē, kad viņš stipri ieskatījās pudelē, bet es neatceros 
viņu redzējis piedzērušos. Reiz sēdam maza kompānija zemskatuves pagrabiņā pie 
glāzītes. Aizejam no galda prom, izņemot Tedi, kas mums aiz muguras iztukšoja 
visas neizdzertās glāzes.

1959. gadā iznāk viņa Drāmatiskā Septīma, autora grafiskajā iekārtojumā. Titul-
lapā teikts:

Skumja kamermūzika ar prologu un elēģiju 8 dziedājumos, veltīta kritušo un bez 
miņas zudušo draugu piemiņai.

Kā visas izdevēja M. Eglīša grāmatas arī šī ir grezna savā vienkāršumā un to ir 
patīkami paņemt rokā.

1960. gadā Drāmatiskā Septīma saņem Austrālijas latviešu kultūras fonda bal-
vu. No visām Tomsona grāmatām šī ir vismedeniskākā. Daudz tiek pielietoti tautas-
dziesmu motīvi, jēdzieni, simbolika. Tēmas visnotaļ ļoti patriotiskas. Prologs rakstīts 
atskaņās, tāpat elēģijas divi panti, un tie mani personīgi aizkustina un patīk vislabāk.
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Ļaujiet man raudāt pie Daugavas,
Raudāt pie Daugavas klusi,
Dus manas dzimtenes dvēsele
Dzelmē tur nogrimusi.

Ļaujiet man raudāt pie Daugavas,
Atveldzēt degošās delnas.
Uguņu blāzmā tur izraudāt
Asiņu asaras melnas.

Tajā pašā gadā Tomsons šķiras no otrās sievas, kas no viņa aizgājusi un grib pre-
cēt kādu citu. Šķīrējs ir Viņa godība, tiesnesis Dovijs, arī leģenda mūsu pavalstī, ar 
ļoti kodīgu mēli. Patiesībā Tomsons lūdz, lai otru laulību anulē, jo viņa pirmā sieva, 
ko nogalinājuši krievu tanki, kad tie uzbrukuši vilcienam, kur sēdējis Tedis ar lau-
leni, tagad atradusies dzīva un vesela Rīgā un gribot braukt šurp. Prāvas atreferējums 
parādās arī austrāliešu laikrakstā ar virsrakstu Pirmā sieva atpakaļ no miroņiem un 
izklausās pēc īsta mednieku stāsta. Laulību tomēr anulē.

Kā mans draugs un aculiecinieks, grafiķis J. Dukurs stāstīja: Tas bija viens va-
rens teātris. Tedis bija nepārspējams. Kad liecība bija pabeigta, raudāja Tomsons, 
raudāja tiesnesis un raudāja publika.

T. Tomsons Ed. Keiša šaržs.
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Tedis protams, zināja, ka viņa pirmā sieva ir Rīgā, un viņam ne prātā nenāca viņu 
aicināt šurp, taču šī mazā epizode norāda uz kādu cēlu rakstura īpašību. Viņa otrai 
pusei zināmu iemeslu dēļ bija vajadzīga ātra šķiršanās, un tas bija viņa reveranss.

1971. gadā iznāk Tomsona dzejoļu krājums Spēle. Nosaukums ir M. Eglīša 
ieteikts. Dzejnieks to gribējis saukt Drūma diena.

Tomsons ir apņēmis jaunu sievu, daudz jaunāku par sevi, un krājums veltīts viņai 
ar moto:

Aiju, aiju, aijaijā
Viss kā rēgu pasaka,
Un kā nemināmu mīklu
Svešums auž ap sevi tīklu,
Auž un samežģina tā,
Atrisināt ka nekā.

Šī laulība izrādās noturīga.

Spēles tematika ir dažāda. Dzejnieks raksta par savām sajūtām svešuma tīklā, sa-
biedriskajiem notikumiem Sidnejā, slaveno latviešu naktsklubu Elite (Ellīti), ceļoju-
ma iespaidiem, zaudēto dzimteni, dzīves trakulībām, mīlestību. Meistarīgi atdzejots 
H. Losona (Lawson) Svīnijs.

Tomsons pierāda, ka lieliski pārvalda formu un prot sekmīgi izvēlēties un pakār-
tot ritmus maksimālam efektam. Viņš ļoti ciena Verharnu un uzskata to par vienu no 
vislielākajiem dzejniekiem. Verharna Senas dzīres Tomsons mīlēja skaitīt no galvas, 
un šis sacerējums izmantots kā fons dzejolim Sievas teltīs.

Reiz bija atbraucis uz Sidneju dzejnieks Olafs Stumbrs. Mums abiem ar Olafu 
bija sarunāti ciemi, un tur ieradās arī Tomsons. No sākuma runājām par šo un to. 
Tedis sēdēja ka uz adatām un, acīmredzot, gaidīja brīdi, kad sarunās tiks pieminēti 
franču klasiķi, dzejas formas, un viņam būs izdevība spert vaļā savu franču gabalu. 
Bet mēs nepratāmies. Tad bez kāda ievada un bez kāda sakara ar patreizējo sarunu 
tematu, Tomsons rāva vaļā Senas dzīres. 

Grāmata skan kā no diviem gabaliem. Vairums darbu pieder dzejniekam-roman-
tiķim, pārējo daļu aizpilda ļoti robusta dzeja, reizēm salikta ugunīgos ritmos, iro- 
niska humora pilna, sevišķi, ja runa pašam par sevi. Tā ir tipiski tomsoniska un daudz 
labāk saderas ar viņa publisko seju nekā romatika un melanholija. Lūk. kā sevi Tom-
sons apraksta sevi dzejolī Portrets.

Mans vecums mani kaitina
Kā ezis kurmi ziemā
Un tādēļ, cēlis platmali,
Es aizstaigāju svilpodams
Pie Vīnaģeķa ciemā.
Gan sen jau pāri pusnaktij
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Te sēžam mēs uz trucas,
Ir Vīnaģeķim draugu daudz.
Ir ugunīgas draugaļas
Un mucas, mucas, mucas!
Tak kaunu proties, buntavniek,
Ne tu vairs siržu lauzējs!
Un tamdēļ, cēlis platmali,
Tāds eju mājās svilpodams –
Vecs āzis – kūlas grauzējs.

Kas par brīnišķīgu, neparastu un daudz izteicēju vārdu – Vīnaģeķis!

Man patīk dzejolis Vīzija.

Kam tik nogurušas kājas?
Jāņuzāļu pļavās brienu
Plūkt to puķi, plūkt to vienu
Līgo.
Vairs ne ceļu, vairs ne mājas

T. Tomsons. Ulda Zemzara pastelis, 1981.
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Svina debess zaigo blāvi
Vai to dziesmu, to par nāvi
Līgo.

Pusnakts rasa zālē klājas
It kā sapnī klausos sirdi,
Senu, tālu dziesmu dzirdu
Līgo.

Tomsons nekad savā dzīvē nav dzinies pēc mantas, karjeras un sabiedriskiem 
amatiem. Pēc pēdējiem jau nu nepavisam, jo daudz vieglāk ir nekā nedarīt, bet tikai 
kritizēt. Viņs ilgus gadus strādāja Vulāras priekšpilsētas pašvaldībā kā parku apko- 
pējs. Kā viņš man kādreiz stāstīja:

Esmu brīvs cilvēks. Kad apnīk pļaut, aizeju uz krogu. Izkapti vienmēr atstāju 
ārpusē, lai boss notes brīdī mani var atrast.

Vēlāk viņš uzdien par atkrituma izgāztuves pārzini, kas atrodas ļoti gleznainā 
vietā okeāna krastā. No turienes viņš savāc visādas interesantas lietas, uz ko viņam 
bija laba acs.

Tedis nodarbojas arī ar tēlniecību, patiesību sakot, montāžu un ar vienu eksponā-
tu izstādījies arī pie austrāliešiem. Arī Latviešu namā viņam ir izstāde – Neekspresīvā 
konfigurācija.

Tomsona nākamā grāmata Dance macabre iznāk 1976. gadā. Vāku zīmējis un 
grafisko iekārtojumu veicis pats autors. Krājumu ievada humoristisks Jāņa Sarmas 
Tomsonam veltīts dzejolis. Apakšā paraksts: Sveiciens Tev un Tavam kungam.

Nākamās lappusēs – komponists un pianists E. Freimanis, arī krāsaina un īpatnē-
ja personība. Arī Eižens Vīnaģeķim nebija svešinieks un, ja viņam kur sevišķi patika, 
noteica: Es nu te palikšu! un izmeta enkuru uz visu nakti.

Bet es te nu palikšu
Un velti nesērojaties,
Jo man te iepatikās
Par visu vairāk.
Bet es te nu palikšu
Tā pats ar sevi
Klusumā
…Bet es te nu palikšu
Kādu sīku mirkli...
Kādu gaismas gadu,
Kādu mūžību.
(Eižens Freimanis atvadās)

Šis krājums ļoti atšķiras no iepriekšējiem. Saistīto dzeju gandrīz visur aizstāj 
brīvais pants, dominē intelekts, ass kā ķirurga nazis, valoda vienkārša, nesamudžināta 
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un skanīga. Ļoti koncentrēti un labu Dance macabre pasauli savā recenzijā definējis 
Amšlavs Eglītis:

Visumā dzejnieka attieksme pret dzīvi ir kļuvusi prasīgāka, skeptiskāka, vēro-
jošāka. Senāko apokaliptisko vīziju vietā stājas vīpsnējošs pasaules skatījums un 
bezilūziju rezignācija. No galējā pesimisma dzejnieku glābj ironija.

Lasot tālāk, nesaistīto pantu plūdos acs apstājas pie dzejoļa Atelpas brīžos, kas 
savā formā un vieglumā atgādina Virzas eleganci. Grūti aptvert, kā var ar pāris 
lakoniskiem vārdiem tik daudz pateikt un radīt tādu noskaņu.

Sabiedriskā darbā Tomsons nepiedalās, lai gan cītīgi apmeklē sarīkojumus – 
koncertus, teātra izrādes un literāros vakarus. Rakstnieku dienās viņš piedalās reti, 
jo, šķiet, izņemot Kārli Ābeli. sen., Jāni Sarmu un vēl kādu saujiņu, viņš citus sev 
par līdzīgiem neturēja. Atceros, ka uz Klauverta aicinājumu piedalīties vienās no  
Rakstnieku dienām Sidnejā, viņš rakstiski paziņoja, ka pateicas par parādīto godu, 
bet tieši tajā dienā esot jāved runci rūnīt. Vienā RD komitejā mēs tomēr dienējām 
kopā. Tomsons gan daudz runāja, bet darīšanu atstāja mums, plebejiem.

Maisīšanās referentiem pa starpu literārajos vakaros bija Tedim raksturīga. Nebi-
ja jau nekas liels – pāris starpsaucienu, ja dzejnieka domas ar referentu dalījās. Slik-
tāk klājās kādam literārās tiesas advokātam, ko Tomsons burtiski nobļāva no beņķa.

Viņš mani nokaitināja Andreja Eglīša viesošanās laikā, un es iesūtīju AL anonīmu 
vēstuli. Pat Klauverts nebija uzminējis, ka rakstītājs esmu es.

O Teodor, o Teodor! 

Martā Sidnejā notika Andreja Eglīša dzejas vakars. Ar priekšnesumiem piedalī-
jās pats autors un Teodors Tomsons, Bija jauki redzēt, ka Austrālijas dzejnieku krīvs 
ir pie labas veselības un gadu skrejā nekā nav zaudējis no savas pozas, vitalitātes 
un vēl arvien nav atteicies no sava iemīļotā “hobija” – maisīties citiem runātā-
jiem pa starpu. Nevar noliegt, ka Teodors tādas funkcijas kā dzejas vakarus prot 
lieliski atdzīvināt. Pareizā vietā iemests vārds, maza piezīmīte atgādina referentam, 
deklamētājam, runātājam, bet galvenokārt klausītājam, ka zālē mirstīgo pelēkajā 
barā sēž pats maestro, un ka tikai cienība pret runātāju vispār liek viņam turēt muti 
vairāk nekā tas pašam patiktos. Protams formas negludumi pat vislielākajam gribas 
cilvēkam liek atdarīt runājamo un pusbalsī izteikt koriģējumus vai citādi likt manīt, 
ka vienā otrā peršiņā Eglītim nogājis šķībi.

No visām Eglīša vārsmām atzinības cienīga bija tikai viena, un to Teodors svei-
ca ar spontānu aplausu solo, bet, kad neviens nepiebiedrojās, tikpat spontāni atkal 
apklusa. Ne jau uz ilgu laiku!

Vakara noslēgumā Tomsonu patīkami pārsteidza Sp. Klauverta un M. Eglīša  
runas, kas viņam deva necerētu iespēju parādīties foruma priekšā un ar starpsau- 
cieniem vēlreiz visiem atgādināt, ka Drāmatiskās septīmas autors ir ieradies Lat-
viešu namā. Un, draugi, nenoliegsim, ka tas Tomsonam atkal izdevās!

-is-, Sidnejā
Klauvertam neizdevās noorganizēt Tomsona dzejas vakaru, jo autors pieprasīja 
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vīru kora piedalīšanos. Melburna un Brisbane aizsteidzās Sidnejai priekšā. Par Bris-
bani viņš man stāstīja, ka esot aizbraucis incognito paklausīties, ko par viņu tur runā.

Un slavē un slavē! Man palika drusku garlaicīgi un sāku maisīties pa starpu. Visi 
griežas atpakaļ un čukst: kas tas tāds?

Vienās RD es vadīju dzejas vakaru. Tomsons uz aicinājumu piedalīties nebija 
atsaucies, bet bija redzams klausītāju rindās. Pļāpājam par šo un to, uzreiz viņš sacīs: 
Tu taču mani neaicināsi ko skaitīt? Signāls ir nepārprotams. Dievs, cik tu esi caur-
spīdīgs! es pie sevis nodomāju. Pasmaidu un nekā nesaku. Pārtraukumā Tedis ir atkal 
klāt: Klausies, tu taču neaicināsi mani ko skaitīt?

Mīļais dzejniek, es saku, tik daudz es no tevis esmu mācījies: vienmēr dari to, 
ko no tevis negaida. Pašās beigās es aicinu Tomsonu noskaitīt ko impromptu. Viņa 
uzstāšanās tehniku bija vērts papētīt katram aktierim.

Teodors izskatījās pārsteigts. Mans aicinājums viņu ir ķēris kā zibens spēriens no 
zilām debesīm. Gausi, it kā negribīgi iznāk publikas priekšā. Nevainojami ģērbies. 
Zamša kurpes, bikses, kamzolis, krekls ar kaklautu, neiztrūkstošās saules brilles. 
Nopozē, atbrauka ar roku sirmo matu cekulu, nopauzē un per vaļā.

Pazudusi ir mazliet stieptā valmierieša valoda. Kadences ceļas un krīt. Vai nu 
vārsma ir dzimusi impromptu vai ne, tā tiek nodeklamēta ar lielu efektu. Dažkārt 
viņa deklamēšanas veids likās teatrāls, bet tad man bija izdevība noklausīties viņa īsi 
pirms nāves ierunāto Drāmatiskās septīmas prologu. Tas bija tik patiess, tik pārdzī- 
vots, ka man tirpuļi skrēja pār kauliem.

Gadu skrejā vētras putns sāka pierimt, Viņš daudz lasa, klausās mūziku, dzejo un 
pieņem viesus. Tas ir gandrīz nerakstīts likums, ka iebraucējus, māksliniekus, ved 
iepazīties ar Sidnejas jauno operas māju un ar Tomsonu.

Periodikā parādās pa lasītāja vēstulei vai dzejolim, bet tie parasti ir komentārs 
kādam notikumam, izteikumam, pilni mefistofeliskiem smiekliem vai trallallā, 
no kā neiesvaidītais ne velna nevar saprast. Daži dzejoļi izklausās kā Majakovska  
rakstīti.

Bieži ar no gaisa grābtiem faktiem viņš metas kā Donkihots cīņā ar vēja dzir-
navām. Liels troksnis un maz substances. Reiz viņš nikni uzbrūk Latviešu nama 
apsaimniekotājiem un saņem no mana tēva Lasītāja vēstulēs atbildi:

Sagrozīti fakti.
Neturot par vajadzīgu atbildēt T. Tomsonam uz viņa tirādi AL slejās, kuras 

acīmredzams nolūks ir diskreditēt latviešu nama saimniecības veidu, turu par va-
jadzīgu informēt lasītājus, minot sagrozītos faktus ar kuriem T. Tomsons operē. 
(Tālāk seko skaitliski atspēkojumi par nama budžetu, telpu īri un bankas aizdevumu)

Pēc Tomsona vēstules spriežot, viņš arī sevi tur par vienu no tiem, kas latviešu 
nama jaunās zāles būvi finansējuši. Dodot taisnībai godu, jāsaka, ka viņa vārds 
starp tiem 780 ziedotājiem vai aizdevējiem nav atrodams. Viss viņa devums, veco 
namu pērkot, ir bijis 5 mārciņas ($10).

M. Siliņš (Sidnejā)
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Ap 1968. g. iznāk jau Tomsona publicētie dzejoļi skaņu ierakstā Vizuļu spēle. Tos 
lasa pats autors. Kad Sidnejā viesojas pazīstamais portretists Uldis Zemzaris, viņš 
uzglezno arī Tomsonu, bet Tedis bildi nenopērk, toties pasūtina pie V. Motmillera 12 
portreta fotogrāfijas, ko izsūtīt draugiem.

Tad Sidneju aplido ziņa, ka Teodors ir nedziedināmi slims. Savu slimību 
viņš panes stoiski un nezaudē dzīves prieku. Iet gan uz pārbaudēm, bet ārstēties  
neārstējas.

29. janvārī, nesagaidījis 80. mūža gadu, dzejnieks nomirst, līdz beidzamam 
citēdams Jāņa Medeņa vārdus: Dzejniek, trulu spalvu necilā, bet tas attiecas tikai 
uz viņa dzeju, varbūt arī ne uz visu viņa dzeju. Viņa pelni tiek izkaisīti iemīļotajā 
Klusajā okeānā.

1988. gadā Sidnejā iznāk Kliedziens, kur sakopoti viņa avīžu raksti un recenzijas 
par Tomsona grāmatām. Rakstiem skan cauri apsēstība ar zināmu tematiku: tautiešu 
godkārību, pašslavināšanos, lielmanību utt.

Summējot visu teikto, kāds tad bija Tomsons?
Buntavnieks, patriots, vīnaģeķis, interesants sarunu biedrs, netolerants, smīniķis, 

romantiķis, sentimenta nīdējs, erudīts, bļauris, ironizētājs, plātīzers, pozētājs, opti-
mists, sirdscilvēks, argumentatīvs, robusts, rupjš, jūtīgs, galējību cilvēks, krāsaina 
personība, viesmīlīgs, gādīgs, lojāls, uzticīgs, devīgs, dabas, glezniecības, mūzikas, 
literatūras cienītājs, bravūrīgs, apsēsts, intelektuālis, izšķērdīgs ar padomiem, para-
doksāls, formas meistars, dzejnieks?

Atbilde: kaut kas no visiem.
Viņa vieta mūsu literatūrā?

Ai, dzīves koklētāj!
Var notikties 
I tā,
Ka tavi
Krāšņie darbi
Atmirdz mūžībā.
(Šis apcerējums publicēts JG.)

PRINCESE GUNDEGA

21. janvārī vēstule no A. Jansona:

Apsveicu ar izdevušos “Kurzemes bērniņš” pirmizrādi. “Laikā” lasīju cildinošu 
recenziju. Vai būtu iespējams dabūt kādu kaseti? Man traki gribētos dzirdēt.

Nupat mūsu Gundegas projekts tik tālu, ka sākam apzināt aktierus. Vai Tev būtu 
interese un iespējams piedalīties  ar karaļa lomu? (tālāk uzskaitītas izrāžu vietas un 
laiki)

Mēģinājumi sāksies 11. jūnijā. Ņujorkas draudzes lauku īpašumā, skaistajos  
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Katskiļu kalnos. Ap 200 km no Ņujorkas uz ziemeļiem. (...)
Visiem dalībniem piedāvājam apmešanos un uzturu Katskiļu nometnē un Ņu- 

jorkā, kā arī transportu no Ņujorkas uz nometni un uz Indianapoli.
Apmešanās jautājums Indianopolē vēl nav pilnīgi atrisināts. Bet sliktākā gadī-

jumā mums pieietamas studentu mītnes par USD 10 no personas diennaktī, ja divi 
vienā istabā. Mītnes atrodas tuvu teātrim, bet patālu no centra un Dziesmu svētku 
viesnīcām.

Tā kā dziesmu svētku komisija neuzņemas ne ar centu šo pasākumu finansēt, visu 
risku uzņēmies Ņujorkas latviešu koris. Patlaban samaksu par šīm mītnēm nevaram 
garantēt, bet,  ja tiksim cauri ar veselu ādu, ceram šos izdevumus segt. Diemžēl tādu 
viesmīlību kā pie austrāliešiem no šejieniešiem nesagaidīt. Dziesmu svētku viesus 
un dalībniekus savās mājās tikai retais uzņem, un tad tikai radus vai personīgus 
draugus. 

Ansamblī paredzēti arī vairāki profesionāli aktieri no šejienes – Laila Robiņa, 
kura vairākkārt spēlējusi Brodveja teātros, Laila Saliņa no Cīriches operas, un 
Pauls Berkolds no Teksas operas. Neviens no viņiem arī nesaņem kādu atlīdzību vai 
ceļa naudu.

Nabadzīgi jau tas izklausās, bet varbūt arī Tu būsi tik traks, ka būsi ar mieru 
piedalīties. Starp citu karaļa lomā nav dziedāšanas, kas būs Tev atvieglinājums. Ti-
kai visiem jādzied kora skatos.

Jā, vēl viens svarīgs punkts, par kuru no paša sākuma visiem jāpaziņo: Katskiļu 
nometnes telpās aizliegts smēķēt un nometnes teritorijā aizliegts lietot vai glabāt jeb 
kādus alkoholiskus dzērienus.

Nometne pakļauta Ņujorkas štata nometņošanas noteikumiem, un tur bieži ne- 
pieteikti ierodas valsts inspektori. Tā arī visus ansambļa dalībniekus brīdinam, ka 
pie pirmā pārkāpuma viņiem būs jāatstāj nometne un ansamblis.

Vēl varam piedāvāt šādu iespēju – ja Tava cienītā kundze būtu ieinteresē-
ta palīdzēt ar šūšanu un citiem teātra darbiem, viņu varētu ieskaitīt ansamblī un 
piedāvāt uzturu un apmešanos Katskiļos un Ņujorkā.

Ja neesat Katskiļus redzējuši, tad šī varētu būt viena iespēja atvaļinājumam. Ap-
kārtne ir izcili skaista, 2000 pēdas virs jūras līmeņa, ar savu ezeru un zaļiem priežu 
mežiem, apmēram kā Latvijā.

Vijai Erdmanei ir fotogrāfijas no dekorāciju metiem. Ja gadās satikt, pajautā, lai 
parāda, Dajevska darbs diezgan iespaidīgs. Gaidīšu Tavu atbildi. Pozitīvas atbildes 
gadījumā aizsūtīšu tekstu un kora notis.

Ka tiek aicināti aktieri, es zināju. Man pateica Zemīšu Juris, kas bija jau saņēmis 
uzaicinājumu. Pēc visiem cildinājumiem, ko es biju dzirdējis par savu darbu Homo 
Novus, jāatzīstas, biju mazliet pārsteigts, ka neesmu aicināts. Es apsveicu Juri un 
paraustīju plecus. Pēc maza laiciņa ielūgums bija klāt.
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A. Jansons man raksta 10. februārī:

Paldies par Tavu vēstuli un cerīgo atbildi. Ļoti ceru, ka kritīsi kārdināšanā.
Nosūtu Tev Gundegas tekstu. Karalim, kā redzi, solo dziedājumu nav. Visiem gan 

lūgšu iemācīties dziedājumus masu skatos. (...) Tur basu dziedāt Tev būs pa spalvai.
Režisors būs Māris Ubāns. Viņš ir vienīgais latvietis šajā pusē, kas spēj saga- 

tavot mūzikālo teātri. Mēģināsim izkārtot, ka ar aktieriem būs lielāka sadarbība un 
palīdzība. Par to esam domājuši.

Lūdzu atsūti savus izmērus pieliktajā veidlapā un arī “līgumu”. Būtībā no Tevis 
tāds nebūtu nepieciešams, bet tā kā jārāda priekšzīme “zaļajiem”, primadonnām 
un aktieriem, lūgšu tādu arī no Tevis. Galvenais iemesls ir, lai nebūtu nekādi pār-
pratumi ar alkoholu, un lai neviens nevarētu teikt, ka nav zinājis, gadījumā, ja būtu 
jāizslēdz no ansambļa. Tādu situāciju, kāda bija ar dzeršanu Adelaidē, šeit nevaram 
pieciest.

Neatceros, vai agrāk par to rakstīju – man nāk liels spiediens no dažādām pusēm, 
lai dodu lomas vietējiem. Es atkal pastāvu, ka gribu labākos aktierus, kādi mums 
vispārīgi pieietami, tāpēc lūdzu Tevi. Šo apstākļu dēļ vēl dažas mazākas lomas karā-
jas gaisā, piemēram Burvis un Žņaudzējs. Vai Tev varētu interesēt arī tās? Apsolīt 
vēl nevaru, bet centīšos darīt, ko varēšu šajā jautājumā. Kā būtu ar kādām mazākām 
lomām tirgū un citos masu skatos? Vai tādas Tev interesētu? Protams, klāt pie karaļa.

Gaidīšu drīzu atbildi.

A. Jansons raksta man 28. februārī:

Paldies par tavu sirsnīgo un atklāto vēstuli un par atsūtītiem mēriem. Ļoti priecā-
jos par Tavu “dullumu”. Bez tā neviens teātris nav radies. Tādi jau mēs visi esam.

Ar karali viss būtu kārtībā. Par Žņaudzēju/Burvi rakstīšu pēc kāda laika.
Teksta maiņām iemesls tāds, ka pēc Baumaņa (Vilnis Baumanis no Vašingtonas, 

libreta autors) domām, runājamais jāatšķir no dziedamā. Un ja dziedamais dabīgi ir 
pantmērā, tad kontrasta pēc jāmaina runājamais. Neesmu pilnīgi drošs, vai pats tam 
pilnīgi piekrītu, bet šoreiz jāsamierinājas, kā ir. Sava taisnība viņam ir.

Leotardi nav domāti tikai dejotājiem, bet visiem, jo tērpi visi bazēti uz leotar- 
diem kā pamatu.

“Ķīniešu čības” – varbūt Tavā pusē tās sauc citādi, varbūt “stage slipers”. Tās 
ir vienkāršas čības ar gumijas vai plastikas zoli un mīkstu, melnu filca virsu. Galve-
nais, lai var klusi staigāt. (...)

Palagus un spilvendrānas ārzemniekiem sagādāsim. Tas būtu absurds vest līdzi 
no Austrālijas. Neiedomājos to iepriekš pieminēt. (...) 

Galvenie aktieri (Robiņa, Saliņa un Berkolds) jau bija cieti sarunāti vairāk nekā 
gadu atpakaļ. Telpas jau noīrētas, orķestris salīgts, dekorācijas jau sen nobeigtas. 
Tā kā atpakaļ ceļa vairs nav.

Uz jauku sadarbošanos vasarā!
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Vēstule no J. Freija 1. martā:

Esmu palicis slinks rakstītājs. Varbūt pašam liekas, ka daudz jauna nav ko stāstīt. 
Jāpako koferi un jādodas ceļā ar “Bāleliņu”.

Pirmais brauciens ir uz Grand Rapidiem un Čikāgu nākamās nedēļas nogalē. 
Tad ar 2 nedēļu atstarpu braucam uz Vašingtonu un Priedaini. Pēc Lieldienām Ka- 
lamazū un Klīvlande plus 2 mājas izrādes.

Lugu esam nepārtraukti mēģinājuši un tagad viss rit raiti un kā sākumā bija 
iecerēts. Esam sākuši arī “cīnīties” ar Griezes lugu Indianopolei. Vērenieks būs 
Toronto pa Lieldienām, tad sāksim “bloķēt” (aranžēt) – “rausim” trīs dienas.

Apsveicam ar “Kurzemes bērniņu”! Arī Lija atrakstīja. (Kas nedzirdēts! Viņa 
sūta tikai kartiņu uz Ziemsvētkiem!) Tad nu ir skaidrs, ka Jūsu uzvedums ir bijis 
“grāvējs”. Vai nevari atsūtīt kādu kritikas gabalu? Zariņš bija tādu mazu rakstiņu 
ievietojis “Laikā”, bet no tā daudz izlobīt nevarēja.

Pa Ameriku braukā dažādas Latvijas aktieru grupas (gan pa ASV, ne Kanadu) 
Arī A. Straumanis no Karbondales universitātes brauc uz Latviju režisēt “Dullo 
Dauku”, un tad ar tur sastādīto ansambli brauks pa ASV viesizrādēs.

Laimonis Siliņš arī nupat izkārtojis braucienu 2 Latvijas aktieriem pa ASV.
Mēs pat grozījām Čikāgā spēles datumu, lai sarīkojumi, resp. mūsu viņu izrāde, 

nenotiktu vienas nedēļas nogalē, tā atraujot skatītājus abiem teātriem.
Cits ir “par”, cits “pret”, bet, liekas, šī “kultūras apmaiņa” ir atradusi mūsu 

“vārīgo vietu”, jo domas “par” un “pret” stipri dalās.
Andai Uršteinai ir vēzis. Viņa ir pagaidām o.k. Vašingtonā dabūsim zināt ko  

tuvāk.

A. Jansona vēstule 5. martā:

Dajevskis (Evalds Dajevskis – scenografs) paredzējis, ka Žņaudzējs un Burvis 
parādās uz skatuves ar dažādiem speciāliem efektiem, tāpēc vajadzīgi divi, un Bur-
vim, kā galvenajam jābūt lielākam ar zemāku balsi,

Žņaudzēju lūgšu uzņemties Zemītim.

A. Jansona vēstule 14. martā:

Paldies par Tavu 5. marta vēstuli. Es nemaz nesmejos par Taviem komentāriem 
un jautājumiem. Šajos apstākļos tie ir ļoti praktiski un noderīgi. Vispārīgi, ja teksts 
notīs konfliktā ar tekstu “tekstā”, priekšroku ņem nošu versija. (...)

Par Olafa (Stumbra) nepiedalīšanos zināju jau sen. Tādēļ viņš nav sarakstā. 
Gribēja spēlēt prima donnu un pieprasīja, lai es viņam izkārtoju uzstāšanos India- 
nopoles Rakstnieku cēlienā. It kā man būtu kāda teikšana par rīkošanu un it sevišķi 
par Rakstnieku cēlienu. Nevarēju viņam palīdzēt, un tā viņš izpalika. (...)

Mārim nesen aizrakstīju garu vēstuli uz A. Zariņa adresi (Sidnejā). Ceru, ka viņš 
saņems. Nelaime tā, kad nekad nezinu, kur viņš Austrālijā atrodas. Arī Dajevskis 



344

plēš matus ārā, ka nav ar režisoru kontakts. Bet tā jau parasta lieta. Kad nāks tuvāk, 
gan jau savilksim galus kopā. Tā tas ar teātri vienmēr, ka līdz pēdējam brīdim liela 
panika, par maz mēģinājumu utt. Esmu pie tā jau gandrīz pieradis

Vēstule no I. un J. Freijiem 26. martā:

Yipee! Gaidām Tevi atkal šai krastā. Pieņemam, ka pēc Indianopoles Dziesmu 
svētkiem Tu vairāk ņemsies pa Ņujorkas galu un Bostonu. Taču ceram Tevi redzēt 
arī Toronto.

Forši, ka arī Zemītis būs. Tādēļ vien būs vērts braukt uz Indianopoli Jūs satikt. 
Kādi ir Tavi plāni jūlijā un augusta pirmajā pusē? Pieņemu, ka Tu brauksi tieši 

uz Angliju. Vai jūs ar Liju tiekaties tikai Straumēnos? Traki gribētos Jūs visus redzēt 
Toronto, kā saka, uz skatuves vai zem tās. (Protams, “turoties labas gaumes robežās” 
– U. Siliņa “Bāleliņš”) 

Ja Jums ar Liju ir kāda programma, vai tad nevarētu to parādīt arī lielākos ASV 
centros, vai nu braucot uz Angliju vai pa ceļam mājās?

Paldies par “Bērniņa” kritiku un paša piezīmēm pie lugas. Lasījām ar interesi. 
Tāpat iedevu izlasīt Vijai Varei. Viņai tas viss arī interesē, un viņa ir mana “leading 
lady”.

“Bāleliņš” jau nospēlēts Grand Rapidos, Čikāgā, Vašingtonā un Priedainē Vēl 
4 izrādes priekšā. Nu jau iet tīri pieklājīgi. Valdis Martinsons Pablo lomā tomēr ir 
“miscast” (nepareizā lomā), to atzīst arī Vērenieks. Bet izlietot var.

Vašingtonā bija ļoti atsaucīga publika (inteliģenti atsaucīga) Pēc izrādes parunā-
jos arī ar Hildu Princi. Andai ir vēzis, kurš aizskāris arī aknas. Pašreiz stāvoklis esot 
“nostabilizēts” ar chemoterapiju. Arī viņa esot noskatījusies izrādi.

Nekādas piezīmes neesam saņēmuši ne no Vanagiem, ne citiem. Stulbākie vien-
kārši lugu nesaprot. Bet daudzi, kam teātris tuvāk pie sirds, par to pat jūsmo. Tā 
man Vašingtonā pienāca Selonijas Globālais seniors G. Bankins, kurš nu ir “super-
letiņš”, bet, nerunājot tik daudz par mūsu spēli, sāka slavēt lugu, esot traki patikusi. 

G. Grieze (viņš zīmēja vinjeti) to lāgā nevar sagremot. Bet pagaidi, kad Tu redzē-
si viņa lugu!

“Pa aizaugušām tekām” sāksim “bloķēt” Lieldienās, tad atkal esam ceļā uz 
Kalamazū un Klīvlandi un tad tūdaļ 2 Toronto izrādes, ar kurām tad nobeigsim 
“Bālēliņu” un koncentrēsimies uz “Takām”. Ko Gunārs Vērenieks no tās vielas iz-
taisīs, grūti pteikt. Man tāda sajūta, ka viņš pats jūt, ka mazliet “iegrābies” – prasīs 
daudz režijas darba.

Dekorācijas būs vienkāršas, jo ar Dajevski un Gundegu kaut kādā veidā mēģināt 
sacensties būtu pašnāvība. Tā kā vairāk balstīsimies uz gaismām un spēli.

Grieze pats ir kā apmāts. To redz no viņa vēstulēm (viņš man sūta visas kopijas no 
vēstulēm Vēreniekam), pat iesaka dekorāciju metus, pat iedziedājis vienu dziesmu, 
ko lugā lietot utt. Katrā ziņā pēc “Bāleliņa” Griezes teksts izklausās tik vienmuļš un 
vietām naīvs. Kas iznāks – redzēsim. (...)

Ja plāno braukt uz Toronto, varbūt varam arī aizraut kādu vakaru uz vasaras 
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teātriem. (Arī Shaw festivāls pie Niagaras tagad ir ļoti ievērojams)

J. Freijs man ir atsūtījis savu propogandas rakstu Viņš cita starpā raksta:

“Kade pārnāksi, bāleliņ” ir uzrakstīta ar Siliņam piemītošo humoru un sarkas-
mu, ar veiklo dialogu un asprātībām. Luga, lai gan aplūko aktuālus jautājums, ne-
dod nekādus secinājumus vai ieteikumus un nobeidzas turpat, kur sākusies. Taču 
šajā dažu stundu ritējumā ir iztirzātas problēmas, ar kurām mēs arvien vairāk sa- 
skarāmies un par kurām nereti mūsu domas dalās. Luga nav parodija vai kariķējums 
mūsu aktualitātēm, darbība uz skatuves virza lugas gaitu loģiskā secībā, gan bieži 
liekot skatītājiem minēt, kāds atrisinājums būs nākamai situācijai. (Freijs J. Latvija 
Amerikā, 1988. g. marts).

Rakstam klāt ir mana bilde, bet bez norādes, kas tas ir par tēviņu. Otrā pusē Jura 
piezīme:

Jeffiņi redakcija aizmirsuši pielikt Tavu vārdu zem bildes, arī manis rakstīto pāris 
vietās sagrozījuši. Ar “Latviju Amerikā” cīnīties nav nozīmes. Tie, sākot ar redak-
toru, ir kukū.

Raksts AL par L. Veikinas, J. Zemīša un manām gaitām 1988.gadā.

U. Siliņu varētu saukt par ceļojošo aktieri. Kaut gan, runājot par viņu, nevarētu 
teikt, ka ģeniji savās mājās netiek atzīti, tomēr jāpiebilst, ka Siliņu aizjūrā iemīlē-
juši visu paaudžu latvieši. Viņa lugas gandrīz nepārtraukti izrāda ASV un Eiropā, 
bet pašu katros lielākos svētkos aicina kuplināt programmu ar kaleidoskopiskiem 
priekšnesumiem.

U. Siliņš arī šogad auj kājas, lai no 6. jūnijā, kopā ar J. Zemīti dotos uz ASV un 
tur piedalītos A. Jansona jaunākajā mūzikālās lugas “Princese Gundega” sagata-
vošanā.

Pāris dienas abi aktieri nodomājuši paciemoties pie Adelaides KD iegūtā drauga 
– “Homo Novus” izrādes Salataura tēlotāja Ivara Mičuļa Losandzēlosā. Tur dzīvo 
(ja nav Austrālijā) arī Gundegas režisors. Profesors Māris Ubāns.

No Losandželosas mazā trieciengrupa 11. jūnijā ieradīsies Ņujorkas latviešu 
draudzes nometnē Katskiļu kalnos izrādes mēģinājumiem, kurp aicināti arī Aldis 
Sils no Adelaides, Antra Kūlniece no Melburnas un Lija Veikina no Sidnejas.

U. Siliņam izrādē uzticēta Garzobju karaļa un Melnā burvja lomas, bet  
J. Zemītim – Pavārs un Žņaudzējs.

Galvenās lomas dublēs. Karali dziedās Pauls Berkolds un Ivars Mičulis, Gunde-
gu – Laila Robiņa un Laila Saliņa.

Izrādes notiks 25. un 26. jūnijā Ņujorkā un 2. un 3. jūlijā Dziesmu svētkos Indi-
anopolē. (...)

U. Siliņš saka: Mūs aicināja Andrejs Jansons par spīti spiedienam, ka jālieto 
tikai vietējie spēki. Viņš teica, ka grib labākos, ko var dabūt. Ceļa naudu mums  
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nemaksā, un arī uzturēšanās izdevumi Indianopolē ir zem jautājuma zīmes.
Lomas un dziedamās partijas saņēmām pirms mēneša. Rīkotāji sagaida, ka mēs 

tās, mēģinājumus Katskilos sākot, zināsim.
No ASV U. Siliņa ceļš vēl vīsies pa Ameriku, apmeklējot radus Bostonā, Freijus 

Toronto, arī Niagaras vasaras festivāla izrādes, un, iespējams, Beverīnas vasaras 
vidusskolu. 

21. augustā Siliņš izlidos uz Londonu, kur DVF Straumēnos no 26. līdz 29. au-
gustam piedalīsies DV Kultūras svētkos. Par tur veicamajiem uzdevumiem Siliņš 
stāsta:

“DV Kultūras svētkos esam aicināti L. Veikina un es. Visi izdevumi būs segti. 
Mēs aizpildām piektdienas vakaru ar manis rakstīto izrādi “Letiņu kanaks mūžības 
gaismā” un priekšlasījumu “Tautasdziesmas un mēs”. Protams izrādīsim arī Kalei-
doskopu, pielāgotu Straumēniem. Esam ar Veikinu jau sākuši mēģināt.

Pēc tam paliksim Londonā līdz 2. septembrim un  mēģināsim apmeklēt iespējami 
daudz teātrus.”

Pārrodoties Sidnejā nekāda slinkošana nebūs, jo Globālo DV dienu rīkotāji 
Siliņu aicinājuši rakstīt speciālu lugu. Autors diplomātiski piebilst: “Ja vienosimies 
ar rīkotājiem, tad būs jāstrādā.” (Zariņš A. Ceļotājs aktieris. AL, 1988. g.maijs)

***

Iebraucam ar Juri Zemīti Losā un apmetamies pie I. Mičuļa sievas tēva Ā. Ābeles 
un kundzes. Ar Ādolfu spēlējām kopā Homo Novus Adelaidē. Vakarā TV aizrautīgi 
skatos Losas basketbola komandas Lakers spēles un pa dienu blezderēju apkārt.

Atceros, ka Ivars mācījās savu solo partiju ar Mičuļa kundzi pie klavierēm. Viss 
pārējais – Toričelli tukšums. Amerikā ir būts tik daudz reizes, ka atmiņas iet juku 
jukām.

Es tālāk pārpublicēšu savu rakstu no JG ar papildinājumiem par Gundegas 
tapšanu.

Svētdien, 3. jūlijā.

Mēs sēžam Paula Berkolda istabā Haijata viesnīcā Indianopolē, dzeram 
šampānieti un bļaujam kā indiāņi. Mēs skatām sevi TV. Mazs gabaliņš no 1. cēliena 
ar Gundegu un pavadonēm, es kā Garzobju karalis, Brīvības piemineklis, kam seko 
komentāri par Latviju. Mūsu darbs ir beidzies un mūsus miesa, kā Gundegas režisors 
M. Ubāns saka, pieder atkal mums pašiem.

Pēcpusdienā nospēlējām Gundegu beidzamo reizi, Publika – pāri par 2000 – iz-
rādes beigās piecēlās kājās un aplaudēja. Acīmredzot, par spīti caurumiem, kopie-
spaids ir bijis labs un pacilājošs. Neesam dzirdējuši par Gundegu neviena slikta 
vārda, bet gan jau tie vēl nāks.

Vai bija vērts braukt? Gundegas dēļ man bija jāņem 3 mēnešus garš atvaļinā-
jums.
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Jā. Kaut gan jāatzīstas, ka pirmajās dienās es sev bieži jautāju: “Siliņ, ko tu te 
dari?”

Es iepazinos ar grupu brīnišķīgu jauniešu, kas mani pieņēma kā savējo. Manos 
gados es to uzskatu par komplimentu.

Kas tad īsti bija noticis, kopš pirmo reiz ierados Katskiļos? Brigita Siliņa (ASV) 
man bija piekodinājusi rakstīt dienas grāmatu, bet es, protams, nepierakstīju ne vār-
da. Ja nu šur tur samainījušies datumi, tad lai man ansambļa dalībnieki to piedod.

Piektdien, 10. jūnijā.

Es, Ivars Mičulis, Benita un Juris Zemītis iebraucam Nūdžersijas lidlaukā kur 
mūs sagaida Kārlis Dravinieks ar mašīnu. Katskiļos esam ap pusnakti. Ivaram nav 
piemākusi bagāža, un viņš ir pliks kā baznīcas žurka.

Visi jau guļ. Mums izsniedz pāris plānas sedziņas un ierāda baraku. Daži logi nav 
aizverami, un ir sasodīti auksts. Mēs, tikko ieradušies no saulainās Kalifornijas, to 
ļoti izjūtam. Es uzvelku džemperi, vēja jaku un liekos gultā. Juris ir noģērbies pliks, 
un man sāk uzmākties šaubas, vai es 38 gadus neesmu draudzējies ar plānprātiņu.

No rīta sešos ceļamies augšā. Zemītis izskatās pavisam veselīgs, Ivars vēl guļ un 
trīc. Es uzsedzu viņam savu segu, lai mūsu varoņtenors nepaliek bez dziedamā, kā 
tas notika Homo Novusa mēģinājuma laikā Adelaidē.

Pēc pusstundas varoņtenors ir augšā un ejam abi skriet. Pa ceļam redz braucam 
vecu, apdauzītu mašīnu.

Jūs neticēsit! Braucējs meklē Mičuli. Atvedis viņa lidsabiedrības pazaudēto 
bagāžu.

Brokastis. Kaut cik sapazīstamies ar pārējiem. Laila Robiņa ir angažēta vasaras 
teātrī un nebūs. Viņas vietu aizpildīs Andrea (Andra) St. Ivanyi. Andras tēvs ir un-
gārs. Dzimusi Saudi Arabijā. Latviešu valoda laba. Otrā Gundega – Laila Saliņa ir 
šeit. Pauls Berkolds vēl nav ieradies.

Ansamblis ir internacionāls: Ieva Millere no Upsalas (nemitīgi smej un runā 
mīkstā zviedru mēlē), Ilga Vītoliņa no Stokholmas (spēlē trompet, strādā leļļu teātrī, 
Dānijā apmeklējusi klaunu skolu un prot rīt uguni, džonglēt un akrobatiski vingrot). 

Aldis Sils un choreografe Helena Simondsena (veca paziņa no HN laikiem) no 
Austrālijas, Lauma Cenne, Aija Auziņa, Andris Dindzāns no Kanadas. Pārējie ir 
no ASV: Kārlis Alversons (Kārlītis ir pats jaunākais mūsu vidū; spēcīga balss un 
laba latviešu valoda), Venta Černoka, Irina Kaca, Māra Krastiņa, Ivara atvase Be-
nita Mičule, Guna Muntere, Baiba Ozola, Elīna Ozoliņa. Kārlis Dravinieks, Ivars 
Embrekts, Inga Grīnberga, Iveta Ivansone, Silvija (Ūja) Padega, Mārtiņš Parņic- 
kis, Voldemārs Pelds, Aija Pelše, Aina Poilova, Pauls Raudseps, Ivars Slokenbergs, 
Linda Sniedze, Pēteris Stūrmanis, Filips Vellners (otrs jaunākais), Signe Vurstnere, 
Kristīne Zārda, Pēteris Zārds un Sandra Zeidenberga.

Pa virtuvi raujas Māra un Gita Padegas.
Liela daļa no ansambļa ir izglītoti mūziķi, viens otrs mācījies baletu, bet tikai 

retam ir skatuves pieredze.
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Pirmo reiz tiekos ar dekorātoru Evaldu (Dajumu) Dajevski. Mums labi klapē, un 
mēs tūlīt pārejam uz tu.

Evalds kā dekorātors ir paradokss – plaša vēriena un reizē detaļu cilvēks. Viss 
ir izdomāts līdz pēdējam sīkumam. Kā raksturīgs piemērs jāmin krūze, kas Gunde-
gai saplīst pēdējā cēlienā. Saplīst divos gabalos. Izbirst pat lauskas. To var atkal 
salikt kopā 15 sekundēs, un krūze izskatās kā jauna. Pamatdekorācijas, kas satāv no 
butaforijām – tilts un kāpnes – ir jau uzstādītas lielajā sarīkojumu zālē. Kur notiks 
mēģinājumi. Uz grīdas atzīmētas skatuves mala. Orķestra bedre Ņujorkā un India- 
nopolē. Aktieriem daudz vietas priekšplānā nav atstāts. Spēles laukumu uz tilta krus-
to ēkas sijas un nākamajās dienās ne viena vien aktrise staigā apkārt ar punu galvā 
un asarām acīs.

Atsevišķā ēkā ir tērpu šūšanas darbnīca. Tur strādā Anda Saliņa-Pirvica un 
Mirdza Ozoliņa ar palīdzēm. Anda šim darbam pieteikusies brīvprātīgi. Laipna, klu-
sa, smaidīga un izpalīdzīga, viņa ir viena no “neapdziedātām” varonēm, bez kurām 
šis uzvedums nekad nebūtu ieraudzījis rampas gaismu, Otrs tāds ir skatuves meistars 
Herberts Krasts, Dajuma labā roka.

Pēc brokastīm kora mēģinājums. Mēs sapulcējamies Ezera mājā, kur dzīvo 
pārvaldnieki Sprinči. Telpas ap klavierēm maz, bet saspiežamies kā varam. Mūsu 
orķestris ir Elīna Ozoliņa no Aiovas štata – vēlāk neiztrūkstoša locekle mūsu bohe-
miešu bandā. Es nokristīju Elīnu par “Honki-Tonk” (amerikāņu bāra pianists 1920. 
gados), kas vēlāk tika saīsināts uz “Honkiju”.

Honkijs mani fascinēja, patiesību sakot, viņas latviešu valoda, kas dienu skrejā 
kļuva arvien veiklāka. Elīnai bija liels vārdu krājums, ko viņa vēra teikumos kā 
krelles bez mazākās gramatikas likumības.

Mēs ar Zemīti viņu solījāmies izprecināt kādam staltam latviešu puisim Mel-
burnā. Honkijs bija ar mieru, bet gribēja zināt, vai viņš spēlē “tennis”? Ja viņš 
nespēlē “tennis”, Honkijs nav ieinteresēts. Mēs teicām, ka tikko tiksim mājās, ja 
nespēlē, sāksim mācīt, bet Honkijam pa to laiku jāiegādājas latviešu gramatikas 
grāmata un jāsāk zubrīt. “Kas vaina ar mans latvieš valod,” Honkijs gribēja zināt, 
bet bija ar mieru šo to piemācīties.

Pēc kora mēģinājuma Andrejs Jansons mums, silto zemju putniem, Ivaram, Jurim 
un man – ierāda istabiņu Ezera mājā. Tur ir silts, saulains un no šī brīža mēs dzīvo-
jam kā Dieva ausī. Arī laiks ir palicis ļoti silts, un Sibīrijas ziema, kādu piedzīvojām 
pagājušā naktī, vairs neatkārtojas.

Ezera mājā dzīvo arī Andrejs un Laila Saliņa. Andrejs ļoti siltā bēniņu istabā 
un Laila ambulancē. Bez mums tur dzīvo arī Sprinču pāris – īpašuma pārvaldnieki. 
Sprinča kungs ir mūziķis un, ieraudzījis, ka man mugurā ir Sidnejas latviešu vīru 
kora tējas krekls, mani nogrābj pie dziesmas, sāk runāt par mūziku un nodzied un 
nosvilpo man priekšā veselu dziesmas partitūru 6 instrumentiem. Arī Sprinča kundze 
mums ar Juri sīki izstāsta, kā viņa atradusi Katskiļu īpašumu, kā izglābusi sabiedrī-
bu no iepirkšanās, kas kur aug un kas stādīts, un kur zied paparde.Jā, es pirmo reiz 
mūžā redzēju papardi ziedam.

Runājot par papardēm, es vinnēju derības ar kādu ņujorkieti. Viņš neticēja, ka 
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tāda ziedoša paparde tiešām eksistē. Es viņu aizvedu pie puķu dobes un parādīju. Tik 
tiešām tā ziedēja zeltītiem ziediņiem (ziedu skara bija brūna).

Jāsaka, ka šie, abi gados vecie cilvēki, tur nometni priekšzīmīgā kārtībā. No-
metne ir 74 akru liela ar mazu ezeriņu, netālu no Elka Parka pilsētiņas. Tur atrodas 
arī draudzes Invalīdu atpūtas nams ar mazu krodziņu, vārdā “Rota”.

Netālu ir latviešu Brāļu kapi, kur pārpelnots guļ arī mans rads Pūces Jānis. 
Skaista, sakopta vieta.

Ar mūsu ņujorkiešu administrāciju, Sprinčiem, šķiet, nav pa ceļam, un visa sa- 
zināšanās notiek ar Andreja starpniecību.

Vakara pusē sākas bloķēšana jeb aranžējuma mēģinājums 1. cēlienam.
Mums visiem noteikts, ka tekstam jābūt galvā. Atceroties skaisto Brigaderes  

tekstu, sāp sirds, ka tas vairs nav pantā. To pašu jau pasaka nesaistītā valodā, bet 
tas izklausās pliki un sausi.

Ne visi pretspēlētāji zina savu tekstu. Guna man nober priekšā veselu gubu vār-
du, kam nav nekāda sakara ne ar Brigaderes, ne Viļņa Baumaņa tekstiem. Es saku: 
“Guna, jums man ir jādod “gala vārds”, citādi es esmu pazudis! Man jāzina, kad 
sākt runāt.”

Uldis Siliņš (Garzobju karalis).
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Uz vakariņām ejot, Aina Poilova saka, ka manu balsi varot pudeļot un pārdot. 
Es atbildu, ka ar tādu preci viņa ātri nonāks bankrotā. Pēc vakariņām turpinām 1. 
cēlienu. Ap plkst. 10 metam mieru.

Ne jau visi. Māris, Andrejs, Ivars un Helena paliek sēžam pie galda un plāno 
darbu rītdienai.

Aija Pelše, Guna Muntere, Ivars Mičulis, Juris un es dodamies izlūku gājienā 
cauri mežam, kur ir tumšs kā akā, uz Rotas krodziņu. Allelūjā! Tas ir vaļā! Alus ir 
silts, bet ļoti lēts. Nozirgojamies stundas pusotras un ejam mājās.

Svētdien, 12. jūnijā.

Tev būs to svēto dienu svētīt, bet uz mums tas neattiecas. Septiņos esam augšā. 
Juris mums izsniedz katram mēriņu sulas un nodušojušies ejam uz Helenas eirobiks 
klasi virtuves zālē.

Brokastis. Kora mēģinājums. Mūzikālākie jaunieši aiznes no Ezera mājas uz 
sarīkojuma zāli klavieres. Mēģinājums solistiem.

Mēs ar Juri esam brīvi un aizsoļojam uz Debespļavām sauļoties. Pusdienas. 
No Ņujorkas ieradusies Ilze Padega un mūs fotogrāfē programmas grāmatiņai. 

Kā jau paredzams, mani vaibsti lieku reizi apliecina Darvina teorijas patiesīgumu. 
Pēcpusdienā līdz trijiem nekas nenotiek. Jaunieši  mētā basketbumbu, spēlē vole-

ju vai mācās pie Ilgas akrobatiskus trikus un žonglēšanu. Drīz puse no ansambļa 
mētā pa gaisu smilšu maisiņus. 

Volejbolistu vidū redzama arī Laila Saliņa. Vienu dienu viens no volejbolistiem 
izmežģī roku. Labdien, slimnīca, ardievu, Gundega!

Uz dienu atbraukusi Ramona Kļaviņa – mūsu grimu meistare. Pēcpusdiena un 
vakars paiet mēģinot 1. cēlienu. 

Vakarā ejam uz “Rotu”. Esam parastā komanda, un mums pievienojas arī He-
lena. Viņai ir pilna sirds un gribas ar kādu runāt. Helena ir austrāliete un latviski 
nerunā. Mēs viņai tulkojam, kas lugā notiek, stāstam par vajadzīgo noskaņu ainās, 
un kādam jābūt lomu traktējumam, jo angļu valodā konspekta nav.

Helena sūdzas par sazināšanās trūkumu un ka viņai netiek doti pietiekami norādī-
jumi. Kad deja iestudēta, tikai tad pasaka, vai der vai neder. Helena ir profesionāla 
choreografe un režisore, un viņai tāda pieeja darbam ir nesaprotama. Izkratījusi 
sirdi, Helena paliek smaidīgāka.Ejam mājās

Pirmdien, 13.jūnijā.

Ierodas Pauls Berkolds. Pauls ir ārkārtīgi patīkams cilvēks – koleģiāls, draudzīgs. 
Viens no tādiem, kas nevar nepatikt. Viņš mums kādas dienas vēlāk sniedz veselu 
referātu, kas mums būtu jāzina kā koristiem. Pauls šajā laukā ir ārkārtīgi zinīgs. Pat 
Andrejs uzmanīgi klausās.

Pirmo disonanci ansamblī ienes galveno aktieru sadalīšana A un B sastāvos. 
A sastāvā spēlēs Pauls Berkolds – Māris, Laila Saliņa – Gundega, Ūja Padega – 
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Sniedze, Aina Poilova – Adaļa. Signe Vurstnere – Saiva.
B sastāvā – Ivars Mičulis – Māris, Andra St. Ivanji – Gundega, Sandra Zeiden-

berga – Sniedze, Guna Muntere –Adaļa, Baiba Ozola – Saiva.
Aktieru mākslā  zinīgākos pārsteidz, ka Sandra Zeidenberga ievietota B sastāvā. 

Iespējams, ka tam ir kāds sakars ar iekšējo polītiku. Kā Mērnieku laikos sacīts:  
Runas vīriem ir spēks rokā, un ko tie nospriež, tas paliek.

Apzīmējums A un B nav labi izvēlēts, un labāk būtu bijis, ja varētu iztikt bez 
gradācijām. Lielu neapmierinātību rada paziņojums, ka pie B grupas aranžējuma 
mēģinājumā atsevišķi nestrādās, bet, ka viņiem jāskatās, ko dara A grupa. Tas nav 
viegli. Daži no B grupas saņem no režisora rājienu, ka nav ievērojuši savu vietu.

Māris Ubāns ir noķēris lipīgu slimību un ir pusakls. Es saku, ka tā ir pirmā reize, 
kad spēlēju pie akla režisora.

Ierodas mana radiniece E. Pūce no Bostonas, tikko pārbraukusi no Latvijas, 
pilna jaunām ziņām. Līdz ar viņas ierašanos it atrisināta mana veļas mazgāšanas 
problēma.

Mani nogrābj Andrejs un prasa, vai es nevarētu palīdzēt sagatavot Gunde-
gas programmas grāmatiņu intervējot aktierus un techniskos darbiniekus. Es arī  

Uldis Siliņš (Melnais Burvis).
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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apsolos, un manas turpmākās brīvās stundas paiet runājot ar cilvēkiem un rakstot. 
Man daudz palīdz Juris Zemītis. Par mašīnrakstītāju starp ārijām tiek angažēta Lai-
la Saliņa.

Nekādas vadlīnijas netiek dotas, un es rakstu īsbiogrāfijas savā parastā stilā – 
mazliet zobgalīgi. Taču mans ražojums tiek svērts un atrasts par vieglu. Tajā top 
saskatītas visādas negatīvas konotācijas, un redaktori ķeras pie darba paši.

Zemītis man prasa: “Vai tu esi redzējis Ņujorkas kora statūtus?” Saku, ka nē.
Lai es izlasot. Es izlasu. Nu? Statūti kā statūti?
“Jā, bet kā tie ir uzrakstīti! Ievēro valodu!” Juris saka. “Viņi ir par sevi ļoti 

augstās domās.”
Tik tiešām, Zemem ir taisnība. Augsta dziesma skani, skani zilā zvaigžņu cha-

osā... Nav brīnums, ka viņiem liekas raksti no tāda pekstiņa, kā manis, nepieņemami.
Programmas grāmatiņa iznāk neparasta – bez centrālā tēlotāju saraksta. Man 

tomēr no intervēšanas ir savs labums – es iepazīstos labāk ar ansambļa dalībnie- 
kiem, un tagad varu pielikt pie sejām vārdus.

Ar vecāko paaudzi – Ainu Poilovu, Guntu Munteri un Kārli Dravnieku, kas savā 
laikā darbojies Libekas teātrī, iepazīšanās veicās vēl vieglāk.

Šovakar Rotas krogs ir slēgts. Braucam Gunas kadiljakā, kas tūlīt tiek nokristīts 
par “Jumbo 747” uz Elka Parka jachtsklubu. Kāpēc šis krodziņš nes jachtkluba 
vārdu, ir un paliek mistērija. Tuvumā nav ne ūdens, ne jachtas.

Gunas mašīna ir tiešām kā kuģis. Viss kompjuterizēts. Vēlāk arī man Guna 
piedāvā braukt, bet es atsakos, toties Honkijs pieņem uzaicinājumu ar lielu sajūsmu. 
Turpmāk mēs uz krodziņu braucam katru vakaru. Ir tik jauki no visa atslēgties...

Atpakaļceļā mūsu dāmas sadomā, ka jāiet uz ezeru peldēties. Protams, pa pliko. 
Mani šī doma nesajūsmina, un Honkijs saka, ka es esot “partī pūpers”. Es saku: 
“Pūpers vai nepūpers, es eju gulēt.”

Otrdien, 14. jūnijā.

Inga Grīnberga organizē 14. jūnija piemiņas brīdi. Man piekrīt teikt ievadvār-
dus. Mēģinājums ieilgst, un mēs ierodāmies svecēm rokās brīvdabas baznīcā tikai 
pēc desmitiem vakarā, kur mūs jau gaida pensionāri.

Piemiņas brīdis sākas ar Ilgas Vītoliņas trompetes solo “Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva”. Es saku savus ievadvārdus,un pēc tam Aina Poilova, Juris Zemītis un es 
nolasām pa dzejolim. Kopā ar klausītājiem nodziedam “Daugav’s abas malas”, tad 
dzied jaunieši. Piemiņas brīdi nobeidz Ilga ar trompeti. Dziedādami ejam atpakaļ uz 
mājām, kur vēl ilgi dziedam, aplī sastājušies.

Trešdien, 15. jūnijā.

Pa virtuvi šodien saimnieko Zemītis. Galvenais pavārs! Nākamā dienā tur dar-
bojas kāds rakūns, kas pa nakti ielavījies virtuvē, bet bez Jura kulinārā talanta. Viss 
ēdamais pa grīdu.
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Agri no rīta un šad tad pa dienu no Ezermājas dzirdams kaut kas līdzīgs aiz- 
smakušai trompetes skaņai. Ilga atzīstas, ka vainīgā laikam esot viņa.

Kad trompetre sāk skanēt arī pa nakti, mēs nospriežam, ka ar Ilgu būs nopietni 
jāparunā. Labi vien, ka neko neteicām, jo vainīgā izrādījās varde.

Laiks ir ļoti silts, un brīvais laiks tiek pavadīts peldoties, sauļojoties, spēlējot 
bumbu vai strādājot pie lomām.

Andrejs Jansons ir kā ronis, kur vien redz ūdeni, tur iekšā.
Man brīvā laika paliek arvien mazāk, jo ir uzradies viens otrs privātskolnieks. Tā 

kā es par drāmas instruktoru neesmu aicināts, tad mēģinu ieturēt zemu profilu. Šķiet, 
ka vienīgo palīdzību Ņujorkā dzīvošiem aktieriem ir sniegusi Aina Poilova, kuru šad 
tad pa brīvajiem brīžiem dzird dīdam pavārpuikas.

Man liekas, ka instruktorei pašai nebija daudzas lietas skaidras, kā piemēram 
loģiskie akcenti. (uzsvērts galvenais vārds teikumā). Reiz es dzirdu, ko viņa saka, un 
tas ir pavisam “falši”. Es noskurinos un eju tālāk. Kaut arī tā ir mana druva, nav 
mana cūka.

No tā, kā aktieri runā, var redzēt, ka nekāda lugas vai lomu analīze nav no- 
tikusi. Tāda nenotiek arī pa mēģinājuma laiku. Viss tiek pamests pašplūsmei. Mārim 

Garzobju karalis (Uldis Siliņš) ar meitām Saivu un Elku.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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interesē tikai grupējumi, kustība, darbības kontinuitāte, un lai cilvēki runātu un ne-
grieztu dibenus pret publiku. Ar aktieriem viņš nestrādā.

Pie manis pienāk Silvija (Ūja) Padega un saka: “Tev man jāpalīdz!” Sniedzes 
loma nav mazā, bet es nekā negribu darīt bez Māra ziņas. Tā arī Ūjai pasaku. Es 
viņai labprāt palīdzēšu, bet viņai vispirms jādabū no režisora atļauja. Nekas ne-
notiek.

Galu galā runāju ar Andreju. Jā, viss kārtībā. Mārim neesot iebildumi. Un 
tā manā gādībā nonāk abas Sniedzes, Saucējs uc. Bez tiem Andrejs vēl pie ma- 
nis sūta citus aktierus, kas, pēc viņa domām, nerunā kā vajag. Mans brīvais laiks  
aiziet papildmēģinājumos, analīzējot attiecības, ko autors gribējis pateikt, cīnoties 
ar dikciju un balss projekciju. Esmu diezgan prasīgs un neatlaidīgs. Viens otrs manu 
skolu neiztur un sāk no manis vairīties. Es arī nevienam virsū nebāžos. Man daudz 
svarīgāk strādāt ar brīvprātīgajiem un saglabāt draudzīgas attiecības. Sevišķs prieks 
man ir par Sandru Zeidenbergu, kas taisās izvērsties par lielisku Sniedzi.

Manas privātstundas ar Sandru notika Ezermājas dārzā. Mums pievienojās arī 
Laila Saliņa, kas šuj un uzmanīgi klausās, bet nekad man neko neprasa par savu 
lomu. Arī es viņai par Gundegu neminu ne pušplēsta vārda. Galugalā Laila ir mūsu 
prima donna.

Ilga Vītoliņa bija Saucējs. Viņai bija jāsaka tikai pāris teikumi,un uz Andreja  
pieprasījuma viņa bija nodota manās rokās. Ņēmāmies labu laiku, galvenokārt 
strādājot pie balss projekcijas. Ilga man saka: “Nekad nebūtu iedomājusies, ka pie 
pāris teikumiem tik daudz darba!”

Mums nav īsti skaidra Māra darba metode, un tas rada vecāko aktieru star-
pā pārrunas un ņurdēšanu. Vienai aktrisei iznāk ar režisoru pat vārdu pārmaiņa. 
Pēc katra mēģinājuma režisors, mūzikālais vadītājs un choreografe pasaka savus 
novērojumus, un šoreiz arī es, mulķis, prasu atļauju runāt. Būt labāk turējis muti 
ciet!

Es laikam runāju diezgan ugunīgi, jo Māris uz mani skatījās tāds kā izbijies. 
Vakarā man Padega saka: “Es dzirdēju, ka jūs esot pārņēmis Gundegas vadību.” 
Ko? O, mans Dievs! Pirmā doma – man jāiet Mārim atvainoties.

Vakarā atkal aizbraucam mūsu parastā kompānija uz jachtsklubu, un es jūtos tā 
kā labāk.

Atbraucis arī libretists Vilnis Baumanis. Skatītāju mēģinājumos mums nekad ne-
trūkst. Tos cītīgi apmeklē pensionāri.

Kad neesam uz skatuves, jāiet uzlaikot tērpi. Mans karaļa tērps ir tik smags, ka 
pat vezumnieka zirgam ļodzītos kājas.

Pa mūsu istabu iet vienmēr lustīgi, jo ne Juris, ne Ivars nav uz mutes kritis. Šo-
vakar Ivars ir kaut kur dabūjis “Mazputniņu” (bērnu žurnāls) un lasa mums priekšā 
“Kāpēc putniem ir raibas spalvas?” Efekts ir tik graujošs, ka mēs ar Juri aiz smie- 
kliem gandrīz pieslapinām gultu.

Pie manis atnāk ziņa, ka meiteņi sprieduši, ka Siliņš atgādinot pazīstamo film- 
aktieri Paulu Ņūmeni (Paul Newman) un ka viņam tomēr piemītot seksapīls. Vārdiņš 
“tomēr” norāda, ka daži sievieši domājuši, ka nav.
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Kaut arī nometnē ir daudz jaunu cilvēku, nekāda pārošanās nav manāma.

Ceturtdien, 16. jūnijā

Māris mums beidzot izskaidro savu darba metodi: viņš vispirms aranžē visu lugu 
un tikai tad strādā pie detaļām. Es, atceroties savas vakardienas piezīmes, esmu 
gatavs šauties nost.

No tirgus skata nosvītro pusotras lapas. Es spēlēju šai ainā Melno Burvi. Izstrādā-
jam ar Helenu cīņas norisi. Viens cīņas moments prasīja ārkārtīgu precizitāti laika 
ziņā, jo es stāvēju ar muguru pret savu oponentu, kas man uzbruka straujā skrējienā. 
Man bija īstā brīdī jāpagriežas “en face”, tā lai viņa galva pagriezienā uz brīdi būtu 
zem mana pleda (mēteļa).

Pēc smaganējā karaļa tēla man bija jābūt tik vieglam uz kājām kā kaķim.
No sākuma bija paredzēts, ka manu līķi 4 skuķi uz pleciem nesīs pa kāpnēm uz 

augšu. Tas rada grūtības daudzo pakāpienu un manu kilogramu dēļ. “Jūties viegls! 
Jūties tā, it kā tu lidotu!” man Helena sauc.

Tik tiešām šī formula darbojas. Nekad tam nebūtu ticējis. Sākumā skuķi mani 
knapi varēja panest, bet man, pielietojot Helenas metodi, viņi man vienreiz uznesa 
pat līdz pašai augšai. Tas gan notika tikai vienreiz no desmit reizēm.

Beidzot manas mirstīgās atliekas liek iznest pa skatuves sāniem.

Piektdien, 17. jūnijā.

Diena nesākas sevišķi labi. Ivars staigā apkārt kā rūcošs lauva un draud braukt 
atpakaļ uz Losu. Andra, ko Pauls paņēmis zem sava spārna, vēl cīnas ar Gundegas 
dziesmām pie klavierēm un mēģinājumos nedzied. Jāpiemin, ka viņa bija aicināta 
aizpildīt Robiņas vietu beidzamā brīdī. Andrai ir patīkama balss, bet viņa ir tikko 
sākusi mācīties dziedāt, trūkst technikas, kā arī paļāvības, lai tiktu ar grūtajiem 
dziedājumiem galā. Līdz ar to Ivars nevar izmēģināt savus duetus!

Arī Helena ir pagalam sašutusi. Viņa esot nostrādājusi pie tirgus dejas 18 stun-
das un tagad viņai pateikts, ka dejotājiem nav kostīmu, Kāpēc viņai tas nav darīts 
zināms ātrāk? Kas par šīm lietām atbildīgs? Šoreiz ir mana kārta mierināt.

Māris ir dabūjis zāles un izskatās veselīgāks. No sarunām spriežu, ka viņam 
Gundega neko nepatīk, jo lugā nekas nenotiekot, bet kā jau profesionāls cilvēks viņš 
savu nepatiku neizrāda.

Te nu ar Māra muti runā tipiska Holivuda. Darbība, darbība, darbība! Es at-
ceros kādu sarunu. Māris saka: “Brigadere muld!” un rāda man tekstu.

– “Muld? Kāpēc, tu domā, ka viņa muld?“ Viņš saka (gan ne tādiem vārdiem), 
ka viņam tas esot “mambo-džambo”.

Kas ir ar viņu? Mēs esam viena vecuma, latviešu valoda viņam ir laba. Es viņam 
izskaidroju tekstu. “Ā”, viņš saka, “tu nu gan to lietu esi pamatīgi izpētījis.”

Arī ar dzīvi Katskiļos viņš neliekas apmierināts. “Viņi mani atsūtīja uz Sibīriju, 
un to es viņiem nekad neaizmirsīšu. Jo es vairāk domāju par Dzintariem jo tie man 
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vairāk patīk.” To dzird arī Aina, un viņas seja ir pavisam akmeņaina. Nezinu, ko 
teikt. Man te patīk.

Sestdien, svētdien, 18. un 19. jūnijā.

Mēs esam ar melnajiem darbiem galā un seko slīpēšana. Cauru vietu vēl ir 
ļoti daudz. Katrs skats tiek dienā ņemts četras reizes, lai abas grupas tiktu pie 
mēģināšanas. Sākam mēģināt tērpos.

Pie dziedāšanas koris stāv izklaidus aiz neesošām kulisēm un ne pa balsīm. Skan 
labi. Es īsti gan nesaprotu, kur koris stāvēs, kad būsim uz skatuves? Nebūs vietas. 
Aizkulisēs? Bet galu galā Andrejs un Māris nav pirmo reiz ar pīpi uz jumta, gan jau 
par to būs domāts.

Nebija vis. Ņujorkas izrādēs kori aiz skatuves knapi dzirdēja, visur bija kāda 
lupata vai siena priekšā. Dziedājām pie monitora. 

Indianopolē izmēģinājām dziedāt no skatuves sāniem, kur bija tādas kā ložas, 
tieši publikai. Nebija labi. Atpakaļ pie monitora. Kad es par neizdevīgo kora iz- 
vietošanas situāciju minēju Mārim, viņš man atbildēja apmēram tā: Ja kāds ir tik 
dulns, kas piebūvē ar butaforijām visu skatuvi, ko es tur varu darīt. Tas dulnais bija 
Dajevskis. Šodien, pārlasot Jansona vēstuli, tur minēts, ka Dajums plēsis matus, jo 
nav varējis ar Māri sazināties.

Ieradusies Emma Slaktere, profesionāla teātra friziere jau no Merbekas laikiem, 
un viņas prātīgajās rokās mūsu parūkas un bārdas sāk pēc kaut kā izskatīties. Kaut 
mums Sidnejas latviešu teātrī tāda būtu!

Pirmdien, 20. jūnijā.

Svarīgs izšķiršanās brīdis. Šodien Andrejs un Māris pārbaudīs Andras 
dziedāšanu. Viņa ir manāmi satraukusies. Es pieeju klāt un novēlu “Hals und  
Beinbruch!” (Lauz kaklu un kāju! Teātrniekiem nekad nevēl labu izdošanos. Jā, mēs 
esam māņticīgs bars!)

Vēlāk mums paziņo, ka Laila dziedās Gundegu visās izrādēs, bet Andra veiks vi-
sas Gundegai paredzētās dejas un būs Lailas aizvietotāja (understudy). Mēs, sevišķi 
Ivars, atviegloti uzelpojam, jo nu vismaz ir skaidrība. Arī Andrai, šķiet, slogs nokritis 
no pleciem. Viņa turpina mēģināt Gundegas lomu un arī vairāk dzied.

Viņai daudz palīdz Pauls Berkolds, Andras nākamais dzīves draugs.

Otrdien, trešdien, 21. un 22. jūnijā.

Maļam, kā saka, ar visiem ganģiem. Māris apsveic Žņaudzēju (J. Zemīti) ar 
iekrišanu Ņujorkas skatuves orķestra bedrē. Acīmredzot, Juris cīņas skatā pārkāpis 
uz grīdas novilkto līniju.

Helena cīnas ar Māri par piemērotāko deju Brusubārdas pils skatā. Māris grib 
čigānu deju, Helena – ko citu. “Es ar viņu vairs nekad nestrādāšu! Viņš pret mani 
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ir rupjš!” Helena man paziņo. Es iedomājos nākamo Gundegas uzvedumu Kanberā, 
un man gandrīz apstājas sirds. Bez Helenas mēs nevaram iztikt. Kas te īsti notiek? 
Šī jau ir otrā persona, kas saka, ka vairs ar Ubānu nesadarbosies. Bet laiks dziedē 
visas brūces.

Vairs nevaru atcerēties, kad īsti notika Jāņu svinēšana “Rotā”, kur, nobeiguši 
mēģinājumu, arī mēs sirdīgi piedalījāmies. Caur Ventas Černokas laipno roku, 
mums ir rezervēts galds. Drīz gundegieši pārņem danču laukumu.

Pauls ar lielu ozola vainagu galvā jau svingo pa dejas grīdu. Pat es tieku ierauts 
dejas vilnī. Pārliecinu savu gadījuma partneri, ka nu jau pietiks – jāatpūšas. Kur tev, 
Dieviņ! “Uļdi, es gribu dejot vallsi”, kāds man pie pleca saka mīkstā zviedru mēlē 
– Ieva Millere. Lai atkal lai netiktu nosaukts par “partī pūperu”, aizeju dejot. Prasi, 
vai kāda jauna meitene mani vēl manā mūžā uzlūgs? Pēc valša atkāpjos uz krogu.

Drīz ejam mājās. Rīt darba diena. Paulu Andra jau aizvākusi uz mājām pirms 
laika. Drošs paliek drošs, ka nenoklīst neceļos.

Ceturtdien, 23. jūnijā.

Māris izsniedz apbalvojumus (zvaigznītes) par pēdējo mēģinājumu. Vienai no 
aktrisēm piešķir melnu zvaigznīti, un tas ienes ansamblī nepatīkamu disonanci. Man 
liekas, ka rājiens nav pelnīts. Situāciju labo Laila un no savas puses piešķir “zelta” 
zvaigznīti. Ansamblis viņai pievienojas ar skaļiem un ilgiem aplausiem.

Braucam uz Ņujorku. Es ar Honkiju apmetamies pie Gunas Munteres. 
Dzīvojam bagātnieku rajonā. Izrādās, ka brauciens no nometnes nav bijis bez  

Mēģinājumā Katskilos. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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starpgadījumiem. Ivara Slokenberga vadītais trailers pie Ņujorkas sarīkojumu zāles 
atpakaļ gājienā uzskrējis virsū kādai mašīnai.

Piektdien, 24. jūlijā.

Pirmais ģenerālmēģinājums uz skatuves. Vispirms dziedāšanas mēģinājums ar 
orķestri. Sākam ģērbties un grimēties. Par to gādā Ramona Kļaviņa, Zinta Poilova 
ar palīdzēm, kam līdzi lielas kastes ar visādiem smiņķiem, zīmuļiem un pindzelēm. 
Man liekas, ka pirmā reizē es nogrimējos pats. Kļaviņa gan uz mani tā domīgi 
skatījās, bet neko neteica. Es ātri konstatēju, ka mans grims, salīdzinot ar meiteņu 
grimētiem, ir par vāju. Turpmāk es noriju lepnumu un, kā saka, atdevos Ramonai, 
lai pindzelē arī mani.

Ģenerālmēģinājums paiet bez lieliem starpgadījumiem, bet ieilgst. Lai nebūtu 
jāpiemaksā orķestrim virstundas, izmēģinam kopā ar orķestri tikai pirmo cēlienu.
Pagājušajos ASV Dziesmu svētkos Homo Novus izrāde ieilgusi 2 minūtes pāri salīg-
tajam laikam, un tāpēc orķestrim bijs jāpiemaksā $ 2000.

Aija Auziņa ir sastiepusi muskuli un nedejos. Gaismo brāļi Zālīši.
Ar gaismām Māris ir pavisam neapmierināts. Skatuve izskatoties kā pastkarte. 

Mēs ejam mājās, bet Māris turpina cīnīties ap lampām. Liekas, ka nekāda iepriekš 
izstrādāta gaismas plāna nav, un eksperimenti prasa laiku.

Mums katram Gita Padega izsniedz vienu Gundegas tējkreklu. Uz krekla Dajev- 
ska zīmējums. Izskatās ļoti krāšņi.

Sestdien, 25. jūnijā.

Pirmizrāde. Uzstājas A grupa. Publika ļoti vēsa. Smieklu tikpat kā nemaz. Lai arī 
nekādi podi netiek gāzti, izrāde neko laba nav. Zāle nav liela, apmēram 500 skatītā-
jiem. Mēs vēl neesam iegājuši pareizajā spēles ritmā, bet tas nāks.

Pie mums ģērbtuvē ienāk Hilda Uršteina no ASV teātra Vašingtonā. Arī Vilnis 
Baumanis no zāles noskatījies savu roku darbu.

Svētdien, 26. jūnijā.

Dienas izrāde. Atmosfera ir daudz mierīgāka kā vakardien. Šodien Māri dzied 
Ivars Mičulis. Publika ir daudz atsaucīgāka, un mēs arī spēlējam daudz labāk.

Vakarā pie Zeidenbergiem viesības. Saradušies gandrīz visi gundegieši. Sēžam 
peldbaseina malā un runājamies.

Uzzinot, ka Elīnai šodien dzimšanas diena, Daina un Venta viņu sagrābj azi 
rokām un kājām, skaitīdamas: “Viens, divi, trīs, četri...” Es neticu līdz pēdējam 
brīdim, ka viņu sviedīs baseinā, bet, acīmredzot. Honkijs zina labāk un pie skaitļa 
divdesmit sāk turēt ciet degunu. Pie tikko sasniegtā gadu skaitļa gaviļniece ielido ba-
seinā ar visām drēbēm. Pēc brīža ar skuķu gādību turpat ielido Kārlītis, kas savkārt 
mēģina dabūt baseinā abas meitenes, kas viņam arī izdodas. Peldoņu vidū redzams 



359

Andrejs – viens no nedaudzajiem, kas peld peldbiksēs un bez citu palīdzības.
Honkijs ir atkal ticis pie sausām drēbēm. Mēs viņai nodziedam “Daudz baltu  

dieniņu”. Esmu izrunājis rīkli sausu, un mājās iešanas stunda mani pārsteidz de-
jojam ar Ūju un Sandru disko. Es ceru, ka neviens mani nenofotogrāfēja, jo disko 
dejas noteikti nav mans forte.

Honkijs paziņo, ka viņa paliks. Mēs braucam ar Gunu vieni. Līdz Ņujorkai garš 
ceļš. Kā Honkijs tiks mājās? “Lai brauc, kā var”, Guna saka.

Pirmdien, 27.jūnijā.

Brīvdiena. Honkijs pārrodas mājās galīgi klibs ar noberztām kājām, Gājusi no 
vilciena stacijas nepareizā virzienā.

Nākamās dienas paiet atpūšoties viemīlīgajā Munteru mājā.
Helena Simondsena rīko Menhetenā pie sevis kokteiļpartiju, bet es neaizeju.
Iepazīstos ar internacionāli pzīstamo karikatūristu Māri Bišofu, kas ir Gunai kas 

līdzīgs “boifrendam” un ieraugu pasaules lielāko zemeni olas lielumā. Tās pārdod 
tirgū.

Trešdien. 29. jūnijā.

Mēs ar Elīnu mainām dzīvokļus. Braucam ar Gunu, velns zin uz kurieni, kur 
mūs savā mašīnā paķer Andrejs Jansons un mūs izlādē Ņūdžersijā pie šī vakara 
saimnieka Imanta, lai rīt ar viņu brauktu uz Dziesmu svētkiem, Tā kā Imants vēl nav 
mājās, un viņa sieva ir amerikāniete (ļoti patīkama dāma), mēs ar Honkiju aizejam 
pastaigāties, lai nemaisītos pa kājām. Nopērkam sviestmaizes, sēžam parkā un kārtī-
gi ieturamies.

Agri no rīta atbrauc Ramona Kļaviņa, Saliņš (Laila Saliņa) un Ieva Milllere. Vēl 
brauc līdzi Imanta meita Laura.

Esam gandrīz izbraukuši cauri Pensilvānijai, kad ieva atceras, ka viņa atstājusi 
savu Gundegas pavadones blūzi Saliņu mašīnā Lailas pagalmā. Māja noslēgta, un 
tur neviena nav. Tiek izstrādāts ļoti sarežģīts blūzes atgūšanas plāns. Vai to dabūja 
atpakaļ vai nē, es nezinu. Vismaz Ieva pa skatuvi plika nestaigāja.

Vakarā starp pieciem un sešiem esam Indianopolē. Forši dragāts! Mani, Hon- 
kiju, Ramonu un Ievu izlādē pie viesnīcas, kādus 30 blokus no svētku vietas. Saliņš 
aizbrauc dzīvot pie radiem.

Mūsējie ir jau priekšā. Ieeju man paredzētajā istabā, kur jādzīvo 4 cilvēkiem un 
konstatēju, ka tur ir tikai 2 gultas, kas ir jau aizņemtas. Skapīši mazi, kur drēbes 
nolikt nav. Es pieprasu viesnīcas ierēdnim atsevišķu gultu. Tādas neesot.

Arī pārējie ar dzīvošanu ir neapmierināti. Dažas meitenes guļ uz grīdas. No-
lemjam, ka jārunā ar Gitu Padegu. Ja neko citu, tad vismaz katrs savu gultu esam 
pelnījuši.

Noīrēju pats savu istabu un pie manis kā apakšīrnieces ievācas Honkijs un Ra-
mona. Es guļu viens, skuķi kopā.
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Aizstaigājam uz Haijata viesnīcu, kur ir informācijas centrs. Nopētu personīgo 
ziņu dēli. Atmiņā palicis ziņojums, kas skanēja apmēram tā: “Gorbij, zvani tūlīt uz 
mājām! Ziepes! Raisa.”

Piektdien, 1.jūlijā.

Mēģinājums ar orķestri un pēc tam uz skatuves. Atkal jāgrimējas. Māris man 
iespiež rokā pāris fotogrāfijas, ko ņēmis pa izrādes laiku.

Tērpi visi izlikti savās vietās. Par to gādājusi Anda. Nesamaksājams sievišķis!
Izrunājam ar Gitu apmešanās lietas. Lēmums – ja vēl vajadzīgas papildistabas, 

tad rīkotāji (Ņujorkas koris) par tām maksās.
Pēc mēģinājuma Māris turpina cīņu ar apgaismotājiem. “Tie veči negrib mani 

klausīt”, viņš saka un dodas atkal uzbrukumā. “Es esmu ar gaismām strādājis 20 
gadus! Kāpēc netiek lietota tā lampa? Un tā?” Galu galā gaismas izdodas lieliskas. 
Zāle milzīga – pāri par 2000 sēdvietu. Akustika laba.

Sestdien, 2. jūlijā.

Mūs no viesnīcas uzķer Andrejs. Braucam 8 cilvēki viņa samērā mazajā mašīnā. 
Ļoti sardiniska sajūta!

Šovakar Māri spēlēs Ivars un Sniedzi – Sandra. Zāle nav izpārdota. Publika at-
saucīga. Dajevska dekorācijas, kā vienmēr, saņem ar aplausiem.

Solo dziedājumos pirmo reiz ieviešas pa kļūmītei, resp. Ivaram  uznāk “melnais” 
un aizmirstas dziesmas vārdi. Nabaga Ivars! Tā man notika ievadārijā Homo Novus. 
Man personīgi šī ir līdz šim labākā izrāde.

Starpbrīdī nonāk ģēbtuvēs Reinis Birzgalis no Bostonas ansambļa. Prieks viņu 
atkal redzēt pie labas veselības. 1972. g. mēs abi ar Reini ar izkaptīm nopļāvām 
“Piesaulē” veselu pļavu, kur pulcēties Jāņu bērniem.

Aizbraucu pēc izrādes pie Ilgas un Jura Freijiem. Nopļāpājam līdz agrai rīta 
stundai.

Svētdien, 3.jūlijā.

Pēdējā izrāde. Zāle pilna stāvgrūdām. Publika ļoti atsaucīga un jūsmīga. Tas 
paceļ arī mūs. Pat es pēc sava īsā sākuma skata, noejot saņemu aplausus, neska-
toties uz to, ka vienā teikumā samuļļāju tekstu.

Burvja lomā man gandrīz notiek nelaime. Uz melnā paklāja paslīd kāja, gan tikai 
uz sekundi, bet man izdodas slīdēšanu apturēt. Publika to pat nepamana.

Tirgus skatā sensācija rada Ilga ar savu uguns rīšanu. Nujorkā to neatļāva uguns 
drošības noteikumi. Viss iet kā pa diedziņu, un pie klanīšanās publika ir piecēlusies 
kājās.

Pēc beidzamā priekškara mežonīga bļaušana. Cauri! Darbs pabeigts!
Jauni prieka saucieni, kad mums paziņo, ka varam iet uz balli par brīvu.
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Man šķiet, ka mēs darba beigas arī turpat attiecīgi atzīmējām. Man vēl tagad ir 
strīpainā Alkatraza cietumnieka cepure, ko speciāli šim gadījumam biju nopircis.

Epilogs.

Ko lai vēl stāstu? Dažus vārdus par šī darba darītājiem? Labi.
Vispirms par Andreju Jansonu. Man viņa mūzika patika. Bez Andreja kā  

dzinējspēka šis uzvedums nekad nebūtu noticis. Viņš bija Gundegas dvēsele.
Mārs Ubāns bija vienīgais, kas no latviešu režisoriem varēja šāda veida darbu 

veikt. Varbūt vēl varētu minēt Baņutu Rubesu. Gundega nenokrita no gaisa. Māra 
darba metodes var patikt vai nepatikt, bet neviens nevar apšaubīt viņa panākumus.

Ap Evalda Dajevska vārdu vijas jau zināma aura. Nekad viņš ar savām dekorāci-
jām nav publiku piekrāpis un nepiekrāpa arī šoreiz.

Vilnis Baumanis savu darbu paveica labi. Man patika viņa dziesmu teksti, un šai 
ziņā es esmu superkritisks.

Reti, kad tiek minēti melnā darba darītāji. Cik labi, ka mums bija tādi cilvēki 
kā Elina Ozoliņa (Honkijs). Herberts Krasts, Anda Saliņa-Pirvica, Emma Slak-
tere, Ivars Embrekts, Lidija Bālēna, Mirdza Ozoliņa, Ramona Kļaviņa, brāļi Zālīši 
uc. Kur tad vēl Padegu ģimene – adminstratore Gita, Māra, Ilze. Padegi nav tikai 
ģimene, tas jau ir iestādījums.

Ivars Mičulis, neskatoties uz mazliet smaganēju runāšanu, izveidojās par  
efektīvu Māri. Viņš bija citādāks nekā Pauls, bet ne sliktāks. Ivaram liktenis bija 
iespēlējis sliktas kārtis. Tākā viņam trūka savas partneres, tad viņa dziedāšana līdz 
pilnībai nedabūja atplaukt.

Paulam Berkoldam ir labas aktiera dāvanas un spīdoša balss. Viņa dueti ar Lailu 
bija šī uzveduma kalngals. 

Laila Saliņa – skaista Gundega ar skaistu balsi. Es maz ko esmu rakstījis savās 
piezīmēs par Lailu kā cilvēku. Saliņš bija velna pulveris! Draudzīga, koleģiāla, bet 
nebaidās teikt, ko domā.

Abas Sniedzes bija ļoti atšķirīgas – Ūja vairāk pilsētnieciskāka nekā Sandra. 
Zeidenbergas priekšrocība bija arī dabīgie mati. (Uz manu ierosinājumu Sandrai 
piešķira PBLA atzinības rakstu par Sniedzes tēlojumu.)

Mans vecais sābris Juris Zemītis bija vienu brīdi paredzēts izrādes vadītāja lo-
mai, bet par laimi atradās Ivars Embrekts, pats piedzīvojis aktieris. Kas tas būtu 
bijis izrādei par zaudējumu! Juris ir viens no labdabīgākajiem un izpalīdzīgākajiem 
cilvēkiem, kādu man ir bijusi laime pazīt, un viņš bez runāšanas būtu darījis visu, ko 
viņam liek. Viņa Žņaudzējs bija mazliet komisks un galma kungs – šedevrs. Tā tikai 
Zemītis to var nospēlēt.

Pavisam aizmirsu galvgalā pieminēt Helenu Simondsoni. Arī viņai ir lieli nopel-
ni, ka uzvedums tik labi izdevās. Laba sava aroda pratēja ar brīnišķīgu hunora izjūtu.

Mani imponēja arī Mārtiņš Parņickis (pazīstama aktiera atvase), kas bija iz-
veidojis interesantus, kariķētus tēlus. Viņam nēsāja ļoti īpatnēju frizūru: mati ap-
griezti tā it kā frizieris pa griešanas laiku būtu viņam uzlicis podu uz galvas.
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Daudz jauniešu bija ar izcilām balsīm. Viens otrs, kā piemēram Baiba Ozola, 
bija pelnījis lielākas lomas. Bet tas viss pieder pagātnei. Laiks domāt par nākotni.

Manās rokās ar Andreja gādību nonāca arī pavārpuikas. Es viņiem teicu: “Ja jūs 
mani klausīsit, jūs dzīvosit vienos aplausos”, bet Paulam Raudsepam (tagad viens 
no bijušiem “Diena” redaktoriem), kurš jau uzskatīja sevi par aktieri ar stāžu, visi 
mani norādījumi nebija pieņemami, un tas manu entuziasmu stipri atūdeņoja.

Ko es vēl atceros? Abas zviedrietes dzīvoja uz ļoti ierobežota budžeta, var jau 
būt, ka pusbadā nebija, bet pieklājīgi paēdušas arī nē. Es ielūdzu abas viesnīcā uz 
vakariņām. Norunātā laikā abas nav. Gaidu, gaidu. Beidzot ieskrien, jā, burtiski 
ieskrien abi skuķi aizelsušies viesnīcas foajē. Aizkavējušās.

Kur Ieva ir tagad, nezinu, bet Ilga 40 gadu vecumā mira ar krūšu vēzi, atstājot 
vīru un divus bērniņus. Žēl, tik žēl. Būtu gribējis viņu vēl kādreiz satikt. (Siliņš U. Ak, 
kungs un ķēniņ, ko tu izdomā! JG, 1988. g., Nr. 170.)

***

Eju uz G. Griezes lugu. Par pašu lugu, no kuras atceros tagad tikai vienu skatu, 
es neko neteikšu, jo, kā Reinis Birzgalis mēdza teikt: “Vārna vārnai acīs neknābj.” 

Lielākais “šoks” bija skatuves darbinieku arodbiedrība, kas uzvedumu padarī-
ja nebaudāmu. Bija paredzētas ātras dekorāciju maiņas, ko vajadzēja veikt pašiem 
aktieriem publikas priekšā, bet to nepieļāva arodbiedrības noteikumi. Maiņas veica 
skatuves strādnieki, un tas lieliski izjauca atmosfēru. Velns viņus parāvis ar visu 
arodbiedrību!

Pēc izrādes Grieze pilnīgi staroja. Vakarā Freiji un režisors Gunārs Vērinieks 
atnāca pie manis uz viesnīcu.

***

Pēc svētkiem braucu līdzi Freijiem uz Toronto, no turienes uz Šova teātra festivā-
lu Niagara Falls, kur mani savukārt uzķēra sievas māsa Dr. M. Zīle un atveda pie 
sevis uz Lansingu. No turienes uz Bostonu pie E. Pūces, un tad – uz Londonu.

***

Atskaņas.

Vēstule no JG redaktora L. Zandberga:

Ak, kungs un ķēniņ,
Paldies Tev par visām dāvanām un šo dāvanu žēlīgu dalīšanu.

Uldi!
Sūtīšu Te izlietotās un neizlietotās Gundegas bildes atpakaļ uz Austrāliju. Tāda 
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laikam bija Brigitas vēlēšanās. Kas jauns ķengurzemē? Vai raksti jaunu lugu?
Plānojam 1989. g. publicēt Tavus Akmeņus. Vai Tev būtu pa bildītei no šīs lugas 

izrādēm dažādos latviešu pagastos un kontinetos?

No A. Jansona 11. jūlijā:

Nepaguvu no Tevis tā īsti atvadīties – uz svētku beigām skrējām visi pa kaklu, pa 
galvu. 

Gribu izteikt visdziļāko pateicību par Tavu piedalīšanos Gundegā. Tavs kara-
lis bija nepārspējams, kā to rādīja publikas atsaucība. Tik profesionālu spēlēšanu 
latviešu publika nebija ilgi redzējusi un to attiecīgi novērtēja. No savas puses esmu 
laimīgs, ka nāci palīgā  celt gaismā manu sāpju bērnu arī citur trimdā. 

Zemītis raksta, ka Gundegas plāni Kanberas KD ejot uz priekšu. Lai nu labi 
izdotos. Esot jau norīkoti palīgrežisori un citi līdzstrādnieki, kuri mums šeit pietrūka. 
Ja laicīgi katram  savs darbs un uzdevums zināms, varēsim izvairīties no kļūmēm, 
kādas piedzīvojām Katskiļos.

Vēstule arī no LARA’s priekšnieka, rakstnieka K. Zvejnieka:

Sveicināts, Uldi Siliņ!

Nupat izlasīju “Jaunajā Gaitā” Jūsu interesanto “Ak, kungs un ķēniņ”, piezīmes 
par mūzikālā teātra “Gundega” tapšanu. Es Gundegu, diemžēl, dabūju redzēt tikai 
ģenerālmēģinājumā Indianopolē. Tā kā man ar sievu bija jābrauc mājās tūlīt pēc 
kopkora koncerta, tad ģenerālmēģinājums bija vienīgā iespēja Gundegu redzēt.

Pauls Berkolds, man labs draugs (starp citu, viņš man šorīt telefonsarunā teica, 
ka viņš ar Andru oficiāli saderinājies, rudenī būšot kāzas) izgādāja iespēju ar A. Jan-
sona atļauju noskatīties ģenerālmēģinājumu. Un jāatzīstas – biju vīlies. Vienīgais, 
kas īsti patika bija otrā drauga Dajuma (no DP laikiem Augustdorfā) dekorācijas. 
Manuprāt, tā bija galvenokārt režisora vaina.

Varbūt īstā izrādē tas citādi, bet ģenerālmēģinājumā pārsteidza, cik sekli un bez 
kādām jūtām spēlēja Gundega – Laila Saliņa. Sagaidīju no viņas pārvēršanos no 
lepnās, spītīgās princeses pazemīgā, Māra mīlošā Gundegā beigās. (Brigaderei tā 
pati “Taming of the Shrew” tēma, kas Šekspīram), bet nekā.

To vajadzēja režisoram redzēt, bet arī Jūs savā rakstā pieminat, ka Mārim  
Ubānam galvenokārt interesējuši masu skati. Ja Māris Ubāns domā, ka viņam pie 
“Gundegas” jāpieiet tāpat kā Jānim Muncim kādreiz pie “Atdzimšanas dziesmas”, 
tad viņš maldas.

Šķiet, Jūsu rakstam arī skan cauri tāda kā neapmierinātība ar Ubāna režiju, bet 
Jūs viņam pieejat tā kā smalkiem cimdiem rokā, lai nevienu neapvainotu. Tas arī 
saprotams, kāpēc.

Tas nu tā. Šīs pārdomas ierosināja Jūsu raksts. Galvenokārt rakstu Jums kā  
LARRA’s priekšsēdis.
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(Žēl, ka nesatiku Jūs, kad pagājušā oktobrī viesojos Austrālijā. Kā jau varbūt 
būsit dzirdējuši, no 23.–30. jūnijam Kalifornijā, pieslēdzoties Rietumkrasta Dziesmu 
svētkiem, notiks LARRA’s Rakstnieku nedēļa (RN), kurā pirmo reiz piedalīsies arī 
viesi – rakstnieki no Latvijas.

Būs arī, kā parasti, RN dažādas ievirzes – semināri rakstniekiem dzejā, prozā, 
drāmā un žurnālistikā. Drāmas ievirzē piedalīsies Māra Zālīte, Aina Vāvere, Gunārs 
Grieze un jādomā arī taču Anšlavs Eglītis, kas turpat dzīvo. Tad nu gribu Jūs lūgt 
personīgi LARRA’s vārdā arī šinī drāmas seminārā piedalīties.

Iespējams, ka no Latvijas atbrauc arī Pēteris Pētersons. Ja Jūs tur arī būtu klāt, 
tad šis drāmas seminārs būtu viens no spēcīgākiem šinī Rakstnieku nedēļā. Mūsu 
drāmatiskā rakstniecība prasīt prasās pēc jauniem pienesumiem. Teātra grupas 
pastāv, bet nav jaunu lugu, ko spēlēt, varbūt šis seminārs domu pieredzes izmaiņā  
dos jaunus impulsus, jaunas iedvesmes drāmatiķiem.

(...) Ja esat braucējs, pieteicaties man.
Redzēju Portlandē Jūsu “Kade pārnāksi, bāleliņ”. Brīnos, ka šoreiz nekā ar Sid-

nejas trupu neatvedāt ciema kukulim.
Teikšu uz redzēšanos Losandželosā, resp. Long Bīčā.

MANA PIRMĀ VĪRA OTRĀ SIEVA

Tā manu sievu uz skatuves, Liju Veikinu nodēvēja Ilze.
Es rakstu par Liju Veikinu Jaunajā Gaitā:

Mūsu mēģinājums Anglijas uzvedumam ir beidzies. Lijai pēc 40 minūtēm sākas 
otrs. Sidnejas Latviešu nams ir kā skudru pūznis. Jaunieši uz pāris stundām atvēruši 
restorānu. Atlikums par labu Helsinku grupai.

Uz skatuves Stratfildas operešu ansamblim ģenerālmēģinājums. Taures, bungas 
un dziedāšanas. Laikam Čigānu barons, jo pa koridoriem klīst apkārt lieli un mazi 
čigāni.

Augšštāvā iekārtojusies kāda austrāliešu sekte. Pa reizēm atskan gaudulīga 
runāšana un  vēl gaudulīgāks Āllelūjā. Varētu iet mājās, bet atceros Brigitas Siliņas 
vēstuli: “Fuer wos Tu klusē?

Kas tās par būšanām vai nebūšanām, ka no Austrālijas teatrāļiem JG ne- 
pienāk nekādas ziņas??! Kā no Jums kautko izspiest? Lūgties, draudēt, sapurināt? 
Maksāt?” Šim teikumam seko trīs rindas mefistofeliski smiekli mašīnrakstā.

Man jāatzīstas, ka es laikam vājuma brīdī tiku solījies kaut ko uzrakstīt par 
Veikinu, bet es cerēju, ka Brigita to būs aizmirsusi. Nekā! Redziet, kur sieviete var 
novest vīrieti, ja viņš par daudz viegli saka jā.

Un tad drauds vēstules beigās! “Ja Tu teiksi “nē”, tad visus Laimoņa nedarbus 
novelšu uz Tavu vārdu,” un tas jau ir vērā ņemams drauds.

Nu viens gauži nešpetns sievišķis! Lai nu Laimonim citur kā, bet ar sievu viņam 
nav laimējies.



365

Liju ir viegli intervēt. Viņa runā lēni, apdomājoties, tā kā visu var labi pierakstīt. 
Nemanot ir pierakstījusies lapa pēc lapas. Es tās intervijas beigās saskaitu – veselas 
piecas! “Velns, Tu gan vari muldēt!”

Ar aktrisēm jārunā par teātri. Kas? Kur? Kā?
Pirmo teātri redzējusi Salacgrīvā, kad atbraukusi pie vecās mātes. Kas par lugu? 

Kas to vairs var atcerēties. Brālēnu un māsīcas līduši aiz garlaicības zem krēsliem 
un gribējuši iet mājās mazgāt matus, bet Lijai paticis.

Vecāki bijuši lieli teātra gājēji. Tēva brālis Felikss Veikins – operdziedonis Na-
cionālā operā. “Traviatā” noraudājusi sarkano barjeru gluži melnu. Atceras Zīverta 
“Minhauzena precības”, “Nauda”.

Ļoti iespaidojis “Sprīdītis”. Meža skatā redzamas bijušas lielas zemenes. Sprīdī-
tis gulējis pils pagalmā pār krūtīm sakrustotām rokām, lai pasargātos no ļaunuma.

“Es vēl šodien guļu ar sakrustotām rokām pār krūtīm. Tas nav nekas reliģiozs, 
drīzāk mistisks,” saka Lija.

Es tam ticu, man ar Lijas mistiku ir bijusi daudz darīšanu! Vai jūs kādreiz esat ar 
viņu gājuši kopā pa ielu? Tas ir īstais negals! Nedrīkst iet stabam, kokam, autobusa 
pieturas zīmei pa otru pusi, tā lai tie paliek starp Liju un jums. Vai nu viņa velk jūs 
atpakaļ savā pusē vai pati pāriet jūsu pusē. Esat mēģinājuši kādreiz uz skatuves 
svilpot? Nemēģiniet!

– “Gribēji jau toreiz kļūt aktrise?”
– “Nē. Es labi zīmēju. Bija vienīgais bērns un daudz nebija ko darīt. Zīmēju. 

Gribēju mācīties zīmēšanu, bet māte bija praktiska sieva un teica, ka jāmācās kaut 
kas noderīgs. Ai, ja tikai katrs varētu attīstīt savu hobiju (vaļas prieku) un padarīt to 
par savu darbu! Ja varētu dzīvot vēlreiz!”

Lija, cik nu laiks atļauj, zīmē arī vēl tagad. Viņas darbi ir ļoti krāšņi, mazliet 
komiski un radniecīgi Kovaļevskai. Šis talants ir lieti noderējis skatuves darbā. Ap-
stākļu spiesta viņa ir gatavojusi arī dekorācijas.

Lija atstāj Latviju 9 gadu vecumā un nonāk Oldenburgā, kur vēlāk nodibinas 
dīpīšu opera ar Paulu Brīvkalni, Margu Vitāni, Dzintaru Veidi u.c. Darbojas arī 
teātris, kur strādā Vaira Plūme, Valdemārs Pukats.

– “Sports mani neinteresēja. Gāju skatīties mēģinājumus.”
– “Spēlēji arī pati?”
– “Tikai skolas uzvedumos. Nebija nekas liels.”
Vēl arvien nekādu ambīciju kļūt par aktrisi. Taču stāvoklis strauji mainās, kad 

Lija nonāk Sidnejā. Vēl arvien aizkulisēs, bet jau stipri tuvāk rampas gaismai.
Sufliere Zīverta “Tvanā”, tad nosuflē vēl vienu lugu. Nevis šā tā, bet ar izteiksmi. 

Dzīvo līdzi visam, kas notiek uz skatuves.
Skatuves debija pienāk Vulfa “Sensācijā”, kur viņa aizstāj izrādē kādu iztrūk-

stošo. Jāsaka tikai divi teikumi, bet uztraukusies līdz nāvei. (Patiesībā, nekas nav 
mainījies, tikai runājamā tagad ir daudz vairāk. Kempinska “Duets vienai personai” 
Lijai bija 95% no visa lugas teksta, kamēr es sēdēju aiz galda un rakstīju receptes. 
Viņa spēlēja tagad jau mirušo čellisti Duprē, es – ārstu.

Festivālā kāda viešņa no Latvijas mūs aicināja šo lugu spēlēt Rīgā. Viņa varot 
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izkārtot.
Bet es novirzos no temata. Lija vēl arvien pirms izrādes nervozē. Uz izrādi viņa 

ierodas 3 stundas pirms sākuma. Varbūt tieši šī nervozitāte ir viņas dzinējspēks,  
enerģijas avots.

Kad jaunieši uzved Brigaderes “Maiju un Paiju”, Lija spēlē Plasku un pieteic 
savu klātbūtni latviešu teātra pasaulei.

Ronītis bija nolicis aizkulisēs brendija pudeli un teica: “Tas visiem, kam vien va-
jag uztaisīt dūšu. Man vajadzēja. Biju pārbijusies. Uzeju uz skatuves un pēkšņi redzi, 
ka man aka nāk virsū. No tā laika es pirms izrādes neesmu šņabi mutē nēmusi.”

Un tad jau paliela loma Kārkliņa “Sarkanvīnā”. Mēs abi ar Liju spēlējām otro 
mīlētāju garnitūru – raksturlomas. No tā laika cik neesam kopā spēlējuši! Mums ir 
bijuši bērnu jūra – bet neviens nav īsti padevies. Tā nebija mūsu, bet autora vaina. 
Mēs ar Liju varētu droši svinēt savu skatuves 25 gadu laulības jubileju. Mana sieva 
sauc Liju par “mana pirmā vīra otrā sieva”.

Vēl Anuīla “Satikšanās Sanlisā”, Blaumaņa “Trīnes grēki”, kur Lija spēlē Madi 
un gadus vēlāk – Trīni.

“Es nekad neesmu spēlējusi dāmas, vienmēr tikai raksturlomas. Sākuma gados 
bija jāiet uz Zemgales un Gulberga mājām uz balss vingrinājumiem. Salika mums 
ar Irisu Akmeņkalni smagas grāmatas uz pakrūtes. Tas ir tas tuvākais drāmatiskiem 
kursiem, kas man ir bijis. Acis ieplētusi skatījos, kā tās lietas jādara. Gāju ar prie-
ku.”

Brigaderes “Lolitas brīnumputns” Lija atkal aizstāj vienu no prima donnām. No 
šī brīža viņa vairs otro vijoli SLT nespēlē.

Sešdesmito gadu sākumā Lija iet uz interviju iestāšanās pārbaudījumam NIDA 
(National Institute of Dramatic Arts).

“Toreiz man bija jau 27 gadi. Par vecu. Teica, lai meklēju aģentu un daros tālāk.”
Lija sadabū sev aģentu, bet, ja nav pazīstams vārds, tad aģents neko lielu nedara. 

Tikai ievāc 10%. Meklējas pati un tiek iekšā ziepju operās – “Divorce Court”, “Doc-
tor’s Case Book”, “Linkman” un vēl vienā.

“Es nekad neesmu jutusies tik vienmuļa kā toreiz, kad bija jāiet uz filmēšanu. 
Neviena pazīstama, Gribējās mukt, bet tomēr izturēju. Mans plus bija, ka es varēju 
raudāt uz  pasūtinājumu. Nezinu ko teikt? Es tik raudu. Bet tad skuķis (meita Erika 
Polikevica) tai laikā vēl bija mazs. Es arī sāku strādāt par zobu techniķi.

Vēl angliski esmu spēlējusi Brechta skečos, ko rež. Egils Ķipste bija izvēlējies 
par savu NIDA diplomdarbu. Ar to piedalījāmies arī amatieru konkursā. Es dabūju 
balvu par labāko raksturlomu.”

– “Vai drāmatiskās izglītības trūkums ir atstājis lielu robu?”
– “Es spēlēju instinktīvi. Bieži instinktīvi pareizi. Man ir vienmērt bijusi ārkārtī-

ga pazemība pret teātra darbu. Es nekad neesmu ne totāli droša, ne apmierināta ar 
to, ko daru. Man vislabāk patīk drāma, bet laikam vislabāk padodas komēdija. Man 
patīk komēdija “iz dzīves”. Ar apakšstrāvojumu. Par traģisko arī der pasmieties. 
Piemēram Vilisa “Sieviete rīta svārkā” parāda traģiku starp smiekliem.”

– “Labākā loma?”
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– “Es to nevaru pateikt.”
– “Režija?”
– “Režijas darbā ir vajadzīga skola. Ja tā ir, tad var lietot savu fantāziju likuma 

robežās. Kaut arī likumus apmēram zinu, tomēr bišķi pa tumsu ņemos. Ja gribu radīt 
ko jaunu, tad nejūtos sevišķi droša vai tas, ko daru, ir pareizi. Pie režijas vajadzīgs 
desmit reizes vairāk enerģijas nekā spēlējot. Noraksti 50% no tā, kas iecerēts! Es 
nesmu diktatore, kas mēģina uzspiest savu. Gribu dot un ņemt. Mūsu apstākļos  
neviens nevada režiju lugai, kas īsti patīk. Viss notiek demokrātiskā ceļā – tev tas, tev 
tas... Es kā muļķe pieteicos par režisori un dabūju Raiņa “Daugava”. Mana pirmā 
režija, bet iznāca labi. Man nepatīk vadīt režijas.”

– “Vai ar laiku nekļūst vieglāk?”
– “Atkarājas, kādi aktieri. Katrs nāk ar savu psicholoģisko ievirzi. Jāpazīst cil-

vēki.”
– “Lugu tulkošana?”
Tulkojusi Zīverta “Divkauja” angliski. To raidlugas formā pārraida ABC, un 

SLT ansamblis dabū pirmo godalgu.
– “Man patīk tulkot. Kad biju jaunāka, strādāt līdz trim, četriem no rīta nebi-

ja grūti. Tagad jau desmitos nāk miegs. Tulkošana savā ziņā arī ir aktiera darbs.
Mēģinu valodu padarīt dzīvu. Lai ir dialogs.”

Laiks mazai statistikai: Lija piedalījusies 87 uzvedumos, vadījusi režiju 17 reizes 
un kā co-režisore – 3. Uzvestas 10 Lijas tulkotās lugas. Kā dekorātore darbojusies 
divas reizes. 

Par nopelniem teātra darbā saņēmusi PBLA KF balvu. Viņa arī ir visvairāk ap-
balvotā aktrise Austrālijas latviešu teātru festivālos. Citā pasaules malā viņu dēvētu 
par “nopelniem bagāto”...

– “Mūsu trimdas teātra nākotne?”
– “Katru gadu runā, ka teātris drīz vien izsputēs, bet tā lieta iet un ies joprojām. 

Jādabū iekšā jaunie. Tādus, kā mūs abus, būs grūti atrast. Jaunieši aizņemti – dara 
visu pa pusei. Jāspēlē regulāri, ne tikai reizi gadā, lai varētu pārņemt darbu, kad 
mēs, vecie, pārkritīsim pār ilksi.”

– “Pārjūras teātri?”
– “Sanfrancisko Mazais teātris ir gandrīz uz profesionāla līmeņa, Mārai Rozītei 

Stokholmā ir ārkārtīgi liels talants, bet vajag spēlēt pašai, nevis taisīt kostīmus un 
tādas lietas. Lai Māra raksta lugas un Juris Rozītis vada režiju. Līdz šim viņš mani 
nav neko iespaidojis. Pārējie teātri nav redzēti.

Šķiet, ka ASV pietrūkst cilvēku, kas iesaista pārējos. Nekad bars nesanāk kopā 
pats no sevis un sāk kaut ko darīt. Jābūt cilvēkam, kas sāk. Piemēram, kā to dara 
Andrejs Jansons ar mūzikālo teātri.”

– “Un SLT?”
– “Līmenis nav vienāds. Šis tas labs, šis tas slikts. Kad saņemas, tad uztaisa tīri 

labi, bet nav tas līmenis, kas kādreiz bija. Vaina, ka nevar vairs izvēlēties lugas, ko 
īsti gribētos uzvest. Jāskatās, ko var dabūt, kas spēlē. Enerģija apsīkusi.”

– “Mīļākie autori?”
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– “Aspazija, Šekspirs (pauze) un tu.”
(Diplomāte. Acīmredzot baidās, ka varu ko uzrakstīt, kas ir pret spalvu. Tā arī 

pasaku.)
– “Ne, ka tu esi savišķi labs autors, bet mīļš cilvēks gan.”
Te tev nu bija! Labāk nebūtu neko teicis, Bet, “vai mīļš cilvēks nesver vairāk nekā 

labs autors?” (Siliņš U. Dialogs ar Liju Veikinu. JG, 1988., Nr. 168)

STRAUMĒNOS

Pastkastē vēstule no Anglijas, datēta 1988. gada 6. martā.

Cienītais Siliņa kungs!

Tā ir priecīga ziņa, ka būsiet beidzot pie mums Anglijā. Kas man neizdevās  
1983. g., tad tas nu tagad ir nokārtots un vēl labāk. Tagad līdzekļi atļauj aicināt 
vairāk kā vienu. Nu vareni!!! Nosūtu Jums vienu eksemplāru Straumēnu 10 g. dar-
bības brošūru. Ja esat tādu jau saņēmuši no oficiālās rīcības komitejas, tad atvai- 
nojos par uzbāšanos.

Šajā pašā reizē gribu pateikt paldies par austrāliešu sniegumu pagājušā gadā 
Minsteres svētkos. Domāju, ka tā bija svētku augstvērtīgākā daļa. Ilgus gadus nebiju 
baudījis tik labas teātra izrādes, kādas tās bija Jūsu sniegumā.

Uz redzēšanos  Straumēnos!

Ar sveicienu,
V. Auers.

Mēs ar Liju esam ielūgti uzstāties DV dienās Straumēnos ar jautru uzvedumu 
– Kaleidoskops Straumēnos. Normālus mēģinājumus gan izjauc mana prombūtne 
ASV, bet tad mums Anglijā būs pāris dienas laika atgūt nokavēto. Teksts jau ir galvā.

Es braucu uz Londonu no Čikāgas, Lija no Sidnejas.

***

Hīskota. Lidlaukā satieku Liju, bet sagaidītāju nav. Gaidām, gaidām un gudrojam 
ko darīt. Izrādās, ka mūs gaida 2. lidlauka daļā. Satiekamies ar skaļruņa palīdzību. 
Pretī atnākusi Ināra Āboliņa. 

Braucam no Hiskotas ar divstāvu autobusu uz Londonu, kur apmetamies pie 
būvuzņēmēja Heistera. Jauka ģimene. Meita gājusi kopā ar Zemīša Jura atvasi, manu 
krustmeitu Māru Minsteres ģimnāzijā.

Mūsu mūziķis Andris Heisters ir centīgs, bet skatuves lietās vēl mazpiedzīvojis 
jauneklis. Sākam mēģināt. Pirmā kārtā dziesmas un arī skečus, jo neesam bijuši labu 
laiku kopā.
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Un tad uz Anglijas latviešu Medinu un Meku – Straumēniem – Lesteres apgabalā.
Straumēni ir DV fonda lauku īpašums, Anglijas latviešu kultūras centrs ar savu bi- 
bliotēku, veco ļauži mītni, ko vada Ā. Sīlis ar kundzi šveicieti. Mums ierāda katram 
savu istabiņu.

Uz svētkiem aicināts arī Stokholmas latviešu teātris. Iepazīstos ar rakstnieku  
G. Janovski. Man patīk viņa romāni.

Straumēnos pirmo reizi satieku arī Ingu Pētersonu. Viņš dzied Covent Garden 
operā, lielāko daļu no viņa algas saņem Maskava. Viņš mums kādā saviesīgā vakarā 
sniedz impromptu koncertu, pats sevi pavadot uz klavierēm.

Kā jau varēja sagaidīt, manas humoreskas par tautasdziesmām vienai no latviskā 
pavarda sargātājām, kas avīzē rakstīja par sarīkojumiem, nebija gājušas pie sirds. 
Brīvā Latvijā šī dāma  raksta:

Austrālijas viesi Lija Veikina un Uldis Siliņš Kultūras svētkos deva divu vakaru 
programmu 26. un 28. augustā. Pirmā vakara temats bija “Tautas dziesmas un mēs”, 
un vakara otrā daļā viesu sniegumu papildināja jauno vīru dubultkvartets. Pirma-
jā daļā bija izvēlētas tautasdziesmas, no kurām U. Siliņš izsecināja jokus smieklu 
izraisīšanai. Dainu sējumos ir laba daļa dziesmu ar jokiem. Bet no tām šoreiz tika 
lietotas tikai nedaudzas.

(Šīs pāris rindiņas jau liecina, ka P.S. ir, iespējams, labas zināšanas pīragu 
cepšanā, bet par humora būtību viņai nav nekādas jēgas.)

Pārsvarā bija izraudzītas tikai tādas dziesmas, kas mūsdienu izpratnē ar  
aukstu loģiku iztirzātas, varētu nozīmēt ko citu nekā saprotama to senatnīgā valoda. 
Jāšaubās, vai tā ir izdevīga pieeja, jo šādu izvēli pieņemot, var zoboties par jeb-
kuru senā valodā rakstītu tekstu – Bībeli, Šekspiru, Lāčplēsi, mūsu tautas atmodas  
dzejniekiem, un tas dažkārt apvaino vai samulsina klausītājus viņu vērtību mērauk-
lās, tāpēc arī aplausi, kas sākumā bija skaļi un sirsnīgi, vēlāk mazliet aprāvās.  
(Zoboties?!!)

Otrā vakara daļā vīru ansamblis dziedāja astoņas dziesmas, katru piemērotu 
savam laikmetam. L. Veikina un U. Siliņš šos laikmetus raksturoja īpaši sacerētās 
dzejas rindās.

(Es to par dzeju nesauktu, bet par vārsmām gan. Šis tas skan ļoti čakiski.

Liepu meitas un ozoldēli,
Svarīga vēste:
Būs skatāms caur bildēm un meldiņu vijām,
Caur vēstures rakstu krāšņajām dzijām,
Kur likteņi mirgo kā sarkans dzīpars,
Šāds cīpars!
Letiņu kanaks!
Jā, letiņu kanaks
Būs redzams no pašām sen-senām dienām
Kā vanags cauri gadsimtiem skrienam...
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Pirmajā posmā par kuršu braucieniem uz Gotlandi bija pārāk pasvītroti asiņai- 
nie kautiņi un citi varas darbi. Liekas gan, ka kursenieki uz Gotlandi vairāk brauca 
tirgoties, par ko liecina chronikas rindas: “Rabi, cik maksā Gotlandē sāls un vad-
mala?” Niknāki būs bijuši kuršu braucieni uz dāņu salām.

(Viņai vajadzētu uzmanīgāk pārlasīt vēsturi!)
Veco strēlnieku laikam bija izraudzītas dziesmas dziesmas “Ķemermiestiņā” un 

“Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros.”
Kanaku laiku Otrā pasaules karā raksturoja dziesma “Paliec sveiks mans mazais 

draugs” bez ironiskā beigu piedziedājuma “ja nenošaus”.
Bet drūmais Cedelgheimas laiks palika bez dziesmas, un U. Siliņš to pienācīgā 

godbijībā atzīmēja ar Skalbes vārdiem “Es sapni par dzimteni pagalvī liku.”
(Esmu izdarījis ideoloģiski ko pareizi. Noslēguma teksts skanēja tā:

Kā lai nobeidz kanakgaitas?
Nebija uzvares parādes raitas,
Nebij ziedu un nebij lauru,
Klusēja spožās fanfārtaures.
Cedelgheimā aiz stiepuļžoga
Kanaks veras barakas logā
Un jautā:
Es sapni par dzimteni pagalvī liku.
Vai tā bij tā vaina, vai tādēļ es tiku
Kā lopiņš slodzīts aizdzeloņdrātīm?
Ir tiesa – pat aiz dzeloņsētas
Dzīst visas brūces, izbalē rētas,
Bet sirdī...
Sirdī
Mūžīgais jautājums kremt un tirdī:
Vai tiešām tādēļ es sodīts tiku,
Ka sapni par dzimteni pagalvī liku?
Vai tādēļ?

(P.S. Joki ir tiešām nopietna lieta / Lija Veikina un Uldis Siliņš Straumēnos. Brīvā 
Latvija, 1988. g. 12. septembris)

Nu tad vismaz kaut ko mēs P.S. acīs esam labi izdarījuši. Straumēnu kaleido-
skopam es uzrakstīju divus jaunus skečus, pārējie bija vecs materiāls. Mūs tiešām 
saņēma ļoti jūsmīgi. Blakus zālītei un skatuvei, kas nekāda īstā skatuve nebija, bija 
krodziņš, kurā pa priekšnesumu laiku uzturējās labs pulciņš jauniešu, bet mūsu skeča 
Būsim kontroversiāli laikā smiekli bija tik skaļi, ka viss bars ieradās lūkot, kas te īsti 
notiek un tā atpakaļ arī vairs neaizgāja.

Ne tā aktieris no bijušā Lībekas DP teātra. Viņš sevi nepazemoja nākdams 
skatīties tādus iznireļus kā mūs un palika sēdam krogū. Pirms izrādes viņš mūs 
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tika pagodinājis ar īsu sarunu. Uzzinādams, ka mēs pazīstam viņa bijušo kolēgu no 
Libekas teātra – Pēteri Elsiņu, viņš noteica: Elsiņš bija intrigants.

Skečā Būsim kontroversiāli es tēloju Jēkabu Zuti, kas bija ieradies Anglijā no 
Vācijas peldus. Es biju līdz pusei pliks ar gumijas pleznām kājās, peldcepurē ar 
piestiprinātu snorkeli. Man bija jāuznāk no zāles, bet lai tiktu no mūsu ģērbistabas 
zālē, bija jāiet cauri krogum. Apstāsimies pie skeča, kas te saīsināts.

Intervētāja: Esiet sveicināti mūsu intervijas pusstundā Būsim kontroversiāli. Šo-
dien mūsu viesis ir tautietis Jēkabs Zutis no Hamburgas, kas tālo ceļu uz Kultūras 
svētkiem Straumēnos mērojis peldus. Labdien, Zuša kungs!

Zutis: (nedzird) Ko?
Int.: Sveicināts Straumēnos!
Zutis: Ko?
Int.: SVEIKS, KULTŪRAS SVĒTKOS!
Zutis: Ūdens iegājis ausīs. Pagāja vesela nedēļa, kamēr atdžumpoju šurp...
Int.: Kāpēc peldus?
Zutis: Iznāk lētāk. Kurš šodien var atļauties braukt ar lidmašīnu. Rīpererbānī 

bija izpārdošana. Nopirku snorkeli, pleznas, iztaisīju testamentu un peldēju šurp.
Int.: Viens pats?
Zutis: Ko?
Int.: Vai sieva ar bērniem ar atpeldēja līdz?
Zutis: Nē. Sieva ar bērniem izpeldēja kādas 2 nedēļas iepriekš. Gribēja vispirms  

aizpeldēt uz Liverpūli pie draudzenes,
Int.: Vai viņa jau ir šeit?
Zutis: To es arī gribētu zināt. Viņas koferī bija mans melnais dunguriņš. Es salstu 

nost! Lielajā Jundā stāvi nu kā ķēms peldbiksēs ar zilu šlipsi ap kaklu. Visi uz tevi 
skatās. Vanadzes sēž pirmajā rindā, un visām zobi vaļā.

Int.: Vai jums pašam kofera nebij?
Zutis: Bija un izbija. Nogāja lejā pie nēģiem ar visām pudelēm.
Int.: Citādi atpeldējāt labi?
Zutis: Jā, tā nekas, ja neskaita krievu kuģi...
Int.: Kuģi!
Zutis: Krasnaja Zvezda. Krievu zvejas tralleris.
Int.: Kas notika?
Zutis: Ko?
Int.: Kas notika ar kuģi?
Zutis: Ar kuģi nekas nenotika. Es sapinos tīklos, un viņi mani izvilka ārā.
Int.: Šausmīgi! Ko viņi teica?
Zutis: Ka tik lielu siļķi savu mūžu nav redzējuši.
Int.: Kāda jums bija sajūta?
Zutis: Kāda jums būtu sajūta, kad jūs taisītos pārstrādāt konservos? Kad dabūja 

zināt, ka es esmu Vācijas pilsonis, atvainojās un iemeta atpakaļ jūrā.
Int.: Telefons! ...Jums
Zutis: Allo... jā, te Jēkabs... Tu, siev? ...Kur tu esi?... ISLANDĒ!!! Ko tu dari 
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Islandē? Es tev teicu: 150 km no Hamburgas griezies pa kreisi, tad pa Temzas upi 
peld uz augšu... Es nekad tev neesmu teicis, ka tev jāgriežas pa labi!... Skaidrs, ka 
tev jāpeld šurp ko es citādi iesākšu ar divām balles biļetēm? ...Paklausies, tu nemaz 
nevari nomisēt... pagaidi, kad nāk kāds tvaikonis un peldi pakaļ…kad tu redzi abos 
krastos lielas mājas, tad tā ir Londona... AIZMIRSTI LIVERPŪLI! ...Nu labi, labi, es 
tevi gaidīšu Temzas grīvā un vicināšu ar Kultūras svētku programmu... Kā tu zinā-
si, ka tas esmu es? Cik cilvēku, tu domā, peld apkārt pa Temzas grīvu, vicinādami 
Kultūras svētku programmas?... Nu tā tad!... (pie sevis) Sievietes! (Atdod telefonu 
un prom.)

Int. Dāmas un kungi, tautietis Zutis, kas mērojis garo ceļu šurp no Hamburgas 
peldus.

Nākamais oriģinālais skečs bija Skaista ir jaunība, ko vēlāk nosaucu par Sirds-
draudzenēm.Līdz šim brīdim es nekad nebiju tēlojis sievieti, ja neskaita šādas tādas 
īsas parādīšanās uz skatuves. Tagad, vajadzības spiests, es biju Edna no Austrāli-
jas, kas atbraukusi uz Straumēnu Kultūras svētkiem, kur satiek draudzeni Stefaniju 
no nometņu laikiem, kas tagad dzīvo Anglijā. Sākuma posms paiet ieslapinot uz 
satikšanos un lieloties. Drīz abas draudzenes ir krienās būrās.Viss iet labi, kamēr 
sarunās uzpeld veci brūtgani. Kad noskaidrojas, ka Edna ir apprecējusi Stefanijas 
brūtganu, abas uz brīdi neglābjami saiet matos.

Stefanija: Viņš mani mīlēja!
Edna: Viņš mani apprecēja!
Stefanija: Tad par ko mēs strīdāmies?
Edna: Mīļā, mēs nestrīdāmies. Mēs tikai pārrunājām. Mēs taču esam draudzenes!
Stefanija: Sirdsdraudzenes!

Vakaru nobeidzam ar dižiem aplausiem. Pat mūsu kolēģis no Stokholmas teātra 
teica: Jā, tā bija klase!

***

Esam atpakaļ Londonā. Lija grib redzēt Operas Spoku. Biļetes mums nav. Stāvam 
rindā pie teātra 4 stundas un tiekam iekšā – gan ne abi kopā. Teātris vecs. Sēžu šaurā 
sēdeklīti kaut kur tuvu griestiem. No skatuves redzu tikai ¾. Ja izceļas ugunsgrēks, 
tad ārā no šīs vietas nekad netikšu.

Pēc tam uz nākamo mūzikli Les Miserables. Tur dabūjam biļetes pie kases. Man 
personīgi patīk labāk nekā Operas spoks.

Otrā dienā atkal uz teātriem. Izstaigājam Vestminsteres abeju, Tower of Lon-
don, kur apskatām ķēņinienes kroņus un dārglietas, dārzu, kur vienai no Henrija 
VIII sievām tika nocirsta galva. Mūsu grupas gids, bīfītera tērpā ir lielisks stāstītājs.
Speciāls uzraugs raugās tikai pakaļ 13 kraukļiem. Patiesībā skaits ir mazliet lielāks, 
jo tas nedrīkst nokrist zem 13, citādi monarhijai ir gals.

Un tad atpakaļ uz mājām.
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***

Vēstule no I. Āboliņas 6. oktobrī:

Sveicieni no Anglijas!
Rīcības komitejas vārdā vēlos izteikt sirsnīgāko pateicību par tālo ceļa mērošanu, 

lai piedalītos mūsu Kultūras svētkos un 26. Vanagu dienās. Nav šaubu, ka šie svēt-
ki labi izdevās tādēļ, ka mums bija Austrālijas viesi, jo Jūs mūs visus bezgala ie-
priecinājāt ar saviem dažādiem uzvedumiem.

Esam dzirdējuši tikai vislabākās atsauksmes no tuvienes un tālienes! Ceram, ka 
atkal tiksimies nākotnē.

Ar sirsnīgiem sveicieniem no mums visiem,
Ināra.

Kopš tā laika neesam vairs tikušies.

KALEIDOSKOPS, 1988

Mājās pārbraukuši, sākam gatavoties Kaleidoskopa izrādei novembrī. Propogan-
das rakstu AL rakstu es pats ar segvārdu -s-, protams, neaizmirsdams paslavēt pats 
sevi.

J. Zemītis ir atkal atgriezies mājās un nopircis māju Gosfordā, bet pirmo reiz sid-
nejiešiem nāksies iztikt bez R. Ošiņas, kas tagad dzīvo un strādā Melburnā. Iztrūks 
arī J. Saldums, ko aizstās J. Balodis – kas gan labāk pazīstams kā diriģents nekā 
aktieris.

Muzicēs T. Dzītare, kurai pie aranžēšanas palīdzīgu roku sniegusi I. Šakuro-
va-Rinna. Dekorators V. Aleidzāns, režisore – L. Veikina.

Vienojošais elements skečiem ir privātdetektīvs Šerloks Holms, manā personā,  
un viņa draugs Dr. Vatsons – I. Apelis. Jau uznākot pašā pirmajā skatā, atrodam zemē 
guļam Sidnejā pazīstamo (ko mēs tai brīdī nepazīstam) E. Rodzi-Ķīseli, alias Hilde-
gardi Zosti, ko lieliski attēlo (nu labi – kariķē) L. Veikina. Mēs sevi iepazīstinām 
publikai ar dziesmu: 

Vatsons: 
Kas ir viņa? Kā to sauc,
Mīļais Holms, mīļais Holms?
Holms:
Lai man paskatīties ļauts,
Mīļais Vatson,
Ķermen’s durts vai sists vai šauts,
Indēts, strangulierēts, kauts,
Viss tas jāizmeklē, jāredz,
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Mīļais Vatson!
Vatsons: (skata dokumentus)
Nav ne numurs, ielas vārds,
Mīļais Holms, mīļais Holms,
Te ir jāsauc Skotlendjārds...
Holms:
Mīļais Vatson,
Nestāvi te tā kā klints,
Nāc un noņem fingerprints!
Vatsons: 
Tagad, Holms?
Holms:
T a g a d, mīļais Vatson!
Abi:
Kur vien notiek krimnālakts,
Tur mēs klāt, tur mēs klāt,
Pirms vēl upur’s zemē rakts –
Holms un Vatsons!
Kurš te vainīgs? Kāpēc likts
Zemē “corpus derilict‘s”?
Atbildēt to var tik 
Holms un Vatsons.

Zoste tiek atpazīta. Viņai rokās ir tautiska lelle, kurā saspraustas adamās adatas, 
tā tad darīšana ir ar melno maģiju. Holms izvelk no lelles adatu, un Zoste pieceļas 
sēdus: Kāpēc es “bloody” sēžu uz grīdas? 

Tik pat pēkšņi kā piecēlusies, viņa atkal atkrīt guļus.

Vatsons: 
Kas viņai notika?
Holms: 
Es iebāzu adatu atpakaļ. Viņa tikai traucēs izmeklēšanu. Viņa ir brīnišķīga  

sieviete, kad guļ. 
Vatsons: 
Un mēs turpināsim spēlēt teātri, it kā nekas nebūtu noticis. Izrādes beigās –  

arests. Es pasaukšu fotogrāfu. Tas ir vēl nebijis vēsturisks notikums!
Holms: 
Kas tad,? Ka viņa guļ uz grīdas? Kas tur sevišķis?
Vatsons: 
Kas tur sevišķs? Es brīnos par tevi, Holms! Pirmo reiz vēsturē viņai ir mute ciet!
Fotogrāfs Fleksībers Sidnejas sabiedrībā arī ir no tēlojuma labi sazīmējams.
Fleksībers: 
Cienītā kundze, ja jūs tikai mazliet pieceltos... uz īsu brītiņu. Man ir lielas 
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grūtības dabūt jūs iekšā bildē!
Vatsons: 
Mīļais draugs, viņa ir... beigta...
Fleksībers: 
Ak tā? Tad lai viņa vismaz pierauj kājas, citādi Austrālijas Lat- 

vietī būs redzams tikai rumpis. Es nesaprotu, kāpēc dāmas vienmēr cimperlējas un 
neklausa, ko fotogrāfs saka. Jūs esat tā sakrampējusies...

Vatsons: 
Tas ir rigor mortis...
Fleksībers: 
Ak tā? Tas nekas. To uz meln-baltas bildes neredz. Galvenais – jābūt dabīgam. 

Var gulēt vai stāvēt kājās, bet jābūt dabīgam. Tulīt būs, tūlīt būs! Kad nozibsnīs 
uguntiņa, viss būs cauri!

Arī Blaumaņa Indrāni ir pārvērsti mūziklī. Skečs ir veltīts stokholmietim Jurim 
Rozītim.

Skečā Atgriešanās speciāla komiteja spriež, kurš pirmais no Austrālijas latvie- 
šiem nokāps no kuģa brīvajā Rīgā. Pavisam ir 2000 kandidātu, bet pa kuģa laipu 
reizē var noiet tikai četri, soļojot plecu pie pleca.

Protams nebija aizmirsta arī Laimona draudze. Uzrakstīju dziesmu, melodijas 
ņemot no filmas Call me Madam.

KURSAS MEITENES (No Kurzemes bērniņš biju tērpos): 

Senā Kursa tā kā sapnis māj,
Nāc un tautas dziesmās spēkus krāj!
Zila jūra, mēļa debess, sils,
Un kalnā pils! Jā, kalnā pils!

TICĪGĀS:(melnos tērpos)
Kas tad te
Ir pa jokiem,
Velniem, raganām un spokiem,
Ko te rāda neticīgo bars?
Kur tik skaties,
Paliek baisi –
Upurdūmiem 
Pilni gaisi,
Nopulgots un zākāts
Kristīgs gars.
Grēks te runāt
Ir par daili,
Upurē
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Ja melnu gaili,
Zirgam liek 
Pār pliku štiku kāpt.
Jēlības
Un rupjas dziesmas,
Mūsu jaunatnei
Draud briesmas,
Kā drīkst šitā
Publikumu krāpt!

KURSAS MEITENES:
Bāliņš stalts uz zirga sirot jāj,
Veļu māte ugunsgultu klāj,
Viļņiem cauri kuršu laiva trauc,
Tur bāliņš brauc! Jā, bāliņš brauc!

TICĪGĀS:
Grēks, grēks, grēks
Un melni āži,
Velni, raganas
Un māži,
Veļi, mošķi,
Melno zinšu spēks.
Burvības
Un zaimi dikti,
Stājas sirds
Un paliek slikti,
Saprotiet, tas
Grēks, grēks, grēks!

KURŠU MEITENES (tai pašā laikā atkārto pirmā panta abas daļas)

TICĪGĀS:
Kur kas zaimots
Tiek par makti,
Tur mēs klāt
Un stāvam vakti,
Pasargāt
Var tikai
Ticīb’s spēks!
Nost ar mošķiem,
Nost ar māņiem,
Nost ar Pēteriem
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Un Jāņiem,
Jo tas viss ir
Grēks, grēks, grēks!

Pavisam interesants iznāca krustnešu skečs, rakstīts vācu valodā. Seno kuršu sētā 
iesoļo krustnešu militārā formācija, oberkreicfīrera Adolfa fon Nirnberga vadībā, 
kristīt, kas kristāms un kaut, kas kaujams. Iesoļo ar dziesmu.

Nāk Zobenbrāļu ordenis
Te neticīgos kaut,
Ar ūdeni un zobenu
Tos debesīs ieraut.
Hollerī, hollerā, hollerī,
Hollerha-ha-ha-ha hi-hi-hi-hī,
Hollerī, hollerā, tos debesīs ieraut!

Ja kāds te drīkst mums pretīm stāt,
Tāds Mensh ist ganz verrueckt
Tam tēraudštiku guznā bāž
Un galva ripo – šņikt!
Hollerī, hollerā, hollerī,
Hollerha-ha-ha-ha hi-hi-hi-hī,
Hollerī, hollerā, 
Tāds Mensh ist ganz verrueckt!

Par mūsu izrādi L. Reinfelde AL raksta:

Gadam strauji tuvojoties beigām, Sidnejas latviešu sabiedrības sabiedrisko 
nopelnu rēķini ir noslēgti. Kas gada tecējumā citiem koduši, tiem atkosts; kas otram 
kāju likuši priekšā, tiem tā atlikta atpakaļ; kas klusi un uzticīgi kalpojuši, tie redzamā 
godā celti. Klāt piemalts vēl viens otrs nevainīgs novērotājs, lai viss kopā veidotu 
Sidnejas Kaleidoskopa daudzkrāsainību. Sidnejieši aplūkoja kā pašu māju, tā kai- 
miņciema prominences.

Ar karikatūrista aso tvērienu un chirurga ne tik aso asmeni Siliņš dažos vilcienos 
atklāja sabiedrības “īsto” būtību, kas vienam otram mazāk acīgam būtu pagājusi 
garām. Sekojot laika garam, izrāde bija “dziesmota”: vai ik katrs skečs ar vocale 
obligato.

Patapinātas no dažādiem avotiem, dziesmas bija veikli pielāgotas gadījuma 
vajadzībai. Tā piemēram krustneši iemaršēja Dievzemītē ar “Happy Wanderer” 
melodiju. Daudz vielas bija devusi paša autora “No Kurzemes bērniņš biju” izrāde 
un tās atbalss tautā. No jauna klausījāmies literātu apgalvojumus par lugas plaģiā-
tu (vārds vārdā norakstīts no Raiņa Pūt, vējiņi) un tās uzšķilto satraukumu tautā 
par pagānisma propogandēšanu. Lietu protams izmeklēja Šerloks Holms un Vatsons  
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(U. Siliņš un I. Apelis) un filmā dokumentēja trāpīgi tvertais fotogrāfs J. Baloža tēlo-
jumā. Patikās aina Zobenbrāļiem (“Krustdūrieniem”) sastopoties ar zemnieku pāri.  
(L. Ozeri un I. Apeli).

Otrajā daļā rotaļājās ar varbūtībām un nākotnes iespējām. Kā gan Zviedrijas 
avangarda režisors Juris Rozītis pārstrādājis nesen skatītos Blaumaņa Indrānus?

Sastapām latviešu bērnu un jaunatnes morāles modrības sardzi L. Veikinas tēlo-
jumā, kas cīnās par tīrību domās un darbos. Satapām komiteju, kas jau mēnešiem 
ilgi sēž un spriež, kurš pirmais spers kāju uz brīvās Latvijas zemes, kuģim no Aus-
trālijas pietauvojoties dzimtajā krastā.

Visa izrāde noritēja diža, daudzkrāsaina ornamenta priekšā, ko bija darinājis 
V. Aleidzāns. Izrādes epilogā ansamblis atvija un atkal savija visu rēviju dziesmā. 

Kaleidoskopa tēvs un autors, kā arī režisore L. Veikina var gandarīti atelpot. 
Iztika bez Zemīša. Ja arī grūti bija, mēs to nemanījām. Bija labi – pat ļoti labi.  
(Reinfelde L. Kaleidoskops, 1988 Sidnejā. AL, 1988. g. novembris)

* Bez Kaleidoskopa šogad vēl divi uzvedumi.
Jūnijā uzved G. Griezes komēdiju Vēlreiz Krauštatē, A. Apeles režijā, un kritiķi 

to nopļauj līdz zemei. Sirsnīgus aplausus saņem V. Spoģes dekorācijas, kaut arī tās 
lugai neesot bijušas īsti piemērotas.

A. Zariņš par uzvedumu cita starpā raksta:

Austrālijas latviešu autori neraksta lugas par mūsu dzīvi piektajā kontinentā. 
Tās aizstāj Zobgaļi un Kaleidoskopi ar skečiem. Labi vien ir, jo, diemžēl, Grie- 
zes komēdijās parasti pietrūkst kaleidoskopiskās ndarbības tempa, asprātības un ko- 
miskā “pipara” Vismazāk tā visa atrodama viņa komēdijā Vēlreiz Krautštatē, kuras 
darbība norit 1949. g. Vācijām “melno” sardžu rotas mītnē un stacijā.

Autors priekšvārdā norāda, ka komēdijai viela un cilvēku tipu raksturojumi pa- 
tapināti no vērotā un dzirdētā, tādēļ jābrīnās, kādēļ tie parādīti tik neloģiski, skatītā-
jiem nepieņemami.

Ar līdzjūtību vēroju aktieru izmisīgās pūles veidot cik necik izlīdzinātus komēdi-
jas tēlus. (...)

Viens no SLT galvenajiem balstiem J. Saldums , kas skatītājus vēl nesen smīdinā-
ja U. Siliņa lugās Precinieks un No Kurzemes bērniņš biju, šoreiz kapteiņa Kriša 
Baltauta lomā reti tika pāri rampas malai. Ne jau Salduma nesaprašanas un ne-
varēšanas dēļ, bet autora dotā teksta dēļ.

Baltauta ziņnesis Zutis, autora veidojumā, ir tikpat neizprotams. (...) K. Gulberga 
komiķa talants ir spējis atklāties tikai delarta spēles veidā. Tas nebūt nav vieglākais 
ceļš joku plēšanai, ja turklāt delarta kopējs izrādē ir tikai viens, kas izdalās no pārē-
jā ansambļa, tā dažbrīd pat kaitinot un traucējot izrādes ritmu.

Liela apjoma spekulante Pukšānmāte autora tikpat kā neizveidota. (...) Viņas 
valoda kā gadsimtu maiņas komēdiju pļāpu kulēm

L. Veikina, ievērojot autora tekstu, Pukšānmāti bija veidojusi par laucinieci, bet 
smieklu atbalsi saņēma tikai par dažiem vārdiem: “Re, šekureku un duraks.”
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Invalīds Ilmārs Grūbe ir grūtsirdīgs savdabis galdnieks, kas greizsirdībā ie-
domātam sāņcensim uzbrūk ar “fuksīti”. Vēl atklājas, ka viņš ir inteliģents, prot 
vāciski, mācās angliski, kautrīgs, kaunīgs un kļūst par rotas komandieri. Jānim 
Čečinam ir pietiekami daudz skatuves prasmes, lai visus šos dvēseles stāvokļus  
attēlotu, bet negribējās viņam ticēt.

It nepiederīgs ir autora piekabinātais monologs par leģiona traģiskajām cīņām
Tā pati problēma bija I. Apeļa Bierantam Puškānam. Divsarunā ar invalīdu 

Grūbi viņš ir biedrisks, saprātīgs un mudina, drošina nepadoties. Vēlāk Pukšāns 
pārvēršas vientiesītī. (...)

Tikpat nepamatota ir jaunās, labsirdīgās un neatlaidīgās meitenes Ilonas Cim-
mermanes (Līgas Saldumas) loma.(...) Autors nebija varējis izvairīties no kliše-
jiskām situācijām, kā piedzeršanos un paģirām.(...) Ar šo komēdiju SLT atklāja di-
vus jaunus, apdāvinātus skatuves entuziastus, skatuvē brīvus, dabiskus, ar latviešu 
valodu bez akcenta – Līgu Saldumu ar tīkamu balsi, skatuvisku augumu un Marku 
Zariņu – lustīgu kā ūdenszāli. (Dunājs Aleksis. 28. Teātru festivāls. AL, 1988. g.  
jūlijs)

Vēl ansamblī darbojas A. Apele, I. Birze un Z. Holters. Dekoratore V. Spoģe-Erd-
mane.

Ar šo lugu SLT piedalās 28. TF Sidnejā, ALTA reprezentējas ar V. Kārkliņa 
komēdiju Jaunās asinis, režisors M. Bumbieris un ALT ar R. Blaumaņa komēdiju 
No saldenās pudeles, režisors G. Klauss.

***

Novembrī K. Gulberga režijā uzved R. Blaumaņa Indrānus. A. Zariņš to vērtē par 
mazāk interesantu nekā 1956. gada iestudējumu, kas sacēla vētru Indrānu ošos, bet 
labi sagatavotu, lai godam atzīmētu R. Blaumaņa 125 gadus.

Pēc viņa vērtējuma K. Gulbergs bijis bez tehniskas vainas, bet viņa tēlojums 
priecējis vairāk prātu nekā sirdi. Arī Indrānu māte (H. Dukure) bijusi prāta un nevis 
sirds cilvēks. Viņai min patētisku, deklamējošu teksta sniegšanu.

Labas atsauksmes saņem J. Saldums, I. Brūvere-Sauka un dekorators Dž. Krīvs 
(Zariņš A. Treji Vārti, 1990. g. Nr. 138)

MANĀ VĒSTUĻKASTĒ

Vēstule no DV Globālās rīcības komitejas priekšsēža A. Gaiķa 10. martā:

Rakstu šo vēstuli sakarā ar vajadzību atrisināt jautājumu par teātri. Runājot par 
teātri, es 6. martā satiku  konfilistru Juri Freiju,un viņš arī ieteica šo vēstuli rakstīt.

(...) 1989. g. no 18. jūnija līdz 25. jūnijam Čikāgā notiks DV Globālās dienas. 
Mans uzdevums ir kārtot teātra jautājumu un tādēl es meklēju uzvest laikmetīgas 
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tēmas lugu.
Vai Tev ir ispējams uzrakstīt lugu DV Globālo dienu izrādei. (...) Izrādes ansam-

blis ir vēl atklāts jautājums.(...) Būšu priecīgs dzirdēt Tavas domas lugas jautājumā 
līdz 10. aprīlim.

Es neatceros, ko viņam atbildēju, bet pa kuru laiku es vēl būtu rakstījis lugu.

Vēl viens ielūgums! Šoreiz uz Tobago!

Vēstule no prof. Dr. Ed. Andersona, datēta 15. jūlijā.

Augsti godātais Siliņa kungs!
Zinu, ka Jūs patlaban braukājat pa pasauli, bet agri vai vēlu Jūs atgriezīsaties 

Austrālijā un atradīsiet šo vēstuli. Pirms dažiem gadiem mēs tikāmies Celles mājās  
un pārrunājām varbūtību Jūsu apciemojumam senajā kurzemnieku kolonijā Tobago.

1989. gada VII–1. VIII notiks lielākais latviešu salidojums Tobago salā, sakarā 
ar kurzemnieku pirmās izkāpšanas 350 gadu jubileju. To vietējie iedzīvotāji grib 
atzīmēt lielā stilā, kas viņiem ļoti patīk, un ko viņi labi pieprot.

Šajā sakarā pirmo reizi labi noderētu arī latviešu teātris Tobago salā. Melnie 
iedzīvotāji, sakarā ar ceremonijām, grib organizēt arī kurzemnieku un gambiešu iz-
kāpšanu Tobago salā “reenactment”. Šai sakarībā viņi iznomās kādu pirātu stilā 
būvētu burenieku “Jolly Rogers”, ko pārvērtīs 17. gs kurzemnieku kuģī.

Krastā izcēlušies kurzemnieki sasmēķēs miera pīpi ar karibu indiāņiem utt. 
Tāds ir vienkāršotsTobago kulturālo lietu augstākā kārtotāja Stephen George Beard 
scenārijs.

Šogad notiek arī “dry run”, kur senlatviešu tērpos ģērbušies melnie paši tēlos 
“kurzemniekus”. Nākamā gadā mums būtu vajadzīgi arī īsti kurzemnieki. Tā ir viena 
lieta. Tā notiks, protams, angļu valodā.

Mēs varētu uzvest arī kādus Jūsu skečus latviski latviešu sabiedrībai kādā no 
vienīcas vai vidusskolas lielajā zālē. Tā būtu otra lieta.

Organizētāji projektē blakus 2 nedēļu Tobago un Trinidadas sarīkojumam pieāķēt 
arī nedēļu Venecuēlā. Tad varētu sniegt viesizrādi arī Venecuēlas latviešiem, kas lat-
viešu teātri tur nekad nav redzējuši. Tā būtu trešā lieta.

Es runāju ar Jūsu vārda brāli Laimoni un viņa kundzi Brigitu. Viņi gribētu braukt, 
bet viņiem ir nopietnas problēmas. Ja Jūs piedalītos un varbūt vēl kādi Austrālijas 
teatrāļi, viņi būtu ieinteresēti kaut kā izkārtot savas problēmas un arī piedalīties.

Tagad praktiskā puse. No Austrālijas uz Tobago ir vienmēr kāds braucēju pul-
ciņš, kas apvieno braucienu ar radu un draugu apmeklējumiem Amerikā. Jūs varētu 
dot kādas izrādes pa ceļam mūsu teritorijā.

Jums personīgi es mēģinātu sagādāt gandrīz brīvu braucienu no Ņujorkas uz 
Trinidadu un Tobago un atpakaļ, ieskaitot uzturēšanos šajās salās. Nevaru palīdzēt 
braucienam uz Venecuēlu, kur vismaz man būtu ļoti samazinātas cenas. Reducētas 
cenas būtu arī pārējiem piedalošamies aktieriem un citiem braucējiem. Tas ir gan-
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drīz puse no normālām cenām.
Mums jau ir bijušas Rakstnieku pēcpusdienas, koncerti un humora vakari To-

bago un Trinidadā, bet vēl nekad nav bijis latviešu teātris. Tas nu būtu vēsturisks 
notikums.

Padomājiet par to, aprunājieties ar citiem un rakstiet man. Iespējams, ka mēs 
varam iztaisīt “package deal” jau no Austrālijas lidojuma ziņā. Paredzams arī 
lielāks skaits vāciešu, no kuriem liela daļa prot vairāk vai mazāk latviski. Arī daļa 
tobagoaņu šo to buldurē latviski. Gaidīšu iespējami drīzu Jūsu atbildi.

Ar sirsnīgu sveicienu
Edgars Andersons.

Kurzemnieki izceļ desantu bez mums.

Vēstule no Dr. A. Ritmaņa 31. jūlijā:

Tev drošvien bilžu netrūkst, bet nosūtu vēl šīs. Tavs tēlojums bija lielisks. Vispār 
Gundega bija gluži vienreizēja. Žēl, ka svētkos vienmēr drausmīga skriešana –
nedabūjām pat drusku aprunāties. Taču, kā saka, nākošreiz...

Nākamgad Longbīčā (Losandželosā) uzvedīsim Lolitas jauno dziesmu spēli. Pats 
mēģināju uzrakstīt tekstu “Mūsu krasta dziesmu svētki”. Tas laikmetīgs. Cerams, ka 
tautai patiks.

Izmisīga vēstule no J. Muchka man un K. Gulbergam 5. septembrī:
Uz manas kopijas rakstīts: 

Mīļo Uldi, lūdzu palīdzi šo lietu ar godu nokārtot!
Saņēmu no K. Gulberga rakstīto pastkarti ar jautājumu, kur paliek honorārs par 

A. Eglīša Māris un Baiba un Jolanta? Šis jautājums mani nostāda dumjā situācijā. 
Vispirms mēs nevienam autoram honorārus neesam maksājuši ne Gotlandē, ne abās 
Minsterēs. (Zīvertu gan ielūdzām kā goda viesi.)

Otrkārt, nesaņemot no Jums nekādu norādījumu, esam jau sen kasi noslēguši, 
revidējuši un atlikumu nodevuši LCM. Ko darīt? Negribu Eglīti apvainot. Ja domā-
jiet, ka jāmaksā, sakiet – cik? (Norēķins par izrādi jau ir Jums). Nezinu, kur naudu 
sagrabināšu, ja ne citādi – maksāšu pats. (...) Lūdzu savstarpēji sazinaties un raks- 
tiet – cik un kādā veidā. (Un nerunājiet ar citiem lugu autoriem par šo lietu, lūdzu.)

Kā šī lieta nokārtojās, vairs neatceros. Katrā ziņā es nepastāvēju, ka Jānim būtu 
kas jāmaksā.

Vēstule no B. Siliņas septembrī:

Saņēmu Tavu lugu, Tavu dienas grāmatu un kartiņu. Paldies, paldies, paldies! 
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Vajadzēja jau ātrāk Tev aizrakstīt, bet tu jau, pa pasauli apkārt braukādams, manu 
vēstuli tik ļoti nemaz negaidīji.

(...) Par Akmeņiem biju dzirdējusi labas atsauksmes jau sen. Kā jau zini, Lai-
monis to gribēja uzvest, bet šobrīd nezinu, kāpēc uz laiku atlika. Katrā ziņā tā viņam 
patika. Es toreiz netiku lasījusi. Ar kaunu jāatzīstās, ka nevaru un nevaru atcerēties, 
kādēļ ne. Vai varbūt tādēļ, ka vēl ilgi pēc Maijas nāves neķēros klāt nekam nopiet-
nam un drūmam. Sev ļoti neraksturīgi pārgāju uz uzjautrinošu literatūru...

Luga manuprāt ir ļoti laba – SPĒCĪGA! Raksturi trīsdimensionāli un ļoti ticami, 
Intriģēja jau no paša sākuma, bet tā īsti luga mani sagrāba, sākot no 19. lpp.

Tēva un dēla konfrontācija ir ļoti izdevusies, tāpat arī Teklas ārprāta aina. Vienī-
gi gribētos,ka tā kaut kā būtu vairāk pamatota. Respektīvi, šo divu sieviešu sajukša-
na ir iespējama, ja kaut kad ir minēta mātei un meitai ģenetikas nosliece uz garīgu 
nestabilitāti. Tas arī attaisnotu meitas tik dziļo, neārstējamo psichisko sabrukumu 
– ja pareizi saprotu – katatoniju. Citādi domāju, cilvēks sabruktu, varbūt īslaicī-
gi nefunkcionētu, bet ar laiku daļēji atkoptos. Bet ko es te spriedelēju. Es par tām  
lietām neko nezinu. Rakstu Tev tikai savu “gut reaction”. Un vispār varbūt kaut ko 
palaidu garām.

Dienas grāmatu lasīju ar interesi. Diemžēl, daudzi vārdi man ir tikai vārdi, jo 
pašas personas nepazīstu. Bija ļoti žēl, ka izrādē nepiedalījās Laila Robiņa, Būtu in-
teresanti zināt, vai viņiem abiem, Lailai un Mārim, būtu bijis profesionāls kontakts, 
vai tie būtu izmetuši vilnu!

Kāri lasīju vietas par Māri, jo, kā Tu jau zini, man pret viņu ir antipātija. Viņš ir 
iedomīgs pūslis, un jo resnāks top, jo kļūst iedomīgāks. (To es personīgi nevarētu gan 
par Māri teikt. Pret mani viņš nekad nav bijis pūslīgs.)

Nav arī pārāk labs prāts uz Raudsepu. Viņš Katskiļos staigāja apkārt kā pavasara 
gailis. Neesmu redzējis viņu spēlējam. Citi saka, ka esot ļoti apdāvināts. Es vienīgi 
ar viņu saskāros vienā īsā lasījumā, lai Laimonis redzētu, vai viņš ir piemērots vie-
nai lomai vai nē. Likās, ka viņš tīšām neievēroja Laimoņa norādījumus vai uzspēlēti 
nesaprata, ko no viņa prasa. Pārējās divas dienas, kad bijām nometnē, viņš mani 
nesveicināja, atkal jāsaka, uzspēlēti ignorēja. Tas nu man aizdeva dusmas un tā nu 
man viņš nav simpatisks. Am I a bitch or what? (...)

Mums pa galvu maisas drūmas domas Ivara Lindberga sievai atrada vēzi plaušās, 
smadzenēs. Vienu no audzējiem izoperēja, otru var tikai apstarot.

Pats viņš arī nav pie labas veselības, lai gan tas kropļojošais artrīts pēdējo pus-
gadu vairs tik strauji neprogresēja. (...)

Paldies, ka turēji visus  solījumus. SILIŅU VĀRDS VĒL KOTĒJAS! (...)
Mēs atjaunojam Hamilkaru (Hamilkara kungu), ar kuru decembrī viesosimies 

Rīgā. Sastāvs esam gandrīz tas pats. Vienīgi jauno meiteni spēlē Tava drauga meita 
Ieva Celle.

Nu tā, tagad esi lietas kursā.

Vēstule no Vasaras vidusskolas vadītāja, prof. A. Auliciema 5.oktobrī:
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Sveicināts nopelniem bagātais kollēga un pasaules klaidoņa! Zinu, ka esi mājās 
– neslēpies! Ceru, ka atkopsies no savām turnejām un pasaules ovācijām. Es jau 
visiem saku: mans draugs ir varens! Vai ne?

Kā būtu , ja mēs (respektīvi Tu) uzmestu kādu rindiņu Austrālijas Latvietī sakarā 
ar vasaras vidusskolas pieteikšanās anketēm, uzaicinājumu talkai utt.

Pievienoju šī gada informācijas lapas (...) Varbūt piegriez Austrai (Eichmanei) 
un parunājies, ko varētu vēl minēt. (Vai tu zini, uzraksti kādu gudru gabaliņu par 
mīlestībām, dzeršanu, alczaimeru utt, visu, kas var tautu sajūsmināt.)

Mums ir pārāk karsts, lai Tev nopietni ko rakstītu, citādi stāstītu briesmu lietas 
par Rimšāni, LAAJ un citiem ārprātīgiem mūsu sabiedrībā.

Vienu atcerējos gan – savā rakstā AL lūdzu saki, ka par trešo un pārējiem bēr- 
niem maksās LAAJ Kultūras fonds. Man jau piedraudēja, ka mēs dabūšot pa kaklu 
sakot, ka tādi bērni esot par brīvu.

Man bija doma, ka No Kurzemes bērniņš biju varētu kandidēt svētku lugai arī  
Dziesmu svētkos Zviedrijā. Diemžēl no tā nekas neiznāca, jo A. Blekte manu vēstuli 
bija pārpratis.

Viņš man 30 novembrī no Malmes raksta:

Dārgais teātra brāli!
Esmu “neiespējams” vēstuļu rakstītājs. Esmu bijis tāds visu mūžu. Rakstu vien-

mēr – un tad ar lielām mokām – kad neiespējams vairs atlikt. Tas man kādreiz ir 
smagi atriebies, un varu tikai cerēt, ka tas tā šoreiz nebūs. No teiktā tad arī sapratīsi, 
ka labāk zvanu stundām telefonā nekā rakstu. To darīju arī Tev Bostonā, kad biju 10 
dienas Ņujorkā jūlija beigās un augusta sākumā. Zvanīju vienu nedēļu pāris reizes 
dienā – veltīgi – un tad lūdzu Tevi sveicināt Anglijā, kad tur stokholmieši viesojās.

Un nu – pēc šī nožēlojamā ievada – pie lietas. Ir faktiski noticis “gadsimteņa” 
pārpratums mūsu starpā. Bija tā, ka Jānis Gulbītis kaut kad gada sākumā teica, ka 
Tu sūtīšot lugu. Kad nekas nepienāca, zvanīju Jānim un prasīju, vai viņam vai man 
luga gaidāma. Viņš teica, ka nav. Nu O.K., gaidījām abi divi apmēram 3 mēnešus, un 
Gulbītis vēl jokojās, ka Tu būšot to paciņu ar airu laivu sūtījis.

Un, kad pašās aprīļa beigās saņēmu Tavu vēstuli, (...) tad biju tā ievērsies 
(pievērsies?) lugas gaidīšanā, ka uztvēru Tavu vēstuli kā papildinājumu un priekš- 
informāciju lugai, ko sūtīsi. Arī Tavu adresi tā sapratu, t.i. ja man pēc lugas izlasīšanas 
būtu jautājams. Tādā uztverē palikdams, turpināju gaidīt vēl kādas nedēļas, bet, kad 
neko nesaņēmu, tad beidzot sāka likties, ka kaut kas neštimmē.

Īsi pirms braukšanas es vēlreiz pārlasīju Tavu vēstuli – šoreiz drošvien rūpīgāk 
– un pēkšņi man atplauka, ko jau var saprast kā jautājumu, vai es esmu ieinteresēts 
lugu vispār lasīt. Ja man tas saules lēkts galvā būtu noticis agrāk, tad būtu bez 
kavēšanās, protams, teicis – jā! Bet, kad tas notika, biju lugu jau sen izvēlējies. 
(Brigaderes Sievu kari), kas bija vienīgā, kas atbilda manām vēlmēm pēc kā gaiša, 
pat komiska un kur lomas manuprāt labi atbilda Stokholmas ansamblim (Bez tam arī 
vienāds dzimumu sadalījums)
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Tici vai netici (ceru, ka tici!), bet tā tas bija. Es pats arī diezgan muļķīgi jutos, 
kad lasu Tavu vēstuli šai jaunajā gaismā. Tā tad, diemžēl, maniem plānojumiem tas 
bija daudz par vēlu, bet joprojām atvu lugu ar lielu prieku un interesi izlasītu, ja 
Tev nav pārāk liels apgrūtinājums to atsūtīt. Un bez tam nekad jau nevar zināt, kad 
jaunas izdarības un izdevības var sanākt.

Katrā gadījumā lūdzu Tevi man atbildēt (un vēlreiz: piedod!).
Esmu avīzē sekojis Tavām globālajām nodarbībām un panākumiem un vēlu Tev 

visu to labāko arī uz priekšu, Mindaugu ieskaitot. Kas attiecas uz lomas lielumu, tad 
Tevi neapskaužu, bet tā jau tas ir, vecīt, ja izvēlas Hamletu spēlēt, tad arī Hamleta 
teksts jārunā. (Es tiešām nesaprotu, par ko viņš runā. Kas par Mindaugu?)

Lūdzu sveicini arī Liju un paliec pats mīļi sveicināts no Tava Andra Blektes.

Un vēl no Andra Ziemsvētku apsveikums!

Kā teikt, laimīgu Jauno gadu un priecīgus Ziemas svētkus Tev, brāli Uldi, un  
Tavējiem no sirds vēlē Tavs Andris, kurš cer Tev ļoti drīz ritīgu vēstuli nosūtīt – līdz 
šim nav laimējies uzrakstīt – saraustīta vasara un neparasti daudz darba visu rudeni,

Pavasars, domāju, būs mazliet brīvāks un atļaus manu kronisko nerakstīšanas 
slimību pārvarēt.

Neatkarīgi no visa, vai tad tāda globāla trimdas ansambļa izrāde tagad  
pavisam izslēgta. Tādā būtu tiešām jauki piedalīties. Atceries, ka mēs par to mazliet 
jau Minsterē runājām?

Māris Ubāns atsūtījis savu bildi – smaidīgs kā mēness starp sava ansambļa de-
jotājām mūziklā Čikāga.

Un uz svētkiem kartiņa ar lielu, zīmētu lāci ar piezīmi, ka tā esot tā tuvākā iespē-
jamā līdzība vombatam. Uz kartiņas:

Mīļi sveicieni Jums visiem un Tev, Uldi, liels paldies par Tavu izcilo spēlēšanu 
Gundegā. Pašreiz dzird, ka divas video lentas (viena Ņujorkā ar Mičuli, otra no 
pēdējās Indianopoles izrādes ar Berkoldu). Skaņa esot labāka Ņujorkas izrādei. Bet, 
protams, tās abas esot dabūjamas tikai Amerikas video formātā.

Labas sekmes Jaunajā gadā!

Wombats Māris.

38. KD BRISBANĒ

It kā tās braukāšanas vēl nepietiktu, mēs ar Zemīti esam aicināti novadīt Raibo 
pēcpusdienu Brisbanes Kultūras dienās. Pekstiņus taisīs citi, mums tikai viss jātur 
grožos, jāsavelk kopā un jāpieteic.

Braucam abi ar Ilzi mašīnā un apmetamies pie Ilzes draudzenes. Attālums? Būs 



385

ap 1000 kilometriem. Mums brauc līdzi arī Aija Krištopane, viešņa no Latvijas.
Brisbanes sabiedrība ir maza, bet ļoti rosīga. Rīcības komitejas priekšsēdis ir 

Andris Francis.
Un vēl kas! Brisbanē viesojas Latvijas folkloras grupa Iļģi. Pirmo reiz satieku 

Ilgu Reizinieci. Iļģi ir pirmās Latvijas bezdelīgas, kas viesojas mūsu Kultūras dienās. 
Oficiālajā KD programmā viņu sarīkojums neparādās.

Kāpēc tā? Brisbanes Expo 88 PSRS pārstāvēja arī latviešu vokālā grupa Orna-
ments, kas pēc izstādes beigām koncertēja arī visos latviešu centros. Neskatoties uz 
to, ka koncerti bija labi apmeklēti, sākās asa polemika par un pret. Es tai laikā biju 
ASV.

Iļģus sponsorēja 10 Brisbanes latvieši. No ASV uzstājās ar lieliskiem panāku- 
miem mans Gundegas kolēģis, dziedonis P. Berkolds.

Vēl piedalījās nu jau nopelniem bagātā Saules Josta ar Sk. Darius horeografēto 
Iz pūra lādes (pirmuzvedums).

Brisbanieši uzveda Blaumaņa Launais gars, no kura es neko neatceros. Režisore 
M. Rube.

38. KD Rīcības komiteja.
1. r. no kr. – Maira Zālīte, Lilija Rudzīte, Laima Ešte (Aescht);

2.r. – Ingrīda Birša, Astrīda Biela, neatpazīta, Gunta Šeparde (Sheppard), Andris Francis, Laimdota 
Lindemane, Irēne Kūkuma, Māra Siksna, Zigrīda France, Zigrīda Strazda;

3. r. – Jānis Biršs, Oskars Rudzītis, Aleksandra Medne;
4. r. – Arnis Siksna, Eduards Lindemanis, Ēriks Ozoliņš, Jānis Kūkums, Tālis Lundbergs, Ēriks Liepiņš, 

Valdis Gertners, Pauls Kļaviņš, Arvīds Biela, Valters Zolte.
Attēls no SLB arhīva.
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Tālo ceļu no Adelaides uz Brisbani bija mērojis Ed. Karika dibinātais un vadītais 
Latviešu festivāla orķestris, pianiste M. Biezaite u.c. ansambļi no tuvienes un 
tālienes.

Es dziedu arī Sidnejas latviešu vīru korī. Pēc koncerta notiek koristu balle, kur 
paredzēta uzstāšanās katram korim. Kad pienāk mūsu kārta, dziedam manis rakstīto 
dziesmu:

Ziemsvētki atkal ir klātu,
Brisbanē Kultūras dien’s, 
No Sidnejas atbrauc divdesmit,
No Melburnas atbrauc tik viens*
(* dirģents V. Bendrups)

Ak, Bendrup, ai, diriģent Bendrup,
Tu, mūziķi gudrais un tulks,
Ko tu kā bārenī’ts staigā,
Kur ir tavs dziedoņu pulks?

Ar Adelaidi nav labāk, 
Tur arī korim iet grūš (grūti)
Atsūtīts Līvmaņa* vietā
(* diriģents Adelaidē)
Zellis*, kas stabulē pūš
(E. Kariks – festivāla orķestra diriģents, flautists)

Tāpēc slava Ozoliņam,*
(* E. Ozoliņš – Brisbanes kora diriģents),
Tikai pateicoties viņam
Un brisbaniešu dziesmu garam,
Ka mēs vēl nodziedāt ko varam.

Svētku dienu komiteja
Līķa bālumā ir sejā –
Vai kas sanāks tur vai nē
Kultūr’s dienās Brisbanē?
Ai julifollerā, mums jātais’kultūra,
Ai julifollerā, hip, hip, urrā!

Vecgadā uz pirmo danci
Kūkum kundze* vedīs Franci**
(* I. Kūkuma – rīc. kom. locekle.
** A. Francis – KD rīc. kom. pr.)
Baltu krūti, melnu šēzi
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Atklāt svētku polonēzi

Pirms vēl visus mācis dzērums,
Jāmin lielais viesu lērums:
Iļģu pulks un Berkold’ Pauls,
Kultūr’s dienu mugurkauls.

Kas vēl pucēta un posta
Kā tā mūsu Saules josta?
Desmit gadus valkāta,
Laiks dot pie Dry Cleaner’a
(ķīmiskā tīrītava)
Ai, julifollerī, nu dziesma galā šī,
Ai, julifollerā, nu jābeidz tā.

Raibā pēcpusdiena paiet tā nekas. Mums ar Zemīti tā prasa tikai minimālu darbu, 
daudz palīdz jau gados uzkrātā rutīna. Ja plāns A uz publiku neiedarbojas, ķeramies 
pie plāna B, ja tas arī neiet, vēl paliek plāns C.

Mēs, uzejot uz skatuves, esam gatavi uz visu – uz veiksmēm un neveiksmēm. 
Parasti pie plāna C nav jāķeras.

Man pēc sarīkojuma pienāk viena no Iļģu meitenēm un saka: Es nezinu, kas tas 
ir. Viņš (tu) uznāk uz skatuves, vēl neko nesaka, bet man jāsmej.

Un tā 1988. gadam ir gals klāt!

Paldies no Brisbanes KD rīkotājiem:
Sveiks, Uldi, par Tavu un Tava labā kompanjona Zemīša pielikto darbu Raibā 

pēcpusdienā. Jūs esat īsti meistari savā darbā un varbūt tagad saņemsiet savas kar-
jeras vissmagāko honorāru.

Andris. 3.9.89.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Dziedone Lilija Zobena ar pianistu Lesliju Īstu (Leslie East) no Anglijas viesojas Adelaidē.
Ēriks Biezaitis ar Liliju Zobenu un Lesliju Īstu Mūzikas krātuvē 1988. gada janvārī. 

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Teātru festivālā 1988. gadā. Četri režisori. No kr. – G. Klauss (ALT) A. Apele (SLT), I. Sveilis (SLT) un  
M. Bumbieris (ALTA). Attēls no SLT arhīva.
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Anno 1989

Redzu, dzirdu Aleksandru Čaku – Lūdzu, pasmaidi! Uldis Grasis 
un Sers Vombats – Ar Siena drudzi Mīlas virpulī – Nedaudz vār-
dos – KD Melburnā – Es caur savu objektīvu ņemu dabu – beigtu, 

dzīvu...

3x3 nometnē Brisbanē 1989. g. janvāra sākumā. Priekšā (no kr) – Juris Ruņģis, Līga Ruperte, Arnis  
Siksna; Centrā (ar instrumentiem) – no Latvijas atbraukušie Iļģu muzikanti.  

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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REDZU, DZIRDU ALEKSANDRU ČAKU

Es nezinu, kur un kā man radās doma rakstīt lugu par Aleksandra Čaka 
dzīvi. Kā dzejnieks man viņš patīk. Man ir divas sevišķi mīļas grā- 
matas – Čaka Mūžības skartie un Grīna Dvēseļu putenis. Faktiski no 

Dvēseļu puteņa triloģijas izcilas ir tikai divas pirmās daļas. Es te savus nodomus par 
Čaku minu tāpēc, ka nākamās vēstulēs par to tiks runāts. Ir vēl viens labs dzejnieks, 
kas apdzejojis strēlniekus – Viktors Ļūdēns. Mums reizē pasniedza TzO, un mēs 
pārmijām pāris vārdus. Ceremonijā man blakus sēdēja nākamais Latvijas prezidents 
Valdis Zatlers.

***

18. janvārī man Juris Freijs no Toronto raksta:

Ar interesi lasīju Tavu domu rakstīt lugu par Čaku. Katrā ziņā viela būtu ļoti 
intriģējoša, jo man liekas, ka arī jaunā paaudzē ir interese par viņa darbiem un 
personību. (...) Bet, kā jau Tu norādi, varbūt luga netiktu pārāk daudz izrādīta, kā 
arī domāju, ka bez manis atrastos piemēroti aktieri Čaka lomai. Ko lai Tev saku? 
Protams, būtu priecīgs un pagodināts šo tēlu atveidot. Man Tavi darbi ir vienmēr 
patikuši – cits vairāk, cits mazāk un zinu, ka Tavu pūļu rezultātā būs spēlējama luga. 
Bet patreiz vairāk kā savu tēlojumu nevaru piedāvāt. Domāju, ka Vērenieks būtu ar 
mieru vadīt režiju.

Varbūt pat Vīksnu pieaicināt par drāmaturģi, Viņa Čaku atceras. Bet, kā saka, 
viens pats es nekādu garantiju Tev nevaru dot, lai gan priecāšos, ja izšķirsies lugu 
rakstīt.

***

25. janvārī, 1989. gadā man raksta gleznotājs Uldis Zemzaris.

Paldies par sveicieniem gadu mijā. Patīkami uzzināt, ka esi rosīgs un ar jaunām 
radošām idejām. Par Čaku varu teikt, ka viņam gāja grūti gan vācu laikā, gan arī 
pēc kara, kad viņam pārmeta “formālismu”, un viņš centās laboties. Viņa laika bie-
dri aizgājuši jau lielākā daļa viņsaulē. Uz grēcīgās zemes vēl arvien turas dzejnieks 
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un profesors Arvīds Grigulis un vēl kāda dāma Milda Grīnfelde, kas toreiz bijusi 
tuva viņa cienītāja, mūza varbūt un vēl kaut kas.

Par nožēlu abiem jau pāri 80, un ar Čaku saistītās atmiņas slīd jau sklerotiskā 
iztēlē.

Visreālākais ir viens literatūrvēsturnieks, entuziasts, kas šos materiālus apguvis 
un pat apkopojis grāmatā. Tas ir Valdis Rūmnieks. Viņa raksts kopā ar Grīnfeldes 
atmiņām (Čaka pēdējā desmitgade), gāja “Literatūrā un Mākslā” 1987. gadā. (...) 
Pēc tam vēl iznācis plašākā veidā grāmatā 1988. g. ar nosaukumu “Kāpēc es esmu 
Čaks”, izstaigāju visus veikalus, bet šī grāmata ir tautas ļoti iecienīto starpā un jau 
izpārdota. Tādēļ es nosūtīšu tev mūsējo. Izvilku no sievas grāmatu plaukta, neska-
toties uz viņas protestiem. Nupat ir iznākuši arī “Mūžības skartie”, kas arī bagātīgi 
kometēti gan no priekšas, gan no pakaļas, tādēļ arī Tev varētu noderēt. Un par Čaku 
te ir iznākušas vēl šādas grāmatas: 1970. g. “Redzu, dzirdu Aleksandru Čaku” un 
1981. g. “Ceļš uz Čaku”. Pirmā ir atmiņu kopojums, otrā apceres par viņa daiļradi. 
Bet arī šīs grāmatas ir sen izpārdotas, tās būtu jāsameklē privātā ceļā ar izlūgšanos.

Sazvanījos ar Valdi Rūmnieku, kas ir izdevuma “Jaunākās grāmatas” galvenais 
redaktors. Un norunāju ar viņu tā, ka Tu man atsūtīsi tos jautājumus, uz kuriem 
vēlies iegūt atbildi, tad viņš rakstīs Tev par to, cik sīki vien zinādams, Tā tad raksti 
man un raksti arī paziņodams, ka esi saņēmis tās grāmatas, ko nosūtīšu Tev, vai tās 
laimīgi nonākušas galā.

Par to, kā mums te iet, Tu jau esi lasījis avīzēs un arī TV ziņās redzējis. Jācer, 

Džems Krīvs. Ulda Zemzara pastelis, 1982.
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ka pacēlumam nesekos sūri atplūdi. Pagaidām karogs vēl plīvo pils tornī. Darbiem 
vajadzīga pārkārtota likumdošana un arī droši ekonomiski pamati.

Kā klājas Džemam Krīvam? Viņa pēdējā vēstule bija stipri bēdīga, jo viņam 
esot neveiksmīgi operēts vēzis, tagad lietojot tikai zāles. Aizrakstīju par mūsu tautas 
līdzekļiem, bet īsti nezinu, kā viņu mierināt. Baidos, ka palīdzība tur jau nokavēta.

Man vēl, Uldi, lūgums pie Tevis, lai Tu ieskaties tais bodēs, kur pie Jums pārdod 
palētinātas nocenotas grāmatas, vai nav kas par krāsainiem tauriņiem un krāsai- 
niem putniem, papagaiļiem, kolibri vai kādiem citiem. Tās man ļoti noderētu un Tev 
tādā veidā būtu iespējams kompensēt tos čakiskos caurumus manā grāmatplauktā.

***

Savācu no visām pusēm grāmatas par Čaku, gan no Latvijas Ulda Zemzara 
sūtītās, gan no Anitas Grīnvaldes ASV, gan Ausmas Mednes Sidnejā. Ļoti izpalīdzīgs 
bija Valdis Rūmnieks, zvērināts čakists. Uzrakstīju pat vienu ainu, bet tad tā lieta 
izčibēja. Es pats nezinu, kāpēc. Varbūt, ka man likās, ka par Čaku jau ir sarakstītas 
lugas. Un ka es neko labu nevarēšu uzrakstīt.

LŪDZU, PASMAIDI! ULDIS GRASIS UN SERS VOMBATS

Bet vispirms vēstule no Ulda Graša. Ja kāds nepazīst Uldi, tad noteikti pazīs viņa 
brāli Austri Grasi. Uldis ir dzejnieks, populārās dziesmas Zeme, zeme, kas tā zeme 
autors, dziedonis un fotogrāfs. Atceros reizi, kad viņš viesojās pie manis Sidnejā, 
braucām apskatīt pilsētu un nonācām pie vecas kapsētas. Tai brīdī virs liela pie- 
minekļa parādījās liela satiksmes lidmašīna, kas bija tikko pacēlusies no lidlauka. 
Bija tāds iespaids, ka tā sēd uz pieminekļa. Ho–ho, par šito bildi es dabūšu godalgu! 
izsaucās Uldis un sāka knipsēt. Godalgu? Viņam fotoaparātā vairs nebija neviena 
brīva kadra. Lidmašīna bija prom, un godalga vējā. Tāda ir dzīve, teica Austrālijas 
slavenais laupītājs Neds Kellijs, kad viņa veda uz pakāršanu. Kādēļ es vēl atceros 
šo braucienu? Mūsu otrā mašīna bija vecs japāņu sporta vāģis, ko bija nopirkusi 
sieva. Pirkums nebija sevišķi sekmīgs, jo mašīna bija ar divām durvīm un tāpēc 
bija klasificēta kā sporta vāģis. Sporta mašīnai bija augstāka apdrošināšanas maksa, 
velns parāvis. Mašīnas priekšdurvis pasažiera pusē nebija pirmās zortes, bet aiztaisīt 
varēja, ja piegāja procesam ar izpratni un pietāti. Zeme, zeme autoram pietātes pret 
manu mazo japošku nebija nekādas. Izkāpj ārā – blīkš! Durvis ciet. Iekāpj iekšā – 
blīkš!  Durvis ciet. Kā tu ciemiņam teiksi: beidz dauzīt tās nolādētās (bloody) durvis! 
Pie ceturtā blīkš, kad nokrita daļa no durvju kliņķa, es sapratu, ka mašīnas veselības 
labā man ir jāiejaucas. Paklausies, es teicu, ja man par divdurvīgu mašīnu ir jāmaksā 
augstāka likme, cik tu domā, man tagad būs jāmaksā par mašīnu ar vienām durvīm? 
Viņš esot domājis, ka ar šīm mašīnām tā esot jādara. Nu īsts ņekuļturnijs!

Pie viena man jāpastāsta, kā es mazajā japoškā vedu Māri Ubānu. Viņš bija 
gribējis pastumt sēdekli atpakaļ, bet pagriezis kādu citu kloķi, kas operēja sēdekļa 
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atzveltnes leņķi. Es tiešām nezinu, kā tas varēja notikt, bet pēkšņi viss sēdeklis bija 
45 grādu leņķī ar Sera Vombata vareno augumu kā uz operācijas galda, pie tam 
piesprādzētu. Mēs abi sākām histēriski smieties. Drīz vien dabūju Vombatu normālā 
pozīcijā.

Viņš tai laikā bija apmeties pie Apeļiem. Anitas mammai bija bija mazs badže- 
rijgārs (tāds kā kanarijputniņš), kas brīvi lidoja apkārt pa istabu un labi runāja lat-
viski. Katrā ziņa labāk nekā viens otrs Sestdienas skolas skolnieks. Tas bija mammas 
nopelns. Tālāko lai stāsta Ubāns: Es sēžu pie galda un ēdu auzu pārslas ar pienu. 
Te uzreiz tas sasodītais putns iebrauc ar abām kājām manā šķīvi (Latvijā teiktu –
piezemējās), nobremzē, apstājas trauka vidū, paskatās uz mani un nočiepst: Lūdzu 
pasmaidi!

Iepriekšējā dienā pirms Māra prombraukšanas, pie Apeļiem atvadu rauts. 
Sanākam labs bariņš. Māra nav un nav. Aizbraucis uz pilsētu. Pārrodas pēc 1½ 
stundām. Pat neatvainojas. Es biju gatavs Vombatam kaklu apgriezt.

Viņš bija brīnišķīgs piedzīvojumu stāstītājs, vispār labs sarunu biedrs. Bijis pir-
mais pliknis uz amerikāņu profesionālās skatuves, ja nemaldos Čikāgā.

Lomiņa bijusi maza. Uz skatuves bijis jānoģērbjas un jāiekāpj ūdens baļļā. Pub-
likai bijis saprotams, ka kāpējs ir bez biksēm, bet plikums nav bijis skaidri redzams. 
Nu varbūt uz pāris sekundēm atklājušies Vombata apakšējie reģioni iekāpšanas brīdī, 
bet viss ļoti tušēts. Bet izrādē kolēgas piepildījuši vannu ar ļoti karstu ūdeni. Ubāns 
ātri iekāpis vannā, un tūlīt izlēcis ārā, kā saka, pliks no vienas puses un galīgi kails 
no otras, un desojis uz aizkulisēm.

Kādu citu reiz Vombats salīgts dokumentārai filmai. Bijis jātēlo, ka viņam ir in-
farkts. Attiecīgi nogrimēts, žigli ievests ar ratiņiem palātā, žigli ielikts gultā, šņirkt! 
ar asu griežamo pārgrieztas drēbes (neatceros vairs, kas viņam bijis mugurā). Lai 
panāktu lielāku realitāti, pirmie palīdzības sniedzēji nav bijuši informēti, ka pacients  
ir aktieris un ka viņam nekāds infarkts nav.

Viss gāja labi līdz brīdim kad pie gultas piegrūda elektrisko “šoka” mašīnu, es 
vairs ilgāk negaidīju, izlēcu no gultas un skrēju pa koridoru prom. Mani glābēji 
droši vien palika stāvam ar vaļējām mutēm. (Māra intervija par šiem notikumiem 
bija lasāma kādā no Latvijas avīzēm 1990. gados.)

Re, kā nu aizpļāpājos. Uldis Grasis 1989. g. 3. decembrī man raksta no Minhenes:

Sveiks, vārda brāli!
Lai gan Jums tur pasaules otrā galā ar Ziemsvētkiem kā ir, tā ir, tomēr nav zobi 

jāklabina un jādrebinas. Pirms mēneša atbraucu no ASV turnejas, kopā ar Pāvilu 
un Ritu Brūveriem –16 uzvedumi 3 nedēļās! Gāja labi un piekrišana laba, nebija 
nekādu pretinieku, jo Brūveriem jau stāv aiz muguras no DV līdz baznīckungiem. 
Tā kā man arī speciāli daudz ienaidnieku nav (vienīgi ja nu tagad dabūs zināt, ka 
es draugos ar Tevi, vēstures un baznīcas zākātāju), tad kombinācija – disidents, cie- 
tējs, cīnītājs Pāvils Brūveris ar 1½ st. garu stāstījumu par pretestības kustību un tās 
apspiešanu Latvijā, kā arī ar norādījumiem (sevišķi derīgi dzirdēt tiem, kas stāv uz 
vietas – stājas cilvēkiem un koka galvām), kas jādara Latvijas labā (st.c. – jābrauc), 
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diapozitīvu izrādei ar krāšņiem skatiem no Latvijas, baptistiem, soda nometni Rīgā, 
disidentiem, dokumentiem, un Uldis Grasis, dzejnieks (!), komponists (!), ģitārists 
(!!), dziedonis (...) Ar tādu pat [programmu] varētu gūt labus panākumus Austrālijā.

Mūzikālā daļā 18 dziesmas, jaunrade, dziesmas no Latvijas, karavīru dziesmas, 
tautas dziesmas. (...) Katrā ziņā par to būtu vērts pārdomāt. Tikai no Dieva puses 
nesaki neko Austrim par tādu domu!

Kārkliņš (El Letons) aizbrauca uz Latviju uz 2 mēnešiem un 6 nedēļas studēs 
pie Dambja kompozīciju (dzīvos augstskolā) un 2 nedēļas koncertēs. Tā kā ar viņu 
pēc ASV neesmu varējis tikties. Viņš jau dziesmu dienās Minsterē par mani bija sa- 
stāstījis visur tādus sūdus, ka dažs labs vēl šodien šķībi skatās! Atļāvos viņu mazliet 
pakritizēt, un viņš sakāpinājās līdz baltkvēlei, uzpūta no mušas elefantu un pēc tam, 
it kā nekas nebūtu bijis, ienāca pie manis spēlēt savas glumās čigānu spēles. Nezinu 
ar viņu, tā pat kā Tu, ko lai turpmāk iesāku, jo nav viegli ar viņu, it sevišķi glumā – 
viltīgi nesavaldīgā kombinācija ir ļoti nepatīkama. 

O.K., tomēr priecīgus svētkus,
Uldis II

AR SIENA DRUDZI MĪLAS VIRPULĪ

Aprīlī mēs uzvedam Noela Kauarda komēdiju Mīlas virpulis. Luga H. Kaupmaņa 
tulkojumā, jau kādreiz ir spēlēta. Kāpēc viņš nebija paturējis oriģinālo nosaukumu 
Siena drudzis (Hay Fever) varam tikai minēt. Man šķiet, ka mēs atradām tikai Kaup-
maņa melnrakstu. Tas bija tik nepilnīgs, ka es izšķīros pārtulkot visu lugu.

Par mūsu izrādi A. Zariņš Treji Vārti raksta:

Mīlas Virpuļa pirmo iestudējumu 1957. gadā divās izrādēs noskatījās 669 skatītā-
ji. Arī pēc 32 gadiem apmeklētāju bija neparasti daudz – par abām izrādēm 450. 
Režisors Imants Sveilis mērķtiecīgi bija atteicies no angliskās vides, it kā komēdija 
risinātos Austrālijā vai kādā citā bezrakstura vietā. Tas atņēma daudz no īpatnē-
jā kolorīta, un skatītāji sēdēja klusi kā nopietnas drāmas izrādē, reti iespurdza pa 
kādam smiekliņam.

Lija Veikina nu jau nepastrīdami ir daudzus gadus SLT primadonna, un arī Mīlas 
Virpulī viņa bija pēc lugas teksta, tā arī skatuves primadonna.

Uldis Siliņš rakstnieka un nama tēva Devida Blisa tēlam bija atradis agrāk 
redzētām lomām atšķirīgu masku.

Jānis Saldums ar Kauarda ne visai pieticīgo diplomāta tekstu, piesardzīgi 
pauzēdams, ar īpatnēju balss pieskaņu un apvaldītām kustībām bija veidojis īpanēju 
tipu. Visangliskākā izrādē bija jaunās paaudzes aktrise Erika Polikeviča (Lijas mei-
ta) – SLT nākotnes cerība.

Cik es atceros no izrādes, atsaucība bija pietiekama, un angliskās vides trūkums 
noteikti nebija izšķirošais.
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MĒS ZĪMĒJAM SMILTĪS

29. Teātra festivālam Adelaidē I. Sveilis iestudē Leldes Stumbres lugu Zīmējumi 
smiltīs. Aktieri esam tikai trīs – L. Veikina, J. Zemītis un es. Dekoratore – V. Spoģe- 
Erdmane. Vēl piedalās ALT ar M. Zālītes Pilna Māras istabiņa, režisors A. Klauss, 
un ALTA ar M. Bumbiera Vienas ziemas hercogs, režisore H. Valtere. Par mūsu izrā-
di A. Zariņš Austrālijas Latvietī raksta:

Ar šo I. Sveiļa režisēto L. Stumbres lugu, beidzot atkal iestudējot Latvijas autores 
darbu, SLT piedalījās arī Teātru festivālā Adelaidē. Stumbres lugu raksturīgā līnija 
ir sievišķīgā tēma par liktenīgo vīrieti, kam dzīve savijusies savdabīgos kompleksos. 
Viņa neraksta slēptos simbolos, un tēli atblāzmo skarbo dzīvi Zīmējumos smiltīs. 
Vīrs un sieva, apbedījuši meitiņu, kavējas vientuļā jūrmalā, lai varētu atrast pa- 
matu tālākai, līdz šim bezjēdzīgai dzīvei. Tā ir it kā “Godo gaidīšana” (Beketa luga 
“Godo gaidot”), svārstīšanās starp cerību debesīm un bezcerību elli, jo nevienam 
nav ne atbildes, ne apņēmības īsam mirklim, kurā pašam pārtraukt dzīves ritmu. 
Stumbres spraigie dialogi Veikinas un Siliņa veidojumā paliks ilgi atmiņā, Tos vēl 
reljefāk palīdzēja veidot Jura Zemīša traģikomiskais Vīrietis (bomzis).

Tādu klausītāju uzmanību kā šinī izrādē ilgi nebiju vērojis SLT iestudējumos. 
Jāsumina režisors Imants Sveilis.

Vijas Spoģes-Erdmanes simboliskās divas vientuļās priedes dzidrajās bezmākoņu 

Mēs, sidnejieši, 29. TF laikā uzstājamies Aktieru saietā Adelaides Latviešu namā Tālava. No kr. –  
L. Veikina, J. Zemītis, U. Siliņš. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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debesīs vēl vairāk pasvītroja triju cilvēku sadragāto dzīvi. Teikto var attiecināt arī uz 
J. Grauda gaismojumu, sevišķi mēnesnīcas skatā lugas izskaņā. Techniski veikli bija 
ieskaņota jūras šalkšana, kas pavadīja visu izrādi.

Ar šo lugu mēs viesosimies Latvijā, bet par to vēlāk.

***

Oktobrī uzvedam A. Eglīša Spēle ar brāļiem, kas noteikti nav viena no Anšlava 
labākajām lugām. Režisors ir K. Gulbergs. Tolaik Sidnejā plosas neparasta gripas 
epidēmija, kas ir nogrābusi arī mūsu režisoru. Vienu brīdi likās, ka izrāde būs jāatceļ. 
Tāds gadījums būtu bijis pirmo reizi SLT vēsturē. Atsauksmes par iestudējumu nav 
sliktas. Publikas maz. Par mani rakstīts:

Uldis Siliņš un Markus Zariņš – tēvs un dēls Brunneri – ar pāris ainām smīdināja 
kā mafijas tipa veči ar raksturīgiem atribūtiem, melnām acenēm, cigāru, pie kam 
seniors visu kārtoja “iekš vien mier”, bet juniors dauzījās kā viens kumeļš.

Mēs plānojām doties turnejā ar Duets vienai personai, bet liktenis mums piešķīra 
vēl lielāku odiseju – turneju uz Latviju.

NEDAUDZ VĀRDOS

18. janvārī Juris Freijs man raksta no Toronto:

Griezes “Aizaugušās tekas” Toronto neatkārtojām. Martinsons vienkārši nekā 
nedarīja, pazuda atvaļinājumā, un kad novembrī atbrauca Vērinieks, tad nolēmām 
ķerties pie jauna iestudējuma, Blaumanim par godu iet vaļā “Ļaunais gars”.

Gaiķim Mineapoles teātris atteica DV Globālām dienām un šis tūlīt zvanīja 
mums. Es viņu novirzīju uz Martinsonu. Personīgi biju tai lietai pretīm, jo maijā 
braucam spēlēt Čikāgas latviešu biedrībai. (...) Vanagu “būdiņu svētki” ir apm. 6 
nedēļas vēlāk, bez tam Gaiķis, kā parasti, visu “salaiž dēlī”.

Atrakstīja Grieze. Pirmajā vēstulē mazliet sapīcis par “rautu Latviešu namā” – 
tādēļ, ka mēs ar Ilgu nepalikām. Kad apskaidroju apstākļus, viņš “atkusa”. Viņš nee-
sot apstākļus Indianopolē zinājis utt, manai rīcībai pat piekrītot. Esot mans draugs 
“uz mūžu” utt.

Starp citu viņam Bostona samaksāja $ 1000 par lugu, bet laikam to neuzvedīs. 
Viņš arī sācis rakstīt Vašingtonai, bet tā kā nomira Anda (Uršteina), tad Ķuzulis 
saka, ka arī tur nekas nenotikšot. Tā nu šamais sasparojies rakstīt DVT kaut ko vēs-
turisku. Viņam baigi sakāpis galvā. Jācer, ka kaut ko prātīgu uzrakstīs. 

Mēs gan nekad nevienam neesam lugas pasūtījuši, nedz maksājuši par to uzrak-
stīšanu. Bostonai viņš uzrakstīja “Muļķu paradīze” Vērenieks to laikam bija lasījis. 
Esot baigais savārstījums. Viņš to neņemtu.

Negribu izklausīties pļāpīgs kā “veca meita”, bet tomēr man Tev jāizraksta divi 
citāti no Griezes (konfidenciālās) vēstules.
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“(...) un Piecīšu sirds – Alberts Legzdiņš teica: “Mums vairs Anšlavu (Eglīti) 
nevajag, mums ir Grieze.” Vai kā tas mani iejūsmina strādāt!”

Es pieņemu, ka Legzdiņš ir dzinis velnu, bet Grieze to pieņēmis kā svētu patiesī-
bu.

Par Tevi beidzot ir skaidrs: Tu esi de-klasificēts kā pinko. Tas parādās vēstules 
tekstā šādi: “Es zinu tīri labi, ka par mani šodien brīvajā pasaulē neviens neko 
labāki nevar uzrakstīt (teātrim) “kases gabalus” un vienīgi mans kolēga (un draugs) 
Uldis Siliņš ir repektējams un pat labāks nopietnos (drāmas) gabalos.”

Tā tad Tu esi iedalīts viņa draugu pulkā!
Brigitu un Laimoni viņš vienkārši nekur nepiemin, it kā viņi un Sanfrancisko 

Mazais teātris vispār neeksistētu. Oh boy!

***

5. aprīlī man raksta Juris Freijs:

(...) Īsi pirms Tavas vēstules man piezvanīja Laimonis (Siliņš) no Sanfrancisko. 
Viņš ievadījis sarunas ar Dailes teātri vasarai. Tie došot režisoru un vairākus ak- 
tierus no Latvijas, Spēlēšot Brigita, viņš pats nē. Laimonis lūdz pārdomāt, vai DVTK 
varētu dot divus aktierus principā. Lugu nezinu. Mēģinātu kādā vasaras nometnē, 
tad brauktu pa Ziemeļameriku iekasēt naudu, tad pāri uz Latviju – vienu nedēļu Dai-
les teātrī, tad varbūt arī citur. Jārēķinas ar divi mēnešiem plus ceļa piemaksu pašam. 
Šaubos, vai kāds no mūsējiem spēs atlicināt 2 mēnešus no darba. Es un Vērenieks 
noteikti nē. (...)

Gribēju Tev tikai aprādīt, ka arī Laimoņa kontakti mērķē uz 1990. g. vasaru. 
Starp citu viņš minēja, ka gadu vēlāk varētu izveidot līdzīgu ansambli no Austrālijas 
un Latvijas aktieriem. (...) Man personīgi liekas, ka tad jau mūsu “trimdas” teātra 
ideja ir reālāka, sevišķi, ja daži aktieri nestrādā un var mēģināt uz vietas. (...) Bet tā 
jau tāda prātošana,

Cik un kā brauks uz un no Latvijas ansambļi noteiks, vai vispār ir vērts prātot 
par “trimdas ansambli”. Šeit ir Jaunatnes teātris. Pa ASV brauc “Sarkanmatainais 
kalps” (Nacionālais), Trīs ASV ansambļi jau īsā laikā uzstājas Latvijā (SF Mazais, 
Ņujorkas studija, “Tango Lugarno”) 

(...) Lai Džemam vieglas smiltis! Ko lai saka?
(miris SLT dekorators Džems Krīvs)
Pie mums patlaban ir Tautas Frontes vīri ar D. Īvānu priekšgalā (24 gabali) (...)
Es nevaru un nevaru aizmirst daļu no Tava “Bāleliņa” teksta. Liekas, tur bija 

daudz pareģojumu, kas lēnām sāk piepildīties.
Neaizmirsti no manis pasveicināt arī Liju, Juri un Imi [Sveili]. Priecāsimies, ja 

būs iespēja Jūs redzēt nākamā gada vasarā.

* Rūgtais Apīnis turpināja iznākt līdz Otiņa (Otto Kampes) nāvei. Šķiet, pēdējais 
numurs iznāca 1989. gadā. Arī Latvijā sāk pūst jauni vēji.
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Pārskatot vecos RA numurus, gadās atrast šo to interesantu. Piemēram sludinā-
jumus.

J. Poruka
KAUJA PIE KNIPSKAS
Tikai 90 gadus pēc slavenās Knipskas kaujas Cibiņa un Buņģa dēli turpināja cīņu 

Korejas sniegotajos kaujas laukos, tikai sniega piku vietā viņi meta rokas granātas 
par brīvību un pasaules sirdsšķīstību. Nav piemērots lasītājiem zem 7 gadiem.

R. Blaumaņa
SKRODERDIENAS SILMAČOS
Pēkšņi idilisko latviešu kibuca mieru saārda arabu terorista bumba, kas, ielikta 

maizes krāsnī, uzsper gaisā izraēļu brīvības cīnītāju Abramu un izsauc jaunu izraēļu 
iebrukumu Sinajā.

R. Blaumaņa
UGUNĪ
Nelaimīga mīlestība ar neslēptu kaislību starp istabas meitu un šoferi vācu 

RA 53. numura aizmugurējais vāks.
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muižnieka pilī. Dinamiska luga no viena gala līdz otram, kas liek palikt nomodā pat 
visapātiskākajam skatītājam. Morāles bezdibens un erotikas kalngals.

A. Brigaderes
SPRĪDĪTIS
Vai šis grūti audzināmais bērns spēs atrast savu vietu sabiedrībā un uzaugt par 

tās derīgu locekli?
Lasiet par slepkavības mēģinājumu pils pagalmā, kur princese Zeltīte ar melnās 

maģijas palīdzību mēģina nogalināt savu mazgadīgo saderināto.

A. Brigaderes
KAD SIEVAS SPĒKOJAS
Siena pļaušana, siena grābšana un sekss, sekss, sekss.

R. Blaumaņs
TRĪNES GRĒKI
Primitīvas dziņas un nimfomānija latviešu lauku sētā, kur Trīne, pavedēja pus-

mūža gados, maina savus partnerus kā linu negližē. Mīlas mokās sirdsšķīstais lat-
viešu jauneklis Brencis iedzer indi un netīšām noindē arī “Helen Rubenstein”  
skaistumkopšanas firmas aģentu Joski. Nekas, bet nekas netiek noslēpts skatītāju 
acīm.

* Uz Jaunās Gaitas redaktora uzaicinājumu rakstīt par dzejnieku, vētras putnu 
Teodoru Tomsonu, es arī šo to uzrakstu par Tedi kā cilvēku, viņa dzeju. Raksts iznāk 
par garu un es Lasmanim saku, ka man grūti ko nosvītrot. Lai svītro viņš.

Viņš savā vēstulē man raksta:

Viņš attaisnots, viņš attaisnots,
Lai skan nu slavas dziesma.
(No kāda jaundarba)

Mīļo Uldi!
Saņēmu Tavu lapu paku telefona grāmatas biezumā, un, to uz vietas izlasījis, tapu 

priecīgs un pat aizkustināts. Tāda atsaucība! Tik liels un tik žigls darbs! Nabaga 
redaktors, kuram tik bieži nākas vilties, nu reiz jūtas gandarīts. Bez tam (kā jau lai-
kam teicu) tieši Tava subjektīvā pieeja (Tavi vārdi) būs vērtīgs papildinājums recen- 
zentu valodai. Bet drusku par garu ir, kā Tu pats saki. Skaidrs, liksim ārpus recenziju 
nodaļas. Sadarbībā Laimoni es gādāju arī vienu otru drusku plašāka vēriena apceri, 
paliekot 4 JG lpp. robežās. Ar olekti izmērījis, nācu pie atziņas, ka Tavu rakstu tādā 
rāmī varētu iespiest, nosvītrojot citātus, tos galvenos tomēr atstājot, un, ja dzejas 
nodaļa vēlas izlietot kādus no Taviem atsūtītajiem paraugiem. Es nu ceru, ka Tu šādu 
atrsinājumu akceptēsi un rīkojos atteicīgi tālāk.

Pasaule sāk daudzināt Teodoru Tomsonu. Lasu avīzē, ka Aleksandrs Zariņš  
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lasījis lielāku apskatu LARRA’s dižsaietā, un tagad JG varēs publicēt Tavu apcerē-
jumu. Liels paldies! (...)

Mārtiņš.

* Man trūkst veco laikrakstu, bet man šķiet, ka 1989. gadā pie mums viesojās 
Nacionālais teātris un mūsu uzaicinātais Valkas pilsētas tautas teātris. Faktiski val-
cēnieši mums paši piedāvājās, un mēs piekritām. Līdz ar abu teātru viesošanos mums  
nu bija pazīstami labs skaits Latvijas aktieru, kas mums lieliski palīdzēja 1990. gada 
turnejā.

* Melburns latv. biedrības jauktajam korim Rota jubileja. SLV kora diriģente  
D. Jaunbērziņa man pasūtina apsveikumu. Rakstu arī:

Saulē, lietū, vējā, salnā
Dainu koks zeļ Dziesmu kalnā,
Dziesmām rotāts, saulē laistās,
Dziedot vējiem par Latviju skaisto,
Saknēm dziļām, ko ko skārt nespēj lemes’s,
Smeļ dzīvības sulu no tautas un zemes.
Ikdienas kņadā, mašīni dārdos,
Ieklausies kokā, ieklausies vārdos!

Audz ar mani, skan ar mani, 
Gavilē un raud ar mani,
Sauc kā vilks, kā bite zani,
Jaunam laikam jauni zvani,
Mirdz kā sagša izmargota, 
Es – tavs koks, tu – mana Rota!

* Šis gads ir bijis pilns priekiem un bēdām. Uz Viņsauli aiziet nenogurstošā sa-
biedriskā darbiniece un draugs (kaut kā nevedas teikt – draudzene) melburniete Laila 
Ļauļa. Mīļā, mīļā Laila! Es viņu redzu acupriekšā kā šodien – nepārtrauktā kustībā, 
vienmēr ko organizējot. Minsteres dziesmu dienās, būdama Austrālijas pārstāve, 
viņa skrēja uz čoku pestīt ārā Sidnejas zvērināto advokātu Birzuli, kas bija nonā-
cis vācu policijas aizgādībā. Birzulis bija iekļuvis vācu bāra meitu nagos un sācis 
izmaksāt dzērienus pa labi un kreisi, līdz viņam rīta pusē pasniegts rēķins. Laikam 
bija pāri par 1000 DM. Kad Birzulis atsakās maksāt, ierodas policija, ko aizturētais 
nogodina par Hitlerjugend un vēl angliski par sēdamvietām.

Otrs aizgājējs ir jaunais Pauls Beks (Beck), manas skolas biedrenes Ilgas dēls, 
Viņu mistiskos apstākļos sabrauc vilciens. Paula tēvs ir skots, bet, pateicoties Ilgai, 
viņam bija ļoti laba latviešu valoda. Viņš ir rīcības komitejas priekšsēdes E. Bren-
neres vietnieks. Kā angļi saka: What a waste! (Kas par zaudējumu!)

Trešais aizgājējs ir mūsu teātra dekorators, gleznotājs Džems Krīvs (1924–1989)
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* 1989. gadā, Laras grāmatu kluba apgādā, iznāk AL redaktora un žurnālista  
Aleksandra Zariņa grāmata Bites un bumerangs: latvieši piektajā kontinentā.

Zariņš raksta veikli, bet cik tas attiecas uz mani un par mani, man daži viņa raksti 
kaitina. Es rakstu lasītāja vēstuli AL:

Par mani ir vesela nodaļa grāmatā “Bites un Bumerangs”. Diemžēl nekas 
no manas atkārtotās runas nav taisnība. Viss sadzejots. Mani tas kaitina, jo es tā 
nerunāju. Man ir cits valodas ritms, cita vārdu izvēle.

Aleksandram bija tāds niķis atsūtīt lapu ar jautājumiem un tad no atbildēm uzcept 
rakstu, it kā viņš ar cilvēku būtu runājis personīgi.

KD MELBURNĀ

Gada beigās – Kultūras dienas Melburnā. Dziedu korī un piedalos Raibajā 
pēcpusdienā

Arī koru ballei, kas notiek pēc koncerta, man jāraksta dziesma.
Sāku ar pieteikumu:

Dāmas un kungi!
Šais dienās grūtās
Klausaities SLVK

Aleksandrs Zariņš. Ulda Zemzara pastelis, 1982.
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Jūtas un pūtas!

***

Korist, dod, korist, dod,
Cik tik iekšā tev makā,
Biļete te, biļete tur –
Nauda pazūd kā akā.
Kur vēl izstādes, rakstnieku rīts,
Daugaviņa! Ak, saudzē!
(Daugaviņa – jauniešu koris no Latvijas)
Dieva vārdā iekasē
No tevis pat kristīgā draudze.

Ne jau visur jāmaksā,
Nav komiteju ko pelti,
Pašus savā koncertā
Laiž iekšā par pliku velti.

Kamēr duka mums visiem vēl
Kopu korī pabrēkāt,
Tūdaļ visas biļetes
Ir par 10 procentiem lētāk.

Un ja izdodas nobeigt vēl
Visas dziesmas vēl  tonī,
Tad tev jūsmīgs diriģents
Sola Radības kroni.

Lepni stāvi tu saģērbies
Tā kā pingvīns meln–baltā,
Vēders ar kamerbantēm josts,
Nozīme sudrabā kalta.

Bet, ja izdevies ietaupīt,
No atlaidēm peniju kādu,
Vecgada balles vakarā
Tev ņem un nodīrā ādu.
Kad ne centiņš nav paglābies
Ne bankā, ne glāžu burkā,
Tu dosies prom no Melburnas
Pliks kā baznīcas žurka.
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Aizbrauksi prom pilns kultūras, 
Bet pliks kā baznīcas žurka.
(Pēc melodijas – Edelweiss)

Kā jau parasts, KD notiek tūlīt pēc Ziemsvētkiem. Ir karsts, bet mūsu tautietes – 
dziedones, tāpat tautas dejnieki nebaidās valkāt mūsu tērpus.

No jaunumiem – svētku gājiens pa pilsētas ielām, kas ilgst 30 minūtes, un jauniešu 
koris Daugaviņa ar 49 dziedātājiem, diriģenta Kārļa Beinerta vadībā. Korim līdzi 
bija atbraucis arī komponists Zigmārs Liepiņš, kas veic pavadījumus. Daugaviņas 
koristi dziedāja līdzi apvienotajiem koriem, kas lieliski pacēla sarīkojuma kvalitāti. 
Atceros, ka viena otra Daugaviņas meitene nebija sevišķi disciplinēta. Katrā ziņā 
koristi, vismaz daļa no viņiem, metās uzdzīvē ar pilnu krūti, un romantisku epizo-
du trūkums nebija manāms. Daļa no koristiem bija precējušies, bet, kā paši teica:  
precējies nav beigts.

Ar Daugaviņu saistījās arī dažādi sarežģījumi. Koris bija ielūgts ar nosacījumu, 
ka koristiem pašiem jāmaksā ceļa izdevumi. To varēja maksāt rubļos, bet ap 1989. g. 
vidu tika paziņots, ka no Singapūras līdz Sidnejai jāmaksā valūtā. Oi cores! Līdz pat 
novembrim nebija skaidrs vai Daugaviņa varēs braukt. Rīkotāji atviegloti uzelpojuši 
tikai, tad kad TV ziņās redzējuši Sidnejā nolaižamies Aeroflot Charter lidmašīnu un 
daugaviešus dziedam reportieriem Rīga dimd.

Trīs KD rīcības komitejas priekšsēdes Lietišķās mākslas izstādes atklāšanā 1989. gada 26. decembrī, 
Melburnā. No kr. – Margarita Biezaite – bijusī (28. KD), Eva Brennere – esošā (39. KD), Jolanta Lūse – 

nākošā (41. KD). Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Ja atceros pareizi, tad korim bija grūtības arī ar izbraukšanu, līdz viņi sākuši 
demonstrēt Aeroflotes ceļojumu birojā. Pavisam negaidīta uzstāšanās korim iznāca 
Hyatt viesnīcā. Bijis paredzēts mēģinājums baznīcā, sācis līt un baznīca bija slēg-
ta. Koris patvēries viesnīcā un lūdzis tur atļauju mēģināt, kamēr atslēdz baznīcu. 
Tas arī atļauts.Viesnīcas vadība un viesi bijuši tik pārsteigti par negaidīto koncertu, 
ka katram kora dalībniekam pasniegta neliela dāvaniņa. Kora viesošanās bija viens 
vienīgs triumfs, pie kura lieli nopelni ir arī Zigmāram Liepiņam.

Vēl no Latvijas viesojās kokļu ansamblis Rāmava. Kantātes Tēvijai solo dziedāja 
operas soliste, grieķiete Stella Akserlisa, kas savā laikā bija dziedājusi Melburnas  
Rotas korī.

Austrālijas latviešu teātris uzved A. Brigaderes Maija un Paija. Protams, ir vēl 
tautas dejas, koncerti, priekšlasījumi un Raibais vakars, ko organizē Pēteris Saulītis. 
Par to AL raksta Ed. Silkalns:

Raibā pēcpusdiena īsti raiba bija nevien priekšnesuma ziņā, bet arī to kvalitātes 
ziņā. Cik izcils bija “Daugaviņas” kora sniegtais 3 nēģeru spirituālu dziedājums, tik 
neizstrādāts bija pašmāju ansambļa “Uzsprāgušo pīrāgu” devums. Sliktāk ir, ja hu-
moristiski domātiem skečiem pietrūkst humora (...) Laimīgā kārtā tā atsevišķo pro-
grammas numuru saistviela, par ko gādāja konferensjē amata veterāni Juris Zemītis 
ar Uldi Siliņu, bija gan humoristiskā, gan takta ziņā neapstrīdama.

Kaut ar atzinību vēl jāpiemin Zanes Riteres vadītais Melburnas jauniešu koris 
“Daina”, programma nevien kvalitatīvi, bet arī kvantitatīvi bija Latvijas ciemiņu 
zīmē. Ciemiņu devums bija būtībā nopietna rakstura, ko viņi tomēr centās iespiest 
jautra sarīkojuma formātā (...) Briliants bija akordeonista Arvīda Platpēra un pia-
nista Zigmāra Liepiņa “Tek saulīte, tecēdama” romantisks, modernistisks, krievisks 
un amerikānisks pārveidojums. (Tas bija lielisks, pie tam viņi par to izšķīrās uzve-
duma laikā un atskaņoja bez mēģinājuma) (...) Beigās Latvijas ciemiņi visu publiku 
iesaistīja kopējā “Jūriņ prasa smalku tīklu” dziedājumā.

Visbeidzot balle un klāt Jaunais, 1990. gads, kas ir SLT Latvijas gads!
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Iļģi 3x3 nometnē Brisbanē, 1989. g. janvāra sākumā.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

3 x 3 grupa Brisbanē 1989. g. janvārī, Iļģus mājupceļā uz Latviju pavadot. 2. rindā sēž (no kr) – Līga 
Ruperte, Zane Āboliņa (mazliet uz priekšu), Vija Erdmane, Māra un Arnis Siksnas, neatpazīta, Dace 

Cilinska; 3.rindā – Vita Ruņģe, 2 neatpazīti, Zigmunds Skujiņš, pārējie neatpazīti; 4.rindā – Margarita 
Biezaite, otrā galā Ludmila Ruskule; Stāv: Neatpazīts, Anita Apele, neatpazīts (notupies), Mirdza 
Muišniece, Valters Mednis, Iļģi, tālāk zilā blūzē Vita Kristovska, Ivars Apelis, pārējie neatpazīti. 

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Nacionālā teātra aktieri Jānis Skanis un Iveta Brauna uzstājas Sidnejas Latviešu namā 1980. gados. 
Attēls no SLT arhīva.

Lija Veikina un Uldis Siliņš viesizrādē Pertā ar T. Kempinska Duets vienai personai, 1989. g.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Māra Zālīte viesos pie Biezaišiem Adelaidē, 1989. g. 7. oktobrī. 
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Margarita Biezaite pie Latviešu muzeja durvīm Adelaidē, 1989. g.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1990

Es esmu brīvkunga kārtā – “Akmeņi” Kalifornijā – Mēs brau-
cam uz Latviju! – Svētki beigušies. Pie darba! –Atkal mājās – KD 
Kanberā – Nedaudz vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu dabu 

– beigtu, dzīvu...

Dziesmu svētku koncertā Mežaparkā, 1990. gadā. Ar izstiepto roku Uldis Siliņš, no viņa pa labi – 
Edvīns Zaķis, A. Lismane un Ilze Siliņa. Attēls no U. Siliņa personīgā arhīva.
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ES ESMU BRĪVKUNGA KĀRTĀ

Es biju domājis strādāt līdz 65 gadu vecumam, bet tad mani pārcēla no vecās 
darba vietas tuvu pie mājām uz vienu no Sidnejas centra priekšpilsētām. 
Tas nozīmēja garu braucienu ar mašīnu. Ja izbrauc pirms plkst. 8.00 no 

rīta, tad var aizbraukt pusstundā, ja mazliet vēlāk, tad jau ceļš prasa vairāk nekā 
stundu. Es parasti darbu beidzu vēlu, kad nekādas lielas satiksmes vairs nebija, bet 
tie rīti, tie rīti...

Kā apgabala administratīvajam menedžerim manos pienākumos ietilpa dažādu 
budžetu sastādīšana un izpilde, statistika, algas aprēķini un izmaksas, faktiski viss, 
kas saistījās ar financēm, viss, kas attiecās uz personālu, ēkām un to drošību (mums 
bija kādas 10 telefona centrāles, tikpat daudz depotu (tehniķu un telefona kabeļu 
ievilcēju novietnes), tad vēl biroji, kas nodarbojās tikai ar telefona abonentiem (Cus-
tomer Services). Vēl manā tiešā kontrolē bija 3–4 noliktavas, un es biju pirmā kon-
takta persona sarunās ar arodbiedrībām, kuras bija trīs.

Uldis Siliņš – pensionārs.
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Man vēl šodien ir zināmas antipātijas pret arodbiedrībām un to darbošanās veidu. 
Daži pārstāvji turpināja šķiru cīņu, kur un kā vien varēja.

Manā pārraudzībā bija trīs vienības – personāla grupa (Personal unit), statistikas 
grupa (Works and Estimates) un noliktavu darbinieki.

Lielākais skaits cilvēku, kas ir bijis manā tiešā kontrolē – 850, bet tas bija uz 
īsu laiku. Ikdienā mans padoto skaits bija aptuveni 70 darbinieki un funkcionāli es 
kontrolēju vairāk nekā 1200 cilvēku.

Braukšana mani nogurdināja, un es nolēmu doties darba pensijā pēc 12 mēne- 
šiem (Tas bija1989. gada sākumā).Tā bija kļūda. 12 mēneši ir īss laiks, bet garš, ja tas 
jāpavada darbā. Es jutu, ka vairs nevaru veltīt Telekomam simtprocentīgu uzmanību. 
Iegāju pie sava bosa un teicu: Es vairs neesmu derīgs ne sev, ne Tev. Man jāiet.

Man bija ļoti daudz uzkrātu slimības dienu, kuras laipni atļāva izmantot ar ārsta 
zīmi. Un tā es dzīvoju pa māju kādus 12 mēnešus, saņemot pilnu algu.

Oficiāli es aizgāju no darba tikai 1990. gada beigās. Pa to laiku atkal pienā-
ca klāt slimības dienas – 2 nedēļas uz pilnu algu, divas uz pusalgu, respektīvi trīs 
nedēļas uz pilnu algu, tad vēl 4 nedēļas gadskārtējais atvaļinājums un 7 dienas garais  

U.Siliņš – pensionārs.
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atvaļinājums (Furlough). Tas viss atkal pastūma manu pensijas datumu par kādām 7 
nedēļām uz priekšu utt. Bet kas man, vai es tādēļ raudāšu. Galu galā oficiāli izbeidzu 
darbu, kad atrados Latvijā 1990.gadā.

Kad pārrados mājās no Latvijas, bija liels rauts, ko rīkoja darba vieta. Dāvana, 
runas, slavināšana. Es savu atbildes runu sāku ar: Tikai divas reizes cilvēka dzīvē par 
viņu saka visu labu – kad viņš iet pensijā un viņa bērēs...

Un tas bija tas, kā anglosakši saka. Ollie Silins’ (kā es biju pazīstams Telekoma 
aprindās mūsu pavalstī) darba gaitas bija beigušās.

AKMEŅI KALIFORNIJĀ

Sanfrancisko Mazais teātris ir uzvedis manu lugu Ir akmeņi raud. Ar Akme- 
ņiem bija tā: šī luga ir arī angļu valodā un saucas Even Stones Cry. Tulkojot, es to 
papildināju un daļēji pārstrādāju. Vēlāk no angļu teksta, es to atkal pārcēlu latviski. 
Beidzamais variants ir tas labākais, un to izdeva apgāds Ievanda Latvijā 1998. gadā.

Kā SMT veicies ar Akmeņiem, man raksta Laimonis un Brigita.

Laimonis, 1990. g. 10. jūnijā:

Iznāca ļoti laba izrāde. Varbūt pat viena no mūsu labākajām. Bet nekas, svarīgi 
ir, ka izrāde patika! Mēģināsim  “Ir akmeņi raud” parādīt arī Latvijā.

Ja Nacionālā teātra galvenais režisors Kroders un Kultūras ministrija piekritīs, 
tad decembrī, kad viesosimies ar “Četrām dienām jūnijā” (R. Staprāna luga), tad 
kādu vakaru nospēlēsim arī Tavējo. Sarunas jau esmu ievadījis.

Tavas lugas pirmo cēlienu veidoju kā nepārtraukti augošu konfliktu starp Ģirtu 
un pārējiem, Mēģināju radīt sajūtu, ka kaut kas svarīgāks vēl sagaidāms, Mistiskā 
ārsta-eņģeļa ierašanās šo sajūtu vēl pastiprina un, pirmajam cēlienam beidzoties, 
skatītāji nevar sagaidīt starpbrīža beigas, lai zinātu, kas notiks tālāk.

Otro cēlienu tu esi uzrakstījis tik labi, ka skatītāji tā aizrāvušies, kas notiek uz 
skatuves, ka aizmirsuši elpot. Paldies Tev par labo lugu!

Rīgā esot, Tev noteikti jāsatiek Kārli Auškāpu un tuvāk jāaprunājas par iecerēto 
1992. g. turneju. Kārlim rakstīju, ka Tu principā šim solim piekrīti, un, ka vajadzības 
gadījumā Tu mēģinātu uzrakstīt lugu piecām personām – divām no Austrālijas un 
trim no Latvijas. Būtu labi, ja bez Tevis būtu loma arī Lijai Veikinai, bet tas, sapro-
tams, ir Jūsu izšķiršanā. Par to, kā šo turneju praktiski izkārtot, sāksim domāt tad, 
kad Tu un Auškāps dosiet man savu piekrišanu.

Tikai Tavam ieskatam pievienoju izrāžu norēķinus. Honorārs, protams, ir simbo-
lisks, jo par Tavu darbu mēs Tev samaksāt nevaram.

Panākumus un labu ceļa vēju Tev vēlot,

Laimonis.
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Brigita:

Sveiki, Brīvkungs!
Laikam tā Tevi tagad var saukt, jo esi pats savs kungs: kalpības gadi ir cau-

ri! Varbūt labāks vārds būtu “savvaļnieks”, jo esi savā vaļā un ne ar vienu nav 
jārēķinās... nu varbūt ar sievu vēl, bet tā jau ir pati par sevi saprotama lieta. (...)

Kā jau Laimonis Tev raksta, luga izdevās ļoti labi. Nebija skatītāja, kurš neteiktu, 
ka tas mūsu labākais uzvedums. Tekla esot bijusi mana labākā loma, sevišķi beigās, 
kad kļūstu ārprātīga. To spēlēju klusināti, bet nepārprotami “pāri par kalnu”. Ilgi 
man nepadevās, tikai pēdējos mēģinājumos radās viengabalains trakums.

Es pat nobaidīju Daini, kurš pēkšņi man paskatījies acīs, pārbijās. Jāpiekrīt  
visiem skatītājiem un Laimonim – ļoti laba luga.

Vienīgi nebija skaidrs, kā tas Džeks varēja nodzīvot 20 gadus. Ja Džeks, viņiem 
apprecoties, bija mazs kucēns un abi bērni tagad precību gados, tad suns būtu tas 
vecākais Rietumu pasaulē. Vai ieviesusies drukas kļūda, kad uz Selgas jautājumu: 
“Vai tas ir tas pats suns?” man jāatbild ar “jā”??!!

(Jā, tas bija pušieris!!! ) (...)
Uldi, liels paldies par rakstiem “Jaunajā Gaitā”. Saki, vai nevari kaut ko uzrak-

stīt par piedzīvojumiem Latvijā?
Kaut kādu mazdrusciņ savādāku “angle”, kā bijuši līdzšinējie raksti (Gulbī-

tis uzrakstīja par Zviedrijas teātra turneju). Kā vienmēr, Tu iepriecinātu lasītājus  
VISOS KONTINENTOS, kā arī redakcijas locekļus un mani. Pretty please!

(Kas par medusmēli!)

Par Sanfrancisko Mazā teātra uzvedunu Skaidrīte Rubene Ziemeļkalifornijas  

Ir akmeņi raud programma.
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Apskatā cita starpā raksta:

Pati luga samērā īsa, tikai tāds garāks viencēliens, taču tik saistoši uzrakstīta, ka 
skatītājs skatās elpu aizturējis. (...) Tomēr pēc izrādes notiek kaut kas pretrunīgs. Par 
spīti lugā attēlotajiem traģiskiem notikumiem, neviens no skatītājiem sevišķi satriekts 
neliekas. Gluži otrādi, visi priecīgi aplaudē un apgalvo, ka bijis vērts skatīties. Kur 
tad slēpjas lugas traģikas un izrādes – izpriecas avota – pretruna?

Lugas autors apgalvo, ka luga balstās uz patiesiem notikumiem. Taču notikumi 
paši par sevi, lai cik patiesi, literāru sacerējumu nepadara ne aktuālu, ne vispār-
cilvēcīgi nozīmīgu. Īpaši ne slepkavību un garīgo slimību upuru likteņi, kas šeit  
Amerikā tapuši par filmu televīzijas standarta tēmām un tā nodeldēti, ka skatītāju 
vairs neaizkustina. (...)

Tā tad, kas skatītāju izrādē saistīja, nebija Akmeņu dzimtas traģēdijas, bet to 
literārais-drāmatiskais traktējums (tēli, scēnu savirknējums, sprēgājošās replikas) 
un uzvedums pats, kas Mazajam teātrim šoreiz patiesi bija izdevies profesionāls. 
(Rubene Skaidrīte. Ulža Siliņa drāmas Ir akmeņi raud izrāde Sanfrancisko 6. maijā, 
MT izpildījumā. ZK Apskats, 1990. g. jūnijs)

Māris Ubāns par izrādi Losandželosā cita starpā raksta:

19. maijā Losandželosā bija iespēja redzēt vienu no labākajām ārpus Latvijas 
izaugušo drāmatiķu sacerētām lugām – U. Siliņa “Ir akmeņi raud”, ļoti labā skatu-
viskā tulkojumā, ko šeit bija atvedis Sanfrancisko MT.

Autors Siliņš šai lugai tās tīrajā un spraigajā uzbūvē ir devis klasiska traģisma 
iekrāsojumu, un, lai gan amerikāņu teātra kritiķi ir gadiem strīdējušies par to, vai 
“vienkāršs” cilvēks varētu būt traģēdijas varonis, šajā gadījumā policists Akmens 
tāds ir, jo viņš nevar izlauzties no savas iekšējās centrētās personības. Viņš ir kā 
akmens, ko var pārveidot vienīgi iznīcinot, un tādēļ viņš aizdzen postā visus pārējos 
ģimenes locekļus, ne ar nolūku, bet savas “taisnības” dzīts. (...) 

Kad luga noslēgusies, abi Siliņi ir meistarīgi parādījuši mums iznīcību, ko cil-
vēks pats spēj sev sagādāt. (...) Bet mēs ar aizturētu elpu esam nosēdējuši vienu 
vakaru, lai noskatītos šo smago, psicholoģiski satraucošo stāstu, kas saviļņo mūsu 
prātus un izjūtas bez tik populārajām šīs dienas fiziskajām mežonībām.

Kaut šādu izrāžu mums būtu vairāk! (Ubāns Māris. Divi Siliņi Meņģeles mežos. 
ZK Apskats, 1990. g. jūnijs)

Un visbeidzot Anšlavs Eglītis laikrakstā par SMT izrādi Losandželosā:

Uldis Siliņš ir 100% trimdas “produkts”. Atstājis Latviju agrā jaunībā, jau Vāci-
jā interesējies par teātri, Austrālijā nemitīgā darbā kļuvis par izcilu aktieri Sidnejas 
latviešu teātrī un sarakstījis veselu rindu lugu. (...) Populārā humorista drāma Ir 
rakmeņi raud (...) Siliņa talanta cienītājiem sagādāja pamatīgu pārsteigumu. Viens 
otrs lugu nodēvēja par melodrāmu. Bet gandrīz visi populāro operu libreti ir smagas 
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melodrāmas. Un kas kait melodrāmai, ja tā attīstas loģiski un uzrakstīta spēcīgi? (...)
Siliņam pārmests, ka viņš notēlojis vācu okupācijas laika policistu brutālu un 

atriebīgu. Lugai pievienotajās piezīmēs autors protestē pret liekulīgu pozitīvismu un 
vaicā, kāpēc neviens nepārmet brāļiem Kaudzītēm, ka viņi Mērnieku laikos apsmē-
juši Atmodas laika darbiniekus un krietnos latviešu zemniekus.

Atzīmēts, ka Siliņš zaimojot Dievu, apstrīdēdams populāro postulātu: Dievs labu 
dar’ ko darīdams. Bet Siliņš nav vienīgais, kam pasaules iekārta neliekas taisnīga.

Kā dažkārt aktieru rakstītās lugās, arī “Ir akmeņi raud” nav tik daudz uzsvērtas 
idejas kā raksturu pretešķības. Līdz ko uz skatuves parādās divas personas, izceļas 
sadursme. Drāmas pieci raksturi iezīmēti un dažādoti ar izcilu veiksmi, sniedzot 
tēlotājam pateicīgu materiālu.

Dainis Turlais tēlo varmācīgo, cinisko, agresīvo policistu ar mutuļojošu enerģi-
ju. (...) Šis iespaidīgais tēls nepazustu arī uz profesionālas skatuves. (...) Saistīja arī 
no režijas viedokļa pagarais posms pirmajā cēlienā, kad norātā, neizšķirīgā māte 
(Brigita Siliņa), iebiedētais biklais dēls (Andrejs Gulbis) un viņa domīgā draudzene 
(Agita Švarca) rātni sēd pie galda, tikai pa reizēm bilzdami pa vārdam, kamēr ne-
gantais policists, platiem soļiem, spīdīgos stulmeņos, piestaigā, piedzīvo un pierunā 
visu skatuvi.

Lugu meistars un teorētiķis Mārtiņš Zīverts raksta, ka izrādes pirmajam cēlie- 
nam nekaitētu ritēt gausāk, jo tad spēcīgāk izceļas nākamo ainu straujā darbība. 
Gausajā sākumā skatītājs ērtāk sadzīvo ar lugas raksturiem, iegaumē viņu attiecības. 
Un tiešām, sekojošās 3 ainās Siliņš spēcīgi kāpina izrādes tempu un sadursmes līdz 
katastrofai.

Brigita Siliņa samocītās policista sievas lomā sevišķi veiksmīgi izceļ traģiskā 
izmisuma un pieaugošā ārprāta posmus, brīžam tik ticami, ka tieši “tirpas iet caur 
kauliem”.

Andrejs Gulbis, biklais policista dēls (...) teicami veidoja viņa sarežģītās at-
tiecības ar tēvu, no kura viņš baidās, ko brīžiem pat ienīst, taču vēlas izpelnīties viņa 
atzinību un mīlestību.

Dēla draudzeni un nošautā vīra sievu tēlo Valmieras teātra aktrise Agita Švarca, 
kas pašlaik 10 mēnešus ciemojas Sanfrancisko. Viņa pieņemta Valmieras teātrī svai-
gi no teātra skolas, un šī, kā liekas, ir viņas pirmā lielākā loma. (...)

Krasā pretstatā šai satrauktajai sabiedrībai izceļas režisora Laimona Siliņa 
noslēpumainais ļauno ziņu vēstnesis Dr. Sauleskalns. (...)

Piezīmēs lugai U. Siliņš raksta, ka doktoru var spēlēt kā parastu cilvēku un ārstu, 
gan arī kā mistisku, ne šīs pasaules būtni. (...) L. Siliņš ir izvēlējies mistisko variantu, 
zīmīgi kāpinot ap sevi noslēpumainības noskaņu. Interesants, ar meistara veiksmi 
veidots tēls.

SF Mazais teātris spēlē bez sufliera, un jāsecina, ka nekur nemanījām ne 
pārteikšanos, ne sastomīšanos. Tā bija teicami sagatavota un spraigi virzīta izrāde.
(...) (Eglītis Anšlavs. Ulža Siliņa drāmas Ir akmeņi raud Sanfrancisko MT izrādē, 
Losandželosā. Laiks, 23.06.1990.)
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MĒS BRAUCAM UZ LATVIJU!

Neesam jau mēs vienīgie – no Sidnejas izlido 74 cilvēku liela grupa. Ne jau mūs 
skatīties, bet uz Dziesmu svētkiem! Mana sieva Ilze brauc apciemot radus, kas viņai 
tikpat daudz kā Austrālijā truši. Vecākais dēls Mārtiņš (Mārcis) dejo Saules Jostā, 
kas arī viesosies Latvijā.

No Sidnejas lidojam uz Bankoku, kur pēc pāris stundu nīkšanas sēžamies atkal lid-
mašīnā, lai kuģotu pāri Indijai, Afganistānai, Krievijai uz Helsinkiem, kur ierodamies 
20. jūnijā. No lidlauka dodamies ar autobusu uz viesnīcu, kas mums jau labi pazīstama. 
Uz istabām jāgaida trīs stundas. Mana soma nosmērēta ar eļļu un uzvalks arī.

Helsinkos paliekam divas naktis. Divās dienās esam izstaigājuši pilsētu krustām 
šķērsām, apskatījuši trīs baznīcas, Sibeliusa pieminekli, sarijušies zemenes un vispār 
uzvedušies kā tūristi. Esam iepirkuši dažādas konservus, desiņas un šķinķus ar ko 
biedēt prom bada rēgu, ja Latvijā tāds sāktu spokoties. Somijā nekas nav lēts. Bro-
kastīs, kas ieskaitītas īres cenā, saēdamies visai dienai. Tirgū daudz zemeņu un ķiršu. 
Uzvalks ir iztīrīts, bet ne soma.

22. jūnijā uzkāpjam uz kuģa George Ots, kas gan zēģelē zem sarkanā karoga, bet 
ir igauņu kontrolē. Apkalpošana laipna, bet, protams, par valūtu.

Mums priekšā sidnejieši. Dzeram ar Kārkliņiem šampānieti un ar korķi gandrīz 
izšaujam caurumu Ota griestos.

Pēdējā iepirkšanās bezmuitas veikalā, un Tallina ir klāt. Bezmuitas veikalos atkal 
satiekamies ar dīvaino valūtas rubli. Šis mistiskais iestādījums nav mainījies un ir 
tikpat asinskārs vai dolkārkārs kā 1987.gadā. Uz ielas dolārs maksā 20–25 rubļus, 
veikalā 55 kapeikas. Vot kak! Un viss Maskavai! Tikai Gorbačovs nekad neuzzinās, 
cik ļoti Siliņi ir balstījuši viņa saimniecību. Iedodam krievu porterim (nesējam) 5 
amerikāņu dolārus, kas izrādās pietiekami, lai viņš izlauztos iebraucēju pūlim cauri 
kā tanks – šis ar mūsu somām pa priekšu, mēs viņam pakaļ – līču loku, un pēkšņi 
mēs esam pūļa pašā priekšgalā. Muitai cauri gandrīz bez apstāšanās. Ilze ved radu 
bērniem elektriskās ērģelītes. bet tās pat neprasa deklarēt. Un, raugi, pāris minūtēs 
mēs esam barjerai otrā pusē. Dievs lai svētī Ameriku un tās dolārus! Lai dzīvo  
nesējs! Lai dzīvo Gorbačovs (un Jeļcins arī)! Lai dzīvo ģēnijs, kura smadzenēs  
dzima doma iedot porterim piecus bakus! (Ja kādam tas nav vēl skaidrs, tad tas 
ģēnijs esmu es.)

Otrā barjeras pusē mūs sagaida grupas labais gans Kārlis Muške, ceļojuma biroja 
īpašnieks un kādreizējais senior-pilots pie ANSETT’a lidsabiedrības.

Sakāpjam trīs autobusos un braucam uz Rīgu. Pie Igaunijas – Latvijas robežas 
uzraksts PSR pazudis, nu ir tikai Latvijas republika. Izkāpjam. Mazajā mājiņā nekas 
nav mainījies – tikpat skaisti netīrs kā senāk.

Augustā, kad braucām atpakaļ, turpat pie robežas uzņēmīgi latviešu puikas pār-
deva latviešu nacionālo ēdienu – šašļiku un Senču alu (siltu!). Šašļikam nav obligāti 
vajadzīga jēra gaļa. Kāda gaļa pie rokas, tādu cep.

Tad neraža! Pie Saulkrastiem pārplīst riepa. Pārkāpjam otrā autobusā un iebrau-
cam Rīgā ar nokavēšanos. Pie Sporta pils mūs sagaida Ilzes radi un mana bērnības 
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draudzene Silvija.
Dodamies visi uz mūsu jauno dzīves vietu radu dzīvoklī Kr. Valdemāra ielā. 

Dzīvoklis 6. stāvā. Lifta nav. Man nekas, bet sieva elš. Radi pa vasaru apmetušies 
Jūrmalā, un mūsu rīcībā ir trīs istabas, labierīcības, vannas istaba un virtuve.

23. jūnijs.

Braucam privātmašīnā uz Druvienu skatīties Skroderdienas. Brīvdabas izrāde. 
Laiks silts un jauks. Milzums cilvēku. Redzami gan austriķi, gan tautieši no ASV, 
Zviedrijas un Vācijas. Skroderdienas Silmačos ir īsta tautas izrāde, izstiepta kā  
gumija. Pat Trīne (V. Artmane) no Trīnes grēkiem iebāzta pie Skroderiem. Tomuļu 
māte (V. Singajevska) neparasta un laba. Dūdars (Ģ. Jakovļevs) ļoti neparasts un 
valdonīgs un man personīgi nepieņemams. Ābrams (U. Dumpis) – viduvējs, Joske  
(J. Skanis) – neiespaidīgs, Zāra (I. Brauna) – ļoti laba, Rūdis (aktieri neatceros,  
varbūt Šoriņš) – ļoti labs.

Starpbrīdī aizeju aiz skatuves apsveicināties ar paziņām. Mani cienā ar alu un 
pīrāgiem.

Satieku Helgu Dancbergu no Nacionālā teātra – mūsu apakšīrnieci Sidnejā, Jāni 
Skani, Egonu Maisaku, Ivetu Braunu, Rolandu Zagorski, kas izrādās manai sievai 
rada. Par to nebūtu jābrīnās, jo kurš manai sievai Latvijā NAV rads! Es esmu iepre-
cējies 99% no visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Pīrāgs apēsts, alus iedzerts, pa vārdam apmainīts, izrāde turpinās. Mums  
blakus sēž Jānis un Kristīne Bergholci un Irma Vārpa-Dziļuma no Stokholmas lat-
viešu teātra – labi draugi. Irma ir bijušā Liepājas teātra aktrise – ļoti laba. Viņas vīrs 
– nelaiķis rakstnieks Dziļums. Kristīne Bergholca ir viņu meita.

Otrā pusē Inga no Bostonas, mana kolēģe Princesē Gundegā. Maza pasaule!
Izrāde ieilgst. Jāņu bērni, spēlēdami piedzērušos, tā aizrāvušies, ka nedabū viņus 

nost no skatuves, respektīvi, pagalma.
Tomuļu māti iegrūž grāvī, kas pilns ar ūdeni, un, kā vēlāk dzirdu, ar ļaunām 

sekām. Laikam lauztas ribas. Beigās izsniedz aktieriem medāļus. Kad vēl grasās 
dziedāt kolhoza koris, mēs ceļamies un braucam. Vēl Mellužos jāsvin Jāņi.

Jo tuvāk Rīgai, jo tuvāk nāk biezi, melni mākoņi. Pie Rīgas sāk līt un nepastājas 
visu nakti. Iebraucam Mellužos plkst. 22.00, kur mūs sagaida radu bars. Līgots ne-
tiek, bet runāts par politiku gan.

Politika šogad ir siera un alus vietā. Pārguļam turpat Mellužos. Līgo!

***

Aizbraucam ar Krištopaniem uz Berģiem, kur jaunajai mājai jau ielieti pamati. 
Ar viņiem iepazināmies Austrālijā. Vispirms satikām Aiju. Vilis tolaik bija VEF’a 
basketbola treneris un ar savu komandu viesojās Sidnejā, kur sacentās ar aus-
trāliešu vienībām. Mani pārsteidza, ka ciemiņi brīvajā laikā mēdza ieskatīties pu-
delē. Acīmredzot vienībā bija “iemešanas” kultūra un treneris vai nu negribēja, vai  
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nevarēja šai lietā neko darīt. Puikas spēlēja labi un, ja nemaldos, nezaudēja nevienu 
spēli.

Tagad no jauna satiekamies Latvijā. Braucam visi uz Ādažiem pie Viļa vecākiem 
uz kafiju un kūkām. Pēc 46 gadiem atkal ieraugu savu pamatskolu, ko tagad pārbūvē. 
Atmiņas uz katra soļa.

25. jūnijā ierodas vecākais dēls Mārcis. Viņš neganti mokās ar alerģiju. Pat zāles 
nepalīdz. Mārcis apmeties Mežaparkā.

Ir pasludināta Olimpiskā nedēļa, citiem vārdiem, notiek Sporta dienas. Aizbrau-
cam uz Sporta pili. Sieva reģistrējas spēlēt galda tenisu, Mārcis spēlēs pie Amerikas 
latviešiem futbolu. (Ja nemaldos, vienības treneris bija Piecīšu Legzdiņš). Sporta pilī 
satiekam Austrālijas sporta žurnālistu Gunāru Bērzzariņu.

***

Nacionālā teātra skatuves meistars Arnis Bērziņš, ar kuru iepazināmies Austrāli-
jā, kad viņš ciemojās pie radiem, ir mums aizrunājis par valūtu biļetes uz A. Eglīša 
komēdiju Bezkaunīgie veči un A. Brigaderes Kad sievas spēkojas. Rīt jāiet saņemt.

Iegriežamies valūtas veikalā. Šveicars: Vai jūs te pirmo reiz, ka nezināt, ka no 
vieniem līdz diviem ir pusdienas laiks! Šitam dālderam būs staigāt no tā viena pie tā 
otra, bet ne starp vieniem un diviem.

Aizejam uz Smiļģa muzeju. Slēgts. Ciemjamies pie Ilzes radiem.
Pēcpusdienā Krištopani ved mūs uz restorānu Rīdzene vakariņās. Ļoti glīta vieta. 

Manā dienas grāmatā ieraksts: Ēdiens lielisks, vīns – aizmirstams. Apriju viens pats 
veselu šķīvi ar mazsālītu lasi. Un tas ir tikai sākums! Kā saka, piepildīta diena.

26. jūnijs.

Saule uzlēc mirdzēdama,
Atkal jauna diena aust...

Kā jau minēju, Nacionālais, jā atkal Nacionālais, teātris uzved Bezkaunīgos večus 
un Sievas par valūtu. Mērķis ir mazliet paslaukt ārzemju latviešus, bet viss neiet pēc 
plāna un grafika. Rezultātā Daile, kur biļetes pārdod par rubļiem, ir pilna skatītājiem, 
bet Nacionālais – pustukšs.

Ejam ar Ilzi pirkt biļetes. Kasē, kas ir tāds mazs, nožēlojams caurums sienā, 
kur strādā bankas jaunkundzes. Formas un paraksti! Neliterāri izsakoties, baigā 
čakarēšanās! Beidzot biļetes ir mūsu.

Sastopu Arni Bērziņu un viņš man izrāda savu valstību – skatuvi un teātri.  
Iepazīstos arī ar direktoru, ļoti jaunu gados, un viņa vietnieku.

Projām ejot, Ilze uz ielas turpat pie teātra atrod 100 amerikāņu dolārus ar 
piespraustu zīmīti uz kuras īpašnieka vārds. Ar laipnu roku palīdzību izdodas to 
aizgādāt pie pateicīgā īpašnieka. Cik atceros, tad viņa bērns bijis sūtīts pirkt biļetes 
un naudu pazaudējis.
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Tautas Frontes namā izņemam ielūgumus uz izrādi Kabatā. Īsa Kabatas apskate. 
Vecs pagrabs, koka sēdekļi. Brīnišķīga atmosfēra.

Braucam ar Edvinu Zaķi, Ilzes ieprecēto radu un manu šoferi, uz Meža parka sta-
dionu skatīties volejbolu. Un ko es dzirdu? Skaļrunī atskaņo Ilmāra Dzeņa ierakstu: 

Kas par to, ka bikses kājās,
Kas par to, ka bērni mājās,
Kas par to, ka runcis badā
Aurodams ap māju bradā,
Es tik lādē, es tik lādē!!!
Es tik pielādē un šauj! 

Tā taču ir mana Šāvēju dziesma!!!
Satieku mana skolas biedra Ojāra Celles dēlu Kārli, adelaidiešus un melburniešus. 

Noskatāmies vairākas spēles, un klāt laiks braukt uz Kabatu, kur Rasma Garne un 
Dainis Ozoliņš šovakar rādīs tautasdziesmu montāžu Šitā, zēni, dzīvodami.

Esam atbraukuši par ātru – Kabata vēl ciet. Klīstam apkārt pa Vecrīgu, kur  
ieraugu pirmo korporeli krāsās. Tā nav, ka Latvija kopš manas pēdējās vizītes nebūtu 
mainījusies!

Pagrabiņā sēžam kopā ar Helgu Dancbergu. Ļoti laba izrāde, abi labi dzied. Pēc 
uzveduma noejam aizskatuvē, kur Helga mani iepazīstina ar abiem aktieriem. Saku, 
ka šo uzvedumu viņiem vajadzētu atvest uz Austrāliju.

No Kabatas pie Zaķiem, kur skatāmies TV futbolu. Zvana Ilze no Sporta nama. 
Galda tenisa turnīrs beidzies. Palikusi 2. vietā. Viņu pieveikusi interfrontiete –  
krieviete.

27. jūnijs.

Ciemos pie Ulda un Ilzes Zemzariem. Atnāk arī Arnolds Liniņš. Viņš grib uzvest 
Akmeņus un aicina mani spēlēt policistu Akmeni, bet laika trūkuma dēļ es viņam 
esmu spiests atteikt. Mani gribot satikt Sebris un Bebrišs.

Pēcpusdienā ejam uz izstādi Latvija 1920–1940. Skate vispusīga un interesanta. 
Noskatāmies mēmo filmu Lāčplēsis. Tālāk uz Pareizticīgo katedrāli, kur skatāma 
daiļamatniecības izstāde. Dzeram kafiju un ēdam kūkas.

Uz mājām. Šodien agrais vakars. Paldies Dievam, ka tā.

28. jūnijs.

Ejam ar Ilzi uz Kultūras ministriju iegādāties biļetes par valūtu. Mums tās bija 
jau iepirktas par rubļiem, caur pazīšanos, protams, bet tās atdevām Ilzes radiem.

Mūsu draugi Bergholci no Stokholmas nāk līdz. Es ieeju Ministrijas ēkā (taga-
dējā Krievijas vēstniecībā), bet pārējie nolemj gaidīt mani ārpusē. Kāpnēs satieku 
kultūras ministru Raimondu Paulu. Mēs esam tikušies Sidnejā un runājušies, bet 
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tad viņš ir ticies un runājies ar simtiem cilvēku. Nav vērts tādas lietas atgādināt. Es 
atvainojos un prasu, kurā stāvā ir manis meklētais birojs. Tur un tur. Paldies.

Ministrijas darbinieki ļoti laipni. Ātri nokārtojam biļešu lietas. Laukā iznācis ar 
ieejas kartēm kabatā nevaru novaldīties neizmetis maniem sievišķiem makšķeri.

Man bija ļoti dziļdomīga un informatīva saruna ar Raimondu Paulu! Manas 
zivis momentā uzķeras uz āķa. Kā jau paredzēju, ēsma tiek norīta ar visu āķi un 
makšķerkātu.

– Nu, ko viņš teica? Ko viņš teica? Mans lielais brīdis ir klāt! 
– Es prasīju, vai te ir trešais stāvs, un viņš teica, ka trešais ir stāvu augstāk.
– Ak tu!
Es skatos uz Kultūras ministrijas izdotajām kvītīm un nesaprotu ne vārda. Viss 

krievu valodā. Papīra vai pārkārtošanās trūkums?

***

Šodien ir graduācijas diena. Pie Brīvības pieminekļa piestājies pulciņš konser- 
vatorijas absolventu un daudzbalsīgi dzied Kur tu skriesi, vanadziņi. Pie Brīvības 
pieminekļa netrūkst ne cilvēku, ne puķu.

Ielas kungi pagaidām esam mēs – Piektā kontinenta ļaudis. Amerikāņi un 
kanādieši vēl nav lielā skaitā sabraukuši.

Uz ielas stūra satiekam Ivara Embrehta mammu Ilzi. (Ivars spēlēja sastādītajā 
Homo Novus ansamblī Adelaidē un vadīja Princeses Gundegas izrādes ASV.) Kur 
tad Ivars? Ivars no Latvijas izraidīts! Drošības komitejas pirksts.

Tad pienāk internacionālais basketbola tiesnesis Laris Strunke, gleznotāja Niklā-
va Strunkes dēls no Zviedrijas. Vispār ir tā, ka šādās reizēs mazs bariņš var pieaugt 
līdz 20–30 cilvēkiem, jo vienmēr pievienojas kāds paziņa.

Ejam ar Bergholciem uz Saieta namu, bet tur kafejnīca nav vēl vaļā. Atrodam 
vietu kafejnīcā Palete Vecrīgā. Runājam ar Bergholcu Jāni, ka mazliet jāiestiprinās. 
Jauka vietiņa, bet alus nav, šampanieša nav. Ir konjaks ar ābolu sulu. Nu ja tā, tad 
dzeram to pašu.

Ilze ir noberzusi kāju un mums jātiek uz dzīvokli Kr. Valdemāra ielā. Viens 
privātais taksis ir ar mieru uzupurēties un mūs vest par 4 dolāriem. Četri dolāri par 8 
minūšu braucienu! Es viņu pasūtu uz poda un braucam ar trolejbusu.

Pēcpusdienā ierodas Sigita Lapiņa un abas ar Ilzi brauc uz Meža parku, kur 
manējai atkal jāsit ping-pongs.

Es eju uz Minhauzena precībām Dailē. Kāzu viesos ir atkal daudz austrāliešu. 
Man pienāk klāt viens otrs amerikānis, kas mani pazīst, bet es viņu nē.

Precības ir greznās dekorācijās, bet nesilda. Ziemas laikā vāzēs puķes!?
Jakobīnes lomā Mirdza Martinsoneir ļoti skaista. Jukums ākstās un ir nebaudāms. 

Nariškins man liekas mīksts. Un tad tas seksa skats! Nariškins ielēc guktā vienā krek-
liņā un moderni piegrieztās apakšbiksēs (t.s. jockey shorts). Būtu vismaz vilcis tās 
nost!

Augļotājs – vecs lauku paps, kas ticis pie naudas. Minhauzenam, lai arī pēc  
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izskata nevainojams, nav pietiekami personības, lai paņemtu skatītāju savā varā. 
Skaisti norunā savu monologu, bet es viņam neticu.

Austrālijas latviešu teātra izrāde ar P. Elsiņu, L. Kalniņu, G. Graudu, V. Štālu bija 
noteikti labāka. Es savā dzīvē esmu redzējis Minhauzena precības daudzas reizes. 
Labākā izrāde bija Valmieras teātrim! Man pirmo reizi par Jukuma jokiem pat bija 
jāsmejās.

Anglosakši par Anšlava veida humoru teiktu, ka tas nāk no vēdera – t.s. belly 
laugh. Zīverta humors ir visumā konstruēts. Es neesmu ne Zīverta noliedzējs, ne arī 
sevišķs viņa cienītājs. Viņam ir labas un netik labas lugas. Es ļoti labi apzinos, ka 
manis teikto attiecīgas aprindas uzskatīs par zaimošanu.

Ārā līst. Sutīgs. Eju kājām mājās. Pārrodas arī Ilze. Zaudējusi visas spēles, bet 
sakās esam ļoti apmierināta.

29. jūnijs.

Piezvanu Paulam Putniņam. Izrādās, viņš vēl arvien ir Piebalgā. Izrunājamies ar 
Putniņu mammu, kura, kaut pāri astoņdesmit, dūšīga un spara pilna. Šodien viņai 
amputēšot pirkstu. Lai ņem kaut vai nost visu roku, otra esot vēl stipra diezgan, lai 
sistu. Latvijai brīvība būs! Putniņu mamma nosaka. Kas par varenu sievu!

Vakar TV bijis VDK paskaidrojums par Ivara Embrehta izraidīšanu. Iemesls 
liekas aiz matiem vilkts. Vai kāds ir pelnījis izraidīšanu par to, ka, pagarinot vīzu, 
nav uzrādījis jauno dzīves vietu?! Tur jau zirgam jāsmejas!

Dienā Ilzes brālēna Tāļa Bērziņa meitas Sandras graduācijas svinības Nacionālā 
operā. Latvijai būs jauna zobārste.

Vakarā ar Ilzi ejam pie Tāļa un Vilmas Bērziņiem uz vakariņām. Ceļā satiekam 
Lāsmu Kugrēnu. Lāsma ir pavisam kupla – gaida bērniņu. Viņa man labi pazīstama 
no Nacionālā teātra viesošanās laika Sidnejā.

Plkst. 21.00 AVE SOL koncerts. Lielisks.
Zvana Helga Dancberga, Sarunājam randiņu viņas mājās pirmajā Dziesmu  

svētku dienā.
Helgai Sidnejā ārkārtīgi garšoja tomātu sula. Mums ir līdzi vairākas pudeles.
Zvana Pēteris Kļaviņš un aicina mani uz Tautu komeršu. Man nav līdzi krāsas, 

un tā komeršs izpaliek.
Rīgā iebraucis Ilzes brālis Juris Viļums no Pertas ar jaunāko dēlu Uldi.

***

Rīga ir mūsu pilsēta jau no grāfa Šeremetjeva laikiem, krievu gide stāsta tūristu 
baram.

30. jūnijs.

Ciemojos tēva brālēna Laimja Kalniņa ģimenē. Ilze atkal aizbrauc spēlēt galda 
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tenisu.
Vakarā uz Bezkaunīgajiem večiem Nacionālajā. Zāle pustukša. Mēs laikam esam 

tie naudīgie. Redzu arī Imantu Sveili. Mani starpbrīdī uzrunā Mārtiņš Lasmanis no 
Zviedrijas, JG redaktors. Nekad neesam tikušies, tikai sarakstījušies. Viņam patīkot 
mana eseja par dzejnieku T. Tomsonu. Prieks dzirdēt, ka kādam patīk.

Bet nu dažus vārdus par Večiem. No manas dienasgrāmatas:

Izrāde bija tā nekas. Labākais – Janušāns. Es neteiktu, ka visi aktieri bija labi 
savās lomās. Pēc izrādes Kārlis Sebris uzrunā publiku un paziņo, ka ASV miris bij. 
Nacionālā teātra režisors, aktieris un drāmaturgs Jānis Lejiņš.

Turpat pāris mēnešu laikā aizgājuši viens pēc otra trīs lielie – vispirms Ēvalds 
Dajevskis, tad Reinis Birzgalis, visbeidzot vecākais no viņiem – Jānis Lejiņš. Es savā 
ziņā jūtos bagāts, ka esmu šos cilvēkus personīgi pazinis. Ar Dajevski strādājām 
kopā pie Gundegas, un mēs sadraudzējāmies. Viņš bija sirdscilvēks.

Ar Birzgaļa tēvu, kas man vienmēr ir atgādinājis lauku saimnieku, mēs pirms 
daudz gadiem ar izkaptīm nopļāvām Piesaulē laukumu, kur pulcēties Jāņu bērniem. 
Pļāvām trīs stundas. Kad pēdējo reizi tikāmies 1987. gadā, Reinis teica: Paklausies, 
uzraksti kādu feļetonu, un es ilustrēšu! Goda vārds, es gribēju ko uzrakstīt, bet ne-
sanāca! Nu ir par vēlu.

Jāni Lejiņu es atceros kā džentlmeni, vienmēr pieklājīgu un korektu. Vecuma 
dienās bija sācis arī gleznot. Lejiņš bija pirmais no ārzemniekiem, kas ar Bostonas 
ansambli uzveda manu lugu Vēstules no dzimtenes. Mēs pēdējo reizi tikāmies lat-
viešu ciemā Piesaulē, Ņūhempšīras štatā. Viņš jau tad dzīvoja pie vecākās meitas 
Vašingtonā. Bija atbraucis ciemos. Grūtības ar staigāšanu. Vēl nopeldējamies Pie-
saules ezerā un atvadījāmies, lai vairs nesatiktos.

Katram no viņiem mēs varam sacīt: paldies par Tavu mūžu! 

1. jūlijs.

Pie mums atskrien Valkas pilsētas teātra režisors Aivars Makarovs un atnes vēl 
Dziesmu svētku biļetes, Maksa – 15 rubļi! Aivars dzīvoja pie mums, kad Valkas 
teātra ļaudis viesojās Sidnejā.

Ilze iet sagaidīt ostā radus, kas iebrauc ar kuģi. Mēs ar Mārci un radiem no tēva 
puses – Laimoni, Hortenzi braucam uz Carnikavu. 

Laimis ir noorganizējis transportu. Mūsu šoferis ir Zelmas Grūbes znots Egils, 
izbijis ūdenslīdējs. Zelma kādreiz mūsu mājās strādāja par kalponi. 

Ādažos nopērkam puķes un braucam uz kapiem, apciemot manus vecvecā- 
kus Pēteri un Annu Siliņus. Laimja tēvs guļ Sibīrijā, māte Carnikavas kapsētā.  
Nofotogrāfējamies.

Vēl uzmetam acis Carnikavas 4 klašu pamatskolai – manai pirmajai gaismas pilij 
un ziemas mājoklim.

Turpat piekalnē stāv vecā Carnikavas baznīca, viens no vecākajiem dievnamiem 
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Vidzemē, tagad nolaista līdz kliņķim. Nav jau arī brīnums. Mehāniskā darbnīca! Ik 
uz soļa atmiņas, atmiņas, atmiņas...

Atceros 1943./44. gadu miju. Mūsu dzīvoklī un bija mazas viesības. Pusnaktī 
aizejam uz baznīcu. Viens no viesiem – Rīgas apriņķa vecākais – sēžas pie ērģelēm 
un impromptu koncertu nobeidz ar Dievs, svētī Latviju. Spēlē trīs reizes.

***

Braucam tālāk uz Spārēm. Pie cūkkūtiņas lielā bērza vairs nav. Tas bija  
katru gadu lielākais sulas devējs. Māja ir pārbūvēta, arī cūkkūts. Kūts un gubenis 
ir pazuduši. Klētiņas, pagrabi stāv kā stāvējuši. Aizejam pie Grūbēm, kas dzīvo 
mūsu mājas pārbūvētajā cūkkūtī un dzīvojamā mājā, tad pie Saulīšiem, kas uzcēluši 
vasarnīcu  mūsu bijušajā ābeļdārzā. Skaidrīte Saulīte ir galvenā vadītāja tautasdejām 
Dziesmu svētkos.

Es esmu priecīgs, ka mūsu bijušajā īpašumā dzīvo latvieši. Carnikava mudž no 
krievu tautības pensionētiem čekistiem, jūras kapteiņiem, virsniekiem. Visi tīrumi 
apbūvēti. No vecajām mājām mūsu pusē vēl ir palikuši Skabi, Karašas, Kaķi, Mēnes-
dēli un Mucniekciems.

Izciemojušies pie Grūbēm un saēdušies lašu maizītes, braucam pie Zandbergiem 
(radi no tēva puses). Nav mājās. Tad tālāk uz Pārgauju pie mana tēva krustdēla Tom-
sona Jāņa un Tomsona mātes. Apslapinām satikšanos ar vīnu. Viņai, šķiet, tas ir liels 
pārdzīvojums redzēt mani un Mārci.

No Tomsoniem pie Tiltiņiem, bet ne Herta, ne Pēteris nav mājās. Ir tikai viņu 
meita ar krievu tautības vīru, kurš runā labi latviski. Jauks cilvēks. (Vēlāk dzirdu, 
ka Tiltiņam ar meitas izvēli ir bijis grūti samierināties. Iemesls? Bet viņš ir krievs!) 

Herta trīsdemito gadu beigās bija precējusies ar mana bagātā onkuļa  
Grantskalna vidējo dēlu Videvudu. Viņiem bija divi dēli – Juris un Dainis. 1941. 
gada 14. jūnijā Hertu ar abiem bērniem (Dainis vēl bija zīdainis) apcietināja un aiz-
veda uz savākšanas punktu Saulkrastos. Videvuds, kas tai laikā nav bijis mājās, pats 
pieteicās Saulkrastos, lai būtu kopā ar ģimeni. Viņš mira Sibirijā bada nāvē savu 
ģimeni neredzējis.

Pateicoties Ādažu izpildkomitejas priekšsēdim, vecākais dēls atstāts Hertas 
mātei. Kad Herta ar Daini atgriezās no izsūtījuma, viņa apprecēja carnikavieti Tiltiņa 
Pēteri. Vecākais dēls Juris atsacījies Daini vizināt bērnu ratiņos, sakot: Es to krievu 
apkārt nestumšu!

Diemžēl, gadus vēlāk Juris dodas pašnāvībā. Cik man zināms, iemesls bija finan-
siāla rakstura. Velta Skombe bija sūtījusi no ASV naudu Dautiņu mājas uzturēšanai 
un tā bija nonākusi Daiņa pudelē, kuram uz vecuma dienām bija alkohola problēma.

Atpakaļ uz Rīgu. Ilzes atrastā nauda ir laimīgi sasniegusi īpašnieku, kurš gribot 
mūs satikt.

Vakarā ar Ilzi ejam uz Kad sievas spēkojas. Skatītāji, sevišķi amerikāņi, sašutuši 
par biļešu cenām. Amerikā Nacionālā teātra aktieri esot guldināti un vadāti apkārt 
par baltu velti, bet nu, kad mājas tēvi atbraukuši dzimtenē, prasot naudu!
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Uzvedumā ir par daudz dziedāšanas, kas pārtrauc dramatisko darbību. Atsevišķi 
skati ļoti labi nostrādāti. Sauspurvu saimnieks Juris Liepaskalns ļoti labs un krāsains. 
Antrīna – Gunta Virkava – karstasinīga un laba. Laba arī Laila – Ilze Rūdolfa un Inta 
Tirole kā plāpīgā sieva.

Janušāns bija lugā ierakstījis Trīniņu. Ak, svētās šausmas! Spēlēja Lidija Frei-
mane. Ne viņa bija jocīga, ne viņa bija šis, ne viņa bija tas. Viņu vienkārši bija žēl! 
Likās, ka viņa pati nezina, kāpēc ir uz skatuves. Vēlāk no Nacionālā teātra aktieriem 
gadījās dzirdēt, ka Freimanei vairs nedodot lomas, tikai šoreiz uzlaista uz skatuves. 
(Lai iepriecinātu skatītājus, kas pirkuši biļetes par valūtu?!) Radziņai loma esot 
šedevrs. Publika rēcot.

Starpbrīdī aizskrienu pie Skaņu Jāņa, kā bija sarunāts. Aizņemos ūsas no teātra 
frizieres mūsu uzvedumam.

Otrajā starpbrīdī Jānis Skanis mūs ielūdz direktora kabinetā uz kafiju.  
Iepazīstamies ar Jūliju Bebrišu un Intu Tiroli. Bebrišs saka, ka daudz par mani 
dzirdējis no Gulbīšu Jāņa Upsalā. Norunājam randiņu pēc Dziesmu svētkiem.

Arī Zīverts mūs esot lielījis kā spēcīgāko trupu ārpus Latvijas utt. Skanis atkal 
saka, ka viņam patīk manas lugas, un tā nu es dzeru kafiju, ēdu kūkas un gozējos 
atzinības saulītē.

Mājās ejot, mūs aptur gados jauns krievs un prasa zakuriķ. Tu gribi smēķēt? es 
viņam angliski pārprasu. Paņēmis cigareti, viņš saka: Paldies! Ar akcentu, bet lat-
viski! Tu par ātru aizsteidzies, balodīt, es pie sevis nodomāju, par to paldies tu būtu 
dabūjis vēl otru. Es tiešām ceru, ka viņš nav viens no tiem, kas manas dzīvokļu mājas 
koridoru lieto kā mazo mājiņu.

2. jūlijs.

Līst! Vai tiešām svētki aizlīs? Piezvana Pauls Putniņš. Aprunājamies.
Pēcpusdienā pie Nacionālā teātra satieku Inesi Meieri, Jāņa Pūces krustmeitu, un 

nododu Elzas Siliņas-Pūces sūtījumu.
Jocīgi. Skatos manas dienas grāmatas ierakstus 1. jūlijā, bet daudzie pieskri-

belētie cilvēku vārdi man šodien vairs nekā neizsaka.
Ar Inesi Meieri ir citādi. Režisoram Voldemāram Pūcem, kas ar sievu Dailu at-

griezās 1940. gados no Vācijas bēgļu nometnēm Latvijā un par savu uzdrošināšanos 
nonāca Sibirijā, bija māsa un brālis Jānis. Jānis apprecēja mana tēva māsu Elzu un 
Inese ir Jāņa un Voldemāra māsas mazmeita, patīkams jauns sievišķis, pēc profesi-
jas žurnāliste un plānotā īsā tikšanās ievelkas. Aizejam uz kafejnīcu Pareizticīgo  
katedrālē un nopļāpājam pāris stundas.

Es atveru savu pūra lādi ar stāstiem par Austrāliju un Inese ir laba, ieinteresēta 
klausītāja. Viņai nav biļetes uz tautasdejām. Saku: Nāciet man līdz uz māju, un es 
jums uzdāvināšu. Viņa savukārt ielūdz mūs ar Ilzi ciemos pie sevis.

Vakarā ejam uz Mūžības skartie. Satieku PBLA teātra nozares vadītāju Intu 
Purvu no Toronto. Kāpēc es neesot piedalījies lugu sacensībās? Saku, ka aizmir-
su. Patiesībā es jau sen biju izlēmis, ka man ASV lugu sacensībās nav nozīmes 
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piedalīties. Kas tās arī nebūtu par vērtībām, ko ASV žūrijas komisijas meklē, manās 
lugās tās noteikti nav.

Iepriekšējo reiz, kad es piedalījos ar Ķemermiestiņā, es pat nebiju minēts starp 9 
labākajiem!!!??? Jā, tik tiešām! Trīs izsaucēji un trīs jautājuma zīmes.

Mani nogrābj Vera Gribača-Valtere, Ēvalda Valtera dzīvesbiedre. Viņa izdodot 
teātra anekdotes. Arī man esot kādas jādod no SLT dzīves. Apmaināmies ar koor-
dinātēm, kā Latvijā saka.

Es arī kādas anekdotes uzrakstīju, bet nekas drukā neparādījās. Acīmredzot par 
to, par ko smejam mēs, Gribačai smiekli nenāk. Man liekas, ka vietējie manu humo-
ru īsti nesaprot. Bet ko lai dara: viena māsa Rīgā dzied, otra māsa Sidnejā.

***

Bet nu pie Mūžības skartajiem. Ja pirms pāris gadiem tā būtu bijusi liela 
uzdrošināšanās, tad šodien uzvedums liekas ļoti rāms. Pat vēl vairāk nekā rāms – 
laipojošs, pat propogandisks. Vēlāk, kad pārrunājām uzvedumu ar Kārli Auškāpu, 
viņš stāstīja, ka čekists esot viņam teicis: Nu tad izvilkies gan par mata tiesu!

Uzveduma koncepts man patīk. Aktieru sniegums nav vienāds. Mans favorīta 
gabals – Sprediķis Piņķu baznīcā – tiek pasniegts diezgan vienmuļīgi.

Pēc izrādes stāvu pie aktieru ieejas Dailē un gaidu Hariju Liepiņu. Neesmu viņu 
redzējis kopš 1944. gada. Toreiz viņam bija kādi 17 vai 18 gadi. Nebūs jau mums 
nekas daudz ko runāt, apmainīsimies ar pāris pieklājības frāzēm un viss.

Mans pirmais iespaids, ka Haris dzīvo kādā augstākā, paceltā plāksnē nekā es. 
Man Apeļi bija stāstījuši, ka Zelta zirgā viņš uz skatuves nogāzies no kājām, un tā 
nav bijusi zirga vaina.

Šovakar nekas tāds nedraud. Brīdi parunājamies un ejam katrs uz savu pusi.
Dodamies ar Ilzi uz Saieta namu, bet tur nekas piemērots mūsu cienījamam 

vecumam nerādās. Vasaraudži vien. Braucam mājās.

3. jūlijs.

No rīta izdalu radiem un draugiem sapirktās Dziesmu svētku biļetes.
Atnāk Arnolds Liniņš. Nopļāpājam pāris stundas. Iedodu viņam Precinieku 

ieskatam.
Mūsu sadarbība ar Arnoldu Liniņu sākās šī gada 8. decembrī, Smilģa muzejā 

Vienas teātra izrādes ietvaros viņš un Aina uzveda manu lugu Ir akmeņi raud. Ģirta 
lomu piedāvāja vispirms man, bet, kad es atteicu, manā vietā uzaicināja Modri Frosu 
no Stokholmas latviešu teātra. Teklu spēlēja Sarma Riekstiņa, Edmundu – Ivars Va-
nags, Selgu – Dagnija Grīnvalde un Dr. Sauleskalnu – Andris Māliņš. Uzvedumu arī 
filmēja. Pirmais manas lugas lasījums Latvijā notika jau 1988. gadā.

Beidzamo reizi, kad mums bija norunāta tikšanās, Arnolds man piezvanīja un 
teica, ka esot uz gultas. Tikšanās jāatliek. Pēc kādām dienām es pa radio dzirdu, 
ka miris pazīstams režisors, bet vārdu tūlīt nesaka. Man sastinga sirds. Jā, tas bija  
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Arnolds. Biju uz viņa izvadīšanu Dailes teātrī.
Pēc Liniņa ejam uz pusdienām pie Ilzes jauniegūtajiem sporta draugiem. Es no 

daudzajiem ciemiem sāku apgurt. Ilze vēl aiziet uz dolāru veikalu, es liekos mājās 
uz auss.

Vakarā Ilze iet ar manu bērnības draudzeni Bajāru Silviju uz Kabatu, es palieku 
mājās un skatos TV futbolu. Esmu nozvērējies šovakar nekur neiet. Kur nu! Zvēri 
lūzt, zvēri drūp, kā Rainis saka. Abas pārnāk aizelsušās no centra. Man tūlīt esot 
jānāk līdzi uz pilsētu! Nekādu atrunāšanos! Esot kas fantastisks! Vienreizējs!

Nu ja tā, tad eju līdzi. Un tiešām skats ir fantastisks! Uz ielām ļaužu simti, varbūt 
pat tūkstoši. Rīga ir atkal latviešu rokās. Krievus ne redz, ne dzird, ja neskaita mazu 
krievu pusaudžu bariņu, kas drāžas cauri pūlim saukdami: Dievs, svētī Latviju!

Ir jau plkst. 11.00 vakarā. Doma laukumā uz estrādes dzied un dejo spāņi. Viņus 
nomaina latviešu budēļi. Ejam uz Daugavmalu. Tā satiksmei slēgta. Arī te, šķiet, 
apgrozās ļaužu tūkstoši. Staigā, dzied, dejo, iet rotaļās.

Lilija Zobena, diriģente no Londonas, cilvēku ielenkta, tikko beigusi ar saviem 
dziedoņiem un klausītājiem dziesmu. Es izlaužos pūlim cauri. Ei, Lilij! Apkrītam 
viens otram ap kaklu. Tas ir Uldis Siliņš un viņam šodien ir Vārda diena! viņa sauc. 
Tik tiešām ir jau pāri pusnaktij. Abas manas goda dienas sakrīt ar lieliem svētkiem. 
amerikāņi 4. jūlijā svin savu Neatkarības dienu un austrālieši manā dzimšanas dienā, 
26. janvārī – Austrālijas dzimšanas dienu.

Man par godu koris dzied Lai slava tam, lai slava tam, tam mūsu Uldiņam. Mani 
nelaiž prom, kamēr es uzsāku jaunu dziesmu.

Ejam tālāk. Kur vien skaties, paziņas, paziņas, paziņas. Satiekam Krištopanus, 
nelaiķa Jāņa Rituma jaunāko dēlu no Zviedrijas. Viņš mani atceroties no tā laika, kad 
viesojos viņu mājās Stokholmā.

Arī pie Brīvības pieminekļa milzīgs pūlis. Liela, appušķota K. Ulmaņa bilde. 
Mēs arī nopērkam puķes un noliekam tās pie pieminekļa.

Ejam kājām mājās, aizkustināti un sajūsmināti. Mēs esam atpakaļ tēvuzemē. Šo-
vakar Latvija mums ir ļāvusi laimē diet. Paldies viņai par to!

4. jūlijs.

Pūtiet taures, zvaniet zvani, Uldiem Vārda diena! Kas citādi jauns? Nu kā tā var 
prasīt! Jāiet atkal ciemos. Šoreiz pie Andersoniem. Kas tie tādi, man šodien nav ne 
jausmas. Pats mājas tēvs, zinošs kolekcionārs, liels runātājs un īpatnis. Savā dienas 
grāmatā esmu ierakstījis, ka ilgstoši negribētu būt viņa sabiedrībā. Mājas māte ļoti 
jauka. Vārda dienā viņa man iedāvina Dūmiņa gleznu, kas, paldies Dievam, ir bez 
rāmja. Paēdam pusdienas un ejam mājās.

Īsa atpūta, tad ar trolejbusu uz pilsētu, kājām pāri Vanšu tiltam uz Smilģa muzeju, 
kur Liniņa ansamblis iestudējis M. Zīverta Zaļo krūzi. Tas izrādās nepareizais tilts, 
bet galā tomēr nonākam. Iekšā ejot, satieku Mārtiņu Zīvertu ar kundzi.

Muzejā izstādītas trimdas teātru bildes, arī no mūsu teātra. Tām garām klīst ļaužu 
pūlis ar gidi priekšgalā.
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Arnolds mūs nosēdina pirmajā rindā. Aktieri trīs jauni cilvēki no Muzikālā 
teātra. (Tas darbs, šis sirdij, saka Arnolds.) Spēlē kā dievi. Ļoti laba izrāde. Pateicos  
Liniņam par iestudējumu, un viņš mani iepazīstina ar abām tēlotājām. Ļoti patīka-
mas meitenes.

Braucam ar Liniņiem uz centru, kur nopērkam puķes, jo priekšā jauni ciemi. 
Arnolds mani turpat uz ielas apsveic Vārda dienā ar rozēm. Kamēr viņš aizskrien uz 
Daili, Aina uznāk pie mums dzert kafiju.

Dodamies visi pie Zemzaru Ulda, kas dzīvo tikai pāris ielas tālāk. Bez Siliņiem 
atnākuši Liniņi, Skujiņi, Norīši, Putniņu Pauls un brisbaniete Maira Zālīte. Piektais 
kontinents ir labi pārstāvēts. Mājniekus pārstāv Uldis, Ilze un meita Lauma, Latvijas 
skaistumkaraliene. Padomju Savienības mērogā viņa palikusi otrā vietā. Es esmu 
vice-queen, viņa saka, un es gandrīz aizrijos ar kūkas gabalu. Tie angļu vārdi pie 
laba gala nevedīs. Mums, angliski runājošiem, grūti noturēt nopietnas sejas. Nabaga 
bērns nezin, ka tas nozīmē bordello madāmu.

Putniņš man uzdāvina savas lugas, Uldis – Ziedoņa un Vācieša dzejas grāmatas. 
Ko es iedāvināju savam vārda brālim, nudien neatceros.

No Zemzariem uz Brīvības pieminekli, kur vakarā, Ivara Bērziņa vadībā, dzied 
Sindi putnu dārzs. Lielisks koris. Izpilda arī vienu Mārtiņa Brauna kompozīciju.

Satieku arī Mārtiņu, ar kuru pazīstamies no viņa viesošanās laika Sidnejā. Bija 
abi ar Braunīti (Ivetu Braunu) un Skaņu Jāni. Visapkārt paziņas. Ejam uz Doma lau-
kuma skatīties Rīgas raganu. Nekas prātīgs neliekas. Uz mājām!

5. jūlijs.

Sola lietu. No rīta pie mums ierodas Ilzes brālis Juris Viļums ar dēlu Uldi. Zvana 
Silvija Geikina no Literatūras un Mākslas un lūdz interviju. Norunājam satikties 10. 
jūlijā.

Nopļāpājam labu laiku pa telefonu ar Arnoldu Liniņu. Man un Ilzei ar Liniņiem 
labi klapē. Otrs tāds ir Jānis Skanis.

Pie Helgas Dancbergas uz pusdienām. Satiekam Helgas meitu Danu, un, projām 
ejot, arī jaunāko Rēziju Kalniņu, kas nupat bijusi pie zobārsta un izskatās nelaimīga. 
Atnāk arī Helgas audžumeita Dace (uzvārds pagaisis) – operdziedone, dziedājusi 
Nacionālā operā Karmenu. Es kā Vārda dienas bērns tieku apdāvināts.

Pēcpusdienā braucam ar Aiju Lismani un Edvīnu Zaķi uz Meža parka stadionu. 
Kopkoru koncerts. Novietojam mašīnu pie paziņām Kokneses prospektā. Tālāk  
kājām.

Skaists gājiens pa gatvi uz stadionu. Plūst ļaužu tūkstoši. Saceltas ēdnīcas un 
pārdotavas. Tīras un glītas. Neskaitāmi ziedojumu vācēji, bet viņiem neko neveicas. 
Ārzemnieki domā, ka tiek par daudz slaukti un soļo vācējiem garām.

Par kārtību gādā Tautas frontes ļaudis. Ārpusē ir tikai kādi 5 miliči.
Protams, ka, koncertu gaidot, tiek mazliet ieslapināts, kas savkārt izsauc tautas 

staigāšanu publisku ēku virzienā.
Stāvam rindā pie vīriešu tualetes un gaidām savu kārtu, kad pēkšņi mūsu  
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labierīcībās sāk laist iekšā sievietes. Ei, ko tie sievieši te dara? Mums paskaidro, 
ka sieviešu tualetes ir slēgtas. Nu, ja slēgtas, tad slēdz vaļā, stulbeni! Nevar. Esot 
sanitārā diena! Sanitārā diena koncerta dienā!!! Kurš idiots ir par to atbildīgs!!!? 
Atjaunot nāves sodu!

Pienāk mūsu kārta, tad sievišķiem, tad atkal laiž iekšā mūsu dzimumu.
Svētkus atklāj Raimonds Pauls. Viņa runu tauta saņem ar gavilēm un ar sveiks, 

lai dzīvo no koru puses. Dziedātāju ap 20,000. Sarīkojumu vada Ģirts Jakovļevs un 
kāda aktrise, kuras vārdu neatceros.

Ne visas dziesmas tiek atskaņotas bez starpgadījumiem. E. Melngaiļa dziesmā 
Jāņu vakars vesels sektors vīriešu balsis iekrīt nevietā. Izčākst arī I. Kalniņa Lūgša-
na. Lieliski izskan Mārtiņa Brauna Saule, pērkons, Daugava. Ļoti labi dzied sieviešu 
koris.

Katru koncerta daļu ievada kāda estrādes dziedone, katru reizi atšķirīgā tērpā 
un, šķiet, basām kājām; iesāk ar deju un, pēc kustībām spriežot, ļoti cieš. Cieš arī 
publika, kam viņa arvien vairāk sāk krist uz nerviem. Neviens neaplaudē. Nabaga 
sievišķis to jūt, jo dejošana kļūst arvien īsāka. Mazliet padejo un tūlīt dzied koris.

Nav gandrīz nevienas dziesmas pie kuras var palikt sēžot. Daugav’ abas malas – 
kājās! Tev mūžam dzīvot, Latvija – kājās! I. Kalniņa Lūgšana – kājās! Manai dzimte-
nei – kājās!

Pēdējā daļa ir tā spēcīgākā. Ārkārtīgi populāra ir Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, 
Daugava – dzied divas reizes, Gaismas pili – divas reizes. Tev mūžam dzīvot, Latvija 
diriģē vecais Leonīds Vīgners, ar vienu roku turēdamies pie reliņa. Ja arī nespēj ko 
laikā parādīt, koris dziesmu zina un var nodziedāt arī bez diriģenta. Gaviles! Dzies-
mas ar Māras Zālītes un Jāņa Petera vārdiem uzņem ar sajūsmu. Dzied Sveiks, lai 
dzīvo! Ziedi.

Pie dziesmu atkārtošanas publikai nav ne mazākā iespaida. Ja korim dziesma 
nepatīk, publika var aplaudēt, cik grib, dziesmu neatkārtos. Turpretīm, ja korim kāda 
dziesma patīk, tad koris to pieprasa atkārtot. Diriģentus sveic ar impromptu Sveiks, 
lai dzīvo. Notiek arī diriģentu apdziedāšana.

Skaists, pacilājošs koncerts, ejam mājās apmierināti. Publiku gaida milzīga tram-
vaju rinda. Kamēr citi stāv tramvajos sabāzti kā sardīnes, mēs aizbraucam mājās kā 
ķēniņi.

Pacilātības ziņā Rīga ir otra Gotlande, pareizināta ar desmit. Būs nākotnē lielāki 
Dziesmu svētki, lepnāki gājieni, bet šie svētki paliks atmiņā uz mūžu. Kas ir vien-
reizīgs, to nevar atkārtot.

Uz pāris dienām Rīga ir atkal latviešu pilsēta. Kolosāli ir ļoti iecienīts vārds Lat-
vijā, un, aprakstot Dziesmu svētkus un to organizāciju, tas ir vietā.

6. jūlijs.

Jau no rīta braucam ar Krištopanu Aiju, Krištopanu Kasparu, Edvīnu un Ilzi skatīt 
Rundāles pili. Vispirms uz Bausku, garām Mūsai un Mēmelei uz izdaudzināto visu 
Latvijas piļu karalieni. Neesam jau mēs vienīgie. Apmeklētāju vidū ir arī Zemribo, 
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tieslietu ministrs, Zemīšu Jura skolas biedrs.
Apskatām sudrablietu izstādi, kurā redzamas arī 10. gs. saktas, kokgriezumi, kas 

paglābti no Salgales baznīcas (1703).
Pirms mūs ielaiž pilī, jāapvelk čības. Pieejams tikai viens spārns. Celtne iespaidī-

ga, bet daudzas vietas prasās pēc remonta.
No Rundāles braucam uz Mežotnes pili. Pārejam pāri Lielupei par uz mucām 

balstītu tiltu un ieturam parkā azaidu. Pili remontē, iekšā netiekam.
Braucam uz Jelgavas pili, kurā mitinās Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

Aijas Alma Mater. Aija stāsta, ka studenti reiz uzveduši augšējā stāvā zirgu. Kā 
zināms, zirgs gan kāpj pa kāpnēm augšā, bet ne lejā. Kā tas viss beidzies, neatceros.

Vakarā uz Kabatu skatīties Stumbres Kronis II. Lieliska izrāde. Apsveicināmies 
arī ar aktieriem.

No Doma nāk ārā dievlūdzēji. Dievkalpojumā dziedājis vācu vīru koris, kas 
uzdzied arī mums garām gājējiem. Paliekam stāvot,kā pienagloti. Dzied lieliski. 
Pie Doma uz ģitārām muzicē divi jaunieši. Brīvības pieminekļa laukumā dejo  
tautasdejas. Īsti tautas svētki.

Ejam kājām mājās.
Vēl noskatāmies TV tautasdeju uzvedumu Spēlē, spēlmani, es iešu dancot.  

Beidzot – ar labu nakti!

7. jūlijs

No rīta ejam skatīties svētku gājienu. Nostājāmies Brīvības ielā netālu no Dailes 
teātra. Priekšā jau simtiem ļaužu. Mūsu barā ir arī Ilzes brālis Juris Viļums ar Uldi, 
Harijs Nartišs ar sievu, meitu un mazbērniem, kas man ir lieli draugi.

Pretējās mājas balkonā ir novietojies īsts bļāvēju ansamblis, t.s. cheer squad, 
puķēm rokās, kas, gājienam sākoties, ar saucieniem apsveic visus ansambļus vai 
dziedot Lai slava skan, lai slava skan. Var redzēt, ka viņi no sirds priecājas. Ar laiku 
balsis arvien vairāk aizsmok un slava skan oktāvu zemāk.

Gājiens ir kolosāls. Vispirms nes plakātu ar apgabala vārdu, tad rajona nosau-
kumu, tad koru, deju kopu karogus un nosaukumus. Umpā-umpā-umpā-umpā! 
Pūtējorķestris pēc pūtējorķestra. Virs galvām lidinās lidmašīnas. Viena otra izskatās 
pašdarināta.

Krievvalodīgie sarunājas pusbalsī, var redzēt, ka viņi lielajā latviešu pūlī jūtas 
neērti. Viena krievu mammiņa grib tikt pāri ielai un klusi pukst, ka tā nu nevar... Var 
gan – gājiens ilgst 5 1/2 stundas.

Ar gavilēm saņem latgaliešus. Saucieni: Jūs esat Latvijas nākotne! Viņiem seko 
vācu meistarkoris dziedot Lebe hoch. Gaviles! Ar gavilēm sveic gājējus aiz Vācijas 
karoga. Seko citi ārzemnieki. Mūsu Saules josta. Gaviles! Skan saucieni: Mā-jās, 
mā-jās, brauciet mā-jās! Nāk atmiņā saimnieces sauciens ganiņam. Šai brīdī ganiņi 
ir tautas tērpos ģērbtie svešatnes latviešu jaunieši – Dziesmu svētku gājiena laikā 
Tauta sauc savus ganiņus mājās. Daži jaunieši šo saucienu bija pārpratuši un gandrīz 
vai apvainojušies, jo sapratuši, ka viņiem saka, lai brauc atpakaļ uz Austrāliju.
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Skatos, ka manai krustmeitai Luča Mārai, kas arī dejo Saules Jostā, ir asaras acīs. 
Latvijas tautas deju ansambļi nāk dejas solī. Nāk Gundara Geduļa vadītie vene-

cuēlieši. Dzied latviešu dziesmas. Sauc latviešu saukļus. Gaviles. Spāņu meitenes, 
sitot kastaņetes, dejo. Japānietes dzied Daudz baltu dieniņu. Skatītāji dod saviem 
favorītiem puķes vēl un vēl. Dažiem rokās jau vesels klēpis! Kautrīgi zem maza 
uzrakstiņa Tas piektdienas vakars soļo ansamblis no Losandželosas. Un nāk un nāk. 

Beidzamie soļo mājas tēvi – rīdzinieki. Skatītāji ir apguruši. Mājās pārejam ar 
sāpošām kājām. Kaut ko tādu es redzēju pirmo reizi mūžā.

***

Vakarā braucam uz Daugavas stadionu, kur plkst. 22.00 sākas tautasdejas. Taisās 
līt. Mums ir labas vietas, bet tikai daļēji zem jumta. Ja uznāks lietutiņš, kājas būs 
slapjas. Bet, paldies Dievam, nelīst.

Mani bieži tautasdejas ir garlaikojušas, bet ne šīs. Kolosāla organizācija! 5000 
dejotāju, 2500 pūtēju no vairāk nekā 60 orķestriem, kas iesāk sarīkojumu. Jau lau-
kums pilns ar pūtējiem, bet vēl nāk un nāk. Soļo un mijas kā karaliskie gvardi un 
kad laiž vaļā umpapā, kas par varenu spēku. Es nebrīnītos, ja viņi būtu tos lietus 
mākoņus aizpūtuši.

Tad dejotāju masas un krāšņie tērpi. Žilbst acis. Dejo arī Austrālijas Saules Jos-
ta, un viņu dejai ir ierādīta goda vieta. Mazliet piemiedzot acis, liekas, ka dejotāji 
masu dejās lidotu pa gaisu. Izdoma! Precizitāte! Vietējiem tas varbūt neliekas nekas 
sevišķs, bet mēs, iebraucēji, ko tik grandiozu neesam redzējuši. Sākuma dejās, node-
jojot no laukuma, daudzi dejotāji krīt.

Pēc starpbrīža atkal kārta pūtējiem. Kāds orķestris, viss melnā, uzsoļo, muzikan-
tiem rakstā klibojot. Skats ir ārkārtīgi komisks.

Seko dejas. Beigās ceļamies kājās un, rokās saķērušies, orķestra pavadībā 
dziedam Daugav’ abas malas. Un tiešām ir tāda sajūta, ka abas malas ir atkal mūsu! 
Uguņošana. Lielisks uzvedums!

Ārā ejot, satiekam Saules Jostas dejotājus. Autobusi pilni. Ejam ar Ilzi kājām 
mājās.

Mājās vēl noskatāmies TV Tautasdziesma koncerta pārraidījumu no Sports pils. 
Koncerts bija dienā, bet mēs uz to neaizgājām. Bija jātaupa spēkus vakaram.

Otrā rītā dzirdam, ka jaunie dejojuši Doma laukumā līdz plkst. sešiem no rīta

8. jūlijs.

Mūs ar Ilzi aizved mašīnā uz Mārtiņa baznīcu, kur Krištopanu bērniem Kasparam 
un Kristapam ir kristības. Baznīcā abi kristāmie apsēžas pie mums. Ilze pie viņiem ir 
lielā cieņā, jo viņa ir tāda kā neizsmeļama dāvanu lāde.

Pēc kristībām Lielā Kristapā ar pusdienām atzīmējam abu puiku ievešanu debesu 
kambaros. Skaists rīts, omulīga pēcpusdiena un vēl gaidāms lielisks vakars.

Braucam mašīnā uz Mežaparku uz lielo kora koncertu. Mašīnu novietojam pie 
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Gulbjiem, kur apmeties mūsu Mārtiņš un iekortelējies gandrīz par dēlu. Ļoti jauka 
ģimene. Vecais tēvs – tēlnieks, sabijis Sibīrijā. Ļoti vitāls vīrs.

Mārci visur pavada vesela meiteņu ekipāža, skaitā četras. Pat braukušas līdz 
uz Liepāju, kur Mārcis ASV komandā spēlējis futbolu. (Ja nemaldos treneris bija 
Piecīšu Legzdiņš.) Divas atbrauca pie viņa uz Sidneju, bet bez atpakaļbiļetēm. Kā nu 
tiks mājās? Vienai jaunkundzei atpakaļceļu samaksāja Kanādas radi, otrai samaksāju 
es. Vispār uz manu vecāko dēlu meitu mātes ASV esot skatījušās kā uz brīnumu, jo 
viņam bija diezgan laba latviešu valoda, un ar viņu varēja runāt par visu ko.

Bet nu atpakaļ pie Dziesmu svētkiem. Beidzamais sarīkojums – koru koncerts – 
sākas plkst. 18.00. Ļaužu vēl vairāk nekā pirmajā Mežparka koncertā, jo piedalās arī 
2000 tautdejnieku.

Pūlī es ieraugu Imantu Ziedoni. Tā kā mēs pazīstamies, es viņam uzsaucu: Sveiks, 
Imant! Viņš atbild: Maza pasaule. Mēs sarokojamies un tūlīt atkal ejam katrs uz savu 
pusi.

Man aiz muguras kāda sieviešu balss nosaka: Ō-Ō-Ō! Es atgriežos – sieviete 
tautas tērpā. Viņas skatienā un manierē ir lasāms pārmetums: kā es iedrošinos tik 
familiāri runāt ar IMANTU ZIEDONI! Vismaz man tā likās.

Mana bērnības draudzene Silvija nav varējusi mūs sagaidīt un jau sēž, aizņēmusi 
mums ar Ilzi divas vietas.

Estrādē vietas ieņem dziedātāji. No stāvvietām koncertu klausās dalībnieki, kas 
tai brīdī nav nodarbināti. Kādas no koncerta dziesmām dzied līdzi arī vācu meistar-
koris, 60–70 vīru satsāvā. Viņi stāv pašā priekšā garā rindā. Skan labi.

Pirmās daļas beigās koris pa celiņiem noiet no estrādes, un viņu vietu ieņem 

No kr. – I. Birze, I. Ziedonis, V. Dortiņa, U. Siliņš Sidnejā.
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misiņgrauži. Uz estrādes tautdejnieki lec ugunīgas Sudmaliņas.
Orķestranti savukārt publiku iepriecina ar meksikāņu vilni, pa sektoriem reizē 

pieceļoties, paceļot instrumentus virs galvas un atkal apsēžoties, tā radot iespaidu, 
ka viņi savus instrmentus sviež gaisā.

Vienā no celiņiem stāv kāds vīrs, tādā kā mūku tērpā ar baltu krustu rokās, uz 
kura rakstīts: glābiet dvēseles! Viņš nav vienīgais. Arī Hari Krišnas ko glābj, ārpusē 
monotoni skaitot peršas un sitot cimbāles.

Interesanti piezīmēt, ka Hari Krišnas vadonis Rīgā ir mūsu labs paziņa Varis Ak-
meņgrauzis no Austrālijas.

Beidzamā daļā visas dziesmas tiek atkārtotas. Gandrīz pie katras dziesmas 
ceļamies kājās. Vecais (Leonīds) Vīgners atkārtojumā salaiž dēlī Jurjāna Tēvijai, bet 
koris kantāti zin, lai diriģents rāda, ko grib.

Koris izskatās kā tāda puķaina pļava. Pie dažām dziesmām dziedātāji iededz 
svecītes, un pēkšņi puķainā pļava pārvēršas par apsarmojušu pļavu.

Koncerta noslēgumā ienes karogus. ASV Vispārējo dziesmu svētku karogu no-
dod kanādietim Zigim Miezītim. A. Gorbunova uzruna. Izsniedz apbalvojumus – 
nozīmes. Pašās beigās Gorbunovs, piekodina visiem darba darītājiem, ka rīt atkal 
jābūt uz strīpas. Pēc Dievs, svētī Latviju valda nāves klusums, kas, liekas, ilgst veselu 
mūžību. Arī klusums spēj runāt, un mēs klausāmies tajā ar mitrām acim.

Bet koris vēl nav gatavs šķirties un turpina dziedāt. Nodzied, kopā ar orķestri 
Mārtiņa Brauna Daugavu, tad bez diriģenta Pūt, vējiņi un dzied vēl un vēl. Beidzot 
pie Projām jāiet, mums dziedot līdzi, ejam ārā. Koris vēl projām neiet un dzied Te ir 
Latvija. Tik tiešām – te tā ir.

Pēc saviesīgas pasēdēšanas pie Gulbjiem, braucam atpakaļ uz Rīgu.

9. jūlijs.

Braucam uz lidlauku izvadīt Saules Jostu, kas atgriežas mājās. Satieku lidlaukā 
Zigi Miezīti un divas meitenes no Iļģiem. Iepazīstamies arī ar mana dēla pavadonības 
svītu, jau minētajiem četriem skuķiem. Jostniekiem ir liels pavadītāju pulks, un viņi 
aizbrauc asarām acīs.

Pārbraucis mājās, es liekos uz auss. Beidzot dabūšu izgulēties. Pamostos pēc 
mana rēķina plkst. 8.30. no rīta. Zvana Sveilis. Saku: Labrītiņ, Dievs palīdz, tā pirmā 
valodiņa, bet šis kaut ko muld par vakaru. Beidzot attopos, ka tiešām ir vēl tikai 7. 
jūlija vakars. Mea culpa!

10. jūlijs.

Citēšu no savas vēstules tēva māsai Elzai Siliņai-Pūcei: 

Viesojos Preses Namā, L&M redakcijā. Mani intervē Silvija Geikina, dāma 
vidējos gados, bez sevišķas humora sajūtas. Cita starpā runāju kā skatītājs par 
atšķirībām starp rietumlatviešu un Latvijas teātriem. Geikina gan saka:Tas ir ļoti 
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interesanti, bet no manis teiktā par šo tematu rakstā nekas neparādās. (Cik atceros, 
es ieminējos, ka jaunāka gada gājuma Latvijas aktieriem nenāktu par sliktu labāka 
runas tehnika. Publikai aktieri ir jādzird un jāsaprot, ko viņš vai viņa saka. Ja arī 
rakstā nekas tāds neparādījās, tad manis teiktais aizmirsts nebija, un, iespējams, 
bija vismaz daļējs iemesls vēlākai patronizējošai kritikai par mūsu izrādi.)

Kad intervija pabeigta, sēžam pie galda, dzeram tēju un ēdam kūkas Māra Čaklā 
birojā, kur sapulcējusies arī visa redakcija. Arī stokholmietis Atis Lejiņš.

Māris man uzdāvina savu grāmatu. Parakstos viesu grāmatā, un tad ir laiks  
skriet uz lidlauku sagaidīt Liju, Juri un mūsu dekorācijas. Edvīns mani gaida mašīnā. 
Braucam.

Lidlaukā jau sapulcējušies sagaidītāji – Sveiļu Imants ar brāli Viesturu, Rolands 
Zagorskis – Jura Zemīša mājas tēvs, Egons Maisaks, Kalpaku pāris u.c. Man parāda 
arī indīgāko Rīgas interfrontieti, kas atnācis kādu sagaidīt no Maskavas.

Iepazīstos ar mūsu turnejas organizētāju, kultūrfirmas Māra pārstāvi Ivetu  
Krauju.

Un tad viņi ir klāt – Lija, Juris, abu labais gans Bērziņu Arnis un SLT koferis. 
Zemītis izskatās sprogains kā aita – salicis ilgviļņus! Šos sagaida ar puķēm. Arī man 
un Imantam tiek pa pušķim un Māras organizētās turnejas plakāts. Māra rakstīta ar 
lieliem burtiem, SLT ar mazākiem. Nevar saprast, ko Māra īsti reklamē? Mūs vai 
pati sevi? Vārds iebraucējiem.

Lija Veikina un Juris Zemītis, izmantojot zemās cenas, brauca ar Aerofloti caur 
Maskavu. Viņiem atsevišķā koferī bija līdzi dekorācijas, tērpi, respektīvi teātra 
mantas, kas ceļoja līdzi kā unaccompanied baggage (atsevišķa bagāža), un tā bija 
Maskavā jāsavāc.

Brauciens Sidneja–Maskava bijis pilns dramatiskiem momentiem. No griestiem 
sācis nākt tvaiks, kas kondensējies, un uz galvām sācis pilēt ūdens. Šie pieprasījuši 
lietussargus. Beidzot abi protestētāji pārsēdināti pirmajā klasē. Tur bijis labāk. Ēšana 
laba, bet pa nakti nav bijis ar ko apsegties. Pa visu lidmašīnu bijušas tikai kādas 10 
segas.

Viņiem pretīm bija atlidojis NT skatuves meistars Arnis Bērziņš, jo šie abi  
krieviski nejēdz ne bū, ne bē. Nolaišanās bijusi Šeremetjeva lidlaukā 1, bet lidmašīna 
uz Rīgu atgājusi no Šeremetjeva lidlauka 2. Pārvietošanās ar taksi. Lija vēl atceras, 
ka viņa gribējusi takša šoferim dot paciņu cigaretes. Arnis teicis: Ko? Veselu paciņu? 
Divas cigaretes un viss! Šoferis izskatījies par divām cigaretēm itin laimīgs.

Privāto bagāžu abi saņēmuši bez problēmām, bet teātra koferis bijis noliktavā. 
Ļaudis simtiem, ierēdnis tikai viens, kas apkalpo klientus caur mazu lodziņu. Haoss. 
Lija stāsta: Es varēju redzēt plauktā mūsu koferi, bet kā tikt tam klāt? 

Kā viņi – Lija un Arnis (Juris sargājis pa to laiku ar pukstošu sirdi personīgos 
koferus.) – tikuši pie lodziņa, es vairs neatceras. Noteikti lieli nopelni bijuši vietējo 
apstākļu pazinējam Arnim.

Beidzot iekāpuši Rīgas lidmašīnā. Kad mēs lidojām pāri Kremlim, Lija stāsta, 
teicu: es viņiem uzbirdināšu ko uz galvas un demonstratīvi aizgāju uz mazo mājiņu.
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SVĒTKI BEIGUŠIES. PIE DARBA!

Mūsu ilgais atvaļinājums no teātra ir beidzies. Citēšu izvilkumus no Tēvzemes 
Avīzes:

Šovakar visi ceļi ved uz Rīgu. Arī no Sidnejas. Turienes teātris gandrīz četrdesmit 
gadus raudzījās uz dzimtenes pusi, bet izrādes spēlēja latviešiem Austrālijā, Amerikā 
un Eiropā. Tagad viņi ieradušies Latvijā.

15. jūlijā Valkas kultūras namā astoņos vakarā sidnejieši pirmo reiz spēlēs 
mums. Tas būs Leldes Stumbres lugas Zīmējumi smiltīs iestudējums, bet 16. jūlijā 
turpat Toma Kepinska Duets vienai personai. 

Abu izrāžu režisors ir Imants Sveilis. Lomās – Lija Veikina, Uldis Siliņš un Juris 
Zemītis.

Kultūrfirma Māra, kas uzņem Sidnejas latviešu teātra ansambli, tālāko maršrutu 
pa Latviju sakārtojusi sekojoši:

Alūksnē – 17. jūlijā Zīmējumi smiltīs.
Madonā – 18. jūlijā Duets vienai personai.
Jēkabpilī – 19. jūlijā Zīmējumi smiltīs.
Daugavpilī – 20. jūlijā Zīmējumi smiltīs; 21. jūlijā – Duets vienai personai.
Rēzeknē – 23. jūlijā Zīmējumi smiltīs un 24. jūlijā Duets vienai personai.
Liepājā – 26. jūlijā Zīmējumi smiltīs un 27. jūlijā Duets vienai personai. 
Ventspilī – 28. jūlijā Zīmējumi smiltīs un 29. jūlijā Duets vienai personai.
Talsos – 30. jūlijā Zīmējumi smiltīs.
Rīgā Nacionālajā teātrī – 1. augustā Zīmējumi smiltīs un 2. augustā Duets vienai 

personai.

Turklāt šim braucienam pa vidu ir paredzēta 25. jūlijā tikšanās ar sidnejiešiem 
plkst. 18.30 Teātra muzejā. Uz to aicināti ne tikai žurnālisti, bet arī teātra mākslas 
cienītāji, visi, kuriem interesē tautiešu teātra dzīve Austrālijā. Uz tikšanos ar Sidne-
jas latviešu teātra ansambli izrādēs! (Krauja I. Sidnejieši Latvijā. Tēvzemes Avīze, 
12.07.1990.)

11. jūlijs.

No norunātās satikšanās ar Veru Gribaču-Valteri nekas nesanāk – slima. Atstājusi 
teātrī man anekdotes ar ierakstītu veltījumu – cerot uz sadarbību.

Ilze aiziet uz ostu izvadīt prom braucējus, es bumbulēju pa māju. Piezvana val-
cēnieši – Aivars Makarovs un Ligita Drubiņa, mūsu adoptētā audžu meita, jo viņa 
Valkas teātra viesošanās laikā dzīvoja pie mums, kopā ar Aivaru, ansambļa režisoru. 
Ilze ir Valkas teātra peronīga viešņa un brauks mums līdzi.

Vakarā vizītē uz Grīziņkalnu pie maniem radiem Kalniņiem – Hortenzes un 
Laimja. Nopervēju savus matus, bet nav tumši diezgan. Sasodīts, būs jākrāso vēlreiz.
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12. jūlijs.

Atbrauc pie manis Skaņu Jānis, kā norunāts, aizbraucam pie Putniņu Paula. Jauka 
ģimene. Aizvedam Paula māti un jauno Putniņu uz Meža kapiem un braucam tālāk 
pie Jāņa uz Čiekurkalnu.

Skanis ir precējies otrreiz, sievas vārds Elga. Ģimenē trīs jauki puikas. Ar Jāni 
ir viegli runāt, nopļāpājam pāris stundas. Atstāju viņam savu No Kurzemes bērniņš 
biju eksemplāru.

Mājās atkal matu krāsošanas darbi. Vispirms jāiezieķē smāķis, tad pēc stundas 
jāizmazgā.

Atbrauc Edvīns Zaķis ar savu otro pusi Aiju Lismani un, ieraudzījuši manus sa-
zieķētos matus, sāk zviegt. Kad abi prom, atkārtoju tekstu.

13. jūlijs.

Kas zina, vai tas ir uz labu vai sliktu, bet mūsu turneja sākās piektdien, 13. jūlijā. 
Aija Lismane mūs mašīnā aizved uz Nacionālo teātri, kur sarodas arī pārējie Sid-
nejas škunstnieki un izvadītāji, starp tiem viens sievišķis no Zviedrijas. Tā kā būtu 
pazīstams, tā kā ne. Pēc laiciņa man uzaust gaismiņa, ka tā taču ir Elga Šrēdere no 
Malmes, pie kuras es biju uz brīdi apmeties. savas turnejas Ciemos pie Ulda Siliņa 
laikā. 

Tieši plkst. 10.00 piebrauc Aivars Makarovs, Aija un Daina, un mūsu ansamblis, 
jeb, kā te saka, kolektīvs, ielādējas Valkas pilsētas autobusiņā. Pagaidām esam tikai 
četri: režisors Imants Sveilis, Lija Veikina, Juris Zemītis un es. Tehniskie kadri mums 
pievienosies tajā galā. Ne jau taisnā ceļā uz Valku. Aivars ir izstrādājis maršrutu – vēl 
šodien mēs esam tūristi.

Vispirms apstājamies pie Lorupes gravas un uzejam uz tiltiņa. Es to iepriekš 
esmu redzējis tikai fotogrāfijās. Toreiz tā izskatījās itin varena. Grava skaista, un 
Latvijas latvieši ar to lepojas kā kaut ko sevišķu, bet mums, kas dauzījušies apkārt 
pa pasauli, tas nekāds varenais dabas brīnums neliekas. Vispār man rodas tirpas, 
ja es dzirdu vārdus Vidzemes Šveice. Es varu iedomāties, kādu iespaidu tas atstāj 
uz ārzemniekiem – nelatviešiem. Latvijā vispār kalnu nav. Tā ir plakana kā vecās 
mammas krūtis.

Tāpat mēs lepojamies ar Gūtmaņa alu un mēdzam to rādīt ārzemniekiem. Ala? 
Drīzāk mazs iedobums klintī. Kāds gruzīns teicis: Ja kāds to sauc par alu, tad viņam 
šo zemi ir ļoti jāmīl. Tai pašā laikā mūsu zemīte, kaut plakana un bezalaina, ir skaista 
un tuva.

Nākamais pieturas punkts Āraiši, kur ir veselas trīs atrakcijas: restaurētas vēja 
dzirnavas, senais letgaļu ciems pie ezera un ordeņa pilsdrupas.

Vispirms uz restaurētajām vēja dzirnavām, kas tagad ir lietošanas kārtībā. Mūsu 
gids ir pats Gaujas Nacionālā parka galvenais menedžeris.

Es stāstu no tēva noklausītu anekdoti. Kāds vīrs zvana uz dzirnavām, bet ne- 
zina, ka nebūs tiešs savienojums un ka vispirms viņam atbildēs telefoniste. Izdzirdis 
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jaunkundzes balsi, šis ber bez kādiem ievadiem per vaļā:
– Jaunkundz, vai jūs maļ vien vai bīdelē ar?
– Kā lūdzu, kā lūdzu?
– Jaunkundz! Vai jums abi gaņģi strādā?
No turienes uz netālo Āraišu ezeru un vēsturisko letgaļu ciematu – Āraišu ezer-

pili. Ciemats patlaban tiek restaurēts uz vecajiem pamatiem. Guļkoku celtnes. Baļķi 
tiekot apstrādāti ar tā laika darba rīkiem. Es tam īsti negribu ticēt. Iekšā netiekam. 
Sēta noslēgta.

Nākamais pieturas punkts – ordeņa pilsdrupas. Jaunieši un 1. kursa vēstures stu-
denti nostiprina un restaurē pils mūrus, kas visumā labi saglabājušies. Šis ir bijis 
tikai 2. kategorijas jeb šķiras nocietinājums.

Visu Ziemeļvidzemi apjož piļu tīkls. Tā bijusi visvairāk nocietinātā vieta Latvijā 
un Vācijā. Nav jau arī brīnums, draudzīgais kaimiņš tepat blakus. Stipra pils ir vairāk 
vērta nekā miera līgums.

Pa ceļam uz sievas dzimteni Smilteni (dzimusi Gaujienas Anniņās, dzīvojusi 
Smiltenē) piestājam pie kādas vecas mājas, kas pārvērsta par veikalu.

Iekšā milzīgi desu luņķi. Tādas zarnas var būt tikai zilonim! Vēl ir konfektes, 
kurpes, kā saka, viss, ko vien laucinieks vēlas un lētāks nekā Rīgā.

Vēl piestājam pie mazas, aizdambētas upītes. Te kādreiz bijusi maza elektrospēk-

SLT Latvijas turnejas programma. No Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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stacija.
Smiltenē ejam uz Ceļa būvniecības cehu ieturēt pusdienas. Baro labi, porcijas 

dižas, pie tam trīs ēdieni! Dieviņ baltais! Cehs mājo lielās, plašās telpās. Istabas 
tīras un labi uzturētas. Pie sienām gleznas. Lai gan mēs ceļu būvniecības lietās nee-
sam ieinteresēti, tomēr pieklājības dēļ jāiet apskatīt darbnīcas. Tās ir ļoti tīras, ar  
saukļiem jeb mudēm uz sienām, cik tas attiecas uz ceļu būvēm. Uz logu palodzēm ir  
pat puķes. Acīmredzot, šis ir parauguzņēmums.

Ilze atkal satiek kādu no saviem pamatskolas biedriem un mēs satiekam pirmo 
reizi Andreju, mums piekomandēto kultūras šišku, kurš neatstājas no mums kā ēna. 
Andrejs ir vecās iekārtas piekritējs. No tās neatkarības jau nekas neiznākšot – blēņas 
vien. Viņi [cehs] esot centra kontrolē, tāpēc visa sarakste un grāmatvedība notiekot 
krievu valodā utt.

Andrejs ir vājš argumentētājs. Mēs varam viņu viegli iebāzt maisā un aizsiet 
galu ciet. Mani visvairāk kaitina, ka viņš runājot neskatās cilvēkam acīs. Nekādās 
pārmaiņās viņš nav ieinteresēts, bet tā īsti pretīm runāt nevar, jo kas zina... katram 
sava sēdamvieta jāsargā.

Pa ceļam uz mūsu mītni, piestājam Andreja sievas darbnīcā. (Bija jāapstājas, grib 
vai negrib) Andreja gaspaža ir gleznotāja, un gleznotājs Smiltenē tikai pindzelēt vien 
nevar – ir kas jāpārdod arī. Ainavas nav nekas sevišķs, bet nav arī sliktas. Mēs arī 
nopērkam pa miniatūrai. Andrejs gan izskatās nelaimīgs, kad jārunā par tādām lietām 
kā naudu, bet viņš ātri tiek tam pāri.

Mūsu mītne ir kādā dzīvokļu mājā, ļoti laba un tīra. Noliekam savu mantību un 
ejam apskatīt polikliniku. No sākuma nesaprotam, kāpēc mūs tur ved, neviens slims 
nav, bet tad viss kļūst skaidrs.

Tā ir latvietības oāze. Gaišas telpas, pie sienām gleznas, tautiskas segas, kabine-
tos lakotas mēbeles. Viss ļoti gaumīgi saskaņots. Te aprūpēta tiek nevien miesa, bet 
arī gars.

Lielā cieņā ir alternatīvā medicīna, par to atbild ārste, direktora dzīves biedre. 
Mēs skatāmies un klausāmies ar atplēstām mutēm.

Lija vēl aizskrien aprunāties ar saviem amata brāļiem – zobu tehniķiem. Mūsu 
laipnā ārste, ieraudzījusi Andreju, kļūst pavisam jocīga, un kādā klusākā brīdī, 
nogrābusi Juri, brīdina, ka viņš esot valsts nodevējs.

Pie Hansel&Gretel – Brežņeva laikā celtu ēdnīcu un somu pirti, kas pieder celt-
niekiem, mūs sagaida audžu meita Ligita Drubiņa, Daina, Līga ar vīru Sašu.

No ārpuses izskatās, ka tā būtu izgriezta no pasaku grāmatas par Ansīti un  
Grietiņu. Iekšā ēdamzāle, virtuve, somu pirts. Atkal ēšana. Baro labi, bet somu pirtī 
neviens neejam. Tā laikam bija plānota mums kā kaut kas sevišķs.

No saviesīgās dzīves nekas neiznāk, jo mēs ar Liju sākam atkārtot tekstu.  
Neesam veselu mēnesi tikušies un rīt izrāde. Beidzot pie miera. Ārā līņā.

14. jūlijs.

Pēc brokastīm braucam tālāk uz Valku. Līst. Nobraucam garām Ielīcām – vecai, 
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vecai mājai, kur filmēti Pūt, vējiņi.
Lietus ir beidzot pierimis. Ziemeļvidzemes daba ir skaista. Zili meži, zilas tāles, 

tālumā Beverīnas pilskalns.
Valka! Izkāpjot no busiņa, pie Kultūras nama mūs sagaida ar ziediem, un iekšpusē 

sveic folkloras ansamblis – meitieši un viens vīrietis tautastērpos. Ar to vēl nav gana 
– jāiet rotaļās. Atkal ziedi! Sākam izskatīties pēc staigājošām puķu dobēm. Nams 
liels. Zāle un skatuve lieliska.

Mēs ar Ilzi esam nometināti pie Aivara. Pusdienojam restorānā. Mūs apkalpo 
laipna, latviski pratēja krieviete, turpretīm otra darbiniece – latviete – ir īsta skābene.

Mēģinājums slikts! Sveilis saka, ka mēs esam lousy (utaini, resp., slikti).
Vakarā ciemojamies pie jaunsaimnieka Mārtiņa Pētersona, t.s. Breša zemnie-

ka. Latvijas jaunsaimniekam ir jābūt nevien lauksaimniekam, bet arī mehāniķim. 
Mārtiņš tāds ir. Tehnikas ir daudz un dažādas, bet nevarot dabūt detaļas. Tā kā es 
pats esmu lauku bērns, tad man ir daudz ko jautāt. Ēdam pašceptu maizi ar medu un 
piedzeram svaigu pienu. Viss ražots uz vietas.

Atpakaļ braucot, piestājamies pie Ērģemes pils drupām, kas labi saglabājušās. 
Žēl, ka skatu bojā drupās iebūvētā estrāde. Līņā.

15. jūlijs.

Izrādes diena. Līst. Es noguļu līdz diviem pēcpusdienā. Pusdienojam ēdnīcā. Kā 
parasti pirms izrādes, ēdu ļoti maz. Sidnejā es ap šo laiku ierados izrādes vietā un 
nomazgāju ar mopi skatuvi.

Firmas Māra autobusiņā kaut kur Kurzemē. Priekšā no kr. – snaudulis U. Siliņš, L. Veikina, I. Sveilis.
2. rindā – pasažiere I. Siliņa, firmas Māra pārstāve I. Krauja, dēvēta par Kapteiņa meitiņu, V. Erdmane. 

Braucēju starpā trūkst J. Zemītis. Attēls no L. Veikinas albuma.
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Man teātra friziere nokrāso vēlreiz matus. Velns, kā viņa to dabūja gatavu, bet 
tie ir kuplāki kā jebkad. Plkst. 17.00 ierodamies zālē. Dekorācijas ir jau uzstādītas. 
Pašiem nekas nav jādara! Kas par paradīzi! Atbraukusi kultūrfirmas Māra pārstāve 
Iveta Krauja, kas būs mūsu kapteine (turpmāk pazīstama kā Kapteiņa meitiņa) un 
SLT dekorātore Vija Sproģe-Erdmane. Mums tas ir pārsteigums, jo nezinājām, ka 
Vija brauks līdzi. Dekorācijas pēc viņas meta pagatavojuši Nacionālā teātra ļaudis 
un tās atceļo ar Māras satiksmes līdzekli – autobusu.

No šī brīža mēs esam Māras rokās. Mūsu rīcībā ir mazs autobusiņš, ko pa svēt- 
dienām lietojis pats Klaucēns, un šoferis vārdā Jānis. Igors vada autobusu, kam 
izņemtas iekšas un ar to pārvadās dekorācijas.

Vēl ir skatuves meistars arī vārdā Jānis un Nacionālā teātra gaismotājs Juris 
(tagad mainījis uzvārdu un saucas Skuja), kam šis ir papildu darbs uz āru jeb kā to 
mēs saukt Latvijā – haltūra.

Māra ir noorganizējusi vairākas klaida latviešu turnejas: vokālajam anasamblim 
Trīs no Pārdaugavas, vijolniecei Rasmai Lielmanei u.c. (Atceros, ka, reiz tiekoties, 
es viņai sacīju: Rasmiņ, tu vēl čīgā to veco pagali? Kad tu tiksi reiz pie kārtīgas, 
jaunas vijoles? Rasmas atbildi man neklājas publicēt.)

Skatītāju nav daudz, tikai ap 150. Četri rubļi ir augsta cena. 200 laucinieku at-
teikuši biļetes. Dispečers nav devis kolhozniekiem autobusu. Grūtības ar benzīnu.

Mums par biļešu cenām nav nekādas daļas. Tās nosaka Māra, Mēs katrs saņemam 
35 Latvijas rubļus par izrādi.

Beidzot atveras priekškars. Izrāde nav tāda par kuru būtu jākliedz urrā. Es maz-
liet putrojos, bet publika to nemana.

Starpbrīdī skatītāji ir nesaprašanā, vai luga turpinās vai nē. Zālē gaismas, bet jūra 
turpina šalkt. Neviens neaplaudē. Mūsu tehniskie ir pieļāvuši kļūdu.

Līdzīgi mums gāja 1972. gada pirmajā turnejas izrādē Losandželosā. Pēc pirmās 
ainas publika neaplaudēja.

Neskatoties uz aplausu trūkumu, mums pienes ziņu, ka kāds mākslinieks teicis, 
ka mēs spēlējam kā profesionāļi.

Izrāde patiesībā ir ģenerālmēģinājums. Vismaz es tā jūtos, bet tad es vienmēr 
esmu bijis superkritisks par sevi un savu darbu. Mēs tagad maksājam par to, ka šinī 
gadā abām lugām Austrālijā nav bijušas izrādes.

Vakarā pasēžam krodziņā. Pērkona negaiss. Līst.

16. jūlijs.

Šovakar kārta Toma Kempinska Duetam vienai personai. Kas jauns? Jūs uzminē-
jāt! Vēl līst.

Sēžam Valkas pilsētas avīzes redakcijā, dzeram kafiju un pļāpājam. Formālas 
intervijas nav, bet šodien, pārlasot publicēto, tas ir viens no labākajiem rakstiem, kas 
par mums parādījies.

Viņi atgriezušies te pēc daudziem svešatnē, eksotiskajā Austrālijā pavadītajiem 
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gadiem, Un pēc mēneša viesizrādēm Latvijā viņus tur tālumā gaida mājās ģimenes. 
Uzrakstīju vārdu “mājās” un saminstinājos, jo ausīs skan Lijas vārdi: “Mana meita 
pēc dziesmu svētkiem raudāja un sacīja, ka viņai negribas braukt projām…” Bet 
Erikai taču tieši Austrālija ir dzimtene. Viņas mammai, Sidnejas teātra primadonnai 
(šī vārda vislabākajā un tiešākajā nozīmē) lidotāja Veikina meitai Lijai bija 9 gadi, 
kad ģimene devās svešumā, bet, “kad atbraucu šurp pirmoreiz, no Rīgas centra de-
vos pāri tiltam uz dzimto Pārdaugavu un nekļūdīgi atradu savas mājas.”

Uz mazu mirklīti, Valkas pusē viesodamies, aktieri Lija Veikina, Uldis Siliņš, Ju-
ris Zemītis, režisors Imants Sveilis un dekoratore Vija Sproģe-Erdmane bija iegrie-
zušies arī mūsu laikraksta redakcijā. Un šajās nepiespiestās, savstarpējās sarunās 
aizvadītajā stundiņā nejutām gadu desmitus un kilometru tūkstošus, kas mūs šķir, 
bet jutām, ka Latvija patiesi ir tik mīlīgi un saudzējami maza (jo izrādījās, ka mums, 
gluži svešiem, pat dažādu paaudžu cilvēkiem, ir kopīgas, labi zināmas vietiņas, pat 
cilvēki...) un ka tik smalka, bet sīksti stipra ir tā stīdziņa, kas mūs visus tur kopā un 
ko sauc par latvietību.

Viens no tās uzturēšanas veidiem viņiem, mūsu viesiem, ir teātris. Un tas (ārpus 
maizes darba) prasa gan laiku, gan spēku, gan līdzekļus. Bet tas devis iespēju ne-
pazaudēt saiti ar savas tautas kultūru, valodi, nepazaudēt to mentalitāti, kas atšķir 
latvieti no amerikāņa, francūža vai angļa. Mūsu viesi, piemēram, runā nevainojamā 
latviešu valodā, un tikai viņi paši zina, ir vai nav grūti to tā saudzēt, ja dzīves ik-
dienas ritmā tev tomēr vairāk jāprot sveša mēle. Juris Zemītis saka: “Dažkārt jau 
bērni nevar saprast, kāpēc mēs mājās tik stingri turamies pie latviešu mēles, kāpēc 
cenšamies tradīcijas svešumā nepazaudēt. Bet pienāk dzīvē brīdis, kad šī atskārsme 
ir klāt.

Manam dēlam, piemēram, tā atmodās pilnā mērā tikai tad, kad viņš piecpadsmit-
gadīgs pirmo reiz nonāca Minsterē, satikās ar vienaudžiem no citām zemēm un tieši 
sajuta, ka viņi visi plašajā pasaulē ir saistīti ar vienu – viņi ir latvieši.”

Līdzi Uldim Siliņam ir atbraukusi arī sieva Ilze. Viņa šajā bildē nav redzama, jo, 
kabineta stūrī piesēdusi, ar lielu interesi šķirstīja “Mūsu Zemes” šī gada komplektu, 
kurā publicēta Jāņa Slocāna apcere par Smilteni, Ilzes dzimto pilsētu.

Interesanti, ka viesošanās mūsu pusē “austrāliešiem” sākās tieši ar Smiltenes 
apciemojumu. (...) Uldis bilst: “Mēs bijām pārsteigti, kad mums piedāvāja aiziet 
uz Smiltenes poliklīniku. Domāju, ko nu tādā vietā interesantu var parādīt? Bet 
gluži nemanāmi mana interese pārauga neapšaubamā interesē un sajūsmā. Daktere 
Krūmmalas kundze mūs tiešām apbūra ar savu attieksmi, ar savu vēlmi cilvēkus 
dziedēt, ņemot palīgā mākslu, folkloru, senastautas zinības.” (Liekas, ka manis teik-
tais ir atstāstīts saviem vārdiem.)

Protams, viesodamies tēvzemē, tautieši redz arī to, kas mums pašiem nepatīk, kas 
mūs kaitina, un droši vien arī to, pie kā mēs, diemžēl, esam jau pieraduši. Bei viņi 
nav atbraukuši šurp šausmināties.

Tur tālumā, daudz grūti, nopietni strādādami, viņi nav pazaudējuši humo-
ra dzirksti, vitalitāti, un jo skaidri sevī tur apziņu, ka tikai pamatīgs darbs var 
būt dzīves pamats. Nu par šo grūti kopjamo tikumu sākam aizdomāties arī mēs.  
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Labklājība nerodas pati no sevis.
Mēs smejam un sakām viesiem, ka nemaz nevar just, ka viņi būtu ārzemnieki. 

Uldis atsmej: ja vajag, varot jau arī parunāt ar akcentu. Bet man likās, ka pats 
jaukākais šajā satikšanās brītiņā bija tas akcents, kas mums un viņiem ir tik kopīgs 
– latviskais. (Dorša Silvija. Ar latvisku akcentu. Mūsu Zeme.)

Arī Iveta Krauja ir ievietojusi īsus propagandas rakstus:

Austrālija–Latvija. LJ 04.07.1990.
Sidneja–Valka. Mūsu zeme, 12.07.1990.
Sidnejieši Latvijā. Tēvzemes Avīze, 12.07.1990.
Sidnejieši Latvijā. Cīņa, 14.07.1990.
Sidnejas latviešu teātris. L&M, 14.07.1990.
Sludinājums avīzē Avangards (krievu un latviešu valodā), 14.07.1990.
Vēl citas publikācijas:
Ar I. Sveili sarunājas S. Pujēna – Dzīvo latvieši ķenguru zemē. Liepājas Vārds, 

06.07.1990.

Duets vienai personai. Ed.Keiša šaržs.
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A. Sila. SLT 40 gadi. Sidneja latviešos, teātrī. Tēvzemes Avīze, nr 31.

***

Ik uz soļa nākas satikt vecus draugus. Šovakar kārta Auseklim Pērkonam no To-
ronto. Mans vienīgais iebildums pret Valku: par daudz labi baro.

***

Zemītis, man restorānā sniedzoties pēc vērša mēles: Dullais, neēd to, kas lopam 
bijis mutē! Ēd olu!

***

Vakarā Duets vienai personai, un es atkal gāžu podus. Tā rakstīts manā dienas 
grāmatā. Kādus? Kas to vairs atceras.

Pēc Dueta braucam uz Barona fon Volfa medību māju, kur Valkas ansamblis 
uz šķiršanos mums sarosījis lielas ēšanas un dzeršanas. Nospēlējam viņiem dažus 
skečus no mūsu Kaleidoskopiem. Tā kā Zemītis ir vismazāk nodarbinātais no mums 
trijiem, tad viņš ir iecelts par mūsu runas vīru, respektīvi, viņa uzdevums ir teikt 
runas.

Pēc pusnakts ejam uz pirti. Tiek mests gan gars, gan kas cits. Dažs lec pēc tam uz 
galvas ezerā, bet es izšķiros palikt uz sauszemes. Gulta.

No valcēniešiem mums visiem ir krāsains pateicības raksts. Manējais skan tā:

Uldim Siliņam
SLT aktierim
par viesošanos Tālavas novada pilsētā Valkā.

Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars
Redzu tur vīrus kā ozolus zeļam,
Meitas kā liepas kuplojam 

Valkā 1990. g. 16. jūlijā
Valkas rajona kultūras nams un Valkas pilsētas teātris–studija.

Aivars ar valcēniešu bariņu aizbrauc ap pusnakti. Es, kā zvērināts nīcējs, no  
ostriķiem aizeju gulēt pēdējais. No rīta mūs izvada Aija, bet tas ir nākamās dienas 
stāsts.

***
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17. jūlijs.

Ir rīts, un mēs braucam uz Alūksni. Vēl arvien līst. Vietējie saka, ka sācis līt Sep-
tiņu gulētāju dienā, tāpēc līs vai nu septiņas dienas vai septiņas nedēļas.

Mūs sagaida Alūksnes tautas teātra ļaudis. Nams vecs, nav tekoša ūdens, toties 
sirsnības netrūkst. Un slava, slava, alelūjā! Mazās mājiņas neož, lai gan ir tik  
primitīvas, ka jāliek Brīvdabas muzejā. Tiek lietoti kaļķi.

Apbraukājam Alūksni un apskatām visu, kas tūristiem jāredz – Glika ozolus, 
ordeņa Marienburgas pili Marijas salā, no kuras palikušas tikai drupas un padomju 
laikos pagalmā celtā estrāde, visbeidzot kapi.

Nokļūt Marijas salā var tikai pa tiltu un ar milicijas priekšnieka – latvieša – atļau-
ju. Līst, ne smagi, bet pietiekami, lai ārā būtu neomulīgi. Pēcpusdienā Alūksnes ap-
skate turpinās, bet es nolemju atpūsties un neeju līdzi.

***

Vakarā – Zīmējumi smiltīs. Man iet labi, bet šī atkal nav Lijas diena. Pēc iz-
rādes režisora Ulda Seglinieka un ansambļa rīkots rauts. Šampanietis, runas un 
parunāšanās.

Naktī braucam uz Gulbeni, kur mums viesnīcā ir naktsmājas, bet nav siltā ūdens. 
Nav un nebūs!

18. jūlijs.

Braucam tālāk uz Madonu. Lietus pārstājis. Juris Zemītis par 10 kapeikām kādā 
Gulbenes veikalā iegādājies Ļeņina medaljonu ar bantīti un to lepni nēsā pie krūts. 
No šī brīža lai viņu uzrunājot par biedru Zemīša kungu.

Apstājamies pie Cesvaines pils, kur iekārtota ģimnāzija. Uzkāpjam tornī. Viens 
stārķu pāris savu dzīvokli iekārtojis pils skurstenī. Vispār Latvijā ir daudz stārķu, bet 
maz bērnu. Svēteļi nav pildījuši savu pienākumu.

Arī šī pils piederējusi mums jau pazīstamam fon Vulfam. Blakus pilij letgaļu 
pilskalns. No ordeņa pils palikuši tikai neielas mūra atliekas.

***

Madona. Viesnīca lepnāka nekā Gulbenē un ar latviski runājošu personālu. Mūs 
sagaida delegācija ar režisori Aiju Strodu priekšgalā. Atkal jauni puķu krājumi. Savu 
Iepriekšējā vakara devu atstājām pie R. Blaumaņa piemiņas plāksnes.

Mēs ar Zemīti esam vienā istabā. Viesnīcā izmetināti arī filmu ļaudis un aktieri 
kas netālu filmējas Mērnieku laikos. Pie durvīm satiekam Ģirtu Jakovļevu. Nākšot 
visi mūs šovakar skatīties.

Tautas nams labi uzturēts. Skatuve un zāle ļoti laba. Spēlējam Duetu vienai per-
sonai. Izrāde ir tikai pieklājīgā līmenī.Es par savu tēlojumu neesmu sajūsmināts.



443

Pēc izrādes Madonas tautas teātris mums rīko pieņemšanu. Atkal dzeram 
šampānieti. Piedalās arī Putniņu Pauls un Ģirts Jakovļevs.

Vakariņojam kopā ar filmas ļaudīm. Vakariņas ieilgst. Virtuves personāls sāk pa-
klusām kurnēt, ka gribot iet mājās, bet, tā kā pie galda sēž pats Ģirts Jakovļevs, tad 
nedrīkst neko skaļi teikt. Beidzot mēs ceļamies un personāls atviegloti uzelpo.

Mums ar Juri miegs vēl tā kā nenāk. Piezvanam Ģirtam. Ģirt? Negribi uznākt 
augšā? Paņem līdz glāzi!

Pulksten četros no rīta krājumi ir izsīkuši, anekdotes izstāstītas, un Ģirtam jau 
agri jābūt uz strīpas.

Vai tas nebija Šekspīrs, kas sacīja: kas iet vēlu gulēt, tas ir agri nomodā, un kas ir 
agri nomodā, tas iet vēlu gulēt?

***

Es nezinu vairs ne dienu, ne datumu. Neesmu lasījis nevienu avīzi, ja neskaita 
rajona ziņas, ne klausījies radio. Mans sābris, kam ir visādi kalendāri un pat pīkstīgs 
modinātāja pulkstenis, saka, ka šodien ir ceturtdiena, 19. jūlijs. Es viņam ticu.

Kapteiņa meitiņa ievietojusi Madonas rajona Tautas deputātu padomes laikrakstā 
Stars, 14.07.1990. īsu propogandas rakstu Vai var būt duets vienai personai?, kur 
cita starpā minēts: Var. To apliecinājis T. Kepinskis. Lugā “Duets vienai personai” 
(...) Duets vai saruna starp Dr. Alfredu Feldmani un Stefaniju Abramu veido izrādi. 
To var nosaukt par Lijas Veikinas izrādi – viņas traģiskais Stefanijas tēls, viņas lugas 
izvēle, viņas lugas tulkojums.

Lija Veikina ir teātra cilvēks no galvas līdz kājām. Vairāk nekā 35 gados viņa ir 
atveidojusi ap 90 lomu, kā arī tulkojusi vairākas lugas no angļu valodas. Vēl viņa 
darbojusies kā scenografe un režisore. (...)

(Par mani nekas jauns nav pateikts)
Duetam skanēt piepalīdzējis režisors Imants Sveilis, kurš tāpat kā Uldis Siliņš ir 

ilggadīgs SLT dalībnieks, Viņš ir veidojis ap 50 uzvedumu, to vidū Raiņa “Indulis un 
Ārija”, “Zelta zirgs”, “Spēlēju dancoju”, G. Priedes “Zilā”, L. Stumbres “Zīmējumi 
smiltīs”, Šekspīra “Divpadsmitā nakts” un Kepinska “Duets vienai personai” (...).

Klāt mana un Veikinas bilde.

***

Tā kā atkal esam tikuši pie jaunām puķēm, braucam tās nolikt uz Rūdolfa Blau-
maņa kapa. Nofotogrāfējamies. Netālu apglabāts arī Jānis Grots.

Manās acīs Blaumanis ir mūsu labākais dramaturgs un no latviešu klasiķiem tas 
tuvākais.

Pa mežu ceļiem braukdami, atrodam slātaviešus un čangaliešus patreiz mēģinam 
mērnieku piebraukšanu. Ēka tiešām kādreiz bijusi pagastmāja. Iepazīstamies ar 
režisoru un noskatāmies mēģinājumu. Šie būs Mērnieku laiki ar neparastām beigām: 
Liene nekļūst ārprātīga, bet viņu iebāž cietumā.
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Satiekam Ģirtu un vēl vienu otru vakardienas paziņu. Lāsmas Kugrēnas vīrs 
Jānis Reinis ir Pietuka Krustiņš.

Es toreiz ar Jāni neiepazinos. Vēlāk Lāsma stāstīja, ka viņa Reinim prasījusi vai 
arī es tur esot bijis un aprakstījusi mani kā mazliet atturīgu, ironisku personu.

Gadus vēlāk Reinis ar labiem panākumiem spēlēja manā TV lugā Zem Dienvidu 
krusta.

Pēc pāris stundām braucam uz R. Blaumaņa mājām Brakiem, kur mūs jau ar 
nepacietību gaida Aija Strada un aktieri. Pa ceļam apstājamies pie padomju laika 
pieminekļa – T34 tanka –, pie kura abi ar Zemīti nobildējamies.

Vistrakākā fotogrāfe ir mūsu Vija Erdmane, kas fotogrāfē visu, kas kustas un 
nekustas. Mums jāpozē te, mums jāpozē tur. Man tā bildēšanās sāk krist uz nerviem, 
un es viņu sūtu uz poda.

Vija ir galējību cilvēks – viss viņai ir vai nu kolosāls vai šausmīgs. Un runā un 
runā. Verbāli pavasara pali. Angļi par tādiem cilvēkiem saka: viņi runātu arī zem 
ūdens. Būs jāiesviež dzirnavu dīķī un jānoskaidro.

Jāpiemetina, ka Vija ir jauks un patīkams sievišķis.
Madonieši mums spēlē mātes un Lavīzes skatu no Saldenās pudeles un Skroder-

dienām. Nē, ne spēlē, bet dzīvo! Mēs sēžam Blaumaņa mājas saimes istabā.
Sajūta ir grūti aprakstāma. Šķiet, ka kopā ar mums sēž pats Blaumanis. Viss 

liekas tik autentisks. Spēlē ļoti labi. Lielisks priekšnesums.
Pārvācamies uz pagalmu, kur mums ceļ priekšā skatu no Skroderdienām. Tas 

nav tik labs kā iepriekšējais, bet smādējams arī nav. Madonieši ir ļoti iepriecināti, ka 
mums patīk.

Pie Rūdolfa Blaumaņa pieminekļa. No kr. – režisors Imants Sveilis, scenogrāfe Vija Erdmane, aktieri 
Juris Zemītis, Uldis Siliņš. Attēls no L. Veikinas albuma.
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Režisore Aija Strode man saka, lai es viņu neaizmirstot. Tikai vēlāk apķēros, ka 
runa ir par manām lugām.

Dzeru alu un pļāpāju ar vietējiem teātrniekiem.
Madonieši aizbrauc un mēs apstaigājam muzeju, kā arī visas vietas, kur Blau-

manis staigājis, sēdējis, stāvējis, jo muzeja ļaudis to lietu ņem pamatīgi. Vienbalsīgs 
spriedums: ļoti interesanta pēcpusdiena.

***

Ardievu, Braki! Braucam tālāk uz Krustpili, pāri Daugavai un Jēkabpils ir 
klāt. Pie agrofirmas Daugava sarīkojuma nama mūs sagaida Jēkabpils tautas teātra 
režisors.

Jēkabpils agrofirma Daugava ir bagāta. To var redzēt uz katra soļa. Labs nams, 
laba skatuve.

Viņi visu saviem iedzīvotājiem ražo paši. Pat alu un limonādi! Labākā saldskāb-
maize, kādu esmu ēdis.

Vispār vieta jauka, bet plūdu laikā es te negribētu dzīvot. Jānis stāsta, ka palos 
noslīkušas 1000 govis...

Mēs braucam uz savrūpmājiņām jeb kabīnēm ezeriņa krastā. Es gados tādā kurā 
savā laikā apmeties Voss. Lepna. Pagrabstāvā dušas, somu pirts. Var redzēt, ka te 
proletariāts ir tiešām piekopis spartisku dzīves veidu. Ēst neeju, palieku mājās un 
nosnaužos.

Vakarā spēlējam Zīmējumi smiltīs, un pirmo reizi zālē ir vairāk par 200  
cilvēkiem. Ar izrādi neiet tik slikti, laikam beidzot būsim piešāvušies.

Atbraucis arī Egons Maisaks ar Daci, atvedis līdzi ogas, dārzājus un akas ūdeni 
Lijai. Viņa citu ūdeni nedzer.

Pēc izrādes vakariņas ar vietējiem teātriniekiem. Alus. Latviešu nacionālais  
ēdiens – šašliks. Pusnaktī mūs izvada ar dziesmu, bet mājas tēvi (un mātes) turpinā-
juši ballēties līdz plkst. 6.00 no rīta!

20. jūlijs.

Mana pēdējā diena darbā. Ar rītdienu es būšu retired person (manu pensiju maksā 
darba vieta – Telecom. Australia, līdz ar to es neesmu pensionārs. Pensionāriem Aus-
trālijā pensiju maksā valsts).

Brokastis. Mūsu apkalpotāja neliekas sevišķi laipna. Ko darīt ar puķēm? Brau-
cam uz Vecā Stendera kapu. Viņš guļ vienā no Latvijas mazākajiem kapu kalniņiem. 

Cik spēdams, lasi grāmatas,
Tās prātu apgaismo.
Viņš bija latviešiem apgaismības nesējs, un es viņam piedodu, ka viņš nosauca 

mūsu tautas dziesmas par blēņu dziesmām. Stendera baznīcu patlaban atjauno.
Atkal zirgos! Pēc stundas esam Daugavpilī. Pulkstens iet uz priekšu, bet laiks 

stāvējis uz vietas. Mēs esam iebraukuši pagātnē, okupētajā joslā! Virs viesnīcas  
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sarkanais karogs. Virs teātra sarkanais karogs. Vienīgi pie Tautas Frontes ēkas un 
virs Skolotāju institūta plīvo Latvijas krāsas.

Uzraksti krievu valodā. Iedzīvotāji runā krievu vai poļu mēlē. Latviešu valodu 
uz ielām nedzird.

Viesnīca ir 3. šķiras un atgādina cietoksni. Šveicars, uzvedas kā Pieckapeiku 
Šeremetjevs un nelaiž naktī iekšā nevienu bez caurlaides. Nav grūti pareģot, ka ar šo 
vecīti mums būs konflikts.

Ir vanna, turklāt tāda, kurā var noslīkt, karsts ūdens arī, bet nav ziepju.
Pirms mēs tiekam savās istabās, Kapteiņa meitiņai paziņo, ka visas pieprasītās 

istabas viņa nevarot dabūt. Kāpēc ne? A vot, tāpēc, ka mēs jau esot tur ievākušies. 
Kādi mēs? Nu, atnākuši pilsoņi un sacījuši, ka viņi ir no Austrijas teātra un arī 
paēduši uz mūsu rēķina. Tagad viņi tur dzīvo. Un viss!

Man maza bēda, jo es pirms izrādes neēdu un uz ēdnīcu nemaz neaizeju.Vai nu 
veiklos afēristus no Austrijas teātra izfurķīja ārā vai kā citādi, bet pie istabām tikām.

Ejam uz kādreizējo, ļoti nolaisto Vienības namu, kur mīt Daugavpils teātris. Pie 
durvīm liels mūsu izrādes plakāts.

Zāle un skatuve lieliska. Imantu Sveili – Daugavpils pazudušo dēlu – intervē 
krievu radio programmai.

Luga – Zīmējumi smiltīs. Pirmo reizi spēlējam pilnai zālei. Pirmā cēliena vidū 
nodziest gaisma. Nav strāvas! Neviens nezin, kāpēc. Tas vēl nekad neesot noticis. 
Interfrontes inscinēta sabotāža? Viss ir iespējams.

Pēc brīža gaismas atgriežas,spēlējam tālāk. Izrāde laba. Pie klanīšanās skatītāji 
spontāni pieceļas kājās. Aplausi. Puķes. Mēs esam priecīgi Imanta dēļ. Tā ir viņa 
mājās pārnākšana.

Pēc izrādes esam uzlūgti pie Daugavpils teātra direktora Jāņa Žugova uz kafiju. 
Jānis ir ievērojams keramiķis un mūziķis. Teātrī darbojas krievu un latviešu ansam-
bļi. Par režisoru no Liepājas atsūtīts Nauris Klētnieks.

Žugovs ļoti nerunīgs, bet pēc pāris šņabjiem ledus sāk kust. Ierodas arī draugi no 
Nacionālā teātra – Lāsma Kugrēna un Jānis Reinis. Lāsma ir no Nacionālā teātra at-
vaļinājumā, bet Jānis nupat atgriezies no Mērnieku laiku filmēšanas. Speciāli mēro-
juši 60 km, lai atvestu mums ķiršus.

Ah un oh un ņam, ņam, ņam,
Atkal kilo klāt ir man!
Mēs ar Juri paliekam pie Žugova Jāņa ilgāk. Lai gan viesnīca ir pavisam netālu 

no teātra, Jānis mūs laipni aizved turp ar mašīnu.
Viesnīcas durvīm pa nakti aizlikts priekšā bomis un vēl ķēde ar piekaramo at-

slēgu. Lai tiktu iekšā, jāuzrāda propuska. Kā mēs tikām ar Zemīti viesnīcā, neat-
ceros. Droši vien ar Jāņa gādību.

Naktī vēl savedu kārtībā savu dienasgrāmatu. Zemītis savus novērojumus ierunā 
lentā, un tā viņa dienas grāmata ir daudz dzīvāka nekā manējā.
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21. jūlijs.

No rīta nomazgājos tabā. Vanna ir, aizbāžņa nav. Karstais ūdens ir, bet nav pie-
tiekami aukstā, lai neapplaucētos. Ziepju nav. Bože moi!

Izskaloju zeķes. Kreklu krājumi sāk beigties. Sakārtojis savu garderobi, eju ar 
pārējiem brokastīs.

Durvju sargs – šveicars – uzvedas kā mazs cariņš un sagaida, ka visi viņu klausīs. 
Šis negrib mūs laist iet pa koridoru uz restorānu. Mēs ar Ivetu priekšgalā viņu  
ignorējam, un tas tam prusakam ir kas jauns un nepiedzīvots. Uz kurieni jūs? Mēs tik 
soļojam tālāk. Vispār šodien esot svētdiena un restorāns ciet! Mēs turpinām iet. Šis 
pie sevis: Iedomīgā rīdziniece. Tas mērķēts Ivetai.

Šveicarīts beidzot saprot, ka šī nebūs kauja, kas ar uzvaru nāks un sāk dziedāt 
citu dziesmu. Nu labi, mēs neizskatoties pēc huligāniem, lai ejot ar.

Restorāns paprasts. Ēdam kāšu, ka te laikam ir galvenais ēdiens, un citus 
Daugavpils labumus. Apkalpotāja krieviete.

Atnāk arī Žugovs un prasa, kurus viņš esot pagājušo nakti vedis uz viesnīcu? 
Nevarot atcerēties. Dieviņ baltais, tad viņš ir bijis pilns kā mārks.

Zemītis no rīta bijis tirgū un stāsta, ka redzējis tik lielus sieviešu krūšturus kā 
divas mīnas.

Vija nakti pārkrāsojusi dekorācijas, kaut kas nav bijis pa prātam.

***

Pie Daugavpils Vienības nama logā izliktajām Māras afišām. No kr. – J. Zemītis, Māras pārstāve  
I. Krauja, L. Veikina, U. Siliņš un Vija Spoģe-Erdmane. Attēls no L. Veikinas albuma.
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Kapteiņa meitiņa mums izmaksā algu – pa visiem kopā 560 rubļus. Arī Vija kaut 
ko dabū, bet tas ir uz Jura rēķina. Protests no Sveiļa, un tiek panākts kompromiss – 
Juris dabū mazliet vairāk, bet ne tik daudz kā mēs.

Kā jau minēju, Vija ar savu nemitīgo runāšanu ir sākusi bendēt mūsu nervus. Es 
izlādējos tādējādi, ka saku Vijai visapvainojošākās lietas, bet tā, ka viņa to neņem 
ļaunā. Es vienmēr esmu teicis, ka cilvēkus apvainot ir jāprot, un ka tas nav darbs 
iesācējiem.

***

Pa dienu apbraukājam Daugavpili un tuvāko apkārtni, meklējam slimnīcu, kur 
pasaulē nākusi Vija. Viņa to par katru cenu grib redzēt. Slimnīca ir pārcelta uz citu 
vietu, un Vija pie skaidrības netiek.

Aizbraucam uz kapiem, kur apglabāts arī Imanta Sveiļa pašnāvībā mirušais tēvs. 
Sveiļi ir liepājnieki, kas sekojuši K. Ulmaņa aicinājumam doties uz Latgali kultūru 
nest.

Kapos guļ arī vācieši, pāris turku un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieki, Raiņa 
tēvs u.c. Pāri celiņam patlaban glabā kādu krievu. Nēsā nelaiķi apkārt vaļējā zārkā, 
spēlē pūtējorķestris.

No kapiem uz Daiļamatniecības izstādi, brīnišķīgi pinumi, audumi un keramika. 
Izstaigājam stadionā poļu tirgu, bet tur nekā prātīga nav.

Uz ielas stūriem redz saulespuķu sēklu čaumalu kaudzītes. Saules puķu sēklas 
ir dabūjamas tikai melnajā tirgū, jo higēnisku apsvērumu dēļ tās veikalos nepārdod. 

Daugavpilī pie teātra zāles Vienības namā, kur SLT uzved L. Stumbres Zīmējumi smiltīs un  
T. Kempinska Duets vienai personai. No kr. – L. Veikina, J. Zemītis, U. Siliņš.  

Attēls no L. Veikinas albuma.
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Protams, spļaut uz ielas var, un to dara visi ar lielu aizrautību, Tas ir higēniski.

***

Imants sniedzis interviju presei. Par mums rakstīts visās apgabalu avīzēs.  
Rakstiņš un bilde.

Zemītis ar Žugova Jāni aizbraucis uz Lietuvu.
Uz pusdienām neeju. Ēšanas par daudz, un miega par maz.

***

Mani pamodina mūzika. Ārpusē uz mazas estrādītes notiek kas līdzīgs mēģināju-
mam. Šodien taču ir svētku diena! Pirms 59 gadiem Latvija pievienojusies Padomju 
Savienībai! Stāv kādi 80–100 cilvēku un gatavojas svinībām lielajā laukumā. Pie 
Ļeņina pieminekļa izritināts tepiķis, uzlikti divi mikrofoni.

Ap plkst. 18.00 ierodas pūtēju orķestris un sāk pūst. Orķestrantu maz, jo latvieši 
atsacījušies piedalīties. Patrulē 3 miliči ar stekiem rokās. Laukums tumšs.

Katrā laukuma kaktā čupa karogu, to starpā arī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
karogi. Man otrā dienā stāsta, ka Žugovs prasījis pilsētas mēram, kāpēc starp flagām 
ir arī Latvijas PSR karogi?

Tie izņemti.
Pie viesnīcas 3 autobusi – ciemiņi no Baltkrievijas. Deju ansamblis tautastērpos 

atkārto deju soļus.
Diemžēl svinības man neiznāk noskatīties, jo šovakar spēlējam Duets vienai per-

sonai. Izrāde pavisam laba. Es divās vietās izlaižu tekstu, bet tas nav nekas graujošs. 
Pie klanīšanās zāle ir atkal kājās. Puķu šoreiz ir mazāk. Labi, ka tā. Pasēžam brīdi pie 
Jāņa, tad vakariņas un čuču muiža.

22. jūlijs.

Pirmā brīvā diena! Debešķīga sajūta. Mazgājos lielajā baļļā un applaucējos.
Brokastis. Paceļam atkal balsis pret šveicaru, kas negrib mūs laist uz ēdnīcu pa 

koridoru, kas ir taisnākais ceļš. Viņam izrādās taisnība, jo koridora ēdnīcas durvis 
ir ciet. 

Mēs sēžam lepnākā telpā, resp., kungu galā. Melnie (dienvidnieki), kas sēž  
kafetērijā, mūs, iekšā un ārā ejot, pavada ar izbrīnētiem skatiem. Pa nakti pie skuķu 
loga no balkona kāds klauvējies. Būs vien tie paši bijuši. Iepriekšējo nakti tādā pašā 
veidā mēģinājuši tikt iekšā pie mūsu puikām. Jocīga suga. Pēc viņu uzskata viss ir 
pērkams, pat par koka rubļiem, ja vien to ir pietiekami daudz.

Daugavpils viesnīca ir laikam vienīgā, kurā vēl ir stāvu pārzines. Visas ir krie- 
vietes, un latviski vai nu nemāk vai atsakās runāt. Mūsu skuķiem bijis tracis ar 
dežuranti dēļ ledus skapja, kas pa nakti taisījis nežēlīgu troksni. Skapis iebīdīts 
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otrā istabā. Kad šis grēka darbs atklājies, stāva dežurante ņēmusi Liju priekšā ne pa 
jokam. Bet kā šī pa krieviski, Lija pa angliski. Un brīnums, brīnums, dežurante pa 
latiški prot gan.

Esot atnācis direktors un lamājies. Viņu atlaidīšot no darba. Lija teikusi: ja direk-
tors ir ar kaut ko neapmierināts, lai nāk runāt ar viņu (Liju). Viņai ar dežuranti nav 
nekas runājams un viss. Dežurantei bijusi mute ciet, direktors nav rādījies.

Mūsu šoferiem dežurante teikusi: Vai viņi no kokiem nokāpuši, ka nekā nezina?
No vakardienas svētkiem nekas liels nav bijis. Jānis stāsta, ka Oktobra revolūci-

jas svētkos veikali esot pilni mantām. Krievi sakot: A vot, tie tik bija svētki! Kas 18. 
novembris!

Pie viena man jāpastāsta par Ļeņina pieminekli, kas stāv viesnīcas laukumā ar 
ziemas cepuri galvā. Kā viņš pie tās ticis?

Bakū un Arhangeļskas pilsētas pasūtinājušas Vladimira Iļjiča pieminekļus: Ar-
hangeļska ar ziemas cepuri galvā, un Bakū, kur siltāks klimats, ar cepuri rokā. Kaut 
kāda iemesla dēļ abas pilsētas pieminekļus noraidījušas.

Tā kā ap šo laiku arī Daugavpils gribējusi Ļeņina pieminekli, nolemts, ka 
Daugavpils dabūs vienu no noraidītajiem pieminekļiem. Te jāpiezīmē, ka pieminek-
lis sastāv no detaļām, kuras samontē kopā. Bet kaut kas ir sagājis grīstē. Piemineklis 
samontēts ar Arhangelskas cepuri Ļeņinam galvā un Bakū cepuri rokā.

Lija, kas pa ceļam skatījusies uz neskaitāmiem Ļeņina pieminekļiem, ierauga arī 
savā istabā bārdaina vīra statueti un izsaucas: Man no tiem bārdainiem pietiek! un 
pagriež tēlu ar seju pret sienu. Iveta izskatās pārsteigta. Lija, kas tev ir pret Raini?

***

Braucam uz Jasmuižu, ko nomājis Raiņa tēvs, un kur tagad iekārtots Raiņa  
muzejs. Apskatām arī kādu pārvestu un par jaunu iekārtotu slavena Latgales  
podnieka darbnīcu. Žugova Jānis mums skaidro, kā tie podniecības darbi tiek darīti. 
Šeit ir arī Latgales keramikas izstādes centrs. Ļoti skaists. Izstādes telpā, kas iekār-
tota kūtī, Valda Kupra gleznu izstāde, nedaudz keramikas un kokgriezumi. Lielu 
ievērību izpelnās kokā grieztās suņu sēnes ar Alkšņa, Rubika un Klaucēna ģīmjiem. 

No Jasmuižas uz Aglonas baziliku. Baznīckungs nav mājās, un tā mēs slaveno 
Aglonas Dievmātes bildi neredzam. Tā slēpjas aiz kādas citas bildes, kuru svinīgos 
gadījumos paslīdina nost. Pagalmā apglabāts kardināls Vaivods.

Vakarā skatāmies pie Žugova Jāņa video par Latgales dziesmu svētkiem.  
Caureja!

23. jūlijs.

Uz brokastīm atnācis arī Nauris Klētnieks. Pa nakti melnie lauzušies iekšā pie 
Māras puišiem Igora un Jāņa!

Latvijā aptrūcis cigarešu. Ārzemju markas paciņa maksā 23 rubļus, bet tās pērka-
mas tikai Rīgā. Visi pīpmaņi dzīvo no maniem krājumiem.
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Šodien mums jābrauc uz Rēzekni. Līst. Apstājamies Krāslavā. Stipri krievis-
ka. Te galvenokārt dzīvo Latvijas krievi un lielākais poļu procents visā Latvijā. No 
saukļiem redzams, ka arī šeit cīnās divas ideoloģijas. Plīvo arī Latvijas karogi.

Ejam uz katoļu baznīcu apskatīt kāda svētā kaulus, bet baznīcas durvis ir ciet.
Lieli prieki! Pa to laiku puikas atraduši, kur nopirkt cigaretes. Pacilātā garstāvoklī 

braucam tālāk, garām lielajam Rāznas ezeram un esam Rēzeknē.
Pilsēta izskatās kā liela sādža, krievu nobumbota 1943. gadā. Uzlidojumā aizgāja 

bojā arī dzejnieks Alberts Sprūdžs, viens no Ulmaņa favorītiem.
Viesnīca diezgan bēdīga. Es, Imants un Juris esam vienā istabā. Un kā gan visa 

nav: siltā ūdens nav, vannai aizbāzņa nav, mazgājamais trauks un vanna ir, bet netīri. 
Kas vēl? Šveicara pie durvīm arī nav.

Paēdam pēc izskata itin lepnā kajejnīcā, kas ir daļa no viesnīcas. Apkalpotājas 
cenšas runāt latviski. Tāda mude ir arī uz ziņu dēļa.

Paēduši un padzēruši ejam uz Kultūras namu, ko patlaban labo. Skatuve ir prak-
tiski bez gaismām. Visi prožektori gaismo no skatuves priekšpuses. Mūsu elektriķis 
šausminās par gaismas būdu. Tā tiekot lietota vajadzībām, kam ar gaismu nav nekā-
da sakara...

Ģērbistaba caurstaigājama, jo īstajās ģērbtuvēs iekšā netiekam. Vija nepārtraukti 
pārpindzelē dekorācijas. Kas ir ar to sievišķi!

Direktors savainojis muguru un pienāk pie mums tikai izrādes starpbrīdī. Pēc 
izrādes direktoru aizstāj viņa vietniece, kāda blonda dāma. Tikšanās ar vietējiem 
teatrāļiem nav paredzēta.

Spēlējam Zīmējumi smiltīs. Skatītāju ap 270. Gaismas šoreiz nenodziest, bet sa-
maitājas priekškars.

Izrāde, šķiet, itin laba. To noskatās arī L&M recenzente Ārija Geikina, kas 
speciāli atbraukusi no Rīgas, bet par to vēlāk.

Pie mums pienāk Vizma Maksiņa, diriģente no Kanādas, un austrāliete Laima 
Baumane. Laima paliks Latvijā 6 mēnešus.

Vakariņas. Gulta. Bona note!

***

Pāris izvilkumi no Rēzeknes rajona avīzes Darba Karogs:

Garu ceļu mērojis nelielais Sidnejas teātra ansamblis un šī teātra režisors Imants 
Sveiļa kungs, lai parādītu mums divus sava teātra iestudējumus L. Stumbres “Zīmē-
jumi smiltīs” un T. Kepinska “Duets vienai personai”.

Sidnejas latviešu teātris ir viens no četriem Austrālijas latviešu teātriem un, 
Sveiļa kunga vārdiem runājot, protams, pats labākais, stabilākais. Nākamgad sid-
nejieši svinēs sava teātra 40. gadadienu, tā kā šī viesizrāžu turneja dzimtenē (...) ir 
gluži kā lielās jubilejas prelūdija. (...)

Izrādēs, ko redzēs Latvijas skatītāji, piedalās aktieri, kuriem allaž paticis kopā 
strādāt.



452

Lija Veikina-režisore, dekoratore un lugu tulkotāja, ir viena no talantīgākajām 
trimdas amatieru teātra aktrisēm.

Uldis Siliņš – ne tikai komisko un raksturlomu tēlotājs, bet arī viens no redza- 
mākiem trimdas lugu dramaturgiem, un beidzot Juris Zemītis – aktieris un  
radiožurnālists. (...) (Pujēna S. Pirms ķenguru zemes teātra izrādēm. Darba Karogs, 
19.07.1990.)

Ievietota arī mūsu turnejas ansambļa bilde, kurā es izskatos pēc cilvēka.

Vēl īss Ivetes Kraujas raksts Daugavpils rajona avīzē:

Bija reiz jauns puisis, kurš atnāca uz Daugavpils teātri. Sāka kā voluntieris, 
mācījās pie režisoriem E. Feldmaņa un R. Mustapa, rakstīja arī recenzijas par 
teātri. Bet... Un aiz šī “bet” ir vesels mūžs, no kura lielākā daļa diemžēl ir aizritējusi 
svešumā – Austrālijā. (...) 20. un 21. jūlijā Daugavpils teātrī būs sastopams augsti 
godājams kungs cienījamos gados – Imants Sveilis – tas jauneklis, kurš reiz sāka uz 
šīs skatuves savas teātra gaitas. Režisors Imants Sveilis atgriezies jaunības pilsētā 
ne jau tukšām rokām – līdzi atvesti divi Sidnejas latviešu teātra iestudējumi. (Krauja 
I. Atgriešanās Daugavpilī, Avangards 17.07.1990.)

Izgriezums no Rēzeknes pilsētas un rajona laikraksta Darba Karogs.
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A. Priedīte no Tēvzemes Avīzes sarunā ar I. Sveili:

– Raksturojiet, lūdzu, šo abu iestudējumu tēlotājus.
– Lija Veikina ir mūsu teātra centrs. Varbūt salīdzināt varētu ar jūsu Elzu Radziņu, 

kura arī ir kā tāds centrs teātrī. Viņas nospēlēto lomu skaits tuvojas simtam. L. Veiki-
na ir arī režisējusi un ļoti daudz tulkojusi no angļu valodas. (...) Teātra gaitas pie 
mums sāka kā sufliere. Diezgan ātrā tempā progresēja no raksturlomām uz varonēm.

Uldis Siliņš piedalījās teātra dibināšanā (Nav tiesa!), jo teātrī aktīvi darbojās 
viņa tēvs un māte, un dēlam bija jāiet līdzi, grib vai negrib. Būdams jauns un izskatīgs 
cilvēks, viņš spēlēja mīlētājus. Šausmīgas mokas viņam bija, kamēr tika vaļā no 
šīm lomām kā no sloga. Un izrādījās, ka viņš ir lielisks raksturotājs un komiķis. 
Komiķa talants sevišķi izpaužas humoristiskajos skečos, kurus viņš raksta. (...)  
U. Siliņa lielākais spēks ir komēdijās, bet arī drāmā.

Juris Zemītis, viņa draugs (abi reizē sāka strādāt teātrī) arī ir vairāk raksturotājs 
un komiķis. Viņš bija mūsu Skapēns, ir spēlējis Uģi “Indulī un Ārijā”, tā kā viņam ir 
diezgan plašs diapozons. Ļoti veiksmīgs konferansjē dažādos sarīkojumos. (Priedīte 
A. Profesionālie mēģinātāji. Tēvzemes Avīze, 19.07.1990.)

Mēs Latvijas preses slejās:
Neždanova, A. I. Sveilis atkal dzimtenē. Daugavas Vēstnesis, 18.07.1990.
Krauja, I. Sidnejieši pie Baltijas jūras. Ventas Balss, 19.07.1990.
Kāla, L. Sidnejas aktieri uz Smiļģa skatuves. Rīgas Balss, 20.07.1990.
Sarma, S. Ķengurzemes teātrnieki Liepājā. Kurzemes Vārds, 24.07.1990.

24. jūlijā.

Otrā rītā apstaigājam Rēzekni un noliekam puķes pie Aizvesto un nomocīto 
piemiņas plāksnes, kas stāv netālu no vedēju un mocītāju piemiņai celtā pieminekļa. 

Tad uz Aglonu un Voldemāra un Oļas Voguļiem. Voldemārs ir ievērojams  
keramiķis, un viņa sieva slāvu filoloģe. Dzeram pašlasītu tēju no pašdarinātiem 
traukiem un ēdam meža zemeņu ievārījumu ar baltmaizi. Šķiroties dzird mājas māti 
sūkstāmies, ka vairs nav palicis nevīna pūda. Toties Voldemāra kabatā ir ap 500 
rubļu.

Turpat pie Voguļu mājas atrasts seno lībiešu ugunskaps, gandrīz 2000 gadus 
vecs. Tas guļ neaiztikts un gaida arheologus. Voldemārs atradis arī ieroču paliekas 
un trauku lauskas.

***

Vakarā izrāde Duetam. Vietējie teātrnieki pirms izrādes cienā mūs ar balzāmu, 
kafiju un cepumiem. Mēs ar Liju turpat grimējamies un iedzeršanā nepiedalāmies.

Zāle atkal pilna. Mēs laikam rēzekniešiem patīkam. Izrāde laba.
Pēc tam turpinām dzert kafiju un pļāpāt.
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Atpakaļ uz viesnīcu. Vakariņas. Lija brauc ar Juri, Igoru un Jāni atpakaļ uz Rīgu. 
Mēs, pārējie, brauksim rītdien.

25. jūlijā.

Kapteiņa meitiņa slima ar vēderkaiti un, mūsu sazāļota, iekāpj mašīnā pavisam 
bāla un visu ceļu noguļ. Braucam cauri Varakļāniem, Pļaviņām, Ogrei, Lielvārdei un 
pa Daugavas senleju uz Rīgu. Mūsu turnejas Latgales posms ir noslēdzies.

Nacionālā teātra vitrīnā redzam savus palielinātos ģīmjus. Nonākuši mājās, tūlīt 
sākam kārtot biļešu lietas. Biļešu cenas vietējiem liekas dārgas, tāpēc nopērku tās 
gandrīz visiem radiem pats.

Vakarā dodamies uz Smiļģa muzeju. Mēs domājam, ka tā būs preses konference, 
bet Ilze zina labāk. Tā būšot tikšanās ar publiku, tā ziņots pa radio.

Ļaužu stāvgrūdām – žurnālisti, rakstnieki, režisori, aktieri, draugi, paziņas un 
ziņkārīgie. Visi nemaz netiek iekšā. Publikā redzami: Gunārs Priede, Harijs Gulbis, 
Egons Maisaks, Helga Dancberga, Edmunds Freibergs, abi Liniņi, Ilga Reiziniece, 
mans rads Laimis Kalniņš un mana tēva krustdēls Jānis Tomsons no Carnikavas.

Pienāk Kārlis Aukškāps un saka, ka viņš rīt braucot uz Zviedriju. Sarunājam 
vakarā randiņu.

Cilvēki meklē savus piederīgos. Arī man iedod pāris vārdus. Viens ir akmeņkalis 
un dzīvo Tasmānijā. Pienāk divas skolas biedrenes, kuras es neatceros. Iepazīstos 
ar Latvijas veterinārbiedrības priekšnieku Tolpežņikovu. Krievs, bet runā latviski 
bez akcenta. Viņš biedrības žurnālā publicējis vienu no maniem feļetoniem. Drama-
turgs Harijs Gulbis man uzdāvina savu pēdējo grāmatu. Tiekam fotografēti no visām 

Smiļģa muzejā. No kr. – L. Veikina, U. Siliņš. J. Zemītis.
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pusēm. Iet kā pa Simjūdu gada tirgu! Pa zāli ceļo palielinatas SLT uzvedumu fo-
togrāfijas, kas atsūtītas trimdas teātru skatei, bet telpu trūkuma dēļ nav izstādītas.

Tikai pēdējā brīdi pasaka, ka sevi vajadzēs prezentēt. Mums pasniedz puķes un 
nosēdina uz skatuves. Tikšanos ieraksta Latvijas radiofona skaņu lentā.

Kapteiņa meitiņa mūs iepazistina kā labākos no labākajiem, kas no Sidnejas at-
braukuši. To dzirdot, mani pārņem mērenas šausmas, jo SLT var dot 2 – 3 vienādas 
kvalitātes ansambļus, tādus kā mēs. Kur viņa šādu informāciju smēlusies! Ne no 
mums.

Nākamās 2 stundas atbildam uz publikas jautājumiem. Mūs prašņā par kaleido-
skopiem. Ieskatam nospēlējam ar Liju divus skečus. Smieklu netrūkst. Pēc divām 
stundām taisām šluss.

Latvijas Jaunatnē, 01.08.1990. parādās plašs, fotogrāfijām ilustrēts G. Bērsones 
raksts par mūsu tikšanos ar publiku Mūsu vēlēšanās ir piepildījusies.

Šī atzīšanās caurvija stāstījumus par sevi, par teātri, par Austrāliju. Lijas Veiki-
nas, Ulda Siliņa, Jura Zemīša, Imanta Sveiļa un Vijas Spoģes-Erdmanes ilggadējā 
un lielā vēlēšanās bija reiz veikt attālumu, kas šķir Latvijas un Austrālijas latviešus.

25 jūlija vakarā tikšanās Teātra muzejā apliecināja, ka mūs šķir vienīgi garie 
kilometri, bet būtībā mēs esam vienoti, esam kopā.

Pārpildītajā muzeja zālē gan tālie viesi, gan skatītāji gaisa vietā, šķiet, elpoja 
redzēšanās prieku. Katrs Sidnejas latviešu teātra pārstāvis vakara gaitā savdabīgi 
rakstīja ansambļa vizītkarti. (...)

Un te nu jāmēģina uzburt sajūtu, ko viesi no Austrālijas radīja klātesošos – lat-
vieši tur, tālajā kontinentā turas kopā gan sadzīvē, gan mākslā un cenšas šo kopā 
turēšanos dot mantojumā saviem bērniem.

Galvenais – dzimtā valoda. Izrādās, ka Austrālijas valdība atzīst latviešu  
valodu par svešvalodu ģimnāzijas beigšanas līmenī. Latviskuma renesanse visas  
pasaules latviešu jaunajā paaudzē radusies jau pasen. Pēc jaunatnes dienām un  
citiem pasākumiem mājas esot pilnas ar gados jauniem tautiešiem, bērnu draugiem. 
Bez šaubām neizpaliek arī jauktās laulības, bet latviešu valoda tiek godā celta arī 
tajās.

Uz jautājumu par jauno maiņu sidnejieši atbildēja diezgan optimistiski. Lija 
Veikina gan bilda, ka jaunie, protams, esot smuki un talanta ziņā cerīgi, bet, 
atšķirībā no teātra vecmeistariem, lomu ziņā izvēlīgāki, nepriecājoties par visu, kas 
tiek piedāvāts,

Apmainoties ar savstarpējām replikām, viesi it kā stādījās priekšā.
Uldis Siliņš par režisoru I. Sveili teica: “Mēs viņu negribējām redzēt kā kritiķi, 

tāpēc aicinājām strādāt teātrī.” Režisors bilda pretī: “Jā, Siliņš spēlēja mīlētāju, un 
es par viņu neko labu nerakstīju.”

U. Siliņš gan raksta lugas, gan arī spēlē teātri, tāpēc pats par sevi varēja pa- 
zoboties: “Dramaturgi mani uzskata par aktieri, bet aktieri par dramaturgu. Iznāk, 
ka es neesmu neviens, ne otrs.”

Šis humora pārpilnais cilvēks atzinās, ka viņam ar Liju Veikinu esot jau vismaz 
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divdesmit piecu gadu laulības jubileja uz skatuves.
Burvīgajai aktrisei, ko režisors nosauca par jebkura režisora sapni, nelīdzēja 

aktiermeistarība: “Būt šeit bija manas dzīves sapnis,” viņa teica un izplūda asarās. 
Gan pēc mirkļa, savu skatuves partneru mudināta, publiku vareni izkustināja, no-
dodama skaļu sveicienu no Austrālijas putna – kokaburas.

Vēlāk lieliski nospēlēja jaunu skuķi, kas atbild uz “Labvakar” žurnālista jautā-
jumiem par latviešu kultūras ieguvumiem nometnē “3x3”. Intervētāja lomā skeča 
autors U. Siliņš.

Nav šaubu, ka Veikinas sievišķīgi, artistiski reklamētās smaržas nu labprāt vēlē-
tos nopirkt visi, kas viņai šovakar aplaudēja.

Ja ir par karst’, ja karsts par trak’,
Sev uzpūt virsū franču smak’,
Sev franču smaku virsū pūt
Uz labo un uz kreiso krūt.
Un, ja vēl pudelē ir gan’,
Tiek dienvidpolam arīdzan... utt.

(No mana skeča Franču smaka, pasniegts franču akcentā)

Juris Zemītis: “Esmu izbijis varoņtēls. Tagad koncentrējos uz dzērāju lomām. 
Uzskatu sevi par profesionālu latvieti. Peldēt iemācījos Gaujā pie Ligatnes, (...) 
Pašlaik esmu pensijā, jo jāaudzina visburvīgākais bērns pasaulē – mana divgadīgā 
mazmeitiņa.”

Par mākslinieces vietu un sūtību teātrī, kā arī par bērnu audzināšanu Austrālijā, 
silti un lietišķi pastāstīja piecu bērnu māmiņa, dekoratore Vija Spoģe-Erdmane.

Viņas stāstījums vistiešāk papildināja bezgala daudzās kvalitatīvās krāsu un  
melnbaltās fotogrāfijas, kurās atspoguļota gandrīz visa Sidnejas latviešu teātra  
vēsture.

Humoristisko Kaleidoskopu rakstītājam Uldim Siliņam šie nedaudzie žurnālistes 
piedāvātie izvilkumi, gan divu stundu ilgušās tikšanās laikā uzdotie jautājumi droši 
vien liek jau asināt spalvu, bet visumā viņš atzinās, ka viesizrādēm Latvijā humors 
neesot gādāts, tāpēc, ka grūti spriest par ko tautieši smejas Latvijā. Vai par to pašu, 
ko Rietumos?

Publikai, manuprāt, tīri intuitīvi šķita, ka viesiem mūs uzjautrināt būtu daudz 
vienkāršāk nekā pašmāju aktieriem, kas parasti uz skatuves moka mūsdienu  
oriģinālhumoru.

Protams, var tikai apbrīnot to aizrautību un vērienu, ar kādu darbojas Sidnejas 
latviešu teātris, kā mēs teiktu, uz sabiedriskiem pamatiem, jo nevienam no ansambļa 
teātris nav pamatdarba vieta – latviešu teātra mākslas uzturēšana ir pašu rokās.

Režisors I. Sveilis izteica cerību, ka ansambļa repertuārs nākotnē aizvien vairāk 
papildināsies ar latviešu oriģināldramaturģiju. (...)

Sadarbība. Līdz šim to traucēja politiskā situācija. Piemēram, savulaik  
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G. Priedes “Zilā” spēlētāji tikuši dēvēti par sarkanajiem.
Starp citu, dramaturgs Gunārs Priede arī bija pasākuma apmeklētāju vidū, un 

tā izskaņā notika viņa pirmā tikšanās ar aktrisi L. Veikinu, kas spēlējusi “Zilajā”.
Tikšanās atgādinājumi, sasaukšanās caur gadu un atšķirtības vējiem visvairāk 

skāra I. Sveili. Laikam tā sagadījās, ka zālē bija krietni daudz cilvēku, kuru liktenis 
ir saistīts ar Daugavpili.

Šo visizrāžu laikā Daugavpilī Austrālijas mākslinieki jutušies kā okupētā joslā. 
Visur valodas barjera. Un šveicars, kas izturējies vismaz kā Gorbačova trešais  
vietnieks...

Rēzeknē šīs melnās izjūtas kliedējušās, bet U. Siliņš jau nebūtu sev uzticīgs, ja 
nepasmietos, un, proti, Daugavpilī pieradis pie tā, ka pa viesnīcas logu visu laiku 
jāredz Ļeņins. Rēzeknē bez šī tēla tuvumā bijis grūti iemigt. (...)

Teātra muzejā tovakar emocionāli jautājumi mijās ar lietišķiem. Pat līdz tādai 
pakāpei, ka tika tincināts, kāpēc atbraucēju vidū neesot neviena no jaunajiem SLT 
aktieriem.

Ko padarīsi! Atceļošana uz Latviju maksā divtūkstoš dolāru, ne katram jaunam 
cilvēkam kabatā ir šāda summiņa. Raksturīgi, ka klātesošie Latvijas iedzīvotāji 
tālīnos teātra ļaudis galvenokārt tincināja par dzīvīti kā tādu, bet viens otrs ārzemju 
latvietis viņiem adresēja arī dažu visai āķīgu ar teātra mākslinieciskuma likumībām 
piesātinātu domu.

Kad krustu šķērsu būs izbraukāta Latvija, SLT divus vakarus spēlēs Nacionālā 
teātrī.

(...) Tālāk seko Jāzepa Danovska fotogrāfijās, kā arī kultūrfirmas sniegtā lietišķā 
vizītkarte 

“(...) par katru no viesiem, izņemot mākslinieci Viju Erdmani-Spoģi. (Tā nu 
iznāk, ka esam sev uzticīgi – teātra aizkulišu cilvēkus, kaut arī no tik tālas zemes, 
atstājam aizkulisēs.”

(Tas nebija ar nodomu darīts. Vijas līdzdalība braucienam nebija plānota. Viņa 
pievienojās pati.)

L. Veikina.
Teātra cilvēks no galvas līdz kājām. Vēl arī režisē (apm. 20 iestudējumu), tulko 

(10 lugas no angļu valodas), scenografē (3 izrādes).
Piecdesmito gadu vidū, ienākdama teātrī kā sufliere, tad iesākusi ar kalponīšu 

lomām, vēlāk kļūst par galveno tēlu atveidotāju. Dažas no savām gandrīz 100 lomām 
spēlējusi latviešiem arī citās valstīs.

(Nav minēts, ka Lija ir spēlējusi mazākas lomas arī trijās autrāliešu TV sērijās)

U. Siliņš.
Sevi uzskata par carnikavieti. Skatuves gaitu sākumā režisori viņā saskatī-

ja mīlētāju atveidotāju, tomēr vēlāk spoži izcēlās viņa spēlētie monumentālie un  
komiskie tēli. Viņa sarakstītās lugas izdotas vairākās grāmatās. Tās spēlējuši arī citi 
latviešu teātra ansambļi pasaulē.
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J. Zemītis.
Savu aktieru ceļu esot sācis kā raķete – pēkšņi un spoži. Tāpat kā U. Siliņam, 

teātra zinības viņam mācījis Dailes teātra aktieris V. Štāls. Īsā laikā atveidojis apm. 
50 lomu, bet kopš 1960. gada viņa sadarbība ar SLT ir epizodiska, jo, būdams radio 
žurnālists, viņš dodas strādāt uz Melburnu.

(Tas gan ir tikai blakus darbs. Viņš strādāja pie International Harvester)
Astoņdesmitajos gados piedalās SLT humora revijās.

I. Sveilis.
Skatuves dzīvi sācis iepazīt Daugavpils teātrī, recenzējis izrādes. SLT 35 sezonās 

iestudējis apm. 50 lugas (...) Vairāki inscinējumu apbalvoti ar dažādām trimdas 
kultūras godalgām. Rosinājis Austrālijas latviešu teātra dzīvi (...).

Rīgas radiofons atskaņo tikšanās skaņu ierakstu.

***

Vakarā ciemojos pie režisora Kārļa Auškāpa. Man no Laimoņa Siliņa ir pilnvara 
runāt par kopēja ansambļa veidošanu 1992. gadā. Man būtu jāraksta luga. Bet par 
ko? Pie Otriem gaiļiem gudrāki neesam tikuši. Rītdien jābrauc katram uz savu pusi. 
Kārlim uz Zviedriju bet man uz Kurzemi.

26. jūlijs.

No rīta atnāk Arnolds Liniņš un atdod Precinieku. Patīkot. Lai runājot ar Auškāpu 
par iestudēšanu.

Ilze aizbrauc ar savu radinieku Hariju, kas ir viņas turpmākais pavadonis, uz 
Liepāju ar publisko transportu un sagaidīs mūs tur.

Es aizskrienu uz valūtas veikalu nopirkt cigaretes un lieku just savu neap- 
mierinātību ar apkalpošanu.

Braucam kultūrfirmas autobusiņā uz Liepāju. Apstājamies Airītēs. Pulkveža 
Kalpaka piemiņas vieta labi sakopta. Šķērsojam Ventu un drīz esam Liepājā. Pēdējo 
reizi tur biju 1944. gadā.

Mums ar Liju uz Sveiļa pieprasījumu ierādītas vieninieku istabas. Viesnīca itin 
laba un tur nevalda Daugavpils režīms. Ilzei uz reģistrācijas letes atstāti ziedi no 
vietējiem galda tenisistiem un aicinājums piedalīties sacensībās ar zviedriem, kas 
patlaban viesojas Liepājā.

Apskatām teātri. Skatuve laba, aktieru ģērbistabas patlaban remontē. Mums ir 
jauns skatuves meistars, vārdā Ēriks.

Paēdam Pie Kārlīša, kas ir privāta ēdnīca. Apkalpošana laba un laipna.
Abas izrādes izpārdotas. Nospēlējam Smiltis itin pieklājīgi. Netrūkst aplausu un, 

ja pareizi atceros, skatītāji mūs sveica ar piecelšanos.
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27. jūlijs.

Ciemojamies ar Ilzi un zviedru ciemiņiem mēbeļu cehā un dzelzslietuvē. Nav jau 
nekas sevišķs, ko redzēt. Apskatām Sporta pili – laba. Turpat pirmklasīga kafejnīca. 
Aizbraucam uz jūrmalu un no turienes atpakaļ uz viesnīcu gulēt. Liepāja ir apskatīta. 
Ielās redz daudz uniformu. Braucu pat ar tramvaju, un tagad zinu, kā jūtas konservē-
ta sardīne.

Vakarā Duets iznāk ļoti labs, un publika to atzinīgi novērtē. Viens no Liepājas 
teātrniekiem gan tikai pateicas par darbu.

No aktieriem abās dienās parādās tikai daži. Lielākā daļa esot atvaļinājumā. 
Vispār teātrnieki par mums nekādu lielu interesi neizrāda. Šādi, tādi sabraukuši... 
Acīmredzot neviens negrib braukt uz Austrāliju.

Paēdam parastajā vietā. Satieku arī savu otro pusi, kas dzīvo kur citur. Izlasu lugu 
Psihiskais uzbrukums, ko uzveduši liepājnieki un kas mani ļoti interesē.

28. jūlijs.

Pēc brokastīm braucam uz Kuldīgu. Pirms izbraukšanas pirmais krahs. Iveta, 
mašīnā kāpjot, nodauza galvu, un Sveilis atļaujas pateikt ko ļoti netaktisku. Kaut 
ko par tukšu galvu... Nu apmēram uz to pusi. Iveta vēl aizskrien samaksāt rēķinu un 
atgriezusies sāk mūs strostēt.

Tas, kas vakar teikts par viesnīcas šveicaru, neesot bijis košers. Kurš bijis  
vainīgais, to nesaka. Varbūt tā varot rīkoties Austrālijā, bet ne šeit. Viņai sacīts, lai 
vairāk kultūrfirma Māra savus viesus te nevedot. Tā lūk!

Kas noticis? Tikai vēlāk man pačukst, ka Sveilis nosaucis durvju sargu, viņam 
dzirdot, par sumpurni. Sveilis nesaka ne vārda.

Vispār starp Sveili un Ivetu ir kādi apakšstrāvojumi, un Imants viņai piekasās.
Pa ceļam uz Kuldīgu atklājas, ka skatuves meistars Ēriks aizmirsis viesnīcā savas 

bikses. Jūs esat mēginājuši pa publisko telefonu sazvanīt Liepāju? Nemēģiniet!
Kuldīgā ciemojamies pie šofera Igora ģimenes, kur mūs mielo ar sēnēm. Igora 

māte mums uzdāvina katram pa pašaustai sedziņai. Uz Kuldīgu mums līdzi atbrauc 
Sarmīte, Tautas Frontes korespondente.

Kuldīga ir latviska pilsēta. Ēkas gan prasās pēc krāsu kārtas. Krievu ir maz, un 
tie paši runā vai saprot latviski. Kāpēc tik maz migrantu? Vietējie smejas, ka neesot 
bijusi apsildīta šoseja. Nevarot plikām kājām atnākt. Neesot arī tiešas dzelzceļlīnijas 
uz Rīgu.

Ļeņinam te neklājas viegli – nosmērēts ar krāsu un viena acs nokrāsota zila ar 
zīmoglaku. Varbūt, ka izpildkomiteja par viņu apžēlosies un novietos statuju kur 
citur, lai pasargātu no vietējiem grafītistitiem.

Lasām Talsu rajona avizē, ka apgabalā ieradušies divi lāči un nodarbojas ar 
biškopību. Izpostīts 21 bišu koks.

Uzmetam aci Ventas rumbai un pēc stundas esam Ventspilī. Cik Latvija maza!
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***

Ventspils ir negaidīti zaļa. Es biju sagaidījis postažu. Iespaids par pilsētu labs. 
Universālveikalā ir dažādas mantas. Ir pat skatlogi. Migranti te esot izglītotāki nekā 
citur. Ventspils vecās ēkas restaurē, gan tikai no ārpuses. Ir pat no Vācijas atves-
tas modernas ielu tīrāmās mašīnas. Atceros kāds ielas tīrītājs bija Rēzeknē – krievu 
babuška ar tādu balsi kā šmirģeļpapīrs, kas, slotu rokā, neganti pukojās, kad mūsu 
mašīna bija apstājusies viņas ceļā.

Mūs nometina telpās, kurās dzīvojuši amerikāņu naftas vada būvētāji. Man ir 
divas istabas un vannas istaba. Pieklājīgas mēbeles. Arī televizors ir, bet to nevar 
pagriezt ne skaļāk, ne klusāk. Attiecīgais kloķis ir nolauzts. Es sāku pierast, ka kaut 
kas vienmēr nedarbojas. Man šķiet, ka šī bija vienīgā vieta, kur ierodoties vajadzēja 
uzrādīt pasi. No mana loga var redzēt Ventspils ostu.

Zvejas kolhozs Sarkanā bāka, kura namā mēs spēlēsim, ir bagāts. Lieliska 
skatuve, apgaismojums, zāle ar viļņotiem betona griestiem.

Iveta par mums Ventas Balsī ievietojusi propogandas rakstu. Saturā nekā jauna 
nav.

Spēlējam Smiltis. Izrāde izdodas pieklājīga. Uz skatuves mūs apsveic  
Ventspils tautas teātris degošām svecēm rokās, kuras nodod tālāk mums. Piedevām 
pa ventiņiski gara apsveikšan perš un pudele ar kumeliņ tēj’. Tā ārstējot visas kaites 
(tāpat kā pie žīdiem cāļu zupa). Pēc tam mēs jaukos ventiņus vairs neredzam.

Ejam vakariņot uz disko, kas nedarītu kaunu arī rietumiem. Spēlē kapella. No 
pieteikumiem var saprast, ka svin Cecīlijai vārda dienu. Pamazām noskaidrojam, 
ka gaviļniece ir disko oficiante, kas mūs pēc izrādes apsveica ar ziediem. Arī SLT 
kapella sveic ar dejas gabalu.

Cecīlija uzsauc mums šampānieti, mēs atbildam ar liķieri.Viņai varētu būt gadu 
četrdesmit. Tad viņa vēl ko uzsauc, un mēs kaut ko uzsaucam pretī, līdz Cecīlija 
pārceļas pie mūsu galda.

Mazliet dejojam. Es vairāk pieklājības pēc. Kā vēlāk sarunās noskaidrojās, visi 
Rīgas aktieri Cecīliju pazīst. Miss Ventspils disko!

29. jūlijā.

Apstaigājam Ventspili. Skaista vecpilsēta, kas patlaban tiek restaurēta. Aizejam 
uz Jūrniecības un zvejniecības muzeju. Mūsu darbiniekam Jānim atbraukusi sieva 
un meita.

Citi iet peldēties, jo diena ir silta, citi staigā pa pilsētu, bet es nolemju atpūsties 
vakara darbiem.

Lēnām gatavojamies Duetam, ēdam zivis un klausāmies radio Zemīša interviju.
Vakarā Duets. Man no paša sākuma uz īsu brīdi uznāk melnais, līdz ar to nekādus 

jūsmīgus vārdus par sevi nevaru teikt.
Starp apsveicējiem uz skatuves ir arī Cecīlija, baltā blūzē, melnos svārkos un 

pastalās.
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Vakariņojam atkal disko. Vakar Cecīlija svinēja Vārda dienu, ko viņa šodien 
svin, velns viņu sazin. Uzsauc mums šampānieti, un mēs atbildam ar kaut ko slapju. 
Orķestris spēlē mums par godu deju. Mūsu runpersona, kas ir arī mūsu dančperso-
na, aizved Cecīliju dejot. Beidzot viņa pārceļas pie mūsu galda. Lai gan Cecīlija 
deklarē, ka no mūsu bara viņai vislabāk patīkot Imants, mēs sakām, ka Sveilis runā ar  
sieviešiem tikai tad, kad viņam ir baltais brūtgansvārks (baltas krāsas žakete) mu-
gurā un, ka šovakar viņam ir pelēks.

30. jūlijs.

Kārtojamies braucienam. Atvadīties atnākusi arī Cecīlija un uzdāvina Lijai savas 
pastalas.

Pa ceļam uz Dundagu pamatīgāk apskatām ostu. Tā nav maza. Esmu lasījis, ka 
Ventspils un Odesa esot bijušas vissvarīgākās PSRS tirdzniecības ostas.

No Dundagas braucam uz Valdemārpili, kas senāk saucās Sasmaka, kur noliekam 
puķes pie Kr. Valdemāra piemiņas plāksnes.

Valdemārpils apkārtnē aug milzīgā Elku liepa, kas dēļ saviem apmēriem un vecu-
ma sākusi plīst. Te kādreiz mūsu senčiem bijusi svēta vieta.

Braucam tālāk uz Nogales pili. Skaistais parks un dīķi tiešām liek aizturēt elpu. 17. 
gadsimtā te dzīvojusi nežēlīga baronese, kurai viņas istabene Judīte, paklausot Dieva 
balsij, guļot nogriezusi galvu. Un tā baronese palikusi bez galvas, bet pils tikusi pie 
sava spoka. Kas noticis ar Judīti, man nav zināms, bet baronese vēl arvien spokojas 
Nogales pilī, un ir pazīstama kā Zilā Jumprava. Arī mūsu gids sakās viņu redzējis.

Kaut kur Latvijā pie svētku galda SLT 1990. gada turnejas laikā. No kr. – L. Veikina, J. Zemītis, 
neatpazīta, U. Siliņš, pārējie neatpazīti. Attēls no L. Veikinas albuma.
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***

Talsi – čigānu galvaspilsēta. Progress ir skāris arī viņus – zirga vietā spēkrati, bet 
vecie niķi un stiķi tie paši. 

Apmetamies viesnīcā ezera krastā. Mūsu tehniskie darbinieki ir apvainojušies – 
Talsu teātrinieki nav devuši viņiem tēju, teikdami, ka galds nav domāts viņiem, bet 
sidnejiešiem. Šie nemaz neesot tēju gribējuši, tikai pajokojušies.

Iveta Krauja Talsu Vēstīs, 26.07.1990. ievietojusi par mums propogandas rakstu 
Sidnejieši zīmē smiltīs.

Satieku savu skolas biedreni no pamatskolas laikiem – Dr. Ilgu Falku-Kamba-
lu. Viņa apveltī mani puķēm un tautiskām sedziņām. Ilga tagad dzīvo Tukumā un 
uz Carnikavu aizbrauc tikai kapu svētkos. Viņai Adelaidē ir radi, ar kuriem man 
jāuzņem kontakts.

Apskatām skatuvi – slikta, tāpat gaismas. Toties mūs uzņem ļoti labi. Manās 
piezīmēs nekas nav atrodams, ka būtu izrādē gāzis podus. Pēc izrādes teātris mums 
restorānā rīko rautu. Tehniskais personāls to boikotē. Mums ir pievienojusies arī Ilze 
Siliņa, pavadonis Harijs un viņa tante.

31. jūlijs.

Projām jāiet, projām jāiet... No rīta mūs pavada Tukuma tautas teātra režisore un 
viens aktieris.

Atstājam pa ceļam Viju pie viņas paziņas – gobelēnu audējas.
Atpakaļ Medinā un Mekā. Mūsu Kurzemes brauciens ir galā.

1. augusts.

Vakarā spēlējam Nacionālā teātrī Smiltis. Lai nu ies kā ies, puķes mums ir no-
drošinātas un aplausi ar, jo veselas trīs rindas pilnas ar draugiem un radiem. Zālē sēž 
režisori un aktieri. Zinātāji pēc tam stāstīja, ka tāda publika neesot ilgi redzēta. Abas 
izrādes ir izpārdotas. No Augstākās padomes vien aizrunātas 100 vietas.

Man neiznāk laika nervozēt, jo pirms izrādes mani ilgi intervē Ligita Bērziņa no 
žurnāla Māksla.

Ejot atpakaļ uz ģērbtuvi, satieku Jūliju Bebrišu un Intu Tiroli, kas ansamblim 
uzdāvina skaistu krūzi. Tā kā visi esam norūpējušies par atpakaļ vedamiem kilo-
gramiem, tad pārējie laipni atstāj krūzi man.

Tūlīt jāiet arī uz skatuves, bet pie spēlēšanas vēl netiekam. Vispirms publiku 
uzrunā Edmunds Freibergs un Iveta Krauja. Man ir mazliet neomulīgi, jo tiekam par 
daudz slavēti. Iveta atkal saka, ka no SLT mēs esot tie labākie no labākiem.

Vai viņa nesaprot, kādu slodzi tas mums uzliek? Beidzot arī mēs tiekam pie vār-
da. Ir tiešām jauki spēlēt pilnā zālē.

Beigas! Aplausi, klanīšanās, aplausi, klanīšanās. Liekas, ka tie nekad nebeigsies. 
Puķes no pazīstamiem, puķes no nepazīstamiem. Mums neparasti, ka pasniedzēji 
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kāpj uz skatuves. Negals ir ar tiem, kas puķu pasniegšanas brīdi izmanto, lai ap-
jautātos par saviem pazudušajiem radiem Austrālijā. Man bija ļoti neparasta saruna 
ar kādu dāmu. Viņa pienāk pie manis ar puķēm un saka: Man arī Austrālijā ir radi-
niece. Varbūt jūs viņu pazīstat un varat pasveicināt?

– Kādā pilsētā viņa dzīvo?
– Vai, to gan es nezinu...
– Kā viņu sauc?
– To es arī nezinu. Viņa ir precējusies ar austrālieti.
Es laikam mazliet zobgalīgi atbildēju, ka, ja satikšu, noteikti pasveicināšu. Tas 

vēl nebūtu nekas, bet daži vienkārši grib papļāpāt. Pa to laiku aiz runātāja stāv tāda 
rinda kā pie šņabja bodes.

Manā dienas grāmatā atzīmēts, ka vietējie Daugavas Vanagi mums uzdāvinājuši 
grāmatu ar ierakstu DV teātrim.

Vakaru noslēdzam Oļģerta Krodera kabinetā pie kafijas tases. Jauks, nepreten-
ciozs cilvēks. Sabijis Sibirijā 15 gadus.

Visbeidzot aizejam pie Brīvības pieminekļa un atstājam tur savus ziedus.
To nakti neguļu. Odi.

2. augusts.

Rīts klāt. Pie augstajiem giestiem snauž odu bars, kas ar gaismas iestāšanos ir 
pārtraucis savu uzlidojumu.

Abas izrādes ir filmētas. Plkst. 17.00 Nacionālā teātrī intervija ar Latvijas TV. 
Intervē Trence. Viņa atsakās mani citādi uzrunāt, kā tikai par kungu.

Satieku televīzijas režisoru Nagaini un runājam par eventuālu sadarbošanos. 
Viņam patīkot manas Vēstules no dzimtenes, BET... Šis vārdiņš man nav svešs. Var-
būt, ka Skaņu Jānim taisnība – mans laiks vēl nāks. Nu jau gan pagājuši vairāk nekā 
20 gadu, bet mans laiks vēl arvien nav pienācis...

Fotogrāfs Krieviņš man iedāvina bildes. Zvana no Latvijas radio Alda Briede. 
Mums esot bijusi norunāta tikšanās un intervija radiofonā. Es saku: Ne šodien,  
rītdien! Neatceros, vai tā bija mana vai viņas mea culpa.

Par mūsu tikšanos ar publiku plašs raksts LJ.
Klāt Duets. Man ne sevišķi laimīgs divās vietās. Jācer, ka publika to nepamanīja. 

Velns parāvis, kas ir ar mani!
Uz skatuves starp apsveicējiem ir arī Elza Radziņa. Rolands Zagorskis ir ticis pie 

runāšanas un paziņo, ka mūs uzņems Aktieru savienībā. Paldies, Roland! Cerams, 
ka biedru nauda nebūs jāmaksā valūtā. Smiņķi no ģīmjiem nost, un ejam uz rautu 
Nacionālā teātra zālītē.

Es visu brauciena laiku sūdzējos, ka nekur neesmu dabūjis ēst skābus kāpos-
tus. Skatuves meistars Ēriks man tos tagad uzdāvina. Veselu kilogramu plastmasas 
maisā. Nacionālā teātra skatuves meistars Arnis Bērziņš mums savukārt uzdāvina 
gabaliņu no vecās Nacionālā teātra skatuves ar iegravētu plāksnīti.

Esam salasījušies krietns pūlis – Māras pārstāvji, mūsu tehniskie darbinieki ar 
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otrām pusēm, Jānis Skanis ar Elgu, Iveta Brauna, Gunta Virkava, Rolands Zagorskis, 
Helga Dancberga, Anna Lanska no Pertas, Jānis un Linda Čečiņi no SLT, Arturs Kro-
ders, Edmunds Freibergs, Egons Maisaks ar Daci, Arnis Bērziņš u.c.

Var nojaust, ka Rīgas teātros valda kastu sistēma. Aktieriem un režisoriem ar 
tehniskajiem nav kopēja valoda. Mēs, sidnejieši, esam draugos ar visiem.

Nopļāpājam līdz diviem no rīta. Mūsu darbs gan vēl nav beidzies. Duetam nolik-
ta papildizrāde Smiļģa muzejā.

***

Savādi, ka pēc tik daudz izrādēm Latvijā oficiāla kritika par mums Latvijas presē 
parādījās tikai vienreiz – S. Geikinas patronizējošais raksts L&M.

Šovasar daudzo Latvijas ciemiņu vidū ir arī Sidnejas latviešu teātra aktieri Lija 
Veikina, Uldis Siliņš, Juris Zemītis un režisors Imants Sveilis,scenogrāfe Vija Spoģe- 
Erdmane.

Jūlija vidū viņi apceļoja Latviju un savas pēdējās viesizrādes 1. un 2.augustā 
sniedza Rīgā, Nacionālā teātrī. Par viesiem šos cilvēkus kaut kā neērti saukt. 
Kādreizējie bēgļi un vēl arvien trimdinieki, viņi savā tēvu zemē cenšas iejusties kā 
mājās. Tas tomēr ir diezgan grūti. Nav samērojami mūsu sabiedrības likumi un uz-
vedības normas ar sevi cienošu kultūras cilvēku morāli un dzīves veidu.

Ir vietas Latvijā, kas iztur arī pasaules standartus. Par tādu Sidnejas lat-
viešu teātra aktrise pēc profesijas un ieņemamā amata zobu tehniķe Lija Veiki-
na, piemēram, atzina Smiltenes zobārstniecības kabinetu. Medicīnisko personālu. 
Daudz labu vārdu tika veltīts arī Madonas kultūras darbiniekiem, pilsētas atmos-
fērai, cilvēku strādātgribai.

Toties neizpratni varēja redzēt sidnejiešu sejās Rēzeknē, kur kultūras namā ne-
atradās neviens cilvēks, kas ciemiņus sagaidītu, kur reklāma bija gaužam minimāla, 
kur skatuves priekškars nevērās ciet un tā tālāk un tā jo projām. Var jau saprast 
Rēzeknes kultūras nama vadību – ēku pašreiz remontē. Un tomēr, tomēr... Ir tādas 
lietas, kuras var izdarīt arī neērtos remonta apstākļos. Pēdējais vakars Rēzeknē jau 
bija jauks – daudz ziedu, skatītāju aplausi un pateicības vārdi.

Manuprāt tieši latgalieši piešķir šai vēl arvien nesakārtotajai Latgales pilsētai 
cilvēcisku izskatu. Kad svētku drānās tērpušies latvieši un latgalieši nesteidzīgi 
devās uz kultūras namu, dienas laikā it kā izļodzītās un nekārtīgās pilsētas ielas 
manāmi pārvērtās, kļuva svētdienīgākas, latgaliskākas.

Nopietnības un dramatisma sidnejiešu sniegumā bija daudz. “Te nav nekāda 
komēdija, bet gan karalauks. Mēs te cīnāmies, lai dzīvotu,” lugā “Duets vienai 
personai” saka dakteris. Tie ir ļoti zīmīgi vārdi, ko var attiecināt uz pašu Sidne-
jas latviešu teātra darbību. Teātra spēlēšana tālajā Austrālijā, tāpat kā citur ārpus 
Latvijas, latviešiem nav tikai patīkama brīvā laika pavadīšana, bet savdabīgs cīņas 
veids, lai dzīvotu, lai saglabātu savu latviskumu, lai to nedaudz parādītu pasaulei 
un savai tēvzemei.
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“Teātrim trimdā ir ļoti svarīga nozīme. Pirmkārt tas palīdz uzturēt latviešu  
valodu. Es zinu daudzus cilvēkus, kuri ļoti vāji runāja latviski, bet, pateicoties teātra 
spēlēšanai,viņa valoda uzlabojusies,” stāsta aktieris un dramaturgs Uldis Siliņš.

Sidnejas latviešu teātris, tāpat kā lielākā daļa trimdas kolektīvu, ir pašdarbības 
ansamblis. Šim apstāklim ir savas vājās un savas stiprās puses. Bez profesionālās 
izglītības, regulāra ikdienas darba un treniņiem pašdarbnieki nespēj filigrāni un 
daudzpusīgi atklāt dramaturģisko materiālu, tēlu iekšējos pārdzīvojumus un savstar-
pējo attiecību nianses. Lugas tekstā nepateiktais, tikko nojaušamais domu un jūtu 
zemslānis viņiem pieejams tikai daļēji.

Taču pašdarbības teātris trimdā ir dzīvot spējīgāks par profesionālo latviešu 
teātri. (...)

Ciemiņi mājniekiem parādīja divus kameriestudējumus – Leldes Stumbres 
“Zīmējumi smiltīs” un Lijas Veikinas variācijas par Toma Kepinska lugu “Duets 
vienai personai” (...) Sidnejas ansambļa spēlētāji pārsteidzoši precīzi, skaidri un 
saprotami runāja lugā uzrakstīto tekstu. Literārā materiāla skaidrā un nepārpro-
tamā pasniegšana, šķiet, ir šī kolektīva vislielākā bagātība. Cieņu prasa arī aktieru 
nopietnā attieksme pret mākslu. (...) Tikai nedaudz piepalīdzot režisoram Imantam 
Sveilim, trīs aktieri – Lija Veikina, Uldis Siliņš un Juris Zemītis – centās izprast 
noslēpumaino un grūti saprotamo cilvēka iekšējo pasauli, apziņas un zemapziņas 
savstarpējo saistību. Sev nolemto likteni cilvēks nevar ne paredzēt, ne saprast, tomēr 
viņam jāmēģina izzināt sevi, savu patieso būtību visās likteņa peripētijās.

Cilvēka pašatklāsmes procesam pievērsās aktieri abos uzvedumos. (...) Leldes 
Stumbres lugā divi kādreiz tuvi cilvēki pēc sava vienīgā bērna nāves ierodas jūrmalā, 
lai analizētu sava kļūdas. Situācija prasa absolūtu, nežēlīgu patiesību pret sevi. 
Taču Lijas Veikinas Tīna un Ulda Siliņa Millers nespēj izbeigt tik ierasto izlikšanos, 
melošanu pašam sev un otram. Viņi nebeidz vainot viens otru, strīdēties.

Ja neparādītos Jura Zemīša amizantais, it kā mistiskais, it kā pavisam reālais 
Vīrietis, abi varoņi, šķiet, tā arī nespētu palūkoties uz sevi no malas. Pašās beigās 
Lijas Veikinas Tīna atjēdzas, it kā nomet ārējo, diezgan teatrālo čaulu un ļauj 
ielūkoties savā izdegušajā un izmisušajā dvēdelē. “Tik vientuļa un nelaimīga – kā 
viņa turpmāk dzīvos?” Šķiet ar tādu jautājumu beidzas “Zīmējumi smiltīs” uzve-
dums.

Indivīda cīņa ar neizbēgamību vērojama arī Toma Kepinska lugā “Duets  
vienai personai”. Lijas Veikinas atveidotās nedziedināmi slimās vijolnieces Stefāni-
jas Ābramas divkauja ar nežēlīgu un netaisnu likteni, kas viņu spēku un slavas un 
spēku plaukumā iesēdināja invalīdu ratiņos, ir atzinības vērta. Aktrise dziļi un vis-
pusīgi atklāj jaunās sievietes titānisko cīņu par normālu dzīvi nenormālos apstākļos. 
Lija Veikina brīžiem nevairās pat no zināmas teatrālas uzspēles. Tā ir saprotama, 
jo pie slavas un aplausiem pieradusī vijolniece sākumā grib izlikties veselāka un 
enerģiskāka nekā viņas slimība to atļauj...

Ulda Siliņa tēlojumā dakteris Feldmanis it kā ļauj Lijas Veikinas varonei no-
spēlēt monodrāmu, pats korekti atkāpjas malā un veic tikai dažu jautājumu uzdevēju 
funkciju.(...) Teatrālā čaula sadrūp tikai uzveduma beigās. (...)
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Abi Sidnejas latviešu teātra iestudējumi centās novērst mūsu uzmanību no 
politiskajiem, ekonomiskajiem un nenokārtotās sadzīves jautājumiem, lika domāt 
par cilvēka dzīves dramatismu, par individa cīņu ar likteni, par teātra lomu latvis-
kuma saglabāšanā svešumā un dzimtenē, jo, šķiet, Rēzeknē, tāpat kā Sidnejā spēlēt 
teātri – tas vispirms nozīmē dzīvot latviskā vidē, saglabāt latviešu valodu. (Geikina 
S. Spēlējam, lai dzīvotu. L&M, 1990)

Komentārs Spārnotos gados: 

Kaut gan recenzente teikto zīmējusi uz amatieriem vispār, no plašā raksta varē-
ja secināt, ka teiktais pielāgojams arī SLT aktieriem. Mēs Sidnejā to uzņēmām kā 
lielās, gudrās māsas snobiskā pārākumā teikto un pasmīnējām par uzsišanu uz pleca 
šādās rindās: “Sidnejiešu ansambļa spēlētāji pārsteidzoši precīzi, skaidri un sapro-
tami runāja lugā uzrakstīto tekstu.”

Es domāju, ka piezīme par nespēju daudzpusīgi atklāt dramatisko materiālu utt. 
bija mērķēta man, jo es biju iedrošinājies intervijā izteikt kritiskas piezīmes par jau-
no profesionālo aktieru runas māku. Es, kā angļi saka, tiku nolikts pie vietas. Duetā 
Lijai ar dramatiskā materiāla atklāšanu, pēc Geikinas domām, nav bijušas nekādas 
grūtības.

Es esmu redzējis daudzas izrādes Latvijā un vērojis, cik filigrāni un daudzpusīgi 
Latvijas aktieri dažkārt atklāj vai neatklāj dramatisko materiālu. Es neko neteiktu, ja 
man saka, kas es nespēju šīs attiecības uz skatuves parādīt, bet, ja man saka, ka es tās 
nespēju saprast, tad tas man liekas apvainojoši.

Vietējie par teikto raustīja plecus. Aktieri domā, ka visi kritiķi ir dulni. Tautas 
balss bija mūsu pusē. NT skatuves meistars teica, ka viņš tūlīt varot nosaukt kādus 
15 aktierus, par kuriem mēs esot labāki.

Lijai piedāvāja angažmentu divu aktieru lugā, ko viņa bija spiesta atteikt.

***

No I. Sveiļa intervijas ar K. Pamši:

Lija Veikina varētu darīt godu jebkurai latviešu teātra skatuvei. Ja abās viesiz-
rāžu lugās viņas interpretētās sievietes ir līdz traģikai aizlauztas, un šī analoģija 
tuvina abu tēlu atklāsmes, tad muzejā skatītā farsa miniatūra (tā lika skatītājiem 
smieklos locīties) apliecināja šī izcilā talanta plašo diapozonu.

Uldis Siliņš atstāj iespaidu ar savu inteliģences zīmogu. Škiet viņš pats savas 
lomas arī režisē. Varbūt tāpēc Leldes Stumbres lugā ieviesusies rakstura nivelāci-
ja? Turpretīm Kepinska skatuves variantā viņš spiests mainīt uzvalku un upurēt 
Siliņu-aktieri savas partneres monologam.

Dabas māte bijusi izšķērdīga pie Jura Zemīša šūpuļa: kūsājoša vitalitāte un ko-
mikas dzirksteļošana ar spējām atklāt zemslānī dziļu nopietnību. Tikai – darbošanās 
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laikā nevajadzētu zināt, kurās vietās un par ko publika smiesies.
Ar labu vien gribas runāt par Imantu Sveili. Viņš pārvalda režisora profesijas 

sarežģītību arī tik pretenciozā žanrā kā drāma – kamerspēle. Inscinējumā ārējie 
efekti viņam nav vajadzīgi. Viņš zina, ka ārējo izteiksmes līdzekļu skopums palīdz 
centrēt pamatvērtību – aktiera iekšējās darbošanās procesu – tēlu dzimšanā.

Varbūt Uldis Siliņš rakstot: “Ja darbs piesien sirdi, tad kas ir nauda?”, (No 
manas lugas No Kurzemes bērniņš biju.) domājis parImantu Sveili? Varbūt par sevi? 
Vai varbūt par Sidnejas latviešu teātri kopumā? Šķiet, viņš dzīvo, strādā un upurē ar 
šo sajūtu. Paldies par piemēru! (Pamše K. Atceroties Sidnejas latviešu teātra viesiz-
rādes. Ja darbs piesien sirdi. Tēvzemes Avīze, 1990)

Režisoram zināšanai vai ansamblim priekšā nolasīšanai vai publicēšanai klai-
da latviešu presē.

Š. g. 8. augustā noskatījos SLT spēlēto Duets vienai personai Teātra muzejā.  
Lieliska izrāde! Sākumā gan šķita (neņemiet ļaunā!) ar diletantisku, mūsu presē 
(pieklājības dēļ) pārlielītu ansambli – tik mākslota izlikās Abrama kundzes runāša-
na un uzvešanās. Bet jau ļoti drīz kļuva skaidrs, ka tieši tā šai pusjukušai kundzītei 
bija jāuzvedas. (...)

Luga dziļi saviļņoja. Abu aktieru (Lija Veikina un Uldis Siliņš) sniegums meis-
tarīgs un emocionāls. Teicama režija (Imants Sveilis). Žēl, ka neiznāca redzēt arī 
skatuvisko ietērpu (Vija Spoģe-Erdmane), taču esmu pārliecināts, ka arī tas ir bijis 
spožā līmenī.

Mani kā mūziķi sevišķi iepriecināja pseidomūzikas kritika. Un kas zin, vai viens 
no Stefanijas Abramas histērijas iemesliem nebija viņas vīra dodekafoniskās kom-
pozīcijas. Esmu stingri pārliecināts, ka mūzikai ir milzīga ietekme uz psihi. To bija 
konstatējis jau Platons ar likumu noteikdams, kādi skaņdarbi jaunatnes audzināša-
nai pieļaujami, kādi ne. Mūsu republika to absolūti neņem vērā. Pat otrādi (...).

Daži draudzīgi mājieni turpmākajām viesizrādēm pie mums:
1) Neesam pieraduši redzēt, ka džentlmenis, sarunājoties ar dāmu, kaut ko  

gremo.
2) Nesaprotam, kā iespējams vingrināties labdarībā, palīdzot stacijā nest bagāžu 

svešiem ļaudīm. Šeit to uzskatītu par zagšanas mēģinājumu un saceltu trauksmi. (...)
3) Lai izvairītos no līdzīgiem komiskiem pārpratumiem, jāiepazīstas ar tā reģio-

na savdabībām uz kuru dosimies. (...)
Labu veiksmi, sidnejieši! Gaidam atkal ciemos

Viktors Sams

3. augusts.

Braucam ciemos pie Meieriem. Patīkami cilvēki. Viņi ir abi žurnālisti un grib 
mani intervēt.
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Vakarā radio intervija ar Aldu Briedi. Nopelnu 25 rubļus. Notērzējam kādu  
stundu.

4. augusts.

Ar Laimonu uz Carnikavu. Interesanta diena. Vispirms pie Hertas Tiltiņas, bi-
jušās Grantskalnas. Vēl pavisam spirgta.

Tad pie radinieces Zandbergu Ellas un viņas vīra Kalēju Gusta uz Gustiem.  
Viņiem ir mājas, sauktas Ventas, ko Ellas tēvs, vecais Zandberģis esot izbučojis no 
barona rokas.

Pie galda jau sēž vesels bars. Tur ir Braunšteinu Jānis, stipri jaunāks par mani, 
kura sieva – feldšere esot ļoti daudz palīdzējusi manai vecaimātei, Ella, viņas meita, 
znots (izskatās pēc plānā galdiņa urbēja).

Es metu kaunu pie malas un riju nēģus jeb, kā mēs, carnikavieši, sakām – zuteņus, 
kā negausis. Gusts tik nes un nes.

Ellas brālis ir Anglijā, reiz viesojies ar sievu, anglieti, pie Ellas.
Sākam runāt par Carnikavas vēsturi. Braunšteinu Jānis saka, ka to jau raksta Car-

nikavas arhitekts G. Caune. Nolemjam, ka man viņš jāsatiek.
No Ventām uz mana vecvecāku mājām Spārēm, ciemos pie Grūbēm. Zelmas 

Grūbes znots Egils mani dēvē par saimnieku. Es atbildu, ka Laimis, kā tēvamātes 
pilnvarnieks, ir māju Zelmai pārdevis, un es to vairs atpakaļ nepieprasīšu.

Aizejam uz Laimja mājām Mēnesdēliem pie viņa krustmeitas. Viņa grib zināt, 
vai Laimis pieprasīs māju atpakaļ īpašumā, jo viņas radiniece, kas tur dzīvo, sākot 
uzkundzēties. (Laimis māju nepieprasa.) Aizejam līdz Gaujai un runājam, runājam, 
runājam.

Pārrodos mājās ļoti vēlu,  noguris, bet apmierināts.

5. augusts.

Braucam ar Ilzi pie Ainas Niedras.Viņa ir gados vecāka par mani. Kad precējās 
mana onkuļa, bagātā Grantskalna meita Velta, mēs ar Ainu, balti tērpti, nesām Veltas 
šlepi.

Arī Ainas meita Dainuvīte ir tur. Vēl ir otra meita Lolita. Aina ir liela runātāja.
Pļāpājam un skatāmies vecas fotogrāfijas.

Vakarā Kabatā uz Ottello. Režisore M. Ķimele. Īpatnēja izrāde.

6. augusts.

Zvana Ligita Bērziņa no žurnāla Māksla un grib no manis rakstu 8–10 lpp. mašīn-
rakstā par SLT. Es arī uzrakstīju Mēs dzimām uz soliņa. Publicēts Māksla 1/1992.

Pēcpusdienā braucam ar Ilzi pie Skaņu ģimenes uz viņu vasaras māju. Jauka 
ģimene. Staigāju ar puikām – Elmāru, Ģirtu un Andri – gar Kīšezera malu. Es darinu 
viņiem no lupstājiem šļirces.
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Elga strādā operas administrācijā, un Jānis ir aktieris Nacionālajā teātrī. Norunā-
jam pirms aizbraukšanas uz Austrāliju vēl tikties.

Pēcpusdienā uz Video centru pie Helgas Dancbergas māsas Edītes. Lielas, labi 
iekārtotas telpas. Skatāmies video līdz vakaram, tad uz viesībām pie Edmunda Frei-
berga Torņkalnā.

Viņš, mūsu baru ielūdzot pie sevis, domājis: Siliņš jau nu gan nenāks. Interesan-
ti, kāpēc? Vai es tiešām liekos tik nepieejams. Kaut ko līdzīgu man teica Austrālijā 
Skaņu Jānis: Tev grūti tikt klāt.

Naktī izejam uz ielas. Takšu nav. Viens no vietējiem aptur kādu privāto mašīnu, 
salīgst cenu un atbraucam uz Centru kā kungi. Man kaut kas tāds pat nebūtu prātā 
ienācis. Pārrodamies mājās vēlu naktī.

7. augusts.

Zvana Uldis Zemzaris un Liniņi.
Plkst. 10.00 pie Pareizticīgo katedrāles satiekam Aināru Meieru. (Man dienas 

grāmatā rakstīts, ka uzdāvinām viņam, resp., Meieru ģimenei, veļas mazgājamo 
mašīnu.)

Ejam uz Ārzemju mākslas muzeju, skulptūru dārzu un izstādi. Vakarā mājās gara 
intervija ar Aināru Meieru, kas manis teikto ieraksta lentā. 

Pārlasot interviju Lauku dzīvē, jāsaka, ka tā bija ar Dievu uz pusēm. Ja es būtu 
zinājis, kas viss tiks publicēts verbatim, es būtu centies labāk izteikties.

Es šeit sniegšu tikai dažus izvilkumus:

– Uldi, četrdesmit sešos prombūtnes gados jums šī ir tikai otrā ciemu reize Lat-
vijā?

– Pirmā arī bija vēlu. Astoņdesmit septītā gadā. Es ilgi negribēju braukt, domāju 
vēl ne, vēl ne. Man bija jāgaida, kamēr es pats sevi pārliecināšu, ka man ir jābrauc...
Mums ļoti centīgi bez jebkādas maksas piesūtīja “Dzimtenes Balsi”. (...) Un, kad 
polītika sāka te mainīties, parādījās arī viens jocīgs raksts, kur bija pieļauta tāda 
varbūtība, ka kāds no trimdas varētu aizbraukt arī uz Latviju, tiktu tur uzņemts un 
izlaists atpakaļ ārā. Domājām: aha, šī ziņa ir priekšvēstnesis.

Iesākumā pie mums uz Latvijas braucējiem skatījās kā uz komūnistiem, absolūti 
sarkaniem, neuzticamiem cilvēkiem, un tā ilgi skatījās. Bet jo vairāk paziņu brauca, 
jo lielāka radās pielaidība, vai nu tik traki ir.

Visilgāk noturējās vienīgi kāda profesionāla brēcēju saujiņa. Tie turas vēl tagad. 
Nu viņi vairs neprotestē pret braukšanu uz Latviju – tā tagad jau modē! Šie ultrana-
cionālisti turpina “ēst” visus tos, kuri kādreiz ir partijas karti kabatā turējuši, tos, 
kuri sadarbojušies, tos, kas nav runājuši pretī, nemaz neapsverot, vai būtu milzīgi 
gudri tādus protestus celt. Es kaut kā negribēju braukt. Negribēju redzēt sarkanās 
flagas pa labi un pa kreisi. Es negribēju redzēt krievus Latvijā. Ar krieviem es domā-
ju padomju varu. Krievu armijas uniformas es negribēju redzēt. Es šaubījos, vai 
mani te ielaidīs, es esmu šad un tad palaidis muti. Es esmu par viņiem smējies.(...) 
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No tiem (smiekliem) viņiem bija vairāk bail nekā no skaļiem, tiešiem saukļiem.
Uniformētie krievi jums te ir dalāmi divās sugās. Pirmos, ierindniekus, es vairāk 

esmu redzējis smagajās mašīnās – tie izskatās gaužam nožēlojami, noplukuši. Gan-
drīz tādi paši, kādus es atceros no četrdesmitā, četrdesmit pirmā gada, kad es dzīvoju 
blakus poligonam, un viņi bija tikko ienākuši Carnikavā. Otrie – tādi štramāki zēni 
ar labākiem mundieriem ir virsnieki un tie, kas virsdienestā. (...) 

– Jūs spēlējāt teātri. Un par tiem dolāriem, ko jūs ar Ilzi iztērējāt vienam  
braucienam uz Latviju, iznāktu taču kāds vismaz vidēji labs limuzīns.

– O jā. Mēs to tomēr mēram citādi. Teātris man nav vajadzīgs, lai es varētu 
izteikties (...). Un tomēr tas ir man palicis par darbu. Par darbu, kas pašam jādara 
un pašam jāapmaksā. Daži prasa, vai tas ir to vērts? Tikpat labi varētu prasīt, vai 
profesionālam latvietim būt arī ir vērts?

Profesionālie latvieši latvietības uzturēšanai ir veltījuši visu savu dzīvi un lat-
vietības dēļ atdevuši ļoti daudz savus līdzekļus. Tie, kas maksā, maksā, un tie, kas 
nemaksā, neko nedara, tikai dzesina mutes. Nekāda labuma no tādiem nav bijis un 
nebūs.

– Vai šī darbošanās dod arī kādu gandarījumu?
– Brīva Latvija būs mans gandarījums. (...) Kad es pirmo reizi braucu uz Lat-

viju, es savā prātā pieņēmu, ka man te daudz kas nepatiks. Es pieņēmu, ka būšu 
ļoti vīlies, un šī attieksme man palīdzēja. Latvijā mani nekas nesatrieca, un nebija 
nekāda vilšanās. Šoreiz bija daudz vieglāk. Starpība, salīdzinot ar 1987. g., ir ļoti 
liela. Krievi arī neliekas vairs tik ļoti skaļi un pašapzinīgi un latvieši savās acīs tik 
nevērtīgi. Šis brauciens man deva cerību, ka mēs, profesionālie latvieši, otrā pusē 
dzelzs aizkaram neesam darbojušies velti. (...)

Kad es kāpju uz skatuves, es zālē jūtu latviešu sirsnību, bet, kad ieeju veikalā, tur 
pārdevēju attieksmi es sauktu par puslaipnu, austrālietis – par rupju.

Ražošanā es redzu tikai šauras un seklas specializācijas jomas. Kārtīga amatnie-
ka, liekas, vairs nav, par amatniekiem dēvē “viduvējības”. Kādreizējā secības ķēde 
– māceklis, zellis, meistars tikpat kā vairs nepastāv, un meistaru nemaz nav.

Prieks redzēt, ka pie jums vēl nav izputināti lielie un ļoti bagātie kolhozi, kas 
atjauno un restaurē baznīcas un pilis.

(...) Visspilgtākais iespaids bija no Dziesmu svētkiem. Tie, kā jūs te sakāt, bija ab-
solūti kolosāli. Tāpat Deju svētki. Vienreizējs skats! (...) Un dziesmu svētku gājiens! 
Skatījāmies piecas stundas!

Kas man vēl likās Latvijā savādi? Uz ielas cilvēki tikpat kā nesmaida, neatvai- 
nojas. Pārdevējiem klienti ir slogs, apgrūtinājums.

Daļai vietējo latviešu ir nepatika pret rietumniekiem. Varbūt tā ir skaudība, ne-
novīdība, ka mums ir izdevies izbēgt, un viņiem bijis jāpaliek un jācieš. Jautājumam 
nav tikai viena atbilde. Tad vēl piespļaudītās ietves, Neestētiski un nehigēniski. (...)

Bet uzskaitītās negācijas nespēj sabojāt mūsu prieku. MĒS ESAM LATVIJĀ UN 
MŪSU KAROGS IR ATKAL SARKAN-BALT-SARKANAIS! Jā, es esmu gandarīts.
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8. augusts.

Staigājam pa izstādēm. Duetam nolikta papildizrāde Smiļģa muzejā. Nekādas 
pārģērbšanās nebūs. Būsim visu laiku uz skatuves. Gaismos Juris.

Zāle pilna. Ir arī Zemzari, tikko iebraukuši no laukiem, Arnolds Liniņš, Aina 
Matīsa, Ģirts Nagainis, Kārlis Auškāps u.c.

Izrāde laba, ja neskaita sīkas kļūmes. Pēc izrādes ejam uz Aktieru arodbiedrības 
namu, kur mums būs atvadu viesības. Nams ir lielisks. Rolands mūs izved cauri tūrē. 
Arī rietumos no tādiem birojiem nebūtu jākaunas.

Es jau minēju, ka mana sieva atklājusi, ka Zagorskis ir viņai rads (no baltās 
ķēves...). Ilzei ir radi visās malās un tie, kas nav rada, ir viņas skolas biedri.

Sēžam pie klātiem galdiem. Režisore Venta Vecumniece sēd man blakus un saka 
manām ausīm patīkamas lietas. Vislielākais kompliments mūsu trupai nāk no Arnol-
da Liniņa: mēs esot viņiem atvēruši acis, cik Stumbre laba dramatiķe.

Es savai tantei Elzai Pūcei vēstulē cita starpā vēlāk rakstu:
Viena režisore sēd man blakus un “dzied” mums pilnīgi slavas dziesmas, 

“Smiltīs” viņa esot manī pilnīgi iemīlējusies, tikai neesot patikušas manas saplēstās 
bikses, izskatījies samāksloti. Es teicu, ka bikses man līdz tādai stadijai saplīsa 
dabīgā ceļā (Viens bikšu stilbs turējās vietā, pateicoties pāris diegiem. Kā būtu bijis, 
ja diegi izrādē būtu trūkuši? Oi, tas man nemaz nebija ienācis prātā.).

Ar novēlošanos atsteidzas Ģirts Jakovļevs. Rolis Zagorskis saka runu un pasniedz 
mums dāvanas, bet ar viņa sākotnējo paziņojumu, ka esam uzņemti arodbiedrībā 
vien nepietiek.

Ģirts Jakovļevs, kas ir pie arodbiedrības stūres, paziņo, ka mums jāiesniedz 
iestāšanās lūgums. Tā esot tikai formalitāte. Mūs ar prieku uzņemšot. Mēs ar San-
francisko Siliņiem būšot pirmie ārzemēs dzīvojošie biedri utt.

No mūsu puses atbild Imants Sveilis. Zemītis ir aizlaists pensijā, un tagad runā 
pirmā garnitūra.

Mūs apdāvina. Es saņemu lielus ādas vākus ar rakstāmbloku iekšpusē. Man tagad 
ir kādi 10 vāki dažādos lielumos, bet ļoti maz rakstāmpapīra...

Ulda Siliņa LTDS biedru karte.
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Arī es pirmo reizi brauciena laikā publiski atveru vai, labāk sakot, palaižu muti. 
Varbūt, ka nevajadzēja, jo man šķiet, ka iedzimtie uzņem manis teikto pārāk tieši. 
Viņi nesaprot, vai es runāju nopietni vai zirgojos.

(Varbūt lasītājiem nebūs zināms, ka arodbiedrības biedri baudīja dažādas  
privilēģijas, piemēram brīvas zobu protēzes, radošo ceļojumu samaksu u.c.)

Pēc Ģirta paziņojuma es ceļos kājās un prasu, vai arī mēs kā arodbiedrības biedri 
varēsim par brīvu ielikt liekos zobus un vai mums piešķirs brīvus radošos ceļojumus 
no Austrālijas uz Latviju?

Reakcija ir ļoti remdena. Ģirts atbild, ka pie mums esot labāki zobārsti un ra-
došos komandējumus ignorē.

Visā visumā, neskatoties uz neskaidrībām ar zobiem un radošiem ceļojumiem, 
patīkams vakars.

Pārnākot dzīvoklī, es sev saku: Enter a free man! (Ienāk brīvs cilvēks – tā saucas 
Stoparda luga, kas man jāsūta Kārlim Auškāpam.) Tas teijater spēlēšan jau nau slikts 
liet, bet brīvībam nau pretinieks! Viens no beidzamajiem rakstiem par mums parādās 
Tēvzemes Avīzē, 8.08.1990 ar virsrakstu Esam laimīgi. Autore – A.P.

Zīmējumi smiltīs Nacionālajā teātrī. No kr. – L. Veikina (Tīna), U. Siliņš (Millers).
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9. augusts.

Turpinām staigāt pa izstādēm, Mākslas muzeju, Rīgas pili, ko mums laipni izrāda 
pils dārznieks. Uzkāpjam arī tornī pie karogiem.

Alda Briede mani uzaicina kopā ar viņu radiofonā pieteikt Kultūras spoguli. Nu 
labi. Pavisam negaidot man priekšā tiek nolikti trīs dzejoļi, kas man jānolasa. Viens 
no tiem tulkojums, bez izteikta ritma un pieturas zīmēm. Nu ja, ko Tas Kungs mīlē, 
Viņš pārmāca.

Škiroties, es no savas puses iedodu Aldai jaunceptu skeču par lāčiem, kas 
Kurzemē postīja dravas. To arī vēlāk pārraida, un ar to es uzstājos Kanberas Kultūras 
dienās gada beigās.

Vakarā ciemi pie manas jaunatrastās 2. pakāpes māsīcas Dzidras Lejiņas, Viņas 
dēls Ģirts ir advokāts. Vienlaikus tur viesojas arī bijušie carnikavieši – Jānis Miķel-
sons ar māsu Gaidu, kas dzīvo Austrālijā.

10. augusts.

Ciemi, ciemi un ciemi. Esam ar Ilzi kļuvuši par īstām ciema slotām.

11. augusts.

Braucam ar Laimi Kalniņu uz Carnikavu satikt vietējo arhitektu Gunāru Cauni. 
Stacijā mūs sagaida Kalniņu Jānis, mežsarga Kalniņa dēls, Tomsonu Jānis, Kalēju 
Gusts un Caune.

Pēc Zīmējumi smiltīs izrādes Nacionālajā teātrī.
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Vispirms ejam uz Tautas namu Ozolaine. Cik zinu, tad Ozolaines būve bija mana 
tēva ideja, ko viņš izveda dzīvē 1930. gados.

Arī es piedalījos talkā, stādot parkā kokus. Nu jau tie lieli. Nama pārzine par SLT 
lasījusi presē un pavisam nopietni aicina mūs uzstāties arī Carnikavā. Saku, ka tas, 
diemžēl, nav iespējams.

Ejam uz Caunes biroju, Savāktie materiāli par Carnikavu iespaidīgi. Caune stāsta 
mums novada vēsturi, elpu neatvilcis, bet ir notikumi par kuriem viņš nekā nezina. 
Mēs visi solāmies palīdzēt.

Iznāk gan tā, ka Carnikavas vēsturi no 1211. līdz 1944. gadam uzrakstu es,  
lietodams Caunes materiālus. Grāmata saucas Mēs esam carnikavieši. Bet tajā brīdī 
tas vēl ir Caunes bebītis, kā anglosakši saka.

Nākamais gājiens pie Tomsonu Jāņa. Sēžam dārzā, ēdam mazsālītu lasi, nēģus, 
iedzeram pa lāsei un runājam, runājam, runājam.

Kalniņu Jānis, kas veselības dēļ bija atzīts par nederīgu leģionam, padomju ar- 
mijai bijis labs diezgan, iesaukts, karojis Kurzemes katlā, pārnācis mājās dzīvs. Tēvs 
aizsūtīts pie baltajiem lāčiem.

Tomsonu Jānis, kritis krievu gūstā pie Svinemindes, ieskaitīts brīvprātīgi  
Sarkanarmijā un tā izbēdzis no Sibīrijas.

Ulda Siliņa grāmatas Mēs esam carnikavieši (2002, ELPA)vāks. Māksliniece – Madara Krieviņa.
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Laimis stāsta par savām dienesta gaitām policijas pulkā, gūstā krišanu, darbu 
operā un izsūtījumu Sibīrijā.

Un es, jaunākais no visiem? Es tolaik biju mobilizēts rakt tranšejas Austrumu 
frontē pie Štetinas. Rusmaņa kaujas grupa man gāja garām, aicināja līdzi. Iedošot 
man uniformu, Sold buch’u, lai braucot mājās. Viņi braucot cīnīties par Latviju. Es 
pirmajā brīdī atteicos, bet tad apdomājos un gāju viņiem pakaļ, bet nevarēju panākt. 
Tā bija laime. Ja es būtu aizbraucis uz Kurzemi, kritis gūstā, tad nezin, vai šīs rindas 
būtu nonākušas uz papīra.

(Par savām kara gaitām esmu vairāk rakstījis atmiņu krājumā Atskatīties, pa- 
smaidīt. Es biju beidzamais latviešu brīvprātīgais, kas iestājies vācu SS karaspēkā. 
Iemesls? Lai tiktu ārā no ielenkuma, bet tas ir atkal cits stāsts)

Lieki teikt, ka atmiņu mums neaptrūka. Katram bija ko stāstīt, ja izdevās tikt pie 
vārda.

Caune, kas bija teicies palikt tikai kādu pusstundu, nosēž pie mums četras stun-
das. Es jūtos kā pārnācis mājās.

***

Satieku savus skolas biedrus. Mans klases biedrs Oļģerts Lūkins, savā laikā  
paliels huļigāns un ļoti apdāvināts sliņķis, ir bijis Carnikavas kolhozā brigadieris. 
Otrs brigadieris ir mans skolas biedrs Gunārs Priede. Piestājam arī viņa mājās, bet 
tur sarunas nevedas. Viņš nezin, ko ar mani iesākt. Ne reizi neuzrunā mani tieši...

Kad es biju piektajā klasē, viņš bija sestajā, No skolu valdes bija rīkojums, ka 
visiem puikām matus jānogriež uz nulli, pasargātu mūs no utīm. Ne par velti bija 
tāda populāra vārsma:

Nu ir vakars! Nu iet dulli!
Čalīšiem, kam foršāks skats,
Matus apgriezt liek uz nulli, 
Neprasot, kā vēlies pats.

Mums visiem bija plikas pļeškas, izņemot Gunāru. Viņš bija jau brūtgana gados 
un atsacījās iet pie friziera. Nu, ja tā, tad skolas pārzinis Bergs viņam mēģināja ar 
matu dzenamo mašīnu izdzīt matos robu. Bet vispirms Priede bija jādabū rokā. Tas 
nemaz nebija tik viegli, jo viņš bija liels kā divdurvju skapis. Priede izrāvās no Ber-
ga apkampieniem un kliedza: Neķeries man klāt, bandīts tāds! Kā viss tas beidzās, 
neatceros. Droši vien tēvam bija jānāk uz skolu.

12. augusts.

Vakar mājās atstāta ziņa, ka jāzvana Dr. Hausmanim. Norunājam ar viņu randiņu 
pirmdien.

Braucam ar Zaķu pāri uz baznīcu. Sprediķo Rubenis. Tad uz valcēniešu daiļamat-
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niecības izstādi pareizticīgo katedrālē. Mani uzaicina slēgt izstādi ar īsu uzrunu. Trīs 
minūtes laika apdomāties. Ko es zinu no audumiem un aušanas, kaķis var uz astes 
aiznest! Ko lai es saku? es aicinātājai prasu.

– Slavē!
Nu ka tā, tad tā. Tieku ar runu kaut kā galā.
No aušanām un audumiem pie Ilzes brālēna Tāļa Bērziņa pusdienās. Nevaram 

atrast pareizo dzīvokli. Braucam mājās un zvanam, ka Siliņi nebūs. Būs gan, Tālis 
mums atbrauc pakaļ, un tiem Siliņiem būs staigāt te no viena, te pie otra.

No Bērziņiem pie Zagorskiem, kas vedīs mūs līdzi uz Mellužiem, kur Edmunds 
Freibergs svin savu dzimšanas dienu. Sāk līt.

Viesības no sākuma tādas pastīvas, jo es daudzus nepazīstu, bet vēlāk vakars 
izvēršas itin omulīgs.Es Edmundam uzdāvinu stangu cigaretes un pašsacerētu Odu, 
kas nav saglabājusies. Es to lūdzu nolasīt kādai aktrisei, bet tā īsti netiek ar manu 
tekstu galā, un man ir žēl, ka neizdarīju to pats.

Edmunds, kas jau ticis pie mīkstas mēles, saka: Man neviens nekad vēl nav 
dāvinājis dzejoli! Tagad es viņam patīkot daudz labāk. Austrālijā esot bijis tāds at-
turīgs, nu ne šāds, ne tāds.

Tas daudzus pārsteigs, ja teikšu, ka būtībā es esmu introverts un kautrīgs.
Pēc nolasītā dzejoļa es tieku no viesiem vairāk ievērots, varbūt tāpēc, ka perša 

nebija rakstīta Dreslera stilā.
Daudz tiek runāts arī par manu uzstāšanos radiofonā.
Ilgi nopļāpājam ar kādu žurnālistu. Un tad, kā dziesmā dzied, ir laiks no drau- 

giem šķirties pienācis, braucam ar Zagorskiem atpakaļ uz Rīgu.

13. augusts.

No rīta pie Laimja un Hortenzes. Ilze aizgājusi iepirkties.
Pulkstens divpadsmitos atnāk Viktors Hausmanis. Patīkams kungs. Viņš raksta 

trimdas teātra vēsturi un pratina mani par Sidnejas latviešu teātri. Grib zināt arī par 
mani.

Pēc Hausmaņa atnāk rakstnieks Gunārs Priede, bet man, diemžēl, nav laika ilgi 
pļāpāt. Vakarā mūsmājās atvadu viesības.

Atnāk Ilzes radi, Arnolds Liniņš ar Ainu Matīsu, Aija un Vilis Krištopani, abi 
Meieri ar mazo Agnesi, Tālis Bērziņš ar meitu, Sigita Lapiņa. Mūs apdāvina no gal-
vas līdz papēžiem. Ļoti sirsnīgas attiecības man ir nodibinājušās ar Arnoldu Liniņu 
un Ainu, ar Skaņu Jāni jau pats par sevi, un arī ar Krištopaniem.

Dailes teātrī uz mazās skatuves spēlējuši klīvlendieši, kas bijuši vājāki par  
ņujorkiešiem.

14. augusts.

Projām jāiet, projām jāiet... Ilzes radi mūs ved mašīnā uz Tallinas ostu. No tu-
rienes ar kuģi uz Helsinkiem, kur paliekam viesnīcā pa nakti.
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Satieku viesnīcā komponistu Andreju Jansonu. Andrejs stāsta, ka mūsu Gunde-
gas video lentu noskatījies arī Nacionālā teātra direktors A. Kroders un, ieraudzījis 
karali, gribējis zināt, kas to spēlē. Andrejs teicis: Tas ir Siliņš. Es jūtos pagodināts.

Andrejs aiziet gulēt, bet mēs ar sievu turpinam mielotis ar laša maizītēm un dzert 
kafiju.

15. augusts.

Uz lidlauku. Bankokā mehāniķu streiks, un mēs tur paliekam sēžot divas naktis 
un trīs dienas. Protams, sēdēšana notiek viesnīcā uz lidsabiedrības rēķina.

***

Dažas impresijas no Latvijā pavadītā laika.

Viņš bija vecs vīrs, spieķi rokā, galvā kaut kas līdzīgs studentu cepurei ar sarkanu 
nagu. Tuvojoties Brīvības piemineklim, viņš saslējās, militāri salūtēja un apstājies 
turpināja salūtēt.

– Es esmu no Skolnieku rotas, viņš man saka. Esam palikuši tikai trīs. Bijām vēl 
visi kopā mūsu pieminekļa atklāšanā Cēsis. Nesen tur biju un nevaru viņus vairs 
atrast 

Uldis Siliņš pie Brīvības pieminekļa sveicinās ar nejauši tur satikto Cēsu pulka Skolnieku rotas bijušo 
karavīru. Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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Klusums.
– Viņi man iedeva mūžu... divdesmit piecus gadus... un vecais vīrs vairs nevar 

parunāt. Piedodiet, tas drīz pāries, viņš saka. Arī mēs ar Ilzi nevaram parunāt, un 
visi trīs klusēdami skatāmies akmenī iekaltajos vārdos TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI.

Viņi vēl arvien ir mums visapkārt.
Vecais vīrs bija no Cēsu skolnieku rotas, kas piedalījās Brīvības cīņās, kaujā pie 

Cēsīm.Viņš man rādīja savu bildi uniformā, sēdot uz divriteņa. Viņam esot vēl citas 
fotogrāfijas. Mēs sarunājām tikšanos pēc kādām dienām valcēniešu daiļamatniecības 
izstādē, bet viņš neatnāca. Man ir vēl no viņa fotogrāfija pie Brīvības pieminekļa.

***

Populāra anekdote Rīgā. Pa ielu iet Rubiks ar kazu. Garāmgājējs: Ei, kur tu to 
cūku vedīsi?

– Tā taču nav cūka! 
– Es jau nerunāju ar tevi!

***

Mājas māte piedāvā Lijai rīta mēteli: Lija, vai tu negribi halātu? Lijai nav ne 
mazākās jausmas, kas tas ir, vai kas ēdams vai dzerams. – Hm... jā... nu var mazliet...

***

Jā, tā tik bija Odiseja! Homērs ar savējo var iet bekās.

ATKAL MĀJĀS

Prese mūs neliek mierā arī mājās. Mūsu iespaidus apkopojis Aleksandrs Zariņš 
un publicējis Austrālijas Latvietī. Sniegšu tikai izvilkumus, lai izbēgtu no nemitīgās 
atkārtošanās.

A. Zariņš cita starpā raksta:

Ar režisoru un primadonnu aprunājos pa tālruni, bet abus aktierus laimējās  
sastapt Sidnejas latviešu namā – viņu darba vietās. Daudzi lasītāji varbūt nezinās, 
ka J. Zemītis ir Latviešu krājaizdevu sabiedrības darbvedis, bet U. Siliņš strādā 
grāmatnīcā “Rīga”, kuru no A. Priedītes pārņēmusi Sidnejas latviešu biedrība.  
V. Spoģe-Erdmane vēl ciemojas Latvijā.

J. Zemītim uz krājaizdevu bankas naudas skapja novietots krietns Latvijas  
laikrakstu žūksnis (...) Tur ir Ventspils “Ventas Balss”, Valkas “Mūsu Zeme”, Jēkab-
pils “Brīvā Daugava”, “Talsu Vēstis”, Daugavpils “Avangards”, arī Rīgas “Latvi-
jas Jaunatne”, “Cīņa” un “Literatūra un Māksla”.
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Plašu interviju ar I. Sveili ievietojis viņa dzimtās pilsētas “Liepājas Vārds” un 
jaunības dienu pilsētas “Daugavpils Vēstnesis”. Pēdējais arī iespiedis Sveiļa vēlē-
jumu faksimilā: “Labie Daugavpils latvieši, turiet latvietības cietoksni un centieties 
atjaunot to jauko gaisotni, ko piedzīvoju šeit, pavadot savu bērnību un jaunību.”

(...) Pārsteidz, ka vienīgā recenzija par daudzajām izrādēm iespiesta tikai  
“Literatūrā un Mākslā”. Rakstīts plaši un gudri, lietojot daudzus svešvārdus, bet 
vērtējumu grūti izlobīt. Vai tā būtu pieklājība (par ciemiņiem teikt tikai labu) vai arī  
recenzentes neziņa, kā apieties ar neparasta veida teātra izrādi no aizjūras, kuru 
nevar ielikt zināmā, pazīstamā plauktiņā.

Kā veikumu vērtē paši aktieri?
U. Siliņš: “Es esmu vienmēr pesimists, un par savu devumu varu teikt, ka re-

zultāts neattaisnoja ielikto darbu. Es domāju, ka būšu labāks. Varbūt vainīgs bija 
nogurums. Izrādes notika gandrīz katru vakaru.” (...)

J. Zemītis: “Neklausies, ko Siliņš muld. Izrādes bija viens vienīgs triumfs, Sā-
kumā Valkā, Alūksnē nebija pilnas zāles, jo nepārtraukti lija un no apkārtnes kol-
hoziem daudzi atteica iepriekš rezervētās biļetes, jo nebija benzīna autobusiem. 
Sākot ar Jēkabpili ļaudis sēdēja uz trepēm un stāvēja kājās.” (...)

Daugavpils izrādes bijušas demonstrācija latviskuma parādīšanai un pilsētas 
“pazudušā dēla” I. Sveiļa apsveikšanai. (...)

J. Zemītim viss Latvijā pavadītais laiks šķiet kā sapnis. “Es piepildīju bērnu  
dienu vēlēšanos apceļot dzimto zemi. Gan biju iedomājies to izdarīt ar divriteni, bet 
iznāca 3500 kilometrus nobraukt autobusiņā. Latvijas daba ir skaistāka nekā biju 
sapņojis. Spēlēt uz Nacionālā teātra skatuves bija gods un gandarījums.

Staigājot pa Rīgu un provinces pilsētām gan gribējās ķert krāsu podu, lai saglāb-
tu gadiem ilgi neremontētos namus.”

L. Veikina: “Forši gāja. Uzņēma mani kā karalieni. Viss kas tur mīļš un labs. 
Pabučoju govis. (Es tā kā atceros, ka reiz viņa taisījās bučot govi, kas patiesībā bija 
bullis.) Iedevu cukurgraudiņu zirgam.

Agrāk necietu zaļu krāsu, bet tagad Latvijas dabā iemīlēju arī to. Peldējos 
Daugavā, pēros pirtī. Apmeklēju jaunsaimniekus, kuri ārkārtīgi grūtos apstākļos 
cenšas dzīvi sākt no jauna.”

Jautāts, kādas bija izrāžu skatuves, Zemītis bez domāšanas atbild: “Man liekas, 
ka latviešu nami visā pasaulē visur vienādi. Sēdot aizkulisēs brīžam sajuka, kur atro-
dos. Daudzos kultūras namos Latvijā saceltas lieliskas zāles ar plašām skatuvēm. 
Pašiem nebija jārūpējas kā mājās, ne par dekorācijām, ne apgaismojumu, jo līdzi 
ar atsevišķu smago mašīnu brauca Valkas teātra techniķi un Nacionālā teātra ap-
gaismotājs.”

I. Sveilim te cits vērtējums: “Aktieri uzgāja uz skatuves pēc tam, kad es biju 
visu iztīrījis. Kultūras nami ir neapkopti, kaut gan algas maksā dažuviet septiņiem 
cilvēkiem. Neviens ne pirkstu nepieliek. Nerūpēšanās ir raksturīga visiem. Kad ie- 
vajadzējās, tad nebija ne naglas, ne auklas, ne koka gabaliņa, pat ne zvana. Viss tika 
darīts lēnā garā, par visu jāmaksā. Ļaudis nestrādā vispārības labā, kā mēs, tikai 
paši sev. Latviešu nams Sidnejā, kam ir tikai viens apkopējs, ir uzturēts labāk.” (...) 
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Sveilis piebilst, ka turnejas sākumā Valkā un Alūksnē, negribēdami atteikt mā-
jinieku viesmīlību, pēc izrādēm paziņģējuši it vēlu, bet pēc tam atģidušies, ka, lai 
otrā dienā būtu “uz strīpas”, ir kārtīgi jāizguļas. “Mūs ēdināja kā svētkos. Uzbaro-
jāmies. Labais tonis laikam prasīja, ka rītā, pusdienā un vakarā mums jāpasniedz 
glāze svaiga krējuma. Restorānos ir viss kas. Par 10 rubļiem ēd kā kungs. Par tā 
saucamajām viesnīcām turpretīm maz laba ko teikt. Neiedomājama netīrība un ne-
apkoptība. Prusaki un visādas smakas.”

Skatītāju atsaucību turpretim Sveilis raksturo par fenomenālu. “Nekad pat sap-
nī to nevarēju iedomāties. Pēc izrādēm nepārtraukti, pat 15 minūtes nāk skatītāji 
pasniegt ziedus, kamēr pārējā publika visu laiku aplaudē. Ļoti aizkustinoši. Tāpat 
bija arī Nacionālā teātrī. Kaut tur tas parasti notiekot tikai benefices izrādēs.”

Atsevišķos gadījumos tikušies ar lugu rakstniekiem G. Priedi, H. Gulbi, režiso- 
riem A. Liniņu, K. Auškāpu, P. Lūci, aktieriem, māksliniekiem, literātiem. Sastapuši 
arī M. Zīvertu, bet Leldu Stumbri nav laimējies pat redzēt.

U. Siliņš ironiski piebilst:
“Bija interesanti kā mums, tā viņiem. Daži nāca skatīties vai mums nav aste 

pakaļā. Slavēja, ka mūsu valodā neesot nekāda akcenta. Dailes teātra režisors  
A. Liniņš (...) apgalvoja, ka mēs esot malači.”

J. Zemītim vaicāts, kā viņš zinājis, ka tādi veči (bomži), kādu viņš tēlo, patiesi 
eksistē.

Kopsavilkumā I. Sveilis Latvijas turneju raksturoja kā vienreizēju piedzīvojumu 
un pārdzīvojumu. Aktieri pacilāti garīgi un fiziski. (...) Saņemti aicinājumi spēlēt Rī-
gas teātros un iestāties Ģ. Jakovļeva vadītajā Latvijas teātru darbinieku savienībā.

Sekmīgajai turnejai svītru pārvilcis muitnieks Sidnejas lidlaukā, kas L. Veikinai 
atņēmis ķocīti ar brūklenēm un pirts slotu. Pēc pāris mēnešiem viņai būs jāstājas 
tiesas priekšā un jāatbild par kontrabandu.

(Lijai tiešām draudēja liels naudas sods, bet pie tiesas Lija bija likusi darbā visas 
savas aktrises dotības, ieskaitot asaru plūdus, ko Lija spēj uzgriezt un nogriezt kā 
ūdens krānu. Viņa tika cauri ar samazinātu naudas sodu, kas arī tad nebija nekāds 
mazais.) (Zariņš A. Daugavpilī jutos kā okupācijas joslā. AL, 28.09.1990.)

***

Knapi biju atgriezies no Latvijas, kad klāt vēstule no manas Sanfrancisko uzvār-
da māsas Brigitas Siliņas.

1990. g. 15. augustā.

Labvakar, uzvārda brāli!
Pieņemu, ka esat visi mājās pēc triumfālas turnejas Latvijā. Apskaužu Jūsu 

trupu, ka varējāt dzimtenē pavadīt tik daudz laika; mums, kā parasts, būs jāskrien 
triecientempā, jo šoreiz būsim Rīgā vēl par pāris dienām mazāk. Tas tādēļ, ka do-
sim izrādes Stokholmā un Tallinā, bet mājās lidot gribam pirms Jaungada svētkiem. 
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Rezultātā: dzīvosim pa teātri un hoteli. Labi, ja varēsim uz īsu brīdi apmeklēt kādu 
draugu. Spriežu, ka viņi tur par to tikai priecāsies. Kā nekā arī viņi ir pēc dziesmu 
svētkiem izvalkāti un, pēc radu un draugu cienāšanas, tuvu bankrotam.

Ārkārtīgi interesē, kā Jums gāja. Kādas bija atsauksmes. Cik tūkstoši Jūs  
redzēja?

Nu jau tāds “one upmanships” nav vairs mums, teātrniekiem, pārsitams, 
pēc tam, kad Čikāgas Piecīšiem bija 40,000 vienā reizē. Ko mums rakstīt mūsu 
memuāros???!!! Ka atnāca daži tūkstoši?! Būs vienkārši par to būšanu jāklusē...

Klau, vai Tu atceries, ka Tu velnam atdevi mazo pirkstiņu??? Un tas velns esmu 
ES aiz Jaunās Gaitas redaktrises maskas. Vai būsi vēl arvien ar mieru uzrakstīt rak-
stu (kaut vai tikai rakstiņu) par Jūsu piedzīvojumiem, gaitām Latvijā? Tu jau tik labi 
tās lietas proti, un lasītājiem ļoti patīk lasīt, un Siliņa vārds arī tiek celts gaismā, 
un Tava slava vēl celsies, un Tavi vārdi tiks iemūžināti .Saņemies un saki: jā!!!!!  
Cerībā gaidot,

Tava Brigita

Atsaucoties uz Brigitas aicinājumu, es publicēju Jaunajā Gaitā Nr. 181,  
1991. g. martā mūsu teātra travelogu SIDNEJA-RĪGA-VALKA-ALŪKSNE-MA-
DONA-JĒKABPILS-DAUGAVPILS-RĒZEKNE-LIEPĀJA-VENTSPILS-TAL-
SI-RĪGA-SIDNEJA.

Citēšu dažus izvilkumus.

Man netīk atgriezties mājās no ceļojumiem. Es jūtos kā papagailis. Redzot drau-
gu un paziņu smaidošās sejas, es jau zinu iepriekš, ko man jautās.

– “Ak tad mājās gan! Kad tad pārbrauci?”
– “Svētdien.”
Lai neizklausītos pārāk strupjš, pie viena pastāstu, ka dabūjām nosēdēt Bangkokā 

divas naktis un trīs dienas. Mehāniķu streiks.
– “Nu kā tad gāja?”
Te jau atbildēs ir zināma izvēle no “tā nekas” līdz “ļoti labi”. “Tā nekas” es biju 

teicis iepriekšējam, tāpēc šoreiz izvēlos zelta vidus ceļu.
– “Labi.”
– “Bija daudz skatītāju?”
– “Kā nu kuŗā vietā.”
– “Izbraukājāt visu Latviju?”
Te ir jāuzmanās, jo, tikko es atbildu ar “jā”, jautātājs tūlīt grib zināt, vai esam 

bijuši arī Cēsīs un Valmierā. Mēs tur nebijām, tāpēc drošāk ir teikt:
– “Gandrīz...”
Savā neprecizitātē atbilde tomēr atstāj samērā precīzu iespaidu.
– “Bija labi panākumi, ko?”
Tas ir, kā amerikāņi saka, sešdesmit četru tūkstošu dolāru jautājums, jeb $76,160 

jautājums Austrālijas naudā. Ko lai es saku? Pēc kādas mērauklas? Es domāju, ka 
mēs ļaudīm patikām un vienam otram režisoram un aktierim ar. (Dzirdējām, ka  
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Leldei Stumbrei mūsu izrāde patikusi labāk, nekā Dailes teātrī uzvestā.)* Bet var jau 
būt, ka ilgie aplausi un spontānā kājās celšanās, kā tas bija Daugavpilī un vēl šur tur, 
bija tikai pieklājības pēc. Sak, cilvēki tik tālu braukuši, kāpēc mazliet nepastāvēt!

Presē par mūsu izrādēm recenzija, kā mēs to saprotam, neparādījās, ja neskaita 
rakstiņu Literatūrā un Mākslā, kur Zemītis vispār nebija pieminēts.

No 13. jūlija līdz 8. augustam mēs 10 vietās devām 17 izrādes, nobraucām turpat 
3000 kilometru un izlietojām smiņķa noņemšanai veselu tualetes papīra rulli.

Piedevām man un Imantam Sveilim bija izdevība noskatīties arī Dziesmu  
svētkus, un, pirms es sāku stāstu par SLT turneju, es gribu ar jums dalīties dažos 
iespaidos un novērojumos.

*) Dievs, kā es iekritu! Es nezinu no kurienes mums pienāca ziņa, ka Stumbrei 
mēs esot patikuši labāk nekā vietējie. Stumbre nebija bijusi uz mūsu izrādēm, un 
nekādu interesi par mums neparādīja.

Kādā TV intervijā viņai jautāts par to, kas minēts manā rakstā, un viņa teikusi, 
ka es esmu nolaidies uz viszemākā baumu līmeņa. Es Stumbrei nākamā JG numurā 
atvainojos, bet bija jau par vēlu. Drukāts vārds nav ūdens – nesasmelsi.

***

Beidzot varu izstiept kājas un atvilkt elpu, bet ne uz ilgu laiku. Es strādāju divos 
darbos – vadu biedrības grāmatnīcu Rīga un esmu biedrības darbvedis. Faktiski 
strādāju trīs darbos. No rītiem un vakaros pie Mārča, kam ir sava datoru firma.

Meita Anne ir ASV un domā tur palikt un strādāt.
Gints domā par precēšanos un par studiju turpināšanu Brisbanes universitātē. 

Viņam vēl pusgads palicis, lai tiktu pie otrā grāda – Phd. Mans mazais puika Dr. 
bio. chem.! Lai saka vēl, ka muļķim nedzimst gudri bērni. Arī nākamajai vedeklai ir 
doktora grāds. Ilze turpina strādāt par sociālo darbinieci.

***

Šogad SLT ir iestudējis tikai divas lugas – H. Pintera Namzinis (The Careta- 
ker) ar ko SLT piedalās AL 30. TF Melburnā un G. Gudeta, J. Zvirgzdiņa latvju  
traģihroniku Jubilejas gads, kas ir arī AL 40. KD izrāde Kanberā.

Namzini tulkojusi no angļu valodas I. Rodžere, rež. K. Gulbergs, dekorators  
V. Dortiņš. Tēlotāji ir tikai trīs – I. Apelis, A. Kariks un J. Saldums.

Namziņa panākumi balstās uz asprātībām, dialogu precizitāti un komiskām 
situācijām. (...) Namziņa izrādē bija panākts nepārtraukts plūdums un aktieru kon-
centrācija. Komiskie un traģiskie elementi tik cieši saistīti, ka izrādes gaitā, kur daļa 
skatītāju smējās, droši vien citi slaucīja skumju asaras. (...) Ed. Silkalns par festivāla 
izrādi AL cita starpā raksta: “Viss inscinējums viesa apzinīgu pieeju teātra darbam 
– profesionālismu. Nav šaubu, ka festivāla publikas vairākumam izrāde nepatika.” 
(Zariņš A. Treji Vārti. 1991, nr. 138)
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Lugas Jubilejas gads režisors ir I. Sveilis, dekorators V. Aleidzāns. Aktieri arī 
šajā uzvedumā ir tikai trīs – J. Zemītis, L. Veikina un J. Saldums. Uzvedums nebau-
da ne recenzentu, ne publikas atzinību. Labas atsauksmes saņem Zemītis, bet pašu 
izrādi apzīmē par plakanu, kas nerada ne prieku, ne skumjas. (Zariņš A. Treji Vārti. 
1991, nr. 138)

AL TF Melburnā bez SLT vēl piedalās ALT ar G. Klausa režisēto A. Eglīša lugu 
Spēle ar brāļiem un ALTA – ar M. Zīverta lugu Tvans, režisors M. Bumbieris.

 

KD KANBERĀ

Un visbeidzot Austrālijas Kultūras dienas Kanberā, jau pēc skaita četrdesmitās. 
Austrālijas galvas pilsētā ir tikai ap 300 aktīvo latviešu, un tāpēc rīcības komitejas 
vadītājs Egons Eversons bija plānojis tās rīkot kamerstilā.

No Latvijas piedalās operdziedone Lilija Sīle, ukrainiete ar labu latviešu valodu, 
pianiste-pavadītāja Terēze Rozenberga. Bija aicināts arī tautas deju ansamblis Kalve 
no Jelgavas, bet varas orgāni tam neļāva izbraukt. Viņu vietu lieliski aizpilda Valdis 
Muktupāvels. Vēl no Latvijas viesojas Rīgas muzeja etnogrāfiskās daļas vadītāja 
Gundega Ivanova.

Es dziedu Sidnejas latviešu vīru korī un piedalos Jautrajā pēcpusdienā. Mūsu  

40. KD reklāmas stends. 
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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vadoņiem Dainai Jaunbērziņai un Jurim Balodim bija jāsaņem pārmetumi par izvēlē-
to dziesmu – R. Paula Manai pilsētai, bet tajā pašā laikā tika uzteikti par Kaminska 
dziesmām un Brauna Saule, Pērkons, Daugava, kas saņēma varenus aplausus.

SLT uzved Jura Zvirgzdiņa Jubilejas gads, I. Sveiļa režijā, bet negūst recenzentu 
atzinību, jo luga neesot piemērota kultūras dienu garam.

Vēl ir izstādes, Jaunatnes koncerts, Rakstnieku rīts, tautasdejas un balle. Jautra-
jā vakarā otrs pieteicējs ir Zemīšu Juris. Uzvedam manu Latvijā rakstīto skeču par 
lāčiem. Es esmu lācis Skaidrītes īrētā lāča tērpā un tieku intervēts. Trīsdesmit šaus-
mīgas sekundes es nevaru atcerēties pats savu rakstīto tekstu. Trīsdesmit sekundes 
uz skatuves ir mūžība!

Toties mans solo gabals iet pāri rampai labi. Viens no maniem draugiem stāsta ka 
viņam aiz smiekliem izkritusi protēze. Un tas jau ir kaut kas, vai ne?

Raibajā sarīkojumā bija trīsreiz mazāks skatītāju skaits nekā tautasdejās, ko uz-
veda Skaidrīte Darius.

Par mums cita starpā rakstīja: Ulža Siliņa un Jura Zemīša vadībā šis vakars 
aizskanēja lielā jautrībā un viesi priecīgā noskaņā varēja gatavoties KD ballei.

Lūk kā!

NEDAUDZ VĀRDOS

* Austrālijā viesojas Nacionālā teātra ļaudis ar H. Gulbja Oliveru.

Tautas deju uzveduma Ziemsvētki noslēgums. Priekšā kopu vadītāji.
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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* Man uz svētkiem atraksta režisors Andris Blekte:
Dārgais draugs Uldi!
Laimīgu jauno gadu Tev un Tavējiem no sirds vēl tavs Andris.

P. S.
Mīļš paldies par tavu skaisto lugu (labāk vēlu nekā nekad) Rakstīšu (cik liels 

“nerakstītājs” es arī neesmu) Dzirdu par tavām lugām visos pasaules galos.

Man šķiet, ka šim gadam pietiks.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Adelaides Latviešu biedrības darbinieki 1990.gadā.
1. rindā – Muižule, Laima Bogena, Bruno Krūmiņš, Biruta Irbe, Rasma Gešmane;

2. rindā – Veigurs, Ādolfs Borkus, Alis Eke, Brūveris, Margarita Biezaite, Kārlis Dronis,  
Jānis Ātrēns (sen). Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Demonstrācija pie Austrālijas parlamenta ēkas Adelaidē Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
dienā 1990. gada 4. maijā. Centrā, blakus tumšajam karogam, Ēriks Biezaitis.

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Kora Daugaviņa diriģents Kārlis Beinerts pie Biezaišiem Adelaidē 1990. gada 8. janvārī.
No kr. – Juris Skābe, Ēriks Biezaitis, Kārlis Beinerts. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Imants Ziedonis ar Ēriku Biezaiti Mūzikas krātuvē Adelaidē 1990. gada 3. aprīlī
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Imants Ziedonis Sidnejā 1990. gadā. Ar muguru pret fotogrāfu – J. Zemītis, tālāk pa kreisi – I. Ronis,  
A. Medne, neatpazīta, L.Veikina, I. Ziedonis, V. Dortiņa. U. Siliņš.

Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.

No kr. – Arvīds Platpers, Māra Lashchuk, Zigmārs Liepiņš, Ģirts Vilks pie Biezaišiem Adelaidē  
1990. gada 9. janvārī. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Grupa Rāmava pēc koncerta Adelaidē 1990. gada 28. janvārī.
No kr. – Māra Vanaga, Sandra Pļaviņa, Inese Gusāre.

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

No Margaritas Biezaites autobiogrāfijas:
[1989. g.] “7.decembrī iebrauca kokļu ansamblis Rāmava (Māra Vanaga, Sandra Pļaviņa un Inese 

Gusāre). Viņas dzīvoja mūsu dārza mājā un piedalījās Klarendonas vasaras nometnē. Koncertēja 9.12. 
Baznīcas zālē un 12.12. aizlidoja uz Melburnu, kur piedalījās Melburnas Kultūras dienās. (...) Rāmava 
[un citas grupas no Latvijas 1990.g.] sākumā ciemojās Adelaidē un mūsu mājā. Mūzikas krātuvē sev 

meklēja notis, koncertēja un ciemojās pie jauniegūtajiem draugiem.”

[1990.g.] “atkal atbrauc Rāmavas meitenes un paliek pie mums, sniedz Radio interviju un 28.1. Tālavā 
kokļu ans. koncerts.”
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Austrālijas latviešu tautas deju kopa Saules Josta Latvijā 1990. gadā.

Saules Josta.
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Margarita Biezaite Adelaides latviešu muzejā, 1990. gada jūnijā.
Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

Labvakar ļaudis Mūzikas krātuvē 1990. gada 13. maijā.
No kr. – Juris Vaičunas, Edvīns Inkēns, Ēriks un Margarita Biezaiši, Jānis Šipkēvics, Ojārs Rubenis. 

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Pertas latviešu jauktā kora 40 gadu jubileja 1990. gadā. Diriģents J. Purvinskis.
Attēls no J. Purvinska personīgā arhīva.

Rakstnieku dienās Adelaidē 1990. gada oktobrī, varbūt pēc atklāšanas 5. oktobrī.
1. rindā (no kr) – Hermīne Valtere (radio), Jānis Mežaks, Irīna Ozoliņa, Laima Kalniņa (ASV), 

Aleksandrs Zariņš, nezināma, dziedātāja Skujiņa, Rasa Fey;
2. rindā – apgaismotājs Krišs Dauzis, Arnis Skujiņš, Velta Saulīte, kāds Adelaides rakstnieks, Aina 
Vāvere, Velta Rumba, Bērzzariņš, Īrija Matisone, Margarita Biezaite, Erna Lēmane, Kārlis Dronis 

(Adelaides Latviešu biedrība). Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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Anno 1991

Uz brīvo Latvi kuģīts peld – Mans mīļais, mans dārgais – Manā 
vēstuļkastē – Nedaudz vārdos – Es caur savu objektīvu ņemu dabu 

– beigtu, dzīvu...

Rimants Ziedonis Sidnejā. No kr. – Uldis Siliņš, Rimants Ziedonis, Imants Sveilis.  
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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UZ BRĪVO LATVI KUĢĪTS PELD LATVIJĀ

Sidnejieši ir atkal ceļa jūtīs. Uz brīvo Latvi kuģīts peld, kā mēs vēlāk Ka-
leidoskopā dziedam. Šoreiz tas peld ar Anitas Apeles tulkoto un režisēto 
Gintera Grāsa lugu Onkulīt, Onkulīt. Ansamblī, ieskaitot režisori, ir 8 cil-

vēki – A. Apele, I. Apelis, J. Čečins, L. Ozere, I. Grīnberga, V. Dortiņa. A. Kaze un  
A. Knope. Dekoratore – D. Greste. Izrādes pašu mājās notiek aprīļa beigās, bet jūnijā 
– Staicelē, Rīgā, Limbažos un Jelgavā.

Par izrādēm Sidnejā A. Zariņš cita starpā raksta:
Šis iestudējums A. Apelei bija ciets rieksts, jo nav viegli kāpināt drāmatisko 

attīstību un pastiprināt komēdiju, nezaudējot radušos šausmu un polītisko nozīmi. 
(Zariņš A. Treji Vārti, 1991. g., nr. 139?)

I. Rodžersa AL raksta:

Skaņas un dekorācijas atkārtoti pauda par stilizētām šausmām, bet iestudējums 
šo apvienoto stilu neatbalsoja. Nebija arī skaidrs, cik tālu bija gribēta brechtiskā 
skatītāja atsvešināšana, sēdinot “brīvos” aktierus skatuves malā kā otro publiku 
Bolina ļaundarbiem.

“Onkulīt, Onkulīt” neguva pat vācu publikas atsaucību, tādēļ A. Apeles izvēle, 
turklāt ciemiem Latvijā, nenoliedzami bija pārdroša. Jau no pirmajām režijām viņa 
pievērsusies eksperimentālajam teātrim. Iesaistīdamās intensīvās drāmas studijās 
universitātē, viņa savus meklējumus cenšas realizēt ar SLT starpniecību. Ar Onkulīša 
iestudējumu viņa centās skatītājiem, kopā ar aktieriem, dekorātori, tērpu gatavotā-
ju un apgaismotāju izanalizēt uz skatuves redzamos notikumus un tēlu rīcību. SLT 
mīļotāji tad arī centās šo rēbusu atminēt, ko spilgti atklāja izrāžu apkūlības.

A. Zariņš par izrādēm Latvijā:

Kā izrādēs reaģēja skatītāji Latvijā? A. Apele ar humoru to raksturoja šādi: “Jel-
gavas kultūras namā zāle bija pārpildīta. Stāvēja gar sienām, Starpbrīdī neviens 
negāja ārā, jo baidījās pazaudēt sēdvietu, tas nozīmēja, ka viņi gribēja redzēt arī 
otro cēlienu. Staicelē smējās par jokiem pareizās vietās, bet Rīgā bija atturīgāki. 
Viņus pārsteidza mūsu spēlēšanas veids.” (Zariņš A. Treji Vārti, 1991. g., nr. 139?)

B. Kalnačs laikrakstā Neatkarīgā Cīņa:
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Šogad paliek 40 gadu kopš ansambļa pirmā iestudējuma 1951. g. janvārī, tāpēc 
šogad Latvijā arī sidnejiešiem ir savs jubilejas zemeņu laiks. Pirmo reizi tēvzemē 
viņi bija pērnruden ar divām izrādēm, kurās I. Sveiļa režijā spēlēja L. Veikina,  
U. Siliņš, J. Zemītis, ilggadējie trupas veterāni.

Šogad – trešā izrāde, kurā pārstāvēti pavisam citi vārdi. Viena teātra divas sejas 
un arī atšķirīgi darbības virzieni. (...) Sidnejas teātra istudējumā šoreiz skatījām 
vācu rakstnieka Gintera Grasa lugu “Onkulīt, onkulīt”. (...) Un te jāteic, ka Sidnejas 
latviešu teātris ir bijis noturīgākais no trimdiniekiem arī tajā ziņā, ka līdzās latviešu 
dramaturģijai tas vienmēr daudz spēlējis cittautu autorus no klasiķiem līdz moder- 
nistiem un abstraktā teātra dūžiem.

Varbūt izrāde Rīgā dažam lika paraustīt plecus, bet viesiem tas nav nekas ne- 
parasts un savu līniju viņi nosargājuši sīvos strīdos ar citādi domājošiem arī ze-
meslodes otrā pusē. (...)

Dīvainā vieglumā, ar kādu rodas un atrisinās situācijas, ir kāda radniecība ar 
mūsu folklorā pausto pārliecību, ka ļaunums ir pieveicams. Un, ka pašā tumšākajā 
dvēselē ir kāds gaišs kaktiņš – par spīti tam, ka aktieru tērpos izteikti melnā un baltā 
pretstati. Vismaz ar šo gaišo strīpu arī melno Bolinu nospēlē Ivars Apelis.

Un vēl. Autora un teātra draiskajā ironijā varam noskārst arī kādu burtiskāku 
zemstrāvu. Tā ir doma par to, ka klasiska tipa nelietis mūsu dienās jūtami noveco-
jies. Vai gan, turpat ik dienas dzirdot par nesodītām, brutālām ļaunprātībām pat 
valsts mērogā, mūsu asinis šausmās sadrebas, skatoties, teiksim, uz šekspīrisko ļaun-
dari, kas par saviem noziegumiem samaksā ar plosošām dvēseles mokām? Pasaule 
ir kļuvusi ciniskāka un tādu to neizbēgami tēlo arī mākslā.

Šādā dramaturģijā noteicošās nav situācijas, bet gan stils, un tieši tas nereti 
ir klupšanas akmens arī mūsu profesionāliem ansambļiem. Arī sidnejiešiem lielā 
izrādes daļā nekādi nevedās atraisīties no sadzīviskuma atsevišķos tēlos, kā Ina 
Grīnberga Sofijā, Vairas Dortiņas mātē un Arvida Knopes mežsargā Zaļkalnā, Lin-
das Ozeres Mimī, gan iezīmējot interesantus vaibstus, bet šiem aktieriem negūstot  
vienotu sabalsojumu.

(Par šo piezīmi Apele priecājās, jo tieši to autors un arī viņa bija centusies panākt, 
tādejādi parādot, ka parastie ikdienas pilsoņi savā vientiesībā neredz briesmas un 
veicina varmācības nostiprināšanos)

Toties stilistiski krāšņa pēkšņi atplauka beidzamā aina. 
(...)
Ja man vaicātu, vai pērnrudens izrādēs sidnejieši viennozīmīgi apliecināja sevi 

par trimdas teātra mākslas galvgala kolektīvu, visgodīgākā atbilde laikam tomēr 
būtu – ne gluži.

Arī šogad varbūt ne viss veicās, kā gribēts, bet mēs ieraudzījām, ka tas jo- 
projām uzticīgs daudzveidībai repertuāra izvēlē, nevairās no dramaturģiski cietiem 
riekstiem, ka tajā ir latviski labi runājoša, atraisīta jaunā paaudze. Aiz trejdeviņām 
zemēm latviešu kultūras saliņa joprojām turas un nesabrūk. Un tas, šķiet, ir galve-
nais. (Kalnačs B. Teātris, bet cits. Neatkarīgā Cīņa, 1990. g. jūlijs)

S. Geikina Literatūrā un Mākslā: SLT rādīja visai neierastu darbu. Brīnišķas un 
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groteskas situācijas valdīja teātra uzvedumā. Parodija par varmāku Bolinu ir draiski 
ironiska un uzsvērti nopietna. Cilvēki, kuri nokļūst Bolina ietekmē, ir tik egoistiski, 
tik ļoti aizņemti ar sīkajām ikdienas rūpēm, ka nepamana un, šķiet, nemaz negrib 
pamanīt briesmas, kuras rada Bolina eksistence. Cilvēki redz tikai jocīgo pusi. Viņi 
raugās it kā greizā spogulī un ir gaužām uzjautrināti par nepatieso, sašķelto tēlu.

Hm, neviens vārds par skaidru runāšanu? Par nespēju saprast filigrānās attiecības? 
Ar Čaka vārdiem runājot: Pasaulē, pulkvedi, taisnības nava, / Pat tēraudi rūs!

MANS MĪĻAIS, MANS DĀRGAIS

Kamēr daļa no mūsējiem raujas pa Latviju, K. Gulbergs iestudē Harija Gul- 
bja komēdiju Mans mīļais, mans dārgais (Burvja paklājs). Arī man, L. Veikinai un  
J. Zemītim ir lomas. Šī luga Latvijā pirmo reiz uzvesta 1966. g. Ventspilī.

Gulbis nav mums svešinieks. 1980. gadā viņa lugu Kamīnā klusi dzied vējš ie-
drošinājās iestudēt Austrālijas latviešu teātris. Mēs īsti nevarējām saprast, kā tādu 
necilu intrigu var ņemt par pamatu lugai. Dabūjuši dzīvokli? Nu, kas tur liels? Tas 
tikai norāda, cik maz mēs toreiz zinājām par apstākļiem Latvijā.

1990. gadā Nacionālā teātra ļaudis viesojās Austrālijā ar H. Gulbja lugu Olivers. 

Gulbja lugas ir gabaliņi no aktuālās ikdienas, kas mums virmo apkārt. Tās graiza 
dzīves negatīvās parādības. Var pat sameklēt zemtekstus, ka pie tā nav vainīgi tikai 
cilvēki, bet arī vara, kas noteic visu dzīvi. To vislabāk un drošāk parādīt komēdijas 
iekrāsojumā, piemetot šķipsnu mīlestības.

Komēdijas darbība risinās laikā, kad Latvijā sāka pirkt automašīnas. Lugā 
mechaniskais auto sarežģī cilvēku attiecības un palīdz arī tās atrežģīt. Gulbis skatās 
uz saviem raksturiem ar ar labvēlīgām, bet skeptiskām acīm. Viņš nenosoda to vā-
jības. Visa moralizēšana paliek skatuves sieviešu rokās.

K. Gulberga režija bija bija ieturēta “dabīguma” tradīcijās. Turpretīm  
V. Spoģes-Erdmanes dekorācijās, aiz parastām ikdienas mēbelēm un pusabstrakta 
moskoviča, kas nolaidās no skatuves augstumiem kā senais “deus ex machina” pret 
aktieru attiecīgās reizēs lūgšanām celtām rokām, Izplētās plašs, komplicēts ceļu un 
šoseju pinums, reizēm aiz visa tā izprojicējās mežs.

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, klauso- 
ties sievas garo pārmetumu tirādi. (Rodžera I. Burvja paklājs. AL, 1991. g. jūlijs)

Nezin, vai pēdējais teikums būtu recenzijā parādījies, jo Apkūlībās pēc otrās iz-
rādes pārunās viņa par to nekā neminēja. To gan pieminēja mans kolēga K. Ābeltiņš, 
ka manas reakcijas ir bijušas ļoti komiskas. Rodžerai tas bija pagājis garām.

Ar šo lugu mēs piedalāmies 31. TF Sidnejā, Vēl piedalās ALT ar L. Stumbres 
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Spoži sarkans autobuss, režisore I. Kaina.

***

Septembrī K. Gulbergs uzved M. Zīverta Cenzūra. Patiesībā Zīverts vairs nav 
modē. Viņš pats LAAJ JF izdotajā grāmatā Mārtiņa Zīverta pasaulē raksta: Esmu 
ieņēmis prātā, ka pats par savām lugām varu spriest vispareizāk. Un to starpā man 
dažas liekas tādas, kas pastāvēs, vienalga, kā tās tagad vērtē. Tās ir necilās ka-
merlugas, kādas drāmaturģiskā formas ziņā nav rakstījis un arī nesasniegs neviens 
latviešu autors. Vēl vairāk – nezinu arī nevienu cittautu drāmatiķi, kas šai līnijā 
būtu aiztaustījies tikpat tālu kā es. Tā ir mana drāmaturģiskā forma, un man ne vis-
mazākā mērā neinteresē, vai šodienas teātrim un publikai tā patīk vai ne. Pietiek, ja 
tas, ko esmu darījis, man pašam liekas pareizi darīts.

Drosmīgi vārdi. Tā izteikties var tikai liels gars. Uzvedumā piedalās L.Veikina,  
J. Saldums, J. Grauds, K. Gulbergs. Skatuvi iekārtojis V. Aleidzāns.

Recenzente I. Rodžere cita starpā raksta, ka iestudējums vairāk atgādinājis saga-
tavotu lugas lasījumu ar kustībām nekā pilnīgi realizētu inscinējumu un piebilst, ka 
varbūt Zīverta tēmas šādu iztulkojumu pa daļai attaisno. (Zariņš A. Treji Vārti, 1991. 
g., nr. 139?)

***

1991. gada nogalē pienāk arī mana kārta – Kaleidoskops 1991. Tā ir mana 
beidzamā no viena gala līdz otram rakstītā rēvija, tāpat kā Mans mīļais, mans dārgais 
ir kā aktierim mana beidzamā luga Sidnejas latviešu teātrī.

Ar tematiku man laimējās, jo 1990. gadā Sidnejā viesojās Rozenštrauhs ar savu 
svītu – dzīves biedri Pērkoni un dziedoni Vilcāni.

Rozenštrauhs, baltā praķī tērpies, pavadīja Vilcāni uz akordeona, gan ne sevišķi 
labi. Vilcānei koncertā matos bija iesprausta spalva un mugurā tāds spocīgs tērps. 
Viņa izskatījās pēc indiānietes.

Pērkone skraidīja apkārt koši sarkanā kleitā un tirgojās ar platēm. Viņai tika arī 
kāds speciāls uzdevums koncertā: sēdēt zālē vīriešiem klēpī un glāstīt galvas. Arī 
Zemītis piederēja pie laimīgajiem. Tāds kabarē stils bija mūsu publikai neredzēts.

Arī pats komponists, kas ar savu svītu dzīvoja pie DV priekšnieka V. Eglīša, bija 
paguvis Voldi tā nokaitināt, ka viņš atteicās Rozenštrauhu ņemt līdz vakariņās.

Visneparastākās bija Pērkones tirgošanās metodes. Pieņemsim, ka kasete maksā 
10 dolārus. Pircējs iedod Pērkonei divdesmit un gaida, ka viņam dos desminieku 
atpakaļ. Atpakaļ? Nu ko jūs! Pērkone iedod kaseti un pateicas par ziedojumu. Pircējs 
paliek stāvam ar vaļēju muti, bet kautrējas prasīt: Kur ir mana sasodītā nauda!

Protams, ka bija jāraksta dziesma, un tā radās Likteņdzirnas. Es pats tēloju  
Rozenštrauhu.
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KORIS:
Baznīcās tiek zvanīts, cilāts vīna trauks,
Šurpu lido ziņa: dziedās Rozenštrauhs
Latvju Namā skanēs Zilais lakatiņš,
Vecās likteņdzirnas un tās dziedās VIŅŠ!

Ermoņika rokā, uz lūpām ūsains smaids,
Mugurā balts praķis, elegants un raits.
Sol’s kā jaunam zēnam, līgans, sprigans, jauks,
Muzicē jums priekšā Eduards Rozenštrauhs.

ROZENŠRAUHS: 
(Baltā žaketē, ar ermoņikām rokās)
Vecās likteņdzirnas bīdelē un maļ,
Pagriež laika ratu atkal atpakaļ.
Vecās likteņdzirnas bīdelē un maļ,
Meitas bēg kā stirnas, nenāk atpakaļ.

KORIS:
Sīrupaini saldi senās skaņas plūst,
Veco dāmu sirdis tā kā svece kūst.
Un pat vienai otrai acīs gailē grēks,
Ko līdz domāt grēkot, ja nav kaulos spēks.

ROZENŠTRAUHS:
Vecās likteņdzirnas, cik tās viegli maļ.
Ja negriežas uz priekšu, griežas atpakaļ.

VILCĀNE:
Likteņdzirnas vecas, melders vēl it prišs,
Repertuārs jau zināms – rozīņains kiš-miš.

KORIS:
Eidim blakus biedros jaunā dāma šī,
Indijāņu tērpā, spalva pakausī.
Solo maina duets, ai, cik skaists ir tas,
Publika sauc: bravo! Piedevas piepras’.

Rozenštrauha kundze zālē laurus plūc,
Košā zīda štātē, lefkoju pie krūts,
Većiem galvas glauda, prot ar gurnu māt,
Un šiem tā vien liekas – Paradīze klāt.
Kasetītes tirgo, citas mantas lai.
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Ja nāk rokās simtnieks, to kissenē good-bye.
Pazūd likteņdzirnās dolārs viens un div’

PĒRKONE:
Vai jums vēl kas ķešā? Give, give, give, give!

ROZENŠTRAUHS:
Vecās likteņdzirnas bīdelē un maļ,
Tad, kad simtiņš rokā, kas dos to atpakaļ?

PĒRKONE:
Sirsnīgs, sirsnīgs paldies jums un jums un jums!
Tas viss tēvu zemei, tautai ziedojums.

KORIS:
Pazūd biznis dzirnās tūktots otrs, trešs,
Zin, kā ķert uz muļķi, bizness tai nav svešs.
Te tev bija dzirnas! Jūties kā Toms Miks:
Priekšā lakats zilais, dibens gluži pliks!

A. Zariņš par sarīkojumu raksta:

U. Siliņa Kaleidoskops, 1991 bija plašs, saturā daudzpusīgs, aktuāls, dziesmām 
un mūziku apcukurots un ilga 3 stundas. Uldis bija centies uzrakstīt nevien jaunus 
skečus, bet uzpulējis arī pāris vecos, jo ar Kaleidoskopu, 1991 atzīmēja šīs SLT po- 
pulārās rēvijas 30 gadu pastāvēšanu. Izrādi ievadīja visa SLT ansambļa uzdrasēša-
na skatuvē, Sidnejas jauniešu mūzikālā ansambļa “Nāktone” pavadījumā, dziedot 
vadmotīva peršu.

Uz brīvo Latvi kuģīts peld ar pensionāriem iekšā,
Viss LALALA prezidijs un Koškins pašā priekšā.
Tur Rīgas Bērziņš maizi ceps un Eglīts taisīs desas.
No Minskas graudus importēs, no Pinskas – cūku ķesas,
Bet šovakar lai uzdzeram mēs glāzi “kungu tēju”
Un Latves kuģim novēlam labu ceļa vēju.

Sidnejieši, I. Sveiļa režijā, vielu bija apstrādājuši rūpīgi. Uldis Siliņš peld pa 
tautas valodu kā mazais asarītis, pa reizēm uzmezdams it netīras putiņas, Tā šo- 
gad skečos vairākkārt atspoguļojās Latvijas notikumi un mūsu saskare abpusējos 
ciemos. Polītiskie chamelioni mainīja krāsas četras reizes un priecājās, ka mazais 
novadiņš diženi turējies.

Vislielākos aplausus saņēma Siliņa Rozenštrauchs ar pavadonēm un uz gar-
moškas spēlētā parodija par vecajām dzirnavām, kas maļ “uz priekšu un atpakaļ”. 
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It vērā ņemamus laurus guva skečs par šņabja pirkšanu Rīgas bodē. Protams, netika 
žēloti arī pašmāju kori, radio raidījumi, Latvijas konsuls, mācītāji un citi sabiedris- 
kie darbinieki un organizāciju vadītāji.

Divās izrādēs skatījās, klausījās un uzmundrinājās ap 500, kas ir otrtik, cik 
noskatījās “Onkulīti”. Ak tā, Onkulītis arī saņēma savu tiesu pēršanas birgu.

Man šķiet, ka citētais pants bija epilogā, ne prologā. Prologs bija tāds:

(Sākuma mūzika. Proscēnijā uzskrien Zemītis)

JURIS:
Ozolmeitas un liepu dēli!
Latvijāņi un Letiņmildas!
Etniskie, ieprecējušies un izprecējušies letiņi!
Pēc 10 sekundēm SLT kuģītis atties uz Kaleidoskopu, 1991.

KORIS: (Atdarina kuģa taures pūtienu ) Ū-ū-ū-ū-ū!

JURIS:
Iekāpt! Pensionāri pa priekšu! Strādājošie no pakaļas! Mātes ar mazgadīgiem 

bērniem no sāniem!

KORIS:
Ū-ū-ū-ū-ū!

(Atveras priekškars. Uz skatuves viss ansamblis. Melodija: Pa Mississipi kuģīts 
peld)

ZEMĪTIS:
Ar pilnu štīmi uz priekšu!

KORIS:
Ir atkal klāt Kaleidoskops,
Ko mēs jums priekšā nesam,
Un vēlam smiet un smiet un smiet,
Un palikties bez desām.

SOLISTS:
Uz Austrāliju Jurkāns brauc,
Līdz pienāk ziņa traka,
Ka nav ko gaidīt ministru,
Un Vidvuds var iet a-ā!
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KORIS:
Bij polītiķi salūgti,
Un rīkots varens rauts,
Bij dižgabals pat noīrēts,
Ko trīsreiz gaisā šaut.

SOLISTS:
Bet uzklausiet, ko Volijs* teic,
Kas ir par putnu Jurkāns.
Ka ne viņš balts, ne puspelēks,
Bet sarkans tā kā burkāns

SOLISTS:
Ir vanagiem savs “Dziesmu gars”
Ar Terēzīti priekšā,
Piano skaisti ārā nāk,
Bet forte paliek iekšā.

KORIS:
Vai vanags ir kāds dziedātājs,
Tas labāks nav par pīli,
Un kas to būtu domājis,
Ka dziedam dzirdēs Sīli.**

* Volijs – Voldemārs Eglītis – DV Sidnejas nodaļas priekšnieks
** Sīle – bij. Nac. operas soliste

SOLISTS:
Kā vīru korim skanēt var,
Starp vīriem varens jauklis,
Dzied Ērglis, Medņi, Balodis,
Viens Suķis un viens Krauklis.

Uznāk persona, lasīdama vēstuli, patiesībā abonementa rēķinu. Jūsmīgi:

Man konsuls* atrakstīja vēstuli,
Atrakstīja jau maijā.
Mazs, intīms, personīgs vēstījums –
Kā manu sirdi tas paijā!
Jā, man konsuls atrakstīja vēstuli,
Kaut arī esam mēs sveši,
Ka man par Latvieti jāmaksā
Dolāri trīsdesmitseši!
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* Latvijas goda konsuls Emils Dēliņš ir arī avīzes Austrālijas Latvietis īpašnieks 
un izdevējs. 

TEICĒJS:
Šogad Latvijas konsula aprūpē ir nodota arī Jaunā Dienvidvelsa. Mūsu Rituma 

Melburnas korespondente Hermīne Zoste ziņo:

ZOSTE: (runā rekorderā)

Ir latviešiem bijis savs karaļnams,
Kaupo, Namejs un Sateklas Rūsiņš.
Bij Tālivaldis un Indulis,
Un Viesturs – ķēniņš uz ūsiņ’.
Jā, tie reiz bija un izbija,
Līdz pie apvārkšņa rādījās vēliņš,
Kā bāka uz salas, kā cerību stars
Atmirdza Melburnas Dēliņš.

Kā goda konsuls viņš darbu sāk
Vispirms tik pa diviem štatiem,
Un kā to prasa konsula stāžs,
Tam zila plate pie ratiem.

Viņš senatorus un ministrus sveic,
Spiež gubernātoriem roku,
Viņš atklāšanas runas teic,
Un rādās par lietas koku.

Tiek paplašināts darbnieku štats,
Lai izskatās labāk uz āru,
Uz pēdām karstām vecākais dēls
Tiek iecelts par sekretāru.

Un visiem ir skaidrs, ka notiekas,
Nekas vairs nav tā kā bija –
Reiz Emils bij viens, bet šodien jau
Valda Dēliņu dinastija.

Vēl divas pavalstis piedod klāt,
Tiek kalti vareni plāni,
Par vice-konsulu Dēliņš ceļ
Savu dēliņu Jāni.
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Ja būtu vēl starp dzīvajiem
Žurnālists Ansis Sirmais,
Viņš rakstītu Austrālij’s Latvietī:
Lai dzīvo Emils Pirmais!

Bet cerēsim, Rodze-Ķīsele
Tam veltīs kādu dzeju.
Un pasludinās Emīļus 
Par nacionāl’ holideju.

Tik tā vien liekas,ka znotam viņš
Ir tiešām piešuvis bārdu,
Kaut arī svētkos un ikdienā
Tas nēsā Viestura vārdu.

Zemgaļu ķēniņa pēctecim
Augumā trīsdesmit trešā
Nekas nav ticis no labumiem,
Viņš pagaidām palicis bešā.

Bet konsulāta izveide
Nebūt vēl nav novesta galā,
Var Viesturs vēl kļūt par ķēniņu
Sidnejas Pinchgata salā

KORIS:
Kungs Bērziņ, dod mums Rīgas maizi!
Pa ielām lai Rīgas vāģi skrien,
Jo Tip-Tops aizdod mūsu kuņģiem graizi
Un zarnas Gordij’ mezglos sien.

Kā zināms, veselīgā miesā
Tik mājo nacionālais gars.
Bet ja tā, paliek pārāk liesa,
Tad kaltīs tautas zaļais zars.

Lai mūsu lūgsna ceļas gaisā.
Sāc atkal ābolkūkas cept,
Lai enģ’ļi ceļā miltus kaisa,
Ar svešām kūkām neļauj mums izlept.

Jel klausies, dzirdi mūsu lūgsnu.
Sāc atkal mīklu abrā jaukt.
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Lai varam arī dzīvē turpmāk
Par beķerkungiem abus dēlus saukt.

Punktu Kaleidoskopam pieliek A. Apele: 

Kaleidoskops ir nopietna lieta, jo smiekli ārstē labāk par ārstiem. Kaleidoskops 
ir Sidnejas latviešu sabiedrības nopietns ārstēšanās līzdeklis. Šāds humora un 
satīras mistrojums nav pazīstams nekur citur latviešu vidū pasaulē. Čikāgas Piecīši 
gan starp dziesmām plēš jokus, bet viņu pieeja teātrim nav nopietna. Sidneja savu 
Kaleidoskopa vielu apstrādā pamatīgi, sīki iztirzājot skeča vēlamību, domājot par 
dekorāciju, gaismas efektiem, kostīmiem un aktieru spēles patiesīgumu. Tādu SLT 
nopietnu pieeju savam humoram sabiedrība atmaksā ar pilnu zāli skatītāju, jo Kalei-
doskops ir viena no vislabāk apmeklētajām izrādēm, publikas kuplumā sacenšoties 
ar Blaumaņa vai Raiņa lugām.

Grieķiem bija Dionisa svētki, kur izveidojās viens no vecākajiem drāmas žan-
riem – komēdija – jautrs dzīvotpriecīgs sacerējums, kas izsmej sabiedrības dzīves, 
sadzīves un cilvēka rakstura trūkumus. Tomēr vēl senāks komēdijas žanrs ir latviskā 
apdziedāšanās Jāņos, kāzās vai citos svētkos. Un tieši šis apdziedāšanas elements 
ir viens no Ulda Siliņa galvenajiem Kaleidoskopa spēkiem. Siliņa dziesmu vārdos 
publikai ir vērīgi jāklausās, jo dziesmās ir koncentrēti Ulda Siliņa pipari.

Kopš 1962. g. U. Siliņš ir iemācījis sidnejiešus pašiem par sevi pasmieties. Siliņš 
saka, ka Kaleidoskops ir protests pret “urrā” patriotismu, pret plātīšanos sabie-
drībā. Tiek ķerti “uz zoba” cilvēki un grupas, kas sevi ņēmuši pārliecīgi “par pil-
nu”. Kaleidoskopa uzdevums ir šādus sabiedrības “burbuļus” pārdurt, lai gaiss iz-
vēdinātos. Mūsu skeči bieži vien attiecas uz lokālām sabiedriskām parādībām, tādēļ 
ir vēlams, ja skatītāji zina, pat ko “iet runa”. Tomēr Kaleidoskopa uzvedums ir tik 
raits un teatrāls, ka arī pilnīgi “nesaprašas” izrādi var skatīties ar interesi. Ir gadi, 
kad plēšam vispārējus jokus, jo nekas ārkārtīgs, greizs vai neparasts nav mūsu sa-
biedrībā noticis.

Ir bijuši gadījumi, kad “svētās govis” no sabiedrības uz laiku ir aizgājušas. Ir 
bijuši apvainoto draudi un uzbrukumi gan autoram, gan režisoriem. Kā jūs tā? Par 
to jūs nedrīkstat smieties! Mēs tiksimies pie advokāta! Tādēļ agrāk nesaucām per-
sonības vārdā, bet viņu vārdus kariķējām. Tagad katrs minētais ir saukts īstā vārdā, 
un sabiedrības darbinieki ar slepenu lepnumu gaida, ka tiks Kaleidoskopā pieminēti.

Siliņa humors smejas ar pilnu muti, Jautrie kumosi ir sulīgi kā skābi kāposti ar 
desām; tie nav nekādi franču uzkožamie. U. Siliņš māk iedzīvoties dzīvu cilvēku tau-
tas valodā, tādēļ viņa humors ir reizēm pat vulgārs, par ko Siliņš saka: “Vulgaritāte 
ir svarīgs elements šāda veida uzvedumā un to lietoju, lai skatītāju mazliet iztrūcinā-
tu.” Silņš publikai droši prasa, vai “ach un fui” nav labāks nekā žāvas? Mazliet 
vulgaritātes ir kā sāls, ja tas par daudz, tad maltīte nav baudāma, bet Siliņš ir labs 
“pavārs” un sāli lieto ar mēru.

Tā mēs Sidnejā jau gadiem ilgi Kaleidoskopos peramies paši savā pirtī ar ve-
selīgām humora slotām. Sidnejas kaleidoskopi ir bieži kā auksta ūdens šļakata, kas 
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neaptraipa, bet atsvaidzina elpu. Sidnejā ir pārvarētas gan mazākas krīzītes, gan 
lielās “komūnisma” briesmas, kad daļa sabiedrības šķēlās savos uzskatos, Kaleido-
skops par tādām mūsu vājībām pasmējās, pavēdināja sasmakušo gaisu, un publika 
varēja atviegloti elpot tālāk. Ja jau par kādu lietu vispār var publiski runāt, tad vēl 
kopīgi par to pasmieties, tad nekas neizlīdzināms nebūs radies, ko pārmērīgi ņemt 
pie sirds un nemūžam nepiedot. Cilvēku īgnumu izlīdzināt smeklos nav nieka prasme, 
tādēļ SLT pieeja savam humora un satīras teātrim, Kaleidoskopam, ir rūpīga un 
nopietna darba vērts pasākums. (Apele A. Sabiedrības veselības avots. AL, 1991. 
g. decembris)

Kaleidoskopa, 1991 recenzija AL parādījās tikai 1992. gada janvārī:

Sidnejas latviešu teātra gadskārtējā komiski satīriskā izrāde šogad atzīmēja ne 
tikai svētku sezonu un gada beigas. Pats Kaleidoskops atskatījās uz 30 gadiem. Tas 
ir jauks un godājams sasniegums Sidnejas latviešu trimdas dzīvē. (...)

Šī gada plašā programma negarlaikoja nevienu. Skatītāju pilnā zāle šalca smiek-
los un dzīvā interesē no sākuma “ziņām” (bieži vien ar asiem komentāriem), cauri 
Eduarda Rozenštraucha viesizrādēm un mūzikālajai lūgšanai “Kungs Bērziņ, dod 
mums Rīgas maizi”, līdz “Adalbertiņa dzimumdienai” un “Klačām” publika tika  
smīdināta un satīriski pakutināta.(...) Tā, piemēram, bija prieks vērot Jāņa Saldu-
ma nedrošo, pielīdīgo sūtni (“Napoleons Bonaparķis”), kas apsolīja Napoleona 
grāmatai Kultūras Fonda gādību.

Vispār ansambļa spēle bija cieši izstrādāta, un daudz kas patīkami pārsteidza. 
Šņabja bodes skicē, piemēram, ievērību pelnīja nevien Ivars Apelis un Uldis Siliņš, 
bet arī raksturlomu spēle, kas parādījās pircēju rindā. It sevišķi labi novadīts bija 
Jāņa Grauda noskrandušais dzērājs. Liels plus, protams, ir Uldis Siliņš pats, pat ne-
pieminot viņa lomu kā Kaleidoskopa rosinātājam un autoram. Viņam ir īsto klaunu 
mierīgums un gumijas vaibsti. Nekustēdamies un klusēdams, Siliņš spēj iesmīdināt 
ar izteiksmes maiņu.

Ja bija “zvaigzne” sieviešu lomās, tad tā bija Lija Veikina. (...) Viņas būvfirmas 
vadītājs cīņā ar iztapīgā, smaidīgā vīra Adalbertiņa “tētiņu”, būtu pelnījis kredītu 
plašākā lomā.

Laurus tomēr paņēma viņas brīnišķīgais Buberts (“Vīrietis ar suni”). Šeit jāpie-
bilst, ka Lija Veikina suņu lomās jau specializējusies dziļi un ilgi. (...) Buberta loma 
vispilnīgāk atklāja Veikinas metodisko (Staņislavska valodā) pieeju, iedziļināšanos, 
varētu teikt, suņa dvēselē un “suniskuma eksistencē”. Daudz deva lieliski izdomātais 
kostīms un ciltsgrāmata, kas paskaidroja, ka Buberts ir “vienīgais no savas sugas”.

Teatrāli, arī teksta un izdomas ziņā, visiespaidīgākais bija “Napoleons Bona-
parķis”. Te satīra un komēdija sasniedza sireālu līmeni. Nemēģināšu izskaidrot, kā 
Napoleons uz Sv. Helenas salas (“Gribi brendiju? Es pats to destilēju.”), OAS tero- 
risti, bumba ledus skapī un Austrālijas latviešu KF pārstāvis sanāca kopā nevaino-
jamā loģikā. Pietiks teikt, ka bumba beigās nonāca cepeškrāsnī (Apfelštrūdels: “Un 
viņi saka, ka Ādolfs ir bijis traks!”), un Napoleons atklājās kā “klozeta latvietis”.
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Apbrīnojama bija arī nopietnību, ar kuru Arvids Knope, Kultūras dienu komite-
jas pārstāvis, novērtēja Ivara Apeļa radikālo priekšlikumu: “Tautas dejas pa pliko.” 
(Ačkups au naturel) un interesi, kādu tas viss beidzot izraisītu austrāliešu presē. 
(“Naked Latvians in Town hall at last celebrate total independence.” (Pliki latvieši 
Pilsētas namā beidzot svin pilnīgu neatkarību.))

Prātā paliek šķelmīgi trakais Napoleons (Juris Zemītis) lieliskā formā ar  
iedvesmotu dialogu (“Piedod man, varmākam!”) un Vairas Dortiņas meitenīgi 
koķetā Džosefīne.

Kas vēl? Ivara Apeļa nevainīgais, platais smaids, Inas Grīnbergas Luizas Bruk-
sas frizūra un skaidrā izruna, Laimas Kārkliņas labā raudāšana, Anitas Apeles zilo 
lakatiņu pārdevēja un jauno medikamentu ieteicēja.

Dažas sīkas piezīmēs: dekorācijas maiņas, kā bieži, likās mazliet par lēnu. Pro-
grammas sakārtojums no dažām maiņām būtu ieguvis.

(...) Dzīvāks, lielāks fināls būtu ļoti derējis. Bet tam – kritiķu kodeksam sekojot 
– te nav vietas.

Pacelsim glāzes pagājušam gadam, Kaleidoskopa 30 gadu jubilejai un kopā ar 
SLT novēlēsim kuģītim “uz brīvo Latvi” labu ceļa vēju. Kā var labāk iesākt jauno 
gadu? (Rodžere I. Kritiķu kodekss. U. Siliņa Kaleidoskops, 1991. Sidnejas latviešu 
teātrī. AL, 1992. g. janvāris)

MANĀ VĒSTUĻKASTĒ

Par izrādi Smiļģā muzejā A. Liniņš man raksta 10. janvārī:

Dārgais Uldi!
Vispirms vēlam Jums laimīgu Jauno 1991. gadu, t.i. mierīgāku un harmoniskāku 

nekā tas ir iesācies mums. Tev pašam vēl arī radošu, darbīgu. Kaut pagājuši ti-
kai daži mēneši kopš mūsu tikšanās, gaisotne pie mums krasi mainījusies: aizmirsta 
Dziesmu svētku vienojošā pacilātība, sazēluši sarežģīto apstākļu veicinātie savstar-
pējie strīdi, sadrumstalojušies viedokļi par to, kāds ceļš ejams, kāda nostāja būtu 
vispareizākā. Pēkšņā trīskārtējā dārdzība satraukusi daudzus prātus un mazinājusi 
zināmas iedzīvotāju daļas dzīves sparu. “Melno berešu” patvaļība izraisa ne tikai 
sašutumu, bet arī zināmu nospiestību. Jaunekļu tvarstīšana uz ielām un dzīvokļos 
piespiedu dienestam dzen ļaudis izmisumā… Varētu jau vēl turpināt šo uzskaitījumu, 
bet jūs jau mums tā vai tā neko nevarat līdzēt, kā vienīgi līdzi just.

Un tagad pie priecīgākiem notikumiem. Mums jāatvainojas, ka darba un rūp-
ju burzmā (arī ikdienas produktu sagādes rindas) nepaguvām uzrakstīt šo vēstuli  
laicīgāk, bet sarunājām ar Modri Grosu, ka pēc atgriešanās Stokholmā, viņš neka-
vējoties nodos Tev sveicienus 8. decembrī notikušās pirmizrādes sakarā. (Es saņēmu 
no Modra ar sarkanu tinti rakstītu kartiņu.) Tādējādi bijām pārliecināti, ka šī ziņa 
daudz ātrāk sasniegs Tevi, nekā vēstule no šejienes uz Austrāliju. 

Nu beidzot arī mēs – “Vienas izrādes teātra” ansamblis sūtam Tev savus  
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vissirsnīgākos sveicienus un pateicības vārdus, sakarā ar “Ir akmeņi raud”  
pirmizrādi.

Jums visiem labi zināmajā Teātra muzeja zālītē pie mūsu apstākļiem itin laba 
skatītāju apmeklējuma nospēlējām jau 5 izrādes ar Modri Grosu galvenajā lomā. No 
(Zīverta) “Zaļās krūzes” Tev un Tavai kundzei pazīstamie Sarma un Andris spēlēja 
Teklu un Dr. Sauleskalnu. Mēs centāmies ārstu interpretēt kā materializējošos Ģir-
ta sirdsapziņu. Protams, pašiem grūti vērtēt, kā tas viss mums izdevies. Taču bija 
dzirdamas tīri apmierinošas atsauksmes, un viens gan ir nepgāžams fakts, ka bija 
radusies jūtama skatītāju interese, bet tā kā Modrim 17. decembrī bija jāatgriežas 
darbā, vairāk nevarējām spēlēt, bet mums jau ir pieteikumi uz aprīļa mēnesi, kad 
Modris solās atkal atbraukt viesoties.

Selgas un Edmunda lomās bija mūsu audzēkņi no Rīgas kino studijas jauno  
aktieru grupas. Iedevām arī Modrim līdzi video lentu ar izrādes ierakstiem, diemžēl, 
tā nebija pati labākā izrāde. Bet, ja Tevi interesētu ieskats mūsu “grēku darbos”, tad 
Modris Tev varētu nosūtīt kopiju. Lūdzu atvaino mūs par teksta iztrūkumiem – tie nav 
mūsu svītrojumi vai nezināšana aiz paviršības, bet gan niecīgā mēģinājuma skaita 
un lielās atbildības radītās nervozitātes rezultāts.

Modris ieradās nedēļu pirms pirmizrādes, un tā kā mums nav pašiem savu tel-
pu, tad mēģināt nācās pa naktīm. Un tomēr esam ļoti gandarīti par paveikto un 
klusībā lepojamies ar to, ka mēs bijām pirmie, kas uz skatuves dēļiem šeit Latvijā 
iepazīstināja skatītājus ar Tavu dramaturģiju.

Mūsu izrādē darbojās arī Autors, kas ierakstā liktenīgi pārteicās, jo bija spiests 
ielēkt šai lomā pēdējā brīdī. (Vēlāk es autoru no lugas izrakstīju. Viņš sniedza pro-
logu.) Par kļūdām izlūdzos piedošanu un solos laboties.

Divas nedēļas vēlāk skatītāji šo lugu varēs redzēt uz Nacionālā teātra skatuves 
– Sanfrancisko Mazā teātra sniegumā, Brigitas un Laimona Siliņa viesizrādes. Pēc 
izrādes tikāmies ar Laimonu un Brigitu un dalījāmies kopējos iespaidos. Viņiem gan 
bija iespēja noskatīties tikai mūsu izrādes video ierakstu.

Varbūt Tev būs interesanti dzirdēt, ka skatītāji, kas ar šīs izrādes palīdzību pirm-
reizēji sastapās ar tavu dramaturģiju, ļoti atzinīgi vērtēja tieši lugas materiālu un 
pie mums nebijušo tematisko risinājumu.

Tevis uzjautrināšanai daži iztēli rosinoši sīkumi: dekorācijai izmantojām uz 
skatuves esošo īsto logu. Aiz kura zibināja “īsts” zibens un ugunsgrēka atblāzma; uz 
skatuves dega gan īsta petrolejas, bet ne karbīda lampa, kas mazo zālīti piepildīja ar 
atbilstoši īstu petrolejas smārdu. Uz galda uzkodām bija no pašas Menģeles sarūpēti 
nēģi.

Tavs suns bija pareizā vecumā, paldies, ka laikus palīdzēji šo misēkli novērst; 
neraugoties uz to, ka šaušanai beigās Modris no Stokholmas, par spīti muitai, bija 
atvedis bērnu rotaļu pistoli ar pistongām, katrā izrādē visi rūpējās par to, lai šāvieni 
atskanētu.

Tagad, protams, visu mūsu kopējā vēlēšanās ir, lai ne tikai lugas beigās, bet arī 
sākumā kaut vienu reizi iznāktu pats īstais Autors.

Un tagad nobeigumam mazliet politekonomiskas prozas. Tā kā vismaz juridiski 
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negribam Tev palikt parādnieki, bet, diemžēl, konvertējamas valūtas mums nav, tad 
lūdzu atraksti mums vēstulīti, ko iesniegt autortiesībām, ka Tu esi ar mieru saņemt 
atskaitījuma procentus rubļu izteiksmē, protams, ja Tu tam piekrīti. Šie nieka rubļi te 
krāsies līdz Tavai atbraukšanai.

Šoreiz beigsim, vēlot Tev un visiem mūs pazīstošajiem sidnejiešiem visu labāko 
un drīzu atkalredzēšanos!

Aina un Arnolds.

Vēstule no J. Freija 9. martā:

Pēc nedēļas jau Montreāla un Otava būs aiz muguras. Domāju, ka kritika būs 
pēc Toronto izrādēm. Liekas, ka luga iet tīri raiti – vēl 9., 10., 11. marta mēģinājumi 
un tad būs jārāda tautai. Vērenieks,šķiet, ir apmierināts. Paši jau – kā aktieri – piee-
jam sev ar smagāku kritiku.

Iespējams, ka lugas traktējums mums būs mazliet citāds, nav salīdzināms ar 
Jūsējo. Vērenieks kā psichologs meklējās līdz pašām beigām, bet nu viss ir nosta-
bilizēts. 2. cēliena 2.&3. aina ir pilnīgi salaista kopā, jo režisors baidījās, ka dažas 
lpp. pirms lugas beigām var novērst skatītāju uzmanību ar tumšo pauzi. Lai nu kā, 
turi par mums īkšķi!

25. martā A. Liniņš man raksta:

Vispirms pateicamies par abām vēstulēm un Tavām atsauksmēm par video  
ierakstu. Arī mūs šokēja mūsu TV darbinieku paviršība, jo visus datus bijām precīzi 
uzrakstījuši uz papīra un iedevuši rokā. Tur nevarējām vairs līdzēt. Mūs, protams, 
visvairāk interesēja domas par to, ko mēs darām.

8. aprīlī Modris atkal būs šeit, un mēs spēlēsim vairāk nekā 10 izrādes, dažas 
arī viesturnejā pa Kurzemi (Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos u.c.). Rīgā būs 9 iz-
rādes – turpat teātra muzeja mīlīgajā zālītē. 10. aprīlī pārdodam šo izrādi televīzijas  
ierakstam. Tā kā Tavu un mūsu kopdarbību kādā reizē skatīs arī visi Latvijas televīzi-
jas skatītāji. Tas, protams, mums sagādā vislielāko gandarījumu, ka tā mēs varam 
popularizēt Tavu dramaturģiju Latvijā. Protams, ka mēs centīsimies respektēt arī 
Tavas piezīmes.

Ja jau nu autors pats sevi sit krustā par 1. cēliena viesību skatu, tad varam 
atzīties, ka mums arī mēģinot negāja visai raiti. Vēl arvien esam norūpējušies, kā 
katrā vietā uzradīt īsto atmosfēru, lai nospēlētos arī tas, kas vārdos nav izteikts, bet 
lugā tomēr eksistē.

Piemēram mums liekas svarīgi sameklēt tādus akcentus, kas ļautu atsegt, kāpēc 
Ģirts kļuvis tāds atbaidošs un neglābjams.

Tu man jautā, vai ir kāda iespēja sarīkot kādu vakaru vai pēcpusdienu Smiļģa 
muzejā? Domājam, ka tas ir pilnīgi reāli. Tev tikai atliek pziņot, kad brauksi, varbūt 
to var iekļaut šīs vasaras pasākumā, kas tiek rīkots Latvijā un saucas Vispasaules 
amatieru teātra saiets. (Man šķiet, ka uz šo sarīkojumu brauca Adelaides latviešu 
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teātris, kas 18. jūnijā ieradās Rīgā.) Tu kā brīvs pensionārs vari taču tagad rīkoties 
ar savu laiku kā gribi? Pie reizes vai tad nevarētu paviesoties arī mūsu “Ir akmeņi 
raud” izrādē? Protams, protams, tikai tad, ja tas Tev sagādātu prieku un patikšanu. 
Modris mums ir atsūtījis Tavu skeču burtnīcu, tā kā mēs varam izveidot arī kopēju 
programmu un ar to pabraukāt pa Latviju. Protams, uzskati to par ideju pārdomām.

Tavi sveicieni tiks nodoti pēc piederības, bet, kas attiecas uz Auškāpu, pārāk 
nervozs. Viņš pats aizņemts ar citām rūpēm: patlaban iestudē izrādi Zviedrijā, 
Norčepingas teātrī un netrūkst jau ko lauzīt galvu tepat pašu mājās – Dailē. Īpaši 
sveicieni no visa mūsu ansambļa Ilzei un sirsnīga pateicība, ka viņa turējusi mūsu 
kanti, cik nu vispār no šāda amatieru video ieraksta varēja uztvert. Mēs gribējām 
pēc iespējas ātrāk Tev aizsūtīt lietisku pierādījumu par pirmo Tavas lugas iestudēju-
mu Latvijā. Tagad, cik zinām,arī TV gatavojas iestudēt kādu no Taviem darbiem, bet 
vēl nezinām tieši par kuru viņi ir izšķīrušies.

Mūsu teātra kritika vēl pilnā balsī runā par vispārēju teātra krīzi, bet skatītāji 
pēc janvāru notikumu norimšanas atkal atgriežas teātros, un īpaši pārsteidz tas, ka 
izpārdotas ir operas izrādes. Un ar sevišķu piekrišanu izceļas tikko iestudētā Bellīni 
“Norma”. Opera pa remonta laiku savas izrādes spēlē pāris reizes mēnesī Dailē.

26. martā es saņemu vēstuli no J. Anerauda. Kāpēc mēs sākām sarakstīties, es 
vairs neatceros. Katrā ziņā pirmais, kas meklēja nodibināt sakarus, bija viņš. Man 
viņa vārds svešs nebija. Zināju, ka viņš bija bijis centīgs darbonis Kultūras sakaru 
komitejā, kas manī radīja zināmu nepatiku, un līdz ar to es ar viņu nekad neesmu 
juties ērti.

Es nekad neesmu viņu saticis. Ļoti iespējams, ka viņš bija jauks cilvēks, patriots. 
Angļiem ir tāds vārds reinvented – par jaunu izgudrots, resp., cilvēks sevi izgudro 
par jaunu un par kaut ko citu. Pareizi vai nepareizi, tāds manā uztverē bija Anerauds. 

Viņš raksta:

Esmu no kauna notvīcis kā augstākā labuma galda biete – piedodiet! Esmu tā 
ieracies papīru, manuskriptu kalnos, ka biju aizlaidis no redzes loka Jūsu lielo ju-
bileju. Tad nu tā, ar 2 mēnešu nokavēšanos no sirds novēlu Jums radošu veiksmi, 
enerģiju, nedziestošu humora dzirksti! Lai īstenojas jaunos darbos Jūsu ieceres un 
lai katra diena atnes jaunas rosmes! Un tradicionāli – labu veselību, dzīves un dar-
bošanās prieku Jums un Jūsu mīļajiem!

Sirsnīgi pateicos par Jūsu vēstulīti, ko saņēmu. Par fotoattēlu man jau ir sarunāts 
ar Juri Krieviņu – tā tad šinī ziņā nav nekādu problēmu.

Par ko es viņam biju rakstījis, man vairs nav ne jausmas. Droši vien, kaut ko par  
manu manu uzstāšanos Latvijā. Es atbildes vēstulē pateicos par apsveikumu, un, ka 
es neredzu iemesla, kāpēc viņam būtu bijis mani jāapsveic, jo esam knapi pazīstami.

J. Freijs raksta 4. maijā:
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Čau,Uldi!
Paldies par vēstuli! Tā pati jau bija literārs darbs. Beidzot dabūjām rokā arī 

Jauno Gaitu un to ar prieku un interesi izlasījām. Pazīstot Liju, Imi, Juri un Tevi, at-
radām Tavā rakstā arī dažu labu “zemtekstu” vai nu tas tā bija domāts vai nē. Forši! 
Iedevu JG līdzi arī Gunāram (Vēreniekam) līdz uz Montreālu, lai lidmašīnā neguļ. 
Nodevu viņam arī Tavus sveicienus. Viņš jau prātojot Tev rakstīt. (...)

Aizsūtījām Ansuļu Mirdzai šrifti. Lai nu visi labie gari Mirdziņai stāv klāt un 
fizioterapija viņu atgriež daudz maz normālā dzīvē. (M. Ansulei izdara sirds operā- 
ciju un viņa drīz nomirst) (...)

Mūsu dziesmu svētku rīkotājiem iet kā pa celmiem, jo ne visus letiņus var dabūt 
tik viegli ārā no Latvijas uz Toronto “būdiņu svētkiem”. Deju kopai “Liesma”  
Aeroflote saka “ņiet” – par rubļiem neesot biļešu. Arī kāds zāģētāju un malkas cirtē-
ju kolektīva koris esot atdūries uz līdzīgām grūtībām. Zāles še, protams, visas noīrē-
tas, aizmaksātas vai samaksātas. Teātrniekiem, resp., aktieriem esot mazliet vieglāk. 
Viņu nav tik liels bars, un zināmas aprindas esot māksliniekiem labvēlīgas.

Martinsone un Elerts, kuriem bija biļetes tikai jūnija vidū, pie mums būs jau pēc 
trim nedēļām. Kāda činavniece esot izsēdinājusi no lidmašīnas divus mazākus parti-
jas gariņus, to braucienus atliekot uz mēnesi.

Braukšu pēc 3 nedēļām uz Montreālu (tur ienāk Aeroflote) un palikšu pie Gunāra 
pa nakti. Tad svētdien sagaidīsim viņus lidlaukā, pa ceļam vēl iestrēbsim pie Vēri- 
nieka zupu, tad stiepšu šos abus ar mašīnu uz Toronto. (...)

Ar “Trīni” (Trīnes grēkiem) mums iet normāli. Kā parasti, dabūt kopā visu lielo 
baru vienā vietā un laikā nav viegli. Tomēr pa retam tas izdodas. Uz režisora at-
kārtotiem norādījumiem liela daļa aktieru jau ir sākuši šķirties no teksta lapiņām 
un mēģina saklausīt suflieri. Jūtu līdzi tiem, kas jau ir puskurli vai dzird tikai ar 
vienu ausi. Gunārs atsakās pārbloķēt situāciju, lai nelaimīgais tiktu tuvāk suflieres 
galdiņam. Atliek tikai tekstu mācīties no galvas, un tas nav tik vienkārši, kā pats zini. 

Trīne – Pūpēža Skaidrīte – izgrieza muguru. Tagad, liekas, ir o.k. Viņa traki 
pieņēmusies dzīvsvarā, un tas nepalīdz. Valdis Vare regulāri strīdas ar Gunāru, kur 
būs durvis, kur logs, par skapi nemaz nerunājot. (Sāku pamazām just, ka lietas ripo 
pareizā virzienā. Vienam jefiņam vēl jādabū ārā “čēniņš” un “kačītis”, un luga tik-
pat kā gatava.

Ceru, ka ar teātriem viss izdosies labi. Rubesa ar Aspazijas “Atriebēju” (Kaba- 
tas teātris) dod 5 izrādes 200 sēdvietu zālē, Laimonis ar Leldes Stumbres “Rozi” – 3 
izrādes (300 vietas). Trīni spēlēsim lielajā  1200 sēdvietu zālē – 3 izrādes. Kaut nu 
tautieši tik nāktu bariem, jo tas ir milzīgs šķūnis, ko mums piepildīt. Bučas Lijai! (...) 
Sveicini Zemīšus! Shame on you! [Kaunies!] Tavs sābris brauc uz dzimteni ar pats 
savām ūsām, bet Tu, cik saprotu, dabūji tās aizņemties.

Sveicieni visiem!

Ilga&Jeffe

Saņemu Akmeņu video lentu. Par to raksta AL J. Krādziņš:
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Sidnejas latviešu biedrība katru mēnesi rīko filmu pēcpusdienu. 19. marta sarīko-
jumā rādīja Rīgas videofilmā uzņemto U. Siliņa traģēdiju “Ir akmeņi raud”. Šī luga 
kādreiz rakstīta Austrālijas latviešu KD 1984. g. Tasmānijā, bet Sidnejā izrādīta jau 
tā paša gada 26. septembrī. Toreiz Sidnejas teātrī režiju vadīja un traģēdijā tēloja 
Lija Veikina. kopā ar Jāni Saldumu, Rutu Ošiņu un Jāni Graudu. (Hm, spēlējām arī 
mēs ar J. Čečinu. Korespondents nebūs mūs pamanījis.)

Traģēdijas darbība, kas saistīta ar kādu patiesu notikumu, notiek 1943. gada 
vasarā Menģelē, kā kādreiz saukuši Carnikavu. Lugas nosaukums ir vārdu spēle, jo 
lugas varoņi uzvārdā saucas Akmeņi.

Videofilmā brutālo policistu, Dieva zaimotāju un meitas Daces pavedēja slepka-
vu tēloja Stokholmas latviešu teātra aktieris Modris Gross. Viņa jūtīgās, bieži bībeles 
vārdus pieminētājas, sievas Teklas un tomēr lugas beigās vīra slepkavas lomā ir 
Sarma Riekstiņa.

Ģirts tomēr nelikās tik briesmīgs, kā varētu sagaidīt, un viņa sieva pārāk lab-
dabīga, lai varētu noticēt lugas beigu notikumiem. Dzīvē jau notiek vēl dīvainākas 
lietas, kuras neviens nesagaida, bet lugā aktieriem nepieciešams ar pārspīlējumiem 
parādīt notikumu nenovēršamību.

Tēva bardzības nomākto, stostīgo dēlu Edmundu Akmeni pārliecienoši notēloja 
Ivars Vanags, bet rīdzinieci un Edmunda draudzeni Selgu Melngalvi, kas kādreiz 
precējusies ar Daces mīļāko, “meiteni ar bezkaunīgām acīm”, tēloja Dagnija Grīn-
valde. It kā mistiskajā Dr. Sauleskalna lomā bija Andris Māliņš.

1991. g. darinātajai videofilmai režiju vadījuši Aina Matīsa un Arnolds Liniņš. 
Šī ir jau otrā U. Siliņa Rīgā filmētā luga, kas rādīta Sidnejā. Pirmā bija “Vēstules 
no dzimtenes”. (Krādziņš J. RĪGAS FILMA AR SIDNEJAS AUTORA LUGU. Ulda 
Siliņa traģēdija “Ir akmeņi raud.” AL, 1991. g. ?)

Cik atceros, tad Tekla jau pašā sākumā bija tik nospiesta un izmisusi, ka tālāk 
vairs nebija, kur iet.

11. jūlijā man J. Freijs raksta:

Dziesmotie svētki Toronto nu ir cauri. Vakar bija “šķiršanās partija” ar mūsu 
Latvijas Dailes teātra aktieriem – Mirdzu Martinsoni un Ivaru Elertu. Abi nospēlēja 
“Trīnes grēkus” itin labi, lai gan Elerts spēlēja “formu” un īsti ansamblī nevarēja 
iekļauties. Gunārs savas režijas bāzē un traktē reālpsicholoģiski, bet tas jefiņš pat 
nezina kāda ir starpība. Kā viņš ticis cauri teātra skolai, tā ir mistērija.

Mirdza ir cits “kukainis”, viscaur profesionāla aktrise, ļoti koleģiāla, meitene ar 
sirdi un tai pašā laikā ar stāju. Es viņā iemīlējos no pirmās dienas. Labi, ka esmu 20 
gadus par viņu vecāks, citādi vēl varētu palikt par mērkaķi. Taču 6 nedēļās palikām 
ļoti tuvi.

Ilga atkopjas tīri labi, lai gan pārpūlējās, grimējot 3 izrādes. Viņa, protams, Tev 
sūta bučas utt, utt.

Aizgājām visi uz Čikāgas Piecīšiem. Ievāns pilnīgi kopē Tavu kaleidoskopa stilu 
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un ir viens no viņu labākiem. Alberts (Legzdiņš) plēš tikpat sūdīgus jokus kā vienmēr, 
lai gan bija komponējis un pats dziedāja dažas labas un sentimentālas dziesmas. (...)

Būdiņu svētki izdevās visumā pieklājīgi. Vismaz Royal York (svētku viesnīca) 
netika pilnīgi izdemolēta, kā tas letiņiem pieņemts. (Demolētāji ir jaunieši). Svētku 
ballei bija pat policijas apsardzība. (...)

Šovakar vedīšu abus tautiešus uz Brockvilli un tad rītā uz Mirabell’u (lidlauku 
ziemeļos no Montreālas), lai tad uzkrāmētu viņus uz Aeroflot lidmašīnas uz Maskavu. 
Tālāk viņi brauks ar naktsvilcienu uz Rīgu, aiz tā iemesla, ka lidojot starp Maska-
vu-Rīgu, koferi ne reti pazūdot. Vismaz vilcienā varot sēdēt koferim virsū.

Uz dziesmu svētkiem no Latvijas gan 400 cilvēku vietā (kori, t. dejas) atbrauca 
tikai apm. 100. Bija pat jāmaina programmas un izpildītāji. Ir, protams, dažādas aiz-
kulises un minējumi. Pēdējā ziņa vēsta, ka dziesmu svētki esot iekrituši par $200.000.

Raimonds Pauls neatbrauca, jo esot nāvīgi skops, un dziesmu sv. komiteja viņam 
ceļa naudu nepiedāvāja.

Trīnes grēki, par spīti visam, izdevās labi, varbūt pat labāk nekā paši bijām 
gaidījuši. Labi apmeklētas izrādes. Pēdējā dabūjām klanīties neskaitāmas reizes. 
(Priekškars gāja augšā, lejā vismaz 5 reizes). Pārsteidzošā kārtā pat pirmizrāde, kas 
bija dienas izrāde, izdevās labi. Puķes.

Siliņi uzgāzās uz skatuves. Brigita man piešķīra rozes un publiski sāka bučot. 
Laimonis, protams, bučoja meitenes, lai gan mani apkampa un deklarēja (ne jau 
publiski), ka es esot aktieris “ar pautiem”. Vēlāk šis “citāts” tika pārķerts no  
Mirdzas, kura to dokumentēja kādā dzejoļu grāmatā, kas man tika piešķirta. (...)

“Roze” Laimonim neko neizdevās. Arī Ilze Rūdolfa no Nacionālā teātra nebija 
pārliecinoša. Skatīties varēja. (...)

Uz Rubesas izrādi neviens negribēja iet. Tai vietā piedzērāmies un aizgājām uz 
balli. Viņa no Aspazijas “Atriebējas” esot iztaisījusi kaut ko abstrakti banālu. Tā kā 
viņi spēlēja 3 dienas paralēli mūsu izrādēm, tad dzirdējām daudz spriedumu no tiem, 
kas izrādi bija redzējuši. 

Starp citu Mirdza Melkerte (Bostona) bija atļāvusies Baņutu uzrunāt uz “tu”. 
Pēdējā norādījusi, ka viņu jāsaucot uz “jūs”. Laikam sakāpis galvā. “Kabatas” ak-
tieri kā tādi esot bijuši labi. (...)

Mēs ar Gunāru funktierējam, vai nedarīt tāpat kā citiem un ar 3–4 cilvēku sa- 
stāvu spēlēt, piem., Smilģa muzejā Rīgā 1992. gadā. Tad jau Gunārs ir penzijā un 
brauks uz Latviju strādāt ar “Kabatu” un pasniegt lekcijas (arī iestudējumus) kon-
servatorijā, Ķimeles vadītā teātra skolā. Tā kā mēs ar Ilgu neesam Latvijā bijuši, 
kaut kad būs jābrauc.

Mūsu kušete ir atkal atbrīvojusies, un fridžs sāk lēnām uzpildīties. Vari droši 
braukt uz mūsu pusi.

Čau!

Jeffe un Ilga

23. jūlijā man atraksta Jānis Žugovs un saka, ka 3x3 kustības māte Dr. Līga  
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Ruperte ir viņu aicinājusi rīkot 3x3 nometni Višķos. Viņš braukšot uz Austrāliju, lai 
piedalītos vienā no 3x3 nometnēm un mācītos, kā tās lietas jādara.

Tobrīd es vēl neapjēdzu, cik lielā mērā Žugovu Jānis un Višķi izmainīs mani 
dzīvi, un ka es kļūšu par daļu no 3x3 kustības Latvijā.

NEDAUDZ VĀRDOS

* 1991. g. 6. janvārī no mums šķiras SLT dibinātāja, aktrise un režisore Lita 
Zemgale. Viņa ir novēlējusi savu ķermeni medicīnas fakultātei, kas mums ir kā 
pārsteigums. Viņa paliek bez Skaidu spilvena. Mēs tomēr sanākam kopā uz Litas 
piemiņas brīdi.

* Iznākusi V. Ruņģes Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē. Grāmatu 
ASV laidusi klajā izdevniecība Mežābele. Arī es tur esmu minēts.

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

* Daugavpils Tautas fronte ir saņēmusi manu grāmatu sūtījumu.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Adelaides latviešu jauktais koris 1991.gada 18.novembra sarīkojumā Adelaidē.
Priekšā diriģente Astra Kronīte.

Čigānietes (I. Burkovska, R. Vītiņa) sveic U. Siliņu ar ierašanos Rīgā 1990. gadu sākumā.
Attēls no U. Siliņa personīgā arhīva.
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Vīri dzied Adelaides Latviešu biedrības jauktā kora 40 gadu jubilejas koncertā 1991. g. 1.jūnijā. Ēriks 
Biezaitis pēdējā rindā labajā pusē. Diriģē Astra Kronīte. Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.

No Ērika Biezaiša vēstules Rihardam Deksnim 1991. g. 21. jūnijā:
Joprojām dziedu abos koros. Mūsu jauktajam korim (sākuma gados biju šī kora priekšnieks) šogad 

piepildījās 40 darba gadi – nodziedājām jubilejas koncertu un pēc tam nākošā dienā notika liels rauts. 
Visus šos garos gadus korim uzticīgi esam palikuši astoņi dziedātāji [Ženija Priede, Berta Burtmane, 

Skaidrīte Oliņa (tagad Vulfiusa), Herta Strauta, Vijulis Graudiņš, A.Veigurs, B.Osītis un Ēriks Biezaitis] 
un šinī sakarībā tad nu mūs godināja. Tā kā dienu iepriekš man piepildījās tādi apaļi mūža gadi, tad 
piedevām kora dāmas bija izcepušas lielu garšīgu kriņģeli, ko visam korim dziedot man pasniedza. 

Nezinu, vai Tu vari saprast ko nozīmē 40 gadus nodziedāt korī – tieši pusi no mana mūža.
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Anno 1992

In memoriam – Manā vēstuļu kastē – KD Sidnejā – Šistasit-
nekas – Melnie – Višķos – Nedaudz vārdos – Es caur savu  

objektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

Margarita Biezaite ar muzeja apmeklētājiem Latviešu muzejā Adelaidē 1992. g. 18. novembrī.
No kr. – Ruta Zvaigzne, Margarita Biezaite, Māra Sarkana (dzimusi Švinka) no Londonas, Māras māsa 

Rasma. Attēls no Bērziņu ģimenes personīgā arhīva.
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IN MEMORIAM

Kā tas nāk, ka tikko cilvēka vairs nav, viņš sāk pietrūkt? Kopš Imanta 
Sveiļa nāves ir jau pagājuši gadi, bet atmiņas mani nelaiž vaļā un ved 
mani pa turpat 50 gadus pa kopā nostaigātiem ceļiem.

Tik daudz dažādu ainu slīd acu priekšā: mūsu pirmā turneja Amerikā un Kanādā. 
Sietlā Imantu ir nogrābis kāds, kas vēlāk izrādās rads.

– Vai jūs esat tas Sveilis?
– Kurš tad?
– Nu tas Sveilis vai tam Sveilim brālis?
Otrajā ASV–Kanādas–Anglijas–Zviedrijas–Vācijas turnejā mēs visi sēžam vecā 

Ķelnes krodziņā, kur mums ir istabas. Imants, pārradies no Latvijas brauciena, dala 
mums ķepīgu Latvijas rupjmaizi, lej Melno balzāmu un stāsta, stāsta, stāsta.

5. maijā mēs viņu izvadījām pēdējā gaitā. Bija runas, puķes, nolija pa asarai, un 
priekškars aizvērās pēdējo reizi. Pirmo reizi Imanta mūžā bez aplausiem. Un gadu 
skrejā, kad arī mēs būsim palikuši aiz aizkara, kultūrvēsturnieki rakstīs, ka kādreiz 
dzīvojis un strādājis tāds Imants Sveilis, režisors amatieru teātrī, vadījis trimdas or-
ganizācijas un vairākas reizes apbalvots par nopelniem teātra mākslā. Tas viss. Kā 
var izmērīt viņa mūža devumu Sidnejas latviešu teātrim? Kā to parādīt kvalitatīvi, lai 
Latvijas kultūrvēsturē Imants Sveilis nebūtu tikai vārds?

Viņa 80. dzimšanas dienu nosvinējām pie Ošiņa Rutas. Ardievas sakot, es nezinā-
ju, ka tas būs uz mūžu. Melnā dāma jau bija gaidījusi aiz durvīm.

Viņas pirmā vizīte bija 1980. gados, iestudējot manu lugu No Kurzemes bērniņš 
biju. Bet tas izrādījās tikai brīdinājums. Imanta laiks vēl nebija pienācis.

Imants bija daugavpilietis, patiesībā viņa ģimene bija ienācēja no Kurzemes. 
Tēvu viņš pazaudē jau agrā jaunībā. Pēc ģimnāzijas beigšanas viņš strādā pie avī- 
zes un piedalās kā brīvprātīgais Daugavpils teātra izrādēs. Apprecās. Kara dienests 
viņam paiet garām. Kāpēc? Neesmu prasījis un viņš nekad nav man stāstījis.

Sidnejā paiet vairāki gadi, kamēr viņš atrod sabiedrībā savu nišu. No ansambļa uz 
Melburnu pārceļas V. Štāls, P. Elsiņš, un ansamblī ir palicis robs.

Kopš 1950. gadu vidus Imants strādā Sidnejas latviešu teātrī. Nē, ne tikai strādā, 
bet ilgus gadus viņš bija Sidnejas latviešu teātris! Neviens nav pēc sevis atstājis 
tik dziļas pēdas kā viņš. Un ne tikai SLT, Imants ir bijis neatņemama daļa arī Aus-
trālijas latviešu teātra dzīvē – viens no teātru festivāla idejas nesējiem un īstenotā-
jiem dzīvē, Austrālijas latviešu teātru savienības dibinātājiem un vadītājiem, teātra  
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nozares vadītājs PBLA.
Pie Imanta bija viegli un reizē grūti spēlēt. Viņu interesēja, kas notiek aktiera 

iekšpusē. Viņš nelasīja priekšā lekcijas, neskaidroja mums pašsaprotamas lietas. Viņš 
atļāva mums būt daļai no radošā procesa. Mēs kopā analizējām raksturus, situācijas, 
argumentējām, mēs tikām uzklausīti. Reizēm viņš atļāva aktierim vārīties savā zupā 
pārāk ilgi. Tiem, kam bija vajadzīgi norādījumi, ko un kā darīt, klājas grūtāk. Viņš 
nebija pie rokas ņem un vadi režisors.

Es nezinu, kā pārējiem, bet man, Lijai Veikinai un Jurim Zemītim tas bija īsti pa 
prātam. Mēs bijām Sveiļa cilvēki. Mēs labprāt pie viņa strādājām, un viņš labprāt 
strādāja ar mums.

Pa reizei viņš mūs mēģinājumos dikti pēla, un reizēm dikti slavēja. Man bija 
tādas aizdomas, ka ne mēs tajā brīdī bijām briesmīgi slikti, ne briesmīgi labi, bet, 
ka to noteica viņa māgas skābes procents. Visā visumā viņš neturēja par vajadzīgu 
aktierus uzteikt vai pasacīt paldies.

Tā mēs augām kopā ar režisoru līdz pilngadībai, ja es drīkstu to tā teikt.
1990. gadā Lija Veikina, Imants, Juris Zemītis un es zem Sidnejas latviešu teātra 

karoga atgriezāmies Latvijā, spēlējām uz Nacionālā teātra skatuves. Mēs spēlējām 
arī Daugavpilī, kur Imantu publika sveica ar piecelšanos. Dēls bija atgriezies pa-
ciemoties mājās.

Sveilim bija ne tikai idejas, bet viņš spēja tās arī īstenot dzīvē, pats strādādams ar 
zāģi, āmuru un otu. Skatuves pārbūve, jauni gaismas ķermeņi, jauns priekškars bija 
viņa ierosmes augļi.

Arī manā dzīvē Imants ir atstājis pēdas. Viņa mudināts, es uzrakstīju pirmo bērnu 
lugu. Ar to tā lugu rakstīšanas kaite sākās. Viņa stumdīts, es arī uzrakstīju pirmo 
Sidnejas rēviju – Kaleidoskopu.

Kad Imantu ievēl par Sidnejas latviešu biedrības valdes priekšsēdi, viņš vairs nav 
tas spēka vīrs, kas kādreiz, un tas reizēm atsaucās uz sadarbību. Ir nepareizi aizgā-
jušos kanonizēt. Imants bija cilvēks ar saviem plusiem un mīnusiem, kā mēs visi. 
Svarīgi ir tikai tas, vai summas priekšā ir plus vai mīnus zīme.

Imanta raksturam bija daudz šķautņu – viņš varēja būt ļoti šarmants, diplomātisks, 
netaktisks un skops ar savu atzinību attiecībā uz citu darbu. Lieli kalni ne vienmēr 
ir gludi.

Zēl Tavas aiziešanas, bet varbūt pārāk skumt nav vērts, jo šinī brīdī Tev virs gal-
vas ir jaunas zvaigznes un jauna rīta blāzma sejā.

MANĀ VĒSTUĻU KASTĒ

Vēstule no Valkas pilsētas teātra režisora A. Makarova 13. aprīlī. Viņš cita starpā 
raksta:

Ģimnāzijas direktoram paziņoju par gaidāmām grāmatām. Ļoti gribētos Tevi 
8. jūnijā Rīgā sagaidīt. Mums tagad ir lielas problēmas ar nokļūšanu Rīgā. Nav  
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bencīna, neiet autobusi.
Bez tam 5., 6., 7. jūnijā notiek pirmais Starptautiskais amatieru teātra festivāls. 

Pieteikušies kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas un pašmāju. Viss 
organizatoriskais darbs ir jāuzņemas man. Gribu vai nē, ar februāra mēnesi es esmu 
Valkas Ārējo kultūras sakaru vadītājs. Plus vēl režisors. Neliek mani mierā arī Rīgas 
neatkarīgās televīzijas kompānija. Viņi grib, lai es eju strādāt pie viņiem par režiso-
ru. Griežos kā vāvere ritenī.

Ja viss labi veiksies, tad 27. jūnijā stūrēšu laulības ostā. Pieteicos arī jūlija vidū 
3x3 nometnē Francijā Abrenē. Tas mums abiem būs neliels kāzu ceļojums.

Ceru, ka Tev atradīsies laiks 3 mēnešu laikā, kad esi Latvijā, atbraukt pie mums uz 
Valku. (...) Cilvēkos ļoti lielu interesi izraisīja Tavas lugas “Vēstules no Dzimtenes” 
iestudējums TV. Teikšu, ka ir ļoti labs. Arī no režisoriskā viedokļa ļoti godīgi nos-
trādāts. Šis iestudējums nav haltūras darbs. Tas pagaidām būtu viss. Sveicini visus, 
kas mani pazīst. Ceru, ka tiksimies.

Ar cieņu,
Aivars.

Vēstule no J. Freija 25. aprīlī:

Gaidīsim Tevi 22-9-92. Mēģināšu noorganizēt tā, ka arī Gunārs Vērenieks ir 
šeit 25/26. aprīlī. Mums būs jāuzfrišina “Pensionāri”, jo oktobra sākumā spēlējam 
Čikāgā un Kalamazū.

(...) Kad iebrauc Bostonā, piezvani. Varbūt varam kaut ko konkrēti sarunāt arī 
par kādu lugu Šova (Show) vai Stratfordas festivālā. (Ak, brīnišķīgie vasaras fes-
tivāli Kanadā. Tai pašā Šova festivālā reiz rāvām cauri divās dienās četras lugas! 
Esmu uz tiem bijis kādas trīs reizes.) Lai Tev visi labie gari stāv tur klāt Latvijā. Dikti 
gaidīsim Tevi pašu.

***

Mūsu Emīlu Dēliņu – Latvijas ģenerālkonsulu un avīzes Austrālijas latvietis 
izdevēju – arvien biežāk apšaudīja snaiperi. Gadu skrejā viņš bija savācis vienu otru 
nelabvēli, un tie sāka viņu knābāt.

Viņš savos uzskatos bija diezgan neelastīgs, Kārļa Ulmaņa krustdēls, Latviešu 
leģiona leitnants, kam savu dienesta laiku bija laimējies pavadīt štābos. Viņš bija 
beidzis Franču licēju un runāja franciski.

Dēliņš bija daudz darījis Latvijas labā, apbalvots ar TZO. Pēc viena tāda uz-
brukuma es viņam aizrakstīju vēstuli, ka, lai gan esmu šad tad atļāvies par viņu 
Kaleidoskopos pazoboties, man netiktos, ja Dēliņš domātu, ka es piederu pie viņa 
nolicēju pulka.

1. maijā viņš man raksta:
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Personīgi un privāti

Godājamais Siliņa kungs!
Paldies par Jūsu 28.4. rindām. Arī es Karogu neesmu lasījis, bet Jūsu vēstule ir 

piektā par šo tematu. Ziedoņa un pārējo vecā rauga “kritika” mani neskar ne mazākā 
mērā. 53 gadu ilgās žurnālista prakses laikā ir apmēram izveidojies priekšstats, ko 
pašam par sevi domāt. Ar visu pazemību runājot (...) mums katram taču ir arī kāda 
kripata lepnuma.

Par Jūsu laipnību pateicos. Tā silda.

Sirsnīgi sveicinot.
Jūsu Em. Dēliņš.

Vēstule no A. Liniņa un A. Matīsas 5. maijā:

Labdien Ilze un Uldi!
Esam jau ilgāku laiku parādā Jums vēstuli, bet vienu periodu Latvijas pastam 

nemaz nevarēja uzticēties. Nenosūtītu vēstuļu kaudzes tika rādītas televīzijā. Iemesli 
tam tā arī palika nezināmi. Tagad ir iespēja ar Modra Grosa palīdzību nosūtīt Jums 
vēstuli caur Zviedriju.

Bet nu par jautājumiem, kas Jūs interesē. Esam runājuši ar Smiļģa mūzeja 
saimniekiem par Jūsu personālvakara sarīkošanu. Tāda iespēja tiek apsolīta. Vienī-
gi viņi domā, ka augustā publikas ziņā būtu lielāka interese un apmeklētība nekā 
jūnijā. Jūnijā visi rosās uz Jāņiem, un šogad noteikti katrs, kam vien ir kāds vagas 
gals, tupēs tur un centīsies kaut ko izaudzēt nākošai ziemai. Mums pavisam droši 
jārēķinās ar smagu ziemu. Aukstums jau tikpat kā garantēts, bet var draudēt arī 
bads.

Iespējami arī divi vai trīs personālvakari, Jums būtu jāizlemj tikai, kad Jums 
pašam tas liktos vēlamāk, un tad vakari tiks ierakstīti plānā, t.i. muzejs tiem rezervēs 
noteiktas dienas attiecīgajā laikā. Domājams, ka arī ģitāristu te varēsim sarunāt, 
Samaksas cenu grūti nosaukt, jo nav te ar ko salīdzināt, bet nekas liels tas nevarētu 
būt. Šo jautājumu jau varētu pārrunāt vēl tad, kad atbrauksit. (...)

Mēs ļoti ceram, ka atvedīsit līdzi arī savas jaunās lugas. Kas zina, varbūt mums 
izdodas iespējas ar autora atļauju kaut ko atkal uzspēlēt.

Vai “Ir akmeņi raud” jau tiek filmēts? Kāds ir šī darba tālākais ceļš? Ļoti gribētu 
redzēt šo filmu, jo arī mums liekas, ka luga ir kinemotografam ļoti piemērota. (Tā 
izrādījās L.A. universitātes drāmas profesora M.Ubāna pīle.)

Kas attiecas uz Jūsu personālvakara programmu, tad mums iecere liekas intere-
santa. Nedomājam arī, ka te kāds īpaši satrauktos par tautasdziesmu humoristisku 
pielietojumu. Domājam, ka šajā ziņā valda samērā brīvi uzskati.

Rīgas dzīvē, sakarā ar lielo inflāciju, jūtamas dažādas izmaiņas, kas skar arī 
teātru dzīvi. Daudz vieglāk dabūjamas biļetes uz visiem teātriem. Cilvēki vairāk 
skaita naudu, kuras nav necik daudz.



521

Kāpj maksa par dzīvokļiem, elektrību, gāzi, apkuri. Arī pārtikas produktu cenas 
uzkāpušas vareni augstu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Drīz sabiedrība diez-
gan krasi noslāņosies turīgajos un mazturīgajos. Tik izsaimniekotā zemītē grūti atkal 
visu savest labā kārtībām,  bet mēs tomēr dzīvojam cerībā uz labāku rītdienu.

Ceram no Jums vēl saņemt ziņu, kad iebrauksit, bet katrā ziņā, kad būsit Rīgā, 
sagaidīt Jūsu telefona zvanu, lai ar prieku līdzētu Jums visu nokārtot, kas ne-
pieciešams personālvakariem. Ļoti priecāsimies Jūs redzēt atkal Rīgā! Vissirsnīgā- 
kie sveicieni Jums abiem!

Aina, Arnolds

KULTŪRAS DIENAS SIDNEJĀ

42. KD Sidnejā vada Dr. Juris Ruņģis. SLT Kultūras dienu ietvaros uzved  
M. Zālītes Pilna Māras istabiņa. Režisore A. Apele. Inta Rodžere cita starpā AL 
raksta: Ja SLT ansamblim izrādē bija kāda vispārēja vājība, tad tā bija pārāk svinīga 
pieeja dzejai. Lugas sākumu pirmajā izrādē tā stindzināja gandrīz līdz garlaicīgu-
mam. Arī vēlāk, svarīgām rindām tuvojoties, aktieri tās tūliņ pieteica, pārejot uz 
pusdeklamāciju. Kā izņēmums minēti E. Lucis, A. Kaņepe un L. Mirovica.

Tad vēl Anitas Apeles dziesmu un rotaļu sakopojums Skola kā nekad. Režija –  
I. Brūvere un J. Grauds, dekoratore – V.Spoģe-Erdmane.

Mēs ar Zemīšu Juri un Liju Veikinu, vadam KD Raibo vakaru. Es šoreiz biju 
sagudrojis sākt sarīkojumu no beigām – ar puķu pasniegšanu un klanīšanos.

Par mums I. Rodžere raksta:

Lija Veikina un Juris Zemītis Raibo sarīkojumu zobgalīgi iesāka ar ziedu 
pasniegšanu un pateicības runām dalībniekiem (Ar beigām sākumā un prologu 
beigās). Zemītis arī kategoriski atteicās stāstīt jaunus jokus, jo kamēr kaut viens 
viens cilvēks smejas, Siliņš jaunus nerakstīs. Reklāma gan bija solījusi nevien jaunus 
jokus, bet arī dziesmas un dejas un pārsteigumus.

Dziesmu bija daudz. Dejas (ja atskaita Lilijas Sīles un Maranas ansambļa 
mūzikālo sniegumu papildinājumus) nezin kur pazudušas, bet joki (jauni un veci) 
bija visumā labi, reizēm lieliski laikmetīgi un satīriski.

Jāpiebilst, ka tiem skatītājiem, kas pieraduši SLT Kaleidoskopa asākam satu-
ram, daļa humora likās par slābenu. Piemēram izstieptais banānu joks (ielūgums no 
Banānu zemes uz 1993. gada KD) ar (diezgan negribīgu) publikas dalību būtu guvis 
labāku atsaucību kādā bērniem domātā izrādē. Pa daļai te vainīgs banāna kostīms, 
kas, kaut spilgts un asprātīgi izdomāts, ierobežoja kustības un izteiksmi.

Tiešām joks bija ļoti nejocīgs, bet brisbanieši to bija izdomājuši kā propogandu  
nākamajām KD, un es nevarēju viņiem atteikt.

Lielākie smiekli bija beigās, kad Lija Veikina parādījās kā ASV Brīvības statu-
ja, kronēta ar banāniem staru vietā un apelsīnu groziņu rokās. (Faktiski tas bija  
ananāss.)
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Skatītāji bieži palika neziņā, cik daudz dažas no dziesmām bija domātas kā  
parodijas pazīstamu skatuves muzikālu uzvedumu vai operešu stilam. Likās, ka arī 
paši mākslinieki un uzveduma veidotāji nebija īstā skaidrībā par to, un publikas 
atsaucība no šīs nenoteiktības cieta. Ingridas Šakurovas (pianiste) komiski niknā 
uznākšana un nošu lapu aizsviešana, piemēram, skatītājus sagatavoja uz lielu 
smiešanos, taču šo izveicīgi komisko pieeju tikai pa daļai turpināja Lilija Sīle (bij. 
Nac. operas soliste) ar slaveno āriju no operetes Sikspārnis. Juris Zemītis, kas Sīlei 
te asistēja, tika atstāts pārāk ilgā neziņā stāvam uz skatuves. Sīles otrajā dziesmā 
komēdija pazuda pavisam.

Tāpat skatītājos cerības uz jokiem izraisīja Jura Vanaga (pianists) uznākšana ar 
svečturi un nebeidzamā nošlapu kārtošana, kamēr Rūtas Šķobes-Zvirbules Fantoma 
dziesmas sniegums jokus pilnīgi noliedza. Operas fantoma dziesmas bija reklāmā 
solītais pārsteigums (pirmo reizi latviski un aiztaupot sidnejiešiem ceļa izdevumus 
uz Melburnu).

Sākuma pavadījums bija par skaļu, noslāpējot dziesmas vārdus, bet drīz vien 
klavieres un balss atrada pareizo līdzsvaru, un dziesmas saņēma pelnīto atsaucī-
bu. Paliek vienīgi jautājums, cik daudz gadskārtējo latviskās kultūras apliecinājumu 
papildina tik plašs atbalsts un reklāma Loid-Veberam, kurš, liekas, jau tīri labi bez 
tās var iztikt un kura darbus mēs varam nepārtraukti (daži teiktu – nebeidzami) 
klausīties angliskā atskaņojumā.

Mums pār muzikālajiem priekšnesumiem nebija nekādas kontroles.
Recenzente nepiemin manus trobeļus ar Sīli, kas nebija laikā saģērbusies savai 

42. KD programmas vāka zīmējums.
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Karmenas ārijai. Es piesaku Sīli – šī nenāk ārā no ģērbistabas. Es piesaku otreiz 
– Sīles nav! Eju atkal uz skatuves un piesaku Sīli trešo reiz – beidzot! Viņai bija 
austrāliešu pianiste. Es viņai saku: Tagad es saprotu, kāpēc Hitlers šāva čigānus!

Maranas ansamblis ietekmēja ar savu profesionālismu, īpaši nobeigumā sniegtā 
dziesma, kas bija raksturora kā “Viktora Silvestra mūzika”. (Tikai piemērota Sv. Sil-
vestra pievakarē.) Mūzikālajā sniegumā par sēņošanu mežā ar putnu un mežu skaņu 
imitācijām, cilvēku balsīm un instrumentālu pavadījumu Marana mūsu priekšā uz-
būra mini-lugu. Patika viņu drošā, satīriskā pieeja, pat folklorai (Igauņu dejā). Nav 
šaubu, ka Marana apzinās folkloras dziļo vērtību, bet viņi arī apzinās, ka šī vērtība 
nav saglabājama nebeidzamā sastingušā svinīgumā.

Valts Pūce arī pavadīja sarīkojuma teksta salicējus, teicējus un pieteicējus Liju 
Veikinu, Uldi Siliņu un Juri Zemīti satīriskajā dziesmā par dolāriem, mārciņām, 
frankiem un līrām, kuru īpašniekiem šodien Latvijā “visi vārti vaļā veras, bet tie, 
kam tikai rubļi ķešā, lai tālāk staigā bešā”, ar brīdinājumu beigās, ka pat Svētais 
Pēteris tos var aizraidīt no debesu vārtiem. Te, tāpat kā dažā Maranas sniegumā, 
Raibais sarīkojums tuvojās polītiskā kabarē stilam.

Sarunās un monologos Veikina, Siliņš un Zemītis bija savā elementā. Lielu 
skatītāju piekrišanu guva Austrālijā dzīvojušā brāļa (Zemīša) pa pusei angliski rak-
stītā vēstule māsai Latvijā (Veikinai) līdz ar viņas pa pusei krievisko atbildi, kas iz-
raisīja komiskus rezultātus, bet reizē arī atgādināja jaunās “valodas plaisas” radīto 
problēmu nopietnību.

Pelnīti jautra skatītāju atbalss bija Lijas Veikinas kora dāmu monologam: “Ko 
tas Veikerta kungs no manis grib, pusmūža sievietes? Prasa, vai es soprāns vai alts? 
Es dziedu no sirds un dvēseles.” Pēc tam cerība, ka Brisbanē būs labāk. (“Tur tā 
darīšana pavisam maziņa – tur notis nemaz nedrukāšot.”) izraisīja skaļus aplausus. 
No tēlojuma viedokļa Veikinas kora dāma bija lieliska.

Bija arī daži aizķērumi, ne visi plānoti (Aha, te ir runa par sasodīto čigānieti!), 
taču tie izdzēsa formalitāti un piešķīra draudzīgu, mājīgu noskaņu (Draudzīgu!? Es 
biju gatavs Sīlei apgriezt kaklu!), kas šādiem sarīkojumiem labi piederas.

Izklīdām Sidnejas karstajā Vecgada pievakara saulē uzjautrināti un atsvaigoti, 
gatavi stāties pretī 1993. gadam! (Rodžere I. Sākot ar beigām. AL, 1992. g. janvārī) 

Valts Pūce – ieprecēts rads ar savu otro pusi bija apmeties pie manis. Es vedu 
viņus mašīnā uz balli, kur Marana spēlēs. Valts vēl pa ceļam raksta notis polonēzei. 
Es uz balli neeju. Vismaz pēdējo vakaru 1992. gadā jāatpūšas.

ŠISTASITNEKAS

SLT uzved manu bērnu lugu Šistasitnekasšurturitnekur. Šoreiz gandrīz visi aktie-
ri ir mūsu jaunie. Anita Apele par uzvedumu AL raksta:

SLT jaunākais iestudējums ir U. Siliņa luga, kuras nosaukumam ir 26 burti: 
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“Šurturitnekuršistasitnekas”. Nosaukums ir mānīgs, jo izsaka domu it kā lugā nekas 
īpašs nenotiktu. Tā tomēr nav. Lai gan luga ir domāta bērniem, tajā kopā savīti 
mīlestības, greizsirdības, nozieguma un viltības pavedieni. Varētu teikt, ka visas tās 
cilvēka emocijas, kas tik labi pazīstamas dažādu operu sižetos, ir sastopamas arī 
šai U. Siliņa lugā. “Tā ir luga, kas vairāk mērķēta lielajiem nekā mazajiem, jo nav 
centrālās figūras, ko bērni iemīl, dzīvo līdzi, un ko apdraud visādi nelieši.” Tā par 
“Šurturitnekur” pirms 23 gadiem rakstīja Aleksandrs Zariņš.

Kārlis Freimanis tai pašā laikā izteicās, ka “šī luga ir Siliņa protests pret visu, 
kas kavē brīvu, atraisītu spēles prieku.” Taisnība bija un ir abiem rakstītājiem, jo 
luga domāta kā lielajiem, tā it sevišķi mazgadīgajiem skatītājiem, kuri ar prieku 
un interesi sekos raibajam dzīvnieku baram skatuvē, ļaundaru ķeršanai, jautrajām 
dzīrēm un citiem fantastiskas spēles notikumiem. Lugas teksts ir tik brīnišķs, ka tas 
aktieriem dod lielu spēles prieku, pārnesot viņu sajūsmu arī skatītāju rindās. Teksts 
viegli “ieķersies” bērnu ausīs un radīs prieku un jautrību lielajiem.

Siliņa stils ir visai līdzīgs asprātīgā pantu meistara Alberta Kronberga devu- 
mam gaišajās un priecīgajās grāmatiņās “Sprunguļmuižā gada tirgus”, “Mazais ga- 
niņš”, “Jērādiņa”, kuras pieaugušiem tikpat tuvas kā bērniem. Daudzas no  
Kronberga joku rindiņām mums iespiedušās atmiņā vēl pēc daudziem gadiem. (...)

Tādas “lipīgas” rindiņas ir arī U. Siliņa priecīgajā bērnu lugā.
Kāds aktieris, kas 1969. gada izrādē spēlēja boksera Auna menedžera Koalas 

lomu, bet šoreiz, veselības kavēts, uz skatuves nebūs, tomēr bez minstināšanās spēja 
noskaitīt gausā Gliemeža tekstu:

“Es saku – reizēm uznāk man tāds vājums,
Ka nelīdz dakters, nelīdz zāļu krājums.
Jā, ko līdz manta, māja, bagātība,
Ja nav tā pati mīļā veselība.”
U. Siliņš nav lugā devis lomu nevienam cilvēkam, darbojas tikai dzīvnieki. Tādēļ 

tā būs zvērīga luga, bet zvēri neparasti ar to, ka tie ir visi Austrālijas dabā pazīstami 
dzīvnieki – veseli 35 (pat skudras, tārpiņi un citi). Bet, ka izrādes režisore Ilona Sau-
ka nav gluži Cecila B. de Milla kategorijā, tad viņa savā inscinējumā samazinājusi 
ansambli “tikai uz 33 dalībniekiem”.

Pirms 6 gadiem, rakstot par SLT pagaidām pēdējo iestudējumu bērniem “Emils 
un Berlīnes zēni”, A. Zariņš ievēroja ka “skatītāju omu uzlaboja arī novērojums, ka 
mūsu dilstošajā sabiedrībā joprojām ir ducis zēnu un meiteņu, kas labi runā latviski 
un ar interesi un prieku vēlas spēlēt latviešu teātrī.” Šai ziņā arī šodien daudz kas 
nav mainījies: no 33 ansambļa dalībniekiem 9 ir jaunāki par 16 gadiem, vienpadsmit 
jaunāki par 30 gadiem, un tikai 5 ir piedzīvojuši aktieri (kas neietilpst nevienā no 
šīm kategorijām). Divus interesantus izņēmumus tomēr vēl pieminēšu: vienu aktrisi 
inscinējums importējis no Melburnas, bet divus no Latvijas.

Sidnejas latviešu teātris nav ilgi rādījis lugu bērniem. Agrāk SLT repertuārā tāda 
bija paredzēta reizi gadā, kā “Maija un Paija”, “Sprīdītis” u.c. (...) Varbūt pēdējo 6 
gadu laikā mums pietrūcis spara un enerģijas ķerties pie tik lieliem iestudējumiem. 

Latvijas teātra ļaudis tomēr brīnas par mūsu uzņēmību un upurēšanos, veltījot 
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tik daudz pūļu un laika, lai sagatavotu lugu tikai 2 izrādēm un pie tam bez kādas 
atlīdzības. Mūsu atlīdzība ir skatītāju pilna zāle un tas, ka vēl pēc 40 gadiem un par 
spīti tiem pesimistiem, kam patika gausties, ka latviešu sabiedrība trimdā ilgi ne-
pastāvēs, mums aug paaudzes un paaudzes jaunu, spējīgu latviešu. (Apele A. Zvērī-
ga luga. AL)

Ko par izrādi saka kritiķe? Nu visu labu, visu labu, kā kritiķiem pieklājas to darīt, 
ja viņi tikai paši to atcerētos.

I. Rodžere AL raksta:

Šurturitnekuršistasitnekas – Ulda Siliņa luga mazajiem un lielajiem SLT iestudē-
jumā 11. un 12. aprīlī. Režisore Ilona Sauka.

12. aprīļa izrādē pirmās 3 skatītāju rindas Sidnejas latviešu namā bija kuplas ar 
bērniem. Paši mazākie, protams, sēdēja pirmajā rindā uz piemērota lieluma krēsli- 
ņiem. Arī skatuve bija bagāta ar bērniem: vesela rinda pavisam mazu pelīšu, tauriņu 
un kāpuriņu ar lielu nopietnību sekoja skaistās dejas skolotājas Lairas Lairasputna 
(Ivetas Rones) instrukcijām. 

Kā dzīvē un “nopietnās lugās” arī šeit nesasniedzamais bija galvenā tēma, šinī 

Šurturitnekuršistasitnekas 1992. g. SLT izrādes programma.
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gadījumā Gvido Gliemeža (Jāņa Grauda) neiespējamā mīlestība uz skaisto Lairu. 
(Ja nu es uzdrīkstos mazliet pamaisīties pa starpu dārgās recenzentes rakstam, tad es 
cerēju, ka viņa manu nākamo lugu nenopļaus. Nopļāva gan kā Div‘ pļaviņas, bet tas 
ir atkal cits stāsts)

Lyrabird (Lairas jeb Lirasputns) ir viens no Austrālijas pazīstamākajiem putniem 
ar brīnišķīgi skaistu asti. (Tā ir tikai vīriešu kārtas putniem, protams un lieliskām 
spējām atdarināt dzirdētās skaņas, piem., zāģa troksni. Viņu brūtēšanās dancis ir ļoti 
skaists. Piedošanu, Inta!)

Kā Gvido savu “nesasniedzamo” tomēr sasniedza, bija viena no lugas satura 
vadlīnijām. Otrā bija briesmīgo laupītāju Bērtuļa Dingo (Zintas Haringtonas) Fe-
liksa Žurkas (Laimas Kārkliņas) un Alberta Krokodiļa (Anitas Apeles) un Melnās 
Čūskas (Lias Mirovicas) apņemšanās aplaupīt banku pilsētā. Tāds pasākums nelikās 
grūts. Pilsētas iedzīvotāji bija aizņemti ar ikdienu un tirgošanos un arī gatavojās uz 
ceļojošās operas ansambļa izrādi slavenā (un pašslavinātā) dziedoņa Enriko Zaļās 
Vardes (Ivara Apeļa) vadībā.

Vēl tālāk ir jāpaskaidro, ka par kārtību pilsētā atbildēja komisks duo: kārtībnieks 
Bruņurupucis (Martons Marosčekijs) un pats prefekts Meža Cūka (Juris Zemītis). 
Šādas pretestības apstrādāšana tik slaveniem ļaundariem likās vienkārša lieta. Bet 
arī šeit “neiespējamais” piepildījās. Labais (un mīlestība) uzvarēja.

Vienotāja starp raibo un krāsaino dzīvnieku pilsētu un skatītājiem bija pasa-
ku Laumiņa (Ina Grīnberga). Lai gan viņa nevarēja darbībā tieši iejaukties un 
varēja pievienot tikai savas asaras līdzjūtībā Gvido neizteiktajai mīlestībai un 
draiskulīgākos dzīvniekus apsaukt, tomēr viņas klātbūtne kā mazajiem, tā lielajiem 
skatītājiem bija nodrošinājums, ka viss beigsies labi.

Dzīvniekiem bija pašiem jāizstrādā savs liktenis, jātrisina savas kļūdas un jāiz-
kļūst no kļūmēm. Viss tas tika paveikts rīmētos pantos Ulda Siliņa bieži asprātīgajā 
tekstā (…malciņu Bakardi/ mums darīšana ir ar ļoti slimu vardi) ar lielu piedevu 
humora un dažiem pilieniem baismu.

Citādākā pasaulē būtu grūti iedomāties, ka operas ansambļa trīs meistari, dzie-
doņi Tusnelda Emu (Kristine Ātrena), Leopolds Sienāzis-Sienāžinskis (Lia Mirovica) 
un Zaļa Varde būtu tik labi satikuši. Arī romance starp Gliemezi un Lairasputnu dotu 
garāku pauzi nekā tā starp pūci un kaķīti (pazīstamā angļu rīmē) bet raibā skatuves 
darbība tādām šaubām neatstāja vietu. Zvēri, tārpiņi, taureņi, kāpuri, zirneklīši, 
ērces, peles, putni mazajiem skatītājiem par prieku bieži plūda parastajā skatuves 
robežām pāri, lai tos iesaistītu savā pasaulē.

Visjautrākos momentus publikai sagādāja Meža Cūkas un tā palīgu Bruņuru-
puča un Vombata (Andras Rones) dzīšanās pa ļaundara pēdām. Tā radīja pārpratu-
mus un deva skrotīm pilnas bikses pašam prefektam, kad to aiz pārpratuma noturē-
ja vispirms par sēni – ko Skolotāja (Gunta Graudiņa) ar palielināmo stiklu rūpīgi 
nopētīja – un tad par Melno Čūsku.

Jura Zemīša Meža Cūka komiskā elegancē apvienoja naivumu ar pašpārliecinātī-
bu, kas sniedzās pat līdz baltajiem cimdiem. Viņu atbalstīja Martons Marosčekijs. 
Labus komiskus tēlojumus sniedza arī Andrjū Grīns boksera Auna lomā un Guntas 
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Graudiņas Pūce.
Cita starpā izcēlās Kristīnes Ātrenas Tusnelda, kas ar Vāgnera Brunhildas šķēpu 

un ragiem pārņēma kontroli pār skatuvi un visiem ļaundariem lugas pēdējā skatā. 
Jauka notēlota bija visa Peļu ģimene (Jānis Ronis, Sarma Upeniece, Dainis Kar-

nups, Laima Kārkliņa), kas Kiras Ķirzakas (Lindas Ozeres) viesnīcu pārvērta par 
“peļu šoseju” un ar savām trokšņainajām svinībām traucēja operdziedoņa miegu; 
labi iederējās viņu jautrā dziesmiņa (protams) par peli un kaķi. Mazā lomiņā uz-
manību saistīja arī Vairas Dortiņas labvēlīgā Peļu Mīle.

It sevišķi labi notēlots bija Laimas Kārkliņas Felikss Žurka, plati smaidīgs un 
stulbs, nevainojami piemērotā kostīmā, beigās paceļot rokas ar neaizmirstamo rin-
du: “Es padodos, es esmu dumjš!” 

Raksturojuma ziņā vispilnīgāk realizēta bija Lijas Mirovicas Melnā Čūska. 
(Latviešu teātra apmeklētāji spilgti atcerēsies viņas “monsterīgo meiteni” ALT  
iestudējumā “Spoži sarkans autobuss” 1991. g. Teātru festivālā). Mirovicas skatuves 
kustībās paužas iespaidīgs vieglums un (kad pienākas) arī neuzbāzīga izveicība; 
viņai ir ļoti izteiksmīga seja – dāvana katram aktierim. Ir arī vērts pieminēt, ka viņas 
Leopolds Sienāzis-Sienāžinskis (daudz mazākas lomas robežās) bija tikpat uzmanīgi 
notēlots kā galvenā ļaundara raksturojums. Ceram šo jauno aktrisi biežāk redzēt uz 
Sidnejas latviešu teātra skatuves.

Mārtiņa Koškina daudzpusīgās dekorācijas viegli piemērojās visām lugas 
prasībām. Tās labi atbalstīja Jāņa Grauda un Reiņa Grauda gaismas. Mārtiņš 
Koškins pelnījis arī lielu uzslavu un apbrīnu kostīmu zīmētāju lomā. Viņa izdoma 
likās nebeidzama. Tāpat liela skatītāju pateicība visiem kostīmu darinātājiem (Ani-
tai Apelei, Guntai Graudiņai, Mārtiņam Koškinam, Intai Štubei) (...)

Intervēti izrādes starpbrīžos, mazie skatītāji pēc īsas kautrēšanās vienbalsīgi un 
ar mirdzošām actiņām atzinās: patīk. Vislabāk bija patikusi Meža Cūka. Tā tad – vēl 
viena uzvara taisnībai un kārtībai – un Sidnejas latviešu teātrim. (Rodžere I. KAD 
MEŽA CŪKA ATBILD PAR KĀRTĪBU. AL, 1992. g. janvāris) 

Pāris vārdus vēl par SLT uzvedumiem 1992. gadā. 32. Austrālijas latviešu teātra 
festivālā SLT piedalās ar A. Aikborna Esiet pazīstami. Režisors K. Gulbergs, de-
korators J. Grauds. Bez K. Gulberga ansamblī darbojas J. Cečins, A. Zvirbule un 
L. Veikina. Sniegumu Adelaidē recenzente L. Kukure AL raksturo diviem vārdiem: 
Brīnišķīga izrāde!

ALT piedalās festivālā ar G. Priedes Nakts pirms mājām. Režisors G. Klauss, 
dekorators J. Puika.

ALTA uzved M. Zīles Visi ceļi ved uz Pločiem. Režisore un dekoratore I. Puide.
Ar M. Zālītes Pilna Māras istabiņa un A. Apeles dziesmu un rotaļu sakopojumu  

Skola kā nekad! SLT uzstājas Kultūras dienās Sidnejā.

***

2. maijā man raksta Ģ. Nagainis:
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Sveiciens no Latvijas Televīzijas! Raksta Jums režisors Ģirts Nagainis. Savu-
laik 1990. g. vasarā lūdzu Jūsu atļauju iestudēt “Vēstules no dzimtenes”. Dažus 
mēnešus vēlāk mani ievēlēja par TV teātra galveno režisoru, un man bija jāgādā 
par latvisku repertuāru. Pats taisīju A. Dziļumu un A. Eglīti, bet Jūsu darbu uzticēju 
kolēģei Dainai Dumpei. Kāds ir rezultāts, to Jūs varat redzēt videokasetē. Skatītāju 
atsaucība ir ļoti liela, Dainai uz šādiem darbiem ir viegla roka. Pats šogad gatavo-
jos uzņemt videofilmu par Zentas Mauriņas dzīvi. Taču Jūsu daiļrade man ir tuva un 
ceru, ka varēšu iestudēt kādu Jūsu lugu. “Vēstules no dzimtenes” pirmizrāde notika 
9. aprīlī. Kādi ir Jūsu iespaidi?

Jūsu Ģirts Nagainis.

Mani iespaidi? Es par uzvedumu nebiju pārliekā sajūsmā. Sāku reiz par to 
runāt ar Skaņu Jāni, un viņš man uzbrēca: Viss bija labi! Ko tu piekasies! Arī Ai-
vars Makarovs sacīja, ka bijis labi. Bet es neesmu ne Jānis, ne Aivars, es esmu  
Uldis un visiem Uldiem, ko es pazīstu, ieskaitot mani, latiņa ir nolikta stipri augstu. 
Pirmām kārtām: vēlos redzēt pirmo mīlētāju, respektīvi Aigaru, augumā lielāku nekā  
komisko tēlu Volfgangu.

Visā uzvedumā es pamanīju tikai vienu neveikli izkārtotu, faktiski neizkārtotu 
situāciju. Mani pārstedza U. Dumpja spekulanta Mitriķa lomas traktējums. Varēja 
jau arī tā, bet tas nebija mans Mitriķis. Protams, Uldis ir labs aktieris un no savas 
lomas neizkrita. Mani galīgi neapmierināja šoferis Bīriņš (nevaru atcerēties aktiera 
vārdu!). Viņš vienkārši haltūrēja! Es viņu redzēju kādā citā lugā uz Nacionālā teātra 
mazās skatuves, un viņš bija labs. Bet te!

Es šo lomu biju speciāli rakstījis savam draugam J. Zemītim. Ar pirmo parādīšanos 
uz skatuves viņš dzīvoja smieklos un aplausos, un es jutos tik ļoti gandarīts. Šis 
Bīriņš man pat neizraisīja smīnu. B. Indriksoni, kura bija ļoti laba Amālijas lomā, 
es pirmo reiz satiku TZO ceremonijā pie fotogrāfēšanās, 2007. gadā. Par pārējiem  
spēlētājiem es neko sliktu nevaru teikt. Anne bija I. Rudolfa, viņas māte – mana laba 
paziņa H. Dancberga. Es pazīstu arī pārējos aktierus, bet viņu vārdi man acumirklī 
nedodas rokā.

Ar Ilzi Rūdolfu es izspēlēju joku. Krištopanu Aijai bija grūtības atgriezties Latvi-
jā no Austrālijas ciemiem, laikam Aeroflote prasīja pēc valūtas, kas viņai nebija. Mēs 
ar sievu Aijai samaksājam ceļu, un viņa man Latvijā atdeva ceļa naudu rubļos. Es 
nopirku 100 rozes un uzrakstīju Rudolfa Ilzei kartiņu. Sāku ar Virzas pantu:

Skatījos es mūžiem cauri,
Skatos šodien – viendaudz,
Karotāju nožņaudz lauri,
Mīlētāju roze žņaudz.

Tālāk rakstīju, ka esmu tikko iebraucis no austrumu frontes un labprāt viņu iz-
klaidētu ar varoņstāstiem utt. Parakstījos – Aigars (lugas varonis) un uzdevu savu 
(Siliņa) telefona numuru.
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Simts rozes Aigars lugā bija atsūtījis Annei. Lai Jūs labāk saprastu – aukle Amāli-
ja un mazā padsmitniece Inga raksta latviešu karavīriem uz fronti vēstules, ne savā, 
bet Ingas māsas Annes vārdā, pievienojot Annes fotogrāfiju. No frontes atvaļinā-
jumā atgriežas Aigars un, protams, grib Anni satikt. Tas rada problēmas, jo Anne ie-
priekšējās dienas vakarā ir saderinājusies ar Volfgangu. Anni pierunā nospēlēt mazu 
teātri, līdz tam laikam, kad Aigaram būs jāatgriežas frontē.

Ilzei tajā vakarā Nacionālā teātrī bija izrāde. Es atstāju rožu grozu pie dežuranta, 
un pats ar interesi gaidīju, kas notiks tālāk. Ilze man vēlāk stāsta: Man izrādē tāda 
maza lomiņa un pasniedz 100 rozes! Viņa bija man zvanījusi, bet tā kā es nebiju tūlīt 
nācis pie telefona, atviegloti nolikusi klausuli. Mēs satikāmies, kad es vedu Helgu uz 
pusdienām, un ielūdzu arī Ilzi.

MELNIE

Ir tik daudz rakstīts par aktieriem un tik maz par tehnisko personālu, t.s. melna-
jiem.

Vispirms par suflieriem. No 1951.–1992.gadam SLT ir bijuši 22 suflieri, no tiem 
21 dāma. Mūsu pirmā sufliere bija V. Pūces studijas audzēkne, vēlākā izcilā rakstur-
lomu tēlotāja V. Dūte. Izcili laba sufliere bija G. Krīva (suflējusi 11 uzvedumiem), 
diemžēl viņas dzīve beidzās pašnāvībā. Viņai seko T. Vītola ar 27, bet ķēniņienes 
godā ir L. Ceple ar 72 uzvedumiem. No gaismu meistariem kā pirmais jāmin vis-
pusīgais J. Grauds (78), tad V. Bikše (56), G. Bērziņš, U. Misiņš (25), R. Štubis (11), 
E. Ābelītis (10). Kopējais apgaismotāju skaits – 21.

Skaņu meistaru kopējais skaits ir 22. Visvairāk uzvedumos piedalījušies:  
O. Dombrovskis (35), J. Krastiņš (12), E. Liepiņš (7), R. Štubis (6) un I. Sveilis (4). 
Te nav minēti daudzie gaismu un skaņu meistaru palīgi.

Pie tehniskā personāla jāpieskaita 22 skatuves meistari: A. Siļķēns, O. Bobets 
(14), P. Svilāns (9), V. Aleidzāns (7), I. Līcis (4) u.c.

Atsevišķām izrādem bija nozīmēti vadītāji, starp viņiem daudz tajā brīdī neno-
darbinātie aktieri un Sp. Klauverts. Arī mans dēls Mārtiņš ir vienreiz piedalījies kā  
izrādes vadītājs.

Tērpu un kostīmu zīmētāji un gatavotāji, masku, apavu un rotu darinātāji ir bi-
juši pavisam 27. Vispirms jāmin drēbnieku meistars R. Bernhards (27), tad A. Ape-
le (23), T. Dzītare (19), V. Spoģe-Erdmane (17), H. Beļēvica (14), D. Spoģe (7), 
T. Vītola (4), A. Bormane (3), A. Lāce (1)

Visvairāk deju iestudējusi B. Apine-Klarka (20), P. Bernhards (4), I. Grāpe-
Karstiņa (3), E. & I. Zvirbuļi (2), A. & A. Fībigi (2), R. Ošiņa, I. Sauka-Brūvere (1). 
V. Vētras studijas audzēkņi piedalījušies 2 reizes.

Komponisti un aranžētāji: I. Līcis (40), M. Siliņš (8), E.Freimanis (5) u.c.
Starp atskaņotājiem pirmā vietā jāmin I. Šakurova-Rinna, J. Ķauķis (6),  

T. Dzītare (5), I. Līcis (4), J. Trumpmanis (4), E. Lucis (2), P. Peidža (2), A. Klauverte 
(1)
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Vokālisti: V. Līce, Z. Ābola, I. Jaunbērziņa, kapela C’est si bon, vokālie ansambļi 
Lets un Laikmets.

No dekoratoriem pirmā vietā ir J. Svilāns (28 uzvedumi), tad V. Aleidzāns,  
V. Spoģe-Erdmane, Dž. Krīvs ar 26 uzvedumiem, U. Āboliņš ar 17, J. Čečins ar 9 
un A. Budļevskis ar 8 uzvedumiem. Dekoratori un skatuves iekārtotāji kopā bijuši 
40, viņu starpā sastopami arī aktieru un režisoru vārdi, bez jau minetā J. Čečina,  
I. Sveilis, L. Veikina, E. Ķipste, A. Kariks, I. Rehbauma, J. Grauds u.c.

Dramaturgi: K. Freimanis (10), L. Zemgale (4), H. Kaupmanis (2) un K. Ābeltiņš 
(2)

VIŠĶOS

Uz Višķiem! Vieta, kas pilnīgi pārmainīja manu dzīvi. Lai man nebūtu jāizgudro 
riteni par jaunu, es citēšu gabaliņu no manas grāmatas Ko nu, Andriev, dzērājam 
dzērāja valoda:

Savu karjeru 3x3 kustībā es uzsāku pašā pirmajā Austrālijas nometnē Birrigajā, 
1983. gadā, kur biju teātra ievirzes vadītājs. Vēlākās Austrālijas nometnēs mans 
darba lauks bija avīzes Tauriķis (Tauriķis – dzeramais rags) redaktors. Es arī ie- 
dibināju tradīciju, ka avīzei jāiznāk katru dienu. Nu pilnīgs muļķa desa! Kamēr citi 
līksmojās, es sēdēju redakcijā un taisīju avīzi.

Šo posteni man piedāvāja arī Žugova Jānis viņa vadītā 3x3 nometnē Višķos. Ak, 
Višķi, Višķi! Neaizmirstama nometne tāpat kā Birrigaja, bet pavisam citu iemeslu 
dēļ.

Višķi nebija 3x3 nometne tradicionālā izpratnē, bet Latgales kultūras parāde. Un 
ticiet man, latgaļiem ir ko rādīt. Nometnes tēma bija Senās kāzas. Mēs taču pa īstam 
saprecinājām Somu pāri. Dzejnieks Antons Kūkojs bija vedējtēvs, Ināra Mukāne – 
vedējmāte. 

Praktiskās nodarbības sākās ar pūra darināšanu, cūkas kaušanu, alus brūvēšanu 
un tā līdz kāzu mielastam. Vienīgais, kur mēs nepiedalījāmies, bija jaunās paaudzes 
ražošanā.

2. augustā braucam Voldemāra Jansona mašīnā uz Višķiem. Vēl bez mums 
mašīnā ir abas Jansona meitenes – Ieva un Anda – un palienēta, pussalauzta rak-
stāmmašīna, visas trīs no Jansona biroja. Man pūrā līdzi nāk redaktora pieredze 3x3 
nometnēs, un šī ir mana 4. reize redaktora krēslā.

Kādus cilvēkus tad aicina strādāt pie nometnes avīzes? Nāk prātā tikai viena 
kvalifikācija – izteikta nenormālība. Kurš normāls cilvēks iet katru nakti pēc otra- 
jiem gaiļiem gulēt? Jūs teiksit, ka tā ir uzupurēšanās? Tā ir plānprātība!

Beidzot esam Višķos. Labas dienas šim, labas dienas tam, bet vispirmā kārtā 
Žugova Jānim. Austriķi ir labi pārstāvēti – Puķīši no Adelaides, Siksnas no Kan-
beras, Ausma un Valters Medņi no Sidnejas,viņa godība, šo rindiņu skribelētājs, 
varbūt, ka bija vēl kāds; no Kanādas “Diždancis” (manis dotais nekristītais vārds) 
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Zigis Miezītis, (laikam sieva nebija līdz), citus neatceros; no ASV pirmo reiz satieku 
abus Peniķus. Gundega vada keramikas ievirzi, ir arī vēl citi no štatiem, bet vārdi  
pēc tik daudz gadiem pagaisuši.

Man ierāda istabiņu ar balti saklātu gultiņu. Brīnišķīgi! Viens pats savā istabiņā 
un pie tam ar personīgām labierīcībām! Viens pats! VIENS PATS!?!

Es pārnāku naktī mājās no “nīkšanas”, un pēkšņi prusaki sāk nākt ārā no visām 
šķirbām, pat no spilvena pārvalka – simtiem! Tik lieli kā Višķu zirgi! To nakti sēdēju 
pie galda un rakstīju, pa reizei slepkavodams rāpuļus, kad tie sāka par daudz māk-
ties virsū. Ja es guļot būtu atvēris muti, tad vēl šodien būtu pilns ar tarakāniem. No 
rīta aizstreipuļoju uz redakciju un tur pie galda aizmigu. Atlikušo nometnes laiku 
īrēju istabiņu ar virtuvi privātmājā. Bet, kad sabrauca nometnieki, tos ievietoja arī 
manā, prusaku apsēstajā stāvā. Cik zinu, tad neviens nesūdzējās.

Redakcijā, ieskaitot mūsu salauzto “verķi”, ir divas rakstāmmašīnas un mazs, 
padusē bāžams kopētājs, kas strādā kā zvērs un būtu ņēmis pretīm pat tualetes papī-
ru. Kur tu šodien tādu izturīgu mantu atradīsi? Mums ir datori, digitālās kameras, 
daudzfunkcionāli kopētāji, kas reizē izmazgā arī veļu, un apstājas pie katra mazākā 
nieka.

Redakcijā par mašīnrakstītāju strādā Inga Leitāne, jauna, šmauga un izskatīga 
jaunava, cik atceros, viņa tad gaidīja savu pēdējo atvasi. Es droši vien biju viņu 
saticis Daugavpilī 1990. g. turnejā, kad Inga bija Žugova Jāņa sekretāre, bet tā īsti 
viņu atceros tikai no Višķiem.

Bildes zīmē Vilnis Bulavs un Olga Ožibovska. (Mums pie pārrakstīšanas laikam 
izpalīdzēja arī Jansona meitenes.)

Man šķiet, ka pirmo reiz Višķos satiku dzejnieci Rancāna Annu. Man bija cerības, 
ka viņa paliks strādāt redakcijā, bet Anna laikam nosprieda, ka ar diegiem nav arša-
na. Mūsu izdevums saucās “Sviļpaunīks”.

Teātra nozari vada Nauris Klētnieks, ko pazīstu no 1990. gada. Viņu atbalsta 
aktrise Dzintra Klētniece un meita Kristīne.

3x3 Padomes priekšnieks ir Gulbja Jānis. Man tā kā palicis atmiņā, ka uz at-
klāšanu mēs braucām pajūgos. Zirgi un rati bija noīrēti no netālu esošās zirgu fer-
mas, kopā ar uniformētiem kučieriem.

Gabin Jesups svotus joja
Meklēt klotu gulātōju,
Gulātōju, mīleitōju,
Atslēdzeņu globōtoju –
Kōzas, kōzas byus!

(Antūns Kukojs) 

Antūns, dzejnieks un folkloras ievirzes vadītājs ir interesants vīrs, ar lielu zobu 
deficītu, ko gan viņš nākamos gados izlabo un izskatās itin normāli. Es viņu intervēju 
par gaidāmo kāzu uzvedumu. Tas ir un nav uzvedums, jo taču “kōzas, kōzas byus!”
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Divi jauni cilvēki – Dainis un Gunta – ir palienējuši sevi un savu lielo dienu, lai 
mēs varētu izsekot soli pa solim Latgales kāzu tradīcijām. Kā viņš to dabūjis gatavu, 
jo kāzas taču ir ļoti privāta lieta?

Antūns man stāsta, ka no sākuma bijis padomā kāds cits pāris, bet ar to sarunas 
izjukušas. Norunājuši ar Žugova Jāni, ka nav ko mocīties – jātaisa teātris. Sarunāta 
vedējmāte un gandrīz sarunāts kāds vīrs, kas labi iederējies vedējtēva lomai, bet tad 
Antūns ieprasījies, vai viņam varbūt neesot dēls?

– Jā ir.
– Neprecējies?
– Neprecējies.
– Vai viņam līgava ar ir?
– Ir gan.
– Kad tad būs kāzas?
– Nākamgad.
– Vai viņi negribētu kā brūtgans un brūte piedalīties uzvedumā?
– Nu ejiet un runājiet.
Abi piekrituši. Bet tad Daiņa vectēvs ievietots slimnīcā un lūdzis, lai mazdēls 

salaulājas jau šoruden. Vecāki teikuši: Ko tur ar teātri, lai līkst pa ritīgam!
Antūnam nu piekritusi vedējtēva loma. Viņš esot bijis par vedējtēvu gan uz 

skatuves, gan filmā, gan 23 reizes dzīvē. Viņš domā, ka viņm ir laba acs, un ka Gunta 
Pilskalna un Dainis Soms paliks kopā. (Tiešām, Antūn, tava redze ir bijusi 10 no 10)

Kāzu viesi līgavai – 20, līgavainim – 20, vedējtēvam – 250 (mēs).
Kas vēl? Apdziedātājas būs Višķu sievas no Līknas ciema. Mēģinot ikdienas, 

jo baidoties, ka tik kas nesamežģās. Nu, ja sajūk, sāksim no gala, saka Antūns. Zir-
gam ir četras kājas un tas tāpat paklūp. Cilvēkam tikai viena mēle, vai tā nevar 
samežģīties?

Atradu mazu artiķeli, ko biju rakstījis Barrigai Bazūnei ar pseidonīmu Bonifacijs 
Pāvulāns. Temats – kāzas.

Uz kāzām jāriktējas jau labi iepriekš, vēl pirms goda vārtu celšanas un mičošanas. 
Ir ļoti svarīgi vispirms sarunāt brūti. Brūtei ir jādāvina kaut kas pūram. Var dot visu 
ko, kas pašam nepatīk, jo brūte to tāpat atdos projām loterejai.

Kāzas jādzer trīs dienas un trīs naktis, pēc tam jāņem slimības dienas. 
Ar paražām ir jāuzmanās, jo tās var ievainot. Kādreiz lika laulības gultā cirvi ar 

kātu uz augšu, ne vienmēr ar labām sekām.
Tautiska paraža ir arī matu plēšana,kas notiek tūlīt pēc tam, kad saņemts kāzu 

rēķins. Precēsimies tautiski! Kas nezina kā, lai raksta Bonifācijam Pāvulānam.

***

Nu re! Inga Leitāne man raksta, ka viņa Višķos gaidījusi savu ceturto atvasi, un 
es viņai pilnīgi piekrītu, ka mans lietotais adjektīvs šmauga nav bijis vietā. Jauna un 
izskatīga paliek kā rakstīts.
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Avīze pamazām aug biezumā un līdz ar biezumu aug arī kļūdu skaits, bet mums 
pieder monopols, un mēs to varam atļauties. Gundegu Peniķi, bez viņas atļaujas 
un personīgajām mantām, mēs bijām pārcēluši no ASV uz Kanādu. Sviļpaunīkā tas 
atzīmēts tā: 

Gundega Peniķe avīzes redaktoram: Es neesmu no Kanādas, bet no ASV.
Redaktors: Mēs tev to piedosim.
Nometnes rīts sākas ar rīta vingrošanu, bet tā nav populāra. Daži domā, ka tā ir 

par agru, un ka to vajadzētu rīkot tūlīt pēc vakariņām.
Kas bez atklāšanas pirmajā dienā vēl notika, pagaisis no atmiņas. Atceros nīkšanas 

telpas. Zemi griesti, koka galdi, lieliska atmosfera. Tiek dziedāts, runāts, dancots un 
vēl šis tas. Atpakaļ uz saviem apartamentiem. Prusaku nav! Hip, hip, urrā!

3. augusts.

Ievirzes darbojas pilnā sparā. Pats pirmais posms seno kāzu ciklā ir pūra darināša-
na, nevar jau pie vīra iziet tukšām rokām. Alu arī nevar izbrūvēt vienā dienā. Kaut 
kad nedēļas sākumā es uzstājos ar humora programmu.

Vakarā ugunskurs kā par brīnumu nav pulcinājis visus nometnes dalībniekus. 
Pūtējorķestris pūš gan valšus, gan polkas un fokstrotus, bet dancotāji ir galvenokārt 

Višķu 3x3 nometnes rīkotāju pateicības raksts Uldim Siliņam.
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bērni. Pieaugušie mielojas ar pelēkajiem zirņiem, pīrāgiem un alu, kas no mucas tiek 
liets spainī, no spaiņa – lielā krūzē, no lielās krūzes – mazās krūzēs un visbeidzot – 
vēderā. No stutkokiem sasliets milzīgs ugunskurs, ko svinīgi aizdedzina ar palienē- 
tiem sērkociņiem 3x3 Padomes locekļi, asistējot lielam bērnu baram. Nīkšana.

4. augusts.

Cita starpā izbraukums ar zirgiem uz Virognes kalnu. Ratos sēd priecīgi sa-
traukti bērni un viena otra mamma ar. Izumruds (Smaragds), Dzintars un Proļotka 
(Lidojums) savu misiju pilda ar vislielāko pienākuma sajūtu. Proļotka jāj pa priekšu 
un izlūko ceļu, Dzintars un Izumruds velk ratus. Mazs gabaliņš no Latvijas tiek  
nesteidzīgi apskatīts.

5. augusts.

Pēc karstās vakardienas rīts atnāk vēss un patīkams. Brokastīs mūs sagaida  
skaistas Latgales meitenes zilās blūzēs, pelēkos svārkos un pienes ēdienu; kad esam 
aizgājuši, novāc galdus un padara virtuves melnos darbus. Viņas ir laipnas. Kā sa-
tiksmes lidmašīnas stjuardeses, viens no ārzemniekiem piezīmē. Meitenes ir Višķu 
Lauksaimniecības tehnikuma audzēknes. Nīkšanas telpā vakaros strādā atkal cita 
komanda.

3x3nieki ir klāt arī pie cūkas kaušanas. Aija: Tu zini, mammu, mēs tur bijām tikai 
trīs sievietes, un tas nemaz nebija tik briesmīgi. Cūka pat neiepīkstējās, kad viņai 
dūra tieši sirdī. Un iekšas! Es nekad nedomāju, ka cūkai tik daudz iekšā. No asinīm 
taisīšot desas. Un tad lauza kājas nost, ka krakšķēja vien. Ar cirvi – klaukt – un 
gatavs.

Aijas mamma izteikusies, ka viņai ne prātā nebūtu ienākusi doma, ka meitas 
aicinājums dzīvē varētu būt cūku slaktēšana Latgalē.

6. augusts.

Es pats nezinu, kāpēc es sev uzkrāvu šo krustu – rakstīt reportāžu par siera 
siešanu un maizes cepšanu.(Kōzas, kōzas byus!). Ko es zinu no siera siešanas? Man 
gan ir pilnīgi skaidrs, kas ar to jādara, kad siers ir sasiets.

Kad es ierados Kursīšu mājās, priekšā jau bija Latgales latviskās virtuves mā- 
cekļi, kurus pa mazo namiņu komandēja Kursīšu māte, un ziņkārīgie. Elenora 
Kursīte ir maza, apsviedīga un mutīga sieva ar sirdi sildošu smaidu. Smaida mute, 
smaida acis, reizēm mazliet šķelmīgi. Karsts. Ļaužu kā mudž. Uz plīts liels katls ar 
pienu. Uz galda trauks ar biezpienu un ķimenēm. Kursīšu māte nepaliek nevienam 
atbildi parādā. Ja man jādomā par Latgales saimnieces prototipu, tad tā ir mūsu šīs 
dienas mājas māte.

– Cik jāliek olu?
– Jo vairāk, jo labāk. Kursīšu māte gan tūlīt steidzas piemetināt, ka uz 10 kg 
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miltu jāliek 20 olas. Olas pievienojas biezpienam bļodā.
– Kur dabū olas?
– Par blatu.
– Kā ar sviestu? Nav jāliek?
– Sviestu ne!
– Ne?
– Nē. Jūs pie saņemšanas taču ēdāt? Nebija garšīgs?
– Bija.
– Nu, kurš maisīs?
Par maisītāju piesakās Anna Gobzine no Kuldīgas.
– Pa priekšu ar karoti, tad ar rokām!
Anna iebrauc ar rokām bļodā.
– Kur jūs cepat pīrāgus?
– Pīrāgus uz elektriskās plīts, maizi lielajā krāsnī.
Labs ir, visi uz maizes cepšanu!
Mēs pametam nabaga Annu līdz elkoņiem iegrimušu siera bļodā, un dodāmies kā 

zosis saimniecei pakaļ uz virtuvi. Virtuvē liela podiņu krāsns un podiņu plīts. Lielā 
koka spainī rūgst maizes mīkla. Iebraucam ar pirkstiem mīklā un garšojam. Labs 
skābums. No viena spaiņa iznākšot četri kukuļi. Četri kukuļi? Mans Dievs, tad nu tie 
gan būs kā zirgi.

– Kurš mīcīs?
– Es nē! Es esmu žurnālists.
Piesakās Dīvs Reiznieks. Apsien priekšautu. Gatavs cīņai!
– Māmiņa un vecmāmiņa vienmēr pirms mīcīšanas pārmeta krustu.
Kursīšu māte ieber no trauka miltus un rāda kā jāmīca. Uz TV operatoru, kas ar 

savu kameru gandrīz iebraucis miltu spainī:
– Jums nav ko darīt? Beriet miltus!
Beidzot Dīvs tiek pie mīcīšanas.
– Slapini rokas siltā ūdenī! Kad rokas būs tīras, būsi no mīcīšanas brīvs!
Dīvs ātri nonāk pie atziņas, ka šī nekāda vieglā pastaiga pa latvisko virtuvi nav. 

Mīcīšana ir smags darbs. Paša vaina!
Atpakaļ uz namiņu. Siers ir pazudis no bļodas un ielikts smalkā drēbē, citiem 

vārdiem, nokāsts. Kursīšu māte klāj ārā galdu,
Satieku pagalmā Intu Puķīti no Adelaides. Mēs praktiski esam kaimiņi – tikai 

1200 km viens no otra. Viņš man sāk stāstīt par melno pirti.
– Pagaidi, kas par melno pirti?
– Melnajā pirtī taču dara alu!
Alu! Melnā pirtī dara alu, un es te čamdos ap sieru un maizes abru! Drāžos prom!
Kur es paliku? Aha, pie alus brūvēšanas! Uz pirts sliekšņa satieku Kursīšu tēvu 

ar diviem iesalu spaiņiem rokās. Viņs ir garāks par Elenoru un klusāks. Ja runā, tad 
runā par lietu. Un atkal šī sajūta, ka tev ir darīšana ar labu cilvēku. Viņš mūs ar Intu 
pacienā no krūzes ar siltu iesala dzērienu. Tas reizē ir salds un rūgtens. Šorīt malti 
miežu asni un taisīts iesals.
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Ieejam pirtī. Mazgājamā vanna pilna ar šķidrumu, kas izskatās visai nepievilcīgs. 
Vannas izlietnē iebāzts salmu kušķis, kas darbojas kā filtrs. Apakšā spainis. Iztecinā-
to iesalu lies lielā koka kubulā un tad, kad būs atdzisis, mucā.

– Cik ilgi rūgs?
– Piecpadsmit līdz divdesmit četras stundas.
Es ātri rēķinu, cik dienas mums vēl atlikušas līdz kāzām...
– Sestdien būs gatavs.
Nu, ja Kursīšu tēvs saka, ka līdz sestdienai būs gatavs, es varu ar mierīgu sirdi 

braukt atpakaļ uz nometni.

7. augusts.

Debesis nemierīgas. Krievi dabūjuši benzīnu, un lidmašīnas lido tieši pāri tehni-
kumam.

Pēcpusdienā teātra mēģinājums un daudzi citi mēģinājumi. Arī es esmu angažēts 
Abrama lomai no Skroderdienām. Spēlējam atsevišķus skatus. 2. korpusa istaba pil-
na ar ozola vītnēm. Tas kāzām.

Vakara cēliens sākas ar Silvijas Silavas un Mini-popa koncertu un beidzas ar deju 
ansambļa Laima uzstāšanos. Pēc vakara dziesmas, nīkšanas telpa pilna kā mudž. 
Dzied A. Kapusts un S. Silava, pārējiem piebalsojot. Vēlāk ierodas Laimas kapela 
un iet vaļā dancošana.

Ap vienpadsmitiem Diždancis aicina mani pusnaktī uz pirti. Būšot arī Tupešu 
Jānis, Siksnas Arnis un vēl daži. Vienvārdu sakot, izmeklēta kompānija. Viss esot 
nokārtots. Pusnaktī Diždancis paziņo, ka pēršanās nenotiks. Kāpēc ne? Pirts aizde-
gusies. Nākot ārā melni dūmi. Tu taču esi viens nelaimes putns, es saku, Kur es tagad 
mazgāšos? Ar pirtsslotu pa ezeru?

Tas vēl nav viss. Krodziņā aptrūcis alus. Zigis nopircis pēdējo kasti! Nu johaidī! 
Viņš nodedzina pirti, nopērk visu alu. Kas vēl var notikt? Var gan, bet par to rītdien.

***

Man nav neviena Sviļpaunīka pie rokas, nav arī pieejama dienas kārtība. Tagad 
sēžu un lauzu galvu, kad bija noslēguma koncerts ar teātra izrādi. Teātra plakāts 
bija varens. Tekstu droši vien bija sadzejojusi Dzintra Klētniece, sievišķis ar lielisku 
humora izjūtu.

UNIKĀLA IZRĀDE UNIKĀLĀ TEĀTRĪ
ĀRZEMJU SUFLIERIS
PAZĪSTAMAS SKATUVES ZVAIGZNES UN SPĪDEKĻI
NOPELNIEM BAGĀTS REŽISORS
NEREDZĒTI MINIMĀLI KRĀŠŅŠ DEKORATĪVAIS IETĒRPS
UZPIRKTS RECENZENTS
IEEJA BRĪVA
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ATLIKUMS PAR LABU AUCEI UN PIČUKAM
UZ IZRĀDI TOMĀTUS UN OLAS LĪDZ ŅEMT AIZLIEGTS

Ansamblī bija arī pavecāka dāma no Amerikas ar diezgan pazīstamu vārdu. Ko 
viņa spēlēja nav vairs atmiņā, atceros tikai, ka viņa bija pārbijusies. Viņai kaut kas 
man bija jāsaka, bet stāvēja, kā Tomuļmātes vanniņas saturu norijusi. Visā savā 
skatuves mūžā es nebiju nevienu redzējis tādā pārbīlī. Nospēlēt jau nospēlējām, vai 
nav vienalga, kad?

8. augusts.

Šodien Višķos svinēsim kāzas! Neparasti kluss rīts. Tie, kas kāzu rītā nebija no- 
darbināti ar frizūras kārtošanu un balles tērpa gludināšanu, trijos autobusos brauca 
uz Daugavpili. Pie robežas ekskursantus sagaidīja policijas māšīna, kas, gaismām zi-
bot un sirēnai skanot, brauca pa priekšu, atstumjot malā citus braucējus, un pievēršot 
mums visas pilsētas iedzīvotāju uzmanību.

Agrā pēcpusdienā vedēji un jaunais pāris brauks uz Dzimtsarakstu nodaļu un tad 
uz laulībām Višķu baznīcā. Pēc pusdienām 3x3 padomes sēde, tirdziņš un izstāde. 
Vakarā kāzu mielasts!

Nometnē jaunais pāris, vedēji un tuvākie radi atgriežas īrētos pajūgos. Pa priekšu 
jāj uniformēta jātniece. Procesiju noslēdz pajūgs ar alus muciņu, kas jau uzlikta uz 
steķiem un, kā saka, gatava kalpot izkaltušām mutēm. Protams, ka vedējtēvs zina, ka pa 
ceļam būs aizsprosti, kuriem bez maksāšanas cauri netikt. Alus muca ir šim nolūkam. 
Ja man atmiņa neviļ, tad kāzinieku procesijai devās klāt budeļi, no kuru kliedzieniem 
karstasiņu zirgi sāka slieties kājās, un tiešām varēja notikt nelaime, ja bļāvēji nebūtu 
apklusināti.

Protams, ka nometnē pāri ceļam ir uzcelts aizsprosts, pie kura dežūrē divi jauni 
latgalieši, kas nebija nometnes dalībnieki. Kāzniekiem negāja viegli tikt aizsprostam 
cauri. Es nedzirdēju, kas tika teikts, bet vēroju abu jauno puišu ķermeņa valodu. Tā 
bija lieliska! Ikviens aktieris uz tādu varētu būt lepns. Sūtītā ziņa bija apmēram tāda: 
ar kādiem sūdiem (piedošanu, dāmas!) tu te mēģini atpirkties!

Beidzot kāziniekus izlaiž cauri šperei. Svinības var sākties.
Sēdam pie galdiem. Jaunais pāris ar tuviniekiem sēž centrā. Viss notiek, kā 

Antūns diriģē. Apsveikumu laikā arī man iespiež mikrofonu rokās. Es uz runāšanu 
nebiju gatavojies un nekas sevišķi oriģināls ārā no manas mutes nenāk.Tad cere-
monijmeistars pasludina, ka tagad brūti, piedošanu, jauno sievu drīkst lūgt uz deju 
neprecētie.

Zigis man saka: Nāc, iesim uzlūgt brūti!
– Vai tu esi apdauzīts? Dejo neprecētie! Tu esi aizmirsis, ka Tev ir sieva un divi 

bērni?
Zigis atmet man ar roku un iet uzlūgt jauno gaspažu. Neskatoties uz rupju tradī- 

ciju pārkāpšanu, jaunā sieva aiziet ar Diždanci dejot. Tā ir bauda skatīties, kā Zigis 
dejo valsi. Absolūta klase!



538

Līknas sievas sāk apdziedāšanos. Apdzied arī mani. Es tieku paķerts, izaicināts.  
Es pie sevis nodomāju: Nu, mīļās māmulītes, jūs vēl tādu kā Siliņu savā mūžā ne- 
esat sastapušas! Es pieceļos, nogrābju teicēju un nobučoju uz lūpām. Tas nu ir kas 
negaidīts! Redzu no acīm, ka viņa ir šokā, un apdziedātājas mani turpmāk atstāj 
mierā.

Ko vēlēsim Dainim un Guntai?

Sasēd liepiņa
Ar ozoliņu,
Mūžam sasēd,
Ne vienu dienu.

Vēlam viņiem to pašu – labi sadzīvošanu, ilgu mūžu, baltas dieniņas un dižu 
pulku mazu latgalīšu!

9. augusts.

Svētdiena sāksies ar jaunā pāra modināšanu, sekos saldās brokastis un šķinķoša-
na. Tad čigānu kāzas – kas tur precēsies, man, neiesvaidītam, nav zināms. Pēc tam 
nometnes izvērtēšana, krucifiksa iesvētīšana, nometnes slēgšana un skābu kāpostu 
galds. Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Ardievas un bučošanās, pa 
smieklam un pa asarai. Es aizbraucu iemīlējies Latgalē un latgaliešos.

***

Jāņus pirmo reiz līgoju Piesēnos pie Līgatnes. Piesēnu mājas ir trīsstūrī starp 
Gauju un Amatu, netālu no Ķūķu klintīm. Bijām kādi 20 Jāņu bērni. Līgo!

5. jūnijā es atstāju Austrāliju. Zīmogs pasē rāda, ka es Latvijā esmu iebraucis 
caur Somiju un Igauniju un atgriezies Austrālijā caur Kanādu un ASV 27. septembrī. 

Man bieži nav neviena cita pieturas punkta, kur esmu bijis un ko darījis, kā vecās 
pases, kāds avīžu izgriezums, vēstules un paša atmiņa. Kaut cik restaurēt manas 
ārzemju gaitas ir palīdzējusi Austrālijas pase. Tur ir emigrācijas departamenta 
ierēdņu iespiestie zīmogi, diemžēl, ne jau kādā sakarīgā kārtībā! Kur tik atrod kādu 
brīvu pleķīti, tā – blīkš – štempele iekšā un see you later, alligator!

Ja arī tēvamājas vairs nav, tad vismaz Latvija ir mājas plašākā nozīmē. Tur man 
jau ir liels pulks paziņu – galvenokārt no teātriem.

Iepazīstos ar Voldemāru Jansonu. Viņš man Rīgas grāmatnīcā piegādāja grāmatas 
par neticami lētu cenu (Jā, tie tik bija laiki!), ko es pārdevu desmit un vairāk reizes 
dārgāk. Taču uzliec savām grāmatām augstāku cenu! es viņam saku.

– Es nevaru. Es jau tā esmu tās pamatīgi uzcenojis!
Voldemārs nodibināja firmu Ievanda (nosaukta abu meitu vārdā), kas sniedza 

pakalpojumus un informāciju (publikācija Nedēļa Latvijā) ārzemju latviešiem. Arī 
es atnācu pie viņa strādāt par redaktoru, bet ilgāku palikšanu Latvijā izjauca slimība. 
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Ja es simptomus būtu ignorējis, tad šodien no manis būtu tikai čupiņa pelnu.
Vēlāk Ievanda nodarbojās ar nekustāmu īpašumu pārdošanu, un Voldemāram 

bija tik laba reputācija, ka viņu ārzemju latvieši meklēja rokā ar uguni.

NEDAUDZ VĀRDOS

* Es vēl arvien strādāju SLB grāmatnīcā Rīga. Mums nāk uz Latviešu namu 
daudz grāmatu no divcilvēku ģimenēm, kas paši aizgājuši Viņsaulē. Es nolemju tās 
sūtīt uz Latvijas skolām. Vispirms es grāmatas piedāvāju sava novada skolai.

Uz manu vēstuli atbild Carnikavas 9. gadīgās pamatskolas direktore Irena Drupa 
(vēstule bez datuma):

L. Cien. Siliņa kungs!
Ar patiesu prieku saņēmu ziņu, ka tālajā Austrālijā dzīvo latvieši, kas interesējas 

par savu dzimto pusi un vēlas mums palīdzēt. (...) Par Carnikavu un tās apkārtnes 
vēsturi mūsu jaunajai paaudzei ir maz kas zināms, trūkst literāru avotu un zinātā-
ju ir palicis ļoti maz. Šo tukšumu centies aizpildīt Caunes kungs un mūsu vēstures 
skolotāja Saukanes kundze. 

Skolā daudz cenšamies domāt par mūsu skolēnu prāta un dvēseles pilnveido-
šanu. Šajā sakarā veicām plašas pārmaiņas obligātā mācību programmas pārkār-
tošanā. (...) Vācam ziņas un avotus par sava novada dižākajiem cilvēkiem. Ievēro-
jami materiāli savākti par mūsu novadnieku, Tautas dzejnieku Ojāru Vācieti. (...) 
Mūsu bērni plaši piedalās sportā un mākslinieciskā pašdarbībā. (...) Tuvāko gadu 
laikā ceram saņemt jaunu skolas piebūvi, kas dos iespēju atvērt  deviņgadīgās skolas 
vietā vidusskolu un beidzot iegūt plašu biblioteku ar lasītavu un grāmatu krātuves 
telpām. Tādēļ Jūsu priekšlikums par grāmatu nosūtīšanu uz Latviju mūsu Carnika-
vas iedzīvotāju vajadzībām  mani ļoti iepriecina, un es arī būtu ļoti priecīga redzēt 
Jūs mūsu skolā.

Un tā mazais pasta balodītis lido prom uz Carnikavu ar grāmatu kravu. Starp tām 
ir visi publicētie Anšlava Eglīša darbi. Saņemu vēstuli no I. Drupas:

10. aprīlī viņa man raksta:

Paldies par brīnišķīgo dāvanu! Pienāca visas jūsu sūtītās grāmatas, bet pakāpe-
niski pa daļām. Ārkārtīgi vērtīgs sūtījums. Iepazīstināju vispirms skolotājus ar sūtī-
juma saturu. Arī Caunes kungs pārskatīja grāmatas un atzina, ka tās ir ļoti vērtīgas.

Pamatskolas skolotāji un dziedāšanas skolotāji ļoti priecājās pae žurnāliem 
“Mazputniņš”, tajos ir lieliski materiāli darbmācībai un dziedāšanai. Latviešu  
valodas un literatūras skolotāji ļoti sajūsmināti par bagāto literatūras klāstu un sūta 
Jums pateicības sveicienus. Jūsu sūtītās grāmatas ir brīnišķīga laime mums visiem.
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Trimdas autoru darbu izdošana tagad pie mums ir krietni uzlabojusies, taču ce-
nas tagad ir nesamērīgi augstas attiecībā pret mūsu algām un atvēlētiem līdzek- 
ļiem skolas vajadzībām. Rublis kļuvis ļoti nevērtīgs. Vienu ASV dolāru pie mums var 
iegādāties vai pārdot apm. par 120–140 rubļiem. Savkārt ārzemnieki, atbraucot pie 
mums, jūtas kā miljonāri. Nosūtu Latvijas bankas ziņojumu par valūtas kursu.

Jūsu sūtījums mūs ierosināja skolā atjaunot pasākumu, veltītu K. Ulmaņa 
Draudzīgajam aicinājumam. Bērni bija ļoti atsaucīgi un sanesa 397 grāmatas. 153 
grāmatas uzdāvināja skolas bibliotekai, bet pārējās nosūtījām latviešu bērniem, kuri 
dzīvo Sibīrijā, un mūsu Latvijas bāreņiem.

Labi, ka esat nodomājis šogad atbraukt pie mums, jo, lai izdarītu kādu pirkumu, 
ir pēdējais brīdis. Ar lielu prieku mēs Jūs gribētu redzēt arī Carnikavas skolā.

Ar lielu troksni šogad 2. aprīlī Augstākā Padome apstiprināja Carnikavas pa-
gasta izveidošanos un atdalīšanos no Ādažu pagasta. Vai tas ir prāta darbs, to 
rādīs laiks. Mūsu skolas kolektīvam tagad klāsies krietni sliktāk. Ādažu pagasts bija 
samērā bagāts un saprotošs pret skolas interesēm, deva pietiekami līdzekļus sko-
las uzturēšanai. Carnikavas pagasts uzsāk darbību jau ar 2 miljonu rubļu deficītu, 
bet tūlīt klāt vasara un jāsāk remontus skolā. Vienmēr vieglāk strādāt ar gudriem  
cilvēkiem nekā nezinošiem.

Skolā māc. gads beidzas 22. maijā, bet devītās klases kārtos eksāmenus līdz 30. 
maijam un 2. jūnijā svinīgs izlaidums. Ap 10. jūniju sākas skolotāju atvaļinājumi. Ja 
Jūs atbraucat pēc 10. jūnija, tad lūdzu piezvaniet man. (...)

Esmu iepazinusies ar dažām Jūsu lugām, gribētos pateikt visatzinīgākos vārdus 
Jums. Patiešām brīnišķīgas izrādes!

Biju ciemos pie direktores Drupas kundzes Carnikavas pamatskolā, piedalījos 
izlaidumā un pat teicu īsu uzrunu. 

* Žurnālā Karogs 1992. g. 3. numurā publicēts mans raksts SPODRIS I un Māk-
sla 1. numurā – Mēs dzimām uz soliņa parka.

* 1992. gada janvārī strādājam ar sievu latviešu Vasaras vidusskolā Dzintaros.

* Paziņojums Neatkarīgajā Cīņā: 
Ko mēs zinām par Anšlavu Eglīti?
Mākslinieku darbinieku namā jau rīt, plkst. 15.00 gaidīti būs visi, kam tuva 

Anšlava Eglīša daiļrade. Bet cikla nākamie vakari būs veltīti Mārtiņam Zīvertam, 
Voldemāram Kārkliņam un Uldim Siliņam. Atrodoties tālu no Latvijas, viņi vienmēr 
un visiem laikiem cauri ir nesuši latvietību un latviešu kultūru.

Neatkarīgajā Cīņā mana bilde un paziņojums:
Ārzemju latviešu viesošanās bija retums pirms pieciem gadiem. Šobrīd ar to 

nevienu vairs nepārsteigsi. Tomēr, neskatoties uz to, trimdas dramaturga personāl-
vakars Teātra muzejā ir pietiekoši interesants pasākums, lai to pieminētu. Cerams, 
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ka Latvijas teātra mīļotāji redzēs daudzas Ulda Siliņa lugas mūsu teātru iestudēju-
mos.

Un vēl vienā vietā: 

Teātra muzejs šovakar sešos aicina uz Rietumos pazīstamā dramaturga, aktiera, 
žurnālista un humorista Ulda Siliņa personālvakaru. Biļetes maksās tikai 10 rubļu, 
bet savu honorāru autors atvēlējis Smiļģa muzejam.

Uz manu personālvakaru viena no Carnikavas pamatskolas skolotājām bija atve-
dusi līdz grupu audzēkņu.
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Anno 1993

Pa Latvijas un Pleskavas ceļu – Kam dvielis? Latvijas impresijas 
un ekspresijas – Velna luturi krākt neļauj katoļam! – Manā 
vēstuļkastē – Katrai lietai ir divi gali – Epilogs – Es caur savu ob-

jektīvu ņemu dabu – beigtu, dzīvu...

Jāzepa un Annijas Vītolu vasaras māja “Anniņas” Gaujienā, 1993. gada ziemā.  
Attēls no Ulda Siliņa personīgā arhīva.
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PA LATVIJAS UN PLESKAVAS CEĻU

2. jūnijā mēs ar Ilzi ielidojam Rīgā, kur mūs sagaida nākamā valsts  
premjerministra kundze Aija Krištopane, tai brīdī vēl parasta mirstīgā un 
Nedēļa Latvijā izdevējs Voldemārs Jansons. (Viņa izdevums ir tēmēts uz 

tautiešiem Rietumos.)
Ir vēlēšanu priekšvakars. Mēs braucam uz mūsu pagaidu dzīves vietu Berģos pie 

Krištopaniem. Pēc 9 mēnešiem es esmu atkal Rīgā, šoreiz kā Latvijas pilsonis. Es 
esmu laimīgs. Šīs rindas rakstot, es jau 4 mēnešus esmu uzturējies varas koridoros.

***

Rīga ir pilna ar vēlēšanu plakātiem. Man ļoti imponē Muļķu biedrības izliktais: 
MĒS NEZAGSIM VAIRĀK PAR CITIEM. KATRAM MUĻĶIM VIETU SAEIMĀ! 
Piedaloties vēlēšanās ar nosaukumu Latvijas laime, viņi dabūs ne vienu vien balsi. 
(Ir jau jauki pasmieties, bet vēlēšanas nav joks- tā ir ļoti nopietna un svarīga lieta) 
Imponē arī kāds LNNK vēlēšanu plakāts, kurā attēlots gliemezis ar krievu bruņu 
cepuri galvā. Latvijas Ceļa ražojums izskatās vairāk pēc tautiskas jostas vai dvieļa 
nekā pēc vēlēšanu plakāta. Kā jau demokrātijā, mums tagad ir vairāki ceļi: Latvijas 
Ceļš un Saskaņa Latvijai (Jurkāna partija), kas tautā pazīstama kā Pleskavas Ceļš.

***

Pirmsvēlēšanu basketbola turnīrs Mežparkā. Piedalās Latvijas Ceļa I un II ko-
manda un pa vienībai no Kristīgiem demokrātiem un Tēvzemei un brīvībai. Pēdējiem 
līdzi ir arī liels vimpelis ar T&B emblēmu, ko nes bārdains tēvbrīvnieks. Karogne- 
sējs varonīgi gar malu seko savas vienības uzbrucējiem, kas viņam sagādā diez-
gan lielu noskriešanos. LC ir tik drošs par savu uzvaru, ka jau sarunājis Panorāmas 
TV komandu, lai nofilmē Latvijas Olimpiskās komitejas priekšsēdi Vilni Baltiņu 
pasniedzot balvu.

Dzeram abi ar LOK priekšsēdi viņa izmaksāto alu un vērojam spēli. Viss rit 
samērā mierīgi līdz brīdim, kad skrējienā uz grozu viens no kristīgajiem demokrā- 
tiem, kuru rindās ar panākumiem cīnas arī Ilga Gore-Kreituse, pavisam nekristīgi 
apgriež ar kājām gaisā tēvbrīvnieku. Ir pārsista uzacs un izlietas nekristīgo asinis! 
Šis vardarbības akts tiek publiski nosodīts no karognesēja (kurš man, atklāti sakot, 
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liekas mazliet nebalansēts): Ko no komūnistiem citu var gaidīt! Nelieši! Noraidīt no 
laukuma! Viņam piebalso vīrs treniņtērpā, kas izrādās operdziedoņa Ingus Pētersona 
tēvs. Ar kādu naidu! Ar kādu naidu viņi spēlē... (Nu vētra tējas glāzē! Es nekādu 
naidu neredzu.) Skaidrs, ka T&B nekāda koalīcija ar KDP nebūs.

Kā jau bija paredzams, uzvar LC I, kur spēlē nākamie ministri: O. Kehris,  
Ģ. Kristovskis, V. Krištopans un mans paziņa no Vasaras vidusskolas laikiem –  
P. Elferts. Vakarā skatāmies uzvarētājus Panorāmā.

***

Jāņus es nosvinu Višķos, pāris dienas pavadu Daugavpilī un tad atpakaļ Rīgā 
uz Jāzepa un Annijas Vītolu pārbedīšanu. Es esmu tikai ieprecēts rads. Konserva-
torijas rektora Kokara vārdi, ko viņš mums teica 1987. gadā, runājot par profesora 
pārabedīšanu, ir piepildījušies. Agri vai vēlu viņš atdusēsies Latvijas zemē, viņš tei-
ca, Un nu beidzot Rotu kalējs atdusas savas līgavas klēpī. (Kaļu rotas līgavai/ mīļai 
skaistai Latvijai.)

Pie bērēm es vēl atgriezīšos, bet vispirms pāris vārdus par Jāņiem. Šis raksts ir 
publicēts Austrālijas Latvietī kaut kad 1990. gadu sākumā.

PA GADSKĀRTU NĀK IVANS IVANOVIČS.

Speciāli Austrālijas Latvietim.

Es braucu taksometrā uz Kultūras akadēmiju un, gribot negribot, klausos krievu 
popmūziku, kam seko Gerkena preču reklāma, arī krieviski, un nobeidzas ar “līgo”. 
Šoferis ir pieturējis pie Mākslas muzeja un māj ar galvu, ka laiks maksāt un kāpt 
ārā. “Tā nav Kultūras akadēmija,” es viņam saku, “tas ir Mākslas muzejs! Kultūras 
akadēmija ir Ludzas ielā.”

– “A–ā, nav?”
Tā ir pirmā reize, kopš es lietoju šo firmu, kad viņi ir atsūtījuši pie manis krievu 

duraku. Braucam tālāk, bet mana uzticība ir iedragāta. Ar šito brāli cilvēks var 
nonākt nevis Ludzas ielā, bet Ludzā! “Es nezinu ielas numuru,” es viņam saku, 
“uzprasiet bāzei.” Viņš nekā neatbild, bet turpina ar savu braukšanu kratīt manas 
iekšas. Pie ugunīm Čapājevs izlēc no mašīnas un skrien prom. Bēg? Nē, priekšā stāv 
vēl viens taksis. Acīmredzot prasīs ceļu. Pie Centrāltirgus atkārtojas tas pats, bet 
tagad otrs taksis brauc mums pa priekšu visu ceļu līdz Ludzas ielai, un tā es par to 
pašu cenu ierodos Kultūras akadēmijā ar diviem takšiem. Vot tak!

***

Šogad Dziesmu svētki iepriekšējo Dziesmu svētku emocionalo saviļņojumu 
nesasniedza, taču netrūka daudz jauku brīžu, Tā, piemēram, braucot tramvajā uz 
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Mežaparku tika nepārtraukti dziedāts. Arī braucot no koncerta. Te jāpiemin mana un 
Ilzes saķeršanās ar policiju. Mūs uz ielas gaidīja mašīna, bet policija mūs piespieda 
virzīties uz tramvaja pieturu un nelaida to apiet. Mēs ātri nolēmām, ka šim idiotis-
mam ir jādara gals. Mūsu ceļu bloķēja nostiepta aukla un divi jauni krievu tautības 
policisti. Viņiem aiz muguras netraucēti plūda ļaudis virzienā, kurā arī mums va-
jadzēja iet. Skaitās valsts policija un nesaprot valsts valodu! Runā angliski? es no-
prasu skaļā un nelaipnā balsī. Tajā brīdī otrs policists izšķirās pazust, atstājot savu  
biedru kā Danielu lauvas bedrē. Nē, vāciski. Tā bija kļūda, būtu teicis ķīniski, es būtu 
tintē. Protams, arī no vācu valodas viņš nezin ne bū, ne bē. Mēs viņam paziņojam 
divās valodās, ka kāpsim pāri auklai un, ja tas viņam nepatīk, lai sūdzas Čeveram. 
Viņš gan mēģina nobloķēt manai sievai ceļu un rezultātā tiek gandrīz samīdīts (Sieva 
sauc: Ser, ser, es negribēju jūs apskādēt!) Sers saprot, ka cīņa zaudēta. Es ceru, ka 
viņš, mājās pārradies, uzrakstīja atlūgumu.

Arī mūsu Saules Josta piedalās Dziesmu un deju svētkos. Starp dejotājiem ir arī 
mans vecākais dēls Mārtiņš. Saules josta ir septiņas reizes apceļojusi pasauli; no 
tām divas reizes ar saviem uzvedumiem uzstājusies vairākās vietās katrā Latvijas 
novadā, kā arī piedalījusies divos Latvijas dziesmu un deju svētkos – 1990. un 1993. 
gadā. Abos svētkos Saules jostai bija ierādīta goda vieta: pirmajos – dejojot Alku 
deju, otrajos – dejojot Saules viju.

***

Rīga ir mainījusies. Patiesībā Rīgas seja mainās katru nedēļu. Iekārto jaunus 
veikalus, birojus, labo mājas. Pat Nacionālajā operā lietas virzās uz priekšu. 
Man stāsta, ka iekšpuse jau esot restaurēta. Tramvaji, trolejbusi, autobusi noklāti 
reklāmām. Skatlogi kļūst arvien iespaidīgāki. Var redzēt, ka cilvēki sāk apzināties 
reklāmas vērtību.

Uzraksti krievu valodā Rīgas centrā ir tikpat kā pazuduši, to vietā nākuši an-
gļu. Kādā ielā redzams liels uzraksts Nightclub. Ar angļu uzrakstiem šad tad nogājis  
greizi. Tā lidlaukā kāda paciņu piegādes firma lepojas ar WE KEEP YOUR PRO- 
MISES. (Mēs turam jūsu solījumus) Kā viņi var turēt manis dotos solījumus, man 
nav skaidrs, bet komerciālā laukā tas ir kas jauns.

Rīgā ir pat savs seksa veikals. Oficiālas meitu mājas Rīgā nav, bet ir šīs nozares 
interešu klubs. Es pieņemu, ka interese ir ļoti dzīva, jo krievu reklāmu avīze ir pilna 
ar ļoti izskatīgām, kailkrūtainām Taņām, Ņinām un Māšām, kas prasīt prasās pēc 
18% apgrozījuma nodokļa. Interešu klubi nodokļus nemaksā. Zem dažiem vārdiem 
uzrakstīts just for you (tikai priekš tevis). Nevar sacīt, ka mēs nemēģinātu ielauzties 
ārzemju tirgū. Cenas man nav zināmas.

Runājot par cenām, jāpiemin, ka arī es ierados ar pāris personīgiem ciemiņiem 
iedzert kādu alu jaunatvērtajā Ķirsona alus bārā. Pie durvīm mūs apsveica Henrijs 
VIII, pilnā karaļa uniformā, un ierādīja galdiņu. Arī apkalpotājas skraidīja apkārt 
Tjudoru laikmeta tērpos. Alus bija garšīgs, bet es tur vairs neiešu, jo bija jāmaksā arī 
par Henriju un visām viņa sievām.
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KAM DVIELIS? LATVIJAS IMPRESIJAS UN EKSPRESIJAS

Jā, latviešu valodu var Rīgā dzirdēt biežāk, sevišķi vasarā un jo sevišķi Dziesmu 
svētku laikā. Atliek tikai pastaigāties pa Brīvības bulvāri, un jūs satiksit paziņu jūru 
no visām pasaules malām. Man visnaidīgākās sarunas ir iznākušas ar taksīšu šofe- 
riem, no kuriem liela daļa latviski nerunā vai arī negrib runāt. Tādās reizēs mana 
žults līst pāri malām, un es ar viņiem apejos kā ar moroniem.

Mana sieva stāsta, ka viņa bijusi kādā valsts iestādē, kur apkalpojošā ierēdne 
runājusi tikai krieviski. Kad viņa izsaukusies, vai tad tiešām te neviens nerunā valsts 
valodu, kāda latviešu tautības ierēdne teikusi: Ja jūs nesaprotiet, ko viņa saka, tad 
mācieties krieviski! Tādas, lūk, ir tās lietiņas.

***

Mēs vairs skolā krieviski nelamājamies, stāsta Elmārs Skanis, Es piebilstu, ka tas 
ir jauki. Mēs tagad lamājamies angliski. Mūsu klasē iet viens no Amerikas, un mēs 
tagad sakām “shit” un “f…”

***

Es vēroju sardzes maiņas pie Brīvības pieminekļa ar dalītām jūtām, Es atceros 
no trīsdesmitajiem gadiem liela auguma štāba rotas vīrus un sardzes maiņas pūtēju 
orķestra pavadībā. Tagadējie sargi liekas tādi sīciņi, bet visvairāk mani uztrauc regla-
ments: tā soļo padomjzemes dēli nevis latviešu karavīri. (Es runāju par parādes soli, 
vācu valodā – Achtung Schritt) Protams, salīdzinot ar ampelmaņu soli, kāds redzams 
pie Ļeņina mauzoleja sargiem, mūsējie soļo normāli.

Kopš Ļeņina piemineklis Rīgā ir pazudis, jaunajiem pāriem vairs nav kur nolikt 
puķes. Sevišķi smagi šī problēma piemeklējusi krievvalodīgos. Bet, kur ir gribēšana, 
tur ir arī varēšana.

Pie Brīvības pieminekļa satiksmei slēgtā joslā ir iebraukusi melna mašīna, no 
kuras izkāpj brūte baltā tērpā, brūtgans melnā šēzē, un noliek pie Brīvības pie- 
minekļa puķes. Brūtganbrālis vai kāds cits brālis to iemūžina video. Visi runā krie- 
viski. Es ceru, ka līdz ar pieminekli viņi ir nomainījuši arī pārliecību.

Nav jau tā, ka visi komūnisma pieminekļi būtu novākti. Andrejs Upītis vēl 
stāv visā savā akmeņainajā godībā, Strēlnieku laukumu sargā sarkanie strēlnieki, 
Daugavmalu grezno padomju atbrīvotāji.

Man vislabāk patīk tēlnieka Folkmaņa strēlnieks upmalā pie Daugavpils. Strēl-
nieks tur rokā aiz sevis dvieļveidīgu, dinamiski plīvojošu sarkano karogu. Vosam tas 
tā paticis, ka uzreiz licis tēlniekam piešķirt Nopelniem bagāto tituli. Diemžēl, kriev-
valodīgie nav varējuši saskatīt mākslas darba vērtību, un piemineklis krievu plūsmā 
pazīstams kā Kam dvielis?

Daugavpilieši necieņu izrādījuši arī piemineklim – T 34 tankam – to nokrāso-
dami rozā krāsā. Te, protams, vainīgi bijuši latgaļu svoloči. Tagad armija tanku  
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aizvedusi prom.
Daugavpils pilsētas parkā, kur vairākkārt aprakti un pārrakti padomju armijas 

locekļi, atrodas mūžīgā uguns, kas nedeg, jo pilsētas valde nogriezusi gāzi. Tas ļoti 
saniknojis veterānus, jo tie pēc ceremonijas uz mūžīgā uguns cepuši sašļiku. Tagad 
nekā. Streb, nu, vodku vien!

No viesnīcas laukuma Daugavpilī Iļjičs ir pazudis. Taču tukšajā vietā stāv vien-
mēr puķu pušķītis. Tas rāda, ka mūžam dzīvais ir gan beigts, bet ne aizmirsts.

***

Misiņu bibliotēka ir mainījusi dzīves vietu. Es stāvu uz ielas stūra un meklēju 
kartē Rūpniecības ielu, kad mani uzrunā kāda dāma akcentētā vācu valodā. Vai varot 
man palīdzēt? Tā ir pirmā reize, kad es satieku Allu Kozačenko.

Alla ir ārste, pēc izcelsmes ukrainiete, piecdesmit gadus veca. Latviski runā ļoti 
veikli, ja arī ne vienmēr gramatiski pareizi. Viņa neatkarības sākumā darbojusies 
LNNK, bet tagad jūtas piekrāpta, jo valsts viņai nedod pilsones tiesības. Es saku, ka 
esmu žurnālists un gatavs klausīties.

Norunājam satikšanos un pēc 2 nedēļām sēdam Rīdzenē pie kafijas tases. Ar lat-
viešiem viņas ģimenei bijusi saskarsme jau revolūcijas laikā. Vectēvs bijis zemes 
īpašnieks tai laikā, kad Ukrainā darbojušies sarkanie strēlnieki. Latviju viņa uzskata 
par savu dzimteni. Es mīlu Rīgu, viņa saka, kur lai es citur ietu? Alla ar vīru jau nez 
kuro gadu ceļ mazu vasarnīciņu. Vienmēr pietrūkstot naudas. Viņa labi saprot, ko 
komūnisms nodarījis mūsu tautai. Mēs runājam par mūsu tautas sakropļoto dvēseli, 
par darba tikumu. Viņas uztverē ir mēs, ir viņa esam politiskās iekārtas upuri. Tur arī 
viņas izpratne beidzas. Kāpēc vienam upurim ir pilsoņa tiesības un otram nav? Par 
šīm lietām runājot, Alla kļūst emocionāla.

Tā nedomā tikai viņa vien, tā domā ap 600,000. Kāds no vietējiem man reiz sacī-
ja: Krievs visur jūtas labi. Tik tiešām šī tauta ir kā dzeguze, kas iedēj savu olu svešu 
putnu ligzdās un atstāj savu mazuli uzaudzināt citiem. Protams, tas ir vispārinājums, 
jo ir krievi un krievi. Izņēmumi būs vienmēr.

***

Krievu armijas uniformas Rīgā redz samērā reti. Es domāju, ka interfronte ir savu 
nozīmi zaudējusi. Interfrontiešu intelektuālais līmenis ir zems. Es redzēju kādu inter-
frontes sapulci, kur maza meitenīte pie mikrofona nolasīja visus tos briesmu darbus, 
kādus pēc vēlēšanām piedzīvos minoritātes – ņems nost ģimeņu dārziņus, cilvēku 
dzīvības būs briesmās utt. Vai tiešām kāds viņai ticēja?

Pie tiesas nama stāv no dienas uz dienu tās pašas bābuškas ar plakātiem rokās, 
aicinot atbrīvot Rubiku. Kas jums uz tā plakāta rakstīts? kāds žurnālists prasījis.

– Es nezinu.
Arī tiesas zāle, kur tiesā Rubiku, ir pilna interfrontistiem. Šī kustība vairs nav 

viengabalaina – komūnisti ilgojas pēc veciem, labajiem laikiem, imperiālisti sapņo 



548

par pievienošanos Mātei Krievijai, šovinisti grib atgūt kādreizējās krievu tiesības un 
tikt pie politiskas varas. Krievu biznesmenim ir tikai viens mērķis – tikt pie naudas. 
Šai biznesstruktūrā ievērojamu vietu ieņem mafija. Mafija ir profesionāla organizāci-
ja, kas tomēr seko savam ētikas kodeksam. Ja uz tevi šauj, tad tam ir komerciāls 
iemesls. Bezjēdzīgi slepkavo tikai krimnālisti.

Piemēram, tas pats protekcijas rekets. Mafija ir daudz saprātīgāka nekā valdība. 
Viņa par tava veikala apsardzību neprasa 18% no apgrozījuma, jo tirgotājam to ir 
grūti samaksāt. Pietiek ar 10%. (Dažos iecirkņos ir jāmaksā arī policijai. Tas, ka 
tu jau maksā mafijai, nav nekāds iemesls atstāt likumsargus bešā) Bez tam, ja kāds 
cits no tevis mēģina izspiest naudu, tev ir kur iet un sūdzēties. (Ne jau uz policiju, 
tur sūdzēties nav ko iet). Mafijas protekcijas zars iedalās: a) sportistos (tur ir daudz 
bijušo bokseru u.c.) un b) kriminālistos.

Sportisti ir ļoti pieklājīgi un apmeklē tevi pat vairākkārtīgi, ja tava stūrgalvī-
ba to prasa. Tev liek saprast, ka nekas nav mūžīgs. Var notikt visādas nelaimes –
ugunsgrēki, sprādzieni vai tava lieta tiks nodota krimnālajam elementam caur-
skatīšanā. Ja sarunas neved pie sekmīga atrisinājuma, pie tevis ierodas krimnālisti 
un pārkārto tavu bodi vai sejas pantus, vai abus divus un pieprasa protekcijas naudu. 
Apdrošināšanas polisi vairs nav iespējams izmainīt. Sportisti ir apvainojušies un par 
tevi vairāk nekā negrib zināt.

Mafijas zemākie slāņi nav sevišķi inteliģenti. Viens no valsts ministriem bijis 
līdzīpašnieks kādā firmā, ko apsēduši divi krievvalodīgie sportisti lakādas kurpēs.        
(Valsts ministrs līdzīpašnieks kādai firmai?! Austrālijā neiespējama lieta.) Pēc 
vairākkārtīgām vizītēm viņi aizsūtīti runāt ar bosu – ministru – viņa birojā Finanču 
ministrijā. Sportisti arī ieradušies, kur viņiem teikts, ka mazliet jāuzgaida. Beidzot 
abiem mafioziem uzaususi gaismiņa, ar ko viņiem darīšana, un pazuduši lapās.

***

Ejam ar Freija pāri no Kanādas skatīties Mirdzu Martinsoni, kura viesojas Krie-
vu drāmā, resp. Krievu teātrī Vecrīgā. Lugas autors bija viens no krievu klasiķiem 
(Vārds ir uz mēles, bet tur tas arī paliek). Mirdzas krievu valoda nevainojama, tikai 
vienā vietā es viņu noķēru sakām saikli “un”.

***

Ubagošana Latvijā ir labs un ienesīgs veikals, tāpēc cilvēki ierodas pat no Krie- 
vijas un pavisam legāli. Arī te mafija ievāc zināmu procentu. Nodokļu lielums tiek 
noteikts no ieņemtās vietas.

Viņa nebija ubadze. Balstīdamās uz spieķa, otrā rokā turēdama divas sieviešu 
kažokādas cepures, viņa stāvēja uz Brīvības ielas, netālu no Dailes teātra pie kāda 
veikala durvīm. Viņa līgojās kā niedra un likās turpat sabruks. Kundzes seja bija 
pieredzējusi labākus laikus, bet acis, viņas acis... Es nekad neesmu redzējis tik iz-
misušas acis. Es ātri pagāju garām, domādams: Kas viņa tāda? Latviete, krieviete? 
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Es skatījos Dailes teātra izliktajās vitrīnās, bet viss, ko redzēju, bija sievietes iz-
misušās acis. Nebija citas izejas, bija jāiet atpakaļ un viņu jāsameklē. Taču veco 
dāmu es vairs nevarēju atrast – to nevaru sev piedot līdz šai dienai.

Vēls, lietains un auksts vakars. Es nāku ārā no Rīgas viesnīcas restorāna.  
Lūdzu, palīdziet man! es dzirdu kādu klusu sievietes balsi. Viņa sēž tumsā, izlijusi 
uz viesnīcas vestabila trepēm. Saņēmusi naudas zīmi, viņa raud, un līdz ar viņu raud 
rudenīgās debesis, aizskalodamas manu labsajūtu.

Visumā latvieši ir par lepniem, lai ubagotu, un, kas to dara, ir bezizejas stāvoklī. 
Taču arī te ir izņēmumi. Skatos uz ietves malā sēž latviešu māmiņa, kas nepavisam 
neizskatās pēc ubadzes. Droši vien, liktens novedis viņu šai pazemojošā situācijā. 
Es māmiņai iedodu vairāk naudas kā parasti, nu tā, lai varētu iztikt vairākas dienas. 
Viņa, acīs neskatīdamās, nočukst: Paldies! Otrā dienā viņa atkal sēž turpat!!! Tas 
pielika manai labdarībai punktu. Es vairs nedevu naudu nevienam.

Es vismazāk uzticos nepārtrauktajiem krusta metējiem. Varbūt, ka vēsā laikā šī 
nodarbība tur viņus siltumā. Vecrīgā viens sēž ar noņemtu kājas protēzi, rādīdams, ka 
viņš nav nekāds viltus pravietis. Viens otrs ubagotāja ģīmis skaidri rāda, kur paliek 
sadiedelētā naudiņa.

***

Brīvības bulvāra vidū stāv nolikta tukša vodkas pudele, ko visi rūpīgi apbrauc. 
Alkoholisms Latvijā ir viena no lielākajām nelaimēm, kas daudziem liedz funkcionēt 
kā derīgiem sabiedrības locekļiem. Cilvēki staigā pa ielām ar pusizdzertām alus pu-
delēm rokās. Jaunieši piedzērušies tā, ka nevar nostāvēt kājās. Arvien vairāk atbildes 
uz jautājumiem tiek meklētas pudelē.

Alus bāros: Latvijas alus mums nav. Ja gribat pirkt Latvijas alu, ejiet uz valūtas 
veikalu!

***

Es esmu izbraukājis Vidzemi un Ziemeļlatgali krustām šķērsām. Esmu pārkāpis 
pāri Gaujai, apbrīnojis Vestienas ezerus, stāvējis uz Gaiziņa (Birzēm rotāts Gaiziņš, 
latvju milzis... Milzis!?! Kas par vilšanos!), Kurzemes pusē braucis pēc putnu suņa 
uz Talsiem (Vilis Krištopans ir liels medinieks, un pīļu medniekam vajag pašam 
sava putnu suņa. Pirkums izrādījās ārkārtīgi netalantīgs.), klīdis pa Ventas rumbu, 
stāvējis Kolkas raga pašā smailē, apbraucis visu Kurzemes jūrmalu no Bigauņciema 
līdz Ventspilij, apraudājis līvu zvejas laivu kapsētu un stāvējis Kolkā pie Mēra ak-
mens, kas stāv par piemiņu 17. gs. mērī mirušajiem. Kad man prasa, ko es pa šiem  
mēnešiem Latvijā esmu darījis, es saku: apceļoju savu dzimto zemi.

***

Rīgas autoosta. Es taisos braukt uz Smilteni. Pie Liepājas autobusa sākas 
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bļaustīšanās. Šoferis kādam pasažierim neļauj iekāpt. Metode, kā to izdara, rie- 
tumniekam liekas ļoti savāda. Pēc brīža pasažieris guļ zemē un tiek spārdīts kājām. 
Tad šoferis ar nezin kur dabūtu kabeļa gabalu vēl sadod viņam pa muguru. Kāds 
robežsargu kaprālis ātri pazūd no notikuma vietas. Neviens neiejaucas. Neviens ne-
protestē. Acīmredzot šoferim ir tālbraucēja kapteiņa tiesības, izņemot laulāšanu. Ja 
šoferim sāk par daudz kāpt uz auguma, tad viņš var uz Liepāju arī nebraukt. Nav 
jau pirmais gadījums – kāds tramvaja vadītājs pēc vārdu pārmaiņas izkāpis ārā un 
aizgājis! Jā, atstājis tramvaju, pasažierus un ardievu!

Arī man bija saķeršanās ar transporta departamenta biļešu kontrolieriem. Es 
braucu no Juglas pa Kr. Barona ielu uz centru, kad tramvajā iekāpa četri kontrolieri. 
Man bija divas 2. sekcijas biļetes, 8 sant. vērtībā, bet pēc noteikumiem man bija 
vajadzīgas viena 1. sekcijas un viena 2. sekcijas biļete, arī 8 sant. vērtībā. Mana  
sirdsapziņa bija tīra, valsti apšmaucis nebiju. Kontrolieris mani uzrunāja krieviski, 
kas mani nepavisam nesajūsmināja. Es saku, lai viņš runā latviski. Kas tas ir? viņš 
nikni noprasa, skatīdamies uz manām biļetēm. Tās ir divas biļetes! es atbildu, un 
man ir tikpat ērcīgs tonis kā viņam. Kāpiet ārā! Šāds tonis, kaut ar teikts latviski, 
man nepatīk. Mans rādītāja pirksts pēkšņi atrodas prie kontroliera krūtīm. Lūdzu, 
runājiet ar mani pieklājīgi! Mēs izkāpjam. Pirms viņš paguvis atvērt muti, es viņu 
apberu ar jautājumiem. Var redzēt, ka viņam smadzenēs ataust maza gaismiņa, ka 
naudas ziņā es nevienu neesmu apšmaucis, un, ka esmu ārzemnieks.

Viņa biedrs nogrābj manu kontrolieri aiz rokas un velk prom. Es saprotu, ka viņš 
saka, lai liek mani mierā, bet es vēl savu prašņāšanu neesmu beidzis, un mans in-
formācijas avots draud pazust. Es nogrābju nabaga krieviņu aiz otras rokas. Skatam 
vajadzēja būt diezgan komiskam. Vilcējs sauc: Davai, davai!, es, nezin kāpēc, an-
gliski: Just a bloody minute! – vienu asiņainu minūti) un velkamais krieviski: Viņš 
grib ko zināt! To dzirdot, otra kontroliera seja atplaukst smaidā kā puķe, un viņš 
palaiž manu informācijas avotu vaļā. Mēs šķiramies kā draugi. Lai neviens nesaka, 
ka abas plūsmas nevar atrast kopēju valodu.

***

Es esmu sastapies ar neaudzinātu latviešu bērnu baru, kas metas iekšā tramvajos,  
pirms pasažieri pagūst izkāpt. Es esmu tramvajos sastapies ar krievu tautības skol-
niekiem, kas uzvedas kā 100% džentlmeņi. Lai viņu skolai gods un slava!

Vispār cilvēki uz ielas nesmaida un nekad neatvainojas. Tas rietumniekiem ne-
paliek nepamanīts.

***

Kā jums patiktu, ja Latvijas prezidents sauktos Rumpītis? Nepatiktu? Tā saucās 
Guntis Ulmanis līdz savam sešpadsmitajam dzīvības  gadam. No trim kandidā- 
tiem viņš likās vispiemērotākais. Mēs zirgojamies, ka 15. maijā viņu jātur ieslēgtu 
istabā. Gunāra Meierovica lielais brīdis bija viņa atteikšanās runa Saeimā no tālākas  
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kandidēšanas.
Pāris ķecerīgas domas, kas klaidu latviešu galēji labajam spārnam sacels spalvas 

gaisā. Ne jau visi tie, kas skraida apkārt ar lieliem auseklīšiem pie krūtīm un lepojas, 
ka nav bijuši partijā, ir mūsu apbrīnas vērti. Visi nemaz nevarēja partijā tikt. Ja tu 
siti sievu, zagi vairāk pār pieņemto normu, par daudz pļēguroji, tevi nemaz partijā 
neņēma. Partija arī savaldīja ierēdņu korupciju, jo no tās baidījās. Šodien korupcija 
(korumpētība) plaukst un zeļ, sasniedzot n-to pakāpi, jo nav kam sūdzēties. To pašu 
es gribu sacīt par zemāko pakāpju Valsts drošības dienesta ierēdņiem. (Es nerunā-
ju par nagu maucējiem, bet speciālistiem.) Vai nav labāk, ja viņu talantus izmanto 
valsts, un nevis mafijas struktūras? Lai nu VDK bijusi kāda, bet korupciju tai neviens 
vēl nav varējis pierādīt.

***

Prof. J. Vītola un Annijas pārbedīšana. Izvadīšana notiek no Latvijas konserva-
torijas, kas nosaukta Jāzepa Vītola vārdā. Mēs ar Ilzi iekāpjam speciālajā autobusā, 
kas iet uz Meža kapiem, bet radi brauc ar mašīnām un neviens nenonāk kapsētā laikā. 
Kad bērinieki sāk kārtoties gājienam, mani nogrābj aiz rokas kāds vīrietis. Viņam 
bija tā apdauzīta seja, ka es viņu nepazinu. Tas bija mans rads Laimonds Kalniņš. 
Kas tev noticis, es viņam prasu. Esot kritis. Es zināju, ka Laimim ir alkohola problē-
ma, bet tā apdauzīties...

Tūlīt aiz zārka soļo Vītola korporācija Fraternitas Latavensis, ar Ilzes brālēnu, tā 
laika senioru Tālivaldi Bērziņu priekšgalā, aiz viņiem vēl kādi, neatceros vairs, kas 
tie bija, un trešie mēs ar Ilzi – bez Bērziņa Tāļa vienīgie radi, kas bijām nonākuši 
kapsētā laikā. Mums piedāvā soļot tūlīt aiz korporācijas, bet mēs sakām, ka palik-
sim, kur esam. Pa apbedīšanas laiku ierodas arī Ilzes māsa Maija Zīle, un viņas abas 
aiziet uz Vītolu atdusas vietu, kas ir turpat uzkalniņā. Es saku, ka palikšu, kur esmu. 
Pārglabā arhibīskaps Vanags. Abu Vītolu odiseja ir beigusies.

***

Rīgā sākusies deratizēšana. Kas tas ir? Ko prasi kā ačgārnīgs? Atžurkošana.

***

Svētdiena, 6. jūnijs.

Skatāmies Berģos TV kādu bērnu programmu un gaidām Vili Krištopanu, kam 
jau vakar vajadzēja būt mājās no vēlēšanu sapulces Līvānos. Intervētājs ir kāds 
jauneklis, kam trūkst daži priekšzobi, bet piemīt šarms un profesionalitāte, kāda  
pietrūkst nevienam vien Rīgas TV darbiniekam. Viņš intervē divas tāda paša vecu-
ma jaunkundzes. Viena ir vairāk mājas mātes tips, bet otra gan pēc uzvešanās, gan 
izskata ir pasaulīgāka, lai neteiktu viegla rakstura sieviete. Jautājums ir: kādu vīru 
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viņas gribētu precēt? Vispirms atbild mājas māte: Es sev gribētu tādus vīrus... Te in-
tervētājs veicīgi norauj viņai mikrofonu no degunpriekšas un pēc pregnantas pauzes, 
ar meistarīgi paceltu vienu uzaci, pārjautā: Vīrus?

Mājas māte steidzīgi sevi pārlabo un saka, ka viņa gribētu tādu vīru, kas dzīvo pa 
māju. Otra saka, ka viņa gribētu vīru, kas viņai nes daudz dāvanu.

Interesanto interviju pārtrauc telefona zvans. Vilis Krištopans sestdienas naktī 
cietis autokatastrofā un ievietots Jēkabpils slimnīcā. Smadzeņu satricinājums, lauz-
tas ribas, iespējams, ka savainots mugurkauls. Slimnieks ir pie samaņas. Brīnums, 
ka Vilis vispār ir dzīvs. Aizmidzis pie stūres un mašīna iebraukusi grāvī, vairāk-
kārt vēlusies apkārt, un viņš izsviests ārā. No Jēkabpils slimnīcas rentgena miglas 
bildēm neko nav varēts saprast, bet slimnīca tomēr savu pacientu Stradiņa klīnikai 
negrib atdot. Seko ne sevišķi labdabīgas vārdu pārmaiņas ar Viļa ģimenes locekļiem. 
Skaidrais prāts uzvar, un viņš tiek pārvests uz Rīgu. Pēc pāris dienām radio ziņo, ka 
Krištopans ievēlēts Saeimā. Tu redzēsi, viņš man saka, Saeimas atklāšanas dienā es 
tur sēdēšu savā labākajā uzvalkā. Viņš tur savu vārdu.

VELNA LUTURI KRĀKT NEĻAUJ KATOĻAM

Ir pirmdiena, 6. septembra pēcpusdiena. Pie Dailes teātra gaida autobusiņš, lai 
vestu Garīgā teātra ļaudis uz Aglonu sagaidīt Romas pāvestu. Mana vienīgā saite ar 
šo vienību ir Jānis Skanis. Man nav nekādu pienākumu. Ja būs jāpalīdz ar suflēšanu 
vai kādu tehnisko darbiņu – palīdzēšu, un, cik vien iespējams, mēģināšu nemaisīties 
pa kājām. Šī būs Garīgā teātra pirmā uzstāšanās. Patiesībā tas nemaz nav teātris šī 
vārda pilnā nozīmē, tikai direktrises Terēzijas Ērkšķes iecere. Tekstu ir rakstījusi 
Anna Rancāne, mūziku dos Juris Kuļikovs, kurš mums jāuzķer pa ceļam Līvānos. 
Gabals saucas Latviešu tautas vēsturiskajā rožu kronī – atskats uz 800 gadu ilgo 
kristietības laiku Latvijā. Režiju ir uzņēmies Jānis Kaijaks. Pirmais mēģinājums būs 
šovakar Aglonā, kur mūs gaidīs abas daugavpilietes Inese un Agita. Bet vispirms 
jāpaņem Jānis Streičs, kas tikai stundu atpakaļ ielidojis no Gotlandes. Tas nav viegli, 
jo mēs gaidām Jāni pie viņa dzīvokļa, un Jānis mūs gaida Kr. Valdemāra ielā. Beidzot 
satiekamies un braucam. Līst – paldies Dievam, ne uz ilgu laiku. Plkst. 20.00 mēs 
esam Aglonā.

Varbūt, ka daži vārdi par Aglonas vēsturi būs vietā. Nav Latvijā tāda novada, 
kur būtu sakoncentrēti vienuviet tik daudz letgaļu pilskalnu kā Aglonā. Ap centrā-
lo Madalānu pilskalnu 15 km radiusā virknējas veseli septiņpadsmit citu. Ap 1700. 
gadu dominikāņi baznīcas un klostera celšanai bija izvēlējušies kādu kalniņu egļu 
mežā starp Cirīša un Egles ezeriem. No šī egļu meža Aglona dabūjusi savu vārdu 
(aglojs, aglaine). Kādēl tieši šajā vientuļajā vietā? Ir divas versijas: iespējams, ka tur 
varētu būt bijusi kāda sena letgaļu upuru vieta. Šādās vietās ar gudru ziņu misionāri 
ir cēluši savas baznīcas. Šajā vietā it kā būtu nogalināts un apbedīts Lietuvas karalis 
Mindaugs un viņa divi dēli. Tādu varbūtību pieļauj arī Lietuvas vēsturnieki.

1618. gadā kāda sagrauta torņa drupās atrasta stipri bojāta marmora plāksne ar 
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uzrakstu latīņu valodā, ka šajā vietā atdusas Mindauga mirstīgās atliekas. Šo versiju 
apstiprina arī veci agloniešu nostāsti, ka pie Aglonas kapiem senāk bijušas kāda veca 
torņa atliekas, ko saukuši par karaļa torni, acīmredzot, daļa no kādas baznīcas. Tādā 
gadījumā jau pirms dominikāņu atnākšanas tur varēja būt bijusi kāda baznīciņa. 
1768. gadā koka baznīca nodeg, un tās vietā uzceļ jaunu, šoreiz no mūra un tuvāk 
Egles ezeram.

***

Es neesmu bijis Aglonā 12 mēnešus. Pa šo laiku ir notikušas pavisam netica-
mas lietas, kaut arī darbi paveikti tikai 90% apmērā. Vecā mūra sēta apkārt baznīcai 
ir nojaukta un sakrālais laukumas paplašināts līdz kapsētai un lielceļam. Nocirsti 
koki bazilikas priekšā, tāpat nojauktas dzīvojamās mājas, Preiļu–Krāslavas šoseja 
pārcelta vairāk uz dienvidiem. Baznīca Aglonā ir atguvusi seno dominikāņu klosteri, 
kurā tagad mīt mūķenes un atrodas saimniecības ēkas. Pie baznīcas prezbitērijas 
daļas izveidota piebūve, lai svētceļniekiem būtu vieglāka pieeja pie Dievmātes altāra 
baznīcas pagraba telpās, kur senāk bija apbedītas izcilākas personas un dominikāņu 
tēvi, tagad ierīkota plašāka telpa dievkalpojumiem. Prezbitērijas daļā, nišā novieto-
tas pārbedītā kardināla Vaivoda mirstīgās atliekas.

Nāk prātā mana pēdējā vizīte Aglonā, kad es kā piektais ritenis, pateicoties Jānim 
Žugovam, biju pieklīdis arhibīskapa, metropolīta Jāņa Pujāta svītai. Iegājis bazilikas 
pagrabā kopā ar garīdzniekiem, es tikai pēc laiciņa attapos, ka man visapkārt ir gan 
izrakti, gan pusrakti mirušie, ko sausā grants bija pavisam labi saglabājusi. (Kapus 
aplaupījušas komūnistu bandas 1919. gadā.) Pēkšņi es konstatēju, ka stāvu vienam 
mirušam uz galvas. Vāka vietā bija tikai pāris dēlīši. Kaktā bija sakrauti galvas kausi 
un kauli. Interesanti bija dzirdēt, kā notikušas pārbedīšanas līdzīgos gadījumos, bet 
nedomāju, ka šīs runas bija domātas publikācijai.

Baznīcas priekšā pie ieejas izveidots paaugstinājums, uz kura notiks 9. septembra 
dievkalpojums. Kokā griezto altāri sedz ozolkoka baldahīns uz 4 kolonām, kas man 
liekas futūrisks un gaisīgs, it kā tas varētu kuru katru mirkli aizlidot, atstājot altāri 
elementu varā.

Jā, Aglona tagad ir vērienīga daļa no pasaules kristietības svētumiem. Tā ir mūsu 
Čenstohova, mūsu Fatima, mūsu Lurda, kā raksta Latgales Laiks.

Ir jau krēsla, bet darbi vēl rit pilnā sparā. Tiek līdzināta zeme, stādītas puķes, 
berzts un tīrīts. Brīvprātīgie strādā blakus džīnās tērptām klostera māsām.

Mūs pabaro kopvirtuvē – mazā telpā, kuras vidū kopā sastumti galdi. Ēdiens 
vienkāršs – šķīvis no tā un šķīvis no šī, krūze tējas un paldies Dievam, paldies devē-
jam. Nākošie! Mēs apskatām izrādes vietu – āra altāra telpu. Laiks ir vējains, slapjš, 
auksts un nemīlīgs.

Jānis Kaijaks stāsta, ka izdevies atrast uzvedumam lielisku vecmāmiņu, vārdā 
Veroniku, kas te esot dzīvs baznīcas suvenīrs. Neskatoties uz saviem pāri par 80 
gadiem. viņa ejot kā pulkstenis un rekorda laikā bez grūtībām varot tikt augšā un 
lejā pa altāra kāpnēm. Skatoties uz pamatīgo kāpienu, jāatzīst, ka Veronika nav no  
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parastajām vecmāmiņām ar dūrējiem krustos un lauzējiem citās vietās. Ar vec-
māmiņu un mazmeitiņu Sigitu, kas arī ir viena no vietējām aktrisēm, mēs tiksimies 
rīt.

***

Braucam pie Janīnas Streiķes, zemnieces un reizē Aglonas kultūras nama direk-
tores. Mēs esam liels bars, bet man šķiet, ja arī būtu divreiz lielāks, viņa mūs izgul- 
dinātu acis nepamirkšķinājusi. Pirmais lasīšanas mēģinājums liecina, ka ar Rožu kro-
ni būs problēmas. Gabals ir daudz par garu. Interesanti arī vērot, kā ansamblī izvirzās 
dominējošās personas. (Viens no tādiem ir Streiča Jānis, un, vai nu mīļā miera labad 
vai citu iemeslu dēļ, Kaijaks vienmēr piekāpjas.)

Mēs tiekam sadalīti pa istabām.Terēzijai – gulta priekšnamā, Ventai – gulta  
ēdamistabā, mēs ar Streiču katrs savā gultā bēniņu istabā, Inese un Agita – blakus 
istabā, un visi pārējie kā siļķes uz viesistabas grīdas. Jānis ir labs, konstants krācējs, 
gan ne manā klasē. Viņam trūkst eksplozīvās kvalitātes, kas spēj nocelt nama jumtu 
un reizē pamodināt pašu krācēju, kāda piemīt man. Jānis var zāģēt cauru nakti, bet 
pie tā pierod, kā pie rudens lietus čabēšanas. Kā pierādīsies, daudziem šāda tolerance 
pret krācējiem nepiemīt.

Es ilgi nevaru iemigt. Skuķi blakus istabā ķiķinās... Jānis, uzmodies, saka, ka 
viņam salstot. Es viņam ziedoju vienu no savām segām un – piķis ārā – tagad salst 
man! Paldies Dievam, Jānis ceļas reizē ar trešajiem gaiļiem un šorīt iet sēņot. Es 
mantoju arī viņa segas. Ap deviņiem mani uzbungā Jānis Skanis. Celies! Visi jau 
gatavi sēsties pie galda.

***

Otrdien, 7. septembrī.

Brokastis. Pārrunas. Kurš krācis, kurš nav varējis gulēt, kam salis. Varētu sākt 
mēģinājumu, bet Streiča nav. Pazudušais dēls atgriežas ar pusgrozu pilnu sēnēm.

Mēģinājums notiek ēdamistabā. Ārā pa reizēm līņā. Braucam uz Aglonu, kur 
iepazīstamies ar rūgto dzīves īstenību: Garīgā teātra vēlmes un lūgumus rīkotā-
ji nav ņēmuši vērā. Uzvedums vispār nav minēts programmā. Nekādas papildus  
gaismas nebūs, mikrofoni būs tad, kad tie būs. Pa radio tiek raidīta novecojusies un 
nepareiza informācija, ka ansamblī piedalīsies J. Paukštello un A. Līvmane. Tas pats 
lasāms presē un ciematā izliktajos paziņojumos. Fiasko!

Aizejam apskatīt Aglonas ciematu. Jaunbūvēta pasta un starptautisko telefonu 
sakaru ēka. Pilsētas valdes namā būs Preses centrs un kafejnīca, kas darbosies 24 
stundas. Ārpusē tirgotāji sāk iekārtot savas būdas. Ceļ arī mazu viesnīcu, gan bez 
kādām cerībām, ka tā divu dienu laikā būs gatava. Ezermalā uzceltas teltis, kurās 
dzīvo svētceļnieki un viņu palīgi.

Ierodas Daugavpils bataljona zemessargu konvojs jaunās vieglajās mašīnās un 
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transportieros. Iespaids ir ļoti labs.

***

Mēģinājums koriem notiek skolā. Piedalās Daugavpils sieviešu koris Rūta, Terē- 
zes Brokas vadībā, un Aglonas draudzes un bazilikas koris, ko diriģē jaunā Aglonas 
baznīcas ērģelniece, jēkabpiliete Ieva Lazdāne. Viņa diriģē arī Aglonas bērnu kori, 
kas sastāv no 11 galviņām, bet tas uzstāsies tikai rītdienas izrādē.

Pirmo reizi skatām vaigā Aglonas dzīvo suvenīru. Veronika, maza, spridzīga 
večiņa, iemācījusies savu tekstu, kas viņai iet kā pulkstenis. Viņa nevien runās, bet 
arī dziedās. Veronikai pie rokas skatuves mazmeita (dzīvē abām nekādas radniecības 
nav) – septiņgadīgā Sigita ar mazliet izbiedētām acīm, bet skaidru runājamo un 
brīnumdzidru dziedāmo balsi. Uzvedumā no viņas solo dziedājuma dziesmu pārņem 
koris, kas ir tik aizkustinoši, ka metas kunkulis kaklā. Abos koros ir brīnišķīgas  
sieviešu balsis, kas dzied eņģeļu mēlēm. (Mani sevišķi fascinē viens sievišķis, varbūt 
gados divdesmitos, diezgan mollīgu augumu. Viņa dzied abos koros. Kad viens koris 
mēģinājumā nodziedājis, viņa cēli soļo uz otru kori pretējā pusē. Viņas gaita liecina, 
ka viņa apzinās savu svarīgumu (es te nerunāju par dzīvsvaru) un vērtību.

Es mēģinu starpbrīdī Sigitu intervēt, bet viņa atsakās. Es viņu nevaru nopirkt pat 
ar banānu. Viņa man ļoti pieklājīgi liek saprast, ka es to varu ēst pats. Vismaz viens 
cilvēks Aglonā ir nepiekukuļojams (Man ar tiem banāniem neveicās. Biju nopircis 
banānus, ko varēja dabūt turpat uz vietas, un domāju pacienāt Terēzi Broku. Es biju 
iedomājies, ka banāni Latvijā ir kas eksotisks. Kā es varēju zināt, ka viņai banāni 
negaršo?).

***

Uzvedums ilgst vairāk nekā divas stundas. Skaidrs, ka būs nepieciešams ķirurga 
skalpelis. Tā arī notiek. Ar Annas Rancānes uzticības personas Martas svētību Rožu 
kronis tiek sasvītrots lupatlēveros.

Vakarā ejam uz mums speciāli kurināto publisko pirti. Gara mešana. Bērzu 
pirtslotas. Brīnišķīgi! Debesis zemes virsū! Manā gadījumā: caur zvaigznēm pie 
ciešanām! Iesnas! Mājās Janīna iekurinājusi apakšstāvā krāsni. Abi skuķi pārvācas 
uz leju. Jānis Streičs arī. Neko labu neparedzēdams, es palieku bēniņos.

***

Trešdien, 8. septembrī.

Manas nojautas ir bijušas pareizas. Ap sešiem no rīta pie manis ierodas Jānis. 
Augstais Dievs! Cilvēki nav ļāvuši viņam gulēt! Deguši uguni! Modinājuši augšā! 
Teikuši, ka viņš krācot.

Jānis aiziet atkal sēņot. Vēlāk pie brokastu galda, kad krākšanas lietas tiek sīkāk 
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pārrunātas, Streičs nāk klajā ar klasisko teicienu: Velna luturi! Krākt neļauj katoļam!
Plkst. 10.00 mēs vērojam TV pāvesta ierašanos Rīgā. Terēzija ir salikusi rokas 

kā lūgšanā un pār vaigiem viņai rit asaras. Svinīgo saņemšanu daļēji izjauc lietus. 
Nepatīk G. Ulmaņa uzruna, kas, šķiet, par garu. Kad Ulmanis piemin dievus, ko lat-
vieši  tur dziļi ieslēgtus sirdī, sāk gāzt kā ar spaiņiem, it kā atgādinot, ka Es esmu Tavs 
Kungs, Tavs Dievs, Tev nebūs citus dievus turēt priekš manis! Pāvests savu uzrunu 
teic latviešu valodā. Līst arī Aglonā.

***

Plkst. 13.00 iebraucam Aglonā, kur patlaban notiek kora mēģinājums kopā ar 
orķestri. Diriģents rājas, ka koris par daudz blenž notīs un neskatās uz viņu. Tā-
das runas dzirdot, es jūtos kā mājās. Dziedātāju ir ap 200. Kopš vakardienas šis tas 
ir mainījies. Uzaugušas jaunas puķes, ar velēnām apklāti jauni laukumi. Orķestrim 
cauri skan elektriskais zāģis, tad mēģinājumu gandrīz pārtrauc četri helikopteri, 
kas konvojā ielido Aglonā. Visur zemessargi. Tiek slaucīts, tīrīts un berzts. Ārpus 
vārtiem pie kapsētas, ceļmalā pārdošanas vietas ir ieņēmuši Rēzeknes komercskolas 
audzēkņi, kam lieliski veicas ar lietusmēteļu pārdošanu. Skatoties uz sakrālo lau-
kumu, kas tikai daļēji apaudzis ar zāli, nav grūti uzminēt, ka, lietainajam laikam 
turpinoties, tas pārvērtīsies dubļu jūrā.

Teātrnieki nolemj, ka spēlēs uz kora podestiem, kaut arī tie atrodas bazilikas 
sānos. Tur vismaz ir minimāla gaisma, ko papildinās aktieru rokā turētās svecītes.

***

Ir noticis brīnums – lietus pārstājis! Skatam paveras brīnišķīgs saulriets. Pamalē 
virs Cirīša ezera ir redzama zila debess un sarkana, sarkana saule, kas sarkanu iekrā-
so arī aizejošo, tumši zilo lietus mākoni. Tas vairs neizskatās draudīgs. Saule spēlē-
jas ar baltajiem bazilikas torņiem, iekrāsojot tos iesārtus. Kā glezna izskatās arī pa 
labi guļošais Egles ezers. Daba ir perfektā harmonijā ar cilvēka roku darbu. Liekas, 
ka Lielā skatuves meistara roka guļ uz reostata, lēni, lēni liekot satumst ainavai uz  
abiem ezeriem līdz iestājas absolūta tumsa.

Izmantojot pēdējo gaismu, sievas berž nost krāsu plankumus no bazilikas 
kolonām.

Plkst. septiņos mūs ieved caur apakšstāva ieeju, garām kontroles posteņiem liela-
jā baznīcas telpā uz privātu svētbrīdi. Aglonā ir sācies vīzu režīms. Dievmāte ir ap-
pušķota, izlikta uz atsevišķa statīva altāra telpā. Terēzija sāk skaitīt Litāniju...

Mikrofoni beidzot ir pieslēgti, bet tos izmēģināt vairs nav laika. Pēc vakariņām 
sāk lasīties cilvēki uz izrādi, kas sāksies 20.00. Ir jau pieteikts, ka, ja būs lietus, 
mikrofonus noslēgs un tos apklās. Bet mēs zinām, ka lietus nebūs. Ierodas arī 
Rancāne Anna un Inga Leitāne.

Izrādi noskatās vairāki simti ,un tā izdodas pārsteidzoši efektīva. Aktieri savus 
tekstus lasa ļoti labi. Jānis Streičs, kas visus mēģinājumus ir tikai pie sevis kaut ko 
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murminājis, pēkšņi liek vaļā no visiem reģistriem. Varbūt, tā ir viņa balss, kas nes 
sev līdzi zvirgdainu pieskaņu, bet Streičs man liekas visiespaidīgākais. Vecmāmiņa 
ir tā sakoncentrējusies, ka ber savu tekstu kā pupas un runā Sigitai virsū. Sigita iesāk 
dziesmu nepareizā toņkārtā, bet tie ir tikai sīkumi.

Izrāde beidzas melnā naktī. Sakrālā laukuma sētas daudzie vārti, kas simbolizē 
Golgātas ceļa atsevišķus etapus, ir izgaismoti un izskatās kā pasakā. Mūs aizved ar 
mašīnu mājās pazīstami zemessargi. Auksts. Viens otrs zemessargs, vadot garo nakti, 
šķiet, ir ieķēris kādu kraukšķīti.

Mājās izkurināta pirts? Kurš ies pērties? Nē, paldies! Ja man jāstaigā apkārt 
netīram vai ar tekošu degunu, tad es labāk staigāju netīrs.

Šonakt man atkal ir istabas biedrs – Jānis Streičs ir atgriezies no siltajām zemēm. 
Tālāko jūs jau zināt.

***

Ceturtdienas rīts sākas agri. Mans bēniņu istabas biedrs Jānis Streičs šorīt nav 
aizgājis sēņot. Pavilcis zem goda svārkiem vairākus biezus kreklus, viņš rīta gaismā 
izskatās divkārši cienīgs. Un ne bez iemesla. Jānis Oratio Universalis daļā lasīs lek-
ciju latgaļu valodā. (Jā, valodā, ne dialektā). Tas nozīmē vēl kādu svarīgu lietu: proti, 
kamēr mēs, grēcinieki, mīcīsimies pa dubļiem, Jānis stāvēs sausām kājām pie altāra, 
tikai 20 soļus no pāvesta.

Iesmeļu no akas ūdeni un turpat apmazgājos. Ir sasodīti auksts. Arī pārējie ir 
uzslējušies kājās. Sēžamies pie brokastu galda. Es stāstu visiem, kas vien grib 
klausīties, ka nāku no subtropiem un pie tāda arktiska klimata neesmu pieradis. Jūs 
droši vien gribēsit zināt, kas tie visi tādi ir? Tie ir Garīgā teātra ļaudis – direk-
trise Terēzija Ērkšķe, scenoloģe Vita Kokoška, aktieri Jānis Kaijaks, Jānis Skanis 
(abi no Nac. teātra), Bērtulis Pizičs (no Dailes), jau minētais Jānis Streičs, aktrises  
Inese Laizāne, Agita Gruntmane (abas no Daugavpils teātra), Venta Vecumniece 
(Dailes) un Dagnija Karlsberga. (Kādu posteni ieņem Dagnija, es nezinu, bet viņa 
labi izskatās, un man ir vienalga.)

Šiem ļaudīm esam pievienojušies arī mēs ar Oļģertu Balodi no Ņujorkas. Pa  
radio reklamē, ka Rīgas aktieri šodien rādīs Latvijas vēsturi. Tas mums ir kaut kas 
jauns. Pirmizrāde notika vakardien, bet par to vēlāk.

Mūsu ieejas kartes vēsta, ka mums savās vietās jābūt 8.30, un ka Jānis Pāvils II 
10.30 vadīs Euharistijas svinības – Svēto Misi.

Trīs kilometrus līdz Aglonam ejam kājām, garām diviem policijas un zemessargu 
posteņiem. Tālāk par otro posteni mašīnas netiek. Ceļmalā ir uzceltas mazas dēļu 
būdiņas, ko īsi pirms Aglonas dodas apciemot visi vīriešu kārtas pārstāvji, jo nāka-
majās 5 stundās no sakrālā laikuma izkļūs ārā tikai mirušie un paģībušie. Pa ceļam 
jāiet garām helikoptera nolaišanās laukumam, ko patlaban skriešus aplenc automā- 
tiem bruņoti zemessargi. Cilvēkam, kas sludina mieru, būs jāskatās automātu  
stobros.

Sakrālajā laukumā cilvēki ir sākuši pulcēties jau no sešiem rītā. Pie vārtiem ar 
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detektoriem apmeklētājus pārmeklē Drošības dienesta vīri. Šis aparāts tūlīt reaģē 
uz latiem manā naudas makā. Pārmeklētājs mani bez ceremonijām piestumj savam 
biedram: Pārmeklē viņu! Viņam ir liels murskulis krūšu kabatā. Pēc maza brīža 
es dodos nearestēts tālāk. Mēs spriežam, ka nebūtu slikti noskatīties ceremoniju, 
sēdot uz soliņa kapsētas kalnā, kā to jau daudzi dara, bet mums tur neguļ neviens  
piederīgais, tāpēc labāk neriskēt.

13. sektorā redzami Baltkrievijas karogi, transperenti un baltkrievietes tautastēr-
pos, bet 2. sektorā kāds jaunietis vicina lielu Polijas karogu, atgādinot, ka svētais 
tēvs ir polis. Pie altāra un galvenajiem vārtiem plīvo ir Latvijas, ir Vatikāna karogi. 
Laukuma kapacitāte ir 250,000, bet tālākie perifērijas sektori ir un pliek pustukši.

Plkst. 8.30 sāk dimdēt smagais Juskēvičs un citi zvani, vēstīdami Dievmātes 
procesijas sākumu. No bazilikas, garīdznieku pavadīti, Latgales jaunieši – zēni un 
meitenes tautas tērpos, iznes Brīnumdarītājas Dievmātes bildi sakrālajā laukumā.

Aglyna, Aglyna, Latgales ilgas,
Breinumu jaunava svātcelnīkim.
Mārzemes azarus turi tu klēpī,
Pakolnus, teirumus sargoj un svētej.

Skaļruņi atnes pie mums apvienoto koru dziedāto Aglonas himnu. Bilde gleznota 
17. gs. uz ozolkoka dēļa. Tajā attēlota Dievmāte ar Jēzus bērnu uz ceļiem. Glez-
na izskatās skaista jebkurā gaismā, bet tagad, saules apspīdēta, tā izskatās sevišķi 
krāšņa. Šodien to pāvests kronēs ar zelta rožu kroni.

Pa procesijas laiku Drošības dienestam ir pavisam citas lietas prātā. Ar detek-
toriem tiek pārmeklētas āra altāra puķu kastes un ozolu vijas. Puķu kastes aiznes, 
izņemot vienu. Tas man liekas pavisam neizprotami. Ja tur būtu sprāgstvielas, tad 
tas būtu pilnīgi pietiekami, lai noslaucītu no zemes virsas ir Jāni Pāvilu II, ir visu 
augstāko Latvijas katoļu garīdzniecību un viesus. Jājautā, cik profesionāls ir mūsu 
Drošības dienests?

Mūsu Jānis Kaijaks, kas staigā apkārt impozantā mētelī, šalli ap kaklu, tiek 
noturēts par slepeno. (Viņš tajā brīdī nav bijis aizgaldā, bet pastaigājies pa celiņu.) 
Viņam priekšniecība iečukstējusi ausī: Kad pāvests brauc, publiku turēt metru aiz 
celiņa auklas! Pamatīgi tiek pārbaudīti TV operātori un fotogrāfi, kas stāv uz speciāli 
uzbūvētiem paaugstinājumiem. Visā visumā mūsu militārais un paramilitārais per-
sonāls – robežsargi, zemessargi, policija, drošības dienesta vīri uzvedas pieklājīgi un 
neuzbāzīgi.

Procesija ir atgriezusies uz paaugstinājuma un Dievmātes bilde novietota al-
tāra sānos. Uz helportu aizsteidzas koris tautas tērpos. Mūs uzrunā Aglonas dekāns 
Andris Aglonietis. Pāvesta ierašanās brīdis ir pavisam tuvu. Vairs neļauj staigāt pa 
celiņiem, visiem jāpaliek savos sektoros.

Vai Dieviņ, man liekas, ka es aizmirsu izslaukt govi! izsaucas Janīna. Štrunts par 
tavu govi! mēs sakām. Pāvests brauc!

Pie apvāršņa parādās 3 pelēki helikopteri un viens balts ar sarkanām zīmēm. 
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Tie ar pilotiem ir palienēti no Polijas. Mēs to zinām, jo vakar pēc ģenerālmēģinā-
juma ēdām kopā ar pilotiem pie kopgalda vakariņas. Arī šodien tie lido pretēji  
pulksteņa rādītāja virzienam gar sakrālā laukuma sētu uz nosēšanās vietu. Mēs mājam  
ar baltiem lakatiņiem (man rokā no Janīnas palienēts kaklauts), rožu kroņiem, Va-
tikāna karodziņiem, kas nu katram gadās pie rokas. Skan bazilikas zvani. Pontifex 
Maximus ir beidzot pie mums. Neviens neievēro mazu, baltu helikopteri, kas lido 
pretējā virzienā pāri Krusta kalnam uz lidostu. Tajā brauc pāvests.

Janīnai jaunas bažas: vai Aglonas pagasta vecākais Viktors Jonāns, ar kuru šorīt 
vēl slaukusi govis, ir ticis laikā Aglonā, jo viņš ir viens no izredzētajiem, ko pāvests 
pieņems pie dievgalda. (Vēlāk viņa priecīgi konstatē, ka Viktors ir tur, kur viņam 
jābūt.)

***

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā... Jānis Pāvils II iesāk Visusvētākās 
Jaunavas Marijas dzimšanas svētku Svēto Misi Aglonā savā īpatnēji akcentētajā 
latviešu valodā. Dziesma Ecce, Sacerdos magnus, apvienoto koru dziedājumā, ir 
izskanējusi. Simtpiecdesmitūkstošgalvīgais ticīgo pūlis atbild:

– Amen!
– Miers lai ir ar jums!
– Kungs ir ar tevi, atbild tūkstošiem mutes.
Es stāvu jau cieti nomīdītajos dubļos sakrālā laukuma 9. sektorā, kopā ar mūsu 

saimnieci Janīnu, kas, mazliet uzsmiņķējusies, izskatās glīta kā pastkarte, aktieriem 
Jāni Skani, Bērtuli Piziču, Dagniju un Vitu. Ir ceturtdiena, 1993. gada 9. septembris. 
Pulkstenis rāda 10.30. Mēs esam nākuši no tuvienes un tālienes – Latvijas ,Lietuvas, 
Polijas, Baltkrievijas, ASV un Austrālijas – sveikt Vicarius Christi Jāni Pāvilu II.

Vakardienas lietus mākoņi ir pazuduši. Ir skaista, silta rudens diena. Skatoties 
uz baroka stilā celto basilica minor – šādu tituli pāvests piešķīros Aglonas baznī-
cai – pat visciniskākais cilvēks nevar palikt vienaldzīgs. Ar saviem sniegbaltajiem 
torņiem un sienām, par ko gādājušas ārzemēs iepirktās krāsas, tā ir cienīga saukties 
par Terra Mariana (Māras zemes) pērli. Starp Latvijas baznīcām tā ir pati skaistākā. 
Tik tiešām karalienes troņa cienīga baznīca.

Brāļi un māsas Kristū! Nožēlosim savus grēkus! Ir sācies Aktus paenitentialis 
(Grēku nožēlošana).

Parādās papamobilis, ko policijas mašīnas pavada līdz galvenajiem vārtiem. 
Tad, Drošības dienesta vīru ielenkts, tas iebrauc sakrālajā laukumā. Sēdēdams pie  
pusatvērta loga, kas, nezin, vai drošībniekiem ir pa prātam, viņš svētī sapulcējušos. 
Skan dziesma. Beidzot pāvests pazūd mūsu skatam, līdz viņš atkal parādās bazilikas 
durvīs. Altāra telpā viņu sagaida visu konfesiju vadošie darbinieki.

Kungs apsažāloj par mums,
Kristu, apsažāloj par mums,
Kungs, apsažāloj par mums! 
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Koris lūdz kopā ar dievlūdzējiem. Vareni izskan pāvesta uzsāktā Gloria, korim 
turpinot.

Gūds Dīvam augstumūs
Un mīrs vērs zemes
Labas grybas cylvākim.

Drīz liturģija ir galā, un mēs klausāmies Jāni Streiču.
Myusu Dīvs, tu vēlējis, lai Marija byutu tova Dāla un myusu Mote.
Latgaļu valodai piemīt īpatnēji pirmatnējs skaistums un šarms. Jānis lasa skaidri, 

vienkārši un ļoti, ļoti efektīvi.
Mēs tevi lyudzam, skandē kantors.
Uzklausi myus, Kungs un Dīvs, atbild dievlūdzēji.
11. sektorā sēž kādi 60 izredzētie, kas saņems sakramentus no pāvesta rokas, 

starp viņiem paredzēts būt arī Streičam, taču Vatikāna slepenais dienests, kas sargā 
pāvestu altāra telpā, viņu uz 11. sektoru vairs atpakaļ nelaiž. Bet, kurš nav 11. sek-
torā, to nelaiž pie dievgalda! Jānis nav 11. sektorā un pie dievgalda netiek. Neizdi- 
bināmi ir nevien Tā Kunga, bet arī slepenā dienesta ceļi.

No man pazīstamiem sakramentu no pāvesta rokas saņem dzejniece Anna 
Rancāne. Tai pašā laikā tauta komūniju var saņemt no priesteriem katrā sektorā. 
Seko kronēšanas ceremonija, dāvanu pasniegšana, pāvesta uzruna poliski, ko tulko 
metropolīts Jānis Pujāts un visbeidzot Ritus Conclusionis.

Lai svētī jūs visuvarenais Dievs, Tēvs un Svētais Gars, ir pāvesta beidzamie  
vārdi.

– Āmen!
Viņš vēlreiz apstaigā altāri, sacīdams ardievas un svētīdams dievlūdzējus. Mēs 

viņam atbildam, vicinādami ar kas nu kuram pie rokas. Tad viņš nokāpj pa kāpnēm 
11. sektorā pie priesteriem un invalīdiem. Augstākā garīdzniecība no altāra telpas 
atgriežas bazilikā. Pāvests uz brīdi ir pazudis mūsu skatam. Nē, tur viņš ir! Uzkāpis 
altāra telpā, viņš vēlreiz pagriežas pret mums svētīdams, tad pazūd dievnama durvīs.

Sevus servorum Dei vizīte Aglonā ir gandrīz galā.
Mēs sākam izklīst. Līdz šim vizīte, kā mēs te Latvijā sakām, ir pagājusi bez 

traumām. Viena trauksme 3. sektorā, kad kāds neakreditēts fotogrāfs sācis rāpties 
augšā pa stalažām, viens tantuks paģībis, viens bērns kļuvis histērisks, viens lecīgs 
krievu TV žurnālists nopūsts no kāpnēm (poļu helikopteru nopelns). No dubļiem 
bija jārauj ārā neskaitāmas kurpes, un tas nemaz nav tik viegli, kā es pārliecinājos, 
palīdzot apavu atkarot kādai dāmai.

Ap plkst. 13.00 sakrālais laukums ir tukšs, un tam, baznīcai un klosterim ir ap-
mesta apkārt sargu ķēde. Diemžēl, šī ķēde ietver arī divus koka namiņus, iestādi, 
ko neesmu apmeklējis veselas 5 stundas. Kāds laipns policists man iesaka doties uz 
kāroto mērķi pāri būvlaukumam un nevis pa ceļu, kur mani gaida 5 Drošības dienes-
ta posteņi, un man nav izredžu pirms plkst. 17.00 sasniegt mērķi. Piecus metrus no 
minētā objekta mani aptur postenis. Es viņu informēju par savu maršrutu un prasu 
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Drošības diensta svētību turpināt ceļu.
– Kā lai es zinu, ko jūs tur darīsiet? viņš man prasa.
– Tikai vienu lietu, mīļais draugs, tikai vienu lietu! es viņam atbildu. Viņš pārlaiž 

manam ķermenim detektoru un ļauj iet.
Tualešu trūkums patiesībā neradīja tādas problēmas, kā bija gaidīts. Atceros, ka 

pagājušā gadā es par šo lietu runāju ar dekānu Andri Aglonieti. Viņš man stāstīja, 
ka jau pie parastā bazilikas apmeklētāju skaita cilvēki stāvot 3 rindās – viena rinda 
pie Dievmātes, otra pie Svētavota un trešā pie mazās mājiņas. Bet pietiek runāt par 
prozaiskām lietām.

Atpakaļ ceļā mūsu grupa sadalās trīs daļās, un mūsu pulciņš, kam laimējas iekļūt 
autobusā, sasniedz māju pirmais. Jānis Streičs, par kuru mēs domājām, ka viņš pus-
dieno pie pāvesta galda, ir neēdis jau priekšā.

Tu esi slavens, Janīna saka, vari iet katrā latgaliešu mājā. Visi tevi pazīst. Tās, 
protams, ir blēņas, jo visi latgalieši pazīst Jāni tā vai tā. Šodien Streičs ir pirmais lat-
galietis visā zemē. Mēs zirgojamies, ka pēc gadiem cilvēki prasīs: Kas bija tas baltā 
tērpā, kas Aglonā stāvēja blakus Streiča Jonim?

Bērtulis, ko pagājušā naktī atkal turējusi nomodā krākšana, aiziet gulēt, bet mēs 
ar Jāni ejam sēņot. Pārējie kur nu kurais – cits guļ, cits sēž, cits vazājas apkārt.

Vakarā mēs savācam no baznīcas dekorācijas, Juri Kulakovu ar mūzikas instru-
mentiem un braucam atpakaļ. Pirmā apstāšanās ir Jura mājās Līvānos. Kad mēs tās 
atstājam, aiz mums paliek kaudzē sasviestas dzidro serdes un vismaz 100 novārītu 
cūkas pupu pākstis. Vēlu naktī esam Rīgā.

MANĀ VĒSTUĻKASTĒ

1993. gada 1. februārī man raksta Latvijas 3x3 Padomes priekšsēdētājs Jānis  
Gulbis:

Sveiciens no piesnigušās Latvijas! (...) Tāda nu iznāca Tava publikācija. Ņem par 
labu! (Viņš publicēja savā žurnālā “Skola un Ģimene” manas bērnības atmiņas.)

Uzzināju, ka janvārī Tev ir arī jubileja. Tad nu turies! Līdz 100 jau nu būtu tā kā 
jānodzīvo. Vai ne? Un Tev pienākas arī honorārs. (rublīšos protams). Ko darīt ar šo 
naudiņu?

Vēl janvārī no Mirdzas Martinsones:

Uldi!
Cienu Tevi kā aktieri, režisoru, rakstnieku, vīrieti utt. Brauc uz Latviju! Tu esi 

šeit vairāk vajadzīgs! Pat vēstules Tu proti lieliski rakstīt. Lai nu kā, bet pa jokam 
sūtu Tev Jaunā gadā mazu Latvijas sniega piku (tā jau vairāk dubļu), mūsu jūras 
vēju (īstas vētras), egles zariņu ar sveķiem, ja man atsūti pretī ķenguru, koala, kādu 
aborigēnu (vienalga vīrieti vai sievieti). Ja nevari noķert, tad aitu ar vilnu... teātrī 
noderēs.
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Vispār mēs esam nabagi, bet lepni. Kas notiek Austrālijas teātros? Ja iznāk,  
atraksti!

Daudz tautisku buču!
Mirdza u.c.

16. martā man raksta Freija Juris no Toronto:

Nu jau būs aizskrējis tāds brītiņš, kopš tikāmies Toronto. Aiz muguras ir Ziemsvēt-
ki un Jums Kultūras dienas. (...) Lēnām sāku domāt par Latvijas apciemojumu. 
Būsim Rīgā no 10. jūnija līdz 28. jūnijam. Būsim Mirdzas (Martinsones) paspārnē. 
Par cik nu iznāks ciemošanās, to redzēsim, jo šiem, sakarā ar dziesmu svētkiem, 
teātra sezona ir pagarināta līdz otrai jūlija nedēļai. Tā nu varbūt iznāks iet uz teā- 
triem pat vairāk nekā plānots. Bet tas arī nebūtu tas ļaunākais.

Patlaban cīnāmies ar “Jolantu Durbi”. Man Kubulnieks sēž tīri labi, vismaz pats 
esmu tīri apmierināts, vēl jāizstrādā pēdējās nianses.

Jācer, ka salasīsim pietiekamu skaitu skatītāju, to skaits sāk bīstami samazināties. 
Nacionālais brauc pa ASV ar Stumbres “Suni”, bet Kanadā viņu neiegriežas.

Nupat nomira Anšlavs (Eglītis), tā kā būs pirms izrādes jāietur klusuma brīdis. 
Mūsu luga būs laikam pirmā uz dēļiem pēc viņa nāves.

Jā, un kā Tev veicas ar jauno lugu. Tu esi mūsu “trimdas vienīgā cerība”. Grieze 
tagad rakstīšot tikai romānus, gan laikam izmantojot savus iepriekšējo lugu sižetus.

1993. gada 18. jūlijā man raksta viena no Jaunās Gaitas redaktorēm – Anita 
Liepiņa:

Nupat pārlasīju Tavu 1991. g. atbildi par JG likteni, un mani it īpaši saistīja 
pēdējais teikums: “Turiet to būdu pie dzīvības, cik ilgi vien varat!” Viss pārējais vēl 
ietu, ja tikai nebūtu rakstu trūkums. Daudzi tagad publicējas Latvijā, un grāmatām 
tā ir īstā vieta. JG arī lielā skaitā nonāk Latvijā, tā kā ir garantēti arī lasītāji. Tāpēc 
lūdzu paskaties atvilknēs, ja ir kaut kas vēl nepublicēts, tad atsūti.

Visi, kas vien kustēja, aizbrauca šovasar uz Latviju. Mēs ar Gunti tik palikām uz 
vietas spēlēties ar mazbērniem. (...) Ar aizturētu elpu, rakstus gaidot.

Anita.

1993. gada 15. septembrī raksta režisors Gunārs Vērenieks:

Kaut kur pasaulē.
Sveiks, Zemniek!

Es zinu, zinu, ka ir pagājuši 6 mēneši kopš Tavas pēdējās vēstules saņemšanas, 
bet vai kā rakstnieks Tu nedomā, ka pusgads has a nice ring to it (labi skan) Bez jo- 
kiem, es zināju, ka Tu esi Latvijā, vismaz tā man Jurītis stāstīja, atbraucis no Rīgas.

Pirms es neaizmirstu, Jums Austrālijā laikam ir lieluma mānija, jo domājat, ka 
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Jūsu marka der visā pasaulē. (Jeb arī Tu domā, ka pensijā aizgājis, es esmu kritis 
tādā nabadzībā Kanādā, ka Tev mani ir jāatbalsta ar pastmarkām?) Atzīstos latvieša 
lepnumā un sūtu tās Tev atpakaļ, lai gan varbūt būtu varējis iemainīt pret vienu  
aliņu. Bez jokiem, atradu tās starp lugas lapām.

Tad sirsnīgs paldies par lugu, bet kur es, velns, dabūšu tik daudz cilvēku kopā! 
Izksatās, ka teātris Toronto vēl eksistēs varbūt pāris gadus, tad cauri.Tāpēc būtu 
lieliski, ja varētu uzvest vienu lugu par Latvijas pašreizējiem polītiskiem stāvokļiem, 
saeimu, deputātiem Latvijas Neceļu utt. Tev taču tagad vajag būt daudz materiālu 
par to. Tu kādreiz (nesalasāms) uzlēkt mūsu trimdas varas vīriem un to divkosībai 
– kā tagad Latvijā. Būtu lielisks tāds farss. Varbūt pat 3 viencēlieni ar vienu tēmu. 
Vai  zini, Tu esi mana vienīgā cerība, kas varētu komiskā veidā atspoguļot patreizējo 
situāciju tur, vai konfliktu vietējo un “ārzemnieku” starpā. “Newsflash!” Vai Tu at-
ceries lugu “Pie latviešu miljonāra”, kura, ja atceros pareizi, tika stādīta priekšā kā 
“Pie latviešu miljonāra Amerikā”. Vai to varētu pārveidot patreizējai situācijai Lat-
vijā, kur vecs trimdas miljonārs atgriežas dzimtenē, un tur viņam pēkšņi rodas visādi 
radi un bijušie draugi, kuri vēlas viņu naudiņu, un lai situācija būtu balansēta arī 
viņa Amerikas/Austrālijas/Kanādas/Vācijas radi un draugi arī vēlas kaut ko iegūt, 
tad vēl polītiķi, mafija un, brālīt balto, kad vēl ierodas viņa bijušā (atdzīvojusies) 
sieva, tad es Tev saku, skatītāji šeit un Latvijā lauzīs durvis, lai to redzētu. Protams 
Tev un man būtu jāmeklē iepriekš laba paslēpšanās vieta, un es esmu dzirdējis, ka 
Fidži salās dažas vietās veči varot turēt vairākas sievas! What a way to go! (Kas par 
lielisku “karotes nolikšanu!”)

Bet nopietni – man tiešām ir žēl, ka rakstnieki neizmanto šīs situācijas, jo zini, 
1920’os, kad situācija bija līdzīga, visādi “ģeniji” rakstīja lugas par to. (...) Es Tev 
rakstu no Miniapoles, kur patreiz sagatavoju lugu šejienes teātrim “Tikumīgais 
uzdzīvotājs”, vecs farss, Latvijā uzvests 1921/22. g. oriģināli laikam rakstīts vācu 
valodā no viena tiem pašiem, kas rakstīja “Spāniešu mušu”. Pirmizrāde 7. novembrī 
(esmu šeit 3 nedēļas, tad atpakaļ uz Montreālu uz trīs, tad atpakaļ šeit uz 3 nedēļām 
līdz izrādei. Redzi, ko var darīt, ja esi brīvkungs?) Hei, brīvs no kā? No naudas, prā-
ta, seksa vai reumatisma? To es vēl neesmu izgudrojis, Tev būs man jāpalīdz.

Beigšu muldēt un ceru, ka esmu tevi apvainojjis pietiekoši, ka sāksi lugu rakstīt. 
Diemžēl, es nevaru nobeigt savu vēstuli ar Taviem vārdiem un teikt, ka es ilgojos tikt 
lidmašīnā un braukt prom. Prom uz kurieni? Mājām? Kur cilvēkam ir mājas, kas 
gandrīz visu mūžu ir meklējis mājas.

Tavs vecais draugs Gunārs.

Vēstule no karikatūrista Harija Berga, datēta 1993. gada 19. oktobrī.

Harijs ir trešais trimdas ievērojamākais karikatūrists, dzīvo Kalifornijā. Viņa stils 
krasi atšķiras no Keiša un Rirdāna. Vēstuļpapīrs nosēts ar šaržiem. Tur sēd J. Mediņš 
pie klavierēm, Čērčils ar milzīgu cigāru mutē, Marlēna Dītriha un ģen. Makarturs ar 
savu pīpi. Harija zīmējumiem piemīt zināma elegance. Viņš raksta:
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Sveiks, mīļais Uldi!
Kopš beidzamo reiz bijām tikušies,
Žīdi ar ar arabiem bija kāvušies,
Sadams ar eļļu bija notašķījies,
Amerikas Devidonieši izķepinājušies,
Komūnisti ellē nolaidušies, 
Somalijā milijoniem pārbadojušies,
“Homīši” ar Billu sadraudzējušies,
Ķīnieši ar studentiem izrēķinājušies,
Bet Latvija vēl nava pilnīgi atbrīvojusies,
Kristopers Kolumbus jau sen uz debesīm aizlaidies,
Tik mēs abi vēl jo projām turamies.

Suminu Tevi, dzirdu, ka Tu vēl joprojām esi kustīgs un dzīvs kā jūras zirdziņš 
akvārijā.Man idejas  nāk arvien vairāk klāt kā krievam blusas, bet enerģijas arvien 
vairāk mūk projām kā kaķis no cūkas pūšļa ar zirņiem. Vajadzētu vēl vienu atvadu 
izstādi Sanfrancisko, savu grāmatu par karikatūrām, eseju par īstu draudzību, Rīgas 
ATPŪTAI biografiju ar karikatūrām, anekdošu grāmatu utt., utt.

Bet līdz tam laikam atļaušos Tevi drusku apgrūtināt. Esi tik labs un nosūti 
vienu no klāt pieliktajām kopijām no Latvijas sporta laikraksta SPORTS Austrāli-
jā iznākušajam latviešu laikrakstam. Varbūt, ka viņam (varbūt ar Tavu interesi un 
līdzdalību) būtu vēlēšanās kādā atbilstošā gadījumā atzīmēt kādu jubilāristisku 
notikumu, sakarā ar Austrālijas kontinenta kādreizējiem brīnumbērniem – latvie- 
šiem Jāni un Ilzi Konrādiem, ievietojot savās slejās kādu rakstu par viņiem. Un otru  
kopiju, kā mazu suvenīru, Jāņa un Ilzes vecākiem Konrādiem, sen. Un arī tev mazu 
suvenīru – sveicienu no Rīgas notikumiem – katikatūru izstādes 1991. g.

Vislabāko tev vēlot,
Tavs slinkais Harijs.

P.S. Ja gadījumā mans pielikums no Rīgas SPORTA tiks izlietots, lūdzu atsūti 
man vienu kopiju, ko parādīt maniem senčiem Viņsaulē.

***

Reiz dzirdēju, ka Konrāda Jānim, sen. kāds prasīja:
– Jāni, kā tas nāk, ka tavi bērni tik labi peld?
– Vannā taisīju.

***

Tad vēl 1994. gada 4. decembrī saņēmu no Freija Jura vēstuli. Viņš cita starpā 
raksta:
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Viņdien piezvanīja Mirdza [Martinsone] no Rīgas. Viņa tiešām skrien vienā 
skriešanā, itkā mēģinot atgūt laiku, ko notērēja braucot pa Ameriku. Kolēģi Dailē 
domājot, ka turneja esot bijusi tikai viens izpriecas brauciens. Daļēji jau tā bija 
– viņi visur tika uzņemti un izvadāti, taču tas neizskauž faktu, ka pa starpu bija 
jāmēro gari gabali un jāspēlē teātris. Un, ka tā sauktie “profesionāļi” arī pa reizei 
var apgurt, par to liecināja dažādās, pat krasi pretējas atsauksmes no viņu turnejas 
dažādām izrāžu vietām.

Faktiski abas aktrises Mirdza un Ligita Skujiņa bija tās labākās. Veči laikam šad 
tad par daudz iemeta un tad mocījās ar paģirām. Auškāps turnejas sākumā esot dūšī-
gi “rāvis”, tā kā aktieri bija nobažījušies, kādu iespaidu viņš atstāšot turnejas rīkotā- 
jiem, taču kad Klīvlandē sēdējām pēc izrādes pie viena galda, viņš uz vodkas pudeli 
pat nepaskatījās.

Paldies par Tavu atreferējumu par Rīgas teātros redzēto, tāpat par operu un 
baletu. Jā, starp citu, Gunārs Vērenieks arī piedalās baletā, un dejos, ja nemaldos, 
Burvi “Riekstkodī”. Patiesībā viņam gan jācilā jaunas meitenītes, bet tad gan arī 
elšot un pūšot. Viņš jau kādreiz Eslingenā dejoja pie Lēmaņa rakstrur dejas, bet 
tagad viņam ir jau 68! Nākamgad viņš mums iestudēs divus Zīverta gabalus.

Misiņa bibliotekas adresi tiku nodevis tālāk, un man tika ziņots, ka kāda paziņa 
šejienes tantei došoties turp izpētīt Tavus gara darbus. Lai nu kā, savu popularitāti 
tautā Tu esi ieguvis, jo tavi skeči vienmēr tiek meklēti un atkārtoti uzvesti. Vai Tev 
neniez roka uzrakstīt ko jaunu? Viela taču Tev būs Latvijā savākta bez jēgas.

Tad vēl apsveikums no Sandras Zeidenbergas un gads ir “cauri”. 

KATRAI LIETAI IR DIVI GALI

Ir pienācis laiks doties atpakaļ uz Austrāliju. (Es vairs nesaku: laiks pienācis 
braukt atpakaļ uz mājām). Ilze jau ir aizbraukusi ātrāk.

Es izkāpju Bangkokā no SAS lidmašīnas, kas pienākusi no Kopenhāgenas ar 
lielu nokavēšanos. Pie vārtiem mani sagaida tailandiete ar lielu plakātu rokās, uz 
kura 3 vārdi, starp tiem arī manējais. Kas par lietu? Mūs vedīšot ar elektrisko trans-
porta līdzekli uz QANTAS vārtiem. Kurš no vārdiem esot manējais. Es parādu. Pie 
mana vārda esot pierakstīts Ms, bet es esot vīrietis? “Tas jums tikai tā liekas”, es at-
bildu, “mana kokteiļkleita ir koferī”. Viņi smaida un domā, ka visi eiropieši ir dulni. 
Var jau būt, ka viņai taisnība.

Un te nu mans JG raksts beidzas. Fine!

***

Kultūras dienas šogad noris Brisbanē. Rīcības komitejas priekšsēdis ir Andris 
Auliciems. No Latvijas viesojas Antra Bigača (Toreiz vēl viņa nebija superzvaigznes 
klasē) un koris Versija.
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Beidzamais KD  sarīkojums, kurā mēs ar Zemīti uzstājamies, ir Raibais vakars.
Par sarīkojumu A. Biela AL raksta:

Kultūras dienu Raibo pēcpusdienu no nevēsinātā latviešu nama pārcēla uz 
Kultūras centra auditoriju. Bija labi, ka tā, jo atnācēju skaits vien būtu piepildījis  
latviešu namu līdz pēdējai vietai. Pēcpusdiena bija raiba diezgan, bet viss bija ie-
turēts mierīgā izklaides gultnē.

Visu norisi vadīja veiklrunātāju pāris – Uldis Siliņš un Juris Zemītis. Dzirdējām 
un redzējām (bija arī ko redzēt) bārdainus vīriešus un sievietes dejojot un ducinot 
ap iedzimto ugunskuru!) vairākas Versijas kora “versijas”. (Cik es aborigēnu uzve-
dumu atceros: tas bija pēc “piena”. Ko Versijas horeogrāfi zināja par iedzimtajiem, 
mazgadīgs kaķis varēja uz astes aiznest. Pirms sarīkojuma man diriģente paziņo, 
ka viņiem būšot priekšnesums. Kāds priekšnesums un par ko? Tas esot noslēpums. 
Cālīt, es viņai saku, ne man! Es esmu sarīkojuma vadītājs!)

Sevišķi aizgrāba sieviešu balsu dziedātā “Nāras dziesma”. Ivetas Tāles ansam-
blītis dziedāja “Es stāvu uz augstiem kalniem”. Bija pa jautrai dziesmai citu jau-
niešu un atsevišķi koristu, piemēram, Arņa Miltiņa izpildījumā un citi raibumi.

Ar neslēptu ironiju pilns bija veiklais J. Zemīša referāts par dzeršanu, krogiem 
un citām ar tiem sastītām izdarībām, kurās latvieši vienmēr bijuši atjautīgi un mun-
dri. Sieviešu ķermeņa augšdaļas atbrīvošanas (topless) process gan esot pazīstams 
citām tautām, bet, ak vai, “kad pienākšot latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad 

Latvijas mecosoprāna Antras Bigačas koncertā Adelaidē 1993. g. 5. decembrī.
No kr. – pavadītāja Māra Laščuka (Lashchuk), diriģente Astra Kronīte, soliste Antra Bigača. 

Attēls no Bērziņu ģimenes arhīva.
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redz,” nopūtās Zemītis,
Savas asprātības, īsākas un garākas, bārstīja arī U. Siliņš, gan kā pieteicējs, gan 

autors. Viņš paziņoja, ka Latvijā tagad atkal modē nākušas māla pīlītes (agrāk teica: 
nepūt nu pīlītes!) neesot nekas cits, kā latviešu seksa sauciens (mating call). Pie šiem 
vārdiem no skatītāju soliem uz skatuves aizmuguri aizdrāzās pāris vingru jauniešu 
stāvu. Demogrāfiskais līmenis solījās uzlaboties par labu latviešiem. Savu smiekliņu 
izraisīja arī L. Veikinas deklamētās un dziedātās “poēmas” par dietu un citu ko.

Tautas dziesmas un ārijas dziedāja KD laikā daudz par maz dzirdētā soliste,  
mecosoprāns Antra Bigača. Patīkami bija klausīties arī gados jauna pianista Stīve-
na Beikera latvisko melodiju aranžējumu. Tas ļoti patika.

Ja neskaita Jaungada sagaidīšanas balli, Raibā pēcpusdiena bija KD beidzamais 
sarīkojums. Palika skumji un sērīgi ap sirdi, kaut mājās jau bija sakrājusies vēl ne- 
izlietotu piezīmju kaudze, gribējās vēl būt savējo un ciemiņu vidū. Atliekt teikt  
Dr. Andrim Auliciemam un viņa palīgiem paldies par jaukajām Kultūras dienām: 
viss labi beidzies, sekmīgi veikts liels darbs par spīti mūsu centra mazumam,  
meklēti jauni ceļi un līdzekļi sarīkojumu organizēšanā un financēšanā, latviešu 
kultūras iznešanā atklātībā.

“Katrai lietai ir divi gali,” teica U. Siliņš. Raibā sarīkojuma beigas bija arī visu Aus-
trālijas latviešu 43. KD nobeigums. Karogu paspējām nodot 44. KD vadītājam Aivaram 
Saulītim vešanai uz Melburnu jau kopkoru koncertā. Sekmīgas 44. Kultūras dienas!

EPILOGS

Es nezinu, kā jums, bet man visgrūtāk ir rakstu nobeigt. Viss pulveris izšauts. 
Nav ne pacietības, ne gribas ko vairāk rakstīt. Bet beigas prasīt prasās pēc punkta, 
pēc kāda trāpīga izteiciena vai spēcinošiem vārdiem. Tie, ticiet man, no gaisa nekrīt, 
tāpēc es būšu oriģināls un nobeigšu ar izvilkumu no Šekspīra soneta. Neesmu īsti 
pārliecināts, vai sonets te ir īsti vietā, bet man patīk pēdējais teikums.

Būt nerunīga mana mūza prot, 
Kad citi mūzas kalpi sacenšas, 
Ar zelta spalvu tevi cildinot, 
Visskanīgākās dzejas rindas rast.
Es domāju, bet citi vārdus teic,
Kā dumjš un neizglītots ķesteris,
Pēc tam, kad spējīgākie himnas beidz,
Es āmen pasaku, un tas ir viss...

Es arī. Āmen un tas ir viss.
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ES CAUR SAVU OBJEKTĪVU ŅEMU DABU – BEIGTU, DZĪVU...

Skats no Aulciemu mājas balkona Brisbanes priekšpilsētā. 1990. gados.
Latvijas viešņa A. Lismane, no U. Siliņa redzamas tikai kājas.

Attēls no Aulciemu ģimenes arhīva.
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Ieskats Austrālijas vēsturē, dabā 
cilvēkos...

Īsa pastaiga pa Terra Australis vēsturi – Austrālijas bušs, zvēri un 
zvēriņi – Starp diviem karogiem – Austrāliešu slengs – Austrāliešu 

takers

Aborigēnu pirmā tikšanās ar eiropiešiem – Džeimsa Kuka jūrniekiem. 1770. g. 29. aprīlis.
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ĪSA PASTAIGA PA TERRA AUSTRALIS VĒSTURI

[Daļa no šajā un nākamajās divās nodaļās publicētā materiāla jau ir iekļauta 
iepriekšējo gadu aprakstā. Kopā ar autoru, lai saglabātu stāstījuma vienga- 

balainību un iecerēto aptvērumu, nolēmām attiecīgos materiālus tomēr atstāt 
tur, kur tie ir. Lasītāji, kuri pamana kaut ko jau lasītu, var droši šķirt tālāk – 

red. piez.]

Mīļie lasītāji, šai rakstā es stāstīšu par Austrāliju, ne vienmēr par šo- 
dienas Austrāliju, kas man ir kļuvusi sveša, bet par manu jaunības  
dienu zemi, kas man ir mīļa un tuva. Temats ir tik plašs, ka es daudziem 

aspektiem varēšu pieskārties tikai garāmejot, un citiem nemaz.
Ievadam es sākšu ar vārsmu, ko es reiz rakstīju, pats vairs neatceros, kāpēc. Bet 

vispirms pāris paskaidrojumi, lai jūs saprastu par ko es runāju: šīla – sieviete, šārks 
– haizivs, gumtree – sveķu koks, kukabaru sauc arī par Smieklu Janku, billabong – 
upes atteka.

Kam nostāsti tā apkārt vijas,
Kā kontinentam vārdā Austrālija?
Šai dienvidpuslodē, ko sauc par Antipodēm,
Ar dzīvo latvieši un svinē latvju godus.
Meža cūkas šņukurs, kauss ar saldo miestu,
Bērziņcepta rudzu maize, triepta trekno kaņepsviestu.
Gaiļa vietā laiku rāda žēlīgs dingo gaudiens,
Ķengurs saldu alu dara pieciem miežu graudiem.
Un kas nes šurp ūdeni no straujās kalnu upes?
Salīkušu muguriņu cukurniedru krupis.
Šīla lēca aplokā saplūkt puķes, zīles,
Lai rauj viņas vainadziņu šārks vai krokodilis.
Tais’, bāliņ, gamtrī laivu, brauc pēc galvas rotas,
Timorjūrā ciklonmeitas jāj uz vēja slotas.
Tādās reizēs, tādos brīžos, kam vien pieci prāti,
Paliks krastā, nekaitinās nikno Vēju māti.
Kukabarra kokā sēd, aizrīdamies smiedams,
Dzirdēts nav pat Jāņu naktī Smieklu Jānis dziedam.
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Tautumeita, zilacīte, billabonga malā,
Dzied par tālo Kurzemīti otrā pasaul’s galā.

NO KURIENES VĀRDS AUSTRĀLIJA?

Jā, no kurienes? Senie grieķi lietoja australis, lai apzīmētu dienvidus vai pasaules 
dienvidus daļu. Līdz 1400. g. ģeogrāfi turpināja lietot šo vārdu, runājot par pasaules 
dienvidus reģioniem, kā arī Terra australis incognita (nepazīstama vai vēl neno-
saukta dienvidus zeme) un Terra Australis Ignota. Vēl viss šis reģions uz dienvidiem 
līdz pašam polam tika saukts par La Austrialia del Espiritu Santo (aptuvena nozīme: 
Austrija uz dienvidiem no Svētā Gara). Austrialia ir hibridisks vārds un sastāv no 
Austria un Australis. Kāds sakars Austrijai ar Austrāliju? Tas bija domāts kā kom-
pliments Spānijas karalim Filipam III, kurš piederēja pie Habsburgu nama, Austrijā.

Turpmākie Austrālijas krasta pētnieki ir holandiešu jūŗas braucēji. Lai gan ofi-
ciālais Austrālijas atklājēja gods pieder britu kapteinim Džeimsam Kukam (James 
Cook). Pirmie atklājēji bija holandieši jau 1606. gadā, viņi tikai nezināja, ko viņi 
atklāj. Kuģa vārds bija Duyfken, kapteinis – holandietis Vilems Džansūns (Willem 
Janszoon). Viņi arī bija pirmie, eiropieši kas tikās ar aborigēniem un pirmo reiz 
iezīmēja kartē Keip Jork (Cape York) pussalas rietumu krastu. Otrs bija Vilems 
Flemings (Willem de Vlamingh) 1694. gadā. Jūrnieku saraksts liecina, ka viņa ek-
spedīcijā ir bijuši divi latvieši vai Latvijā dzimuši cilvēki, viens no Jelgavas, otrs 
no Ventspils. Iespējams, ka ir bijuši vēl divi latvieši vai igauņi, kuru uzdotās dzīves 
vietas varētu būt vai nu Igaunijā vai Latvijā.

HERCOGS JĒKABS

Vēsturniekiem nebūs pārsteigums, ja teikšu, ka Austrālijas karogs – uz zila lauka 
Dienvidus krusta zvaigžņājs ar Britu karogu miniatūrā vienā sturī – varēja būt vēzis 
sarkanā laukumā – Kurzemes hercogistes karogs! Ja viss būtu izdevies kā plānots, 
tad es 50 gadus nebūtu dzīvojis Sidnejā, bet Jēkabpilī.

Ap 17. gs. vidu Kurzemes hercogs Jēkabs plānoja sūtīt ekspedīciju uz austru- 
miem un rietumiem dienvidos no ekvatora, un pasludināt šīs zemes par savām. Jā, 
arī Austrāliju. Protams, ka Jēkabs, salīdzinot ar tā laika lielvalstīm, bija tikai tāds 
kazrags un būtu agri vai vēlu zaudējis arī šīs kolonijas, tāpat kā Gambiju un Tobago. 
Hercogam Jēkabam bija lieli plāni, bet maz naudas. Bija jāmeklē partneris. Viņš par 
tādu izrauga katoļu pāvestu Inocentu X, piedāvādams viņam pusi no profita un ka-
tolizēt visas jauno koloniju dvēseles. Par to viņš prasa ne mazāk kā 40 kuģu un 2400 
vīru, visus nepieciešamos ieročus, pārtiku un dažādas tirdzniecības preces.

Pāvests, ļoti labi saprazdams Jēkaba saimnieciskās intereses, šo projektu pilnībā 
nenoraida, tomēr norāda, ka atklāti nevar dzīt rebes ar ķeceri. Hercogam jāatsakās 
no luterticības. Šāds risinājums Jēkabam kā pārliecinātam luterānim, protams, nav 
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pieņemams, bet tajā pašā laikā, redzēdams pāvesta ieinteresētību, viņš arī šajā jautā-
jumā atrod izeju. Viņš piedāvā pilnībā atjaunot katoļticību arī Piltenes bīskapijā, kur 
aizvien vairāk nostiprinājusies luteriskā baznīca, un panāk, ka par Piltenes bīskapu 
ieceļ katoļu garīdznieku Jakobu Gorecki, kas, savukārt, piekrīt būt par hercoga piln-
varnieku sarunām ar pāvestu.

Šis, tiešām vērienīgais projekts, tomēr netiek īstenots: pāvests Inocents X jau 
1655. gadā nomirst, nepaspējis dot savu piekrišanu, savukārt viņa pēctecis, par šā- 
diem jautājumiem neinteresējās un no tālākām sarunām atsakās.

Uz angļu jūras braucēja Flindersa kartes 1802. g. Austrālijas kontinents ir pirmo 
reizi nosaukts par Austrāliju.

DŽEIMSS KUKS UN ANGLIJAS NOZIEDZNIEKI

1770. g. angļu jūrasbraucējs un kartogrāfs, kapteinis Džeimss Kuks (James 
Cook) sasniedz Austrālijas dienvidaustrumu krastu un izkāpj uz cietzemes tagadējā 
Sidnejas priekšpilsētā Botanijā, nosauc zemi par Jauno Dienvidvelsu un pasludina 
par britu karaļvalsts īpašumu. Jaunā zeme karalim Džordžam III ir kā Dieva sūtīta. 
18. gs. liela daļa no britu kriminālnoziedzniekiem tika transportēta uz Ziemeļameri-
ku, bet, kad dumpīgie kolonisti uzsāka cīņu par neatkarību (War of Independence) un 
to uzvarēja, Britānijas valdība bija sprukās. Uz Ameriku vairs krimnālistus nevarēja 
sūtīt, pašu cietumi un kuģi, kuros turēja notiesātos, bija pilni līdz malām. Visus pa-
kārt nevarēja, tāpēc iespēja iedibināt jaunu cietumnieku koloniju Austrālijā, nāca kā 
debessmannā. Vēl 18. gs. vidū lielam skaitam par triviāliem likuma pārkāpumiem 
tika piemērots nāves sods, publiski pakarot.

KAPTEINIS FILIPS

Un tā pēc Kuka 1788. g. ierodas Sidnejā tā sauktā Pirmā flote. Eskadra sastāv 
no 2 kara un 9 transporta kuģiem ar vīriešu un sieviešu dzimuma noziedzniekiem, 
ierēdņiem, karavīriem, viņu sievām un bērniem. Neskaitot kuģa apkalpi, tie veda sev 
līdzi 1044 personas. Brauciens ildzis 7 mēnešus un bijis ļoti grūts, lai gan mirušie 
bijuši tikai 30, un par pārējiem rakstīts, ka tie ieradušies veselīgāki nekā Angliju 
atstājot. Kapteinis Filips ir arī jaunās kolonijas gubernators.

Es ar kuģi Ģenerālis Mairs (Gen. Muir) iebraucu 162 gadus pēc viņa. Mums 
priekšā jau bija pilsēta, kapteini Filipu nesagaidīja nekas.

AUSTRĀLIJAS IEDZIMTIE (ABORIGĒNI)

Nē, nevar teikt, ka nekas. Tie bija Austrālijas aborigēni, ienākuši Austrālijas kon-
tinentā pirms gadu tūkstošiem, te nokļūstot caur Papua Jaungvineju. Te jāpiemin, 
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ka Austrālijā ir divas iedzimto (indigenous) grupas: Austrālijas aborigēni un Tores 
šauruma salinieki. Austrālijas aborigeni bija nomadi, kas pārvietojās pa savu zemes 
platību zināmos laika ciklos. Tores šauruma salinieki, cēlušies no melanēziešiem, 
bija jūras braucēji un tirgotāji, apmetušies salās starp Ziemeļkvīnslandi un Papua 
Jaungvineju. Viņu paražas un ticējumi bija saistīti ar viņu atkarību no jūras.

Kad 1788. gadā ieradās otrais kolonizācijas vilnis – šoreiz baltie – vest ar 
iedzimtajiem sarunas bija gandrīz neiespējami, jo trūka centrālās autoritātes. Līdz ar 
to Austrālija tika pasludināta par Terra Nullius (efektīvi neapdzīvota). Nekas nebija 
tālāk no patiesības. Katrai ciltij bija sava teritorija, uz kuru tai bija nerakstītas īpašu-
ma tiesības, un kur atradās cilts svētās vietas. Tā kā ciltis bija nomadi, tad zeme bija 
komunāls īpašums. Aborigēni dalījās relatīvi mazās ciltīs, kas runāja ap 200 atšķirī-
gas valodas.

Kad pirmie eiropieši apmetās Austrālijā, visā kontinentā varētu būt bijis ap-
mēram miljons iedzimto. Šis skaitlis tika stipri samazināts, pateicoties divām baku 
epidēmijām un vienai venērisko slimību epidēmijai, kas bija nākusi no indonēziešu 
zvejniekiem. Aborigēni šodien ir apmēram 2% no visiem Austrālijas iedzīvotājiem 
t.i. ap 400,000.

Kontakti ar eiropiešiem piespieda dažas iedzimto grupas, kā piemēram, maorus 
Jaunzēlandē, sākt iekšēju militāru revolūciju. Pie Austrālijas iedzimtiem tas nebi-
ja iespējams. Viņiem kara darbība bija ritualizēta aktivitāte un trūka ekonomiskas 
bāzes, kas pieļautu ilgstošu karošanu. Viņu kopienas komandstruktūra nodrošināja, 
ka nekādas pārmaiņas nevarēja tikt uzspiestas no augšas. Bija gan daži tehnoloģiski 
jauninājumi – dzelzs tomahoki, stikla uzgaļi šķēpiem, bet ieroči palika tie paši vecie. 
Ienācējiem bija musketes.

Ja arī Austrālijas iedzimtajiem nebija komandas struktūras, kas varēja sekmīgi un 
vienoti cīnīties pret britu kolonistiem, tad cilts vecākiem bija visas iespējas izsludināt 
alkoholu par tabū. Tas netika darīts un šī velna dzira ir nodarījusi aborigēnu kopienai, 
galvenokārt vīriešiem, neiedomājamu postu.

Aborigēnu ciltis bija diezgan kareivīgi noskaņotas. Kara darbība, ja to tā var no-
saukt, norisinājās starp mazām autonomām grupām un tā nenotika teritorijas dēļ, bet 
gan, lai pierādītu pretiniekam savu pārākumu, tiktu pie mantas, piem., sievietēm vai 
atriebības nolūkos. Kāpēc iekarot svešu teritoriju, ja ar to nesaistās garīgas saites?

Ka kara darbība notikusi itin bieži, atspoguļojās mutiskajā vēsturē. Interesanti  
piezīmēt, ka aborigeni varēja atstāstīt savas ģimenes vēsturi pēdējās 5–6 paaudzēs, 
tas nozīmē tēvu, vectēvu, vec-vectēvu, vec-vec-vectēvu, vec-vec-vectēvu, utt. (nekas 
nav minēts par maternālo līniju).

Nekaroja visa cilts, bet atsevišķas, skaitliski mazas autonomas grupas. Tusiņi 
nevilkās ilgi, jo karotājiem bija arī citi pienākumi – gādāt kopienai takeru (pārtiku).

Vardarbībai bija četri iemesli: izcīnīt formālas kaujas, rituālā tiesa, sieviešu no-
laupīšana un atriebības uzbrukumi. Formālā kaujā cīnījās divas naidīgas grupas un 
tā beidzās, kad pāris dalībnieku bija nogalināti vai ievainoti. Formālās kaujas tika 
izcīnītas, lai atmaksātu pāri darījumus, izšķirtu strīdus, utt. To drīzāk būtu jāapzīmē 
par rituālu nevis kauju. Vardarbība sākās ar ceremoniju vēlā pēcpusdienā, kurā 
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piedalījās arī sievietes, un cīniņš izbeidzās ar krēslas iestāšanos.
Tradicionālās aborigēnu kopienās sieviete bija svarīgs ekonomisks faktors – pār-

tikas vācēja un bērnu dzemdētāja, abas fundamentāli svarīgas darbības, lai grupa 
varētu izdzīvot. Vīriešiem bija uz sievietēm īpašuma tiesības, tāpēc sieviešu no-
laupīšana jāuzskata kā sveša īpašuma sagrābšana.

Vēl jāmin atriebības uzbrukumi, lai atmaksātu par tuvinieku nāvi. Te jāmin arī 
rituālās tiesas, kurās vīrieši tika sodīti, parasti par fizisku uzbrukumu saviem kla-
na locekļiem vai slepkavību un, iespējams, citiem nodarījumiem. Sodam pielietotie 
ieroči bija dažādi, atkarībā no aborigenu cilts – šķēpi, rungas, vai svieda notiesāta-
jam ar bumerangiem. Visos gadījumos sodītais nedrīkstēja no miesas bojājumiem 
izvairīties. Ļoti nopietnos cilts tabu pārkāpumos vainīgais varēja tikt notiesāts uz 
nāvi. To pasludināja ar t.s. pointing the bone (norādot ar kaulu) un sākot attiecīgā 
teksta monotono skandēšanu (death chant). Neko vairāk arī nebija vajadzīgs darīt. 
Autosuģestijai ir varens spēks. Ne par velti saka, ka ar ticību var kalnus gāzt.

Bieži tradicionālā kara darbībā pret kādu citu cilti vai grupējumu sabiedrotie bija 
kolonisti. Aborigēni arī zināmās jomās sadarbojās ar britiem, sagūstot un atvedot 
atpakaļ izbēgušos notiesātos, pievienojoties policijai kā pēdu dzinējiem.

NEDS KELLIJS

Austrālija būs viena no nedaudzajām zemēm, kuras nacionālais varonis ir laupī- 
tājs un slepkava. Anglijā tāds ir Robins Huds. Neds Kellijs ir aprakstīts, apdziedāts, 
apdzejots, filmēts kā neviens cits un ir neapšaubāmi visromatiskākā figūra Austrāli-
jas vēsturē. Viņu dēvē par austrāliešu varoņgara tēvu. Austrāliešiem ir tāds izteiciens: 
game as Ned Kelly. Es mēģināšu izskaidrot: tas nozīmē varonību, drosmi, bezbailību 
skatīties briesmām acīs, būt gatavam uz visu (He is game – viņš ir drosmīgs)

Neda ģimene bija izsūtīta uz Austrāliju par kādiem niecīgiem krimināla rakstura 
pārkāpumiem. Viņi bija īri. Nedam ir bijusi darīšana ar policiju un tiesām jau 14 gadu 
vecumā, kad viņu tiesā par par laupīšanas mēģinājumu, bet attaisno. Arī nākamos 
gados Neds nav policijai svešinieks un divas reizes iesēdināts pie ūdens un maizes. 
Eventuāli viņš avansējas un ar saviem brāļiem un draugiem nodibina Kellija bandu 
(Kelly gang), kas kļūst par Austrālijas slavenākajiem laupītājiem, t.s. bushrangers, 
kā sauca noziedzniekus kas nodarbojās ar laupīšanām ārpus pilsētām jeb lielajiem 
dūmiem. Viņi pat izgatavoja sev aizsargtērpus, kas atgādināja viduslaiku bruņinieku 
kaujas tērpu. Materiāls bruņām – arkla lemeša metāls, āda un metāla tapas. Bruņas 
bija neērtas, bet pietiekami biezas, lai pasargātu no lodēm.

1878. g. Kellija banda pārsteidz policistus viņu apmetnē pie Stringibārkas upes 
(Stringybark Creek) un apšaudē nogalina trīs konsteblus. Kellija bandu izsludina 
ārpus likuma, tas nozīmē, ka ikviens viņus drīkst nogalināt bez brīdinājuma.

Taču Kellijam starp nabadzīgajiem kaimiņiem ir daudz piekritēju un atbalstītā-
ju. Viņi izdara vēl divas lielas aplaupīšanas. Viņu gals pienāk Glenrovanā, kur viņi 
okupējuši hoteli un saņēmuši ķīlniekus. Kaujā ar policistiem bandas locekļi tiek 
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nogalināti, Nedu sagūstīta un 1880. gadā pakar. Apžēlošanas petīciju bija parakstī-
juši 60,000 cilvēku. Nāvē viņš gājis ar paceltu galvu. Tāda ir dzīve, viņš teicis. Game 
as Ned Kelly līdz beidzamam.

AZĀRIJA UN ULARŪ DINGO

Un tagad par kādu tragisku notikumu Austrālijas Sarkanajā sirdī, kā Centrālaus-
trāliju dēvē dēļ tās sarkanajām smilšakmens formācijām. Vietu, par ko būs runa, sauc 
par Ērs klinti (Ayers Rock), vai iedzimto vārdā – Ularū.

Ularū ir monolīts, 550 miljonu gadu vecs, netālu no pilsētas, vārdā Alice Springs, 
ko austrālieši dēvē par Alisu.

1980. g. 17. augustā Maikls un Lindija Čemberleini ar saviem trīs bērniem, no 
kuriem jaunākā meita Azarija bija tikai 9 nedēļas veca, bija apmetušies karavānu 
stāvvietā Ularū Nacionālā parkā. Acīmredzot Čemberleiniem bijušas vairākās teltis, 
jo kad Lindija nākusi naktī atpakaļ uz savu savējo, viņa redzējusi no tā izskrienam 
dingo. Teltī bērna vairs nav bijis.

Dingo bija kļuvuši ļoti uzbāzīgi, un par šāda veida traģēdijas iespējām parka gal-
venais reindžers (pārraugs, līdzīgs virsmežzinim) varas iestādes jau bija brīdinājis. 
Krimnālizmeklēšanas rezultātā tika paziņots, ka bērnu nogalinājis dingo. Un tad – 
pārsteigums! Lindija tika apcietināta un apvainota slepkavībā. Visa Austrālija bija 
kājās. Prese pilna stāstiem! Baumas! Austrālieši bija sadalījušies divās nometnēs: 
par Lindiju un pret viņu.

Kas tad īsti bija noticis Ularū parkā? Lindija Čemberlaina tai laikā bija 35 gadus 
veca, precējusies ar septītās dienas adventistu, mācītāju Maiklu. 1980. gadā Čember-
leinu ģimene bija atbraukusi brīvdienās uz Ularū. Nav palicis atmiņā, kas bijis par 
iemeslu, ka Lindija liktenīgajā brīdī nebija teltī pie bērna. Tas vēlāk likās aizdomīgi. 
Bērna guļamvieta bija notraipīta asinīm un pie telts atrada dingo pēdas. Apkārtnes 
pārmeklēšana nedeva nekādus rezultātus. Taču policija turpināja izmeklēšanu arī pēc 
oficiālā nāves cēloņa paziņošanas. Pēc divām kriminālizmeklēšanām un Čember-
leinu mājas pārmeklēšanas, Lindija tika apcietināta un apvainota slepkavībā. Čem-
berleinu mašīnā bija atrastas asinis, par kurām tiesu medicīnas ekspertīze atzina, ka 
tās pieder Azārijai. Lindija tika notiesāta uz mūžu pārmācības namā (prison with 
hard labour), un Maikls tika atzīts par vainīgu ne pašā slepkavībā, bet tās slēpšanā. 
Viņam sods tika nosacīti atlaists. Lindijas ceturtais bērns piedzima soda izciešanas 
laikā Darvinas slimnīcā.

Bet tad 1986. g. februārī jauns pagrieziens – parkā atrada Azārijas drēbes. Pēc 
diviem apžēlošanas lūgumiem, kas bija noraidīti, Ziemeļteritorijas valdība atlai-
da Lindijai piespriesto sodu un lika Karaliskajai komisijai lietu vēlreiz izmeklēt. 
Starplaikā Lindija bija brīva. Komisija 1987. g. secināja, ka Lindija ir nevainīga un 
paziņoja, ka viņa nekad nebūtu notiesāta, ja drēbes būtu atrastas agrāk. Sākotnējais 
tiesas lēmums tika atcelts un lieta oficiāli izbeigta.
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VALSĒJOŠĀ MATILDA

Pastaigāsim mazliet pa Austrālijas folkloru jeb bušloru. Piemēram, par Netīrīgo 
Diku no Jalobīnes, ko pantā salicis Bandžo Petersons.

Diks ir aitu gans un dzīvo būdā kādus 10 km no tuvākās pilsēteles. Reiz garām 
gājis kāds klaidonis un, ieraudzījis Dika būdas iekšpusi, uzrakstījis ar krītu uz dur-
vīm: Netīrīgajam Jalobīnes Dikam ir tā netīrākā būda, kādu jebkad esmu redzējis. 
Pārrodas Diks, redz, ka kaut kas uz durvīm rakstīts, bet viņš nemāk lasīt. Varbūt 
saimnieks ir atstājis kādu ziņu?

Ellīgi karsts! Viņš ņem durvis uz muguras, nes uz pilsēteles krogu un noliek 
krodziniekam priekšā. Kas tur rakstīts? Krodziniekam sirds neļauj pateikt taisnību 
un viņš saka, ka tur rakstīts, lai Dikam izsniedz kausu auksta alus. Un nu ir Dikam 
niķis rokā. Kad viņam atkal sagribas iedzert, viņš ar durvīm uz muguras soļo prom 
uz krogu.

Tas pats Bandžo Petersons ir sarakstījis arī Walsing Matilda. Šī dziesma aus-
trāliešiem ir tas pats, kas latviešiem Pūt, vējiņi.

Stāsts ir par kādu aitu cirpēju streika laikā, kas paņēmis pārtikai vienu no fermera 
jēriem. Ierodas fermers ar policistu viņu apcietināt. Cirpējs atsakās doties viņiem 
līdzi un noslīcinās, ielēcot bilabongā. Austrāliešiem tas simbolizē protestu pret au-
toratīvu varu. Kas ir valsējošā Matilda? Tā ir sarullēta sega, kurā satīta visa klaidoņa 
mantība, pārlikta pār plecu, abiem kopā sasietiem galiem, kur piekārts tējas vāramais 
katliņš.

Ejot matilda cilājas uz augšu un uz leju, un šī ir tā valsējošā kustība. Sarullēto 
segu sauc par svegu un klaidoni par svegmeni.

Vēlāk izveidojās svegmeņu-klaidoņu šķira, kas pat sanāca pie Lachlana upes uz 
kongresu. Pieņemtie lēmumi: nedrīkst staigāt vairāk par zināmu jūdžu skaitu, ja šai 
posmā var sadiedelēt pārtiku. Ja ceļā gadās satikt aitu, tad tā ir jāpārvērš aitas gaļā.

ULDIS KURZEMNIEKS

Un nu Iļjas Galperina alias Ulda Kurzemnieka neticamais stāsts.
Es atceros dzirdējis šādu brīdinājumu:

Vecas lietas necel gaismā,
Var tev rasties dusa baisa.

Bet es tomēr riskēšu. Es pazīstu vienu otru no minētajiem cilvēkiem, kuri spēlē-
juši tiešu vai netiešu lomu šajā neparastajā stāstā. Un ja nu es šad un tad novirzos 
no temata, tad neņemiet man to ļaunā. Mans aizbildinājums ir vecums! Un vecums 
nav ne brālis, nedz arī cits kāds rads. Gatavi klausīties? Nu tad, avanti! Kā mēs, itāļu 
valodas pratēji, sakām.

Šķirstot lielo materiālu gubu, acis apstājas pie “Austrālijas Latvieša” raksta 
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“LIELU DARBU KALNA CĒLĒJS. Lāčplēsim J. Dzenim Melburnā piepildās 80 
mūža gadi”. Manai avīzes kopijai trūkst iznākšanas datums, bet es zinu, ka Jēkabs 
Dzenis ir dzimis 1893. gadā, tātad runa ir par 1973. gadu. Man ar Dzeni ir kas kopējs 
– mēs abi esam carnikavieši. Es lasu tālāk: Viņš savā mūžā nav griezis ceļu nevienam 
darbam, un, pateicoties šādai īpašībai, milzīgs ir veikums arī latviešu sabiedrisko 
pasākumu ierindā Melburnā.

Ko es zinu par dižo carnikavieti? Diezgan daudz. 1914. gadā viņu iesauc kara 
dienestā, kur viņš beidz Petrogradas praporščiku skolu. Nosūtīts uz Rīgas 2. strēl-
nieku bataljonu, kur dienē kā jātnieku izlūku komandas priekšnieks. 1916. gadā viņš 
jau ir štāba kapteinis.

Saņemtās goda zīmes ir vesels lērums:
III šķ. Sv. Staņislava ordenis, IV šķ. Sv. Annas ordenis ar šķēpiem un lentu, II šķ. 

Sv. Annas ordenis, II šķ. Sv. Staņislava ordenis.
Pēc cariskās Krievijas sabrukuma seko dienests padomju armijā. Pēc pār-

bēgšanas balto pusē viņš nonāk Latvijas karaspēka rindās. Saņēmis par nopelniem 
III šķ. Lāčpēša kara ordeni, Latvijas Atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas 
medaļu, Latvijas Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi un TzO V šķ.

1926. gadā viņš vēlreiz nobeidz virsnieku kursus (I šķ.).
1935. g. viņu pēkšņi no armijas atvaļina. Kā iemesls tiek minēts, ka, Sarkanai 

armijai iesoļojot Rīgā, tās priekšgalā jājis Dzenis ar sarkanu karogu rokās.
Vācu laikā viņš ir saldumrūpnīcas “Laima” direktors.
Dažas privātas izziņas: bijis divas reizes precējies, trīs meitas, no kurām vie-

na izdara Austrālijā pašnāvību. 1944. g. izbraucis ar ģimeni uz Vāciju, 1949. g. uz 
Austrāliju un apmeties Melburnā, kur viņš ir pirmais latviešu skolas pārzinis. Turpat 
nodibina mazu nēģu konservēšanas uzņēmumu. Miris 1979. gadā un pārglabāts Car-
nikavas kapos.

Carnikavā J. Dzenis bija labi pazīstams, un svarīgos sarīkojumos vienmēr  
redzams armijas uniformā ar Lāčplēša ordeni pie krūts.

Dzeņu ģimenei Carnikavas centrā bija māja vārdā “Saulgoži” (tagad “Atpūtas”), 
kurā mājoja arī Vecais Dzenis, Jēkaba tēvs. Viņš bija vārdotājs – speciālists kār-
pu nodzīšanā, pie tam pa telefonu. Manam klases biedram Kalnbērziņa Uldim, ko 
neviens cits no skolniekiem citādi nesauca kā par Āpsi-Terjeru, vienas plaukstas 
augšpuse bija pilna kārpām. Vienu ziemu skatāmies – kas tad tas? Āpsim-Terje- 
ram uz rokas vairs nav nevienas kārpas! Bože moi! Kas noticis? Un šis sāk stāstīt: 
lai tiktu no kārpām reiz vaļā, mamma piezvanījusi Vecajam Dzenim. Tas teicis, lai 
puika saskaita kārpas un viņam piezvana. Runāts, darīts. Pagājis laiks, bet kārpas 
stāv kā stāvējušas. Mamma zvana atkal Vecajam Dzenim. Nu, lai puika atnākot pats. 
Āpsis-Terjers aizgājis, Vecais Dzenis paspaidījis roku un teicis, lai ejot mājās. Pēc 
laiciņa uz katras kārpas uzmeties melns punkts un beigās tās pazudušas, atstājot tā-
das kā rētas. Nu labi, jūs varat neticēt un smiet, cik gribat! Fakts ir, ka kārpas bija 
pazudušas.

Bet piedodiet manu novirzīšanos no temata, tas bija domāts kā ievads stāstam 
par kara zēnu Uldi Kurzemnieku, taču vispirms jārunā par komisko 2. PK varoni 
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Vilibaldu Drosmiņu un viņa “garīgo” tēvu. Tas bija viens no bijušajiem leģionāriem, 
Sidnejas latviešu grāmatu tirgotājs un žurnālists Alberts Priedītis. Viņa vēstules no 
frontes par jocīgiem notikumiem un kādu pieklīdušu, krieviski runājošu puiku iz- 
lietoja feļetonists K. Krūmājs-Štrauhs, un tā no Alberta stāstiem un feļetonista spal-
vas dzima leģendārais dižkareivis Vilibalds Drosmiņš ar audžudēlu, mazu krievu 
puiku, vārdā Ivanu Ņezabutku.

Ivans nebija nekāds izdomājums, bet tiešām mazs pieklīdis puika, ko leģionāri 
bija adoptējuši. Vai nu pieklīdenis savu īsto vārdu nebija gribējis teikt, vai arī priekš 
pulka maskota tas nebija licies piemērots un viņam izdota dzimšanas apliecība ar 
jaunu vārdu – Uldis Kurzemnieks, dzimis 18. novembrī. Gads droši vien bija no 
gaisa grābts. Uldim uzšuva arī SS uniformu ar dižkareivja zīmotnēm.

Mājas frontē, kā toreiz mēdza sacīt, palīgā Krūmājam nāca karikatūrists Ernests 
Rirdāns, kas deva abiem varoņiem ārējo izskatu. Drosmiņa un viņa audžu dēla Iva-
na Ņezabutkas, kas tagad saucās Žanis Neaizmirstulīte, piedzīvojumi tika publicēti 
periodikā un bija 2. PK beigās ļoti populāra lasāmviela.

No sākuma Vilibalda Drosmiņa gaitas bija aprakstītas itin asprātīgi, bet, karam 
ieilgstot, Krūmājs “izrakstījās”, un Vilibalds reizēm šķita baltiem diegiem sadiegts.

Kas nu mazam puikam frontē par dzīvi! Viss, ko viņš var mācīties, ir tikai lamu 
vārdi. Neklausoties uz Ulda protestiem, viņu nosūta uz aizmuguri, kur viņš nonāk 
Carnikavā, J. Dzeņa ģimenē. Kāpēc Dzeņa ģimenē?

Kā jau minēts, Dzenis vācu laikā bija konfekšu fabrikas “Laima” direktors. Tieši 
Laima bija tā, kuras aprūpē bija nonācis 18. policijas bataljons un vēlāk – viss Lat-
viešu leģiona 43. pulks, jo pastāvēja tradīcija, ka lielākie uzņēmumi ņem savā gādībā 
kādu latviešu karavīru vienību, gatavojot tiem paciņas un rūpējoties par karavīru 
piederīgajiem. Un tā arī Kurzemnieks nonāk J. Dzeņa ģimenē un vēlāk kļūst par tās 
pilntiesīgu locekli.

Tas būs bijis 1943. gadā, kad es Kurzemnieku pirmo reiz satiku Carnikavas cen-
trā uz ielas. Vai mēs daudz ko runājām, vai cik laba viņam bija latviešu valoda, 
nudien neatceros.

J. Dzeņa meita Ausma atceras, ka 1944. gada vasarā viņa Uldi dažas reizes redzē-
jusi sava tēva dzīvoklī Rīgā un Saulgožos. Būdama 14 gadus veca, viņa par Uldi nav 
daudz interesējusies, taču atceras, ka viņš bijis diezgan bravūrīgs un vienmēr teicis: 
“Es esmu latvietis.”

Desmit gadus vecais Jānis Kasparsons atceras, ka abi zēni kopā spēlējušies un 
strādājuši visādus nedarbus, kā arī to, ka Uldis lepni staigājis pa Carnikavas dzelceļa  
staciju, tērpies leģionāru uniformā.

U. Kurzemnieka tālākās gaitas Latvijā aprakstītas arī Stokholmā izdotajā grāmatā 
“Pulkvedis Kārlis Lobe”. Tur minēts, ka Dzeņa kundzei ar šo Kurzemes kaprāli no 
sākuma gājis grūti. Viņš nav ieredzējis sievietes, jo tādas viņa pulkā nav bijušas. 
Mātes vietā viņam bijis virsserežants. Ielās viņš acīgi vēro karavīrus un priecīgs 
skrien tiem klāt, cerībā satikt kādu no sava pulka.

Uldis uzsāk mācības Rīgas pilsētas 49. pamatskolā, bet brīvo laiku pavada gan  
J. Dzeņa dzīvoklī Rīgā, gan Saulgožos, gan fabrikas “Laima” bērnu nometnē  
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Dzintaros. Par to liecina arī kinožurnāla “Ausland Woche” 1944. g. 2. oktobra nu-
murs, kurā redzami latviešu leģionāru bērni kādā atpūtas namā Rīgas jūrmalā. Kopā 
ar viņiem rotaļājas U. Kurzemnieks, tērpies stilizētā ieroču-SS formas tērpā ar sar-
kan-balt-sarkano karodziņu un dižkareivja dienesta pakāpi. Ziņas par U. Kurzemnie-
ka gaitām Dzeņa ģimenē Latvijā ir atrodamas arī kara laika presē.

1944. oktobrī, kad Sarkanā armija tuvojas Rīgai, Dzeņa ģimene kopā ar Uldi 
dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Geštahtas DP nometnē viņš beidz pamatskolu un kopā 
ar latviešu bērniem tiek iesvētīts vietējā baznīcā.

Austrālijā Dzeņi apmetas uz dzīvi Melburnā. Bija dzirdams, ka vecie Dzeņi 
reizēm priecājoties par Ulda tirdzniecisko talantu. Viņš apmeklē latviešu sestdienas 
skolu, kādu laiku strādā uz dzelzceļa, tad par ziloņu kopēju kādā ceļojošā cirkā un 
vēlāk par elektriķi un TV iekārtu labotāju.

1956. gadā viņš maina vārdu uz Alex Kurzem un apprecas ar austrālieti Patrišu. 
Ģimenē aug trīs dēli.

Tikai 1996. gadā Kurzems atklāj savai ģimenei, ka viņš ir ebrejs, kura vecāki  
kara laikā gājuši bojā, kā viņš nonācis pie Dzeņiem un kā viņu audžudēls atbraucis 
uz Vāciju un tālāk uz Austrāliju.

Man tiešām nebija ne jausmas, ka Uldis ir ebrejs un es nebiju vienīgais. Es pat 
šaubos vai visa Dzeņa ģimene bija lietas kursā. Ebrejs – SS bataljona maskots!!!

Aleksa Kurzema stāstam, kā viņš nonācis pie latviešiem, ir vairākas versijas.
1996. gadā viņš dēlam Markam (vēlākajam filmas “Talismans” jeb “Laimes 

nesējs” scenārija autoram) pirmo reizi izstāsta par savu bērnību.
Kad viņam bijuši aptuveni 5 gadi, pilsētā iebrukuši karavīri. Visi iedzīvotāji  

ievietoti nožogotā laukumā. Vakarā māte teikusi, ka viņiem visiem  nākamā dienā 
būs jāmirst, tāpēc viņam jābūt drošsirdīgam. Puika naktī apģērbies, noskūpstījis 
guļošo māti un izlīdis no pagalma pa caurumu žogā. Saullēktā pamodies un redzējis, 
ka nošauj viņa māti, jaunāko māsu un brāli. Viņš ieskrējis mežā un ilgi blandījies. 
Reiz atradis kāda karavīra līķi, novilcis tam mēteli un zābakus. Pārticis no meža 
ogām un visa pārējā, ko varējis atrast, kādreiz pat sūkājis sava mēteļa aproces, ie-
domādamies, ka tā ir maize. Visbriesmīgākie bijuši vilki, tāpēc viņš bijis laimīgs, ka, 
būdams maziņš, iemācījies kāpt kokos. Pirms iemigšanas viņš sevi piesējis pie koka 
zariem. Laiku pa laikam laimējies sarunāt naktsmājas kādās zemnieku mājās.

Kara, stresa un bada apstākļos viņš bijis aizmirsis pat savu vārdu un nav atcerē-
jies, no kurienes nāk. Bet viņa atmiņā dziļi iespiedušies bijuši divi vietu nosaukumi 
– Koidanova un Panoks, un, ka viņu no nāves izglābuši 18. (Kurzemes) bataljona 
karavīri, kas mežā, meklējot partizānus, viņu atraduši.

Dažādus aprakstus par U. Kurzemnieka tālākām gaitām sniedz kara laika preses 
izdevumi, taču tie drīzāk jāpieskaita par aptuveniem notikušo attēlojumiem.

1998. gadā Uldis kopā ar vecāko dēlu Marku dodas uz Baltkrieviju meklēt sa-
vas saknes. Koidanova izrādās ir mazs ciematiņš pirmskara Baltkrievijā, ko tagad 
sauc par Džeržinsku.Viņi atrod arī vietu, kur 1941. g. 21. oktobrī iznīcināti ciema 
iedzīvotāji, noliek ziedus un satiek cilvēku, vārdā Ēriku Galpernu, kas vēlāk izrādās 
Ulda pusbrālis. Viņu tēvam tomēr bijis izdevies pārdzīvot koncentrācijas nometņu 
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režīmu un pēc kara atgriezties Koidanovā. Viņi atrod arī tēva māju, kas izskatās tieši 
tāda, kāda tā zēnam palikusi prātā. Pēc šī ceļojuma Uldis ir pārliecināts, ka viņa īstais 
vārds ir bijis Iļja, Solomona un Hannas Galperinu dēls.

“Bet pastāv arī cita versija,” raksta U. Neiburgs, “daļa Koidanovas ebreju jau 
1941. gada vasaras beigās ievietoti Minskas geto, tāpēc pilnībā nav izslēdzama  
iespēja, ka 1942. g. pavasarī zēns varētu būt izmucis no Minskas geto, jo varbūtība, 
ka viņš būtu spējis izdzīvot mežā bargajos ziemas apstākļos, liekas apšaubāma.” Par 
tēva pieredzēto Marks Kurzems ir sarakstījis grāmatu “Laimes nesējs. Starp mītiem 
un patiesību” (Kurzem Mark. The Mascot. The extraordinary story of a young Jewish 
boy and an SS extermination squad. London: Rider, 2007), kas uzņemta arī filmā 
“Talismans”, turklāt Marka sarakstītajā grāmatā šis laiks atēlots diezgan neskaidri.

Aiziesim tagad uz 2003. gadu, kad TV rāda Ulda Neiburga dokumentālo filmu 
“Mascot”. Publikācijās lasāms, ka tas ir sensacionāls stāsts par kādu zēnu un viņa 
ilgi glabāto noslēpumu, kas nācis atklātībā tikai tagad. Galvenais varonis ir Aus-
trālijā dzīvojošais Uldis, jeb Alex Kurzem, un viņa stāsts ir visciešākā veidā saistīts 
ar latviešiem. Saskaņā ar attainoto versiju Alex Kurzem tikai 1997. gadā ir atklājis 
audžu tēva ģimenei savu pagātni.

Paradoksāli, ka tieši 18. bataljona karavīrus, Ulda glābējus, Latvijas PSR Aug-
stākā tiesa notiesā par ebreju nogalināšanu Baltkrievijas pilsētā Slonimā. Pēc tiesas 
sprieduma pieci karavīri nošauti, 4 notiesāti uz 15 gadiem ielodzījumā. Vēsturnieks 
A. Ezergailis gan uzsver, ka prāva bijusi čekas safabricēta, kā argumentus minot, ka 
apsūdzības balstītas uz pretrunīgām liecībām, to skaitā pašapsūdzībām.

Tiesa pat nav centusies noskaidrot masu slepkavības laiku, inkriminēto noziegu-
mu apraksts atšķīries no vispār pieņemtās prakses, kādā vācieši organizējuši ebre-
ju iznīcināšanu. Turpretī dažos Rietumu masu mēdijos pēc dokumentālās filmas un 
grāmatas “Laimes nesējs” publicēšanas tiek atzīmēts, ka tās varoni izglābuši tie, kuri 
nogalinājuši viņa ģimeni un kurā katrā brīdī varējuši nogalināt viņu pašu.

Trimdas latviešu sabiedrībā U. Kurzemnieka stāsts bijis zināms jau ilgu laiku, bet  
tikai tagad atklājies, ka galvenās detaļas ir bijušas pavisam citādas.

Dažādus aprakstus pr U. Kurzemnieka tālākām gaitām sniedz kara laika preses 
izdevumi, taču tie drīzāk jāpieskaita par aptuveniem notikušā atēlojumiem.

Marks Kurzems raksta, ka pretēji no tēva ilgus gadus dzirdētiem stāstiem, ka 
viņu atraduši karavīri, kuri mežā meklējuši partizānus, īstenība bijusi pavisam citā-
da. Kāds baltkrievu zemnieks, ieraudzījis zēnu mežā, noturējis viņu par ebreju, 
mežonīgi piekāvis un pēc tam aizvilcis uz kādu ciematu, kur nodevis karavīriem, 
kuri iznīcinājuši ebrejus un partizānus.

Viens no karavīriem ir bijis kaprālis Jēkabs Kūlis (grāmatā saukts par seržantu, 
taču šī dienesta pakāpe viņam piesķirta tikai 1944. gada 1. janvārī. – U.N.), kurš 
mazo zēnu aizvedis uz netālo skolas ēku un piekodinājis, lai nesaka nevienam, ka ir 
ebrejs, tā izglābdams viņa dzīvību.

18. policijas bataljona pavēļu grāmatā J. Kūlis pirmo reiz minēts 1942. gada 7. 
jūlijā, kas apstiprina pieņēmumu, ka šajā laikā U. Kurzemnieks varēja nonākt pie 
latviešu karavīriem.
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Grāmatas galvenais varonis Uldis Kurzemnieks jeb Alex Kurzem pirms dažiem 
gadiem apgalvojis, ka tad, kad viņu atraduši latviešu karavīri, viņš vēl nav pratis 
latviešu valodu un nav zinājis, ka vispār tāda zeme ir kā Latvija. Parasti novietojumā 
atradušies vairāki bataljoni, ne tikai latvieši, bet arī vācieši, ungāri, ukraiņi, baltkrie-
vi, lietuvieši un citi.

“Kuri šāva cilvēkus, es precīzi nevaru pateikt. Tā bija, ka to darīja arī latvieši, 
taču es domāju, ka tur šāva partizānus, ne ebrejus,” saka Alekss Kurzems.

Pilnīgi nepamatots ir grāmatas autora M. Kurzema apgalvojums, ka U. Kurzem-
nieku uzņēmuši savās rindās cilvēki, kas, ļoti iespējams, pirms tam bija iznīcinājuši 
viņa piederīgos.

Mūsdienās pieejamie 18. bataljona kara laika dokumenti skaidri pierāda, ka ba- 
taljons saformēts 1942. g. 5. janvārī, Rīgā un sava komandiera kapteiņa F. Rubeņa 
(1902–1945) vadībā, 429 vīru sastāvā un aizbraucis uz Minsku tikai 1942. g. 4. maijā 
– vairākus mēnešus pēc tam, kad bija notikusi ebreju iznīcināšana Koidanovā.

Te jāpaskaidro, ka pēc Vācijas–PSRS kara sākuma 1941. g. 22. jūnijā ar ebre-
ju, komunistu un citu kaitīgo elementu iznīcināšanu Baltkrievijā nodarbojās vācu 
drošības policijas un SD opertīvā grupa (Einsatzgruppe B).

Koidanovas ebreju kopienu iznīcināta 1941. gada 21. oktobrī, kad dažu stun-
du laikā nogalināti 1000 (pēc citām ziņām 1920. – U.N.). Tur darbojies 11. vācu 
rezerves policijas bataljons, kam pakļauts bija arī 2. (vēlākais 12.) lietuviešu palīg-
policijas batajons. Nošaušanas Koidanovā veikusi šī bataljona 1. rota.

4. jūnijā 18. bataljons devies uz Stolbciem, kur piedalījies cīņās pret padomju 
partizāniem Naļiboki un Derevno sādžu apkārtnē. 15. augustā bataljons atgriežas 
Stolbokos, bet 19. augustā ierodas Slonimā, kur uzturas līdz 22. augustam. Atse-
višķas bataljona apakšvienības tiek iesaistītas Slonimas geto ārējā apsardzē 20. au-
gustā, kad tiek nogalināti 400 no Slonimas geto vēl dzīvi palikušiem ebrejiem; taču 
drīzāk apšaubāma nekā ticama liekas iespēja, ka šī bataljona piederīgie būtu veikuši 
arī ebreju nošaušanu. Pie tam bataljons kopā ar baltkrievu pašaizsardzības vienībām 
Slonimas apkārtnē cīnījies arī pret padomju partizāniem, no kuriem daļa bijuši ebre-
ju formējumi. Pēc A. Ezergaiļa domām, ja arī kādi latvieši piedalījušies Slonimas 
slepkavībās, tās, visticamāk, varēja būt latviešu SD vienības, kas tajā laikā darbojās 
Minskas rajonā.

Spilgti par 18. policijas bataljona darbību Baltkrievijā, atrodoties angļu gūstā, 
1945. g. 14. augustā ir rakstījis kaprālis Kārlis Zirnis: “No šejienes mēs uzsākām 
cīņas ar bandītiem, garos pārgājienos no 50–60 km dienā (..). Latvieši ar savu drosmi 
bija iedzinuši respektu. Apkārtnē bijām iesaukti par zaļo nāvi, tāpēc arī bieži gadījās, 
ka sādžu iedzīvotāji, redzot mūs nākot, pameta savas mājas un iebēga mežā, no ku-
rienes tie bija ar varu jātagriež mājās (..) Pārcēlāmies uz Slonimu, kur bija jāieņem 
sardze, jo SD vīri likvidēja geto un bija jābūt aculieciniekam SD vīru nežēlībām.”

Savukārt trimdas izdotajās pēckara publikācijās ir uzsvērts, ka liels atvieglojums 
bijis tas, ka baltkrievi, tāpat kā ukraiņi pret latviešu karavīriem izturējušies draudzīgi 
un visādi atbalstījuši, Citādi tas bijis ar vāciešiem.

18. policijas bataljons ir bijis iesaistīts arī turpmākās kaujās ar partizāniem, un tā 
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viena otra nežēība bijusi jāredz arī mazajam Kurzemniekam.
Alekss Kurzems atceras, ka kopā ar latviešu karavīriem bijis Baltkrievijā, tad 

pēc bataljona iekļaušanas leģionā, apmācībās Veļikaje Lukos un frontē Volhovā, bet 
1943. gada oktobrī Uldis nosūtīts atpakaļ uz Rīgu, kur viņš dažas reizes kopā ar  
J. Kūli jau bijis viesojies atvaļinājuma laikā.

Pārspīlēti un ne vienmēr patiesi šķiet M. Kurzema apgalvojumi, ka viņš nekad 
nesapratīšot, kāpēc karavīri izvēlējušies paturēt zēnu pie dzīvības, varbūt viņiem bi-
jusi tāda mirkļa skaidrība par savu cilvēciskumu, kamēr viņi šeit dzēra un nogalināja. 

Īpaša uzmanība grāmatā atvēlēta Latviešu leģiona pulkvedim Kārlim Lobem 
(1895–1985), kuram pēc Marka Kurzema domām ir bijusi nozīmīga loma  
U. Kurzemnieka likteņa noteikšanā. Taču patiesībai neatbilst grāmatā vairākkārtī-
gi apgalvotais, ka K. Lobe būtu bijis 18. policijas bataljona vai pat kādas latviešu 
policijas brigādes komandieris laikā, kad bataljons atradās Baltkrievijā. (..) Alekss 
Kurzems atcerējies, ka plkv. K. Lobi saticis Volhovā un bijis ar viņu kopā arī Latvijā, 
kad viņi apciemojuši ievainotos karavīrus slimnīcā, kā arī izteicies: “Neko sliktu es 
par viņu nevaru teikt. Savulaik parakstīju un nosūtīju uz Stokholmu apliecinājumu, 
ka Lobe ir bijis labs cilvēks.” Tomēr M. Kurzems raksta, ka tēvu šādi rīkoties esot 
piespiedis Jēkabs Dzenis.

Savukārt M. Kurzems nav izpratis patieso noskaņojumu latviešu sabiedrībā. Viņa 
tēva kara gados valkātais formastērps ir acīmredzot bijis par iemeslu, lai kļūdaini 
rakstītu, ka latvieši ir flirtējuši ar nacismu utt. Ne mazāk absurdi ir arī citi grāmatā 
lasāmie apzīmējumi, piemēram, 1918–1920.gada Brīvības cīņu un Latvijas armijas 
simbols – uzlēcoša saulīte – te tiek nosaukts par latviešu SS emblēmu utt.

Pēc savas pagātnes atklāšanas un filmas “Laimes nesējs” uzņemšanas  
A. Kurzemam nācies izjust visdažādākās reakcijas – no viņa ir attālinājušies daļa 
draugu un viņa stāstu pretrunīgi uztvērusi arī vietējā latviešu sabiedrība. Kad viņš 
sniedzis liecības Holokausta centrā Melburnā, daudzi to uztvēruši nevis ar līdzjūtību, 
bet gan ar pārmetumiem. Bijuši pat cilvēki, kuri teikuši, ka, ja šis stāsts ir patiess, 
tad viņam vajadzētu klusēt un nokaunēties, jo viņš esot pieteicies SS bataljonā piecu 
gadu vecumā un ir līdzvainīgs 6 miljonu ebreju noslepkavošanā. 

Šodien A. Kurzems saka, ka reizēm jūtoties, ka viņā mīt divi cilvēki, kuri vairā- 
kus gadus klusējuši, tagad pamodušies un ne sevišķi labi satiek savā starpā.

Atbildot uz teikto, ka viņam vajadzētu ienīst vāciešus, Alekss par savi saka: 
“Naids man nepalīdzēs un es esmu, kas es esmu. Es piedzimu kā ebrejs, mani 
uzaudzināja nacisti un latvieši, un es apprecējos katoļu baznīcā.”

Runājot par dokumentālo filmu “Laimes nesējs” Alekss atzīst, ka “tās veidotāji 
pāris vietās nav notikumus attēlojuši tā, kā patiesībā bijis, jo austrāliešiem nekas 
daudz nav zināms par 2. PK Eiropā (..). Ir kādas kļūdas, varbūt ne lielas, bet ir. Tās 
filmas jau tā tiek taisītas, lai tajās būtu vairāk kaut kādas sensācijas.”

A. Kurzems uzsver, ka visās intervijās, kur viņam jautājuši, viņš teicis, ka ir 
pateicīgs latviešiem par savu izglābšanu. “Man nav nekas pret latviešiem, bet te 
daudzi saka, ka latvieši ir slikti. Taču tas, ko es varu atbildēt, ir tas, ka pret mani viņi 
vienmēr izturējās labi Viņi man bija tēva un mātes vietā.”
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“Kopumā vērtējot grāmatu “Laimes nesējs” nākas konstatēt, ka tā ir prasmīgi 
un interesanti uzrakstīts stāsts, par kādu netipisku holokausta pārdzīvotāju, kas ne-
apšaubāmi var izraisīt lielu interesi Rietumu sabiedrībā,” raksta U. Neiburgs. “Tas, 
škiet, arī bijis šīs grāmatas mērķis – ne tikai atklāt Kurzemnieka kara laika pieredzi, 
bet darīt to pēc iespējas dramatiski un sensacionāli. Vienlaikus jāatzīst, ka grāma-
tas autoram M. Kurzemam bieži vien ne tuvu nav izdevies objektīvi izprast kara 
laika notikumus Austrumeiropā. Grāmatas autors, vāji pārzinot un par maz izman-
tojot latviešu izcelsmes vēstures avotus, kas vismaz daļēji būtu varējuši mainīt viņa 
priekšstatus par notikušo, bieži vien sniedz ļoti subjektīvu un vēsturiskai realitātei 
tikai daļēji atbilstošu skatījumu par sava tēva kara laikā piedzīvoto. Diemžēl daudzās 
kļūdas un faktu nepareizības ne tikai samazina grāmatas satura kvalitāti, bet arī 
nepamatoti met ēnu uz latviešu sabiedrību. Kaut arī latviešiem un Latvijai šai stāstā 
ir veltīts daudz vietas, ne dokumentālās filmas demonstrēšana Latvijā, nedz grāmatas 
“Laimes nesējs” izdošana latviešu valodā, nemaz nerunājot par Latvijas vēsturnieku 
iesaistīšanu diskusijā par grāmatā skārtiem kontroversāliem jautājumiem, tās auto- 
riem vismaz līdz šim nav šķitusi pietiekami pievilcīga.”

Es nobeigšu savu stāstu ar izvilkumu no E. Laķa raksta “Par Uldi Kurzemnieku” 
(AL, 2007.g. 27. augusts): “Marks ir grāmatas rakstītājs, bet es nevaru atbrīvoties no 
sajūtas, ka arī Uldis ir mūs pievīlis, atļaudams Markam rakstīt tādas nepatiesības.”

PAR VECIEM UN NE TIK VECIEM LAIKIEM

No 1850. gada Austrāliju savos braucienos sāk arvien vairāk apmeklēt latviešu 
jūrnieki un parādās arī viens otrs emigrants. 1891. g. no naturalizācijas dokumentiem 
redzams, ka Austrālijā dzīvo 158 personas, kas dzimušas Latvijā. Domā, ka vairums 
no viņiem bijuši žīdi. Liela latviešu ieplūde Austrālijā sākas pēc 1905. g. revolūcijas 
un, protams, pēc 2. pasaules kara.

Kādi vec-latvieši tad bija Austrālijā, bez jau minētā F. Brūvera? Kādu laiku par 
to interesējos arī es, un uz savāktās informācijas pamata sarakstīju lugu Itnekad vairs 
nepārnākšu sētā, ar vēlāko nosaukumu Zem Dienvidu krusta. Ar šo nosaukumu tā 
tika rādīta kā seriāls Latvijas TV pirms vairākiem gadiem. Agrāko latviešu dzīve 
koncentrējās Sidnejā, kur bija apmetušies visvairāk tautiešu.

Daudz latviešu jūrnieku bija iebraukuši Portpīrijas ostā (Port Pierie) Dienvidaus-
trālijā, kur labs skaits strādāja uz piekrastes kuģiem, Portpīrijas metāla kausētavās 
un citur. Nav zināms, vai ir bijusi kāda latviešu organizācija, bet vairāki latvieši 
bijuši aktīvi Portpīrijas krievu biedrībā. Viens no tiem ir bijis R. Spurous – Krievu 
biedrības (Revolucionāru pulciņa) bibliotekārs. Viņš 1911. g. ieradies Sidnejā, kas 
norāda, ka krievu rev. pulciņš ir jau pastāvējis pirms tam. Vēl darbojies J. Polis (no 
Kokneses) ar pieņemtu vārdu Brown, J. Meļķis, Griguļa radinieks R. Grigulis, kapt. 
Švēde, Bandinieks.

Sidnejas latviešu (strādnieku) pulciņš nodibinājās 1913. g. Savās nepublicētās at-
miņās par šo laiku rakstījis A. Klements. Sanāksmes Sidnejā notikušas pie F. Ieviņa, 
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kas bijis precējies ar īrieti. Kad Ieviņš nomiris, viņa atraitni apprecējis W. Cīrulis.
Kādi biedri tad ir bijuši pulciņā bez jau minētajiem? No 1913.–1932. g. F. An-

dersons, A. Erdmanis, B. Ansons, P. Suneklis, A. Oliņš, Kleinsmiths, K. Waltmanis, 
Bandineeks, Limbits, Shmidts, Brahmans, W. Ausinsh, Ch. Hansens, Plawinsh, Mal-
dons, Shwehde, Silinsh, J. Meerinsh, Brehmers, Plaviņa kundze, Dobum, Lewards, 
Diksons, Lainasars, Strasdinsh, W. Ausing, Janshewskis, Rosenfeldts, Spehde, Bergs, 
Pippars, Speigs, K. Wihtols, R. Griguls, K. Alksnis, J. W. Melkis, Kuks, Tummings, 
Wahzsemneeks, Pints (K. Prinzis?), Kapteinis A. Rutkis (Rutke), Ansons, A. Ende, 
Kihs, J. Vogels, Kovals, J. Lagsdinsh, M. Spruhde, K. Kihsis, Feldners, K. Asiņe-
witch, K. Kahrlson, J. Mezhapuika, Freedmans, Zihruls kundze, Ashman, Olinsh.

K. Alksnis tiek vēlāk no pulciņa izslēgts un pievienojas 1928. g. dibinātajam 
Sidnejas latvju klubam. Šai klubā, citu starpā, ir arī F. Brūveris un K. Nīcis. 1928. 
g. otrā pusē ierodas koncertdziedātaja E. Jureviča- Cielava, kurai bijuši lieli nopelni 
Latvijas popularizēšanas darbā.

Jāpiemin, ka es 1981. g. intervēju K. Nīci, un šī intervija ir ierakstīta lentē.
Kārlis Alksnis ir bijis savā laikā aktīvs biedrs gan Sidnejas latviešu pulciņā, gan 

Sidnejas latviešu klubā un Sidnejas latviešu labdarības biedrībā. Viņš ir arī pirmais 
Latvijas valsts konsulārais pārstāvis Austrālijā. Ieskaņotā intervijā viņš raksturojis 
vietējo latviešu savstarpējās attiecības starpkaru periodā šādi: Kad mēs satiekamies 
krogā, tad mēs ir draugi. Bet kad mēs iet biedrības lietās, tad mēs sāk strīdēties.

Kādus 4–5 gadus klubs darbojas itin sekmīgi, bet tad darbība apsīkst, lai gan 
pilnīgi neizbeidzas.

Arī otrs veclatvietis Jānis Andersons bijis aktīvs Latviešu pulciņā un vēlāk Sidne-
jas latviešu klubā. Viņš bijis spiests atstāt Latviju pēc 1905. g. revolūcijas un iebrau-
cis Austrālijā gadu vēlāk. Viņam sekojuši viņa ģimenes locekļi, ieskaitot māti Līzu 
Andersoni, kas mira Sidnejā 1956. g. 105 gadu vecumā.

1939. g. Latvijas valdība viņai piešķīra Atzinības krustu par Latvijas un latviešu 
kultūras popularizēšanu Austrālijā.

Jāņa Andersona vecāka meita Vanda, dz. 1911. g. ir, iespējams, pirmā latviete, 
kas Austrālijā ieguvusi universitātes izglītību. Andersonu jaunāka meita (Fran- 
ces Anderson) ir pati pirmā ierosinātāja dibināt ALLB. No veclatviešiem vēl jāmin  
K. Šics, M. Trankels u.c. 1926. g. Adelaidē ierodas Erna Strauts (Straut)

VĒL PAR VECLATVIEŠIEM, MANU LUGU UN LIESMAS TERORISTIEM

1996. gada 23. novembrī mana luga Itnekad vairs nepārnākšu sētā piedzīvo pa-
saules pirmizrādi. Nosaukums ir ņemts no dziesmas Itnekad vairs nepārnākšu sētā/ 
lauztu šķēpu, noskumis un vārgs/ mirt vai uzvarēt es iešu, svētā/ zinu tāds tev esmu 
divkārt dārgs. Uzvedējs ir Sidnejas latviešu teātris, režisore – L. Veikina. Es esmu 
skatītājs.

Mani vienmēr ir fascinējusi vēsture, varbūt tāpēc savos darbos es bieži kavējos 
pagātnē. Pirms gadiem manās rokās bija nonākusi Sidnejas strādnieku pulciņa kas-



585

es un protokola grāmata un F. Klārka (Clark) grāmata The will-of-the-Wisp (Mald- 
uguns), kurā bija sīki aprakstīta latviešu teroristu pulciņa Liesma darbība Londonā 
pēc 1905. gada revolūcijas, kā arī izsekots latviešu teroristu gaitām Austrālijā. Tas 
man atklāja pavisam jaunu un mazpētītu vēstures posmu. Pēc Klārka grāmatas 
izlasīšanas lugas intriga bija rokā, un pēc trim gadiem arī pati luga.

Visi lugā minētie latvieši, izņemot Puiku, ir vēsturiskas personas, bet kriminālo 
pavedienu es palienēju no notikumiem Londonā.

Darbības laiks – 1910. gads. Vieta – māja Argaila laukumā Nr. 33, Millerpointā, 
Sidnejā, kur savā laikā dzīvojis F. Ieviņš. Tur bieži notika pulciņa sanāksmes, ieradās 
latviešu jūrnieki palasīt avīzes un iedzert pa alum.

Pulciņa biedrs F. Spurovs raksta savās atmiņās, ka 1910. gadā Portpīrijas pilsētiņā 
bijis ap 360 latviešu jūrnieku – matroži, kurinātāji kā arī četri tālbraucēji kapteiņi. 
Jūrnieki ir braukuši uz Austrālijas piekrastes kuģiem.

Lugā dzīvokļa saimniece ir īriete Mollija, kas dzīvo kopā ar bijušo revolucionāru, 
ostas strādnieku, pulciņa vadītāju Pēteri Sūnakli, vienu no maniem lugas varoņiem. 
Tajā brīdī es vēl nezināju, ka dzīvokļa saimnieks Ieviņš bijis precējies ar īrieti. Dzīvē 
P. Sūnaklis, saukts Melnais Pēteris, Krievu–japāņu karā bija dienējis Krievijas flotē.

Otra vēsturiskā persona ir Jānītis, alias Augusts Marens, alias P. Džonsons. Ma-
nam tālākajam stāstījumam nav tieša sakara ar lugu, bet tas dod zināmu ieskatu pēc- 
revolūcijas laikā un tās varoņos.

1910. gadā Anglijas laikrakstu slejas ir pilnas rakstiem par latviešu revolūcionāru 
varas darbiem, aplaupīšanas mēģinājumu un slepkavībām Tothemā, Haunsdiča ielā 
un kauju Sidnejas ielā, Londonā. Londona jau kopš 19. gs. sākuma ir ievērojams 
pretcara kustības centrs, bet pēc 1905. g. revolūcijas pilsēta mudžēt mudž no žīdu, 
krievu bēgļiem, baltiešiem un cara slepenpolicijas – ohrankas – aģentiem. Šie cilvēki 
Īstendā (East End) veido savu getto. Viņu dzīves apstākļi ir ļoti slikti.

1909. gadā pāris latviešu bēgļu nodibina teroristu organizāciju Liesma ar samērā 
neformālu, bet starptautisku struktūru. Organizācijā ir ap 28 cilvēku. Tā sauktajā 
5. grupā ir tikai latvieši. Vadītājs – Jēkabs Fogelis, 21 gadu vecs, revolūcijas lai-
kā apvainots 5 cilvēku nogalināšanā. Viņam ir draugs, saukts Bifšteks, kas viņu ie-
pazīstina ar savu saimnieku Kārli Pellermani, pie kura agrāk vai vēlāk dzīvo visi 
5. grupas locekļi. Tas Pellermanim ir tieši pa prātam, jo viņš ir ohrankas ziņotājs. 
Trešais īrnieks ir Viljams Sokols, saukts Jāzeps, pēc amata pulksteņmeistars. Viņš 
darbojas par aplaupāmo vietu izlūkotāju. Vienu nakti pie viņiem pārguļ Jēkaba Pe-
tersa brālēns Fricis Svars, kas ASV apvainots laupīšanā. Arī cara policija viņu meklē 
par laupīšanu un policista nogalināšanu. Fricim ir draugs – Pēteris Pjatkovs (īstā 
vārdā Jānis Žākle), saukts Pēteris Krāsotājs. Viņš ierodas Anglijā un apmetas pie 
Friča Svara un žīdietes Lubas Mīlšteinas. Viņu dzīvoklis kļūst par 5. grupas pul-
cēšanās vietu. Liela stila aplaupīšanai grupa izvēlas zeltkaļa veikalu Haunsdičā.  
Pēteris Krāsotājs ir galvenais plānotājs, bet pats aplaupīšanā nepiedalās.

Abas blakus mājiņas veikalam noīrē Fricis Svars un Maksis Smollers. Viena no 
mājām ir noliktava, kur neviens nedzīvo. Plāns ir tāds: cauri mūra sienai ielauzties 
veikala telpā. Ir nedēļas nogale. Taču ziemas naktī kalšanas troksnis ir ļoti skaļš. To 
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izdzird kaimiņi un ziņo policijai. Ierodas policists un klauvē pie vienas no noīrētajām 
mājas durvīm. Durvis atver Gardšteins, pēc viņa izturēšanās poilicists saprot, ka kaut 
kas nav kārtībā. Viņš prasa, nezin kāpēc, vai Gardšteina sieva ir mājās? Saņēmis 
negatīvu atbildi, policists solas pienākt vēlāk un dodas prom. Ierodas papildspēki – 8 
policisti. Vien no viņiem dodas uz Nr. 11. Durvis atkal atver Gardšteins.

– Vai te kāds iekšpusē strādā?
Nav atbildes.
– Vai varat kādu pasaukt, kas runā angliski?
Gardšteins atstāj durvis vaļā un dodas augšā pa kāpnēm. Policisti ieiet priekšnamā 

un vēlreiz noprasa, Vai te kāds strādā? 
– Nē.
Vai viņi drīkstot paskatīties pagalmā?
Pa aizmugures durvīm ātri ienāk Peterss un ar šāvienu nāvīgi ievaino policistu. 

Arī Gardšteins sāk šaut uz nepabruņotajiem policistiem. Viens no viņiem ievainots 
izstreipuļo uz ielas, otru šāviens ievaino kājā, trešajam trāpa sirdī. Pārējie iebēg mājā 
pāri ielai. Arī teroristi metas bēgt, šaudami uz visiem, kas vien kustas. Viens no 
policistiem mēģina atņemt Gardšteinam pistoli un saņem četrus šāvienus kājā. Pe-
terss viņam vēl raida divus šāvienus mugurā. Nāvīgi ievainotais policists norauj Gar-
dšteinu sev līdzi zemē, un Maksis Šmollers viņu netīšām sašauj. Peterss un Dubovs 
aizvelk ievainoto Gardšteinu sev līdzi uz Pētera Krāsotāja māju. Tur viņu kopj Ļuba 
un viņas draudzene Zāra.

Fricis liek abām sadedzināt visus inkriminējošos dokumentus un dod rīko-
jumu: ja Gardšteins nomirst, tad viņu jāaplej ar parafīnu un jāsadedzina. No rīta  
Gardšteina veselības stāvoklis kļūst kritisks. Zāra ar Ļubu griežas pie ārsta, bet 
neviena no viņām nerunā angliski. Ārsts savkārt nerunā idišā. Lauzītā franču valodā 
bedzot izdodas pierunāt ārstu atnākt pie ievainotā. Gardšteins drīz pēc tam nomirst. 
Tikai pēc pāris dienām ārsts informē policiju kā rezultātā Zāru apcietina. Ļubai viņas 
brāļi piespiež pašai pieteikties policijā.

Anglijā saceļas neaprakstāms sašutuma vilnis un saucieni pēc atriebības. Trīs 
policisti nogalināti, divi ievainoti. Emigranti gaida pogromu. Skotlendjarda nekom-
petence ir neticama. Pierādījumu trūkuma dēļ tiesa visus apsūdzētos atbrīvo.

Beidzot policija uzzin, ka Fricis un Sokolovs apmetušies Sidnejas ielā Nr. 100, 
otrā stāva istabā. 4. janvāra rītā maza apbruņota policistu grupa iezogas Sidnejas 
ielā un nosprosto kvartālu. Policija ir apbruņota ar vecmodīgiem revolveriem un pri- 
mitīvām šautenēm. Teroristu rīcībā ir modernas Mauzera automātiskās pistoles. Visi 
kvartāla iedzīvotāji tiek evakuēti. 

Plkst. 7.30 policija nolemj pievērst sev ielenkto uzmanību, klauvējot pie dzīvokļa 
durvīm. Rezultātu nav. Tad inspektors liek saviem padotajiem mest ar akmeņiem 2. 
stāva logos. Pār metējiem nolīst šāvienu lietus. Viens no detektīviem saļimst ar lodi 
krūtīs.

Policija konstatē, ka tās ieroči nespēj sacensties ar aplenkto pistolēm. Tiek iz-
saukta regulārā armija. Ierodas 17 skotu gvardi, bruņoti ar Lee-Enfield šautenēm, arī 
policijai pienāk papildspēki. Nepārtrauktā šaudīšanās ir pievilkusi lielu baru skatītāju, 
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kas joprojām pieaug. Priekšpusdienā kaujā jau ir iesaistīti 1000 karavīru un policistu. 
Skatītāju ir vairāki tūkstoši.

Pēcpusdienā ierodas arī iekšlietu ministrs V. Čērčils, kurš gan operācijas vadībā 
neiejaucas, taču žurnālisti atzīmē viņa spējas vienmēr atrasties fotokameru priekšā.

Atved ložmetēju, bet incidents izbeidzas tikai tad, kad piebrauc zirgu vilkti 
lielgabali. Plkst. 13.00 aizdegas mājas 2. stāvs. Iespējams, ka ugunsgrēks izcēlies 
no pāršautā gāzes vada. Pēc dažām stundām no mājas atlicis tikai izdedzis skelets. 
Drupās atrod divus apdegušus līķus, vienu ar lodi pakausī, otrs dūmos nosmacis. 
Pasaules prese par šo notikumu zirgojas.

Londonā liesminiekiem dzīve kļūst par karstu, un viņi sāk meklēt ceļus, kā tikt 
prom. Jānītis (Johny) ar brāli Fredi Džonsonu dzīvo pie Līgumiem, kādas žīdu 
ģimenes, kur sadraudzējas ar latviešu tautības jūrnieku Ernestu Dregeru. Fredis jau 
vairākus gadus ir Līguma kundzes mīļākais un dzīvo viņas maizē. Ģimenē ir arī 17 
gadus veca meita Zāra, kurai vērību pievērš visi trīs. Uzvar Dregers.

Nolemj, ka Ernestam Dregeram jādodas uz Austrāliju un jāizsauc pie sevis brālis 
no Rīgas. Kaut Dregers nav ne britu, ne Austrālijas pilsonis, viņš saņem atļauju sev, 
Jānītim un Zārai atļauju izbraukt uz Austrāliju kā likumīgiem ieceļotājiem.

Kamēr Ernests ir Austrālijā, Zāras labumus bauda Jānītis. Kad Līguma kundze 
grib afēru izjaukt, Jānītis piedraud nogalināt ir viņu, ir viņas jauno mīļāko.

Frīmentlē jaunos emigrantus Jānīti, Zāru un Fredi Džonsonu sagaida Ernests, kas 
tūlīt sāk pildīt arī Zāras dzīves drauga funkcijas. Viņi visi dzīvo teltīs un strādā pie 
kāda Rietumaustrālijas fermera. Zāras dēļ drīz sākas naidi, jo viņa, Ernestam prom 
esot, nav sevišķi izvēlīga, kura gultā viņa guļ. Kad Ernests, pašam nezinot, nopērk 
zagtu šauteni, Jānītis ar brāli viņu denuncē, un viņš nonāk uz 2 mēnešiem cietumā. 
Zāra atkal nonāk Jānīša gultā. Vēlāk policija nepilngadīgo Zāru ievieto Pestīšanas 
armijas centrā.

Ernests abiem Džonsoniem atriebjas, paziņojot policijai, ka abi brāļi ir bīstami 
anarhisti un bijuši iejaukti slepkavībās Londonā. Viņus abus apcietina, bet pierādī-
jumu trūkuma dēļ atkal atbrīvo. Džonsonus aizstāv jauns advokāts Džons Kērtins, 
vēlākais Austrālijas ministru prezidents. Dregers un Džonsoni pieņem britu pavalst-
niecību un 1. pasaules karā dien Austrālijas armijā Tuvajos Austrumos un Rietumu 
frontē, kur Jānītis pat izpelnās militāro medaļu. Pēc kara Ernests apprec Zāru, strādā 
fermā un audzina 6 bērnus. Viņš nomirst 1944. gadā.

***

Es nupat pārlasīju SLT darbības pārskatu Spārnotie gadi, kurā citēts, ko par lugu 
saka recenzente I. Rodžere. Nav jau pirmā reize, kad mēs abi neredzam lietas acs acī.

Viņa cita starpā raksta: Par spīti pārsvarā latviešu personālam, lugas varone 
neapšaubāmi ir īriete Mollija Malone, un īru–latviešu vēsturiskās likteņu līdzības 
U. Siliņa lugā (apzināti vai neapzināti) secinājums tiek apstiprināts – latvieši raks-
turoti kā naivi un nekompetenti spēlētāji uz pasaules skatuves. Lugas darbības īstais 
katalizātors ir īriete Molija, un viņa ir darba visdzīvākais un vispilnīgāk veidotais 
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raksturs.
Asā pretstatā abi latvieši ir revolūcionāri ar spēļu pistolēm. Pat Jānītis, kurš ir 

parādīts ar īsta revolūcionāra nežēlīgo gatavību visu upurēt nākotnes mērķim, treša-
jā cēlienā ar farsisku bankas aplaupīšanu noslīd gandrīz muļķa līmenī. (???! – U. S.)

(...) Tā nav ne traģēdija, ne komēdija, ne politiska satīra, ne romantiska drāma, 
ne mistērija. Kas tad?

Atbilde: melodrāma.
Viens otrs labs vārds teikts par aktieru spēli.
Izcilāko esmu pataupījusi beigām. Jānīša un Pētera Sūnakļa iereibušā nakts 

saruna un aso, rūgto atmiņu apmaiņa pirmajā cēlienā bija labākais skats, ko esmu 
redzējusi jebkurā latviešu izrādē uz Sidnejas skatuves.

Luga sākas ar prologu, kas norisinās pilnīgā tumsā. Acīmredzot, pareizāk būtu 
teikt, ausīm dzirdot, tiek aplaupīta banka un laupītājus pārsteigusi policija. Viss 
notiek angļu valodā. Atskan divi šāvieni, un skatītājs saprot, ka laupītājs vai laupītā-
ji ir nošauti.

Pēc pāris minūtēm iedegas gaismas un skatītājs ir Molijas Malaunes un Pētera 
Sūnakļa dzīvoklī, kuru lielā steigā atstāj Molija, atver durvis un viņas priekšā stāv 
detektīvseržants Patriks O’Šonesijs. Tālāk seko pratināšana. Molijas stāsts ir rādīts 
kā dzīvas bildes, kurās O’Šonesijs šķietami nepiedalās, tikai noskatās. Molija stāsta 
par savu dzīvi kopā ar bijušo revolūcionāru Pēteri Sūnakli, kā ieradies Jānītis, pro-
fesionāls revolūcionārs, ar uzdevumu noorganizēt laupīšanas, lai iegūtu līdzekļus 
tālākai revolūcionārai darbībai Krievijā. Bet Pēterim ir netīra sirdsapziņa, jo viņš 
ir pratināšanā Jānīti nodevis. Jānītis apcietināts, bet pierādījumu trūkuma dēļ at-
brīvots. 

Visus daudzos blakus pavedienus, nebūs vērts klāstīt. Kad atklājas Sūnakļa 
nodevība, Jānītis viņam atriebjas, piespiežot piedalīties bankas aplaupīšanā, uz ku-
rieni Pēteris dodas Jānīša gādībā ar nepielādētu pistoli.

Vienalga, ko saka Rodžere, es neesmu par lugu nokaunējies. Ja tā bija ne šis, ne 
tas, kāpēc rež. E. Freibergs to ieteica rež. Ģ. Nagainim uzvest Latvijas TV? Bet par 
to vēlāk.

Par Liesmas darbību Londonā lasāms arī latviešu valodā iznākušā grāmatā Pa 
stāvu liesmu debesīs (nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un 
dzīve). Dienas Grāmata, 2012.

ANZAKI

Austrālieši savus karavīrus sauc par anzakiem, arī par digeriem. Vārds nāk no 
zeltraču laikiem – digger – racējs. ANZAC ir saīsinājums un nozīmē Austrālijas un 
Jaunzēlandes armijas korpuss, kas tika saformēts 1. pasaules karā un piedalījās pir-
mo reiz neveiksmīgajā Gallipoli akcijā, Turcijā. Kad 1. pasaules kara laikā Krievijā 
izsludināja mobilizāciju, Krievijas pilsoņi ārzemēs saņēma pavēli pieteikties dienes-
tam sabiedroto armijās.
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Runājot par anzakiem, es neesmu pārliecināts, vai šis raksts ir pareizā vietā, bet 
riskēsim!

1. pasaules kara laikā kāda lorda muižā Anglijā lapsu medībās piedalās arī viens  
no frontes atvaļinājumā esošiem anzakiem. Lapsu medības ir asins sports, formāls 
pasākums. Visi mednieki ir zirgos un uniformās. Vispirms dzinēji ar lielu troksni 
izdzen lapsas no alām. Tad pirmais jātnieks, kurš ierauga lapsu vai lapsas, sauc: ta-
li-hau! Visi jātnieki metas lapsām pakaļ, un, ja suņi tās noķer, uz vietas saplosa. Pēc 
medībām lords anzakam saka: Paklau, manu zēn: tā medībās neuzvedas. Tam, kurš, 
pirmais ierauga lapsu, jāsauc: tali-hau! Un nevis: tur tas bastards skrien.

1. pasaules kara laikā Austrālijas bruņotajos spēkos, t.s. anzakos, dienējuši 157 
Latvijā dzimuši karavīri, starp tiem 112 latvieši un lībieši, lai gan daļai bijis tēvs 
vai māte sveštautieši. Tautību ne vienmēr pētniekiem ir bijis viegli noteikt. Latvieši 
vairāk nekā citas tautības ir pārmainījuši savus uzvārdus pret vairāk rietumnieciski 
skanošiem. Bez tam arī armijas rakstveži jauno karavīru vārdus ir bieži sagrozījuši 
līdz nepazīšanai. No minētajiem 157 anzakiem 80 ir kaut kad bijuši jūrnieki.

Lielākai daļai ir bijusi zemākā dienesta pakāpe (kareivis).

Augstākā sasniegtā dienesta pakāpe:
Virsniekvietnieks, II klase – 1
Seržanti –7
Kaprāļi – 2
I kl. gaisa spēku mehāniķis – 1
II kl. gaisa spēku mehāniķis – 1
Dižkareivji – 3

Saņemtās Goda zīmes:
Militārais Medālis – 7
Izcila Dienesta ordenis – 1
Dienesta medālis – 2
Minēts virspavēlniecības ziņojumā – 1
Krituši – 25

Latviešu anzaki cīnījušies Galipolē (Turcijā), Ēģiptē un Rietumu frontē Francijā 
No anzakiem 2. pasaules karā brīvprātīgi dienēt pieteikušies 13.

***

Aprīļa 25. datumā ir svarīgs notikums – ANZAC diena. 1. un 2. pasaules kara 
veterāni maršē, skatītāju sveikti, Viņu rindās ir arī sievietes-žēlsirdīgās māsas. Gā-
jienu kuplina pūtēju orķestri, skotu dūdu orķestri. Bijušie karavīri, medāļiem pie 
krūtīm, soļo zem savas vienības karogiem vai plakātiem ar vienību nosaukumiem. 
Gados vecie veterāni brauc vaļējās mašīnās.

Visās pilsētelēs un lielpilsētu priekšpilsētās ir statujas – uz postamenta stāv  
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austrāliešu digers ar slaveno slauch cepuri galvā.
Pie šiem pieminekļiem notiek rītausmā piemiņas brīdis kritušajiem karavīriem.
Pēc gājiena zēni dodas uz krogu vai RSL klubiem un sākas atkalredzēšanās 

prieki. Šajā dienā policija atļauj uz ielām spēlēt two-up, kas ir azarta spēle.

AK, SIDNEJA, TU SKAISTĀ!

Kopš iebraukšanas brīža es esmu Sidnejas ostu redzējis daudzas reizes, bet vēl 
arvien, kad es uz to skatos spilgtā saules gaismā no okeāna puses, man aizraujas 
elpa. Es esmu redzējis citas izslavētas skaistules kā Sanfrancisko, Neapoles ostu, bet 
Sidneja tās atstāj ēnā.

Ieeja ostā no okeāna ir norobežota ar divām stāvām klinšu sienām – Ziemeļ-gal-
vas (North Head) un Dienvid-galvas (South Head), kas sadala arī pilsētu ziemeļu un 
dienvidus daļās. Arī šīm galvām ir sava vēsture.

Dienvid-galva ir slavena pašnāvību vieta. Lēciens no klints ir pamatīgs un kāro-
tais rezultāts garantēts. Tur dzīvību pazaudēja arī jauna latviete, turīgu vecāku meita.

Ziemeļ-galva ir bijusi camaraigal cilts apbedīšanas, ārstniecības un cermoniālo 
kauju vieta, rotāta ar klinšu gleznojumiem.

Izbraucot cauri ieejai, pa labi paliek Menlija (Manlie), viena no Sidnejas 
priekšpilsētām, uz kurieni kursē kuģītis, un tieši ostas malā Tarungas (Taroonga) 
zooloģiskais dārzs. Osta zarojas, veidojot līčus, vienā no kreisā krasta līčiem ir jahtu 
osta, tālāk Karaliskais Botāniskais dārzs.

Tagad esam nonākuši pie Benelong Pointa (Bennelong Point), kur šodien stāv 
slavenais Sidnejas operas nams.

Atiesim atpakaļ uz to pašu Sidnejas pilsētu pirms kādiem pāris simts gadiem.
Kad kapteinis Kuks izkāpa Botanijas līča krastā, tagadējā Kurnell apgabalā, viņš 

tika saņemts no aboriģēniem ne īsti draudzīgi, ne nedraudzīgi. Iedzimtie skandēja 
unisonā:

Svešiniek, tu ej!
Spoks, ej prom!
Ej prom šodien!
Akmeni met!
Šķēpu met!

Kā zinām, spoks atgriezās. Pirmā transporta komandierim kapteinim Filipam 
Londonā bija dotas instrukcijas, kā izturēties pret vietējiem iedzīvotājiem, kas tolaik 
bija pārsteidzoši liberālas. Filips centās instrukcijas izpildīt.

Eiropieši bija pārsteigti par aboriģēnu izskatu, kas staigāja apkārt pilnīgi kaili, 
bieži ar balto mālu nokrāsotu seju, kas atgādināja masku. Vīriešiem arī trūka viens 
vai divi priekšzobi, kas bija obligāti jāizsit ievešanas ceremonijas laikā vīru kārtā. Tā 
kā arī kapteinim Filipam trūka viens priekšzobs, aboriģēnu acīs tas bija pluss. Toties 
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viņiem bija pilnīgi nesaprotama balto apsēstība ar drēbēm, un viņi sāka šaubīties, vai 
atbraucēji vispār ir vīrieši. Tā reiz bars iedzimto aplencis ārstu Arturu Bouzu (Bow-
es) un pieprasījis, lai tas uzskatāmi pierāda, pie kāda dzimuma viņš pieder. Bouzs 
viņu ziņkārību apmierinājis.

Lai tiktu pie tulka, baltie sagūstījuši 24 gadus veco Arabarū (Arabaroo) un ar 
lielām grūtībām piedabūjuši viņu tik tālu, ka iedzimtais jau staigājis apkārt apģērbies 
un dzēris tēju, bet baku epidēmijā nomiris. Pēc sērgas iedzimtie ilgu laiku nav rādī-
jušies balto tuvumā.

Tad sagūstīts Kolbijs (Colbee) un Bennelongs. Kolbijs jau pēc divām nedēļām 
izbēdzis, bet Bennelongs bēgot noķerts, kas tad arī bijis galvenais informācijas avots 
par iedzimto kultūru un paražām. Viņš arī kopā ar Jemervrevanne (Yemmevrawanne) 
dodas Filipam līdzi uz Angliju.

1780. gadā Bennelongs uzaicina kapteini Filipu uz valzivs gaļas mielastu, ar 
nodomu gubernatoru nogalināt. Tas gan nav izdevies, un Filips saņēmis tikai šķēpa 
dūrienu plecā.

Nu re, kamēr es stāstu, mēs esam jau aizbraukuši garām Dārza salai (Garden 
Island), kas pieder kara flotei, un esam pie Sidnejas tilta, ko skauģi un nelabvēļi 
no citiem štatiem dēvē par drēbju pakaramo. Tā krāsošanā piedalījies arī viens no 
agrīnajiem latviešu emigrantiem un par tiltu sarakstījis pat dziesmu.

Sidnejas tilta dienvidu galā slejas slavenais Roks (Rocks – klintis) distrikts. 19. 
gadsimtā tur atradušies daudzi krogi, meitu mājas – īsta salašņu bedre. Ugunsgrēkā 
viss sadedzis. Tā ir senākā un viena no interesantākajām vietām Sidnejā. Senos lai-
kos – 18.gs tur bijušas arī karātavas. Tur atrodas arī vecākais Sidnejas krogs un 
vecākā baznīca. Starp Austrum-Rokiem un Rietum-Rokiem ir klintī izkalts viadukts, 
kuru izstrādājuši noziedznieki. Akmenī vēl skaidri redzamas kalta atstātās pēdas.

Latviešiem varētu interesēt, ka vienā no Roku dzīvokļu mājām bija 1905. gada 
revolucionāru pulciņa tikšanās vieta.

Pretī Rokiem līča otrā pusē ir Ziemeļ-Sidneja ar slaveno izpriecas centru Luna 
parku (Luna park). Tikuši cauri tiltam (lielie kuģi tālāk par tiltu netiek), mēs ie-
braucam Paramatas upē, kas sākuma posmā ir plata, garām tagadējam Olimpisko 
spēļu kompleksam, jaunajai Lieldienu skates (Easter Show) vietai un beidzot esam 
Paramatā – pirmā gubernatora dzīves vietā. Esiet sveicināti pilsētā Kur zuši dzīvo!

***

Sidneja ir pilsēta, kas veidojusies, kā pati māk un prot, ar neskaitāmām priekšpilsētām, 
kuras atdala gan meži, gan nacionālie parki, osta, ezeri, upes. Pilsētas centra rajonu 
sauc par sitī (City). Arī dažām lielākām priekšpilsētām ir piešķirts sitijas tituls. Lai 
Sidneju šķērsotu ar mašīnu no robežas līdz robežai, būtu nepieciešamas vairākas 
stundas.

Okeāna karsts ir klinšains, ko vietām nomaina smilšains liedags, t.s. bīčs. Arī 
šajās vietās ir izaugušas priekšpilsētas sarkaniem dakstiņu jumtiem, kas ir viena no 
Sidnejas raksturīgām iezīmēm.
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Ļoti slavens liedags ir Bondai bīčs (Bondi beach). Brīnišķīga balta smilts, kafe-
jnīcas, bāri, viesnīcas. Tagad viens peldvietas stūris rezervēts nūdistiem. 1950. gados 
šāds fakts būtu kas nedzirdēts. Bīča inspektori, kurus algo vietējā pašvaldība (Munic-
ipal council), tādas izvirtības nepieļāva.

Galvenās satiksmes artērijas vertikāli ostai ir Džordža (George), Pita (Pitt),  
Kastlerai (Castlereagh) un Elizabetes (Elizabeth) ielas. Džordžiela kādreiz bijusi 
vēršu (bullocky) pajūgu ceļš. Melburnas pilsētas tēvi tālredzīgāki teikuši, ka ielām 
jābūt taisnām un platām, jo varot pienākt laiki, kad ikvienam iedzīvotājam būs zirgs.

Ar pajūgiem bijis tā: likums atļāvis vēršu dzinējiem nokārtot savas mazās va-
jadzības uz ielas, bet bijis jāstāv ar seju pret ratiem. Man šķiet, ka mūsu ierašanās 
laikā šis likums vēl nebija atcelts. Es atceros, ka kāds vīrs bija izmantojis senās 
tiesības, stāvot pie savas automašīnas, un nonācis tiesas priekšā.

Vēršus vairs neredz, to vietā pa ielu kursē tramvaji, autobusi un apakšzemē – vil-
cieni. Ir pavisam četras apakšzemes stacijas.

Pilsētas epicentrs ir Galvenā pasta iestāde (GPO), liela smilšakmens celtne, no 
kuras tiek mērītas visas distances. Tā atrodas Mārtiņa laukumā, kur slejas pieminek-
lis kritušajiem karavīriem.

Te atrodas arī lielais Sidnejas pilsētas nams (Town Hall), kur vēlākos gados 
notiek mūsu Kultūras dienu koncerti.

Piecdesmitajos gados augstceltnes pilsētā nav. Vecās ēkas ir būvētas no smilšak-
mens bluķiem, kurus kaluši cietumnieki. Tas ir bijis galvenais būvmateriāls.

Vēl kāda Sidnejas īpatnība – vecajās priekšpilsētās skaisti izskatās balkonu re-
liņi. Gribas tos nosaukt par metāla mežģīnēm. Šodien kas tāds maksātu roku un kāju, 
kā angļi saka, runājot par dārgām lietām.

Bijušajos gubernatora zirgu staļļos tagad mājo Konservatorija. Pilsētas vidū 
lielais Haidparks (Hyde park); anglikāņu Sv. Andreja katedrāle, katoļu Sv. Mērijas 
katedrāle, Sidnejas universitāte, tirgi. Katoļi tajā laikā nebija sevišķi ieredzēti. Izejot 
cauri ķīniešu rajonam, mēs beidzot nonākam slavenajā Kings Krosā (Kings Cross) – 
eksotiskā izpriecas rajonā ar bāriem, kafejnīcām, strip-tīz un citām pieaugušo izprie-
cas vietām, populāriem restorāniem, sākot no lētākajiem un beidzot ar visstilīgākaji-
em un dārgākajiem, lētām t.s. budžeta viesnīcām un augstas klases hoteļiem.

Krosā īstā dzīve sākas tikai no pusnakts un beidzas ap pieciem no rīta.  
Piecdesmitajos gados tur nebija par savu dzīvību jābaidās. Varēja staigāt pa tumša-
jām, šaurajām ieliņām, pasēdēt mazos nomales kafijas šopos plecu pie pleca ar krim-
inālo pasauli. Neviens tevi neaiztika.

***

Kings Krosā es vēlāk arī pieliku punktu savām vecpuiša dienām. Vispirms ar 
līdzjutējiem satikāmies krogā. Nabaga Siliņš! 32 gadus dzīvojis kā cilvēks un nu 
tālāk dzīvos kā precēts vīrs! Kaut kas jāizstrādā, kas viņam liks šo dienu atcerēties!

Prom uz Sarkano lampu rajonu! Pie Kings Krosa vesela iela bija ierādīta pasaules 
vecākai profesijai. Plāns tāds: noīrēt meitu mājā uz pusstundu mazu istabiņu, kur 
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katrs izdzers vienu pudeli alus. Aidā! Mūsu sarunu vedējs bija tagad pazīstams sa-
biedrisks darbinieks. Neviens ar mums nevēlas ielaisties. Viena meitene tā kā būtu ar 
mieru, bet šās suteners ne par ko.Tikai alu dzers? Get lost! (Zūdiet prom!)

Vienam no mūsu bandas mašīnā bija iemontēta trauksmes sirēna. Šis drāž ar savu 
vāģi pa ielu, sirēnai kaucot, klienti un meitenes jūk uz visām pusēm. Ho, ho, ho! Tas 
bij bloody funny! (nāvīgi jocīgi). Uz kurieni tagad? Ir viena vieta pasaulē, Ir viena 
vieta īstā...

Jūs uzminējāt – uz krogu! Bloody Siliņš precas! The stupid clot! (Muļķa desa). 
Kā Anšlavs Eglītis saka:

Un zuda kaunība,
Ak, skaistā jaunība!

AUSTRĀLIJAS BUŠS, ZVĒRI UN ZVĒRIŅI

a) Kad bušs nav bušs

Austrāliešu lingo (žargonā) bušs (Bush) nav tikai vārds, bet jēdziens. Tiešā tulko-
jumā nozīmē krūmus, bet kas tie par krūmiem, kas aug 20–30 m garumā. Vārds 
forest (mežs) tiek lietots tikai oficiālos dokumentos u.c. Ja saka, ka he is from the 
bush (viņš ir no krūmiem), tad tas nozīmē, ka cilvēks nāk no laukiem. Ja runā par 
kādu nenoteiktu vietu, kas ir tālu prom, tad saka beyond the Black stump (aiz melnā 
(apdegušā) koka stumbra) vai arī back of Bourke (vēl aiz Berksas) Bourke ir pilsētele 
laukos. Tādā pašā nozīmē tiek lietots arī Never-Never (Nekad-nekad – tuksneša no-
saukums Austrālijas vidienē), Outback (nomaļa vieta), Woop-Woop (kaut kur lau-
kos), Bullamakenka (nenoteikta vieta). Austrālijas vietējie (native) koki ir ar cietu 
koksni (hardwood) un ar nedaudz izņēmumiem, nav īsti piemēroti būvniecībai.

Populārākais Austrālijas koks būs eikalipts, kam ir ap 700 šķirņu. Eikalipti reģe- 
nerējas tikai ar ugunsgrēka palīdzību.

Meža ugunsgrēki (Bush fires) te ir neticami mežonīgi, nodara lielu postu un prasa 
cilvēku upurus. Kā tad šie ugunsgrēki izceļas? Šodien arvien vairāk tas ir ļaundabīgs 
cilvēka darbs, bet uguns var izcelties arī no zemē guloša stikla gabala, saplēstas 
pudeles, kas saulē darbojas kā lēca. Vēl par iemeslu var būt cilvēku neuzmanība. 
Eikaliptu lapas satur eļļu, kas ir pirmklasīga degviela. Uguns uz priekšu virzās divās 
frontēs jeb vaļņos. Pirmais valnis, barodamies no izgarotās eļļas, skrien uz priekšu 
pa koku galotnēm, otrs valnis virzās lēnāk un nodedzina pārējo. Visātrāk uguns 
virzās pret kalnu. Baismīgi vēja auri – skābeklis gaudodams gāžas iekšā izdedzinātā  
vietā. No zemes tiek izsūkti koki ar visām saknēm. Ja cilvēks sēž mašīnā, tad viņam 
ir iespēja izglābties. Tā ir jāizbrauc iespējami klajākā vietā, jāatstāj strādājam mo-
tors, kas darbina dzesinātāju. Jānoguļas uz grīdas un jāapsedzas ar segu, jo divi no 
galvenajiem nāves iemesliem ir siltuma radiācija un nosmakšana. Pētījumi rāda, ka 
mašīnas benzīna bāka tik ātri nemaz neeksplodē, kā mēs domājām 1950. gados.
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Austrālijas ziemeļos meža ugunsgrēki nav tik bīstami, jo eikalipti satur daudz 
mazāk eļļas, bet dienvidus pavalstīs – Viktorijā un Jaunā Dienvidvelsā – pirms pāris 
gadiem plosījās meža ugunsgrēki, kādi Austrālijā vēl nebija redzēti.

b) Lai rauj tavu vainadziņu šārks vai krokodilis

Austrālijas okeānos dzīvo pieci bīstami radījumi – haizivs (shark), krokodilis 
un kastveidīgā dželīzivs (Box jellyfish), dzeloņraja (Stingray) un zilriņķu astoņkājis 
(Blue ringed octopus).

Haizivis.
Peldētājiem visbīstamākā ir haizivs. Es nezinu, cik ir sakosto, bet pēdējos 50 

gados haizivis ir nogalinājušas vairāk nekā 20 cilvēkus. Lai gan primāri plēsoņa ir 
sālsūdens zivs, divas pasugas dzīvo Ziemeļu teritorijā arī saldūdens upēs – North-
ern River shark un Speartooth shark. Visā pasaulē zināmas aptuveni 450 haizivs  
pasugas.

Lielākā daļa no haizivs pasugām ir plēsoņas, kļūst aktīvas tikai ar krēslas 
iestāšanos un medī naktī. Vēl tagad es šad tad domāju par mūsu naksnīgajiem iz-
braukumiem uz jūrmalu, kad mēs ar lielu troksni gājām peldēties. Ignorance is bliss, 
saka Toms Greijs (Thomas Gray). Tik tiešām!

Vairākas pasugas ir cilvēkiem ļoti bīstamas: the Great White shark, Tiger shark, 
Bull shark, minot tikai dažas.

Segtajā līcī, pie kura atrodas latviešu Vasaras vidusskola, vienu peldētāju haizivs 
pārkoda uz pusēm. Haizivis gaļa ir mazvērtīga, bet spuras Āzijas tirgos nes lielu 
naudu.

Krokodiļi.
Krokodilus jādala divās grupās: sālsūdens krokodilos un Džonsona jeb saldūdens 

krokodilos – abi dzīvo karstajos Austrālijas ziemeļos un ir gaļas ēdēji.
Visbīstamākie ir sālsūdens krokodili jeb soltiji, kas gan dzīvo sālsūdenī, bet jūtas 

kā mājās arī saldūdenī, respektīvi upēs. Tie ir sastopami pat 7 m garumā.
Saldūdens krokodili – sastopami arī sālsūdenī – nepārsniedz 3 metru garumu, bet 

arī tie ir klasificēti kā bīstami.
Krokodila dzinējspēks ūdenī ir viņa aste. Acis un nāsis atrodas galvas augšpusē. 

Apveltīti ar ļoti spēcīgiem žokļiem, viņi barību norij lielos gabalos, to nesakožot, tā 
tiek vēlāk pārstrādāta kuņģī.

Es esmu redzējis krokodilu fermā, ka tas aprij vistu ar visām spalvām. Kas par 
lielisku gremojamo aparatūru!

Dabā krokodili pārtiek no zivīm, maziem dzīvniekiem, ūdens putniem un pat 
mājlopiem. Cilvēkēdēji uzbrūk arī cilvēkiem, ja tie gadās pa rokai.

Krokodils vispirms sagrābj medījumu, tad iepeld dziļākā ūdenī, apmet tā dēvēto 
nāves kūleni un medījumu noslīcina. Viņi var izlēkt ¾ sava ķermeņa garumā ārā no 
ūdens, lai nogrābtu medījumu. Rāpuļi arī ļoti ātri kustas uz sauszemes.

Ziemeļu teritorijā ir pieejamas krokodilu tūres mazā kuģītī pa Adelaides upi. 
Braucamais līdzeklis pieder aborigēnu sabiedrībai, bet to operē baltie. Kuģīša sānos 
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ir stikla logi. Nav ilgi jāgaida, kad kuģītim tuvojas kāds soltijs, kas, kā redzams, nav 
pirmo reizi ar pīpi uz jumta. Kuģītis apstājas. No klāja tiek nolaista “makšķere” ar 
auklā piesietu gaļas gabalu. Tas tiek turēts apm. 3 m virs ūdens.

Ar varenu lēcienu kroks pagrābj ēsmu. Varens skats! Foto aparāti iet klik-klik-
klik. Kroks aizpeld, un mēs braucam tālāk.

Krokodili nav lieli rīmas. Ko nevar apēst, viņi iemarinē – sapūdē ūdenī, kas 
savkārt pievelk zivju barus.

Kroki savā starpā sarunājas ar skaņām – jaunie sauc palīgā pieaugušos, kad viņi 
jūtas apdraudēti, pieaugušie sarunājas savā starpā ar skaļiem rēcieniem un kad jūtas 
apdraudēti – šņāc un rūc.

Slavens krokodilu mednieks bija latvietis Arvīds Blūmentāls, bijušais leģionārs, 
tagad miris. Viņš ķēra saldūdens krokus ar kailām rokām. Es Blūmentālu satiku 
vienās no pirmajām Kultūras dienām Melburnā. Mazliet aprunājāmies. Vecuma  
dienās viņš raka opālus Kūper Pedijā. Bija paguvis pat noprecēt vienu no austriešu 
dižciltīgajām.

2008. g. oktobrī krokam par upuri krita kāds krabju zvejnieks. Aizdomās tika 
turēts Čarlijs, ko ilgus gadu turēja par vainīgu vairāku cilvēku pazušanā. Šogad bija 
pazudis suns, un zirgs upmalā atrasts bez galvas. Zirgs ir viena lieta, bet ar cilvēka 
nogalināšanu Čarlijs savai karjerai pielika punktu. Viņu noķēra un vēderā ar rentgena 
palīdzību atrada dažas zvejnieka ķermeņa daļas. Čarlijs nonāca krokodilu fermā.

Nesen redzēju filmiņu par kādu vīru, kas bija pieradinājis krokodilu kā suni un 
gāja ar viņu kopā peldēties!!! Krokodila smadzenes nav lielākas par kastani. Vai viņa 
saimniekam tās bija tāda paša lieluma vai mazākas?

c) Rajas

Kas tad tā raja tāda ir? Nekas cits kā plakana zivs, pamatā līdzīga mūsu lestei jeb 
butei, lai gan šī forma var mainīties atkarībā no sugas. Austrālijā sastopamas kāds 50 
rajas sugas un pasugas, pa lielākai daļai nekaitīgas.

Elektriskā raja dzīvo seklā ūdenī, ir pilnīgi akla un bieži sevi ierok pilnīgi smiltīs 
vai dubļos. Elektriskais centrs spēj dot līdz 250V lielu lādiņu un to atkārtot piec- 
desmit reizes 10 minūtēs. Raja to lieto, lai paralizētu mazākus jūras dzīvniekus sa-
vam ēdiengaldam un atvairītu plēsoņas. Ar tādiem līdzekļiem atvairīt haizivis gan 
bieži neizdodas.

Viena pasuga mīl uzturēties Kvīnslandes upju grīvās un gulēt zem ūdens smiltīs. 
Rajas ķermenis pilnīgi saplūst kopā ar apkārtni un ir grūti redzams. Raja vairās no 
cilvēkiem un labi, ka tā, jo tur, kur sākas aste, rajai atrodas viena vai vairākas indīgas 
šautras.

Tā tika nogalināts slavenais naturālists Stīvs Ērvins, kas piepeldēja bez aizsarg-
vestes par daudz tuvu dzeloņrajai un saņēma šautru krūtīs. Epizode tika filmēta un 
Stīvs taču nevarēja rādīt, ka viņš, pasaules autoritāte, slēpjas aiz aizsargtērpiem. Tas 
viņam maksāja dzīvību. Viņš pats izrāva šautru ārā, zaudēja samaņu un noasiņoja. Ja 
šautra būtu palikusi krūtīs, viņš, iespējams, būtu izdzīvojis.
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Inde izsauc ārkārtīgas sāpes un var būt cilvēkam fatāla. Tā saglabā savu potenci 
pat tad, kad izžuvusi. Šautra var būt līdz 35 cm gara. Kapteiņa Kuka laikā iedzimtie 
šautras lietojuši kā uzgaļus saviem žebērkļiem un šķēpiem. Dzeloņrajas var sasniegt 
100 kg svaru.

d) Medūza

Atļaujiet man jūs iepazīstināt ar medūzu (Box Jellfish) – vienu no visefektīgāka-
jām okeāna slepkavām, cerībā, ka jūs paši to nekad neiepazīsit personīgi.

Šis radījums ir gaiši zilā krāsā, caurspīdīgs ar zvanveidīgu ķermeni, kuram ir 4 
sienas, katra aptuveni 20 cm gara, ar līdz 15 taustekļiem katrā stūrī. Taustekļi var 
būt līdz 3m garumā ar līdz 5,000 dzeļšūnām. Būtne pārvietojas ar ātrumu 4 mezgli 
stundā (1 mezgls = 1853 m), izmantojot reaktīvās kustības mehānismu. Tā nav sas-
topama nemierīgā jūrā, bet pēc lietus gāzēm lielos vairumos uzturas upju grīvās.

Medūza parasti nāk krastā paisumā. Barība – mazas zivtiņas u.c. Medūzu sezo-
na Ziemeļ-Austrālijā sākas ar lietainā laika iestāšanos oktobrī un ilgst līdz aprīlim. 
Vairāk uz dienvidiem gar Ziemeļ-Kvīnslandes un Ziemeļ-Rietumaustrālijas krastu 
sezona ilgst no novembra līdz martam. Lielais barjeru rifs no medūzām ir brīvs visu 
gadu.

Būtnes dzēliens ir tik indīgs, ka bez tūlītējas medicīniskās palīdzības izdzīvot 
nav iespējams. Pirmajai palīdzībai nekad nedrīkst lietot metilēto spirtu vai alkoholu. 
Uz taustekļiem jālej liels daudzums mājas etiķa, kas padara indes šūnas taustekļos 
neaktīvas. Pēc tam jāatbrīvo ķermenis no taustekļiem. Var būt vajadzīga mākslīgā 
elpināšana un sirds masāža.

Ir pieejama pretinde. Medūza sastopama tikai tropos un subtropos.

e) Zilriņķu astoņkājis

Tas būs pirms kādiem 40–50 gadiem, kad Sidnejas jūrmalā atrada mirušu kādu 
karavīru. Post-mortemā viņam uz rokas atradu tādu kā nobrāzumu. Vainīgais izrādī-
jās zilriņķu astoņkājis (Blue ringed octopus). Nāves cēlonis sacēla trauksmi visā 
Sidnejā. Nevienam nebija ne jausmas, ka šis dzīvnieciņš golfa bumbas lielumā 
spēj nogalināt pāris minūšu laikā 26 pieaugušus cilvēkus. Jūrmalas klintīs ūdens ir 
izgrauzis mazus traukveidīgus baseinus, kuros astoņkājis tiek ienests paisuma laikā, 
Pēc paisuma nāk bēgums, bet astoņkājis ne vienmēr atgriežas atpakaļ jūrā. Dzīvnieks 
nav agresīvs. Tas piemērojas apkārtnei, mainot krāsu. Ja astoņkājis jūtas apdraudēts, 
zilie riņķi uz ķermeņa sāk spīdēt. Kāpēc nepaņemt rokās tik skaistu radījumu?

Kodiens, ja to tā var nosaukt, varētu arī nebūt sāpīgs. Ar to ievada ķermenī nervu 
un muskuļu paralizējošu indi, kurai ir daudz lielāka potence nekā indīgajiem sausze-
mes dzīvniekiem. Inde atrodas astoņkāja siekalās, kas nāk no diviem dziedzeriem. 
Viena dziedzera ražotā inde tiek lietota medībām un nav cilvēkam kaitīga, bet otra 
dziedzera ražojums ir domāts, lai aizstāvētos pret ienaidniekiem. Simptomi: nelaba 
dūša; pēc pāris sekundēm sakostais kļūst akls; taustes sajūtas zudums, nespēja runāt, 
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lai gan upuris var palikt pie samaņas. 3 min. laikā iestājas paralīze un apstājas el-
pošana. Kodienam nav pretindes.Vienīgais līdzeklis ir no mutes mutē elpošana un 
sirds masāža. Mākslīgai elpošanai ir vajadzīgas nākamās 24 stundas. Šai laikā inde 
iziet no ķermeņa un, cik zināms, neatstāj nekādus pēcefektus.

f) Zilpudele

JDV, Viktorijas un Dienvidaustrālijas peldviesus reizēm gaida vēl viens 
nepatīkams pārsteigums. Šis radījums ir bīstams peldviesiem, ja sarodas lielos 
vairumos. Dzēliens ir ļoti sāpīgs, bet nav nāvīgs. Zilpudeli sauc arī par Portugāļu 
karakuģi (Portugese Man-of-war). Patiesībā nav runa par būtni, bet gan būtnēm, jo 
zilpudele sastāv no vairākiem dzīvnieciņiem, katrs ar savām funkcijām. Viens ir ar 
gāzi pildīts pūslis (1–13 cm), kas darbojas kā plosts, pārējie rūpējas par vairošanos 
un dzeļamiem aparātiem. Galvenais tausteklis, kas var būt līdz 10 metriem garš, ir 
galvenais dzēlējs. Sāpes ir ļoti lielas.

g) Pīļknābis

Pīlknābis vai platypus ir viens no Austrālijas neparastiem dzīvniekiem – maza 
auguma zīdītājs. Ar pīles knābi, bebra asti un ūdra ķepām, veikls peldētājs, dēj olas, 
zīda mazuļus ar pienu. Arī viņam ir indes audi pakaļkājas piesī. Inde sagādā cil-
vēkam pamatīgas sāpes, bet neko vairāk.

h) Par indīgām čūskām un zirnekļiem

Ja iznāk ar austrāliešiem runāt par čūskām, zirnekļiem, dželijzivīm, zilriņķu  
oktopusiem, rajām, cukurniedru krupjiem u.c., man prasa: Vai jums Austrālijā ir arī 
kāds lopiņš, kas nav indīgs? Nu, ka ir. Piemēram – aita. Es, protams, pārspīlēju.

Ap Austrālijas čūskām vijas apkārt tik daudz mītu, kas tiek atkārtoti arī oficiālās 
publikācijās, ka dažkārt grūti atsijāt graudus no pelavām. Ja jārunā par indēm, tad, 
diemžēl, mīļajai latviešu valodai trūkst attiecīgo terminu. Mums ir tikai viens nosau-
kums – inde (lai arī ir daudzas indeves), bet pavisam ir divi indes veid: poison un 
venom. Poison ir inde, kas rada saindēšanos, to ieelpojot, iedzerot vai ieēdot. Venom 
iedarbojas uz audiem zem ādas, čūskai vai zirneklim iekožot. Čūsku indei ir dažādas 
stipruma pakāpes un dažāds ievadītais indes daudzums. Tas, ka čūsku inde ir tika 
spēcīga, ka no vienas porcijas spēj iznīcināt X skaitu peļu, vēl nenozīmē, ka tā būs 
tikpat iedarbīga pie cilvēkiem. Austrālijas čūskas fatalitātes ziņā ir gauži neievēroja-
mas, salīdzinot ar citām pasaules zemēm.

Austrālijā visvairāk sakosto ir bijis, nejauši uzminot čūskai. Nākamā kategorijā 
ir tādi, kas mēģinājuši čūsku nogalināt, tad pēc šīs grupas – sakostie herpotoloģisti, 
kas strādā ar čūskām, nākamā grupa – kur čūska nepareizi identificēta kā neindīga.

Austrālijas visindīgākā čūska (pateicoties ievadītajam indes daudzumam) ir King 
Brown (Brūnais karalis), kas var saniegt 3m garumu, No iedzimtajiem sakosti tiek 



598

ļoti maz. Viņi medī un ēd neindīgās čūskas.
 Vēl pie Austrālijas indīgākajām čūskām pieder Death adder (nāves odze), 

Red bellied black snake (sarkanvēderainā melnā čūska), Blind snake (aklā čūska) 
visu pasugu taipani, Tiger snake (tīģerčūska), Black snake (melnā čūska), Copper-
head (vara galva). Yellow Bellied See snake (dzeltenvēderainā jūras čūska). Jaunās 
Dienvidvelsas pavalsts ziemeļos taipans ir ļoti agresīvs un reizēm uzbrūk bez  
izaicinājuma.

No neindīgām čūskām: Green Tree snake (zaļā koku čūska), Scrub pyton 
(brikšņupitons), pie kuras pieder arī Tepiķu čūska.

Vēl kas – ja čūskas iekož aizstāvoties, tad apmēram viens kodiens no desmit būs 
indīgs.

Neskatoties uz te teikto, staigājiet pa Austrālijas bušu ļoti uzmanīgi. Grieziet 
čūskai ceļu un tā jums neuzbruks, bet, ja tā jūtas apdraudēta, viss kas var notikt.

Visstulbākais medniekstāsts bija lasāms kādā latviešu avīzē 1949. g. Vācijā. Čūs-
ka vienam sievišķim dzinusies pakaļ riteņveidīgi. Viņa izglābusies, nometot zemē 
rokas somiņu. Laikam čūskai vajadzējis naudu. Cik atceros, tad tikai viens latviešu 
bērns mira no čūskas kodiena mūsu pavalstī sākuma gados.

Ar zirnekļiem iznāk biežāk darīšana, tāpēc arī vairāk cilvēku ir miruši no indīgo 
zirnekļu kodieniem. Pavisam Austrālijā ir ap 2000 dažādas sugas zirnekļi un tikai 
50% no viņiem ir identificēti un klasificēti.

Vispazīstamākais indīgais zirneklis ir Red-back (Sarkanmugura). Tas ir kūtrs, 
neagresīvs, bet sievišķa kodiens ir ļoti indīgs. Dāmas var atšķirt no kungiem, kas ir 
zil-melni un bumbveidīgi, pēc slaidākas figūras un no sarkanās svītras uz muguras. 
Sidnejā tie ir sastopami gandrīz katrās mājās – garāžās, sausajās tualetēs, kad tādas 
vēl bija, u.c. Brisbanē ar tiem man nav iznācis sastapies.

Ja mazgātuvē stāv apavi, tad pirms kājās vilkšanas tos ir ieteicams paklapēt pret 
grīdu. Ja zemē guļ kāds dēlis, tad to vispirms jāapmet otrādi, lai redzētu, kas zem tā 
slēpjas. Bieži vien potenciālas nepatikšanas.

Vīriešu kārtas pārstāvim nav viegla dzīve. Lai pievilktu dāmu uzmanību, viņam 
jāstāv uz galvas un jāpiedāvā sava pavēdere. Ne vienreiz vien notiek tā, ka dāma 
viņu notur par ēsmu un apēd. Fatālu gadījumu pēc pretindes atrašanas nav bijis.

Funnel- web (Piltuves tīkla) zirneklis ir ļoti indīgs. Šoreiz indīgais ir vīrietis. Viņš 
pēc pilngadības sasniegšanas dzīvo tikai 9 mēnešus, pretējais dzimums 10 gadus. Vai 
tā nav diskriminācija! Arī fanelveb zirneklis nāk mājās vasarā un rudenī, meklēdams 
sev partneri. Ilgu laiku viņa kodienam nebija pretindes, jo indes sastāvs bija ļoti 
sarežģīts.

Lai gan publikācijās rakstīts, ka pēc pretindes atrašanas fatālu gadījumu nav bijis, 
es atceros divus.

Huntsman (hantsman – mednieks) zirneklis ķer mušas, insektus, bet, ja vajadzīgs, 
kodīs un pie tam pamatīgi. Indīgs nav, bet medicīniskā palīdzība varbūt būs jāmeklē.

Pārējās sugas? Gan jau vairums kodīs, bet nopienu seku nebūs. Šie pirmie trīs ir 
tie, no kuriem jāuzmanās.
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i) Cukurniedru krupji

Neviens no ievazātajiem ciemiņiem Austrālijā, un to nav mazums, nebūs po-
tenciāli bīstamāks kā cukurniedru krupis (cane toad). Mēs šad tad tikāmies vasaras 
sezonā mūsu dārzā, krēslai iestājoties, kad viņu mīlas sauciens maigs skanēja pāri 
Brisbanei. Ja tas nav ielēcis kādā ūdens spainī, no kura netiek ārā, viņš ātri lieliem 
lēcieniem dodas prom.

Kāds krupis izskatās? Man ir tikai viens apzīmējums – riebīgs. Zaļgan-dzeltens 
ar tādu ģīmi, ko tikai māte var mīlēt. Sieviešu kārtas pārstāves var svērt 1,5 kg. Viņas 
dēj divreiz gadā 8,000–23,000 oliņu, no kurām mazuļi izdzīvo tikai ap 0,5%.

Tās labas ziņas? Nē, ja jums ir miljoniem krupju. 1935. gadā to bija tikai 100, 
ievesti no Havajām, lai pasargātu cukurniedres no kukaiņiem. Vienu otru kukaini 
jau apēda, bet uz vispārējo kaitekļu populāciju tas neatstāja ne mazāko iespaidu. Un, 
kāpēc jāēd kukaiņus, ja apkārtnē ir daudz kas labāks, ko ēst. Krupji ēd visu, kam vien 
mute pietiekami liela, guanas (ķirzakas), pat čūskas, kukaiņus, vardes utt.

Krupji ir lielākie saldūdens krokodilu iznīcinātāji. Ja krokodils uzcienā sevi ar 
Bufo marinus (krupja latīņu vārds) pusdienās, tad tās abiem ir beidzamās. Ar dingo 
tāpat. Cilvēki līdz šim ir miruši tikai divi.

Putni ir daudz gudrāki, bet nu ir notikusi pārskološanās. No sākuma putnu mam-
mas un papi mācīja saviem mazajiem neaiztikt krupjus, bet tad atklāja, ka, ja krupim 
tiek klāt pie vēdera, tad līdz zināmai vietai var knābāt droši, jo abi indes dziedzeri 
ir uz muguras. Jaunās instrukcijas tika nodotas bērniem, bet putnu nav pietiekami 
daudz, lai uz krupju skaitu atstātu kādu iespaidu. Bez tam krupi dabūt uz muguras 
nemaz nav tik viegli. Ja krupis jūtas apdraudēts vai, ja pielieto pret viņu vardarbību, 
viņš spēj indi aizšļākt īsas distances. Cilvēki indi var ieelpot, vai tā var tikt ievadīta 
ķermenī caur acīm un muti. Rezultātā: vemšana, aklums, gan ne pastāvīgs, var ap-
stāties sirdsdarbība. Ja iznāk krupi aiztikt, tad tikai ar cimdiem, sargāt acis un pēc 
tam rūpīgi nomazgāt rokas. Krupji ir gandrīz visās pavalstīs. Jaunajā Dienvidvelsā 
patlaban tie virzas iekšā platā frontē, pārvarot 5 km gadā. Pastāv drauds, ka tie varētu 
pārņemt Ziemeļaustrālijas ūdens ceļus un mitrājus (wetlands). Ja tas tā notiks, tā būs 
ekoloģiska katastrofa.

Zinātnieki meklē līdzekli, kā pārtraukt krupju vairošanās apli. Līdz šim bez  
panākumiem.

j) Sems

Sems bija meža iemītnieks – koala ar apdedzinātām ķepiņām, kas bija atnācis 
pie viena no ugunsdzēsējiem meklēt palīdzību. Fotogrāfija, kurā Sems dzer ūdeni 
no pudeles, aplidoja visu pasauli. Viņš kļuva pacients meža dzīvnieku slimnīcā, bet 
neizdzīvoja. Koala austrāliešiem ir tāds pats simbols kā ķengurs. Tas ne vienmēr ir 
tik mīlīgs kā izskatās. Pirms gadiem viens no federālās valdības ministriem koalu 
nosauca par čurājošu, blusainu lopiņu (diezgan precīzs apraksts) un sacēla tautā vēl 
nedzirdētu protesta vētru. Tie, ko koala parkos dod paijāt tūristiem un ķēņinienei, ir 
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ar pārbaudītu labu uzvešanos, lai gan garantija, ka turētājs paliks sauss, netiek dota. 
Koalas ēd tikai zināmas sugas eikaliptu lapas. Acīmredzot, tās satur vielu, kas viņu 
padara miegainu. Koala guļ visneiespējamākās pozās. Meža ugunsgrēkos viņam 
izdzīvot ir mazas iespējas. Valdīja maldīgs uzskats, ka koala nedzer, dzer gan.

k) Kolins

Un tagad mazliet vieglāka lasāmviela. Brisbanē dzīvo valsts aizsargātais krūmu 
tītars, ne sevišķi mīlēts putns, jo viņš var pastrādāt dārzā briesmu lietas. Bet tītars, 
saukts Kolins, ir iegājis vēsturē unTV 9. kanāla ziņās. Varētu pat teikt, ka viņš tiek 
mīlēts, augsti teikts un slavēts.

Čelmera priekšpilsēta, kas atrodas Brisabanes upes krastā, bija applūdusi 
un atradās metru zem ūdens. Kad Rudolfu ģimene atgriezās mājās, viņus gaidīja 
pārsteigums. Viņu prombūtnes laikā Kolins bija satīrījis dubļiem un koku zariem 
klātos pagalmus visai ielai un viņa dārzā uzbūvējis ligzdu, kas svērusi apmēram 4 
tonnas. Kāpēc? Ne jau aiz labdarības, bet lai pievilktu pretējo dzimumu.

Informācija liecina, ka viņa pūles ir vainagojušās panākumiem: Kolinam seko 
vesels harēms.

i) Kamieļi

Ir gan laiki pienākuši! Divkājainiem teroristiem ir pievienojušies četrkājainie. 
Kur? Tai pašā mīļajā Austrālijā. It kā mums nepietiktu klapatu ar trušiem, indīga- 
jiem cukurniedru krupjiem, Eiropas karpām (kas duļķo mūsu upju ūdeņus), mežonī 
giem meža kaķiem, meža cūkām, nu ir negals ar kamieļiem! Kādu postu var nodarīt 
kamielis? Neko lielu, bet pareiziniet vienu mežonīgu kamieli ar 6000 un jūsu durvju 
priekšā pēkšņi ir milzīga problēma.

Kamieļi Darvinas dzelzceļa būves laikā tika ievesti no Āzijas kā darba spēks un 
pēc tam palaisti savā vaļā. Tuksnesī nekas liels ko darīt nav, ja neskaita dzimum-
dzīves piekopšanu, un vairāk nekā 100 gados var saražot milzīgu baru.

Visi grib ēst, visi grib dzert. Klimats kļūst arvien sausāks, trūkst ūdens. Un tā 
pagājušo nedēļu Ziemeļteritorijas ciematā Docker River, ko apdzīvo ap 150 cilvēku, 
ieradās 6000 kamieļu, meklējot, kur var padzerties. Tika uzplēsts galvenais ūdens 
pievads, dzerts no netīrajām pievadcaurulēm, no dzesinātājiem.

Akās bija iekrituši kamieļi un ne jau ar asti pa priekšu un turpat izlaiduši garu. 
Cilvēki baidījušies nākt ārā no mājām. Tuvākās dienās kamieļi ar helikoptera palīdzī-
bu tika izdzīti no pilsēteles 15 km tuksnesī, nošauti un turpat atstāti satrūdēšanai. 
Aromāts uz kādu laiku būs bijis varens.

Vēl gribat braukt uz Austrāliju?
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STARP DIVIEM KAROGIEM

Peldēšanās okeānā var būt bīstama, tāpēc pludmalē ar 2 karogiem ir norādī-
ta vieta, kur drīkst iet jūrā. Šo vietu novēro dzīvības glābēji (life savers), kas sēd 
uz paaugstinājuma. Ja kāds no peldētājiem nonāk grūtībās, viņš signalizē, paceļot 
roku, un dzīvības glābēji, kas visi ir brīvprātīgie un naudu par pakalpojumiem ne-
saņem, viņam palīdz nokļūt krastā. Dziļumā jau peld tikai retais, bet ir jāuzmanās 
no spēcīgām straumēm (rip), kas rodas, sabrūkot kādam sēklim. Šādas straumes var 
iznest peldētāju kādu kilometru jūrā. Spēcīgas straumes laikā peldvietas slēdz.

Vēl viena lieta, par ko mēs nekā nezinājām, bija sauļošanās. Zināmās stundās, 
kad saule ir viskarstākā, sauļošanās ir bīstama, sevišķi cilvēkiem ar dzimumzīmēm. 
Ādas vēzis – melanoma – ir ļoti izplatīta un potenciāli fatāla slimība. Lai nepiera-
dusi āda karstā saulē kļūtu sarkana kā novārītam vēzim, nevajag vairāk par 15–20 
minūtēm.

Ja jums patīk peldēties un domājat apmeklēt Austrāliju, tad būtu prātīgi ievērot 
sekojošos 9 baušļus:

1) Nepeldēt zināmās bīstamo haizivju pulcēšanās vietās.
2) Neej peldēties viens pats.
3) Nepeldi netīros, neskaidros ūdeņos. Piem. Sidnejas ostā.
4) Nepeldi tālu no krasta.
5) Ja zivju bari pulcējas lielā skaitā vai uzvedas dīvaini, nāc ārā no ūdens.
6) Nepeldi kopā ar suņiem, zirgiem, govīm utt.
7) Nepeldi tuvumā cilvēkiem, kas zvejo ar žebērkli (spear fishing).
8) Ja pamani haizivi, atstāj ūdeni cik ātri un mierīgi vien iespējams (haizivis 

pievelk troksnis).
9) Nepeldies pēc krēslas iestāšanās.

AUSTRĀLIEŠU SLENGS

Tipiskais austrāliešu akcents ir neglīts, mazliet caur degunu runāts un tik īpat- 
nējs, ka to nevar piesavināties, ar to ir vai nu jāpiedzimst vai jāsāk runāt jau no bērna 
kājas. Man personīgi vismaz 12 gadus par vēlu. Tā vai tā, zināmas izrunas īpatnības 
mēs esam piesavinājušies, kas norādīs, ka nākam no Austrālijas. Piemēram, aus-
trālieši izrunā šodien (to-day) un mirt (to die) vienādi. Un tas ir tikai viens piemērs.

Tagad spersim pirmos soļus austrāliešu slengā (strine), lai jūs varētu saprast, ko 
es reizēm runāju.

Vispirms sasveicināsimies.
Labdien – G’day (izrunā gdai)
Austrāliešu uzruna, satiekot otru, pazīstamu vai nepazīstamu personu, ir: hau jū 

gauing meit? Ōlrait? (How-(are)-you-going-mate? Alright?) Tas tiek pateikts ļoti 
ātri un iespējams, ka iebraucējs nesapratīs no teiktā ne vārda.

Gribat iet prom?
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Ardievu, uz redzi – hooroo, cheerio, see yah.
Labs ir! Gd’o! (Gudau!)
Paldies – tā (izrunā: tā).
Daži pārsteiguma izsaucieni – Blimey! Stone the crows! (Met vārnām ar akme- 

ņiem), Whacco! (labais!) Woopydoo! Ripsnorter! Strewth! You little ripper! Bloody 
oath! Homdinger!

C-o-o-e-e! (Bušmeņu sauciens)
Ja nav kas dzirdēts vai saprasts – ay?
Brīdinājuma, pārsteiguma sauciens – oi!
Sieviete – šīla, gin (iedzimtā, izrunā džin), lubra (precējusies iedz. sieviete).
Neglītu sievieti sauc par dog (suni), bat (izrunā: baet, sikspārnis) – gan viņai 

nedzirdot.
Par sievietēm, ja viņas izliekas pārāk smalkas, saka, ka viņas ir la-di-da.
Laulātā draudzene tiek dēvēta arī par my better half (mana labākā puse), bet 

kad sieva nav klāt, tad par ball and chain (bumba ar ķēdi. Tā vēl pirms 150 gadiem 
staigāja katordznieki).

Vīriešu dzimuma apzīmējumi – old china (auld čaina, vecais draugs), cobber 
(kober), bloke (blauk), mate (meit), chum (čam), chap, digger, bluey (blūī) ir sarkan-
matains vīrietis.

Idiots, muļķis – dill, mug (mag), not a full quid (quid – mārciņa = 20 šiliņi), resp. 
nepilna mārciņa, ding-dong, bonkers, dingaling, fruit cake u.c. 

Nelietis – mongrel, bastard, u.c.
Lieliski, izcili – bonza, ripper, bottler, bewdie (beauty).
Būs viss kārtībā – she’ll be apples! No worries! Dinki-di, (dinki dai) she’ll be 

right! Hanki dori.
Tiešām, godīgi – fair dinkum. He is fair dinkum – viņš tiešām tā domā.
Daži noderīgi, zemas rupjuma pakāpes lamu vārdi – pig’s bum (cūkas dibens), get 

stuffed (tiec piebāzts), bullshit (buļļa mēsli jeb solīdākā formā – star dust (zvaigžņu 
putekļi).

Austrāliešu izteicieni: fair go, fair dinkum. Tie ir jēdzieni, kaut kas līdzīgs Dieva 
baušļiem. Fair go – dot otram iespēju; būt godīgam pret otru.

Austrāliešiem ir mode vārdus saīsināt, tā no Christmas (Ziemsvētkiem) iznāk 
Chrissy, no Hankerchief (kabatas lakatiņa) – hanky, breakfast (brokastīm) – brekī, 
sick day (slimības diena) – sicky (sikī) utt.

Kā lai izskaidro jēdzienu mate (meit)? Vārdnīcā tulkots kā draugs (friend), arī  
biedrs. Tipisks austrāliešu termins. Ar to uzrunā arī pilnīgi nepazīstamu cilvēku. Mate 
var būt tavs darba biedrs, karabiedrs, draugs. Nerakstīts likums: tu nekad nepamet 
savu mate nelaimē. Nekad.

Savu iespaidu uz valodu ir atstājis krikets. Es minēšu tikai divus piemērus, kas ir 
iegājuši tautas valodā. Krikets tiek uzskatīts par džentlmenisku spēli, kur viss notiek 
stingri pēc likumiem un spēlētāju uzvešanās ir priekšzīmīga. (Ne vairs šodien!)

Ja sadzīvē tiek pārkāpta kāda ētiskā norma, tad saka: That’s not cricket! (Tas nav 
krikets). Kad tiek panākta pilnīga pretinieka sakāve, vienalga kādā jomā, tad saka: 
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He was hit for six (sitiens bumbai ar vāli, kas dod maksimālos 6 punktus).
Vēl viena austrāliešu īpatnība ir, ka viņi mīl runāt par laiku. Ozis uzsāks sarunu 

ar pavisam nepazīstamu cilvēku un tā kādas 5 minūtes.
Tagad, lai ietu tālāk, jums jāiztur pirmais pārbaudījums. Teksts – burtisks tulko-

jums no austrāliešu slenga.
Es tagad jums došu to labo eļļu jeb bungas par manu veco porcelānu Zilgano. 

Viņš ir banānu locītājs, būvēts kā ķieģeļu mazā mājiņa, patiesi zils, īsts skates ponijs, 
bet kad viņš sāk pūt, tad viņš nav vairs pilna mārciņa, vienmēr tiek zilumos un dod 
man mēslus, mans asiņainais zvērasts. Es viņam vienmēr saku, ja tu izspļauj lucīti, 
tu nenāc pie manis ar nevārītu gārneli.

Ay? (Ko?)
Te būs, ko tas nozīmē: Es tagad jums pastāstīšu par savu veco, sarkanmataino 

draugu. Viņš nāk no Kvīnslandes, labi “būvēts”, patiess patriots, ļoti iznesīgs, bet, 
kad apdzeras, tad vairs nav pie pilna prāta, vienmēr nonāk kautiņos, un tas man krīt 
uz nerviem, tā tas ir, sasodīts! Es viņam vienmēr saku, kad viņš sāk kļūt neiecietīgs: 
neesi tik nelaipns!

Austrāliešu valodā no aborigēniem ir pieņemti daži izteicieni, piemēram, walk-
about – tas faktiski ir grūti pārtulkojams jēdziens – iet kur bez atļaujas, bezmērķīgi. 
Intelektuālā plāksnē – ļaut prātam klejot. Bez vietu vārdiem, kā, piemēram,Vulang-
aba (Brisbanē), Vulūmulū (Sidnejā), Kūlangata, Kanbera u.c. austrālieši iedzimto 
terminus ir pieņēmuši samērā maz – koroberī (rituālā deja), taker – ēdamais, arī 
grab (no vičetī grab – iedzimto delikatese, sulīgi tārpi, kas atrodami aiz koka mizas), 
bilabong – ūdens krātuve, bandžī – mistisks dzīvnieks, kas dzīvo bilabongā.

Didžerīdū – pūšamais instruments, taisīts no bembū, apmēram 5 pēdas garš, iz-
dod zemu, vibrējošu toni.

***

Iebraucējam ir tik daudz ko iegaumēt. Darba biedri saucas Džeks, Džims, Bills, 
Freds, Bobs. Tie visi ir saīsinājumu no John, James, William, Alfred, Robert. Neviens 
par misteru netiek godāts. Savu priekšnieku sauc vienkārši par bosu (boss).

Visumā strādnieka cilvēks bez bloody nespēj neko pateikt. To sauc par lielo aus-
trāliešu adjektīvu. Man mācītājs P. Laiviņš zināja stāstīt, ka vārds cēlies no By our 
Lady (Pie mūsu Dievmātes). Tam seko strādnieku aprindās un tagad arī ārpus tām 
slavenais f-vārds, kam pieklājīgākais tulkojums būs sajātais (nodrāztais). F-vārds 
tiek lietots gan kā darbības vārds, gan kā apzīmētājs.

Šodienas valodā ir ienācis lielais Krievijas maķ kultūras eksports, pie tam tiešā 
tulkojumā. 1950. gados sieviešu klātbūtnē f-vārdus nelietoja.

Trešais visbiežāk lietotais lamu vārds ir bastard – bastards, ārlaulības bērns. 
Tas faktiski ir populārās trijotnes beidzamais vārds, Bastards var būt lamu vārds 
un var būt arī kompliments, viss izriet no tā, kādā intonācijā un situācijā to pasaka. 
Piemēram: “O, viņš ir viens asiņains bastards,” nozīmē, ka mums ir darīšana ir 
nelabojami sliktu cilvēku, bet viņš nav slikts bastards, kas norāda, ka tā nosauktais 
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nemaz bastards nav, bet ir pavisam jauks cilvēks. Lousy bastard (utainais bastards) – 
indivīds, kas atsakās aizdot draugam naudu. Cilvēku, kam ir laimējies, sauc par lucky 
bastard. Nosaukt kādu par melno bastardu ir apvainojums, kam var sekot kaušanās.

Lielas klapatas latviešu mammiņām bija ar asins desām, angliski blood sausage. 
Viņas ieiet veikalā un prasa pēc bloody sausage. Saruna tad risinās apmēram tā:

– Kādu desu jūs gribat?
– Bladī sasidž!
Pārdevēja saprot gan, ka pircēja grib pirkt asiņaino desu, bet nezina par kādu 

šķirni iet runa.
– Jā, bet kādu desu
– Nu bladī, bladī...
Mums bija negals ar norādamo vietniekvārdu šite, šitas. Tik pierasts, daudz 

brūķēts vārds, bet austrāliešiem tas nozīmē pavisam ko citu. Tu ieraugi supertirgū 
jauku mantiņu un visā nevainībā izsaucies latviski: Paskaties uz šito! Šito es pirkšu. 
Bet austrāliešu pārdevējs, to dzirdot, domā, ka tu blamē viņa preci un sauc to par 
sūdu!

Mums bija vairākas ģimenes vārdā Šics. Ko tu vari iesākt Austrālijā ar tādu vār-
du? Bija jākļūst par Schutzu, vai Siku. Es atceros, ka māte stāstīja, ka bērnu nometnē 
pie viņas atnācis viens no Šica puikām un sūdzējies, ka citi puikas viņu saucot par 
šic.

Bet tas taču ir tavs vārds, māte teikusi.
– Viņi nedomā vis to Šics, bet to otro šic.
Es rotaļājos ar domu saukt mūsu meitu par Mari. Paldies Dievam, ka man pietika 

prāta no vārda atteikties, lai cik man tas patika. Mare angliski nozīmē ķēvi.
Man vienmēr smaidu izsauc stāsts par latviešu sievišķi, kas pircis stacijā vilciena 

biļeti. Biļeti pērkot, ja pircējs nepasaka, vai viņam vajag viena ceļa vai turp-atpakaļ 
biļeti, pārdevējs vienmēr noprasa: Single? (t.i. vienā virzienā). Bet single nozīmē arī 
neprecējies.

Un tā, kā nu tantiņai noprasa: Single?, viņa svētā nevainībā atbild: Nē, nē, precē-
jusies, precējusies. Tā iet ar tām svešvalodām.

Nepagāja ilgi, kad mūsu jau tā piesārņotā valoda bija pilna ar latviskotiem angļu 
vārdiem. 

Austrāliešiem jau negāja labāk. Pie redaktora Aleksandra Zariņa tiek svinēti Jāņi 
ar alu, sieru un Līgo dziesmām. Kaimiņi savā starpā pēc tam runājuši, ka nevar neko 
saprast no tiem jaunaustrāliešiem. Tikko atnākuši jau dzied: let’s go, let’s go (t.i. līgo! 
tika sadzirdēts kā: iesim, iesim), bet sešos no rīta vēl visi sēd kā sēdējuši un tik dzied: 
iesim, iesim!

LEJĀ PA LŪKU!
(Tiem, kam vēl nav astoņpadsmit, lūdzu aizbāzt ausis!)

Cilvēks jau nedzīvo no maizes vien, ir jāiedzer ar. Mums, iebraucējiem  
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jauniešiem, regulāra alus dzeršana kabatai bija tā kā par dārgu. Bija jāmeklē kas 
lētāks. Tāds atradās! Penfolda vīns! 2/6 (2 šiliņi un 6 pensi) pudelē. Žvingulis galvā, 
dažkārt nelaba dūša, bet galvenais – lēts. Kad es saku vīns, es ar to domāju neraudzē-
tu vīnu, ko Austrālijā sauc par plonku un tā dzērējus par vainous jeb plonkous.

Un te nu man jāstāsta par austrāliešu dzeršanas paražām. Austrālieši ir alus 
dzērāji. Īsto, raudzēto vīnu dzēra labākā sabiedrībā, bet galvenokārt tas bija domāts  
eksportam. Strādnieku šķira uz vīna dzērējiem, it sevišķi neraudzētā vīna dzērējiem, 
skatījās ar nicināšanu. Vīna krogos pārdeva tikai neraudzētos vīnus.

Katrā pavalstī bija kāda alus šķirne, kuras slava izplatījās ārpus pavalsts robežām. 
Par apvainojumu tika uzskatīts, kad lecīgie melburnieši ņēma uz KD Sidnejā līdzi 
savu alu, jo mūsējais neesot dzerams.

Alus tiek pasniegts auksts. Karstā laikā pirmais malks ir tik ledains, ka sāk sāpēt 
acu kaktiņi. Ja lej vaļējo alu no krāna, tad putas glāzē drīkst būt tikai ap ½ cm no 
malas.

Vēl viena svarīga informācija, kas būtu jāzina katram godīgam iedzērājam.
Kas jāzina pie uzdzeršanas? Populārākie teicieni manā laikā, kad es vēl ap- 

meklēju krogu:
Down the gully! (Lejā pa ieplaku!)
Down the hatch! (Lejā pa lūku!)
Here is lead in your pencil! (Uz svinu tavā zīmulī!)
Here is looking up your kilt! (Uz skatīšanos zem tava kilta! (skotu vīrieša svārki)
Cheers! Vēlākos gados nāca klāt skandināvu skol! Protams, šie uzsaucieni nevar 

oriģinalitātē sacensties ar kādu Ziemeļanglijas industriālās pilsētas dzērāja uzsau- 
cienu: Uz labu veselību! Cerams, ka ķēņiniene nekad nenoķers masalas!

Ja jāseko dabas aicinājumam, tad tiek pārējiem paziņots, ka jāiet pakratīt roku 
savas sievas labākajam draugam.

Ar mēriem bija (un ir) pilnīgs trakums, un tie katrā štatā jeb pavalstī bija atšķirī-
gi. JDV dzēra pintu, skūneri, midiju un poniju. Midiju pazīst arī Rietumaustrālijā.  
Poniju pazīst Rietumaustrālijā un Viktorijā. Citur prasīsi pēc ponija, dabūsi lopiņu 
ar 4 kājām. Ponija dzērāji tika apcelti, jo tādas mēra vienības meta ēnu uz viņu  
vīrišķību.

Es reiz Melburnā prasīju pēc painta, un man bārmens atbildēja: Mēs, kungs, 
Melburnā alu ar spaiņiem nepārdodam! 

Melburnā vēl cirkulēja tāds jauno dienvidvelsiešu izsmejošs teiciens: Tev noliek 
priekšā skūneri un tu nezini vai dzert vai mazgāt kājas.

AUSTRĀLIEŠU TAKERS

Vecos laikos uz lauka cepa arī bezrauga maizi – t.s. damper. Milti tika sajaukti ar 
ūdeni, piemests sāls, un mīkla cepta pelnos. Esmu ēdis. Garšīga. Rupjmaizes vispār 
nebija.

Ja tu dzer rūgušpienu, uz tevi skatās kā uz nenormālu. Pirkto pienu nevarēja 
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saraudzēt, jo piens bija pasterizēts.
Ko tad austrālietis vēl ēd? Ēd meat pie – gaļas pīrāgu. Formas ziņā tā ir kā bieza, 

maza pankūka ar gaļas mērci iekšpusē. Ēd siltu un parasti ar tomātu mērci. Nokod 
gabalu un mērce šķīst uz visām pusēm.

Fish and chips – zivs ar kartupeļu skaidiņām un ar klāt pieliktu citrona šķēlīti. 
Ļoti populārs. Fish and chips bodes bija uz katra stūra, tikai šodien tās jāmeklē. Lēts 
un labs paēdiens. Viss notiek tavā acu priekšā. Lielas porcijas. Uz laukiem par to 
pašu naudu divreiz lielākas. Garšīgākā un dārgākā zivs ir baramandi. Nemaz neož 
pēc zivs.

Vistas cepetis ir populārs. Vienalga, cik veca vista, to sauc par cāli (chicken).
Iebraucēji bija atraduši, ka labu galertu var izvārīt no cūkas pusgalvas. Par  

smiekla naudu. Tas ilgi nevilkās, miesnieki ātri atmodās un cenas auga līdz ar  
pieprasījumu.

Austrālieši neēda zušus, jo uzskatīja tos par kaut ko čūskām līdzīgiem. Zuši te ir 
milzīgi un trekni. Apēd mazu gabaliņu nožāvēta zuša, un tu esi paēdis.

Nedrīkst aizmirst austeres, ko te audzē audzētavās. Rietumaustrālijā no jūras zve-
jo abaloni (austeres šķirne), marinēta ļoti garšīga. Tāpat garneles jeb proni ir ļoti 
populāri.

No sēnēm – šampinjoni. Nekā cita nav.
Joki bija ar kaņepju sviestu. No sākuma sēklas varēja dabūt veikalos, kas tirgo-

jās ar papagaiļiem u.c. lidojošām drabiņām. Bet arī kaņepes lapās ir viela, kas tiek 
uzskatīta par narkotiku un līdz ar to sēklas aizliegtas. Tās vēl kādu brīdi varēja dabūt 
zem letes, bet tad bija čuš un āmen.

Ķīniešu ēdieni bija populāri un tos varēja dabūt ķīniešu ēdienveikalos China 
town – ķīniešu rajonā. 

Slavens austrāliešu saldais ēdiens-kūka ir Pavlova – nosaukts par godu baletde-
jotājai Pavlovai. Sastāv no olbaltuma un augļiem.

Šodien austrāliešu ēdienu karte ir mainījusies līdz nepazīšanai, bet tad viss kas 
ir mainījies. Krogus skaits ir samazinājies. Plonkšopi (vīna tirgotavas) ir pilnīgi 
pazuduši. Milkbāri (piena bāri) arī vairs nav prominenti. Piena bāros varēja dabūt 
paēst, pirkt piena dzērienus (milk shake), saldumus, saldējumu. Milk shake ir piens 
sakults kopā ar kādu garšvielu. 

Tad viens ļoti populārs un austrālisks iestādījums ir BBQ (barbekjū) jeb bārbī. 
Ēšana un sabiedriskā dzīve BBQ partijā (viesībās) notiek dārzā. Barbekjū ir cepjamā 
ierīce – uzmūrēts speciāls pavards pār kuru pārlikta bieza metāla plate, uz kuras 
notiek visa cepšana (vēlāk nāca pārnēsājamie, elektriskie BBQ). Kurina ar malku vai 
oglēm. Gāze nāca vēlāk. Plati vispirms nolaista ar cepjamo eļļu, tad uz tās cep gaļu, 
desas, pronus (garneles), hamburgerus u.c.

Cepējs ir vienmēr vīrietis, parasti mājas tēvs, priekšautā un pavāra cepuri galvā 
(Nav obligāta). Apkārt stāv blokes (vīriešu kārtas personas) ar alus pudelēm rokās.

Kad austrālieši nedzer alu, viņi dzer tēju. Kafija 1950. gados nebija modē. Tēja 
tika dzeršanas brīdī slavēta un apjūsmota, sevišķi no vecākā gadu gājuma. Tēju dzēra 
ar pienu.
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Ļoti garšīga ir billy tea, ko vārīja uz lauka strādnieki. Uz lēna ugunskura ap-
kvēpušā katliņā uzvārīja ūdeni, kurā tad iebēra tēju (man šķiet sauju uz personas 
un viena katliņam), ļāva, lai tā mazliet ievelkas, un tad grieza katliņu aiz osiņas (no 
vienas trauka malas uz otru bija pārvilkta stīpa vai stiepule) uz riņķi 360 grādu arkā. 
Līdz ar to tējas biezumi ar centrbēdzes spēku nogūlās katliņa dibenā un ūdens ārā 
nelija.
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Deviņi Austrālijas latviešu  
brīnumi – trimdinieku lielie veikumi

Austrālijas Latviešu mūzikas krātuve Adelaidē – Lilijas Dusndor-
fas iekārtotā Melburnas Latviešu biedrības bibliotēka – Adelaides 
latviešu muzejs – Skaidrītes Darius vadītais tautas deju ansam-
blis “Saules Josta” – Spodra Klauverta vadītā Sidnejas literārā  
sekcija – Austrālijas latviešu vasaras vidusskola – Melburnas  
operešu ansamblis – Melburnas latviešu veco ļaužu mītne – Arvīds  

Blūmentāls jeb Krokodilu Harijs

TDA “Saules Josta” 1990. g. nozīme.
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DEVIŅI AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU BRĪNUMI

Ja runājam par klaida latviešu brīnumiem, tad Austrālijā tādi ir bijuši vismaz 
deviņi:

1) Austrālijas Latviešu mūzikas krātuve Adelaidē;
2) Lilijas Dusndorfas iekārtotā Melburnas Latviešu biedrības biblioteka, kas ar 

19,000 sējumiem ir plašākā ārpus Latvijas;
3) Adelaides latviešu muzejs;
4) Skaidrītes Darius vadītais tautasdeju ansamblis Saules Josta;
5) Spodra Klauverta vadītā Sidnejas literārā sekcija;
6) Austrālijas latviešu vasaras vidusskola;
7) Melburnas operešu ansamblis;
8) Melburnas latviešu veco ļaužu mītne;
9) Arvīds Blūmentāls jeb Krokodilu Harijs.

1) Mūzikas krātuve

Pasākums ir Ērika un Margaritas Biezaišu bērns. Savākts ap 40 tūkstoši vienību, 
katalogā minēti 400 komponistu vārdi. Materiāli ir sadalīti pa nozarēm – kora dzies-
mas, solo dziesmas, bērnu dziesmas, dueti, terceti, utt.

Ēriks Biezaitis par krātuves darbības mērķiem un uzdevumiem raksta tā: Mērķis 
ir savākt, cik vien iespējams, pilnīgi visu to, ko latviešu komponisti uzkrājuši vien-
alga kad un kur, un sakrāto dot tālāk ikvienam jauna repertuāra meklētajam, lai lat-
viešu mūzika svešumā neapsīktu nošu trūkuma dēļ.

Krātuves izveides princips: neizvērtēt, vai mūzika ir augstvērtīga, laba vai mazāk 
vērtīga. Krātuves mērķis ir savākt visu jebkad un jebkurā pasaules malā radīto lat-
viešu mūziku.

Krātuve uzsāk pilnvērtīgu darbu 1961. gadā, kad LAA skaņu mākslas mūzikas 
nozares vadītāja amatā stājas Ēriks Biezaitis. Viņa darba metode: pirmkārt sekot 
jaundarbiem un to atskaņošanai trimdas presē, un, ja tādi atrodas, tos iegādāties par 
Kultūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem.

Otrkārt – nodibināt sakarus ar trimdas latviešu komponistiem un saņemt viņu 
jaundarbus.

Treškārt – noorganizēt nošu iegūšanu izmaiņas ceļā. Ja komponistiem un 
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izpildītājiem laika trūkuma dēļ nav iespējams notis pārrakstīt, to izdara mūzikas 
krātuve, kuras rīcībā ir moderna pārfotografējamā ierīce, iegādāta par Kultūras fonda 
līdzekļiem. Dažkārt autori vai retu kompozīciju īpašnieki neriskē sūtīt savus darbus 
pāri okeānam, bet pavairo tos par daudz augstāku cenu savā zemē. Arī tādos gadīju-
mos mūzikas krātuve sedz izdevumus.

Mūzikas krātuves telpas Biezaiši iekārto savā privātmājā Adelaidē, kur tā dar-
bojas vairāk nekā 30 gadus. To visu Biezaišu ģimene veic par saviem līdzekļiem. 
Privātmāja tiek vairākkārtēji pārbūvēta un paplašināta krātuves vajadzībām. Vēlākos 
gados krātuves uzturēšanā palīdz Adelaides latviešu biedrība.

Krātuvē ir daudz interesantu retumu. Piemēram, Jurjānu Andreja dziesma Egle, 
kuras titullapā lasām: Von der Zensur erlaubt, 1881. Tālāk – Izglītības ministrijas 
Mākslas un kultūras departamenta mūzikas nodaļas 1921. g. izdotais kora dziesmu 
krājums (mikrofilmā); arī Hongkongas 80 gadus vecā mūzikas skolotāja Harija Ores 
darbi, kas iespiesti Hongkongā (angļu valodā), gan par latviešu, gan cittautu tēmām. 
Krājumā iekļauti arī Jāzepa Vītola vāktie materiāli, kuros ir daudz kas vairāk nekā 
kora mūzika.

Kādi komponisti visvairāk pārstāvēti krātuvē? Pirmā vietā jāmin Jāzeps Vītols ar 
467 darbiem, seko Alfrēds Kalniņš ar 241, Volfgangs Dārziņš ar 200 viņa aranžētām 
latviešu tautasdziesmām, Emilis Melngailis ar 197, Jānis Mediņš ar 179, Jurjānu 
Andrejs ar 144, Jēkabs Graubiņš ar 122, Jānis Norvilis ar 116 darbiem.

Mūzikas krātuve, savukārt, izdevusi grāmatā 1961. g. Adelaides Kultūras dienu 
ietvarā organizētā Brīvās pasaules latviešu dziesmu sacensībā godalgotās dziesmas. 
Sakārtoti un izdoti divi mūzikas skaņdarbu katalogi.

1996. gada 6. augustā ar kuģi no Austrālijas Rīgā ieceļo liels tilpnis. Apbrīnas 
vērts ir Margaritas ieguldījums krātuves sagatavošanā un pārvešanā. Savākusi no 
veikaliem simtiem kastu, viņa iepako grāmatas un notis pati, un tā Mūzikas krātuve, 
kopā ar citiem Biezaišu materiāliem, ar Margaritas gādību nonāk Rakstniecības un 
mūzikas muzejā (RMM).

2) Melburnas latviešu biedrības bibliotēka

Bibliotēka sāka darbību 1950. gada februārī, aicinot tautiešus ziedot grāmatas. 
Pirmos trīs mēnešus bibliotēku vadīja R. Remkina, pēc tam vadību pārņēma prof. 
Dr. E. Dunsdorfa dzīvesbiedre Lilija Dunsdorfa, un to vadīja vairāk nekā 50 gadus. 
Bibliotēkas vadītājas mērķis bija savākt visus brīvajā pasaulē publicētos rakstus, kā 
arī visu to, kas rakstīts par latviešiem un Latviju cittautu izdevumos. Viņa meklēja 
privātpersonu izdevumus, kas grāmatnīcās nebija pieejami, ieskaitot arī ar roku rak-
stītus darbus. Tā bibliotēka izveidojās par lielāko latviešu bibliotēku ārpus Latvijas. 
Lilijai Dunsdorfai aizejot no vadības, bibliotēkā bija pāri par 17,000 publikāciju. 
Šobrīd ar 19,000 sējumiem Melburnas Latviešu biedrības bibliotēka ir plašākā ārpus 
Latvijas.
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3) Adelaides latviešu muzejs

Adelaides Latviešu biedrība par etnogrāfiskā muzeja iekārtošanu sākusi domāt 
jau 1960. gadu beigās. Muzeju atklāj 1972. g. 25. decenbrī. Pirms tam daudz dar-
ba un domu pasākumam veltījuši J. Ātrens, O. Strauts, M. Miezis, pie iekārtošanas 
nākuši palīgā M. Biezaite, L. Kukura, I. Reinfelde, J. Gulbis.

Biedrība muzejam atvēl divas telpas. Pirmajā ir karavīru nodaļa ar karavīru tēr- 
piem, ordeņiem un nozīmēm, otrajā istabā – tautas tērpi, audumi un daiļamatniecības 
izstrādājumi. Muzejā izstādīts arī F. Stroda gatavotais Latgales lauku sētas makets, 
kur redzamas visas sētas ēkas un lauku priekšmeti. Pēc 1984. g AL ievietotā uzai-
cinājuma ziedot eksponātus, ienāk daudz dāvinājumu no visām Austrālijas pilsētām. 
Gada beigās muzejā jau ir pāri par 800 eksponātu. Reizē ar Latvijas brīvības atgūšanu 
rodas iespēja papildināt etnogrāfisko nodaļu ar rakstainiem cimdiem un neparastā- 
kiem tautastērpiem. 1990. gadu beigās muzeja vajadzībām iekārto vēl divas telpas.

Muzejs savā ekspozīcijas krājumā Latvieši Pasaulē ir iekļāvis arī Ērika un Mar-
garitas Biezaišu sastādīto Mūzikas krātuves skaņdarbu otro katalogu, kas izdots 
1992. gadā, Adelaidē. Tas tiek izmantots vēl šodien, jo nav radīta labāka sistēma.

M. Biezaite muzeju vadījusi 20 gadus un tajā sakrājusi bagātīgu latviešu lite- 
ratūras, teātra un tēlotājas mākslas materiālu, kā arī informāciju par latviešu muze-
jiem ārpus Latvijas. Uz Latviju atceļojusi arī daļa no Adelaides Latviešu muzeja 
materiāliem un Margaritas Biezaites personīgais arhīvs, pavisam kopā ap 45,000 
vienību.

4) “Saules josta”

Negribas ticēt, ka būs vēl kāds latviešu tautasdeju ansablis, kas varēs sacensties 
rosībā un uzņēmībā ar Saules Jostu. Septiņas reizes apceļota pasaule. Divdesmit 
pastāvēšanas gados ansamblis kopsumā devis 161 izrādi 51 vietā 82,000 skatītājiem. 
Ansamblī bijuši 200 dalībnieki. 

Saules Jostas ansamblis izveidojies sadarbojoties Kanberas Sprigulītim un Sid-
nejas Jautrajam pārim. (Turnejās piedalījušies arī atsevišķi tautdejnieki no citām 
pilsētām.) Ansamblis savu vārdu guvis no pirmās turnejas uzveduma. Vadītāja ir ho-
reogrāfe, Tautas balvas laureāte Skaidrīte Darius (Sprigulītis), administrators, TzO 
virsnieks Dr. Juris Ruņģis (Jautrais pāris), un muzikālā vadība ir sidnejieša Imanta 
Līča, populārā dziedoņu ansambļa Laikmets vadītāja rokās.

5) Sidnejas latviešu teātra literārā sekcija

Šis ir vienreizējs gadījums, kad meita ir vecāka par māti. Ar to domāts, ka  
Literārā sekcija nodibināta pirms teātra.

Kā jau minēts, sekcija bija Spodra Klauverta bebītis. Viņam bija lieliski palīgi – 
Alfreds Silķēns, bijušā Dailes teātra aktrise Lija Gailīte, kas vadīja režijas, referents 
Hugo Kaupmanis, Arvīds Knope un citi labi deklamētāji, referenti un dekoratori. 
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Jānis Svilāns vienam sarīkojumam bija uzbūvējis griezošo skatuvi. Referātu vakaros 
zālē pie kafijas tases sēdēja literārais simts. Tā to dēvēja prese, jo referātu vakaros 
nebija mazāk par 100 klausītājiem. Vai kāds brīnums, ka mēs ar to lepojāmies?

Literārās sekcijas vārds un darbība bija pazīstama visā Austrālijā un pat ārpus tās. 
Desmit gados reizi mēnesī sekcija ir spējusi pulcināt tā saucamo literāro simtu uz 
referātiem un citāda veida sarīkojumiem.

Sekcija nodibinājās pie Austrālijas latviešu labdarības biedrības kā SLB priekšte-
ce un savu darbību uzsāka 1950. gada 2. aprīlī, sarīkojot K. Skalbes vakaru ar  
A. Silķēnu kā referentu.

Spodris Klauverts, kam nenoliedzami piekrīt galvenā stūrmaņa loma, jo, izņemot 
mazu atvaļinājumu, viņš nav laivu atstājis kopš dibināšanas, stāsta, ka ierosmi or-
ganizēt literāros pasākumus devis red. V. Dulmanis, kas toreiz dzīvoja Sidnejā. Ofi-
ciālie dibinātāji un arī pirmie vadības vīri bija Sp. Klauverts, A. Knope, A. Silķēns 
un V. Štāls. A. Silķēns ir bijis sekcijas vadītājs līdz pat 1955. gadam, bet sekretātrs 
un programmas organizētājs bijis Spodris. Vadībā darbojies arī Ed. Polikēvičs.  
U. Siliņš un J. Svilāns.

10 gados notikuši 95 sarīkojumi, no kuriem lielais vairums ir bijuši referāti par 
literārām tēmām, bet bijuši arī citāda veida sarīkojumi – aizvesto piemiņai, par 
Kurzemes cīņām, filmu vakari, utt.

Referentu priekšgalā vēl arvienu stāv H. Kaupmanis, kurš uzstājies 22 reizes, Sp. 
Klauverts – 10, Ed. Šmugājs – 6, E. Siliņa un Z. Eglīte – katra 5 reizes. Vairāk nekā 
vienu reizi uzstājušies 10 referenti.

No programmas izpildītājiem-aktieriem K. Gulbergs un U. Siliņš katrs piedalījies 
24 reizes, V. Ducmanis, A. Knope un V. Štāls – katrs ar 21 reizi. Vairāk nekā 10 rei- 
zes uzstājušās V. Dūte (18), L. Zemgale, H. Dukure un M. Siliņš (16), L. Gailīte (15) 
un Z. Nīce (12). Viesreferenti bijuši P. Jurēvičs, A. Plaudis un V. Dulmanis.

Vairākos gadījumos uzstājušies autori ar saviem darbiem – A. Eglītis, M. Eglītis, 
K. Ābele, T. Tomsons, E. Ķikure, R. Birkmanis, O. Lācis, I. Brēdrihs, U. Siliņš.

Mūziķu galvgalā ir E. Freimanis, kas uzstājies 17 reizes, tad solistes  
E. Arone-Freimane, O. Pijola, M. Stūre un flautiste T. Paige.

Gleznu skatēs savus darbus izstādījuši gandrīz visi Sidnejā dzīvojošie māksli- 
nieki un topošie gleznotāji. Bijušas arī citu mākslinieku (S. Kalniņa, J. Soikāna un 
pat vecmeistaru R. Zariņa, O. Norīša u.c.) darbu skates. [No kādas nedatētas pub-
likācijas AL]

6) Annas Ziedares Austrālijas latviešu Vasaras vidusskola

Aldinga – 
Mazs punkts uz mapes,
Baznīciņa, veikals, kapi,
Krogs un bencīnpildītuve.
Kāpēc sirdij tā tik tuva?
Karstums tāds kā somu pirtī,
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Deg zem kājām kāpu smiltis.
Ēku sienās drāžas spēji,
Svilpjot niknie līča vēji.
Kāpēc velk tā mani šurpu?
Vai man kājās burvja kurpes?
Atbildi nav atrast grūti –
Dzied Aldingā pret loga rūti
Zelta zīle ceļa malā,
Sēdot Rīgas torņa galā.
(U. Siliņa vārsma, publicēta Austrālijas Latvietī)

Austrālijas latviešu Vasaras vidusskolu 1974. gadā nodibina Melburnas skolotāja 
Anna Ziedare ar domu biedriem. Viņas labā roka ir sidnejiete Austra Eihmane.

Anna Ziedare 1979. g. saņēma PBLA Tautas balvu un, pēc viņas pāragrās nāves 
1986. gadā, skolu nosauca par Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Bērni to dēvēja 
par Vīvijiem (angļu valodā burtus VV izrunā kā vī-vī.) Austra Eihmnane 1990. gadā 
saņēma TzO.

No skolotājiem gadu skrejā būtu vēl jāmin Jānis un Sarma Priedkalni, Viktors 
Brenners, Kārlis Brēmanis, Irma Zemdega, Ārija Zustere, Zinta Ozoliņa, Iveta Rone, 
Valdis Krādziņš, Dzidra Kamergrauze, Māra Saulīte, Andris Aulciems Ilze un Uldis 
Siliņi, bet saraksts vēl nav izmelts, jo nav minēti visi interešu grupas vadītāji.

Skola bija domāta latviešu bērniem un jauniešiem no visas Austrālijas ar pie-
tiekami labu latviešu valodu. Jāpiebilst, ka to ir apmeklējuši gandrīz visi tagadējie 
sabieriskie darbinieki.

Ka tāda mācības iestāde bija vajadzīga, nebija šaubu, bet kurā vietā? Ģeogrāfiskais 
centrs skolai bija Dienvidaustrālijas pavalsts. Kas meklē, tas atrod, mūsu gadījumā 
starp vīna dārziem kādus 70–80 km no Adelaides Aldingas ciematā atradās Ade-
laides ev. lut. draudzes vasaras nometne Kursa ar virtuvi, ēdamzāli, labierīcībām, 
barakām gulēšanai, administrācijas un mācību telpām. Daļa skolotāju dzīvoja kara-
vānās. Arī jūrmala nebija tālu. Virtuvē darbojās latviešu saimnieces. Mācības noti-
ka janvāra mēnesī un ilga 3 nedēļas (1974. gadā 6 nedēļas) ar noslēguma koncertu  
Adelaides latviešu namā Tālavā.

Vēlāk vasaras vidusskola pārcēlās uz jaunpirkto īpašumu – Dzintariem.
Stingrs noteikums: skolā drīkst sarunāties tikai latviski. Pēc 5 valodas pārkāpu- 

miem vainīgo sūtīja mājās. Nometnē nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu un narkotiskās 
vielas. Uz zināmu bērnu skaitu ir nozīmēts viens audzinātājs, kas guļ kopā ar savām 
avīm. Naktsmiers, vai kaut kas līdzīgs, iestājās ap plkst. 9 vai 10. vakarā, precī-
zi laiku neatceros. Mācību stundas notiek tikai darbdienās. Beidzamā klase strādā 
pie kāda projekta, nākamā Latvijas sūtņa pie Apvienotajām nācijām Jāņa Priedkalna 
vadībā. Iznāk skolas žurmāls – katru gadu ar citu nosaukumu (piem. Uz aitas mugu-
ras, Jauns un traks, utml.), ko veido 5. klases audzēkņi un rediģē audzinātāji. Skolā 
ir arī latviešu biblioteka.

Skola pastāv vēl šodien, bet ir mainījusies vadība un vēl daudz kas cits.
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7) Melburnas operešu ansamblis

Viens no neparastākiem iestādījumiem klaidu latviešiem bija Melburnas operetes 
ansamblis, kāds nebija ne ASV, ne Kanādā, nedz Eiropā. Austrālijā tas pastāvēja 15 
gadus. V. Hausmanis to apzīmē par spilgtu, neparastu latviskās mentalitātes izpaus-
mi: tapa iestudējumi, kuros bez aktieriem bija jāiesaistās dziedātājiem, orķestrim, 
dejotājiem, bija vajadzīgi piemēroti kostīmi un dekorācijas. Ar to visu entuziasti 
tika galā. Ja Melburnas dramatiskās kopas spēja sniegt divas, augstākais trīs izrādes, 
Operetes ansamblis varēja atkārtot uzvedumu vismaz astoņas reizes, piecas izrādes 
sniedzot Melburnā, divas Sidnejā un vienu Adelaidē. Piecpadsmit gados izrādes 
noskatījušies 40,000 skatītāju. Mākslinieciskā ziņā Melburnas Operešu ansambļa 
izrādes atpalika no Eiropas operešu teātru iestudējumiem, jo Melburnā, kā raksta  
K. Nīcis, to veidoja mākslas mīļotāji – amatieri.

Kā viss tas sācies? Iniciatoru grupā darbojas enerģiskais Jānis Edgars Mūrnieks, 
kas jau DP laikā bija darbojies dažādos amatieru ansambļos un mācījies arī Šlēzvi-
gas-Holšteinas tautas konservatorijā, aktieris ar lielu pieredzi muzikālo izrāžu laukā. 
Viņš kopā ar sievu sāk risināt domu par Fr. Šūberta Trejmeiteiņas uzvešanu. Mel-
burnā dzīvo arī diriģents Ernests Maršaus, kurš uzņemas dziedātāju sastāva kom- 
plektēšanu. Piesakās baritons Fricis Kreicbergs, Ojārs Bernsons, Gunardess Zilberts, 
visi ar muzikālā teātra pieredzi.

Izdodas sakomplektēt arī sieviešu lomu tēlotājas – Vairu Mūrnieci, Āriju Prindu-
li-Meritu, Veru Lešinsku un Elgu Eglīti. Dažus dziedātājus topošais ansamblis aizņe-
mas no kora Dziesmu vara. No turienes nāk Edgars Krūmiņš un diriģents Edmunds 
Smalkais. Ar Nacionālās operas baleta solista Paula Fībiga piesaistīšanu atrisinās 
deju iestudēšanas problēma. Orķestri ar 19 mūziķiem palīdz noorganizēt vijolnieks 
Ēriks Kļaviņš, par dekoratīvo ietērpu rūpi uzņemas gleznotājs Ojārs Bisinieks.

1965. gadā Trejmeitiņu pirmizrāde. Latviešu nama sarīkojuma zāle ar 400 sēd-
vietām pārpildīta, kāds simts stāv kājās. Izrādei ir lieli panākumi. Ansamblis do-
das viesizrādēs uz Sidneju un Adelaidi. Trejmeitiņas tiek izrādītas 18 reizes. Seko  
Fr. Lehāra Paganini, pirmizrāde 1967. gadā. Arī šai iestudējumā darbojas ap 50 
dalībnieku – aktieri, dziedātāji, dejotāji, mūziķi, no kuriem tikai viens – čellists  
E. Liepiņš – ir latvietis. Kaut arī visas izrādes ir izpārdotas, ansamblis ir naudas 
grūtībās. Tomēr melburnieši turpina strādāt.

Mākslinieciskajā vadībā ir pārmaiņas. Pēc Paganini pirmizrādes V. Štāls no 
ansambļa aiziet. Aiziešanas iemesli nav zināmi. Par režisori uzaicina L. Kalniņu, 
kura 6 gadus pēc kārtas veido operetes uzvedumus.

Atkal dažas pārmaiņas: E. Maršaus nolicis diriģenta zizli, ko pārņēmis  
E. Smalkais, debitē jauna dziedātāja Velta Liepiņa-Bērziņa.

1970. gadā uzved I. Kālmana opereti Grāfiena Morica, Fr. Lehāra Grāfs Luksem-
burgs un Jautrā atraitne. Recenzents saka, ka krietni labāks kļuvis kora ansamblis, 
bet solistu ansamblī nekāds kāpiens uz augšu neesot bijis manāms, un operešu ie- 
studējumos pavīdot stagnācijas pazīmes. Vadībai recenzente iesaka solistu sastāvu 
nedaudz pamainīt. Tas izsauc krahu. Primadonna Prindule-Merita dusmu izvirdumā 
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mēģinājuma laikā pie izrādes vadītāja kājām nosviež lomas eksemplāru un aiziet.
Uzved opereti Havajas puķe. Atkal problēmas ar Prinduli, kura atsakās no lomas. 

Atrod jaunu dziedātāju – Aldu Gulbi. Problēmas ar orķestra sastāva komplektēšanu.
Gadi iet, un ansamblis kļūst vecāks. Nolemj priekškaru aizvērt ar F. Šūberta  

Trejmeitiņām. Pēc viesizrādēm Sidnejā un Adelaidē operešu ansambļa priekškars 
aizveras uz visiem laikiem. Operešu ansamblis (1965, 1967, 1968–1975, 1979) 
piedzīvo 11 uzvedumus.

Taču dziedātāji vēl negrib padoties un Uldis Merits 1979. g. izveido Allegro  
operešu ansambli, kurā piedalās liela daļa no bijušā Operešu ansambļa un iestudē 
Paula Abrahama opereti Viktorija un viņas huzārs. Diriģents E. Svarre, režisors  
V. Štāls. Par jaunā ansambļa iedvesmotāju kļūst A. Prindule-Merita.

Viktorija un vinas huzārs izrāda Melburnā četras reizes. Pēc tam ansamblis  
iestudē vēl V. Zomnberga dziesmu spēli Meldermeitiņa. Nākamos divus gadus 
notiek koncereti un 1988. g. ansamblis izbeidz darbību ar A. Alunāna Mucenieks un 
muceniece. 

Allegro operešu ansamblis (1979, 1981–1983, 1988) piedzīvo 5 uzvedumus.

8) Veco ļaužu mītne

Ciemata būve sākas 1981. gadā South Wanatimma, kad no pilsētas pašpārvaldes 
tiek saņemta atļauja tālākai ciema izveidei. Darbi tiek veikti talkas veidā. Turpinās 
līdzekļu vākšanas sarīkojumi. Austrālijas valdība piešķir $542,080 ēku būvei, un bie-
drības labvēle Elvīra Silarāja, mūžībā aizejot, novēl ciematam savā testamentā apm. 
$180,000. Darbus vada Savstarpējās Palīdzības biedrība, vadītājs A. Prods un pēc 
viņa Ruta Slapjuma. Tiek apstiprināti jauni būvniecības plāni un jaunceltajā Aprūpes 
namā tiek uzņemti pirmie iedzīvotāji. Darbam turpinoties, tiek izveidots dārzs. 
1992. g. Austrālijas valdība piešķir $362,850 latviešu ciema paplašināšanai. 1993. 
g. pabeigtas 11 hosteļa istabas, un 1994. g. – vairākas zīmīgas būves, kā piemēram 
ciema baznīca, dārznieka istaba, garāža, vēl 4 privātmājas un sarīkojumu zāle, tautā 
saukts Prieka nams.

Aktīvi Melburnā strādājusi Hugo Misiņa vadītā Neatkarīgā teātra kopa ar mērķi 
iegūt papildu līdzekļus Melburnas latviešu veco ļaužu mītnei. H. Misiņš šim no-
lūkam sarakstījis virkni dziesmu spēļes un to izrādīšanai pieaicinājis plašu ansambli. 
Izrādes iestudējusi Valda Rube un tās iemantojušas plašu un dzīvu atsaucību. Pa- 
visam izrādītas 8 dziesmu spēles. Uzvedumos piedalījušies Melburnā pazīstami 
aktieri kā Dzintars Veide, Ivars Mirovics, Juris Zemītis, Jānis Ozols, Lia un Silva 
Mirovicas, Aija Ozola, Biruta Eglāja, Aina Kučera u.c.

9) Arvīds Blūmentāls jeb Krokodilu Harijs

XX gs. mazā latviešu nācija ir devusi pasaulei divus slavenus dēkaiņus un ne- 
ikdienišķus medniekus – 1907. gadā dzimušo Aleksandru (Sašu) Ziemeli un pēc 2. 
PK 1925. gadā dzimušo Arvīdu Blūmentālu. Saša Ziemelis kļuva pazīstams ar 7  
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pēdas garu šķēpu Argentīnas džungļos medījot jaguarus, Arvīds Blūmentāls,  
savukārt, bija Austrālijas slavenākais krokodilu mednieks, kura ierocis bija,  
divas paša rokas. Viņš bija vienīgais mednieks pasaulē, kas medījis mazāka auguma 
rāpuļus (līdz 2 m garus) kailām rokām(!). Abu dēkaiņu dzīvē var saskatīt zināmas 
paralēles – abi atstāj mājas 17 gadu vecumā. Ziemelis nav tikai jaguāru mednieks, 
bet arī aktieris. Viņš skatāms 1937. g. uzņemtajā 15 epizodu filmā. Seriāls vēlāk tiek 
iekļauts 1946. gada skatu filmā ar nosaukumu Džungļu terors (Jungle terror). Viņš 
strādā kā lektors dabas pētnieku klubos un vada pētniecības ekspedīcijas uz Dienvid-
ameriku. Par viņa dzīvi lasāms biografijā Tīģeris (The Tiger).

Un Blūmentāls jeb Krokodilu Harijs (Arvīds izrādījās austrāliešu mēlei par grū-
tu), kā viņu dēvē prese? Arvīds nebūt nebija muskuļots tarzāns bez smadzenēm – 
viņš daudz lasījis vairākās valodās, rakstījis dienasgrāmatas un publicējis grāmatas. 
Viņa dzīve būtu viena bieza romāna vērta, raksta Rimants Ziedonis. Savus piedzīvo-
jumus un pārdomas piecdesmito gadu otrajā pusē Blūmentāls izklāstījis grāmatās 
Latvietis – krokodilu mednieks Austrālijā (1957) un Ilgas pēc saules (1958). Par viņu 
Rimants Ziedonis sarakstījis grāmatu Nacionālais dēkainis – krokodilu mednieks 
(Izdevniecība Jumava, 2010).

Pēc Rimanta Ziedoņa Austrālijas apmeklējuma un ciemošanās pie Krokodilu 
Harija, grāmata papildināta ar aprakstiem par Austrālijas vēsturi, izdota 2000. gadā 
Latvijā, Jumavas apgādā ar nosaukumu Nacionālais dēkainis – krokodilu mednieks.

Blūmentāls bija prototips Krokodilu Dandijam, kas bija galvenais tēls trijās 
filmās: Krokodilu Dandijs (Crocodile Dundee), Krokodilu Dandijs 2 (Crocodile 
Dundee II) un Krokodilu Dandijs Losandželosā (Crocodile Dundee in Los Ange-
les). Pirmā filma izmaksāja nepildus 10 miljonus Austrālijas dolāru un pierādījās 
par fenomenālu naudas pelnītāju – otru lielāko nevien ASV, bet visā pasaulē. Pārējās 
divas Dandija filmas vairs nebija tik populāras.

Arvīds Blūmentāls dzimis Dundagas pagasta Būdenu mājās, kur viņa tēvam 
piederējusi liela saimniecība ar 260 ha zemes. Ģimenē aug 3 dēli – Kārlis, Arvīds 
un Edvards. Tēvs – jūrnieks, miris izsūtījumā Sibīrijā. 1942. gadā nepilnus 17 gadus 
vecais jauneklis no Talsu ģimnāzijas 2. klases iestājas Abrenes brīvprātīgo bataljonā 
un nonāk Austrumu fontē.

Domā, ka piedzīvojumu alkas ar avantūrisma nokrāsu viņš mantojis no sava tēva 
– jūrnieka. Katrā ziņā zemnieka dzīve viņam nav bijusi pa prātam. Neilgi pirms kara 
beigām viņš atvaļinājuma laikā apmeklējis Būdenus, nenojaušot, ka tā ir pēdējā reize 
dzimtajās mājās. Pa šo laiku karā kritis viņa vecākais brālis Kārlis.

Izstaigājis kara laukus no Ļeningradas līdz Melnajai jūrai, vairākas reizes smagi 
ievainots un 15. divīzijas sastāvā izgājis cauri visai Vācijai, viņš kara beigas sagai-
da slimnīcā ar ievainojumu rokā, krīt krievu gūstā, izbēg un nonāk angļu zonā, kur 
iestājas Alterfrādes lauksaimniecības skolā, vēlāk strādā meža darbos. Vircburgā pie 
prof. Siliņa viņš mācās daiļās mākslas. Sākas izceļošana. Ievainoti karavīri Amerikai 
nav vajadzīgi, un tā 1951. g. Blūmentāls nonāk Austrālijas Ziemeļkvīnslandē.

Latvijā viņš vairs neatgriežas. Māte un jaunākais brālis Edvards jau atdusas Sal-
dus kapos, un Dundaga atrodas civilistiem aizliegtā zonā.
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Presē lasāms, ka Blūmentāls jaunajā dzīves vietā mācījies angļu valodu, strādā-
jis, bet nekur nav varējis atrast mājas vietu un sirdsmieru. Viņš iemīlas skaistajā aus-
trālietē Vandā un, lai iekarotu viņas sirdi, dodas medīt krokodilus. Tas liekas savāds 
iemesls, bet, acīmredzot, abpusēja mīlestība prasījusi nevien divas sirdis, bet arī 
līdzekļus. Vandas sirdi Blūmentālam iekarot neizdodas, bet, pateicoties viņai, dzimst 
leģenda par Krokodilu Hariju, kā Arvīdu turpmāk dēvē Austrālijas kontinentā.

Latviešiem Arvīds ir vienīgais tik daudzās jomās, grāmatā Nacionālais dēkainis 
– krokodilu mednieks, raksta Rimants Ziedonis. Blūmentāls ir emigrants no Latvijas, 
kas izvēlējies nevis pārtikuša mietpilsoņa, bet dēkaiņa dzīvi. Trīspadsmit gadu peri-
odā Blūmentāls nomedījis aptuveni 40,000 krokodilus. (Citi avoti min 10,000, bet 
abi skaitļi liekas pārspīlēti.) Sensacionāla bija ziņa, ka viņš ķer mazākus krokodilus 
līdz 2 m garumā tikai kailām rokām.

Ko par viņu vēl runā? Kopā ar aborigēniem svinējis Jāņus(!?), lidojis ar helikop-
teru iepirkt viskiju, bagāžniekā audzējis rozes. Apvienotajā Karalistē par Blūmentā-
lu uzņemtas apmēram 20 dokumentālās filmas, citur minēts – 30 filmas, tāpat ne-
skaitāmi teleapraksti (TV features) par Krokodilu Harija neparasto un daudzveidīgo 
dzīvi.

Traka drosme, pārgalvība un nepārspēts stāstnieka talants viņā sabalsojās ar 
smalku emocionalitāti un īstenu vecās paaudzes kurzemnieku džentelmeniskumu. 
Krokodilu mednieks un opālu racējs, rakstnieks un mākslinieks un mūžīgais mīlē- 
tājs, raksta viņa māsīca Anita Bormane. Meitenes pēc viņa ilgojās Latvijā un visās 
plašās pasaules malās. Krokodilu Harijs patiesi bija dzimis brīvībai.

Es pirmo reiz par viņu uzzināju no kādas austrāliešu avīzes, kuras pielikumā par 
viņu bija raksts. Cik varēja noprast, tad Blūmentālam ir bijusi arī alkohola radīta 
trakuļa reputācija. Tā kādas pilsēteles pašvaldība, uzzinājusi, ka mednieks ir ceļā pie 
viņiem atpūsties no krokodilu ķeršanas, esot nopietni apsvērusi, vai viņu nevajadzē-
tu šaut nost (!!!). Blūmentālam esot piederējusi vienīgam visā apgabalā pusotra stāva 
māja, gan sienu vietā pieslietām skārda plāksnēm.

Es satiku Blūmentālu Kultūras dienās Melburnā. Viņš bija žaketē ar kaklsaiti – 
zolīds kungs. Atceros, ka mēs runājām par indīgajām čūskām un droši vien vēl par šo 
un to. Tā bija pirmā un pēdējā reize, lai gan šad un tad lasīju par viņa gaitām.

Plašākai Latvijas sabiedrībai Blūmentāls kļuva pazīstams tikai pēc Atmodas, kad 
viņš vairs nemedīja, bet uzņēma viesus savā eksotiskajā mājoklī, rakstīja dienas-
grāmatu un kavējās atmiņās. Viņa rīcību vada patriotisms, pienākums pret dzimteni, 
arī piedzīvojumu alkas, nemiers, rakstīts kādā preses izdevumā. Taču liekas, ka tieši 
piedzīvojuma alkas un nemiers ir bijuši noteicošie faktori Arvīda dzīvē.

Kad 1968. gadā ar likumu aizliedz krokodilu medības, Blūmentāls apmetas uz 
dzīvi netālu no Kūberpedijas (Coober Pedy) pilsētiņas Dienvidaustrālijas pavalsts 
vidienē. Šo pilsētu uzskata par pasaules opālu raktuvju galvaspilsētu. Kūberpedijā 
(angļu valodas versija no aborigēnu vārdiem kupa piti, kas nozīmē baltais cilvēks 
alā) agrākais krokodilu mednieks kļūst par opālu racēju un atkal iegūst leģendas 
statusu. Rokot zili rozā dārgakmeņus, viņam rodas doma palikt Kuperpedijā uz dzī-
vi. No iežu spridzināšanas bija palikusi varen liela ala, kurā Arvīds iekārto savu 



618

ekstravaganto mājas vietu ar visu komfortablai dzīvei nepieciešamo – opāliem rotātu 
guļamistabu, viesistabu, virtuvi, dušas telpu un darba kabinetu. Pazeme ir tipiska 
mājas vieta opālu racējiem, bet Blūmentāla māja ir kaut kas sevišķs un tā kļūst par 
vienu no pilsētas prominentākajām un populārākajām tūristu atrakcijām. 2007. gadā 
viņa māja tiek iekļauta Nacionālā Mantojuma (National Heritage) kandidātu sarak-
stā. Pazīstama kā Krokodilu ligzda, Blūmentāla mājasvieta atrodas 5 km no pilsētas 
centra netālu no opālu atradnēm.

Brīvajā laikā Blūmentāls velta visu savu radošo enerģiju dzīvokļa iekārtošanai. 
Mājas sienas rotā impozanti eksponāti: skaistu sieviešu fotogrāfijas, dzīvnieku attēli, 
dāmu apakšveļa, aborigēnu grafīti, pāri par 1000 nevainīgu sieviešu (virgins) parak-
sti, ko atstājušas viešņas. (Nāk prātā ķecerīgas domas, ka interesanti būtu zināt, vai 
jaunavas atstājušas savus parakstus ienākot vai izejot?) Dzīvoklī redzamas arī dīvai-
nas Blūmentāla roku veidotas skulptūras. Viņa pieblīvētā rezidence bija skatāma 
austrāliešu dēku filmā Trakais Maksis (Mad Max) 1985. gadā. Pie alas ieejas filmu 
ļaudis, noslēdzot filmēšanu, bija uzstādījuši skulptūru un nosaukuši to par Orķestri.

Blūmentāla draugi ir aborigēni. Dzīvnieki nāk viņa mājās dzesēt slāpes. Ne tikai 
dzīvniekiem, bet arī tūristiem viņa mājas ir kļuvušas par pievilcīgu tūrisma objektu.

Blūmentāls bijis slavens arī ar daudz citām izdarībām. Bijis precējies ar īstu vācu 
baronesi. Viņš savulaik ievietojis sludinājumu avīzē pēc dzīvesdrauga – atsaukusies 
baronese, kura pie līgavaiņa, ieradusies ar 40 kurpju pāriem un vairākiem kažokiem. 
Vēlāk uz sievas dižciltības rēķina viņš arī sevi pasludina par baronu.

Viņa miršanas apliecībā rakstīts, ka von Blumentāls Arvids miris 2006. gada 13. 
oktobrī ar sirdstrieku. Liktenīgajā dienā viņš bija 81 gadu vecs. Apglabāts Kūper-
pedijas kapu kalnā, kur viņš atdusas zem vienkārša krusta ar vārdu Krokodilu Harijs.

Blūmentāla vaska figūra atrodama Londonā Tiso kundzes vaska figūru muze-
jā, par viņu ir uzņemtas aptuveni 20 dokumentālās filmas, tai skaitā Blūmentā-
lu savai video dienasgrāmatai Austrālijas sirdsakmens (2000) filmējis arī latviešu 
kinorežisors Ansis Epners, tāpat Krokodīlu Harijs un viņa ala parādās vairākās  
aktierfilmās, piemēram, jau minētajā Mad Max. Stāsti par Blūmentāla dēkaino dzīvi 
turpina parādīties avīžu rakstos un žurnālos visā pasaulē.

Pateicoties Imanta un Rimanta Ziedoņu ierosmei, Latvijas goda konsula Čikāgā 
Norberta Klaucēna finansiālam atbalstam 1995. gadā sāka realizēties iecere par 2 
tonnas smaga dzelzsbetona krokodila izgatavošanu un uzstādīšanu Dundagā uz 
Būdenu māju drupām. Akmenī pie krokodila ir iekalts teksts: Kurzemes vēsturei un 
stipro vīru piemiņai, kas ir arī veltījums Dundagas austrālieša Arvīda Blūmentāla 
piemiņai. Tēlnieks ir Oļegs Skarainis. Vispirms Arvīda skolas biedrenes krokodilu 
uz ratiņiem izvadājušas pa leģionāru cīņu vietām Kurzemē un tad tas uzstādīts gan 
ne Būdenu māju vietā , bet uz akmens kaudzes Dundagā, Ernesta Dinsberga un Talsu 
ielas stūrī. Viss šis notikums atrod vietu Ivara Selecka dokumentālajā filmā Gājiens 
ar krokodilu.

2008. gada 10. jūlijā Dundagas pagasta tūrisma informācijas centrā Dundagas 
pilī atklāja jaunu ekspozīciju, veltītu Arvīda Blūmentāla piemiņai. Tajā ir daudz foto-
materiālu, vēstuļu, kas pils apmeklētājiem stāsta ne tik daudz par Krokodilu Hariju, 
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bet gan par Dundagas vēsturi un tās stiprajiem vīriem, kas brīvprātīgi aizgājuši karā, 
lai aizstāvētu Latvijas brīvību.
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Austrālijas trimdas latviešu  
sabiedriski kulturālās dzīves  

kopsavilkums faktos un skaitļos

Apbalvojumi – Ieskats Austrālijas latviešu talantu pūrā – Mācītāji 
un draudzes – Dievs, dod tautas darbiniekiem ilgu mūžu nodzīvo-
ti – Ļoti ievērojamas personas jeb ĻIP – Literāti – Organizācijas 
– Sarīkojumi – Dar man, tēti, pastaliņas, skolā iet man gribās – 
Dejo, dejo, pagriezies – Spirtam un sportam – Teātris – Uzņēmēji

Sidnejas latviešu aktieri un literāti 1970./80. gados. Attēls no SLT arhīva.



621

APBALVOJUMI

LATVIJAS VALSTS APBALVOJUMI

TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENIS

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira, iecelti par ordeņa virsniekiem:
* Sabiedriskais un politiskais darbinieks Guntis Bērziņš, 2017. 
* Latviešu sabiedriskais darbinieks, bijušais Latvijas Goda konsuls Jaundienvid-

velsā, Kvīnslendā un Austrālijas Ziemeļu teritorijā Jānis Daliņš, 2008. 
* Vēsturnieks Edgars Dunsdorfs, 1995. 
* Žurnālists, sabiedriskais darbinieks Emīls Dēliņš, 1997.
* Sabiedriskā un kultūras darbiniece Margarita Biezaite, 1998.
* Angļu tautības latviešu valodnieks Austrālijā Trevors Gārts Fennels (T. G. 

Fenell), 1999.
* Bijušais Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Apvienoto 

Nāciju Organizācijā Ņujorkā Jānis Priedkalns, 2003.
* Sabiedriskais un kultūras darbinieks Ph. D. Juris Ivars Ruņģis, 2007.
* Sabiedriskais un kultūras darbinieks, dramaturgs un režisors Uldis Siliņš, 2007.
* Ārsts, kardiologs Andris Saltups, 2005.
* Dejotāja, horeogrāfe, pedagoģe Vija Vētra, 1999. 

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira, iecelti par ordeņa kavalieriem:
* Sabiedriskais un kultūras darbinieks Aivars Saulītis, 2007.
* Daiļamatnieks, sabiedriskais un kultūras darbinieks Sergejs Beklešovs, 2007.
* Pedagoģe Austra Eichmane, 1995.
* Ilggadējais Austrālijas latviešu sabiedriskais darbinieks, teologs Arnolds  

Grosbachs, 1998.
* Aktīvs ekonomiskās un sabiedriskās dzīves darbinieks Imants Kapsis, 2000.
* Sab.darbiniece Velta Voitkuna, 2005. 

Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes (zeltīta) goda zīme
* Sabiedriskā darbiniece Lilija Dunsdorfa, 1996.
* Teologs Laimons Mušinskis 1998. 



622

* Kultūras un sabiedriskā darbiniece, Dziesmu svētku virsdiriģente Astra Rita 
Kronīte, 2003. 

* Diriģents, komponists Ēriks Ozoliņš, 2003. 
* Sabiedriskais darbinieks Jānis Vējiņš, 1998.

Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes (sudraba) goda zīme:
* Sabiedriskā un kultūras darbiniece, skolotāja Rute Zvaigzne, 2004.

ATZINĪBAS KRUSTS

Atzinības krusta III šķira un iecelti par ordeņa komandieri:
* Ilggadējais Latvijas Republikas Goda konsuls Kērnsā, Austrālijā Aleksandrs 

Gārša (jaun.), 2016.

Atzinības krusta IV šķira un iecelts par ordeņa virsnieku:
* Dienvidaustrālijas pavalstu gubernatoru vietnieks, Latvijas–Austrālijas 

divpusējo attiecību veicinātājs Bruno Krūmiņš, 2000.

Atzinības krusta V šķira un iecelti par ordeņa kavalieri:
* Ilggadējais Austrālijas latviešu sabiedriskais un kultūras darbinieks, skolotājs 

Kārlis Brēmanis, 2012.
* Austrālijas latviešu sabiedriskais darbinieks, zvērināts advokāts Dāvids Valdis 

Dārziņš, 2015.
* Sabiedriskā un kultūras darbiniece Dace Dārziņa, 2006.
* Sabiedriskais un kultūras darbinieks Austrālijā, diriģents Kaspars Svenne, 

2008.
* Ilggadējā Austrālijas latviešu sabiedriskā un kultūras darbiniece, horeogrāfe 

Skaidrīte Laima Dariusa, 2012.

Atzinības krusta Lielā sevišķās pakāpes goda zīme:
* Sabiedriskais un kultūras darbinieks Viktors Bendrups, 2005. 

AUSTRĀLIJAS VALDĪBAS APBALVOJUMI

OAM – Order of Australia Medal – Austrālijas Ordeņa medaļa:

* Ātrēns Jānis – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.
* Pēteris Blumbergs – par nopelniem medicīnā Dienvidaustrālijā.
* Dr. Andris Dārziņš – par nopelniem medicīnā Dienvidaustrālijā.
* Dace Dārziņa – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.
* Rita Džonsone – par nopelniem Rietumaustrālijas latviešu kopienas labā.
* Augusts Gulbis – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.



623

* Alberts Lūks – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā. 
* Ilmārs Lūsis – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.
* Miķelis Miezis – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.
* Ēriks Ozoliņš – par nopelniem latviešu sab. darbā, speciāli mūzikas laukā 

Kvīnslandes pavalstī.
* Reinis Zusters, gleznotājs.

QSJM – The Queen’ s Silver Jubilee Medal – Ķēņinienes Sudraba jubilejas 
medaļa:

* Adolfs Borkus – par nopelniem sabiedriskā darbā Dienvidaustrālijā.
* Juris Dancis – ziņas par viņa basketbola gaitām Austrālijas valsts vienībā  

ievietotas austrāliešu Basketball Hall of Fame. Dzīvo Dienvidaustrālijā.
* Laimons Mušinskis – par nopelniem sab. darbā Rietumaustrālijā.

CoFM – The Centenary of Federation Medal – Federācijas simtgades 
medaļa:

* Krūmiņš Bruno – par viņa darbu kā Dienvidaustrālijas gubernatora vietniekam.
* Rumpe Inta – par darbu multikulturālisma laukā Dienvidaustrālijā. 

MBE – Officer of the Order of British Empire – Britu Impērijas ordeņa 
virsnieks:

* Baulis Edvīns – par nopelniem sabiedrības labā Tasmānijā.
* Biezaite Māra – par nopelniem pedagoģijā Dienvidaustrālijā.
* Bogena Laima – par nopelniem latviešu kopienas labā Dienvidaustrālijā.
* Kuplis Elmārs – par nopelniem latviešu kopienas labā Tasmānijā.
* Švalbe Ināra – Austrālijas jauniešu baleta dibinātāja Kvīnslandē.

PBLA (TAUTAS) BALVAS LAUREĀTI:

• Literāts Jānis Sarma (1965)
• Vēsturnieks Edgars Dunsdorfs
• Ģeofiziķis Leonīds Slaucītājs (1971)
• Filozofs Pauls Jurēvics (1975)
• Pedagoģe Anna Ziedare (1979)
• Muzikologs Ēriks Biezaitis (1985)
• Horeogrāfe Skaidrīte Darius (1992)

Nav minēti pateicības un atzinības raksti, piešķirtās Kr. Barona prēmijas,  
Sp. Klauverta piemiņas fonda balvas. 
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IESKATS AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU TALANTU PŪRĀ

A) BALETA ANSAMBĻI UN DEJOTĀJI 

ADELAIDE 
* A. Larsenas ritmo-plastikas studija
* Z. Kalniņas-Kolominskas baleta studija 
* A. Babičevas-Trombergas baleta studija

BrisbanA
* Švalbes Ināras baleta studija
* Skadiņas baleta studija
* Kolominskas baleta studija

MELBURNA
* Pauls Fībigs, Ņina Harmane-Fibiga 

SIDNEJA
* A. Fībigs un Aina Ezergaile-Rīga (Reega) 
* Vijas Vētras baleta studija
* Biruta Apine-Clark 
* V. Leonaitis, izbijis vēderdejotājs
* A. Mūrnieks, bij. Nac. operas baletdejotājs

B) DZIEDOŅI 

ADELAIDE
* Petrevics E., baritons

ALBŪRIJA
* Savicka T. (Balss nav zināma)

BALARATA
* Liepiņa-Zaķe V., soprāns 

BrisbanA
* Ēķe Dz., soprāns
* Ēriņa-Zālīte R., soprāns

LISMORE
* Franks J., tenors
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ŅŪKĀSTLE
* Skujiņa Velta, soprāns

MELBURNA
• Bergers H., baritons
• Burkēviča E. (balss nav zināma)
• Dzelde J., tenors
• Langenfelde M., soprāns
• Maršaus E., tenors
• Padoms-Sarma V., tenors
• Maršaus Evalds (balss nav zināma)
• Raiskuma A. (balss nav zināma)
• Veide Dz., baritons 
• Vitāne-Veide M., soprāns

PERTA
• Bauska Ņ. (vairs nedzied)
• Birgers J. L. 
• Rudaka A. (balss nav zināma)
• Vilima L. (balss nav zināma)
• Sapale A., soprāns (aizbraukusi uz Austrumaustrāliju)

SIDNEJA
• Rutups Haralds, baritons
• Ārone-Freimane E., soprāns
• Franks J., tenors
• Grīsle R., soprāns
• Herlinga L., soprāns
• Liedags K., bass-baritons 
• Nīcis K., tenors 
• Pijola O., soprāns
• Polikeviča M., soprāns
• Ruņģis A., tenors
• Šmita J., soprāns
• Saiva B., soprāns

Diemžēl, nav zināms, kurai pilsētai šie dziedoņi pieder:
• Hammers A., baritons
• Hartinga V. (balss nav zināma)
• Ķiploks A., baritons
• Gulbe Alda
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C) INSTRUMENTĀLISTI

• Strazds Zigrīdas koklētāju ansamblis (pēc viņas nāves) Zigrīdas ansamblis

ADELAIDE
• Bērņa Laima, pianiste
• Biezaite-Lasčuka Māra, pianiste.
• Freimanis Eižens, pianists
• Krastiņš Edmunds, vijole
• Kaškurs Jānis, pianists
• Klauverte Agrita, pianiste
• Larsena Jolanta, Larsens Gunārs, vijolnieki, ansambļa Sudraba Stīga dalībnieki.
• Krūms G., ērģelnieks
• Lauris Jānis, čellists
• Liepiņš Elmārs, čellists
• Prof. Miķelsons R., vijolnieks
• Muižnieks Juris, čellists
• Petrevics Ed., dziedonis
• Silkalns Nīls, vijolnieks
• Svenne Ilze, pianiste
• Svilāne M., vijolniece
• Stūre Mirdza, klavieres
• Umbraško P., vijolnieks
• Veikerte E. 
• Zvaigzne Alvis, flautists

BRISBANE
• Mālkalne Olga, pianiste
• Sprīvulis M., pianists
• Ēriņa R., soprāns

MELBURNA
• Ilsters V., pianists
• Laurs J., čellists
• Svilāns J., čellists
• Volkova-Rittere Zane, pianiste

PERTA
• Strautiņš E., vijolnieks
• Bekļešovs Mihaels, vijolnieks
• Heimanis ?, ērģelnieks
• Ozols A., vijolnieks
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Diemžēl, šiem māksliniekiem pilsēta nav zināma:
• Čakārnis F., vijolnieks
• Jēkabsone L. (?)
• Heimanis ?, ērģelnieks
• Ozols A., vijolnieks
• Titova M., pianiste
• Zupāne I., pianiste

ĒDE, DZĒRE, DANCI SĀCE, KAMĒR ŪDENSPLŪDI NĀCE

Deju ansambļi Sidnejā:

* Dziedoņu grupiņa Bīteļi
* B. Poritera deju kapella
* Eijupa deju kapella
* Akords, deju kapella, vad. I. Līcis
* Midways, deju kapella, vad. I. Līcis
* Nika Neimaņa deju kapella
* Džonija Šedrinska deju kapella
* Jāņa Martinsona deju kapella
* C’est si bon, vad. I. Līcis

Vēl bija kapellas diviem mūziķiem – tēvam un dēlam –, bet vārdi pagaisuši no 
atmiņas.

***

Nāk prātā pāris vārsmas, ko es savā laikā rakstīju par deju kapellām Sidnejas 
Kaleidoskopam.

Vispirms Šedrinskim:

Es no saviem grēkiem pērkos
Katru gadu Kapu svētkos,
Kur es pūšu: Kungs, Tu stiprā pils!
Bet man labāk spēlēt tīkas
Gabalus no Amerikas,
Tur, kur zālē piepīpēts un zils,
Ai, ai, ai, karamba,
Skan, lai rumba, samba,
Paso doble, mambo,
Tvists un spāņu tango.

Neimanim:
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Man četri krieviņi spēlē,
Bet dejas man latviskas vien,
Es zinu, ko tautieši vēlē,
Kas tuvāk tiem sirsniņā lien
Atmiņu lakatiņš zilais,
Bundzenieks pilns tā kā mārks!
Esmu es vienīgs mūziķis cienīgs,
Galvenais – neesmu dārgs.

Un visbeidzot Līcim:

C’esti bon – vārds man kapellai dots,
Visu nakti tā skan,
Kamēr vien maksā man,
Un, ja kādreiz
Kāds tonis noiet greiz’,
Pardon, amī.
Le aksident vī, vī!

MĀCĪTĀJI UN DRAUDZES

MĀCĪTĀJI

ADELAIDE
• Balodis G.
• Buģis A.
• Lukaševics L.
• prāv. Priedkalns J. (2008)
• Reinfelds. R.
• Voitkus V.
• Zīds A.

BRISBANE
• Birkhans T.
• Oliņš A.

PERTA
• Balodis G.
• Kampe L.
• Mušinskis M. L.
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MELBURNA
• Birkāns T
• Burger G.
• Elberts A.
• Grosbahs A.
• Kociņš E. 
• Saulīte M.

ŅŪKĀSTLE
• prāv. Skujiņš A.

SIDNEJA
• J.Krauklis J.
• Lūsis J.
• Makpīrsons K. (Colvin MacPherson)
• Osis I.
• diakone Saiva B.
• Laiviņš P.

DRAUDZES

ADELAIDE
* Adelaides ev. lut. draudze, dib. 1950. g. No sākuma to aprūpē māc. A. Buģis 

no Melburnas un no 1951. g. to aprūpē māc. V. Voitkus. Pie draudzes darbojās labi 
organizēta svētdienas skola.

ALBŪRIJA
* Albūrijas ev. lut. draudze, apkalpo prāv. A.Grosbahs.

BALARATA
* Balaratas ev. lut. draudze. dib. 1951. g., māc. A. Buģis, vēlāk to aprūpē māc. 

E. Kociņš.

BETHERSTA (BATHURST)
* Betherstas ev. lut. draudzes kopa, aprūpē Vienības draudzes māc. un māc.  

E. Kociņš. 

BRISBANE
* Brisbanes ev. lut. draudze. dib. 1950. g., aprūpē māc. T. Birkhans.
1953. g. nodibina pie draudzes sestdienas skolu. Skolas pārzine un skolotāja ir 

baltu filoloģe Rita Alpa. Darbs turpinājās M. Veides vadībā.
* Māras draudze, dib. 1952. g., aprūpē māc. A. Oliņš. Sestdienas skola uzsāk 

darbu A. Vīksnes vadībā.
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DŽĪLONGA
* Džīlongas draudzes kopa, aprūpē māc. E. Kociņš.

HOBARTA
* Hobartas latviešu luterāņu kopa, aprūpē māc. E. Kociņš. Pie draudzes darbojas 

svētdienas skola, bet tikai tajās nedēļās, kad ierodas mācītājs.

KAURA
* Kauras ev. lut. draudzi aprūpē Vienības draudzes māc.

KANBERA
* Kanberas ev. lut. draudze, aprūpē Vienības draudzes mācītājs.

MELBURNA
* Melburnas ev. lut. Sv. Krusta draudze, aprūpē māc. E. Kociņš, vēlāk prāv.  

A. Grosbahs.
* Sv. Jāņa draudze, aprūpē māc. E. Kociņš. Kādu laiku draudzei bija savs koris 

un īpaša svētdienas skola.
* Melburnas ev. lut. draudze, dib. 1948. g., ir vecākā Austrālijā. To no sākuma 

aprūpē māc. A. Buģis, bet no 1951. g. prāv. A.Grosbahs.

ŅŪKĀSTLE
* Ņūkāstles ev. lut. draudze, dib. 1951. g. prāv. K. Skujiņš.

PERTA
* Sv. Pāvila ev. lut. draudze, dib. 1950. g., māc. L. Kampe, pēc viņa L. Mušin-

skis, beidzamais māc. G. Balodis. Pie draudzes darbojušās 2 svētdienas skolas un 
svētdienas skolas koris.

SIDNEJA
* Sidnejas ev. lut. draudze, dib. 1950. g., māc. J. Krauklis, pēc viņa nāves draudzi 

vada māc. Kolvins Makpīrsons (C. MacPherson). Pie draudzes savā laikā darbo-
jusies svētdienas skola un skautu pulciņš.

* Sidnejas Vienības draudze, dib. 1951. g., māc. J. Lūsis, pēc viņa māc. P. Laiviņš, 
tad māc. I. Osis. Pie draudzes savā laikā darbojušās 4 svētdienas skolas.

VANGARATA
* Vangaratas ev. lut. draudze, dib. 1952. g., aprūpē prāv. A. Grosbahs.

VOLONGONGA
* Pīlmaņa ev. lut draudze, aprūpē māc. Pīlmanis.
* Sektanta organizētā Laimona draudze
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Mazliet par latviešu katoļiem. 1950. gados izveidojās divi galvenie katoļu 
aprūpes rajoni ar centriem Sidnejā un Melburnā. Prāv. St. Gaidelis no Sidnejas 
aprūpēja Jaunās Dienvidvelsas un Kvīnslandes pavalstis, bet melburnietis prāv.  
P. Bečs – Viktorijas, Dienvidaustrālijas un Rietumaustrālijas pavalstis. Vēlāk 
par Austrālijas latviešu katoļu garīgo aprūpi bez jau minētajiem gādāja prāvesti  
St. Gaidelis, Dr. P. Grieniņš (1960–?) un L. Ornicāns (1954–1958).

DIEVS, DOD TAUTAS DARBINIEKIEM ILGU MŪŽU NODZĪVOTI!

Latviešu sabiedriskie darbinieki kopienā no 1950. g. līdz 1994. g. un dažkārt vēl 
pēc tam.

Diemžēl lielā latviešu kopienas skaita dēļ uzdoti ir tikai biedrību priekšsēžu vār-
di, bet valdē un arī ārpus valdes ir darbojušies vēl citi sabiedriski darbinieki.

ADELAIDE

Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdis
• Krūmiņš Bruno (1975–2016)

BRISBANE

Brisbanes Latviešu biedrības priekšsēdis
• Kalums Edgars (1950–1951)
• Garancis Ādolfs (1951–1952)
• Kariks Jēkabs (1952–1953)
• Kūkums Jānis (1953–1989)
• Siksna Arnis (1989–1996)
• Kļaviņa Sandra (1996–1997)
• Kūkuma Irēna (1997–2008)
• Lācis Ādolfs (2009–)

KANBERA

Kanberas Latviešu biedrības priekšsēdis
• Ingevics Eriks līdz 2016
• Jakovics Juris no 2016

MELBURNA

Melburnas Latviešu biedrības priekšsēdes
* Eva Brennere (1999–2007)
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* Iveta Laine no 2008

PERTA

Latviešu biedrības Rietumaustrālijā valdes priekšsēdis
• Jānis Petersons (1950–1964)
• Jānis Grīnvalds (1964–1976)
• Jānis Purvinskis (1976–1989)
• Ludmilla Gūtmārce (1989–1998)
• Valdis Auziņš (1998–2010)
• Jānis Kukuls (2010– pašlaik)

SIDNEJA

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis
• Brūveris Feliks (1952–1953)
• Siliņš Mārtiņš (1953–1974)
• Koškins Videvuds (1974–1986)
• Silķens Alfreds (1986–1992)
• Sveilis Imants (1992–1996)
• Ronis Jānis (1996–2009)
• Grauds Jānis (2009–2015)
• Čečins Jānis (2015)

GLEZNOTĀJI

Grūti iedomāties, ka latviešiem Austrālijā ir bijis tāds gleznotāju skaits, kāds 
uzskaitīts 1979. g. Austrālijas Latviešu Mākslinieku Apvienības (A.L.M.A.) izdotajā 
grāmatā Latviešu Mākslinieki Austrālijā. Grāmata ir vērienīga. 270. lpp. lasām, ka 
grāmatā mēģināts sakopot ziņas par visiem Austrālijā dzīvojušiem un apzinātiem 
māksliniekiem.

Redakcijas kolēģijā strādājuši Mārtiņš Gauja, Dzidra Knoha, Haralds Norītis, 
Uldis Āboliņš, un Gunārs Krūmiņš, dalot pa pilsētām – viena adelaidiete un pārējie 
sidnejieši.

Jau toreiz gleznotājiem ir bijušas savas organizācijas, kas pastāv vēl šodien. 
Lielākā no tām ir A.L.M.A., tad vēl Okers, Zilā Ota un Jaunā palete ar nedaudz 
biedriem.

(Tuvāk par ievērojamiem gleznotājiem sk. ĻIP)
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KORI UN ANSAMBĻI

ADELAIDE

* Pirmais latviešu koris Adelaidē ir vīru koris Daugava (Diriģenti – G. Krūms, 
A. Kants), kas apvienojas ar 1951. g. dibināto Adelaides latviešu b-bas jaukto kori. 
Diriģenti – K. Svenne un A. Kronīte.

* Vīru kori Daugava no jauna nodibina 1957. g., Diriģenti – K. Svenne un  
St. Līvmanis.

* Adelaides jauktais koris Dziesmu laiva. Diriģentes A. Kronīte un Lilija Daenke.
* Ansamblis Zemais Do (A. Biezaitis, V. Jaudzems, A. Sils, K. Ceplītis, I. Kronī-

tis. Pianiste M. Biezaite-Laščuka. Vadītājs – A. Biezaitis.
* Adelaides latv. skolas dubultkvartets Auseklītis. Vadītājs nav zināms.
* Adelaides dziedātāju un koklētāju ansamblis (1970). Vadītājs nav zināms.

ALBŪRIJA
* Alburijas Latviešu jauktais koris. Diriģents E. Eicēns. Koris pastāv tikai īsu 

laiku.

BALARATA
* Balaratas Latviešu biedrības jauktais koris nodibināts 1951. g., I. Kapeļa 

vadībā. Pēc tam kora vadību pārņem Ē. Vīķe-Ābele un pēdējos kora pastāvēšanas 
gados – E. Pinne.

* Balaratas un Džīlongas apvienotais jauktais koris. Dir. E. Vīķe-Ābele. Domā-
jams, ka šī nav bijusi pastāvīga vienība, un, ka zem šī vārda koris piedalījies tikai 
vienās KD.

BRISBANE
* Brisbanes vīru dubultkvartets Imanta (1952). Ed. Kaluma vadībā. Pastāv līdz 

E. Kalums pārceļas dzīvot uz Sidneju, tad pārtop par Brisbanes jaukto kori Beverīnas 
dziedonis.

* Brisbanes latviešu jauktais koris Beverīnas dziedonis, diriģents E. Ozoliņš  
(dib. 1953. g.).

DŽĪLONGA
* Džīlongas Latviešu biedrības jauktais koris, nodibināts 1962. g., diriģente –  

A. Raiskuma.

HOBARTA
* Hobartas latv. vīru dubultkvartets (Rosberijā), vad. J. Pomers.
* Rosberijas vīru dubultkvartets, vad. A. Kuplis.
* Rosberijas vīru koris, tagad pārstājis darboties.
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KANBERA
* Kanberas Latviešu biedrības jauktais koris. Diriģenti – V. Rullis, I. Pumpura.
* Kanberas jauktais dubultkvartets. Vadītājs P. Darius.
* Kanberas koklētāji.
11. KD piedalās Kanberas koklētāji, 6 mūziķu sastāvā.
13. KD piedalās Sidnejas un Kanberas apvienotais ansamblis, 12 mūziķu sastāvā. 

Vadītāji: Sk. Darius un I. Līcis.

MELBURNA
* Melburnas Latviešu biedrības jauktais koris Rota, nodibināts 1949. gadā. 

Diriģente, komponiste T. Ilstere. Pēc viņas kori pārņem M. Krišjāne-Vīgnere, 
kas to vada līdz savai nāvei 1958. g. Pēc tam kori vada A. Ķiploks un no 1959. g.  
V. Bendrups.

* Melburnas Latviešu ev. lut un katoļu draudžu apvienotais koris E. Maršaua 
vadībā.

* Melburnas Latviešu katoļu draudzes jauktais koris nodibināts 1951. gadā. To 
vadījuši B. Adijāns, E. Maršaus, kopš 1963.g. – V. Lazdāns.

* Melburnas Latviešu ev. lut draudzes jauniešu koris, nodibināts 1964. g. Di-
riģents un mākslinieciskais vadītājs visu kora pastāvēšanas laiku līdz 1959. g.  
V. Bendrups.

* Melburnas vokālais kvartets
* Melburnas rokgrupa Ļembasts
* Studentu biedrības Dziesmu vara Austrālijas kopas koris kā neliela grupa uzsāk 

darbību 1963. g., E. Smalkā vadībā. Kori diriģējis arī Ed. Krūmiņš.
* Austrālijas latviešu vecākā vīru dziedoņu vienība ir MLB vīru koris Kokle, 

dibināts 1950. g. janvārī. Kori sākumā vada E. Maršaus, tad K. Nunavs, E. Smalkais, 
V. Bendrups, pēc tam atkal E. Maršaus un Ed. Krūmiņš.

* DV Melburnas nodaļas dubultkvartets Kursa, nodibināts 1959. g. J. Pomera 
vadībā.

* Melburnas latviešu jaunatnes koris Daina, Z. Riteres vadībā.
* Tautas mūzikas ansamblis Mēmais, vad. G. Nāgels.
* Melburnas blokflautu koklētāju ansamblis, vad. G. Nāgels.

ŅŪKĀSTLE
* DV vīru koris. Par šo vienību vairāk nekas nav zināms.

PERTA
* Pertas latviešu jauktais koris, nodibināts 1950. g. To ar nelieliem pārtrauku- 

miem vada A. Sprancis, I. Dekere un no 1985. g. J. Purvinskis. Ziņas ir skopas. Viens 
no diriģentiem ir bijis Jānis Purvinskis. Jāmin arī B. Kalējs un V. Roga. Korī dziedā-
juši: Balode Mirdza, Gailīte Velta, Gulāns Alfreds, Kaģe Austra, Lanskis Ēvalds, 
Lūks Jānis, Purvinskis Jānis, Purvinskis Matīss, Riekstiņa Emīlija, Roga Vilma, 
Sprancis Asis, Vucēns Jānis u.c.
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* Rietumaustrālijas dubultkvartets, vad. A. Kalniņš.
* Pertas un Albānijas apvienotais jauktais koris, diriģenti A. Sprancis un  

L. Vilma.
* Pertas latviešu vīru koris Gauja, dib. 1964. g., diriģents A. Sprancis.
* Margaretriveras DV vīru dubultkvartets. Par šo vienību nekas tuvāk nav zināms.

SIDNEJA
* Sidnejas vīru dubultkvartets Imanta. Diriģenti – H. Baltiņš, J. Puisēns. Dubult-

kvartets vēlāk pievienojas Sidnejas vīru korim.
* Sidnejas kokļu ansamblis.
* Dziedoņu ansamblis (Bez nosaukuma. Vokālisti: Zaiga Ābola, Maija Āboltiņa, 

Uldis Siliņš; ģitāristi – Jānis Trumpmanis, Jānis Martinsons.).
* Vokālais ansamblis Ziemeļbalsis.
* Vokālais ansamblis Laikmets, vad. I. Līcis.
* Vokālais ansamblis Jaunais laiks, vad. I. Līcis.
* Skaiviles jauktais koris, diriģents Ž. Smiltnieks. Koris izbeidz darbību 1950. 

g. un Smiltnieks pārņem Austrālijas Latviešu labdarības biedrības kora vadību, no-
mainot līdzšinējo diriģentu V. Bīriņu.

 * Sidnejas Latviešu biedrības jauktais koris, dib. 1949. g. Ž. Smiltnieka vadībā, 
pēc tam to vada J. Puisēns.

* Sidnejas Latviešu vīru koris sāk darbību 1956. g. Diriģenti: J. Puisēns,  
H. Rutups, B. Adijāns, J. Balodis, D. Jaunbērziņa. Goda diriģents – Kaspars Svenne.

* Rīdžentsparka vīru koris, dibināts 1949. g. Diriģents – J. Viša. Koris drīz dar-
bību izbeidz.

* Sieviešu koris Sidrabene, nodib. 1961. g., līdz 1970. g. to vada J. Puisēns, pēc 
viņa nāves Ed. Kalums, J. Ķauķis un T. Dzītare.

*Vienības draudzes koris, dib. 1958. g., diriģents M. Siliņš.
*H. Rutupa jauktais koris, dib. pie Sidnejas ev. lut. draudzes 1969. g. Koris vēlāk 

apvienojas ar Sidnejas latviešu biedrības kori.
* H. Rutupa jaunatnes koris.

ĻOTI IEVĒROJAMAS PERSONAS jeb ĻIP

Āboliņš Uldis
Ātrēna Māra Sandra
Aulciems Andris
Bērziņš Arvīds
Felsberga-Bērziņa Lūcija Beatrise
Bērziņš Guntis
Bērziņa Laima Asja
Biezaitis Ēriks
Biezaite Margarita
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Dombrovskis Pēteris
Dunsdorfs Edgars
Spoģe-Erdmane Vija
Fennei Trevor Gart
Gulbergs Kārlis
Krūmiņš Bruno
Mirovics Ivars
Nāgels Gunārs
Purvinskis Jānis
Priedkalns Jānis
Putniņš Aldis
Šterns Indriķis
Sveilis Imants
Voitkuns Eduards
Zariņš Arvīds
Tillers Imants
Zusters Reinis
Zemītis Juris

Šis saraksts ir manis izraudzīts un to varētu nosaukt, lietojot komūnis-
tu terminoloģiju, par panākumiem bagāto personu sarakstu. Tiesa, tas varē-
ja būt daudz garāks, bet kaut kad bija jāsauc Davoļno, Krastiņ! un jāliek punkts. 
Daļa no nopelniem bagāto ir sastopami nodaļā Desmit Austrālijas latviešu  
brīnumi – trimdinieku lielie veikumi un citur grāmatā.

Un tagad – esiet pazīstami!

ULDIS ĀBOLIŅŠ (1923–2010)

Pie neparastajiem akvareļa māksliniekiem jāpieskaita arī Uldis.
Gleznotājs, scenogrāfs Uldis Āboliņš pirmo izglītību ieguvis Valsts Parauga pa-

matskolā, kur 13 gadu vecumā sarīko savu pirmo zīmējumu skati.
Kopš tā laika Uldis piedalījies 25 savu darbu izstādēs, ieskaitot 8 Sidnejas Lat-

viešu namā, un saņēmis 33 godalgas un atzinības rakstus. Arī skatuves gaisu viņš 
pazinis visu mūžu, jo māte un tēvs dziedājuši Nacionālās operas korī. Kā viņš pats 
raksta savā publikācijā Ulža Āboliņa Akvarelis un Grafika 50 gados (1946–1996):

No tēva esmu mantojis praktiskās ievirzes, un tā kā esmu dzimis Dvīņu zīmē, 
varēju sevī apvienot abas dotības – mākslas un praktisko.

Uldis beidzis Rīgas Valsts tehnikuma ēku celtniecības nodaļu. Pēc Tehnikuma 
beigšanas viņš vācu okupācijas laikā strādā par būvtehniķi. Viņam laimīgi izdodas 
izvairīties no iesaukšanas un kara beigas viņš sagaida Vācijā. Viņš sāk intensīvi ap-
gūt akvareļu glezniecību pie kāda vācu gleznotāja, jau 1946. gadā sāk izstādīties 
nozīmīgākās izstādēs un tiek uzņemts par biedru Ziemeļrietumu Vācijas mākslinieku 
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apvienībā.
Šajā laikā Āboliņš ir apsievojies, un, kad pienāk bēgļu dzīvei beigas, viņš ar sie-

vu, mazo meitiņu Sani un ģimenes locekļiem dodas uz Austrāliju. Jau kontrakta laikā 
viņš piedalās Kopvalsts (Commonwealth) jubilejas izstādē un saņem 3 godalgas.

Āboliņš turpina piedalīties austrāliešu un latviešu izstādēs. Privātā dzīvē viņš 
strādā privātā būvfirmā par zīmētāju un arhitekta palīgu.

1957. gadā, kopā ar Džemu Krīvu un diviem igauņu, diviem lietuviešu gleznotā-
jiem, Uldis sāk izstādīties ar nosaukumu Six directions (Seši virzieni). U. Āboliņš 
tai pašā laikā piedalās citās latviešu un austrāliešu izstādēs un izpelnās godalgas. 
Nozīmīgākie notikumi viņa mākslas dzīvē ir 1957. g. personālizstāde ar 31 darbu 
Chatterton galerijā un piedalīšanās ar diviem darbiem baltiešu grupas izstādēs Parīzē 
un Ņujorkā.

1960. gadi ir bijuši viņa mākslas dzīvē ražīgākie. Piemēram, 1961. gadā viņš 
piedalījies 26 izstādēs, 1962. gadā – 21 izstādē, utt.!

U. Āboliņa akvareļu tehnika ir ļoti īpatnēja. Viņš, neprofesionāli izsakoties, krā-
sas nepludina, kā to dara akvarelisti, bet lieto ūdenskrāsas kā eļļas krāsas.

Viņš ir bijis arī viens no galvenajiem SLT scenogrāfiem un gatavojis dekoratīvo 
ietērpu pāri par 20 uzvedumiem.

Man vēl bija lemts Uldi satikt Sidnejā pāris mēnešus pirms viņa aiziešanas. Viņš 
minēja, ka gribot sagaidīt viena sava mazbērna nākšanu pasaulē, un tad jau nu pašam 
esot laiks doties tālajā ceļā. Gaidīja, bet nesagaidīja. Piemiņai viņš man iedāvināja 
savu publikāciju, kas bija izdota 50 eksemplāros.

ĀTRENA MĀRA SANDRA (1945–2007)

Māra Sandra Ātrena, dz. Biezaite, nākusi pasaulē Vācijā Ērika un Margaritas 
Biezaišu ģimenē. Austrālijā viņa izglītības laukā seko māsas Laimas pēdās – nobeidz 
pamatskolu, vidusskolu, ieskaitot klavierspēli un mūzikas teoriju.

No 6 gadu vecuma mācījusies klavierspēli pie privātskolotājas un no 12 gadu 
vecuma piedalījusies Dienvidaustrālijas Valsts skolu mūzikas biedrības (South Aus-
tralian Public Schools Music Society), kā arī daudzos latviešu organizāciju rīkotos 
koncertos. 1960. g. skolu sacensībās klavierspēlē viņa izpelnās 1. vietu Dienvidaus-
trālijas mērogā un ar pavalsts stipendiju 1962. gadā iestājas Adelaides universitātes 
Eldera konservatorijā (Elder Conservatorium) 1964. gadā Māra saņem Austrālijas 
Mūzikas eksaminācijas padomes augstākā līmeņa atestāciju par augsta līmeņa kla-
vierspēli (Licentiate of Music). 1966. gadā Māra iegūst bakalaura grādu mūzikā  
(B. Mus.) un pēc papildus studiju gada, 1967. gadā – B. Mus. (Honours).

Ar Adelaides Universitātes un Francijas valdības stipendiju (1966–1968) 
papildinājusies Parīzes Konservatorijā (Conservatoire de Paris) pie prof. Ž. Darē 
(Jeanne-Marie Daré] un Ž. Fevrjē (Jacques Février).

Ar 1984. gadā iesniegto darbu par Volfganga Dārziņa dzīvi un mūziku Māra 
iegūst maģistra grādu arī muzikoloģijā (Master of Music, Adelaides Universitātē).

1986. gadā Māra iegūst diplomu pedagoģijā (Diploma in Education). No 1986. 
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līdz 1996. gadam viņa ir vidusskolas mūzikas direktore Volfordas Anglikāņu meiteņu 
skolā (Walford Anglican School for Girls) Adelaidē.

1997. gadā viņa iegūst bakalaura grādu (B.A.) franču valodā un psiholoģijā 
Flindersa Universitātē, Adelaidē. 

Kopš 1998. gada viņa strādā Adelaides Universitātes Medicīnas fakultātē par 
pasniedzēju psiholoģiskas palīdzības sniegšanā (Counselling) un 2000. gadā iegūst 
šajā jomā maģistra grādu.

No 2002. līdz 2004. gadam Māra vada Dienvidaustrālijas Psiholoģiskās 
palīdzības sniegšanas apvienību (Counselling Association of South Australia). 
Viņa daudzus gadus sabiedriskā kārtā mācījusi psiholoģiju arī ārpus universitātes,  
nodibinājusi un vadījusi pašizzināšanas un izaugsmes grupas Adelaidē, sevišķu vērī-
bu piegriežot Enneagram sistēmai. 2004. gadā par sabiedrisko darbu un uzņēmību 
šajā laukā Mārai apbalvota ar Order of Australia.

1969. gadā precējusies ar Karl Lashchuk, no kura vēlāk šķīrusies. 1972. gadā 
viņai piedzimst meita Katrina, 1973. gadā dēls Stefans, 1974. gadā dēls Eugene un 
1976. gadā dēls Gustavs. 2004. gadā apprecējusies ar Kārli Ātrenu.

Māra apglabāta Adelaides Centennial Park kapsētā.

AULCIEMS ANDRIS

Kā jums patīk šī definīcija? Biometrologs, medicīniskais klimatalogs, brisba- 
nietis. A. Ziedares vārdā nosauktās Latviešu Vasaras vidusskolas direktors, 43. KD 
rīcības komitejas priekšsēdis. Dzīvo Latvijā.

BĒRZIŅŠ ARVĪDS (1907– 2000)

Arvīds Bērziņš, muižas pārvaldnieka, lieltirgotāja un veikalnieka dēls. Tēvs 
Rūdolfs Bērziņš precējies ar Emmu Bušmani. Ģimenē vēl aug māsas Valija un  
Marija.

Pirmā Pasaules kara laikā ģimene evakuējas uz Krieviju, tad pārceļas uz Rīgu, 
kur 1926. gadā Arvīds beidz V. Olava komercskolu, un Latvijas Universitātes Taut-
saimniecībās fakultāti, iegūstot ekonomisko zinātņu kandidātu grādu. Viņš pēc tam 
uzsāk tieslietu studijas, tās pārtrauc, tad atkal turpina studijas Latvijas universitātē.

Viņš darbojas dažādās organizācijās: ir Latviešu tautas apvienības Ugunskrusts 
un pēc tās likvidēšanas Pērkonkrusta loceklis. Pēc 15. maija apvērsuma un viņu 
dibināto organizāciju slēgšanas viņš turpina uzturēt sakarus ar pērkonkrustiešiem un 
nonāk uz nepilnu mēnesi Politiskās policijas apcietinājumā.

Seko obligātā kara klausība. 1933. gadā Arvīds Bērziņš apprec Rēzeknē iepazīto 
Lūciju Felsbergu. Ģimenē aug divi bērni – Guntis un Baiba.

No 1937. līdz 1940.gadam Arvīds strādā Lauksaimniecības kamerā, pēc tam 
žurnāla Darbinieks redakcijā. Frontei tuvojoties, viņu komandē uz Austrumvāciju 
(tagadējo Poliju). Rīgu viņš atstāj īsi pirms Padomju armijas ienākšanas un, Vācijā 
iebraucis, dodas uz Berlīni. Tā kā daļa no Vācijas tiek iekļauta krievu zonā, viņiem 
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izdodas sagādāt transportu un pārcelties uz amerikāņu, vēlāk angļu zonu.
Lūcija un vēlāk arī Arvīds sāk strādāt kā tulki pie Sabiedroto militārās pārvaldes 

Hanoverā, uz kurieni pārceļas arī viņu ģimene.
Nodibinoties Baltijas Universitātes Zoo DP nometnei Hamburgā, 1946. g. aprīlī, 

un vēlāk, pārejot uz netālo Pinebergu, uz turieni pārceļas arī ģimene.
Līdz 1948. gadam Arvīds strādā Pinebergas DP nometnes administrācijā, ir  

atbildīgs par apgādi un pēdējos mēnešus ieņem arī nometnes komandanta posteni. 
Līdztekus Arvīds no 1947. līdz 1948.gadam lasa lekcijas Baltijas Universitātes 
Ekonomikas un tieslietu fakultātē par grāmatvedību un izmaksu aprēķināšanu.

1949. gada 16. aprīlī Bērziņi ar kuģi Dundalk Bay ierodas Sidnejā, no kurienes 
iebraucējus pārved uz Bathurstas (Bathurst) iebraucēju nometni. Nometnē Arvīdu 
angažē par angļu valodas skolotāju mācīt iebraucējiem angļu valodu (Adult Migrant 
Teacher).

1949. g. 13. oktobrī ģimeni pārceļ uz Parksas nometni (Parkes Holding Centre), 
kur līdz 1951. gada oktobrim Arvīds strādā par skolotāju nometnes skolā.

Vēlāk viņš sameklē darbu Sidnejā un 1951. gada 19. oktobrī sāk strādāt par 
grāmatveža vietnieku, vēlāk par galveno grāmatvedi uzņēmumā A. Forsyth and Co. 
Tur viņš nostrādā vairāk nekā 20 gadus un 1973. gadā pensionējas.

Blakus maizes darbam, Arvīds aktīvi piedalās Sidnejas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē – darbojas Sidnejas Latviešu biedrības un Kredītsabiedrības valdē, bijis Sid-
nejas KD rīcības komitejas loceklis, darbojies LAAJ (Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē) Kultūras fonda valdē. Viņš arī publicējis rakstus par saimnieciskiem 
jautājumiem latviešu periodikā Austrālijā.

1982. gadā iznāk viņa sakopotā SLB vēsture – Sidnejas Latviešu biedrība trīs- 
desmit gados 1952–1982.

Drīz pēc korporācijas Fraternitas Cursica nodibināšanas Pinebergā Arvīds tiek 
uzņemts 1948. gadā par tās filistri.

Viņa raksti, sākot no 1934. gada, publicēti izdevumos Burtnieks, Ekonomists, 
Latvijas Lauksaimnieks, The Australian Accountant, Brīvā Latvija, Laiks, Austrāli-
jas Latvietis, Daugavas Vanagu mēnešraksts.

1994. g. 24. decembrī Arvīds piedzīvo insultu, kas smagi traucē viņa runas spē-
jas. Viņš aiziet mūžībā 2000. gada 24. jūlijā. Viņa pelnu urnu apglabāta Rīgas 1. 
Meža kapos.

FELSBERGA BĒRZIŅA LŪCIJA BEATRISE (1907–1999)

Lūcija Felsberga-Bērziņa dzimusi Tērbatā, Igaunijā. Viņas māte Ģertrūde Kouta 
(Gertrude Coates), dzimusi Pēterburgā angļu fabriku vadītāju ģimenē. Tēvs Ernests 
Felsbergs bjis profesors Tērbatas Universitātē, vēlāk ievēlēts par Latvija universi-
tātes pirmo rektoru. Bijis Saeimas deputāts un Izglītības ministrs.

Ģimenē aug trīs bērni – meita Lūcija (1907) un dēli Alberts (1908) un Aleksandrs 
(1911).

1920. gadā viņi atgriežas Latvijā, kur Lūcija beidz 1. Valsts vidusskolu un pēc 
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tam studē Latvijas universitātes Filoloģijas fakultātē, ģermānistikas nodaļā, iegūs-
tot Mag. phil. grādu. 1928. gadā viņa iestājas korporācijā Daugaviete. Vienlaikus 
Lūcija turpina studijas arī Angļu valodas institūtā un 1929. gadā beidz paidagoģijas 
nodaļu ar angļu valodas skolotājas tiesībām. Rēzeknē viņa iepazīstas ar ekonomi-
kas skolotāju Arvīdu Bērziņu un 1933. gadā iezēģelē laulības ostā. Ģimenē aug divi 
bērni: Guntis (1938) un Baiba (1944).

No 1935. gada līdz 1938. gadam Lūcija strādā Siguldas ģimnāzijā un līdz 1941.
gadam kā angļu un vācu valodas skolotāja Franču licejā Rīgā.

Jau 1935. gadā iznāk viņas sastādītā angļu valodas pašmācības grāmata, kas 
iegūst lielu popularitāti un līdz 1939. gadam tiek izdota piecos metienos. Iznāk arī 
divas viņas tulkotās bērnu grāmatas angļu valodā. Lai gan nolikti visi pārbaudījumi, 
kara apstākļu dēļ viņa nepaspēj paveikt visu nepieciešamo Dr. Phil. grāda iegūšanai.

1944. gadā, Padomju armijai tuvojoties Rīgai, viņa ar abiem bērniem aizbrauc uz 
Vāciju, 1944. gada oktobrī pārcieš sabiedroto uzlidojumu, kurā iet bojā viņas brālis 
Aleksandrs. 1945. gada janvārī Arvīds laimīgi atgriežas no komandējuma Polijā un, 
nelegāli uzturoties, sagaida ASV armijas ienākšanu.

Pateicoties savām angļu valodas zināšanām, Lūcija saņem darbu pie ASV  
militārās pārvaldes un vēlāk sāk strādāt Britu militārā pārvaldē Hanoverā, uz kurieni 
pārceļas arī ģimene.

1946. gada pavasarī pienāk ziņa, ka Hamburgā bijušie universitāšu mācībspēki 
no Baltijas valstīm pulcina studentus, lai dibinātu tā saukto Baltijas Universitāti. Arī 
Lūcija saņem darbu kā asociētā profesore angļu un amerikāņu literatūrā un turpina 
lektores darbu līdz iebraukšanai Sidnejā. Līdz 1948. gadam Arvīds strādā Pinebergas 
DP nometnes administrācijā, ir atbildīgs par apgādi un pēdējos mēnešus ieņem arī 
nometnes komandanta posteni. Līdztekus Arvīds no 1947. līdz 1948. gadam lasa 
lekcijas Baltijas Universitātes Ekonomikas un tieslietu fakultātē par grāmatvedību 
un izmaksu aprēķināšanu.

Seko brauciens uz Austrāliju. Kad Lūcijai neizdodas iegūt iecerēto darbu Sidne-
jas universitātē, viņa sāk strādāt par skolotāju dažādās austrāliešu skolās.

No 1954. līdz 1967. gadam viņa vada Sidnejas latviešu vidusskolu. Tai pašā 
laikā Lūcija plaši publicējas laikrakstos un žurnālos, raksta recenzijas par latviešu 
grāmatām, dažādas apceres par kultūras tēmām, daiļprozu un ceļojumu aprak-
stus. Viņa ir korporācijas Daugaviete filistre un aktīva locekle vairākos Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidijos, kā arī Kultūras fonda 
valdē, kur laikā no 1982. g. līdz 1984. g. ir tās vicepriekšsēde, darbojas Latviešu 
Rakstnieku apvienībā (LARA) un ir Latv. Preses biedrības (LPB) Sidnejas kopas 
goda biedre.

Viņas literāro un zinātnisko publikāciju skaits ir iespaidīgs. 

Apceres un publicētās grāmatas:

Tulkotas 10 lasāmgrāmatas no angļu valodas.
Apcere – Angļu drāma pēckara gados. Daugava (J.Grīna redakcijā) Nr. 5, (1933).
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Angļu valodas gramatika ģimnāzijām. Valters un Rapa, Rīgā. 5 izdevumi, (1935–
1939).

Hjū Volpola Džeremijs. (Lasāmā grāmata angļu valodā). Valters un Rapa, Rīgā, 
(1936).

R. L. Stīvensona Bagātību sala. (Lasāmā grāmata). Valters un Rapa, Rīgā, (1937).
Angļu valodas pašmācība, 5 burtnīcas. Latviešu apgāds (Vācijā), (1946).
1966. un 1975. gadā viņa ir redaktore LAA Kultūras daļas apskatam.
Aizejot pensijā, Lūcija nopietni nododas rakstniecībai. Viņai iznāk astoņas grāma-

tas: pieci romāni – Eingāna (1973), Līdzinieks (1976), Mans draugs Žanis (1981), 
Viena diena Ernas dzīvē (1984), Jaunības atblāzma (1986), trīs autobiogrāfijas par 
saviem un ģimenes piedzīvojumiem 1. un 2. PK laikā un dzīvi trimdā – Pārnākšana 
(1986), atmiņu skicējumi – Pa svešiem lielceļiem (1991–1994) un Ko tu man gribēji 
teikt, Dienvidu zeme? (1997).

Svarīgākie darbi periodikā:

Dažādi raksti un apceres: no 1935. gada laikrakstos un žurnālos Daugava, Lat-
vijas Izglītības nministrijas mēnešrakstā, Austrālijas Latvietī, Universitas, Jaunā 
Gaitā, Brīvā Vārdā, Laiks, Latvijā (Eiropā), Archīvā.

Piemiņas grāmata Spodris Klauverts. L.Bērziņas ievads viņa lugām. (1981).
Dažādas publikācijas angļu un vācu valodās.

Saņemtie apbalvojumi un atzinības:

Books Galore etnisku jaundarbu sacensībā Sidnejā. 2. vieta – balva par romānu 
divi valodās – Svešinieka acīm skatīta (Through the Eyes of a Stranger). (1981)

Ģen. Goppera fonda balva par grāmatu Pārnākšana. (1987)
Spodra Klauverta fonda balva. (1987)
PBLA Kultūras fonda prēmija par sasniegumiem skolas darbā. (1971)
Karalienes Elizabetes II Sudraba medaļa par darbu etniskās izglītības laukā Aus-

trālijā. (1977)

Viņas raženais mūžs noslēdzās 1999. gada 11. janvārī, Straumēnos.

BĒRZIŅŠ GUNTIS (1938)

Guntis Bērziņš dzimis 1938. gada 20. septembrī Rīgā, Arvīda un Lūcijas ģimenē. 
Padomju armijai tuvojoties viņi dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Ģimene satiekas tikai 
kara beigās. Pateicoties labām angļu valodas zināšanām, vecie Bērziņi strādā kā tulki 
pie militārās pārvaldes un vēlāk kā mācības spēki pie Baltijas universitātes.

1949. gadā viņi emigrē uz Austrāliju un apmetas Sidnejā.
No 1956. līdz 1959. gadam Guntis studē Jaunās Dienvidvelsas universitātes  
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elektrotehnikas fakultātē, specializējoties telekomunikācijā, kur iegūst elektroinže- 
niera grādu (B. Eng. Hons.). Turpinot studijas paralēli darbam, 1966. gadā viņš 
iegūst maģistra grādu (M. Eng. Sc.).

No 1957. līdz 1960. gadam Guntis iziet Austrālijas obligāto kara dienestu 19. 
kājnieku apmācību bataljonā Inglebernā (Ingleburn).

No 1960. g. līdz 1980. gadam viņš strādā kā inženieris un vēlāk kā menedžeris 
un direktors Austrālijas Starptautisko telekomunikāciju komisijā (Overseas Tele-
communications Commission (Australia), saīsināti (OTC(A)), attīstot starptautiskos 
sakarus starp Austrāliju un ārzemēm, kā arī attīstot sakarus ar kuģniecību Austrālijas 
ūdeņos.

No 1960. līdz 1962. gadam Gunta darbs saistās ar īsviļņu radio staciju darbību 
Sidnejā, kā arī kuģniecības un Austrālijas lidojošo ārstu (Flying Doctor) radio staciju 
Darvinā (Darwin). No 1962. līdz 1965. gadam viņš plāno un ir atbildīgs par pirmā 
Klusā okeāna šķērsojošo zemūdens telefona kabeļa COMPAC pārbaudi un vēlāk tās 
darbību. 1966. gadā viņš ir atbildīgs par pirmās Austrālijas satelītu zemes stacijas 
pārbaudi un pieņemšanu no piegādātāja – to OTC(A) uzstāda Kanārvonā (Carnar- 
von), Rietumaustrālijā, lai uzturētu sakarus ar ASV Apollo projektu, kas plāno cilvē-
ka nosēdināšanu uz Mēness.

1966. gada novembrī Guntis pārrauga pirmo televīzijas pārraidi starp Austrāliju 
un ārzemēm. 1967. gadā un 1968. gadā piedalās specifikāciju gatavošanā un tenderu 
sarunās satelītu zemes stacijai Morī (Moree), kas ir Austrālijas pirmā stacija publis-
ku sakaru pārraidei. No 1969. līdz 1979. gadam viņš veic un ir atbildīgs par dažādu 
satelītu projektu un Klusā okeāna zemūdens kabeļu projektu izpēti un plānošanu, 
tai skaitā Kanārvonas stacijas izmantošanu satelītu vadībā (Tracking, telemetry and 
command) un jaunas satelītu sistēmas attīstību kuģniecības vajadzībām, kas vēlāk 
izveidojas par Inmarsat organizāciju.

Viņš tomēr atrod laiku apprecēties ar Laimu Asju Biezaiti. Kāzas ir 1966. gada 
janvārī. Ģimenē dēli: Valdis (1969), Andris (1971), Dainis (1971) un Reinis (1976).

No 1977. līdz 1979. gadam Guntis piedalās Austrālijas nacionālās satelītu sistē-
mas Aussat izpētē un 1980. gadā vada šīs sistēmas tehnisko plānošanu. 1970. gados 
viņš piedalās daudzās tehniska un ekonomiska rakstura starptautiskās sanāksmēs, 
kas saistītas ar Intelsat un citu satelītu sistēmu plānošanu, kā arī Klusā okeāna 
zemūdens kabeļu plānošanu, kas prasa daudz komandējumus uz ASV un Eiropu. Kā 
viens no Austrālijas delegātiem 1979. gadā viņš piedalās 10 nedēļu ilgā Starptau-
tiskā administratīvā radio konferencē Ženēvā, kur pārskata visu radio spektra izman-
tošanu pasaulē.

Guntis dzīvo un strādā Sidnejā līdz 1980. gadam, bet tad darba dēļ pārceļas uz 
Londonu, uz kurieni 1981. gadā dodas arī viņa ģimene. Latvijai atgūstot neatkarību, 
1993. gadā novembrī viņš atgriežas Rīgā un paliek tur uz dzīvi.

Londonā Guntis sāk strādāt Starptautiskajā kuģniecības satelītu organizācijā 
(International Maritime Satellite Organisation – Inmarsat). Sākotnēji kā darbības 
menedžers, atbildīgs par satelītu sistēmas darbības uzsākšanu un pārraudzību, viņš 
vēlāk ieņem dažādus menedžera un direktora amatus, saistītus ar satelītu sistēmas 
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tehnisko attīstību, pakalpojumu attīstību un satelītu sakaru izmantošanu aviācijai. 
No 1985. gada Guntis ir atbildīgs par šo aviācijas projektu, kas izvērsās par jaunu 
un lielu nozari Inmarsat darbībai un liek pamatus sliktās kvalitātes īsviļnu sakaru 
atvietošanai aviācijā ar stabiliem satelītu sakariem, dodot iespēju ievērojami uzlabot 
gan komunikāciju aviācijā, gan arī navigāciju.

Latvijai atgūstot neatkarību, viņš no 1992. gada piedalās Lattelekom moder- 
nizācijas projekta realizācijā. 1993. gadā viņu ieceļ Lattelekom Direktoru padomē, 
līdztekus līdz 1994. gada janvārim viņš ir atbildīgs, būdams arī vēl Inmarsat direk-
tors, par attiecībām ar Centrālo un Austrumu Eiropu.

No 1993. g. līdz 1994. gada beigām viņš strādā LR Satiksmes ministrijā par 
Sakaru departamenta direktoru. No 1995. līdz 2002. gadam viņu ieceļ par valsts 
pilnvarnieku Lattelekom organizācijā.

2001. gada nogalē viņš pievienojas politiskai partijai Jaunais laiks un 2002. g. 
oktobrī no JL saraksta kandidē 8. Saeimas vēlēšanās. JL deputātiem aizejot par minis-
triem, 2002. gada novembrī viņš iegūst vietu Saeimā, kur vada NATO Parlamentārās 
asociācijas Latvijas delegāciju. Krītot E. Repšes valdībai 2004. gada martā, viņš 
zaudē deputāta mandātu, bet to atgūst atkal 2004. gada jūlijā, kad Valdi Dombrovski 
ievēl Eiropas Parlamentā. Guntis nesekmīgi kandidē 9. Saeimas vēlēšanās, bet 2009. 
gada martā, izveidojoties Valda Dombrovska valdībai, atkal iegūst deputāta mandātu 
un tiek ievēlēts par Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītāju. ko vada līdz 10. 
Saeimas vēlēšanām 2010. gada oktobrī, kad beidz strādāt algotu darbu.

Gunta Bērziņa sabiedriskais darbs:

Korporācijas Fraternitas Cursica filistrs. SLB valdes loceklis. (1970–1974)
Latviešu apvienības Austrālijā un Jauzēlandē (LAAJ) valdes loceklis (1965–

1966), valdes loceklis un vicepriekšsēdis Sidnejā (1973–1975).
LNPL delegāts Latvijas Atjaunošanas kustības Eiropas Centra (LAK EC) sesijās.
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes loceklis, pārstāvot LAK EC 

no 1989. līdz 1995. gadam.
1998. gadā pie Latvijas Universitātes (LU) nodibina prof. Ernesta Felsberga 

piemiņas stipendiju, lai pieminētu vectēvu, LU pirmo ievēlēto rektoru. Līdz 2016.
gada beigām piešķirtas 30 stipendijas.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas apvienības (LIKTA) lo- 
ceklis, kā arī mūža biedrs Austrālijas Inženieru institūtā (Institute of Engineers, Aus-
tralia – (IE(Aust)) un ASV Elektronisko un elektroinženieru institūtā (Institution of 
Electrical and Electronic Engineers).

Apbalvojumi:

2002. gada jūnijā ievēlēts par Latvijas Universitātes goda biedru.
Par nopelniem apbalvots ar TzO IV šķiru.
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BĒRZIŅA LAIMA ASJA (1942)

Laima Asja Bērziņa, dz. Biezaite, pasaulē nākusi 1942. gada 16. aprīlī, Liepājā. 
2. PK beigas viņa sagaida Vācijā, savu bērnību pavada DP (Displaced Persons) no-
metnēs, emigrē ar vecākiem uz Austrāliju, kur nonāk Adelaidē. Ģimenē bez Laimas 
ir vēl 1945. gadā Vācijā dzimusī Māra un 1950. gadā dzimušais brālis Austris.

Pabeigusi pamatskolas un vidusskolas izglītību, ieskaitot klavierspēli un mūzikas 
teoriju, Laima sāk strādāt Adelaides meiteņu vidusskolā (Adelaide Girls’ High 
School). Seko studijas Adelaides Universitātē, ko viņa beidz 1963. gadā ar bakalaura 
grādu (B. Sc.) mikrobioloģijā un ģenētikā un pēc papildus studiju gada mikrobi-
oloģijā 1967. g. iegūst B.Sc.(Hons.) grādu. Laima turpina studijas Jaundienvidvelsas 
universitātē (University of New South Wales) Sidnejā, 1966. g. iegūstot bibliotekāres 
diplomu (Dip.Lib.).

1968. g. viņa apprecas ar inženieri Gunti Bērziņu. Ģimenē aug četri dēli: Valdis 
(1969), dvīņi Andris un Dainis (1971) un Reinis (1976). 

No 1965. līdz 1968. gadam Laima strādā kā bibliotekāre Austrālijas Nacionālās 
un Sidnejas Universitātes bibliotēkās. No 1957. līdz 1995. gadam viņa dzied Ade-
laides, Sidnejas un Londonas latviešu koros un no 1974. līdz 1980. gadam strādā kā 
skolotāja Sidnejas Latviešu biedrības pamatskolā.

1981. g. janvārī ģimene pārceļas uz Angliju, kur no 1981. līdz 1989. gadam Lai-
ma strādā kā skolotāja Londonas Latviešu skolā, un pēdējos 5 gadus ir šīs skolas 
vadītāja. 

No 1988. līdz 1991. gadam viņa ir administrātore Lingvistu institūta rīkotajiem 
latviešu valodas pārbaudījumiem. No 1988. līdz 1992. gadam kā ansambļa dziedātā-
ja piedalās Londonas tautasdejotāju sarīkojumos.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, rodas vajadzība pēc latviešu–angļu valodas 
tulkotājiem. Arī Laima iesaistās dažādos darbos šajā laukā, un no 1993. līdz 1996.
gadam veic tulkotājas darbu Anglijā, sadarbojoties ar dažādām firmām un privātper-
sonām. 1994. gadā viņu apstiprina par tulci Apvienotās karalistes Ārlietu ministrijas 
Ārzemju viesu nodaļā.

1995. g. Laima ar ģimeni pārceļas uz Rīgu un tulko dažādas ar mūziku saistī-
tas grāmatas, un dziesmu tekstus CD/DVD albumiem un veido angļu valodas titrus 
filmām un operas izrādēm.

Kopš Adelaides laika viņa ir korporācijas Daugaviete filistre un Adelaides Lat-
viešu studentu kopas biedre.

BIEZAITIS ĒRIKS (1911–1994)

Ēriks Biezaitis dzimis Liepājā. Jau agrā bērnībā viņš zaudē tēvu Kristapu Biezaiti, 
un māte Elizabete uzaudzina abus dēlus, dzīvodama lielā trūkumā. Pēc bēgļu gaitām 
Novgorodā 1. PK laikā, Ēriks ar ģimeni atgriežas Liepājā, kur beidz pamatskolu, pēc 
tam mācās Liepājas Valsts tehnikumā, dzied tehnikuma dubultkvartetā, piedalās arī 
7. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā 1931. gadā un aktīvi sporto.
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Tā paša gada rudenī viņš sāk darbu Liepājas Elektrības fabrikā un turpina dziedāt 
vispirms Sv. Annas baznīcas draudzes korī, pēc tam Liepājas Operas un Liepājas 
Filharmonijas koros.

1934./35. gadā Ēriku iesauc obligātajā kara dienestā, kur viņš izskolojas par ra-
diotelegrafistu un pēc tam paliek armijas virsdienestā, beidz Latvijas Kara skolu kā 
leitnants un izvēlas par dienesta vietu 9. Rēzeknes kājnieku pulku. Rēzeknē viņš 
iepazīstas ar Rēzeknes Valsts skolotāju institūta studenti Margaritu Vusi.

Padomju armijai ienākot Latvijā 1940. g. jūnijā, Ērika pulks tiek nosūtīts uz 
Valku un iekļauts Padomju armijā, kur viņš ir bataljona sakaru vada komandieris.  
1941. g. viņu nosūta uz Litenes nometni. Domā, ka viņš izglābies no drošas nāves, jo 
krieviem trūkuši sakarnieki. Padomju armijai atkāpjoties un pārvietojoties no Litenes 
Krievijas virzienā, Ēriks izbēg un piedalās Atbrīvošanas cīņās pie Limbažiem.

1941. g. jūlijā viņš atstāj aktīvo dienestu un apprecas ar Margaritu Vusi. Pabei- 
dzis grāmatvedības kursus viņš ar sievu pārceļas uz Liepāju, kur Ēriks pieņem 
grāmatveža darbu Liepājas papīra un kartonāžas fabrikā. 1942. g. aprīlī ģimenē  
ierodas meita Laima.

1944. gada janvārī Ērika gada gājumu iesauc leģionā un iedala 15. divīzijas ap-
mācības bataljonā Paplakā. Pēc īsa perioda Kurzemes frontē viņu divīzijas štāba 
sastāvā komandē uz Vāciju. Biezaiša biogrāfijā lasāms, ka viņš tā paša gada 11. 
oktobrī kopā ar sievu un meitu ar kuģi devies uz Vāciju un iebraucis ostā netālu no 
Dancigas, kas varētu būt Gotenhafena. Biogrāfijā tālāk lasāms, ka viņš bijis atšķirts 
no armijas vienībām. Kā tas varēja notikt, par to ziņu trūkst. No tālāk teiktā varētu 
secināt, ka viņš Liepājā saņēmis atvaļinājumu un nelegāli uzkāpis uz kuģa, lai būtu 
kopā ar ģimeni. Arī Vācijā viņš dodas līdzi ģimenei ģērbies privātās drēbēs. Pēc 
daudziem pārbraucieniem un gara pārgājiena pāri Sudetijas kalniem, lai nepaliktu 
krievu zonā, ģimene laimīgi nonāk Eihštadtes (Eichstaedt) nometnē, kur piedzimst 
meita Māra. Tai pašā dienā amerikāņi Ēriku apcietina kā bijušo leģionāru, un viņš 
pavada nākošos desmit mēnešus gūstā Hamelburgā (Hammelburg) un Darmštatē 
(Darmstaedt).

Kad Ēriku 1946. g. 30. augustā beidzot atlaiž brīvībā, ģimene pārceļas uz Re-
genburgas nometni, kur amerikāņi organizē darba rotu, un vēlāk uz Manheimas 
(Mannheim) nometni. Darba rotā Ēriku ieceļ par rotas komandieri kapteiņa dienesta 
pakāpē. Kad rotu pārceļ uz Gīzeni (Giessen), Ēriks noorganizē gan basketbola un 
volejbola spēles komandas, gan dubultkvartetu un vīru kori, pašam līdzi sportojot un 
dziedot. Darba rotā viņš nostrādā no 1947. gada 13. aprīļa līdz 1949. gada janvārim, 
kad ģimene nolemj doties uz Austrāliju.

Biezaišu saime ar kuģi Nea Hellas iebrauc Melburnā un nonāk Bonegilas no-
metnē. Ēriku aizsūta darbā uz mākslīgo mēslu fabriku Adelaidē, kur ģimene viņam 
piebiedrojas.

1950. gadā piedzimst dēls Austris. Ēriks sāk strādāt Elektrības tresta (Electrici-
ty Trust of South Australia) darbnīcās. 1955. g. viņš pabeidz grāmatvedības kursus 
Adelaides Tehnoloģijas institūtā un nonāk biroja darbā pie Philips, vispirms pie pie 
algu izmaksām, bet ar laiku kļūst par nodaļas vadītāju un turpina darbu līdz došanos 
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pensijā 1976. gadā.
Biezaiša biogrāfijā lasāms, ka savu maizes darbu viņš veicis rūpīgi un apzinīgi, 

bet viņa īstais darba lauks Adelaidē pavadītā laikā ir bijis sabiedriskais darbs.
Jau uz kuģa Nea Hellas un Bonegillas nometnē Ēriks un Margarita Biezaiši dzied 

korī un piedalās koncertos un dievkalpojumos.
Tikko iebraucis Adelaidē, viņš sāk veidot vīru kori, kas Arvīda Kanta vadībā 

kuplina 1949. gada 14. jūnija un Jāņu sarīkojumus.
Jaukto kori nodibina 1951. gada martā, kori diriģē Kaspars Svenne un 1961.

gadā dziedātāju skaits ir pieaudzis pat līdz 116, līdz ar to tas ir lielākais latviešu 
koris ārpus Latvijas. Viņam jau bijuši līdzi Vācijas nometnēs savāktie koru dziesmu 
krājumi, kas vēlāk bija pamatā Mūzikas krātuvei. Ēriks pamazām sācis vairāk un 
vairāk krāt mūzikas materiālus, kas vēlāk izvēršas par latviešu mūzikas krātuvi un 
kam viņš – vārda tiešā nozīmē – ziedojis visu savu dzīvi, jo katrs brīvais brītiņš pēc 
darba, līdz pat vēlai nakts stundai, ir ticis izmantots darbam Mūzikas krātuvē. Ar 
laiku Mūzikas krātuve kļūst plaši pazīstama arī ārpus Austrālijas un līdz ar to darbi 
aug augumā. Ēriks meklē un krāj latviešu komponistu darbus, gan tos, kas radīti 
ārpus Latvijas, gan Latvijā dzīvojošo skaņdaru sacerējumus. Viņš seko visam, kas 
nācis klāt mūzikas laukā un mēģina to iegūt Mūzikas krātuvei. Otra svarīga Mūzikas 
krātuves funkcija ir sagādāt notis izpildītājiem, tāpēc ienāk ļoti daudz pieprasījumu 
pēc notīm, kas nozīmē darbu kopēšanu un nosūtīšanu. Bez tam Ēriks arī iekasē un 
izdala autoru honorārus par koncertos atskaņotajiem darbiem, ar likmēm, kas sa- 
skaņotas ar Latviešu Apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ).

Ēriks drīz nespēj visus Mūzikas krātuvei nepieciešamos darbus viens pats pa-
darīt, un nu arī Margaritai aizvien vairāk iznāk iesaistīties un daudz laika ziedot 
arhīva darbiem.

Apmeklētāji no citiem kontinentiem sarodas aizvien vairāk un Biezaišu mājas 
izvēršas par tādu kā ciemiņu uzņemšanas un latviešu kultūras centru. Daudzi ie-
braucēji vēlas iepazīties ar sakrātajiem materiāliem.

1989. gadā Adelaidē tiek izdots Mūzikas krātuvē savākto izdevumu Rādītājs un 
1992. gadā – Mūzikas krātuves Skaņdarbu katalogs.

Pēc Ērika nāves Margarita 1995. gadā pārved Mūzikas krātuvi uz Rīgu un nodod 
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejam, kas tagad saucas Rakstniecības un 
mūzikas muzejs.

Vēl par Ēriku Biezaiti:
* Austrālijas Latviešu Kultūras fonda valdes loceklis un Latviešu Apvienības 

Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Skaņu mākslas nozares vadītājs.
* Sniedzis referātus par komponistiem Emilu Melngaili, Emīlu Dārziņu, Alfrēdu 

Kalniņu, Jāni Mediņu un Jāni Cimzi, kā arī par latviešu kora dziesmām.

Visbeidzot apbalvojumi:
* Adelaides Latviešu biedrības atzinības raksts (1974).
* PBLA Kultūras fonda atzinības raksts (1975).
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* PBLA Kultūras fonda Kr. Barona prēmija (1979).
* 1985. gada 18. novembrī saņemta PBLA Tautas balva par nopelniem Mūzikas 

krātuves darbā.
Ēriks Biezaitis miris Adelaidē un apglabāts Ogres kapos. 

BIEZAITE MARGARITA (1921–2007)

Margarita Biezaite, dzimusi Rīgā. Viņas māte Lizete Vuse (dzimusi Vēzīte) 1916.
gadā Pēterburgā apprecas ar baltkrievu, cara armijas leitnantu Sīmani Usovu un 
revolūcijas laikā abi atbēg uz Latviju. Lai Sīmani neapcietinātu kā baltgvardu, viņš 
maina uzvārdu uz Vuss. Ģimene dzīvo Rīgā.

1935. gadā Margarita beidz Rīgas pilsētas 36. pamatskolu, bet sakarā ar tēva 
nansenista (nelatvieša – iebraucēja) pasi, Margaritu neuzņem Rīgas Skolotāju  
institūtā.

Tā paša gada augustā viņa apprecas ar Ēriku Biezaiti un 1942. gadā viņiem 
Liepājā piedzimst meita Laima. 1944. gadā Ēriku iesauc leģionā. 1945. g. nāk pa-
saulē meita Māra. Ēriks nonāk gūstekņu nometnē, bet tad, atbrīvots no gūsta, strādā 
amerikāņu darba rotā Gīzenē.

Austrālijā ģimene iebrauc 1949. gadā un izkāpj krastā Melburnā. Seko dzīve 
vairākās nometnēs, kamēr 1950. gadā viņi nopērk māju Adelaidē.

1949. gadā ar māc. Alfrēda Cinbauera (Rev. Alfred Zinnbauer) pilnvaru, Marga-
rita māca ticības mācību pamatskolās Apvienotās Ev. luterāņu baznīcas Austrālijā 
uzdevumā. 1950. gadā viņiem piedzimst dēls Austris.

1956. gadā Margarita sāk skolotājas darbu Tebartonas meiteņu vidusskolā (The-
barton Girls High School), vienlaikus studējot mākslas priekšmetus Mākslas skolā, 
kā arī Adelaides Universitātē, lai iegūtu vietējās skolotājas tiesības (Dip. Ed.). Te-
bartonas skolā Margarita iekārto arī gleznošanas darbnīcu. Tālākais darbs ved uz  
Dienvidaustrālijas Universitāti, kur viņa mākslas skolotājiem lasa lekcijas pedagoģi-
jā, vēlāk saņemot paaugstinājumu par tekstila nodaļas vadītāju un nostrādājot šai 
darbā līdz 1981. gadam.

Kad Ēriks 1994. gadā aiziet mūžībā, Margarita noorganizē Mūzikas krātuves 
pārvešanu uz Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeju Rīgā, kas šodien saucas 
Rakstniecības un mūzikas muzejs, un pati pārceļas uz Latviju 19. jūnijā.

Kā jau minēts Ērika Biezaiša biogrāfijā, Margaritai arvien vairāk iznāk iesaistīties 
Mūzikas krātuves darbā. Pirmkārt, jāsakopo viss, kas vajadzīgs Mūzikas krātuvei. 
Margarita veido albumus vokālistiem, instrumentālistiem, koriem, komponistiem, 
dziesmu svētkiem u.c., apkopojot izgriezumus no visiem pieejamiem laikrakstiem, 
un arī koncertu programmas u.c. materiālus. Viņa iekārto kartotēkas – gan kom-
ponistiem, gan hronoloģisku apskatu par visiem darbiem, kas atrodami Mūzikas 
krātuvē. Šīs kartotēkas vēlāk ir Mūzikas krātuves katalogu pamats. Pamazām arī 
Margaritai veidojas plašs arhīvs par literatūras darbiniekiem – apkopojot recenzijas 
par iespiestajiem darbiem un rakstus par autoriem. Margarita vāc materiālus arī par 
gleznotājiem, par teātri, par skolu darbiniekiem un izglītības jautājumiem. Viss tas 
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veidojas vienlaikus, jo izskatot rakstus laikrakstos, reizē ar Mūzikas krātuvei derīga-
jiem, Margarita izgriež arī visu to, kas viņu interesē – tā izveidojas viņas personīgais 
arhīvs. Tas ticis izmantots diezgan intensīvi, referātu sagatavošanai, dažādu sarīkoju-
mu programmu veidošanai un pat atsevišķu akadēmiķu diplomdarbu sagatavošanai.

Mūzikas krātuves apmeklētāji no citiem kontinentiem sarodas aizvien vairāk un 
Biezaišu mājas izvēršas par tādu kā ciemiņu uzņemšanas un latviešu kultūras centru. 
Daudzi iebraucēji vēlas iepazīties ar krātuves materiāliem un arī ar Margaritas per-
sonīgajiem arhīviem.

1989. g. Adelaidē izdod Mūzikas krātuvē savākto izdevumu Rādītāju un 1992.
gadā mākslas skolotājiem Mūzikas krātuves Skaņdarbu katalogu.

M. Biezaites nopelnu saraksts:
* Nodibina un vada sākuma gados Adelaides latviešu skolu (1950).
*Apmeklē grafikas stundas Mākslas skolā un piedalās ar saviem darbiem vairākās 

izstādēs (1962).
* Organizē un vada trīs Rakstnieku dienas – 6. RD (1965), 12. RD (1971), 15. 

RD (1975).
* 29. Austrālijas Latviešu KD Adelaidē rīcības komitejas priekšsēde (1978).
* M. Biezaite ir bijusi viena no septiņiem Mākslas muzeja (The Art Gallery of 

South Australia) padomes (Gallery Board) locekļiem (vienīgā sieviete un ārzem-
niece), kas šo iestādi apsaimnieko. Muzeja padomē viņa nostrādā 5 gadus (1978– 
1983). Darbs nav apmaksāts, bet ir goda amats.

* Sarīko savu patstāvīgo darbu skati Sidnejā (1979).
* Ilggadīga Austrālijas Latviešu Kultūras fonda darbiniece un Latviešu 

Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Kultūras daļas vadītāja.
* 1981. gadā M. Biezaite pilnībā pārņem Adelaides Latviešu muzeja vadīšanu, 

vāc eksponātus, veido sarakstus un kartotēkas.
1995. gadā viņa muzeju pārkārto un daļu eksponātu aizved muzejiem Rīgā.
* M. Biezaite izdod savu sastādīto tautas dziesmu leksikas skaidrojošo vārdnīcu 

Atslēdziņa (1986).
* Rakstījusi periodikā par mākslas un teātra jautājumiem laikrakstā Austrālijas 

Latvietis un LaRA’s lapa.
* Vairākus gadus vadījusi Bērnu vasaras nometnes, Jaunatnes kursus un Starp-

kursus, kas palīdz latviešu jauniešiem apgūt gan valodu, gan plašākas zināšanas par 
Latviju.

* Piedalījusies Vasaras vidusskolas darbā, kā arī vadījusi seminārus vecākiem, 
kas vēlas uzlabot savu latviešu valodu.

* Darbojusies Adelaides Flindersa universitātes Latviešu valodas eksaminācijas 
komitejā, izstrādājot latviešu valodas – literatūras eksaminācijas lapas un labojot 
kandidātu darbus.

* Paklausot LAAJ lūgumam pie M. Biezaites rakstīt par notikušajām KD (1971–
1990) grāmatu, tā iznāk 1995. gadā ar nosaukumu Latviešu Kultūras dienas Austrāli-
jā 1971–1990, LAAJ izdevumā. 
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Organizācijas:
* LaRAs biedre.
* Izdevuma Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē padomes locekle.
* Dienvidaustrālijas mākslinieku (SA Royal Society of Arts) biedre.
* Dienvidaustrālijas mākslas muzeja padomes locekle (Board member) (1978– 

1983).
* Austrālijas–Latvijas biedrības Goda biedre (1997).
* Rīgas Latviešu biedrības biedre (1997).
* Partijas Jaunais laiks biedre (2006).

Apbalvojumi:
* Pateicības raksti par atbalstu un palīdzību gaidu un skautu organizācijas darbā 

(1975; 1983; 1986).
* Adelaides latviešu biedrības atzinības raksts par darbu latviešu skolā (1975).
* Adelaides Latviešu skolas atzinības raksts (1989).
* Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas atzinības raksts par nopelniem sabiedriskā 

un kultūras darbā. (1991)
* LAAJ atzinības raksts par izciliem nopelniem mākslas un kultūras laukā (1992).
* LAAJ pateicības raksts par veikto darbu kultūras un izglītības laukā. (1996)
* Piešķirts un Rīgā pasniegts Trīs zvaigžņu ordenis (IV šķira, virsnieces pakāpē) 

par sabiedrisko un kultūras darbu Latvijas labā (1998).

Margarita Biezaite mirusi Rīgā 2007. gada 19. novembrī un apglabāta Ogres  
kapos.

DOMBROVSKIS PĒTERIS (1945–1996)

Es te gribētu arī minēt izcilo fotogrāfu, ainavistu Pēteri Dombrovski.
Latviešu izcelsmes austrāliešu fotogrāfs plašāk pazīstams ar savām Tasmānijas 

pavalsts ainavām, 1977. g. nodibinājis West Wind Press un sācis publicēt ainavas 
no savas kolekcijas ar trāpīgiem komentāriem. 2003. g. bijis vienīgais Austrālijas 
fotogrāfs, kurš uzņemts Starptautiskajā fotogrāfijas slavas zālē.

DUNSDORFS EDGARS (1904–2002)

Prof. Edgars Dunsdorfs, skautu kustībā dēvēts par Duncīti, ir pats ražīgākais Lat-
vijas vēsturnieks, 59 grāmatu un neskaitāmu rakstu autors. Dzīvodams Melburnā, 
viņš rediģē un izdod zinātnisko rakstu krājumu Archīvs (1960–1993). Viņu uzska-
ta par daudzpusīgāko un kritiskāko latviešu vēsturnieku, kas savos darbos aptvēris 
dažādus tematus un laikmetus. Monogrāfijas Latvijas vēsture 1500–1600, Latvijas 
vēsture 1600–1710 un Latvijas vēsture 1710–1800 autors. 

Latvijas Vēstures Institūta goda biedrs, no 1990. g. Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis. 1995. gadā LZA viņam piešķir savu augstāko apbalvojumu — Lielo 
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medaļu. Ed. Dunsdorfs ir arī Tautas balvas laureāts un TzO virsnieks. Viņa dzīves 
biedre Lilija vada Melburnas latviešu biblioteku līdz savai aiziešanai Viņsaulē.

SPOĢE-ERDMANE VIJA (1939)

Vija Spoģe-Erdmane (pavārds – Cimdiņš), dz. 1939. gadā, ir viena no izcilā-
kajām latviešu teātra dekoratorēm Austrālijā. Beigusi Sidnejas Nacionālo mākslas 
skolu, ar A.S.T.C. grad, (pirmās šķiras Goda diplomu un atzinības medaļu. Pēc tam 
strādājusi kā galvenā māksliniece vienā no Sidnejas audumu firmām. Piedaloties 
Textile Design Award izstādēs laikā no 1962.–1965. gadam, izpelnījusies vairākas 
godalgas. Savus darbus izstādījusi arī ārzemēs No 1962.–1970. gadam strādājusi kā 
mācības spēks Nacionālajā mākslas skolā Sidnejā un papildinājusies grafikā Jaun-
dienvidvelsas Universitātes Post-Graduate Design kursā. Pēc tam sākusi strādāt kā 
dekoratore. Zīmējusi dekorāciju metus Sidnejas Vīnes teātrim.

No 1960. gada Sidnejas latviešu teātrim devusi 17 lugām dekoratīvo ietērpu un 
kostīmu zīmējumus.

Par Raiņa Indulis un Ārija, un Spēlēju, dancoju dekorācijām un tērpiem 1963. 
un 1966. gadā saņēmusi Raiņa un Aspazijas fonda balvu. Vairākkārt apbalvota arī 
latviešu un austrāliešu teātru festivālos.

Daudzkārt piedalījusies (Fennel L.T.G.) latviešu grupu un KD izstādēs, kur arī 
vairākkārt godalgota. Sarīkotas 6 patstāvīgas skates Sidnejas LN. Vija aktīvi piedalī-
jusies arī austrāliešu mākslas dzīvē, sniedzot priekšlasījumus un demonstrējumus, 
vadot seminārus, izvērtējot izstādes, mācot mākslas priekšmetus privātskolās.

DR. FENNEL TREVOR GART (1940)

Dr. T. G. Fenell, dzimis 1940. g. Dienvidaustrālijā. Studējis Parīzē franču  
valodu un literatūru. Viņa pirmais raksts latviešu valodā Latviešu gramatika un cit-
tautu autors parādās 1968. gadā. Kopā ar H. Gelsenu sagatavojis latviešu valodas 
mācību grāmatu 3 sējumos – A grammar of modern Latvian, kas vienlaikus lieto-
jama arī kā gramatika. Viņš sagatavojis arī vidusskolas izlaiduma klases skolēnus 
eksāmeniem latviešu valodā. Apbalvots ar Tzo virsnieka pakāpē.

GULBERGS KĀRLIS (1923)

Gulbergs Kārlis, dzimis 1923. g. Viens no SLT pamatlicējiem, aktieris, režisors, 
Precējies ar bijušo Nacionālā teātra aktrisi Litu Zemgali. Aktieru mākslu apguvis 
pašmācības ceļā. Par nopelniem saņēmis prēmijas un atzinības rakstus.

KRŪMIŅŠ BRUNO

Visaugstāk pa polītiskajām kāpnēm ir uzkāpis Bruno Krūmiņš. Dienvidaustrāli-
jas gubernatore Mādžorija Džeksone (Majory Jackson) bieži vien nav bijusi pie la-
bas veselības, un tā viņa pienākumos bijis atklāt Parlamentu, pieņemt Anzaku parādi, 
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nolikt neskaitāmus vainagus pie pieminekļiem utt.
Kopā ar Kasparu Svenni 1975. g. iesākuši Adelaides Latviešu Radio Stundu. Bi-

jis Adelaides Latviešu biedribas priekšnieks 30 gadus. Viens no Dienvidaustrālijas  
Etnisko grupu (Ethnic Communities Council) dibinātājiem 1975. g., vēlākais 
priekšsēdis (1988–1992). Bijis arī LAAJ priekšsēdis, PBLA valdes loceklis un Lat-
viešu ev. lut. draudzes priekšnieks.

MIROVICS IVARS (1932)

Dzimis 1932. g. 7. jūlijā Rīgā. 1944. g. ar māti un māsu devies bēgļu gaitās uz 
Vāciju, no kurienes pēc 5 dažādās bēgļu nometnēs pavadītiem gadiem viņi 1949. g. 
beigās emigrē uz Austrāliju. Tur, strādādams dažādos darbos, pašmācības ceļā Ivars 
noliek ģimnāzijas beigšanas pārbaudījumus un tiek uzņemts Melburnas universitātes 
inženieru fakultātē, mehānikas nozarē un nododas pilna laika studijām mehānikas 
nozarē ar valsts stipendijas atbalstu.

Pēc universitātes beigšanas 1962. gadā viņš sāk strādāt ICI – vienā no lielāka- 
jiem ķimikāliju ražotājiem pasaulē. Tur viņš uzdien par galveno mehānisko inženieri 
globālā mērogā un nostrādā līdz 1997. gadam. Pēc pensijas izpelnīšanas pie ICI, viņš 
vēl piecus gadus nostrādā kā inženieris-konsultants līdz savai 70. dzimšanas dienai. 
Viņš aktīvi darbojos Austrālijas Nacionālo Standartu paneļdiskusijās, modernizējot 
inženieru standartus.

Neskatoties uz daudziem ārzemju braucieniem un īslaicīgiem darba komandē-
jumiem, Ivara pastāvīgā dzīves vieta ir Melburna, kur viņš ņem aktīvu, nepārtrauktu 
dalību latviešu sabiedrībā, sevišķi drāmas laukā.

Viņš sāk savas skatuves gaitas 1954. gadā, Melburnas latviešu teātrī (MLT),  
V. Štāla režijās (MLT), vairākkārt būdams arī teātra valdes priekšsēdētājs. 1970. 
gados viņš pievienojas Melburnas latviešu operešu (MOA) ansamblim, uzstā-
joties gan dziedamās, gan runājamās lomās – gan sastāvot valdē, gan būdams val-
des priekšsēdis. Kad Melburnas latviešu teātris un operete izbeidz darbību, viņš 
pievienojas Austrālijas latviešu teātrim (ALT), kur kalpo daudzus gadus kā valdes 
priekšsēdis, un vairāku latviešu teātru festivālu organizētājs.

Pa visiem šiem gadiem nospēlētas ap 75 lielākas lomas; piedevām vēl bijušas 
neskaitāmas mazākas uzstāšanās, atbalstot daudzu organizāciju sarīkojumus un 
skatuves pasākumus, kā arī sarakstot uzvedamus skečus un īsākas ludziņas. Laiks 
tiek ziedots arī jaunatnes audzināšanas darbam piecus gadus vadot bērnu vasaras 
nometni Melburnās Sprīdīšos.

2004. g. viņš vada Austrālijas latviešu 50. Kultūras dienas Melburnā. 2006. g. 
viņš uzņemas LAA JZ Kultūras fonda priekšsēža amatu.

Ivars sakārtojis arī rakstu krājumu Austrālijas latviešu teātra 35 gadi.
Aizmirsts nav arī sports. Vairākkārt izcīnīts Austrālijas latviešu meistara tituls 

novusā. Ivars sarakstījis grāmatu Novusa spēles māka un tehnika par spēles tehnis-
kajiem aspektiem. Izdota 2004. gadā Melburnā un gadu vēlāk Rīgā (Avots). Grāmata 
uzrakstīta latviešu un angļu valodā. Pēdējos desmit gados, kā pats saka, piesūtījis 
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pa rakstiņam Austrālijas latviešu avīzēm, galvenokārt pievēršot uzmanību latviešu 
tautas un tās valodas izdzīvošanai. Es ar Ivaru Mirovicu iepazinos Vācijas DP no-
metnē. Mana draudzība ar Mirovica ģimeni turpinājās arī Austrālijā. Viņš bija mans 
brūtganbrālis, kad es Sidnejā iepeldēju laulības ostā.

Kas vēl? Precējies ar Ausmu Dulmani. Ģimenē 2 meitas.
Arī Ausmas ģimenē ir Austrālijas mērogā ievērojams vārds. Tas ir viņas tēvs 

Voldemārs Dulmanis (1908–1989) – redaktors, žurnālsts, reportieris, publicists. 
Pēckara Vācijā izdevis žurnālu Nedēļas Apskats, Austrālijas latviešu gadskārtējo 
Kultūras dienu ierosinātājs, bijis priekšsēdis 3. KD rīcības komitejai. Darbojies kā 
reportieris pie Brīvās Pasaules Radio latviešu programmas sagatavošanas, sakopojis 
un izdevis grāmatu Latviešu Kultūras Dienas Austrālijā 1951–1970.

NĀGELS GUNĀRS (1952)

Es ar Gunāru pirmo reiz iepazinos 3x3 nometnē, Melburnā. Viņa tēvs, cik at-
ceros, bija fotogrāfs. Tad vēl tikāmies 1983. gadā Rīgā kādā patumšā ieliņā. Šodien 
Gunārs ir Okupācijas muzeja direktors. Te būs par viņu kas vairāk.

Gunārs Nāgels dzimis 1952. gadā Melburnā, apmeklējis Melburnas Latviešu bie-
drības (MLB) Daugavas skolu, Latviešu vidusskolu, bijis mazskautos un skautos un 
piedalījies latviešu sabiedrības darbā.

Augstāko izglītību ieguvis Monaša (Monash) Universitātē Melburnā. 1974. gadā 
saņēmis Zinātnes bakalaura grādu ar uzslavu (BSc (Hons)), un 1979. gadā doktora 
grādu (Ph D) Zinātnes fakultātes Matemātikas departamentā. Strādājis akadēmiskajā 
laukā matemātikas docenta darbu Melburnas Universitātē u.c.

Bijis Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) Melburnas nodaļas 
(1980./81.) un Centrālās valdes (1981./82.) priekšsēdis.

Piedalījies pirmā Austrālijas 3x3 nometnē Kanberā 1983. gadā, un darbojies 3x3 
padomē. Vairākkārt referējis un vadījis darba grupas LJAA kongresos, VLJK un 3x3 
nometnēs un saietos. Mācījis Latvijas vēsturi Latviešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.

Dziedājis MLB Rotas korī pirmos Pasaules Brīvo latviešu Dziesmu svētkos 
Gotlandē. Bijis viens no kora Daina dibinātājiem. Dibinājis un vadījis Melburnas 
Etnogrāfisko mūzikas ansambli (Mēmais), kurš uzstājies Pasaules Brīvo latviešu 
Dziesmu svētkos Minsterē 1987. gadā. Piedalījies daudzās Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienās.

No 1980. līdz 1987. gadam regulāri vadījis latviešu radio raidījumus valsts 3EA 
raidītājā Melburnā. 1987. gadā vairākus mēnešus strādājis kā žurnālists Eiropas lat-
viešu organizāciju laikrakstā Brīvā Latvija Minsterē.

No 1988. līdz 1996. gadam strādājis Minhenes latviešu informātikas uzņēmumā 
Infologistik GmbH.

Sniedzis vieslekcijas Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijas Ciet-
vielu fizikas institūtā.

No 1999.– 2003. g. strādājis Rijadas Bankā Saūdu Arābijā, pēdējos gados kā 
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palīg-viceprezidents (Assistant vice President) Datoru pakalpojumu departamentā, 
pārraugot un apmācot projektu vadītājus.

No 2008. g. janv. – privātā laikraksta Latvietis redaktors. Latvietis ir Austrālijas 
pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē.

G. Nāgels pašlaik ir Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
preses nozares vadītājs, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) preses 
nozares vadītājs.

Akadēmiskās vienības Auseklis biedrs. Precējies ar mākslinieci Ilzi Šēnber-
gu-Nāgelu.

Pašlaik (2019) viņš ir Okupācijas muzeja direktors.

PURVINSKIS JĀNIS

Ja meklējam pertieti ar daudziem talantiem, tad jāapstājas pie Jāņa Purvinska – 
patreizējā LV goda konsula Rietumaustrālijā, kas savā laikā bijis aktieris, režisors, 
tulkotājs, autors, žurnālists, LAAJ vicepriekšsēdis, Pertas latv. biedrības valdes 
priekšsēdis, kora diriģents, K!K! seniors.

Pēc ierašanās Austrālijā izmācījies un strādājis par motormehāniķi, tad 11 gadus 
RAAF (Karaliskajos Austrālijas gaisa spēkos), izmācījies par skolotāju, turpinājis 
studijas, kuras beidzis ar bakalaura (Bachelor of Arts) grādu. Sarakstījis un publicējis 
grāmatas Life of a D.P. (2005) un The Other End Of the World (2009), Nevis slinkojot 
un pūstot (2016).

Arī Jāņa dzīvē karš ir atstājis vēl neaizbērtas pēdas. Uzlidojumā viņa ciematam 
sabiedroto lidmašīnas, līdz ar 12 citiem iedzīvotājiem, nogalina Jāņa vecāko brāli 
Mamertu un nāvīgi ievaino māti, kas pēc 12 dienām slimnīcā nomirst. Ģimenē paliek 
2 māsas un 9 gadīgais Jānis, tagad jaunais ģimenes galva. Un notiek brīnums! Tūlīt 
pēc traģiskā notikuma ciemata ierodas̄ tēvs Matīss. Viņš gan savu dzīves draugu 
vairs nesatiek, jo viņa tikko slimnīcā mirusi.

Jā, Matīsa ierašanās kritiskajā laikā liekas brīnumaina. Viņš nav zinājis, kur viņa 
ģimene Vācijā atrodas, bet Ulda Siliņa vēlākā skolas biedra Andreja Nadziņa māsa 
sarakstījusies ar kādu no Matīsa dienesta biedriem un minējusi, ka viņa dzīvo kādā 
vācu ciematā kopā ar Purvinska ģimeni. Tiek palienēts pajūgs un māti pārved no 
slimnīcas mājās. Nogalinātie ir jau apglabāti kopējā kapā vietējā kapsētā. Kad noga-
linātie guldināti kopējā kapā, Jānis iegaumējis, kur nolikts brālis. Par laimi tieši tai 
kapa malā, kam blakus vēlāk tiek izrakts māmiņas kaps.

Tā nu mēs ar tēvu tai naktī pirms māmiņas bērēm, kā kapu zagļi, Mamer-
tu izrakām no kapa, atceras Jānis, ietinām pelēkā armijas segā un ielaidām mūsu 
māmiņas kapā. Tad brālītim uzbērām smiltis, lai neviens neredz segu, un nākamā 
dienā bērēs uzguldījām viņam virsū mūsu māmiņu. Tā viņi tagad atdusās, kaut svešā 
zemē, tomēr kopā.

Arī Andreja māsa tiek uzlidojumā nogalināta, bet ar to vēl veco Nadziņu bēdas 
nav galā. Viņi emigrē uz Maroku, kur Andreju nogalina kādā ielu demonstrācijā.
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PRIEDKALNS JĀNIS (1934)

Arī ziņas par J. Priedkalnu nav izsmeļošas. Dzimis 1934. gadā. Vispirms pavisam 
sensacionāla vēsts – Himalaju uzvarētājs! Lieki teikt, ka Himalaja kalni nav Gaiziņš. 
Bijis divas reizes precējies. Sešu bērnu tēvs.

Histologs un embriologs. Saņemto zinātnisko grādu sarakstā ir vesela rinda, tāpat 
liels skaits universitāšu. Bijis Latvijas sūtnis pie Apvienotajām nācijām. Bijis LAA 
JZ KF un Austrālijas latviešu KF priekšsēdis. Vasaras vidusskolas skoltājs. 6. Saei-
mas deputāts. 2000. gados viņš ir Adelaides ev. lut. prāvests.

J. Priedkalns izdevis grāmatu Izcilības spēks. Minēts tikai redaktors, autors nav 
minēts. Acīmredzot, tas ir pats Priedkalns.

PUTNIŅŠ ALDIS (1951)

Aldis Putniņš dzimis Melburnā, 1951. gadā. Viņam ir PhD grāds un citas kva- 
lifikācijas psiholoģijā no vairākām universitātēm. Strādājis vairāk nekā 30 gadus kā 
klīniskais psihologs, kur viņam pieder vadošā loma šajā laukā. Sniedzis priekšlasīju-
mus Latvijas universitātē un publicējis pirmo Psiholoģijas vārdnīcu latviešu valodā 
(Angļu-latvju psiholoģijas vārdnīca, 1984) un kopš 2003. g. sadarbojies ar izdevē- 
jiem pie The Baltic Journal of Psychology izdošanas. Publicētās grāmatas: Latvians 
in Australa: alienation and assimilation (1981), kā arī The Baltic peoples in Aus-
tralia (1986) un ar daļēju kopdarbu pie The Australian people (1988). Vēl iznākušas 
grāmatas: Veclatviešu organizācijas Austrālijā 1913–1948 (1987), kā arī Putniņa 
redakcijā Early Latvian Settlers in Australia.

A. Putniņš bijis LAA JZ valdes loceklis (kur spēlējis nozīmīgu lomu, lai panāk-
tu, ka Austālija tiek iekļauta dubultpilsonības sarakstā), LAAJZ Kultūras fonda 
priekšsēdis, PBLA valdes loceklis, Latvijas Diasporas un migrācijas pētījumu centra 
konsultatīvās padomes loceklis. Tagad pensionējies.

INDULIS ŠTERNS (1918–2015)

Bijušais sidnejietis Indulis Šterns pēc studijām Latvijas universitātē izglītību 
turpinājis ASV. Publicējis ap 70 zinātnisku darbu, to starpā divas monogrāfijas – 
Latvijas vēsture 1180–1290 un 1590–1500. Saņēmis Arveda Švābes balvu. Viņš bija 
Latvijas zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis.

SVEILIS IMANTS (1920–2000)

Sekojot K. Ulmaņa aicinājumam doties uz Latgali latgalīšiem kultūru nest, arī 
Sveiļa ģimene pārceļas 1921. g. no Liepājas uz Daugavpili, kur Imanta tēvs strādā 
par aktieri. Imants beidz 1. Daugavpils ģimnāziju, dzied skolas dubultkvartetā. Viņa 
Daugavpils atmiņas iekļautas grāmatā Vakardiena uzrunā šodienu. Viņa tēvs jau agri 
dodas pašnāvībā. 1940. gadā viņš iesaistās kā brīvprātīgais teātra darbā un raksta 
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laikrakstam Daugavpils Vēstnesis par kultūras un mākslas jautājumiem. Veselības 
traucējumu dēļ iesaukums viņam iet garām. Sidnejā viņš nonāk ar dzīvesbiedri un 
meitu Ritu. 1950. gados viņš iesastās SLT darbā kā režisors, ir ilggadīgs SLT val-
des priekšsēdis, vairākus gadus bijis arī Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis. Par 
Raiņa Indulis un Ārija, un Spēlēju dancoju inscinējumu 1963. un 1966. g. saņēmis 
Raiņa un Aspazijas fonda balvu.

Blakus intensīvam darbam nav trūcis arī komisku brīžu.
U. Siliņš atceras, ka, tiekoties ar sagaidītājiem kaut kur Amerikas Rietumkrastā, 

viens no viņiem uzrunājis Imantu. sakot:
– Vai jūs esat tas Sveilis?
– Kurš tad?
– Nu vai jūs esat tas Sveilis vai tam Sveilim brālis?
Vēl jāmin, ka Imants no krievu valodas pārtulkojis Staņislavska režijas mācību. 

1969. g. I. Sveilim piešķirta PBLA Goda balva

TILLERS IMANTS (1950)

Imants Tillers, viens no bijušajiem Stratfildas sestdienas skolas skolniekiem, ir 
šodien viens no pasaules izcilākajiem gleznotājiem.

Dzimis 1950. g. Sidnejā, viņš studē arhitektūru Sidnejas universitātē, ko 1973.
gadā beidz kā B.Sc (Arch.) ar uzslavu (Hons) un universitātes medaļu.

Kopš 1977. gada vairākus gadus Tillers strādā kā lektors Sidnejas mākslas 
koledžā.

Jau kopš agrīnām jaunības dienām Tillers piedalās priekšpilsētu un Contempo-
rary Art Society izstādēs, kur izpelnās Hunter Douglas godalgu.

Kopš 1969. gadā viņš vēl kā students ņēmis dalību dažādos projektos un repre- 
zentē Austrāliju svarīgās internacionālās izstādēs kā San Paulo Bienal 1975. gadā, 
Documenta un 42nd Venice Biennal – 1982. gadā. 1978. gadā viņš saņem Visal Arts 
board atzinības balvu.

Tillers sanēmis lielu skaitu atzinības balvas un pasūtījumus (commissions), kā 
Osaka Triennale Prize (zeltā – 1993. g., bronzā – 1996. g. un sudrabā – 2001. g.),  
Inaugural Beijing International Art Biennale godalgu par izcilību – 2003. g. un 
Wynne godalgu – 2012. un 2013. g. Tajā pašā gadā viņš ir starp Archibald Prize 
finālistiem. Te jāpiezīmē, ka 1990. gadā Osaka Triennale sacensībās Osakā piedalī-
jās 29,000 gleznotāju no 81 valsts!

No 1973. g. līdz 1978. g. sarīkojis 5 patstāvīgas izstādes un no 1972.–1979. g. 
piedalījies grupu izstādēs 15 reizes.

Galvenie pasūtījumi: Federation Pavilion Centennial parkā (1985–1987), 
Founding Donors portreti, Museum of Contemporary Art, Sidnejā (1991) un divas 
skulptūras Sidnejas Olimpiskajam parkam (2002)

2015. g. Tillers saņem pasūtījumu no Australian War Memorial piemiņas 
gobelēnam 100 gadu Pirmā pasaules kara atcerei.

Kopš 2001. g. Tillers ir Art Gallery of NSW pilnvarotais (trustee). 2005. g. Jaunā 
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Dienvidvelsas universitāte viņam piešķir Doctor of Letters honoris causa par ilgu un 
izcilu ieguldījumu mākslā.

I. Tillera darbi ir pieietami katrā Austrālijas pavalsts gleznu galerijā un reģionālās 
galerijās. Internacionāli izstādījies Metropolitan Museum of Art, Rīgā. The Pori Art 
Museum Somijā, Auckland Art Galery, Toi o Tmaki Jaunzēlandē un citur.

Tillers īsu laiku dzīvo Parīzē un apmeklē arī savu vecāku dzimteni Latviju. Tomēr 
piedalīties latviešu sabiedriskajā dzīvē nepietiek laika.

VOITKUNS EDUARDS (Edžus) (1924–972)

Man, diemžēl, nav pieejami visi dati, un tie paši ir robu robiem. Edžus ir viens 
no adelaidiešiem, kura ierosmē dibināta speciāla komisija Adelaides latviešu nama 
iegādei 1954. g. Tāpat viņš rūpējas par bibliotēkas ierīkošanu. Viņš arī ir daudz-
kārtējs LAA JZ valdes priekšsēdis. E. Voitkuns no mums šķīrās nelaikā. Iemesls –  
ķīmiskā audumu krāsošanas firma, kas viņu nelaikā aizsūtīja uz Viņsauli. Par nopel-
niem viņa dzīvesbiedre saņēma TzO kavaliera pakāpē.

ZARIŅŠ ALEKSANDRS ARVIDS

A. Zariņš dzimis 1918. gada 18. novembrī un tas jau vien padara šo izcilo cil-
vēku par neparastu. Maizes darbā Strādājis Sidnejas atomlaboratotrijā. Laikraksta 
Austrālijas Latvietis redaktors. Savus sacerējumus viņš paraksta ar pseidonīmu Bu-
merangs. Publicējis grāmatu Mārtiņš Zīverts Austrālijā. Lai izdotu M. Zīverta lugas, 
Viņš nodibina lugas izdošanas komiteju, kuru rindās ir arī izdevējs M. Eglītis un 
mecenāts A. Bērziņš.

Grāmatu Bites un bumerangs: latvieši 5. kontinentā. Žurnālista rakstu izlase. 
(LaRas grāmatu klubs, 1989)

ZEMĪTIS JURIS (1932)
 
Juris Zemītis dzimis 1932. gadā, savas teātrnieka gaitas sācis reizē ar U. Siliņu. 

Darba dēļ viņš pārceļas uz Melburnu un vairs regulāri teātra uzvedumos nepiedalās, 
kamēr atgriežas SLT. Zemītis un Siliņš abi gūst ievērību kā programmas pieteicē-
ji-konferensjē Kultūras dienu Raibajos vakaros. Presē viņi dēvēti par meistar- 
komediantiem.

U. Siliņš stāsta, kā viņi gatavojušies Raibajiem vakariem: Mums bija plāns A un 
plāns B. Mēs pāris stundas sīki analizējām smieklu avotus, apsvērām arī izgāšanos 
(plāns B). Līdz tam gan nekad nenonācām. Kas tā ir par varenu sajūtu, kad tev ir 
1000 cilvēku zālē, kas smej pilnā rīklē.

ZUSTERS REINIS (1918–1999)

Reinis dzimis Odesā, Krievijā. Tehnisko izglītību ieguvis Rīgas pilsētas  



657

tehnikumā. Iesaukts leģionā. Vācijā studējis mākslas virzzienus pašmācības ceļā.
Austrālijā strādājis kādā lielā arhitektu firmā kā galvenais projektētājs.
Zusters aktīvi piedalījies arī latviešu sabiedriskā dzīvē. Pēc viņa meta uzcelta 

Sidnejas latviešu nama zāle un piebūves. Papildinājies divus gadus Nacionālās māk-
slas skolas vakara kursā. Studiju nolūkos apceļojis pasauli. Piedalījies grupu izstādēs 
Austrālijā, Parīzē un ASV. No 1961–1978. g. sarīkojis 15 patstāvīgas izstādes.

Pēdējos mūža gados viņš inspirāciju smēlies no savas pēdējās dzīves vietas Zilos 
kalnos (Blue Mountains). Kādā publikācijā par R. Zusteru rakstīts: Mākslinieks ticē-
ja ka panākumiem bagātam gleznotājam vajadzīgi 4 pamatelementi: a) labas drāfts-
meņa spējas un to pielietošana, b) plānošana (design), c) prasme un d) spēja radīt ko 
jaunu.

Privātā dzīvē viņam bijušas trīs dzīvesbiedres un meita no pirmās laulības. Krust-
tēvs – Andrejs Eglītis.

Reinis Zusters ir pasaules līmenī viens no ievērojamākiem gleznotājiem Austrāli-
jā. Viņa darbi ir redzami daudzās publiskās un privātās kolekcijās. Reinis ir izpel-
nījies apskaužami daudz godalgu Austrālijā, ASV un visbeidzot Japānā, kur viņš 
ieguva Bronzas godalgu 1990. gada Osaka Triennale sacensībās. 1959. g. viņš iegūst 
ar savu portretu ievērojamo Wynne godalgu.

1994. gadā viņam piešķir Austrālijas medāli (O.A.M – Order of Australia).
Reiz viņš mani ar kolēģi Juri Zemīti ieaicināja pie sevis un teica: Jūs, veči, esat 

man tik daudz devuši, ka gribu Jums ko dot pretīm, un ļāva mums katram izvēlēties 
dāvanai vienu gleznu.

LITERĀTI

Apstāsimies uz brīdi literātu stūrītī pie feļetoniem. Neesam jau daudz tādi špās-
fogeļi. Ja gribat skaitīt, pietiek ar vienas rokas pirkstiem: Mets Metums (Zigurds 
Bārda), U. Siliņš un Pauls Purkalītis (Prof. Adarjānis Asparāgs). Vēl ar humoristisko 
dzeju nodarbojas K. Reintāls. Publicējis dzejoļu krājumu Kailie krasti. Atradu sa-
vos materiālos anarhistu apvienības Jaungvinejā apkārtrakstu Vīns un nitroglicerīns, 
domāts kutūrai, piensaimniecībai, politikai, erotikai, kooperācijai un personīgai 
higēnai. Redaktors Jānis Briesmīgais. (Ivars Brēdlihs).

Man patīk pantiņš, ko rakstījis Jānis Dimants Rīgā.
Labas uzvedības paraugi:

Braucam. Visiem acis fiksē
Blondo feju platās biksēs.
Vietu nav, bet priekšā jūdzes.
Pieceļos un saku: “Lūdzu!”
Nesēžas, bet stāv kā štrauss,
Tikai pieliecas pie auss:
“Thank you, vecīt!” nočukst balss,
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“Es nav lēdī, es ir čals!”

Savā laikā Elgai Rodzei-Ķīselei iznāca dzeju krājums Ilgu laiva. Cik atceros, tad 
daudzos dzejoļos dominēja melna krāsa, par ko Eduards Silkalns bija uzrakstījis tādu 
pamelnu kritiku, lieki teikt, ka Elga nebija sajūsmināta. Kā kaut ko tādu Sidnejas 
Kaleidoskops nevarētu atstāt bez ievērības!

 
Melni ūdeņi un viļņi,
Debess melns un kāpu cilņi,
Melna laiva, melna stūre,
Motors melns un melna būra.
Melnas ķīvītes un pīles, 
Melnas, melnas ūdens dzīles.
Ilgu laiva iepeld niedrās –
Kaut man Silkalns būtu biedros,
Kaut viņš pāri malai līktu,
Pļuņkš! Un ļur-ļur sāktu slīkt!
Eduard, kur esi? – saukšu,
Bet šis nenāks vairs uz augšu,
Tukšs un kluss, kā milzīgs vakums,
Šim būs gals, bet man būs sākums.

Mums ir bijusi viena otra interesanta publikācija ar īpatnējiem nosaukumiem, 
kas iznākušas pa TF laiku, kā Mutes brūķis, Čuksti, Kazragciema Vēstis. Īss citāts no 
Kazragciema Vēstīm:

Kā kādreiz dzimtenē, kad māte katru sestdienu cepa karašas, 
Tā arī mums Kazragā ir savas stingras tradicijas un paražas.
Piemēram, vai tas Teātru Festivāls, Rakstniekdienas, Kultūrdienas,
vai divmēnešu atceres jubileja kādi sekcijai, 
Vai kādam kultūras darbonim precas meita Lavīze,
Klauverts un Siliņš notikumam par godu izdod avīzi.

1990. gadā Ivars ar A. Dubavu sastādījuši un izdevuši Latviešu valodas žargona 
vārdnīcu. Tā vairākkārt izdota arī Latvijā (Izdevniecība Avots).

***

Nu, ja jau ir runa par literātiem, tad būtu jāpastāsta par Austrālijas latviešu presi 
– Austrālijas Latvieti, kas piederēja Ed. Dēliņa ģimenei.

Īpašnieki ir daudzkārt mainījušies, bet nosaukums palicis. Tikai 1990. gadu 
beigās iznāca jauns, šinī gadījumā tīmekļa laikraksts – Latvietis. Redaktors ir Gunārs 
Nāgels.
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Sākotnēji redakcijas kolēģijā bija Arnolds Šmits, Zigurds Bārda, Sp. Klauverts, 
vēlāk Aleksandrs Zariņš. Visām biedrībām bija savs mēnešraksts. Sidnejai tāds bija 
Ritums. Adelaidiešiem bija savs sporta žurnālists Gunārs Bērzzariņš, kas publicēja 
reportāžas angliski. Katrā pilsētā bija recenzenti, kas ar kritisku aci sekoja teātra 
izrādēm, koncertiem u.c. Piemēram, viena no tādām bija Ņina Luce, kas no sākuma 
rakstīja Austrālijas Latvietim un vēlāk Londonas latv. avīzei. 1950. gados A. Priedītis 
izdeva avīzi Pasaule, bet tā drīz bankrotēja. Darbojas Mintauta Eglīša Salas apgāds. 
A. Priedītis ir sakopojis un izdevis grāmatu par mūsu dzīvi sākuma gados.

Par M. Zīverta lugu publicēšanu savā laikā gādāja A. Zariņš. Lai izdotu  
M. Zīverta lugas, viņš nodibina lugas izdošanas komiteju. Zariņš publicējis arī grāma-
tu Mārtiņa Zīverta pasaulē. Savus sacerējumus viņš paraksta kā Bumerangs. Vēl  
A. Zariņš publicējis grāmatu Bites un bumerangs: latvieši 5. kontinentā. Žurnālista 
rakstu izlase (LaRas grāmatu klubs,1989).

1982. gadā iznāk A. Bērziņa sakopotā SLB vēsture – Sidnejas Latviešu biedrība 
trīsdesmit gados 1952–82.

Vēl būtu jāpiemin, ka A. Priedīša redakcijā iznākusi grāmata Latvieši Austrālijā 
(1951). Vērtīgs informācijas avots ir grāmata Latviešu Kultūras dienas Austrālijā, 
1951–1970, redaktors V. Dulmanis. Vēl būtu jāmin Klauverta piemiņas grāmata Spo-
dris Klauverts. No žurnāliem jāmin Lidijas un Sergeja Bekļešova daiļamatniecības 
žurnālu Senču mantojums. Abi Bekļešovi ir redaktori. Izdevējs – Latviešu Daiļamat-
niecības apvienība 1983. g.

Daiļliteratūras grāmatas ir visvairāk nākušas no Lūcijas Felsbergas-Bērziņas 
spalvas.

1984. gadā Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas un Sidnejas Latviešu bie-
drības apgādā ir iznākušas 17 daiļdarbu sērijas grāmatas.

Es esmu līdzstrādnieks avīzēm Austrālijas Latvietis, Pasaule, Latvietis, Jaunā 
Gaita, Latvija, Laiks, žurnāliem Pa dejas ceļu, Tilts, Jaunā Gaita, Rūgtais Apīnis 
u.c.

ORGANIZĀCIJAS

JUMTA ORGANIZĀCIJAS

AUSTRĀLIJĀ

* Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA JZ) Austrālijā un Jaunzēlandē
* Austrālijas Latviešu Kultūras fonds
* Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopa
* Austrālijas Latviešu Inženieru biedrība ārzemēs
* Virsnieku apvienība ar nodaļām Sidnejā, Melburnā un Adelaidē
* Austrālijas Latviešu Sporta apvienība
* Austrālijas Latviešu teātra apvienība ar padomēm pavalstīs
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* Daugavas Vanagi ar nodaļām Kanberā, Northamā, Pertā, Sidnejā un Tasmānijā
* Veco Ļaužu Aprūpes grupa Laima
* Latviešu katoļu b-ba Austrālijā ar sēdekli Sidnejā un nodaļām Adelaidē un Mel-

burnā. Vad. E. Locāns
* 3x3 apvienība Austrālijā
* Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības kamera Austrālijā

Pēc nepārbaudītām ziņām 1953. gadā Austrālijā darbojušās 8 mazpulka vienības.

ORGANIZĀCIJAS PA PILSĒTĀM

ADELAIDĒ

* Dienvidaustrālijas organizāciju apvienība
* Konventu kopa, vad. G.Veidners 
* Adelaides Latviešu Mākslinieku apvienība
* Latviešu Virsnieku Apvienības Adelaides nodaļa
* Adelaides Latviešu mākslinieku apvienība
* Adelaides Latviešu Ārstu biedrība Austrālijā
* Adelaides kopa
* Adelaides latviešu biedrība
* Sabiedrības Balvas piešķiršanas komiteja
* Radio Raidījumu komiteja
* Adelaides Latviešu Palīdzības Fonds
* Daugavas Vanagu un vanadžu Adelaides nodaļa
* ALB grāmatnīca
* ALB bibliotēka
* Latviešu muzejs
* ALB Veco ļaužu aprūpes grupa Laima
* Skolas padome
* Adelaides Latviešu skautu-gaidu padome
* Adelaides Latviešu skautu vienība
* 28. Adelaides latviešu gaidu vienība
* Jaunatnes Atbalsta vienība Adelaidē
* Adelaides Latviešu kooperatīvs
* Adelaides Latviešu Kooperatīva Sabiedriskais klubs
* Adelaides Latviešu Pūtēju orķestris
* Adelaides Latviešu Rokdarbu kopa
* Korporāciju kopa Adelaidē
* Studenšu korporāciju kopa Adelaidē
* Akadēmiskā Studentu vienība Atāls
* Adelaides Latviešu ev. lut. draudze
* Vasaras nometne Dzintari
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DŽĪLONGĀ

* Džīlongas DV nodaļa

BALARATĀ

* Balaratas latviešu biedrība
* Balaratas dramatiskā kopa
* Balaratas latv. b-bas deju kopa Ilga, vad. E. Ābele, tad V. Mūrniece
* Balaratas Svētdienas skola, atv. 1952. g.

HOBARTĀ

* Hobartas latviešu luterāņu kopa

BRISBANĒ

* Brisbanes latv. biedrība, dib. E. Kalums (1950)
* Brisbanes DV nodaļa, dib. E. Kalums (1952)
* Brisbanes Latviešu biedrības jauktais koris Beverīna (1953)
* Vīru dubultkvartets, dib. ap 1954. g., vad. Ed. Kalums. Kad pēdējais pārceļas 

uz Sidneju, dubultkvartets pievienojas jauktajam korim E. Ozoliņa vadībā.
* Nodibinas Brisbanes Rokdarbnieču kopa, kas kopā ar 1953. g. dibināto tau-

tasdeju kopu Senatne, G. Stenderes vadībā rīko ludziņu izrādes un sadziedāšanās 
vakarus.

* Ap 1953. g. nodibinās Brisbanes dramatiskā kopa rež. Zoltes vadībā.
* Ap 1953. g. nodibinās skautu, gaidu un guntiņu pulciņš, T. Lundberga vadībā.
* Dažus gadus vēlāk nodibinās Latviešu jauniešu izglītības paplašināšanas kursi, 

A. Bielas vadībā.
* Nodibinas Brisbanes ev. lut. draudze. māc. A. Birkhana vadībā. Darbu uzsāk 

draudzes priekšnieces M. Veides vadītā sestdienas skoliņa.
* Dažus gadus vēlāk nodibinas Sv. Māras draudze, māc. Oliņa vadībā.
* Korporācijas uzsāk darbību privātmājās, kur tā turpinājas līdz labvēlis piešķir 

korporāciju kopai mazu daļu no sava īpašuma pilsētas nomalē, ko nosauca par Burgu.
* Nodibinas mākslinieku apvienība Okers
* Pie DV darbojas sportistu grupa. Notiek volejbola un basketbola sacensības.  

E. Rozentāls māca vingrošanu.
* Brisbanes latv. basketbola vienība Vilki. Dib. gads nav zināms.
* DV un BLB regulāri rīko referātu ciklus.
* Klavieru un baletstudiju audzēkņi katru gadu rīko jaunatnes koncertus.
* Sadziedāšanās un saviesīgi vakari tiek rīkoti arī O. Strada privātās mājās.
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KANBERĀ

* Darbojas Kanberas latviešu biedrība
* Darbojas Kanberas ev. lut draudze
* Kanberas Svētdienas skola, vad. J. Vēliņš.
* Kanberas Latviešu rokdarbniecības kopa, dib. 1972. g.

MELBURNĀ

* Melburnas DV nodaļa (vad. nav zināms).
* Melburnas latviešu biedrība. Pie MLB vēl darbojas drāmas ansamblis, akadē- 

miskā sekcija, Dāmu komiteja, sporta sekcija(?), tūristu kopa, informācijas centrs un 
adresu kartotēka.

* Latviešu skautu jends. Vad. prof. E. Dunsdorfs.
* Mākslas amatnieki Lidija un Sergejs Beklešovi publicē grāmatu Senču manto-

jums. Izdevējs ir Latviešu daiļamatnieku apvienība (1983) Melburnā.

NORŠEMA

* Noršemas Saules mazpulks (Northhem, Rietumaustrālijā)
* Noršemas Airītes mazpulks
(Pēc 1952. g. ziņām vienību kopskaits – 8 vienības.)

ŅŪKĀSTLE

* Ņūkāstles DV nodaļa

ALBŪRIJA

* Albūrijas latv. biedrība, vad. A. Prode
* Albūrijas sporta kopa Gauja

ORANŽA (Orange)

* Oranžas latv. b-ba. Vad. nav zināms.

PERTA

* Daugavas Vanagu un Daugavas Vanadžu Pertas nodaļas
* Šaušanas klubs (1954–1980), dib. un vad. M. Purvinskis
* Pertas latviešu bibliotekas biedrība
* Pertas Latviešu biedrība
* Pertas korporācijas kopa
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* Pertas ugunsdzēsēji
* Pertas latviešu bibliotēkas biedrība
* Pertas latviešu sporta kopa Patria
* Pertas latviešu dramatiskā kopa
* Daiļamatnieku apvienība

SIDNEJA

* Austrālijas latviešu labdarības biedrība, ko 1951. gadā aizstāj jaundibinātā  
Sidnejas Latviešu biedrība.

* Sidnejas DV nodaļa
* Sidnejas Latviešu Jaunatnes klubs (1960. gados)
* Sidnejas latv. katoļu draudze
* Sidnejas latv. katoļu biedrība ar nodaļām Austrālijā
* Sidnejas latviešu filmu kopa, dib. U. Āboliņš, Ē. Lide
* Minsteres ģimnāzijas palīdzības fonds
* Sidnejas latviešu kreditkooperatīvs
* M. E. Siliņa vārdā nosauktais Latviešu jaunatnes darbības veicināšanas fonds
* Zīverta lugu izdošanas komiteja

LATVIEŠU KORPORĀCIJAS

Austrālijā darbojās šādas korporācijas:

Lettonia
Fraternitas Arctica
Selonia
Lettgalia
Tālavia
Fraternitas Lettica
Latvia
Ventonia
Tervetia
Phylyronia
Fraternitas Metropolitana
Fraternitas Westhardiana
Fraternitas Academica
Fraternitas Lataviensis
Patria
Fraternitas Livonica
Salgalia
Lacuania
Ruthenia
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Fraternitas Imantica
Gersicania 
Vendia

Frateritas Cursica
Fraternitas Vanencia

Gaujmalietes
Imeria
Spīdolas
Zintas
Gundegas
Daugavietes

SARĪKOJUMI

Kultūras dienu, pilsētu un priekšsēžu vārdiskais saraksts (1951–1994):

1. KD Sidnejā, 1951., Fēlikss Brūvelis
2. KD Melburnā, 1952., Gerhards Brēmanis
3. KD Adelaidē, 1953., Voldemārs Dulmanis
4. KD Brisbanē, 1954., Jānis Kūkums
5. KD Sidnejā, 1955., Kārlis Nīcis
6. KD Melburnā, 1956., Edgars Dunsdorfs
7. KD Adelaidē, 1957., Kārlis Ābele, sen.
8. KD Brisbanē, 1958., Jānis Kūkums
9. KD Sidnejā, 1959., Eduards Šmugājs
10. KD Melburnā, 1960., Ēriks Līkums
11. KD Adelaidē, 1961., Jānis Bogens
12. KD Brisbanē, 1962., Jānis Kūkums
13. KD Sidnejā, 1963., Imants Sveilis
14. KD Pertā, 1964., Voldemārs Balodis
15. KD Melburnā, 1965., Teodors Silkalns
16. KD Kraisčērčā, 1966., Oskars Puķīte
17. KD Adelaidē, 1967., Bruno Krūmiņš
18. KD Sidnejā, 1968., Pēteris Laiviņš
19. KD Pertā, 1969., Jānis Grīnvalds
20. KD Brisbanē, 1970., Hugo Okšis
21. KD Melburnā, 1971., Ziedonis Apsītis
22. KD Adelaidē, 1972., Miervaldis Bumbieris
23. KD Sidnejā, 1973., Vidvūds Koškins
24. KD, Pertā, 1974., Laimonis Mušinskis 



665

26. KD Kanberā, 1976., Žanis Mediķis
27. KD Melburnā, 1977., Gunārs Drulle
28. KD Adelaidē, 1978., Margarita Biezaite
29. KD, Sidnejā, 1979., Vidvūds Koškins
30. KD Pertā, 1980., Juris Pārups
31. KD Brisbanē., 1981., Valters Zolte
32. KD, Kanberā, 1982., Žanis Mediķis
33. KD Melburnā, 1983., Armans Lauļa
34. KD Lonsestonā, 1984., Edvīns Baulis
35. KD Pertā, 1985., Laimonis Mušinskis 
36. KD Adelaidē, 1986., Ādolfs Borkus
37. KD Sidnejā, 1987., Aivars Saulītis 
38. KD Brisbanē, 1988., Andris Francis
39. KD, Melburnā, 1989., Eva Brennere
40. KD Kanberā, 1990., Egons Eversons
41. KD Adelaidē, 1991., Jolanta Lūse
42. KD Sidnejā, 1992., Juris Ruņģis
43. KD Brisbanē, 1993., Andris Auliciems
44. KD Melburnā, 1994., Aivars Saulītis

Teātra festivālu saraksts no 1960.–1980. g.:

1. TF Sidnejā, 1961.
2. TF Sidnejā, 1962.
3. TF Adelaidē, 1963. 
4. TF Sidnejā, 1964. 
5. TF Melburnā, 1965. 
6. TF Adelaidē, 1966. 
7. TF Sidnejā, 1967. 
8. TF Melburnā, 1968. 
9 TF Adelaidē, 1969. 
10. TF Sidnejā, 1970. 
11. TF Melburnā, 1971. 
12. TF Adelaidē, 1972. 
13. TF Sidnejā, 1973. 
14. TF Melburnā, 1974. 
15. TF Adelaidē, 1975. 
16. TF Sidnejā, 1976. 
17. TF Adelaidē, 1977. 
18. TF Pertā, 1978. 
19. FF Melburnā, 1979. 
20. TF Sidnejā, 1980.
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21.TF Adelaidē, 1981.

Rakstnieku dienu saraksts 1960.–1993. g.:

1. RD Sidnejā, 1960.
2. RD Melburnā, 1961.
3. RD Adelaidē, 1962.
4. RD Sidnejā, 1963.
5. RD Melburnā, 1964.
6. RD Adelaidē, 1965.
7. RD Sidnejā, 1966.
8. RD Sidnejā, 1967.
9. RD Adelaidē, 1968.
10. RD Melburnā, 1969.
11. RD Sidnejā, 1970.
12. RD Adelaidē, 1971.
13. RD Melburnā, 1972.
14. RD Sidnejā, 1974.
15. RD Adelaidē, 1975.
16. RD Melburnā, 1976.
17. RD Sidnejā, 1977.
18. RD Adelaidē, 1978.
19. RD Sidnejā, 1983.
20. RD Sidnejā, 1980.
21. RD Adelaidē, 1981.
22. RD Melburnā, 1982.
23. RD Sidnejā, 1983.
24. RD Adelaidē, 1984.
25. RD Melburnā, 1985.
26. RD Sidnejā, 1986.
27. RD Adelaidē, 1987.
28. RD Melburnā, 1988.
29. RD Sidnejā, 1989.
30. RD Adelaidē, 1990.
RD Adelaidē, 1992 – Rakstnieku cēlieni pie KD 
RD Sidnejā, 1993 – Rakstnieku pēcpusdiena

Jaunatnes dienu saraksts nav apkopots.
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DAR’ MAN, TĒTI, PASTALIŅAS, SKOLĀ IETI MAN GRIBĀS

Īsa pastaiga pa Adelaides, Brisbanes, Kanberas, Melburnas, Sidnejas un Pertas 
latviešu skolām.

ADELAIDE

Adelaides Latviešu Sestdienas skolas dibinātāja bija Margarita Biezaite. Skola 
sāk savu darbību 1950. gada februārī.

Viņas pirmie skolnieki bija nākamie Adelaides sabiedriskie darbinieki.
Par skolotājiem strādāja Mirdza Jurēvičus-Zālīte, mācītājs Verners Voitkus,  

K. Dronis, Austra Matveja, Regīna Freidenfelde, Fricis Kļaviņš.
Mirdza Jurēvičus (dz. Zālīte) un Anastasija Kajaka, vēlāk Irma Reinfelde, Lai-

monis Mušinskis, Rozenbilde un deju skolotāja Gulbe. Jau pirmā gada laikā skol-
nieku skaits strauji auga un 1951. gadā to skaits sasniedza ap 100. Arī skolotāju 
skaits pieauga. Kad Adelaidē ieradās mācītājs Verners Voitkus, viņš nodibināja svēt-
dienas skolu un Adelaides latviešu sestdienas skolai palīdzēja darbā skolas vasaras  
nometnēs.

BRISBANE

Par Brisbani ziņas tīmeklī ir skopas. Vispirms ap 1953. gadu nodibinājās Svēt- 
dienas skola latviešu ev. lut. draudzes paspārnē, skolas pārzine un skolotāja bija baltu 
filoloģe Rita Alpa. Viņai bija vairāki palīgi, bet tie nebija kvalificēti skolotāji.

Pirmo Sestdienas skolu Brisbanē uzsāka latviešu ev. lut draudze un to vadījusi 
Milda Veide.

Otro sestdienas skolu vēlāk uzsāka Brisbanes latviešu ev. lut. Māras draudze ar 
vadītāja Antoniju Vīksni.

Šīs rindas rakstot, latviešu skaits ir samazinājies, un skola vairs nedarbojas.

KANBERA

Skola no jauna atsāka darbu kā Sestdienas skola Kanberas latviešu biedrības 
paspārnē 1968. gadā, Austras Gūtmanes vadībā ar palīgiem. Pēc Gūtmanes vadību 
pārņēma Māra Siksna. Viņas palīgi jau bija kvalificēti Austrālijas skolotāji. Vēlāk 
darbība apsīka un skola šodien vairs nepastāv.

MELBURNA

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, dibināta 1950. gadā, darbojās 
Melburnas latviešu biedrības paspārnē bērniem no pirmsskolas līdz astotajai klasei. 
Skolas sekmīgu darbību nodrošina brīvprātīgie darbinieki.

Skola uztur ciešas saistības ar Melburnas Latviešu vidusskolu. Abas skolas  
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kopīgi rīko gadskārtējos sarīkojumus un liela daļa pamatskolas absolventu turpina 
skolas gaitas vidusskolā. Melburnā dzīvoja arī PBLA Tautas balvas laureāte Anna 
Ziedare, kuras ierosmē nodibinājās Austrālijas latviešu Vasaras vidusskola.

PERTA

Arī par Pertu ziņas ir trūcīgas. Tīmeklī atrodamas divi foto attēli no 1957. gada. 
Galvenais Sestdienas skolas organizētājs ir bijis māc. L. Kampe. Pēc viņa par 
skolotāju vairākus gadus strādājusi Ingrīda Viļuma. Vēl skolā strādājuši: Dunse,  
L. Kaugerte, H. Longina, Tomsone. J. Kukuls, J. Purvinskis.

SIDNEJA

Par Sidnejas skolām tīmeklī lasāms, ka 1952. gadā Sidnejā un apkārtnē darbo-
jušās 5 latviešu Sestdienas skolas – Sidnejas priekšpilsētās Benkstaunā, Penanthilā 
un Vindzoras pilsētā, kurās bija apmetušies visvairāk latviešu. Darbojās arī divas 
draudžu Svētdienas skolas.

Kad SLB nopirka Latviešu namu Stratfīldā 1954. gadā, Stratfīldas, Penanthila 
skolas apvienojās un no 1956. gada skolu sauca par SLB Stratfīldas Sestdienas skolu. 

1969. gadā Benkstaunas sestdienas skola, kas bija nosaukta Elzas Siliņas vārdā, 
apvienojās ar SLB sestdienas skolu. Skolnieku skaits bija ap 120, skolotāju ap 20. 
Iesākumā darbojās tikai profesionāli skolotāji, vēlāk arī mātes un tēvi ar vidusskolas 
vai universitātes izglītību.

1958. gadā nodibināja SLB Vidusskolu un 1975. gadā spēļu grupu bērniem, 
kas nebija sasnieguši skolas vecumu. No 1979. līdz 2005. gadam vidusskolas ab-
solventi varēja turpināt latvisko izglītību, iegūstot matrikulācijas tiesības latviešu 
valodā pie Jaundienvidvelsas Izglītības departamenta. No 1985. līdz 1990. gadam 
Latviešu nama telpās notika arī Flindersa Universitātes Latviešu valodas kursi.Viens 
no pasniedzējiem bija austrālietis Dr. T. Fenels (T. Fenell), kas bija apguvis latviešu 
valodu.

1958. g. izglītības kursi, kas bija domāti pieaugušajiem, likvidējās un papildskola 
nonāca SLB paspārnē ar nosaukumu SLB vidusskola.

Skola darbojās katru sestdienu no plkst.14.00–16.00. Mācības priekšmeti bija 
latviešu valoda, literatūra un Latvijas vēsture. 1956. gadā skolu beidza un saņēma 
apliecības Kārlis Apsītis, Guntis Bērziņš, Vita Bormane, Māra Krūmiņa, Mirdza 
Muižniece, Sigurds Rakūns un Valda Tomsone.

Papildskolai bija tāda piekrišana, ka nācās nodibināt vēl otru grupu, ko nosauca 
par semināru. Mācības notika gan lekciju, gan nodarbību veidā. Seminārs beidza 
darboties 1958. gadā.

Vidusskolu sadalīja divās daļās vadoties pēc vecuma un izglītības. Jaunākajā 
grupā bija 10 un vecākajā 21 audzēknis. Sākot ar 1959. gadu darbojās tikai viena 
grupa.

Pēc K. Freimaņa skolu vadīja L. Bērziņa, tad Ed. Šmugājs un pēc viņa atkal 
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L.Bērziņa. Kā skolotāji strādājuši Z. Eglīte, A. Gūtmane, Ed. Kalums, mācītāji  
J. Krauklis un P. Laiviņš, V. Lapsa, L. Ruņģe, I. Šterns.

Atsevišķas lekcijas lasījuši A. Krīpens, A. Bērziņš, M. Siliņš. Tautas dejas mācī-
juši I. Līcis un I. Zemīte.

DEJO, DEJO, PAGRIEZIES, PAGRIEZIES!

TAUTASDEJU ANSAMBĻI

ADELAIDE

* Adelaides DV Deju kopa Dienvidnieki
* Adelaides Mazais Auseklītis
* Adelaides deju kopa Auseklītis, nodibināts 1960. g. Vadītājs J. Puide.
* Adelaides Jandāliņš, nodibināts 1951. g. Pašreizējais nosaukums kopš 1956.

gada. Vadītāji J. un A. Gulbji.

BALARATA

* Balaratas deju kopa Ilga. Vadītāja E. Ābele. Dibināšanas datums: agrīnie 1950.
gadi. Kad darbība apstājas, 1964. g. Ilgas vietā stājas Atspolīte. Vadītāja E. Ābele.

* Balaratas Dzintars uzsācis darbu 1960. g. kā Jauniešu pulciņa deju kopa. 
Pašreizējais nosaukums kopš 1965. gada. Kopu vada I. Mežaks.

BĪČVORSA

* Bīčvorsas tautas deju kopa M. Tenisona vad. Vairs nedarbojas.

BRISBANE

* Brisbanes Senatne nodibināta 1951. g. Vadītāja L. Skadiņa, P. Kļaviņš.
* Brisbanes Pastalnieki. Vadītājs V. Alsters.
* Brisbanes senioru tautas deju grupa Senči.

DŽĪLONGA

* Džīlongas Zibenītis nodibināts 1965. g. kā turpinājums iepriekšējai tautas deju 
grupai. Vadītāja D. Feifa.

KANBERA

* Kanberas tautas deju kopa Sprigulītis nodibināts 1953. g. Vadītāja Sk. Darius.
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* Apvienotais tautas deju ansamblis Saules Josta. Vadītāja Sk. Darius.

MELBURNA

* Melburnas tautas deju ansamblis Daugavieši nodibināts 1950. gadā. Vadītājs 
A. Grimms, A. Fibigs.

* Melburnas tautas deju kopa Ritenītis nodibināts 1953. g. Vadītāja A. Jurjāne, 
I. Beck.

* Melburnas tautas deju kopa Sakta, nodibināta 1967. g., vēlāk apvienojusies ar 
Daugaviešiem. Vadītāji I. Inniņberga un J. Zaķis.

* Melburnas latviešu jaunatnes apvienības dejotāju vienība Alsungieši nodibināta 
1970. g. Vadītājs E. Kere, deju iestudētāja I. Endelmane-Beka.

* Melburnas tautas deju kopa Sprīdītis. Vadītāja I. Zemīte.

ŅŪKĀSTLE

* Ņūkāstles latviešu deju kopa Dzintars nodibināta 1962. g. Vadītāja J. Svirska.

PERTA

* Pertas latviešu tautas deju kopa Pērkonītis nodibināta 1950. g., atjaunota 1963.
gadā. vadītāja Z. Dunse.

SIDNEJA

* Sidnejas latviešu tautas deju kopa Jautrais Pāris darbojas kopš 1952. gada. 
Vadītājs Dr. J. Runģis. Jautrā Pāra sākotnējais nosaukums – Kamoliņš. Jautrais 
pāris, sadarbojoties ar Kanberas Sprigulīti, izveido Saules Jostas ansambli.

Kopš tā laika Saules Josta piedalījusies desmit uzvedumos, septiņās ārzemju 
turnejās, un divos Dziesmu svētkos Latvijā.

Kopš dibināšanas Jautrais pāris ir piedalījies visās Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienās un Jaunatnes dienās, daudzos folkloras festivālos Sidnejas Operas namā, 
kopīgos uzvedumos ar citiem baltiešiem, kā arī kuplinājis neskaitāmus Sidnejas lat-
viešu sarīkojumus.

Horeogrāfe – Skaidrīte Darius, koncertmeistars – Imants Līcis un administrators 
Dr. J. Ruņģis.

* Sidnejas vidusskolas tautasdeju kopa Rota. Kopu dibinājusi M. Krastiņa.
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SPIRTAM un SPORTAM

SPORTA KOPAS UN SPORTA KLUBI

Lai spirts netiktu pavisam aizmirsts, pievienoju savu limrika atdzejojumu. Kas 
ir limriks? Kā par brīnumu, latviešiem pilnīgi nepazīstama dzejas forma. Tas ir  
piecrindu komisks dzejolis, rīmējas divas pirmās rindas, divas otrās rindas un pēdējā 
rinda ar pirmo.

Viņam deguns bij koši lillā,
Kas nāca no būšanas pillā,
Bet dzīvot var bez kreņķiem,
Jo parkā var gulēt uz beņķiem
Vēl labāk kā bagātnieks villā.

Gunārs Bērzzariņš kopā ar latviešu sporta darbiniekiem pasaulē sastādīja milzīgu, 
839 lpp. biezu grāmatu TRIMDAS LATVIEŠU SPORTA VĒSTURE 1945–1995, 
kurā 220 lpp. ir veltītas Austrālijas latviešu sportistiem. Ir vēl viens pārskats par 
agrīnajiem latviešu sporta gadiem, ko sastādījis Arnolds Šmits, bet to nav izdevies 
atrast.

ADELAIDĒ

* Adelaides sacīkstēs startē sporta kopa Venta un Adelaides Sporta klubs – ASK. 
Austrālijas basketbola valsts vienībā bija iedalīti brāļi Danči un Ingus Freden-

felds. Te jāpiezīmē, ka J. Danča portrets bija ievietots Adelaides basketbola Sla-
vas zālē. Austrālijas latviešu meistarsacīkstes bumbu spēlēs un vieglatlētikā notika  
janvāra sākumā KD laikā.

* Vēl jāpiemin šahists K. Līdums, kas noorganizēja starptautisku šaha turnīru.
Austrālijā bija sabraukuši daudz sportisti – futbolisti, basketbolisti, vieglatlēti 

u.c. ar Jāni Daliņu galvgalā. Par pirmo sporta dzīves vadītāju 1949. g. bija nozīmēts 
sporta žurnālists Arnolds Šmits. Pēc viņa ilgus gadus vadītājs bija Jānis Riņģis, bet 
pēc viņa atteikšanās no amata personīgu iemeslu 1961. g. dēļ amatu pārņēma adelai-
dietis Gunārs Bērzzariņš. Katrā pavalstī darbojās Sporta Padome un vēlēts pavalsts 
sporta vadītājs. JDV tāds bija Juris Katužāns.

Sporta žurnālisti bija Arnolds Šmits, Jaundienvidvelsas Latviešu Sporta redak-
tors J. Tilibs, Sp. Klauverts, U. Siliņš, Adelaides žurnālists G. Bērzzariņš, kas savas 
basketbola reportāžas publicēja angliski.

Es biju sakarā ar pirmo olimpiādi Austrālijā piesūtījis tik daudz materiāla Vācijā 
iznākušām avīzēm, ka tās to nepaguva nodrukāt. 
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ALBŪRIJĀ

* Sporta kopa Gauja, vad. A. Kants.

BRISBANĒ

* Atradu savos materiālos, ka Brisbanē ir bijusi basketbola vienība Vilki. Nav 
zināms, kad dibināta, nedz arī cita tuvāka informācija.

* Brisbanē 1970.–1980. gados bija labs, latviešu izcelsmes regbija spēlētājs. 
Vārds, diemžēl, pagaisis no atmiņas.

PERTĀ

* Pertā laba vieglatlēte bija I. Kampe. Viņai bija dēls – izcils basketbolists, vārdā 
Vlasovs, laikam pat valsts vienības spēlētājs. Viņa vienība – Patria.

MELBURNĀ

Austrālijā tādi īsti sporta klubi nepastāvēja, bet zem Austrālijas Latviešu Sporta 
Pārvaldes darbojās ļoti daudz sporta kopas visādās sporta nozarēs. Pirmā latviešu 
basketbola vienība Melburnā bija Rīga, tai sekoja MLB (Melburnas Latviešu Bie-
drība) abas kopas gan ilgi nepastāvēja, tai sekoja Daina, Kursa, MLS. Volejbols 
Melburnā nebija neko labi attīstījies, vīrieši un sievietes spēlēja Rīgas kopā. Vēlāk 
sievietes spēlēja basketbolu un volejbolu zem MLS vārda.

Kaut kur arhīva materiālos slēpjas informācija par Austrālijas latviešu sporta 
agrīnajiem gadiem.

Vēlākos gados Austrālijas valstsvienības basketbola treneris bija Ernas Lēmanes 
dēls Andrejs.

Beidzamos 12 gados novusa meistars I. Mirovics ir izcīnījis visus Austrālijas 
meistarsacīkšu kausus kā vienspēlēs, tā divspēlēs.

SIDNEJĀ

Sidnejā sporta organizācijas bija vesela guba.
* Sporta kopa Auseklis, (vad.U. Siliņš) pēc apvienošanās ar Vindzoras kopu iz-

beidz darbību un nodibina sporta klubu Auseklis (vad. J. Riņģis).
* Sp. kopa Olimpia, (vad. N. Miltiņš, no 1961. g. – K. Ērglis).
* Sporta kopa Spars, (vad. Kārlis Tiliks).
* Sporta kopa Daugava, (vad. Eriks Suķis, 1953.–1958. g. no 1966.–1967. g., 

Jānis Sproģis, no 1970. g. Imants Kubuliņš).
* Sporta kopa Spīdola, (vad. Arturs Ernšteins).
* Volejbola vienība Vairogs (vad. nav zināms, iespējams, ka J. Zutītis.) Kopa 

pastāv 4 gadus, tad pievienojas Sidnejas sporta klubam Auseklis.
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Sidnejas Vairogam bija tikai volejbola un basketbola vienības un tas darbojās 
tikai trīs gadus. Vairogs gan piedalījās vairākās Sidnejas kausa sacīkstēs. Kad kopa 
likvidējās, tā apvienojās ar Sidnejas sporta klubu Auseklis, bet arī tā darbība drīz 
apstājās.

Sidnejā – galda tenisiste I. Viļuma (Siliņa), kas 1950. gados bija iedalīta pirmajā 
Austrālijas desmitniekā, un pēc tam vēl ilgus gadus spēlēja Austrālijas mērogā sava 
vecuma grupā. Labi galda tenisisti bija J. Zemītis (Sidneja). V. Matisons (Melburna), 
U. Kreišmanis un J. Brakovskis (Adelaide).

Vispārējie Austrālijas latviešu sporta dzīves notikumi nav atspoguļoti visos sīku-
mos. Galvenokārt tur vainīgs pieejamās informācijas trūkums.

***

Visievērojamākie Austrālijas sportisti bija peldētāji, t.s. Konrad kids (Konrādu 
bērni). Ģimenē auga divas meitas un dēls. Māte – zobārste, viņas dzīvesbiedrs –
zobu tehniķis. Interesanti piezīmēt, ka Konrādu vecākā meita bija uzticības persona 
princeses Margaretas dzīves biedram.

Jānis dzimis 1942. g. un Ilze – 1944. g.
Jānis Konrāds 30 reizes sasniedzis rekordus brīvā stila peldējumos, to skaitā 22 

reizes klasiskajās distancēs (no 200 m līdz 1500 m), kā arī stafetēs un distancēs jar-
dos. Trīskārtējs Britu sadraudzības spēļu čempions 1958. g. (440 jardos, 1650 jardos, 
220 jardos).

Starptautisko žurnālistu aptaujā 1958. g. atzīts par otru labāko sportistu pasaulē.
Ilze 15 reizes sasniegusi rekordus brīvā stila distancēs un 6 reizes klasiskajās 

distancēs. Žurnālistu aptaujā 1958. g. atzīta par 9. labāko sportisti pasaulē.
Mēs reiz ieprasījāmies:
– Jāni, kā tas nāk, ka tavi bērni tik labi peld?
– Vannā taisīju.

TEĀTRIS

ADELAIDES LATVIEŠU TEĀTRIS

Teātra ansambļa izveidošana Adelaidē ir risinājusies samerā gausi. Teātra grupas 
dalībnieki pieņem Adelaides latviešu teātra nosaukumu tikai 1951. gada 6. janvārī.

Ansambļa vadība ir Dulpiņu ģimenes rokās. M. Mētere-Dulpiņa Rīgā bija tēlo-
jusi vadošās lomas Dailes teātra Mazajā ansamblī un Latvju Drāmas ansamblī. 
Savukārt V. Dulpiņš savas profesionālās aktieru gaitas bija sācis Jelgavas teātrī. 
1951. gada otrajā pusē režijas darbā iesaistās arī trešais profesionālais aktieris – Vis-
valda tēvs Žanis Dulpiņš. Apmēram pēc gada trupai piepulcējas piedzīvojušas ak-
trises: Zelma Saliņa-Svenne (Dailes teātris) un Otīlija Cirīte-Skrastiņa (Zemnieku 
Drāma). 1953. gadā ansamblim pievienojas Babete Blicava no Pertas. Arī Vaira Plūme ir  
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baudījusi skatuves izglītību un pēc pāris gadiem pievēršas režijai. Ansamblī vēl  
darbojas literāte Lonija Kukure, Dzintra Dulpiņa-Andersone, Hermīne Valtere, Harijs 
Elvigs, Henrijs Gelsens, Rasma Gešmane, Gunārs Matisons, Miervaldis Sebris, Eriks 
Dambergs, Kārlis Ābeltiņš un Pauls Purkalītis. 1952. gadā viņiem pievienojas Bum- 
biera ģimene – Miervaldis un Irma Bumbieri, nedaudz vēlāk – Indulis Bumbieris un  
Veneta Bumbiere.

Jaunajam ansamblim ir paveicies ar dekoratoriem jeb scenogrāfiem: pirmajam 
iestudējumam dekorācijas veido Jēkabs Sedols, kas Latvijā darbojies šajā nozarē 
Liepājas Operas un drāmas teātrī. Otrs scenogrāfs ir Mākslas akadēmijas absolvents 
Arnolds Ozols-Ozoliņš. Mūzikas konsultants ir Kaspars Kants, pēc viņa Kaspars 
Svenne.

Neparastāki pavedieni Adelaides Latviešu teātrī pavīd 1953. gadā, kad ansambļa 
darbā iesaistās režisore Babete Blicava. Vēlāk vadošajiem aktieriem vēl pievienojas 
Gita Karvele, Jānis Lindbergs, Ilga Untiņa-Puide, Ansis Nīts.

Vēl darbojusies Adelaides Latviešu teātra jaunatnes sekcija (1959–1978), un  
Adelaides Latviešu drāmas studija (1972–1975), sniedzot vienu lugu gadā.

No 1950. līdz 1994. gadam iestudēti un uzvesti 112 uzvedumi, to starpā arī reži-
sora un aktiera Miervalža Bumbiera rakstītās lugas: Klaidonis (1968), Es redzu sauli 
(1967). Mans krusttēvs (1974), Stamahits un es (1978), Viesis (1980), Vienas ziemas 
hercogs (1989), Svētki Kukabarrā (1984).

Vēl uzvestas: K. Ābeles (vec.) luga Pazaudētā Ofēlija (1959), S. Klauverta Aug-
stiene 273 (1968), Ainas Vāveres Mačs Priekulis (1972), Notikums pie nama durvīm 
(1979), Ko dzirdēji, ko redzēji (1987) un U. Siliņa Vēstules no dzimtenes (1982).

Arī Adelaides latviešu teātris ir devis Austrālijai profesionālu aktieri – Ivaru  
Kantu.

BRISBANES LATVIEŠU TEĀTRIS

Rakstot par brisbaniešu teatrāļiem, nāk prātā vārds juceklis! Šajā Austrālijas 
stūrī dīpīši bija sabraukuši samērā maz un vēl mazāk tādi ar skatuves izglītību. Vis-
lielākā pieredze bija aktrisei un dziedonei, Latvijā ļoti populārajai operešu māk-
sliniecei Ritai Ēriņai-Zālītei, taču par teātra darba organizātori viņa nekļūst. Viņas 
pirmā mīlestība pieder dziesmai. Neliela profesionāla teātra pieredze bija Olgai Adi-
jānei-Brutānei, Latvju Drāmas studijā bija mācījusies arī Mirdza Ansule. Vēl jāmin 
amatieris Tālivaldis Lundbegs, M. Rube, M. Adijāne-Brutāne un tas arī bija viss.

Lai gan pirmā izrāde bijušā Nacionālās operas dekoratora L. Lauvas režijā bija 
notikusi jau iepriekšējā gadā, Brisbanes Latviešu biedrības teātra ansambli nodibina 
tikai 1951. gadā, un tas pastāv 3 gadus. Uzvesti 5 uzvedumi, Dekoratore – V. Znotiņa.

Darbu turpina Daugavas Vanagu Brisbanes nodaļas dramatiskā kopa (1954–
1971), sniedzot 29 uzvedumus. Režisori: A. Ozols, J. Zolte, O. Adijāne-Brutāne,  
M. Ansule, I. Franks, T. Lundbergs.

V. Hausmaņa grāmatā Latviešu teātris Austrālijā rakstīts, ka abu DV kopu 
ansambļi apvienojušies 1974. g. un saucas Brisbanes Latviešu teātris. Tas nesaskan 
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ar grāmatā publicēto sarīkojumu sarakstu, kas rāda, ka vanagi turpinājuši darbu līdz 
1972. gadam, sniedzot 30 uzvedumus un vanadzes – sniedzot 11 uzvedumus.Visas 
lugas, izņemot vienu, režisējusi M. Rube.

Izrādes rīkojušas arī citas Brisbanes organizācijas, piemēram Eksperimentālais 
teātris, rež. Z. Frances vadībā. Ansamblis darbojas tikai vienu gadu (1993).

BALARATAS LATVIEŠU TEĀTRIS UN DŽĪLONGAS DRAMATISKĀ KOPA

Aktīvi darbojusies no 1952. līdz 1959. gadam. No pašiem balaratiešiem režijas 
vadījuši A. Upmalis un A. Hartmane, no Melburnas braucis Valdis Leists. Pavisam 
Balaratā uzvestas septiņas lugas. Aktīvākie aktieri un teātra darbinieki bijuši Ingrīda 
Erdmane, Ērika Ābele, Irēne Mežaka, Vera Upmale, Pēteris Neilands, Egons un Vai-
ra Mūrnieki. Pēdējo divu iniciatīvā vēlāk nodibinājās Melburnas Latviešu operetes 
ansamblis.

Dramatiskā kopa īsu laiku bijusi arī Džīlongā, bet par to tuvāku ziņu trūkst.

MELBURNAS LATVIEŠU TEĀTRI

MELBURNAS LATVIEŠU TEĀTRIS

Ja Brisbanes latviešu teātra dzīve ir bijusi juceklīga, tad kā lai apzīmē teātra dzīvi 
Melburnā? Par šmorgašbordu?

Ieceļotāju vilnī mājas vietu Melburnā bija atraduši arī labs skaits profesionālu 
aktieru un amatieru. Viens no pirmajiem, kas centās iedzīvināt sapni par teātri, bija 
Liepājas teātra bijušais korists, Eslingenas nometnes amatieru aktieris Valdis Leists. 
1950. g. viņš ar domu biedriem nodibina Melburnas Latviešu teātri. Dibinātāju star-
pā ir arī Lūcija Kalniņa, Zelma Liepa, Guna Kaziņa, Erna Lēmane un Zigurds Bārda, 
kuru ievēl par pirmo teātra valdes priekšsēdi.

Teātris savu darbību sāk ar R. Blaumaņa Trīnes grēki, tiem seko J. Akuratera 
Priecīgais saimnieks un tad seko šķelšanās. L. Kalniņa nav apmierināta ar V. Leista 
režijas pašdarbniecisko līmeni un no ansambļa aiziet. Viņas dibinātā Drāmas studi-
ja apvienojas ar Melburnas Latviešu biedrības dramatisko ansambli un 1951. gadā  
L. Kalniņas režijā uzved E. Zālītes Svešas asinis, seko M. Zīverta Ķīnas vāze un  
E. Vildes Laimes Pūķis. Starp tēlotājiem redzami pazīstami vārdi: bijušie Libekas 
teātra aktieri Jānis Birkmanis, Gustavs Grauds, Valija Pone, Pēteris Elsiņš, jaun-
pienācēja Maija Ozoliņa u.c.

Šeit minētie cilvēki 1953. g. 21. maijā nolemj dibināt jaunu absanbli ar nosauku-
mu Austrālijas Latviešu teātris (ALT). Vienlaikus darbu turpina arī Melburnas Lat-
viešu teātris.

1952. g. V. Leists darbu teātrī vairs neturpina un viņa vietā par māksliniecisko 
vadītāju stājas Sigurds Plakāns. Kā režisors strādā arī Jānis Berkāns, kurš skatuves 
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izglītību apguvis pie E. Feldmaņa un Latvju dramatiskajos kursos un pēc kara vei-
cis vairākus iestudējumus latviešu teātra kopā Dānijā. Par labu aktrisi sevi pierāda  
M. Stilve.

Pēc V. Leista aiziešanas L. Kalniņa atkal atrod kopēju valodu ar Melburnas Lat-
viešu teātri un 1952. g. Kultūras dienās abi ansambļi apvienojas un iestudē A. Bri-
gaderes Princese Gundega un karalis Brusubārda L. Kalniņas un S. Plakāna režijā. 
Sadarbība turpinājās arī 6. KD.

1954. g. no Sidnejas uz Melburnu pārceļas bij. Dailes teātra un SLT aktieris/
režisors Viliberts Štāls. Bija domāts, ka viņš pievienosies ALT, bet lietas neris, kā 
plānotas. Kad 1957. g. darbu teātrī pārtrauc S. Plakāns, V. Štāls gan iestudē pie ALT 
vairākas lugas, bet tad pievēršas Melburnas Latviešu teātrim.

1969. g. MLT atskatās uz nostrādāto divdesmitgadi. V. Hausmanis cita starpā 
raksta: Taču nekur nevar paslēpties no patiesības, ka tas bija amatieru ansamblis un 
tā darbībai nebija regulārs raksturs. Melburnas latviešu teātrī arī neizveidojās tik 
spēcīga profesionālo aktieru kopa, kāda bija ALT vai SLT.

Tad pār MLT sāk savilkties tumši mākoņi: ansambļa dalībnieku starpā sākās 
nesaskaņas un vairāki no vadošajiem aktieriem – M. Stilve, I. Erdmane, G. Ka-
ziņa-Kūlniece, V. Lešinska, I. Pilskalns pāriet uz ALT, bet I. Mirovics, V. Mūrniece 
un V. Štāls uz Operešu ansambli.

1978. g. MLT darbošanos izbeidz. Iestudētas un uzvestas 50 lugas.

MELBURNAS JAUNATNES TEĀTRA GRUPA

Ansamblī darbojās arī vairāki MLT aktieri. No 1961.–1962. g. uzvestas 2 lugas. 
Vienai no tām režisors bijis Jānis Ulms.

Ansamblis darbojies kā neatkarīga vienība un atsevišķās izrādēs piedalījušies 
aktieri un režisori no citiem ansambļiem. Melburnā liela daļa teātrinieku – aktieri, 
režisori, tehniskie darbinieki un dekoratori nejutās piesieti tikai vienai teātra kopai, 
bet kā brīvmākslinieki klejoja apkārt.

MELBURNAS DV MAZAIS TEĀTRIS

Šī vienība pastāv tikai dažus gadus un laikā, kad viegli varēja pāriet no viena 
ansambļa uz otru, kā tas notika ar Mazā teātra organizētāju L. Kalniņu. Viņa uzsāk 
darbību MLT, tad pārgāja uz ALT, bija viena no Operešu ansambļa veidotājām. Kad 
tas izbeidz darbību, viņa noorganizē Melburnas DV Mazo teātri, kas sākumā bija 
domāts kā studija.

Pirmizrāde notiek 1977. g. ar L. Kalniņas iestudētiem fragmentiem no  
M. Zīverta, A. Brigaderes un Raiņa lugām. Starp tēlotājiem ir I. Erdmane,  
I. Pilskalns, J. Zaļkalns, E. Pūpēdis, J. Šmite. Mazais teātris izbeidz darbu 1990. 
gadā.
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MELBURNAS EV. LUT. DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS TEĀTRA 
KOPA (1956–1978)

Katru gadu tikek sarīkota kādas nelielas ludziņas izrāde. Pavisam iestudēti 16 
uzvedumi. Režisori: P. Elsiņš, V. Štāls, J. Berkāns, M. Stilve un J. Zemītis.

MELBURNAS EV. LUTERSKĀS LATVIEŠU DRAUDZES JAUNATNES 
PULCIŅA DRAMATISKĀ SEKCIJA

Iestudējumi bija izteiktas amatieru, pašdarbnieku izrādes. No 1956.–1984. 
g. izrādīti 7 uzvedumi. Režisori: J. Berkāns, I. Ulms, J. Mednieks, O. Gūtmanis,  
I. Mirovics, I. Pilskalns.

NEATKARĪGĀ TEĀTRA KOPA

Vadītājs Hugo Misiņš. Kopas mērķis – iegūt papildu līdzekļus Melburnas lat-
viešu veco ļaužu mītnes veidošanā. Šim nolūkam sarakstīta virkne dziesmuspēļu. 
Izrādītās H. Misiņa dziesmu spēles: Zeme galvenais (1974), Rīga, mana Rīga (1976), 
Nāc un sēdies kulbā (1978), Lai ar kādi vēji pūš (1979), Raibs karogs plīvo mastā 
(1981), Dziesmu kavalkāde (1982), Mazliet sentimentāli (1987), Vai tad nu mēs gluži 
bešā (1979).

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU TEĀTRIS (ALT)

Austrālijas Latviešu teātri nodibina tikai 1953. gadā – divus gadus pēc Sidne-
jas latviešu teātra. Interesentu grupiņa, kuras sastāvā bija P. Elsiņš, J. Birkmanis un  
Sp. Klauverts, bija sākusi rotaļāties ar ideju dibināt profesionāla līmeņa teātri, vai 
vismaz tādu, kas tuvotos profesionālam līmenim. Jau labu laiku pirms tam tiek ap-
zināti uz Austrāliju izceļojušie profesionālie aktieri un aicināti pārcelties uz dzīvi 
Melburnā. Viņu vidū ir sidnejieši V. Štāls, L. Zemgale, L. Gailīte; no Adelaides  
Z. Saliņa-Svenne, Ž. Dulpiņš, un Visvaldis un Mērija Dulpiņi.

Kāpēc izvēlēta Melburna? Vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt, Melburnā vai tās 
tuvumā jau dzīvo bijušie Lībekas Latviešu teātra aktieri – L. Kalniņa, Z. Liepa,  
S. Plakāns. G. Grauds, J. Birkmanis, V. Pone. Otrkārt, tur jau darbojās L. Kalniņas 
vadītā Drāmas ansambļa studija. Organizātoru sākotnējais mērķis nebija radīt jaunu 
latviešu teātri, bet veidot tādu, kas izrādes sniegtu gan Melburnā, gan dotos viesiz-
rādēs uz dažādām Austrālijas pilsētām. Atsaucība no uzrunātiem bija minimāla – uz 
Melburnu atbrauc tikai P. Elsiņš un pēc kāda laika arī V. Štāls.

Dibināšanas sapulcē L. Kalniņa paziņo, ka viņas vadītais Drāmas ansamblis ir 
gatavs iekļauties ALT. Tiek nosprausti nākamā teātra darbības mērķi, proti:

* Austrālijā nepieciešams teātris ar skatuviski izglītotu māksliniecisku kodolu;
* Teātra uzdevums būtu pēc iespējas vairāk aprūpēt latviešu apdzīvotos centrus 

un piesaistīt teātrim iespējami vairāk skatuviski izglītotus aktierus.
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Sarunas par apvienošanos ar MLT, resp, tā iekļaušanu jaundibinātajā vienībā, 
neveicas.

Tā paša gada 20. jūnijā Drāmas ansambļa studija sekmīgākajiem audzēkņiem  
G. Klausam, M. Ozoliņai un G. Kaziņai-Kūlniecei ir izsniegusi diplomus.

ALT darbības atklāšanai izvēlas M. Zīverta drāmu Tvans. Piedalās tikai profe-
sionālie aktieri.

Teātra mākslinieciskā vadība sākuma gados ir P. Elsiņa un L. Kalniņas rokās. 
1955. gadā viņiem uz brīdi pievienojas V. Štāls.

Taču ar profesionālu aktieru piesaistīšanu un jauno aktieru audzināšanu studijas 
apstākļos neveicas kā iecerēts. Pēc Tvana izrādes S. Plakāns piesūta vadībai vēstuli, 
ka atsakās no līdzdalības ALT darbā. Neizdodas atjaunot arī aktieru studijas darbu.

ALT māksliniecisko vadību sākuma gados roku rokā ar P. Elsiņu veic no Sidnejas 
atbraukušais V. Štāls.

Viesizrādēm ALT iegādājas lietotu autobusu, ko nosauc par Ulubeli. Tomēr šādi 
viesizrāžu braucieni ilgi neturpinājās tehnisku problēmu dēļ. Piem., tik gausai un 
vecmodīgai mašīnai pa pilsētu ielām ielām aizliedza braukt, bija jāiztiek ar īrētām 
mašīnām.

Pēc 5 gadu darba bija jāatzīst, ka ne viss tā bija veicies, kā iecerēts. Ansambļa 
finansiālais stāvoklis – neapmierinošs. Bija jāierāda ievērojamāka vieta t.s. kases 
gabaliem. Dzīves realitāte arī piespieda atteikties no viezizrāžu braucieniem. No 
pozitīvās puses – ALT tiek pie savas sarīkojumu zāles.

Drīz sākas nesaskaņas starp V. Štālu un L. Kalniņu. Viens no iemesliem ir 
saimnieciskas dabas, resp., nauda.

V. Štālam nauda un slava nenozīmēja neko, raksta I. Mirovics, pilnīgi otrādāk 
nekā Kalniņai, Elsiņam un dažiem citiem ALT dūžiem, kuri bija iedomājušies 
pārvērst ALT par profesionālu teātri, kur aktieriem maksātu algas, būtu dažādu  
kategoriju pakāpes un, Austrālijas Izglītības Ministrijas atbalstīts, teātris varētu 
ceļot pa provinciālām Austrālijas pilsētiņām un uzvest Šekspīra lugas (angliski!?!) 
skolām. Štālam un daudziem citiem tas likās kaut kas nereāls.

Sarežģīti veicas arī ar jaunu režisoru piesaistīšanu. 1956. gadā kā pastāvīgs 
režisors debitē G. Grauds. Kā režisori sāk strādāt Drāmas studijas absolventi  
G. Klauss (1963) un G. Kaziņa- Kūlniece (1967).

1978. g. režisoru rindai pievienojas I.Takere-Kaina. un 1985.g. – V. Rube, vēlāk 
A. Klauss un E. Pūpēdis.

1973. g. ALT dodas viesizrādēs uz ASV un Kanādu G. Grauda vadībā ar A. Ašāra 
Tupesi un M. Zīverta Totems. Ansamblī idarbojas G. Kūlniece, G. Klauss, I. Klausa, 
V. Rube, Dz. Veide, E. Kuks un G. Grauds.

1979. g. PBL Dziesmu dienās Gotlandē U. Siliņa revijā Tu esi Gotlandē, mans 
draugs zem SLT karoga piedalās arī ALT aktieri. ALT PBLA Dziesmu dienās uzved 
E. Lēmanes lugu Solaterra.

1970. gadā no SLT uz ALT atnāk Kaleidoskops, kas tagad saucas Zobgalis. Autori 
pirmajam uzvedumam ir E. Lēmane, Sp. Klauverts un Kaleidoskopa tēvs U. Siliņš.

Ar viencēlienu Qui s’excuse, s’accuse (Kas atvainojas, tas atzīst sevi par  
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vainīgu), 1966. g. debitē B. Metuzāle (Kangare). 1969. g. uzved viņas 3 cēlienu 
lugu Frater, ave atque vale (Brāli, labdien un ardievu). 1985. g. uzved viņas un  
E. Lēmanes kopdarbu Zobgalis 85.

Ernas Lēmanes dramatisko darbu sarakstā ir vēl Svētelis (1963), Solaterra (1974), 
Punkts un domu zīme (1978), Atgriešanās (1985), kopā ar U. Siliņu Zobgalis 70, 
pašas rakstītie Zobgaļi 71, 73, 75, 80, 82, kopā ar B. Metuzāli Zobgaļi 85, 87, 90, 93.

Pie Zobgaļa autoriem vēl jāmin B. Muzikante (1977) un M. Bormane (1979, 
1981, 1988).

Režisore un aktrise G. Kūlniece ir arī vairāku bērnu lugu autore: Zeltmute un trīs 
lāči (1967), Zvēri un abru taisītājs (1968), Princese Roze un burvja pogas (1969), 
Vilks un trīs sivēni (1967).

Tad vēl daži vietējie autori: M. Kalniete Dēka Ilzītes grāmatu plauktā (1973), 
M. Podniece Spogulītis un bukurags (1968), L. Lauva Medības priekšpilsētā 
(1958). Vēl no Austrālijas latviešu lugām uzvestas Sp. Klauverta Spēka dēls (1961),  
U. Siliņa Vēstules no dzimtenes (1985), un Didzis un sargenģelis (1968).

Ansambļa kodolu veidojuši: P. Elsiņš, L. Kalniņa, J. Birkmanis, V. Štāls,  
G. Grauds, V. Pone, J. Zaļkalns, Z. Liepa, G. Klauss, G. Kaziņa-Kūlniece,  
M. Ozoliņa, E. Lēmane, J. Ulms, Z. Ķiberis, M. Stilve, Dz. Veide, I. Pilskalns,  
I. Klausa, u.c.

G. Klauss uzstājies kā aktieris arī populārajā TV sērijā Homicide un kā viesak-
tieris 1990. gadu sākumā piedalījies Nacionālā teātra uzvedumā.

No 1953.–1994. g. uzvesti 120 uzvedumi.

PERTAS LATVIEŠU TEĀTRI

PERTAS LATVIEŠU DRAMATISKĀ KOPA

Kaut tālu no pārējiem latviešu centriem, arī Pertā 1950. gadu sākumā sākas lat-
viešu kultūras dzīve, bet to negatīvi iespaido lielie attālumi. Pertieši sāka piedalīties 
Kultūras dienu pasākumos tikai no 1957. gada, bet Teātru festivālos no 1975. gada. 
Lai dotos pāri tuksnesim, vajadzēja laiku, uzņēmību un kapitālu.

Pertā nebija latviešu profesionālo aktieru, vai tādu ar minimālu skatuves pieredzi, 
un tie latvieši, kas 1950. gadā pulcējās kopā, lai uzvestu kādu skatuves darbu, visi 
bija amatieri.

Pirmā teātra izrāde Pertā notiek 1951. gada 1. februārī. Babete Blicava bija  
iestudējusi pati savu lugu Antons ķezā. Uzvedums piedzīvo lielu piekrišanu, un Ba-
bete pirmos pāris gadus ir arī Pertas teātra ansambļa vadītāja.

Teātrī sāk strādāt Ivars un Jānis Lindbergi, bet drīz pārceļas uz citu pavalsti.
Līdz savai aizbraukšanai no Pertas uz Adelaidi Babete iestudē vēl 4 lugas, tad 

režijas darbu un kopas vadību 1953. g. pārņem A. Zīle, kurš zināmu pieredzi manto-
jis Vircburgas latviešu teātrī Vācijā.

Trupas kodolu veido Jūlijs Bernšteins Anna Lanska, Romāns Sivalops, Jānis 
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Pelše. Vēl darbojas: Zigrīda Sarkane, Valentīna Ertnere, Gunārs Kaģis, Anita un 
Alberts Vaļikovi, Dailonis Olmanis, Augusts Pelegrīns, Nikolajs Džonsons. Gunta 
Pārupe, Aina Zalstrova, Daina un Andris Vārpiņi.

1953. gadā režisora darbu A. Zīle uzsāk ar Ed. Vulfa viencēlienu Līnis murdā, 
seko B. Tomasa Čarlija krustmāte, un J. Akurātera Priecīgais saimnieks. 1954. gada 
uzvedumi, ja tādi ir bijuši, V. Hausmaņa grāmatā neparādās.

Pie savas zāles un skatuves teatrāļi tiek tikai 1973. gadā, kad pabeigta Pertas 
Latviešu nama būve. Pirmā izrāde uz pašu skatuves ir A. Zīles iestudētā M. Zīverta 
drāma Tvans.

Liels notikums Pertā ir Mārtiņa Zīverta viesošanās 1957. gadā. Viņš piedalās kā 
aktieris arī savā lugā Pēdējā laiva. Režisors – A. Zīle.

1959. gadā sāk strādāt jauns režisors. R. Blaumaņa No saldenās pudeles režiju 
vada I. Bernšteins, dekorators – V. Skābe. Bet ir parādījies arī jauns dekorators – 
gleznotājs A. Kudeika. 1961. g. roku režijā izmēģina E. Rodze-Ķīsele.

1965. gadā publika ar lielu sajūsmu saņem Austras Mēteres-Ozolas trīscēlienu 
komēdijas Čiko izrādi. Par autori šodien nekas vairāk nav zināms.

Tai pašā gadā vēl viens lieluzvedums – A. Deglava Vecais pilskungs. 
1967. gadā: A. Zeltiņa Vilks Rīgā. Rež. – A. Zīle, dekorators – A. Kudeika. Ar 

šo iestudējumu ansamblī ir notikušas pārmaiņas. Ja sākuma gados izrāžu vizuālo 
tēlu veidojis dekorators V. Skābe. Kopš 1960. gadu sākuma viņam līdzās nostājas  
A. Kudeika un kļūst par vadošo dekoratoru līdz viņam piebiedrojas D. Olmanis, kas 
ir reizē arī aktieris un režisors.

1968. gadā Pertas ansamblis viesojas Sidnejā ar M. Zīverta Rīga dimd, kritiķis  
K. Freimanis raksta: Ekonomiskas, tīkamas, un rosinošas bija Augusta Kudeikas de-
korācijas, kuras labi atbalstīja J. Grauda gaismas (SLT apgaismotājs). Tāpat laik-
meta kolorītu ienesa interesanti iezīmētie tērpi.

Spriedums par aktieru sniegumu nav tik labs. Recenzijas beigās K. Freimanis 
piemin, ka publika izrādi uzņēmusi ļoti atsaucīgi, un ka viņš rakstā izteicis savu 
viedokli.

Pertas latviešu dramatiskā kopa nolemj arī turpmāk piedalīties Austrālijas lat-
viešu teātra festivālos.

Šajā gadu desmitā starp režisoriem lasāmi arī A. Lanskas, A. Vaļikovas un  
I. Bernšteina vārdi.

1975. gadā Pertas dramatiskā kopa pirmo reizi piedalās 15. TF Adelaidē ar  
V. Kārkliņa komēdiju Sarkanvīns. Festivālā piedalās pieci teātri. Kritiķu pozitīvu 
ievērību Sarkanvīns neiegūst.

D. Olmanis saka, ka tā ir bijusi ievešana pieaugušo kārtā un sava veida pierādī-
jums, ka teātris sasniedzis pilngadību.

1976. gadā, atzīmējot divdesmit piecu gadu darbības atceri, pertieši iestudē  
A. Brigaderes Princese Gundega un karalis Brusubārda (rež. – A. Zīle, dek. –  
A. Kudeika) un atskatās uz nostrādātajiem darba gadiem. Jubilejas programmā 
minēts, ka 1976. gada 23. jūlijā ansamblī reģistrēti 55 dalībnieki.

Savu 25 gadu darbības jubileju kopa svin Pertas Latviešu namā, kuras būvē 



681

teātrnieki bija ieguldījuši 3813 dolārus. Latviešu nams ir arī garantija, ka Perta 1978.
gadā spēs sarīkot 18. Teātru festivālu.

1978. gada 18. Teātru festivalā Pertā mājnieki uzved L. Fjodorova Gatavības 
apliecība. Režisors – A. Zīle, dekorators – A. Kudeika.

Uz 18. TF ALT atbrauc ar E. Olbija lugu Amerikāņu sapnis G. Kūlnieces režijā, 
SLT ar M. Zīverta Lielā grēcinieku iela, režisors K. Gulbergs un ALTA ar N. Saimo-
na Apartments Plaza viesnīcā, režisors M. Bumbieris.

Gatavības apliecību vērtētāji uzņem ar dalītām jūtām. Tomēr žūrijas komisja pret 
pertiešiem ir vēlīga. Jurim Freijam piešķir Paiju par palīglomas tēlojumu. (Freijs ir 
bijušais SLT, tagad Toronto DV dramatiskās kopas aktieris, kuru darbs tai gadā bija 
atvedis Austrālijā) un Induļa Nīča balvu saņem A. Kīna.

Otrs 1978. gada uzvedums ir T. Ratigena Lidija. Režisore – A. Lanska, dekora-
tors – E. Pārups un A. Kīna.

1979. gadā D. Olmanis uzved M. Ašāra Tupenis. Režisors un dekorators –  
D. Olmanis, un A. Eglīša Ferdinads un Sibilla (dek. – A. Rudzītis), A. Zīles režijā, ar 
pēdējo pertieši viesojas 1980. g. 20. TF Sidnejā. Pertā publika izrādi saņem ar ovāci-
jām. Arī festivāla kritiķu atsauksmes lieliskas. Ferdinanda lomu A. Zīle bija uzticējis 
septiņpadsmitgadīgam puisim K. Sivalopa dēlam Kurtam. Viņš saņem I. Nīča balvu. 
Vērtēšanas komisija piešķir A. Zīlem Paiju par labāko režiju.

Par piedalīšanos 21. TF Adelaidē 1981. g. pertiešiem nav vairs šaubu. Jābrauc! 
Režisors izvēlas M. Bumbiera lugu Laime bija tik tuvu, kas ar autora atļauju pārdēvē-
ta par Portreti un pašportreti. Luga ir ļoti īpatnēja un saistoša, bet kritiķi raksta, ka 
izrādes gaitā mainījies spēles stils un, ka izrāde nav sasniegusi gaidīto. Portreti un 
pašportreti ir beidzamā A. Zīles režija. Pēc tam ansambļa darbs sāk klibot.

V. Hausmanis min vienu no apstākļiem, kas apgrūtina pēc gadiem ielūkoties un 
novērtēt Pertas dramatiskās kopas uzvedumus, ir profesionālu kritiķu trūkums, kas 
regulāri sekotu izrādēm.

1982. gadā Pertā jauns režisors – J. Purvinskis, kurš iestudē R. Blaumaņa Zagļi. 
Dekorators – D. Olmanis. Otram uzvedumam P. Kinga Un tā viss tas sākās arī jauna 
režisore – A. Čērčvorda un jauns dekorators – A. Bernšteins.

Panākumi nedodas rokā arī 1983. gadā. 23. TF Pertā izvēlētā luga ir P. Šēfera 
Piecu pirkstu vingrinājums. Režisore – A. Lanska, dekorators – D. Olmanis.

1985. gadā, gatavojoties kārtējam – 25. – TF iestudē D. Olmaņa lugu Ir jau grūti. 
D. Olmanis vada režiju, gatavo dekorācijas, bet uzvedums pie publikas lielus panā-
kumus negūst. Otrs 1985. g. iestudējums ir G. Griezes Te runā Stariņš, režisore –  
A. Vaļikova un dekorators – D. Olmanis.

1986. gadā uzved G. Griezes lugu Atraitnes nedienas, režisore – A. Vaļikova, de-
korators – D. Olmanis. Austrālijā izcēlušās diskusijas, vai tādi festivāli vispār ir va-
jadzīgi? Ansambļiem tie sagādā ceļa izdevumus, līdz ar to uzvedēja ansambļa dalīb-
nieku skaits ir ierobežots. Tomēr par spīti visām runām festivāli notiek arī turpmāk. 

Pertas dramatiskās kopas vadību, sākot ar 1987. gadu, ir uzņēmies gados jau-
nais Andris Vārpiņš. Tai gadā notiek arī 27. TF Pertā. Festivāla uzvedumam izrau-
ga Ernesta Baha farsu Tikumīgais uzdzīvotājs. Režisore – A. Lanska, dekorators –  
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E. Pārups.
1988. gadā uzved lugu Vecie jaunie laiki. Uzvedumam nav uzdots autors, tulko-

jusi L. Veikina. Lugu piedāvājas uzvest A. Lanka, bet tikai ar jauniešiem. Izrādē 
izvirzās trīs jaunas sejas – Daina Vārpiņa, Gita Balode un Indra Geitāne.

No 1951. līdz 1989. g. uzvesta 71 luga. No 1989. līdz 1994. gadam neviens uz-
vedums nav sarakstā minēts. Teātra dzīve atsākta 1995. gadā.

Pertas un ārpus Pertas Austrālijas latviešu uzvesto lugu autori.
B. Blicava Antons ķezā (1951)
Sp. Klauverts Umurkumurs (1968)
E. Lēmane Kurbi-urbi-u-udī-di (1973)
M. Bumbieris Laime bija tik tuvu (1977), Portreti un pašportreti (1981), Mans 

krusttēvs (1985)
D. Olmanis Ir jau grūti (1985)

PERTAS EV. LUT. SVĒTĀ PĀVILA DRAUDZES SKOLAS TEĀTRIS

Izrādīti 5 uzvedumi (1966–1967; 1971–1972), starp tiem arī U. Siliņa luga  
Didzis un sargenģelis (gads nav minēts).

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS (SLT)

Sidnejas latviešu teātra sākumi meklējami 1950. gada 15. oktobrī, kad trīspad-
smit teātra entuziasti parkā uz soliņa lika pamatus jaunajai vienībai, kas, šīs rindas 
rakstot, ir jau piedzīvojusi vairāk nekā 65 darbības gadus.

Kas tad bija šie pamatlicēji? Sāksim ar bijušo operdziedoni, veclatvieti Kārli 
Nīci, tad Juris Andersons, bijušais Dailes teātra aktieris Viliberts Štāls, bij. Nacionālā 
teātra aktrise Lita Zemgale, bij. Liepājas teātra aktieri Hilda Dukure un Pēteris (Go-
tis) Elsiņš, grafiķis Juris Dukurs, amatieru aktieri Mārtiņš Siliņš un Arvids Knope, 
tad Spodris Klauverts, Indulis Nīcis, Alfreds Silķēns, Lilija Dombrovska un Dag-
māra Atvara-Strazdiņa, kuras klātbūtnei, šķiet, ir bijis gadījuma raksturs.

Par pirmo SLT valdes priekšsēdi ievēl K. Nīci, māksliniecisko vadību uzņemas 
V. Štāls un administrātora pienākumus – J. Andersons.

Šodien Sidnejas latviešu teātris ir vēl arvien noturīgākais klaidu latviešu teātris. 
Ja latviešu teātri ASV, Kanādā, Anglijā un arī citur Austrālijā veidojās galvenokārt ap 
Latvijas teātra aktieriem, tad SLT darbā profesionāļiem ir bijusi maza ietekme. Bez 
jau minētajiem dibinātājiem SLT darbā tūlīt iesaistījās Vera Dūte, Zeltīte Nīce, kas 
bija mācījušās Voldemāra Pūces drāmas ansambļa studijā un Vilis Ducmanis, Alma 
Saiva – drāmas kursos. Pašdarbības teātra kopās bija darbojušies Arvīds Gūtmanis, 
Arvīds Knope, Mārtiņš E. Siliņš, Elza Siliņa, Teodors un Alma Saiva u.c.

Pārskatot klaidu latviešu teātra repertuāru, jākonstatē, ka tas ir bijis konservatīvs. 
Dominē agrāk Latvijā rādītās lugas un pa retam M. Zīverta, T. Zeltiņa, A. Eg-
līša jaundarbam. SLT jaunie režisori nebija baidījušies iet neparastākus ceļus. Ja  
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repertuāra izvēlē un iestudējumu veidošanā vairums klaida latviešu teātru vadītāju 
deklarēja, ka iestudēs tikai latviešu autoru lugas, tad SLT izvēlējās tulkojumus jau 
savai otrai, trešai izrādei. Citējot paragrafu no SLT vēstures: Svaigumu un aktualitāti 
piešķīra pašu sidnejiešu U.Siliņa un Sp.Klauverta lugas un kaleidoskopiskās rēvijas.

Pirmais darba posms bija grūts. Telpas izdodas noīrēt Igauņu namā. Skatuve 
ļoti maza un bez teātrim nepieciešamām gaismām, zāle spēj uzņemt tikai ap 150  
skatītāju.

1951. gadā uzved trīs lugas: M. Zīverta drāmu Tīreļpurvs un E. Vildes komēdiju 
Laimes pūķis. Režisors abiem uzvedumiem ir V. Štāls, dek. – J. Dukurs. Pēteris El-
siņš brauc uz mēģinājumiem no savas darba vietas laukos katru svētdienu.

Beidzamais iestudējums šajā gadā ir B. Prīstlija luga Cilvēki uz jūras, rež.  
V. Štāls, skatuvi iekārtojis J. Dukurs. Ansamblim ir pievienojies ļoti labs komisko 
lomu tēlotājs Vilis Ducmanis un bijušā Dailes teātra aktrise Lija Gailīte-Jankava.

Kuģa virsniekam U. Siliņam ir brūte Nona Stoktona, ko tēlo Zeltīte Nīce. 
Mēģinājumi ieilgst un ieilgst arī kafijas pauzes. Paiet mēģinājumos nedēļas, paiet 
mēneši. U. Siliņa izredzētā jau ir 9. mēnesī un kuģi atstāj. Tiek sagādāta jauna brūte 
– Brigita Strautiņa, bet tad ardievas ansamblim saka Imants Rutkovskis, kam apnicis 
lielais mēģinājumu skaits, bez tam viņam pa naktīm jāstrādā virstundas. Par radio 
telegrāfistu tiek angažēts jauns sportists, vārdā Juris Zemītis, un tā no 1951. gada 
sākas viņa ļoti sekmīgā sadarbība ar U. Siliņu.

Kas zin, cik ilgi ansamblis būtu vēl pa kuģi ņēmies, ja nebūtu pienākušas 1. 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienas. Vajadzīga luga! Bet kur tādā ātrumā jaunu lugu 
raut? Jāspēlē, kas pie rokas, bet pie rokas nav nekas cits kā Cilvēki uz jūras. Par izrā-
di A. Zariņš cita starpā raksta: Bija iesaistīts viss toreizējais ansamblis – 12 aktieri. 
(...) Bija it labi veikumi, bet netrūka arī pa gaisa bedrei. Skatuvē Frenka Džefersona 
lomās pirmo reiz parādījās Uldis Siliņš, vēlākais aktieris un dramatiķis, un vēlāk 
populārie Juris Zemītis un Vilis Ducmanis. (Zariņš A.Treji Vārti, 1991)

1952. gadā ansamblim pievienojas jauni spēki. Beidzot SLT ir savs apgais-
motājs, pēc aroda elektriķis Raimonds Brants, jauns dekorators, gleznotājs Uldis 
Āboliņš, butafors Jānis Blūms. Režijas vada Pēteris (Gotis) Elsiņš.1952. gada de-
cembrī SLT atklāj Drāmas studiju, kurā mācās 10 audzēkņi. U. Siliņš atceras, ka bijis 
brīvklausītājs, jo cilvēks, kurš jau spēlējis divās lugās, neies taču vairs skolā kopā 
ar iesācējiem. Studiju vada L. Gailīte, par lektoriem strādā V. Štāls, K. Freimanis,  
H. Kaupmanis un I. Sveilis. Studijas darbs drīz apsīkst, līdz beidzot apstājas.

SLT uzved R. Blaumaņa komēdiju No saldenās pudeles, inscinētājs – P. Elsiņš, 
dek. – J. Dukurs un M. Zīverta drāmu Tvans, rež. P. Elsiņš un dek. – U. Āboliņš.

Arī 1953. gadā ir tikai divi SLT uzvedumi – H. Bergmaņa komēdija Nobeļa 
prēmija (no angļu val. tulkojis H. Kaupmanis), rež. – V. Štāls, dek. – J. Dukurs un 
M. Zīverta komēdija Zaļā krūze, rež. – L. Gailīte, dek. – H. Sils.

1954. gadā SLT ir notikušas pārmaiņas: P. Elsiņš pārcēlies uz Melburnu un  
pievienojies jaundibinātajam ALT. Viņam 1955. g. seko V. Štāls. Elsiņš aizbrauc bez 
trokšņa, bet ne Štāls.

Pēc K. Nīča par SLT valdes priekšsēdi nāk M. Siliņš. V. Štāls lasītāja vēstulē, 
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izskaidrojot savus aiziešanas iemeslus, Austrālijas Latvietī, raksta, ka jaunais  
vadītājs ierobežo režisoru saimniecisko brīvību. Sidnejas latviešu teātris esot kā govs 
piesieta Sidnejas latviešu biedrības dārzā. (M. Siliņš tajā laikā bija arī SLB valdes 
priekšsēdis.)

1954. gada pirmais uzvedums ir R. Birknera pasaku lugā Sarkangalvīte, rež. –  
V. Štāls, dek. – U. Āboliņš, seko M. Zīverta komēdija Cenzūra, rež. – L. Zemgale, 
dek. – U. Āboliņš. Beidzamais uzvedums ir Ed. Vulfa luga Sensācija M. Siliņa reži-
jā, skatuvi iekārtojis J. Dukurs.

Sākot ar šo uzvedumu, jaunā SLT mājas vieta ir Kapitola ēkā t.s., latviešu gal-
vaspilsētā Benkstaunā. Namā ir itin plaša zāle ar 700 sēdvietām un labi iekārto-
ta skatuve, ko var izmantot lieluzvedumiem. Izrādi noskatās turpat 1000 skatītāju.  
Rekords! Atsauksmes ļoti labas.

SLT bija pieņemts lēmums, ka režijas drīkst vadīt tikai profesionāli aktieri. Kad 
tika minēts, ka režiju varētu vadīt arī M. Siliņš, kas amatieru teātrī šajā laukā bija 
strādājis aptuveni 20 gadus, Štāls izteicies: Tādam (amatierim) taču nevar dot režiju! 
Lēmums tika atcelts, un amatieris M. Siliņš ar valdes svētību uzveda Sensāciju. 

SLT ir papildināts ar jaunatnācējiem – I. Akmeņkalni (nākamo SLT prīmu),  
J. Freiju, Teodoru un Almu Saivām, E. Siliņu. G. Šēperi u.c.

1955. gadā ar lasītāja vēstuli par savu aiziešanu no SLT paziņo L. Gailīte. Kāpēc? 
Šodien to grūti saprast. Vai bija solidarizēšanās ar V. Štālu, kas viņai ne vienreiz 
vien Drāmas studijas laikā bija uzkāpis uz varžacīm? Gailīte bija gudra sieva, bet 
ne vienmēr spēja lietas īsi un skaidri formulēt. Pēc savas atteikšanās viņa mēģināja  
nodibināt teātri arī pie DV, bet, kad tas beidzās bez panākumiem, sāka meklēt ceļus, 
kā atgriezties SLT. Valdes nostāja bija tāda: ar paziņojumu aizgāji, ar paziņoju-
mu nāc atkal atpakaļ. L. Gailīte turpināja galvenokārt darboties Literārās sekcijas  
ietvaros, un, kad valdes sirdis atmaiga, vadīja arī režijas.

1955. bija Imanta Sveiļa debijas gads. Viņš bija strādājis Daugavpils latviešu 
teātrī, pārtulkojis Staņislavska Aktiera darbs pašam ap sevi un gaidīja izdevīgu brīdi, 
lai iesaistītos SLT un tiktu pie režijas. Kamēr teātrī darbojās V. Štāls un P. Elsiņš, 
tādas iespējas nebija.

I. Sveilis vada režiju N. Kauarda nepatīkamai komēdijai Lietaina diena, A. Če-
hova jokam vienā cēlienā Bildinājums, tad kopā ar M. Siliņu R. Blaumaņa komēdijai 
Skroderdienas Silmačos. dek. – G. Atgāzis, un iesoļo SLT ar urravām!

Skroderdienas uzved 4. KD Sidnejā. Arī ansamblī darbojas jauni spēki: ama- 
tieraktieri: Z. Holters, bijušis brisbanietis E. Kalums, J. Pelšs, S. Tomsone-Šēpere,  
P. Lasmanis un A. Bruzgulis, jauni dekoratori – G. Atgāzis. Dž. Krīvs, J. Svilāns. Ir 
notikusi apgaismotāju nomaiņa: R. Branta vietā nācis U. Misiņš. Tehniskie darbi-
nieki – O. Bobets un I. Šeibelis.

Nākamais SLT iestudējums ir E. Skujnieka bērnu luga Robinsons, rež.  
K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš, tad M. Zīverta luga Čūska, rež. – L. Gailīte, dek. –  
G. Atgāzis; R.Blaumaņa drāma Pazudušais dēls, rež. – L. Zemgale, dek. – Dž. Krīvs; 
Viencēlienu vakarā uzvests Dž. B. Šova patiess farss Augusts dara savu tiesu, rež. 
– L. Gailīte; A. Eglīša drāma Sandra. Tēlotājos ir tikai divi aktieri: L. Zemgale un  



685

K. Gulbergs, kurš vada arī režiju, dek. – Dž. Krīvs. Ansamblis ar lugu viesojas Mel-
burnā, Balaratā, Adelaidē, Ņūkāstlē, Volongongā un Brisbanē.

Ed. Vulfa 70. dzimšanas dienu SLT atzīmē ar viņa komēdiju Svētki Skangalē. 
Režiju vada un centrālo lomu tēlo M. Siliņš. Dekoratori: A. Knope un J. Dukurs.

Kad teātris uzsāka mēģinājumus, lugas eksemplārs no ASV vēl nebija pienācis. 
Tekstu no atmiņas restaurēja M. Siliņš. Vēlāk, salīdzinot abus tekstus, pierādījās, 
ka M. Siliņa atmiņa bijusi lieliska. Ar oriģinālu nesaskanēja tikai daži maznozīmīgi 
sīkumi.

1956. gadu SLT iesāk ar K. Goldoni joku spēli Divu kungu kalps, ko iestudē  
I. Sveilis. Dekorators Dž. Krīvs. Izrādē piedalās gandrīz tikai jaunie teātra spēki.

Nākamais iestudējums ir R. Blaumaņa drāma Indrāni. Režiju vada K. Gulbergs, 
dekorators U. Āboliņš. Runājot par izrādi, nevar nepieminēt t.s. vētru Indrānu ošos, 
ko bija sacēlis U. Āboliņš ar savām dekorācijām. Ekspresionistiskais inscinējums 
radīja sašutumu konservatīvajā paaudzē. Sanāksmēs un un Austrālijas Latvieša sle-
jās neapklusa šo divu pretēja uzskatu vārdu cīņa, ko sāka dēvēt par vētru Indrānu 
ošos, un, ka Āboliņa dekorācijas Indrāniem iederējušās kā grāvracim fraka.

Savukārt par tādu progresīvu pieeju teātrim jūsmo Lija Gailīte. U. Siliņa  
komentārs Rakstnieku dienu avīzē:

Kad Āboliņš ņem otu rokā,
Viņš osi pārvērš pudeļkokā.

Piecu gadu SLT darbības atzīmēšanai un Kultūras dienu izrādei SLT iestudē  
R. Blaumaņa Skroderdienas Silmačos. Dekorators – G. Atgāzis. Šis ir SLT lielākais 
iestudējums, kurā piedalās arī Sidnejas latviešu biedrības jauktais koris. Izraisās 
daudz tīri tehnisku problēmu, un izrāde beidzas tikai pēc pusnakts. Uzvedums saņem 
daudz kritisku piezīmju. Uzvedumā bez M. Siliņa piedalās arī E. Siliņa un U. Siliņš.

1956. gadā paiet 5 gadi, kopš Sp. Klauverta, V. Štāla, A. Silķēna un A. Knopes 
sarīkotā pirmā literārā vakara Sidnejā. Tagad literārie vakari līdzinās teātra izrādēm 
un ir izveidojušies par nozīmīgākajiem Sidnejas latviešu kultūras dzīves stūrak- 
meņiem. Referentiem parasti talkā nāk aktieri, instrumentālisti, dziedātāji, skatuves 
dekoratori, gleznotāji un gaismu meistari.

SLT darbu uzsāk ar K. Goldoni joku spēli Divu kungu kalps, rež. – I. Sveilis, dek. 
– Dž. Krīvs, seko R. Blaumaņa drāma Indrāni, rež. – K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš. 
Ed. Vulfa komēdija Svētki Skangalē, rež. – M. Siliņš, dek. – A. Knope, J. Dukurs.

1957. gads Austrālijā ir Mārtiņa Zīverta gads, liela kalibra notikums, bet pilns 
visādiem saviļņojumiem. Doma par M. Zīverta viesošanos Austrālijā piederēja Aus-
trālijas Latvieša redaktoram Aleksandram Zariņam. Turnejas organizēšanā piedalās 
arī Kārlis (Čarlis) Gulbergs un Lita Zemgale. M. Zīverts nevēlas, ka prese un 
teātri tiek iejaukti organizēšanas stadijā. Viņš no savas puses sola trīs jaunas lugas.  
M. Zīverta ceļojumu finansē I. Dziļleja un Sanfrancisko Mazā teātra režisors  
L. Siliņš, un ar viņu gādību M. Zīverts 1957. gada 2. februārī iepeld ar kuģi Sidnejas 
ostā.
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Kad turneja noorganizēta, Čarlis ar Litu vēršas pie teātra pēc palīdzības tālā-
kajā turnejas gaitā. SLT sapulce izvēršas ļoti vētraina, un abi saņem asus pārme-
tumus. SLT pilnsapulce vienbalsīgi nobalso par I. Sveiļa priekšlikumu, ka neviens 
SLT loceklis nebauda sevišķas privilēģijas, tāpēc visa teātra sarakste, kas attiecas 
uz viesizrādēm ar citām organizācijām un personām, jāvirza caur teātra valdi. Bet 
pret Zīvertu neviens nostāties negrib, un rezultātā autors un pats pasākums saņem 
vislielāko pretīmnākšanu.

No SLT ļaudīm turnejā piedalās I. Akmeņkalne, abi Gulbergi (t.i. Lita ar Čarli) 
un dekoratori Dž. Krīvs un U. Āboliņš. Seko viesizrādes lielākos Austrālijas centros.  
M. Zīverta Grēcinieku ielas pirmizrāde un atkārtojums notiek 4. februārī Sidnejā. 
Lugu sagatavojis K. Gulbergs. Starp tēlotājiem ir viņš pats, L. Zemgale, bet au-
tors, kam jātēlo Tētiņš, saslimst. Viņu ar eksemplāru rokā aizvieto dekorators  
Dž. Krīvs. Savu lugu Pēdējā laiva M. Zīverts iestudē Pertā ar aktieriem no Pertas 
drāmas ansambļa.

Tajā pašā laikā notiek arī SLT izrādes: N. Kauarda komēdija Mīlas virpulis (no 
angļu val. tulkojis H. Kaupmanis), rež. – I. Sveilis, dek. – J. Svilāns; V. Kārkliņa 
Sarkanvīns, rež. – L. Zemgale, dek. – Dž. Krīvs; S. Moma komēdija Konstance, rež. 
– I. Sveilis, dek. – J. Svilāns.

Sezonas beidzamā luga ir M. Zīverta Smilšu tornis. Rež. – K. Gulbergs, dek. 
– Dž. Krīvs. Ansamblī: U. Siliņš. A. Bruzgulis, K. Gulbergs, L. Zemgale. Apgais-
motājiem pievienojies Guntis Bērziņš. Par lugas uzvešanu protestē katoļu baznīca. 
Ansamblis dodas viesizrādē uz Melburnu.

1958. gada 16. martā SLT uzved Moljēra komēdiju Skopulis, rež. – I. Sveilis, dek. 
– J. Svilāns. Iestudējumam īrēti un pašu šūdināti Luija XIV laikmeta tērpi. Publikai 
izrāde patīk, sevišķi tādēļ, ka piedalās pulks labāko aktieru. Kritiķi neapmierināti, ie-
bilst pret situāciju vienmuļīgo izkārtojumu un, ka no komēdijas iznākusi melodrāma. 
Izrādi Sidnejā noskatās 550, viesizrādē Melburnā – 584 skatītāju.

R. Blaumaņa 50 aizsaules gadu piemiņu SLT atzīmē ar komēdijas Trīnes grēki 
izrādi, rež. – K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš.

Beidzamais uzvedums ir A. Deglava tautas luga Vecais pilskungs, rež. – M. Siliņš, 
skatuvi iekārtojuši A. Knope un J. Svilāns. Vecais Pilskungs ir pulcinājis skatītājus 
vairāk nekā parasti. Izrādes noskatās 906 apmeklētāji.

1959. darbības gadu SLT uzsāk ar A. Eglīša komēdiju Kazanovas mētelis, rež. 
– I. Sveilis, dek. – J. Svilāns, kostīmu zīmētāja – Vija Spoģe. Seko M. Zīverta luga 
Raķete un P. Džonsona komēdija Apbalvojums (no angļu val. tulkojis K. Freimanis), 
režisori un dekoratori abām lugām – K. Gulbergs un Dž. Krīvs.

Atkal klāt ir Kultūras dienas Sidnejā! Tiek meklēta latviešu autora lugu ar 
plašu personālu un iespaidīgu dekoratīvo ietērpu. Tagad tas ir iespējams. Latviešu 
nama skatuve ir lielākā Rietumsidnejā, ko izmanto arī turienes Operas savienība. 
Aizmugurē liels, izliekts ekrāns, kas atļauj spēlēt arī bez dekorācijām. Ātrai deko-
rāciju maiņai ieplānota jumta telpa dekorāciju uzvilkšanai. Laika gaitā atklājās, ka  
griesti dekorāciju uzvilkšanai par zemu un apgaismošanas prožektori par tālu. Zem 
skatuves iekārtota ģērbtuve, tērpu noliktava, labierīcības un virtuve.
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Zāli atklāj 1959. gada 18. novembrī, bet skatuve ugunskristības piedzīvo tikai 
decembra beigās, kad notiek 9. Austrālijas Latviešu KD.

Izvēlētā luga ir A. Brigaderes Lolitas brīnumputns. Ansamblis milzīgs, kura 
rindās ir arī nākamie SLT aktieri – Lija Veikina, Jānis Saldums, Jānis Ķauķis, Maija 
Āboltiņa, Zaiga Ābola, minot tikai dažus.

Par mūziku gādā komponists E. Freimanis, par dejām – Aina un Arvids Fībigi, 
apgaismotāji – U. Misiņš, V. Bikše, E. Ābelītis, dekorators – U. Āboliņš ar palī- 
giem, gleznotājiem Dž. Krīvu, I. Grīsli, M. Gauju. Kostīmus zīmējusi V. Spoģe, tēr-
pus darinājušas M. Āboliņa, D. Spoģe, O. Zariņa, apavus – P. Zandbergs. Pirmoreiz 
programmā redzams suflieres vārds – tā ir Gaida Krīva.

9. KD ir vēl viens liels sarīkojums – U. Siliņa pasaku luga Ganzēns un jods.  
Inscinētājs ir I. Sveilis, režisors – U. Siliņš, kurš tēlo arī Pūkaino (lāci), dekorators 
– J. Svilāns. Pēc ilgas prombūtnes ansamblī ir atgriezies A. Gūtmanis. Ir arī citi 
jaunpienācēji – talcinieki.

Par pozitīvu atsauksmju trūkumu no recenzentu puses nevar žēloties.
1960. gadu SLT iezvana ar Ž. Anuī (Anouilh) Satikšanās Sanlisā, rež. –  

K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns. Seko R. Blaumaņa luga Ugunī, rež. I. Sveilis, dek.–  
J. Svilāns, M. Zīverta laikmeta cirkus spēle Fiasko, rež. – K. Gulbergs, dek. – 
Dž. Krīvs, K. Biņķa luga Jaunaudze, rež. – M. Siliņš, dek. – O. Bobets un H. Ibsena 
luga Spoki, režisors K. Gulbergs, dekoratore V. Spoģe.

Kopš 1956. gada 80% teātra izrāžu notikušas K. Gulberga, I. Sveiļa un L. Zem-
gales režijās, rakstīts SLT vēsturē Spārnotie gadi. Teātra ansamblis ir it kā sadalījies 
divās daļās, lai gan lielākā daļa aktieru spēlē ir pie viena, ir pie otra režisora. Abas 
grupas viena otra publiski kritizē. Teātris ir spraiguma, domu izmaiņas un sacensības 
gara piesātināts.

Visi trīs režisori ir Staņislavaska metodes sekotāji, bet reizē atšķirīgi. Tā K. Gul-
bergs un L. Zemgale reprezentē psiholoģisko teātri, Imants Sveilim ir tuvi inscinē-
jumi un M. Siliņam – tautas lugas.

Dr. V. Hausmanis savā grāmatā Latviešu teātris Austrālijā, 47. lpp. raksta: Pēc  
desmit gadus ilgas SLT darbības varēja secināt, ka zināma brieduma pakāpe, 
atzīstams profesionāls līmenis sasniegts, taču nevar apgalvot, ka teātrim būtu iz-
veidojušies noteikti, stingri mākslinieciskās sejas vaibsti. Izrādes veidoja trīs vai 
četri atškirīgi režisori, un cietas programmas viņiem nebija. Sidnejas politikas gal-
venais mērķis bija radīt labas izrādes, bet takas uz šo mērķi bija dažādas. M. Siliņš 
centās iestudēt tautas lugas, Sveilis izvēlējās dažādas lugas, kuras galvenais svars 
gūlās uz aktiera pleciem, bet Gulbergs gāja pa realistiski psiholoģiskā teātra ceļu.

Repertuāra izvēles daudzveidība arī bija SLT laimīgā kārts. Sākot jauno desmit-
gadi, teātris repertuāra pamatlīniju veidoja no latviešu autoru lugu iestudējumiem, 
tomēr nevar sacīt, ka tie būtu nomācošā vairākumā, jo līdzās itin dāsni pastāvēja 
Eiropas vadošo autoru darbi.

1961. gads piedzīvo četrus uzvedumus. Pienācis laiks 1. Austrālijas Latviešu 
Teātra festivālam (TF). SLT uzved E. Dēliņa no franču valodas tulkoto Ž. Anuī Cīru-
li, rež. – I. Sveilis, dek. – V. Spoģe. Galveno lomu, Žannu, ar panākumiem tēlo 
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Sarmīte Garā, kurai šī ir pirmā un, diemžēl, beidzamā loma latviešu teātrī. Recen-
zente Ņ. Luce par izrādi cita starpā raksta: Lielais lugas inscinējums guva patiesas 
skatītāju ovācijas.

Aleksandrs Zariņš: Pirmo reiz SLT uzvedumā dzirdējām precīzi laikā un vietā 
pieskaņotu mūziku. Arī gaismotājs Guntis Bērziņš netikai apgaismoja skatuvi, bet 
piešķīra inscinējumam krāsainību.[---] Pirmais Teātru festivāls uzvarēja visus pesi-
mistus, jo Sidnejas, Adelaides, Brisbanes un Melburnas ansambļu izrādes noskatījās 
1800 apmeklētāju. (Zariņš A., Treji Vārti, 1991.)

Savu 10 gadu jubileju SLT atzīmē ar M. Zīverta traģēdiju Vara, rež. – K. Gul-
bergs, dek. – Džems Krīvs.

Citi uzvedumi: Ž. Kokto luga Svētie briesmoņi, rež. – K. Gulbergs, dek. –  
V. Spoģe.

Speciālziņojums: Sidnejas latviešu teātrim no Adelaides ieradies vērtīgs papild-
spēks – Kārlis Ābeltiņš.

1961. g. Rakstnieku dienās lugu sacensībā Melburnā uzvar Sp. Klauverta luga 
Spēka dēls.

SLT 10 gadu piemiņas nozīmes piešķir A. Knopem, K. Gulbergam, Sp. Klauver-
tam, L. Zemgalei, H. Dukurei, M. Siliņam, I. Nīcim.

1962. gadā. SLT nāk tautās ar 8 uzvedumiem, vienu no tiem Literārās sekcijas 
ietvaros. Arī 2. TF notiek Sidnejā un SLT tajā piedalās ar A. Eglīša Omartija kundze. 
Režisors K. Gulbergs, dekorators – U. Āboliņš.

Pārējie SLT uzvedumi: Sk. Pences-Neimanes komēdija Vai Tobijam patiks, 
rež. – K. Gulbergs, dek. – V. Spoģe; Moljēra komēdija Skapēna nedarbi, rež. –  
I. Sveilis, dek. – V. Spoģe; A. Eglīša komēdija Omartija kundze, rež. – K. Gulbergs, 
dek. – U. Āboliņš; V. Singajevas un V. Eglīša dziesmu spēle bērniem Pauks un 
Šmauks, rež. – M. Siliņš, dek. – I. Kauķe; Ž. Sartra luga Aiz slēgtām durvīm, rež. – 
K. Gulbergs; E. Monjē Epizods naktī, rež. I. Sveilis, dek. – V. Spoģe.

SLT Literārā sekcija uzved E. Jonesko traģisko farsu Krēsli, rež. – L. Gailīte, 
dek. – J. Svilāns.

Un tad uz skatuves parādās kas jauns – Kaleidoskops, 1962! U. Siliņa, humo- 
ristiski satīrisks uzvedums, rež. – I. Sveilis un U. Siliņš, dek. – V. Spoģe. Rosinātājs 
faktors bija gaužam vulgārs – nauda! Bija vajadzīgi prožektori un neskaitāmas citas 
vajadzības... Ideja par humoristisko uzvedumu dzima Suliņa smadzenēs un pirmais 
Kaleidoskops bija viņa rakstīts.

1962. g. RD Adelaidē uzved U. Siliņa komēdiju Vēstules no dzimtenes. Tā ir 
viena no viņa visvairāk izrādītajām lugām, uzvesta vairākkārtīgi Austrālijā, ASV, 
Kanādā, Zviedrijā, Vācijā un Latvijā, uzņemta arī filmā.

Ar to vēl Siliņa dienas Adelaidē nebija beigušās. Viņš piedalos kā viesaktieris arī 
F. Molnāra komēdijā Spēle pilī.

1963. gadā SLT nāk tautās ar 7 uzvedumiem. Viena no lugām ir U. Siliņa luga 
Vēstules no dzimtenes autora režijā, dekorators – J. Svilāns, SLT ansamblis vieso-
jas arī Balaratā un Melburnā. Lugu uzved Jaunatnes dienās un to noskatās 1150  
apmeklētāji.
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Vēstules savā repertuārā ar nosaukumu Intermeco Iļģuciemā uzņem arī Amerikas 
Latviešu teātra Bostonas amsamblis, ar to atzīmējot aktiera Valfrīda Sreipa 50 gadu 
skatuves darba atceri.

Rēviju Kaleidoskops 1963 U. Siliņš raksta kopā ar Sp. Klauvertu. Atšķirība 
starp abiem autoriem – Siliņš smīdina, Klauverts liek domāt. Režisori: U. Siliņš,  
L. Gailīte, I. Sveilis.

Vēl SLT uzved A. Brigaderes drāmu Raudupiete, rež. K. Gulbergs, dek. –  
J. Svilāns. Šī ir beidzamā luga E. Siliņai. Viņa aiziet aizsaulē tikai 59 gadu vecumā. 
Nākamā ir K. Goldoni komēdija Viesnīcniece, rež. – I. Sveilis, dek. – V. Spoģe. Šis ir 
pēdējais gads arī primadonnai I. Akmeņkalnei, kas teātra darbu pamet.

Nākamās lugas: M. Zīverta Kā zaglis naktī, rež. – K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš; 
Ž. Anuī Mēģinājums (no fr. valodas tulkojis E. Dēliņš), rež. – K. Gulbergs, dek. –  
J. Svilāns; Raiņa jaunības traģēdija Indulis un Ārija, rež. – I. Sveilis, dek. –  
V. Spoģe. Šo lugu uzved 2. KD Sidnejā. Izrādes noskatās 1500 apmeklētāju. SLT saņem 
Raiņa un Aspazijas fonda piešķirto Raiņa ceļojošo atzinības gredzenu, ko pasniedz  
I. Sveilim.

1964. gadā SLT bijuši 9 uzvedumi, starp tiem Kaleidoskops, 1964, ko rakstī-
jis galvenokārt Sp. Klauverts, U. Siliņam piepalīdzot, rež. – L. Gailīte, U. Siliņš,  
Sp. Klauverts, dek. – SLT runcis Poķis, un 3 LAA Kultūras fonda konkursā godal-
gotie darbi: J. Lukstiņa traģēdija Ceļojums, rež. un dek. – I. Sveilis; A. Neboisas 
luga Urāns, rež. – L. Zemgale, dek. – L. Veikina un Sp. Klauverta nekonvenciāls  
viencēliens ar epilogu Etīde, rež. un dek. – I.Sveilis; V. Šekspīra komēdija Divpad-
smitā nakts, rež. I. Sveilis, dekorators nav zināms. Ar šo lugu, atzīmējot V. Šekspīra 
400. dzimšanas dienu, SLT piedalās 4. TF Sidnejā.

Vēl SLT uzved A. Brigaderes komēdiju Kad sievas spēkojas, rež. – I. Sveilis, 
dek. – J. Svilāns; A. Brigaderes pasaku lugu Sprīdītis, rež. – K. Gulbergs, dek. –  
U. Āboliņš un A. Eglīša komēdiju Cilvēks grib spēlēt. Acīmredzot grib nevien spēlēt, 
bet arī režisēt, jo režisoru ir vesela guba: Sp. Klauverts, J. Saldums, K. Gulbergs,  
I. Sveilis, L. Zemgale, L. Gailīte, U. Siliņš. Dekoratori: atkal Runcis Poķis, Jaunā 
palete, I. Sveilis, U. Āboliņš, I. Līcis.

Ar E. Jonesko komēdiju Olās ir mūsu nākotne (tulkojis no angļu valodas  
A. Dūte) SLT Jaunatnes ansamblis piedalās 3. Austrālijas latviešu jaunatnes dienās, 
K. Ābeltiņa režijā, dekorators – J. Svilāns.

 SLT viesojas Adelaidē, kur kopā ar Adelaides teatrāļiem uzved U. Siliņa rēviju 
Adelaides Kaleidoskops.

1965. gadā SLT Literārā sekcija uzved E. Albija Smilšu kaste (no angļu val. 
tulkojusi L. Veikina), rež. – K. Gulbergs un 5. cēlienu no Raiņa Uguns un nakts, rež. 
I. Sveilis, dek. – D. Jansone.

SLT valdes sēdē nolemj turpmāk speciāli organizēto ansambli Jaunatnes dienām 
nosaukt par SLT Jaunatnes ansambli. Jaunieši uzved F. Arabela viencēlienu Fando 
un Lisa, rež. K. Ābeltiņš, A. Apele, dek. – I. Luce.

Ar šo iestudējumu ansamblis piedalās British Drama League viencēlienu fes-
tivālā Sidnejā un saucas The Latvian New Ansamble. Ievērojamais austrāliešu kritiķis 
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M. Makallums (M. McCallum) savā recenzijā rakstīja: Uzvarētāji neapšaubāmi bija 
latviešu ansamblis ar Fando un Lisa. Šis bija vienīgais inscinējums, par kuru visā 
nedēļas programma varēja teikt “profesionāļi”. Trijotnei (J. Graudam, Z. Ābolai, 
I. Apelim) piešķir naudas balvu par grupas saspēli – labāko pabalstītāju vienību, 
K. Ābeltiņam balvu par veiklu, ciešu inscinējumu un A. Apelei par labāko dikciju. 
Bet profesionāļi jeb nē, naudas balvu ansamblim tomēr nepiešķir. Cieša sadarbība 
turpinās arī nākotnē, bet, kad tā sāk traucēt teātra darbu, valde to pārtrauc.

Seko A. Kopita pseudoklasiski traģiskais farss Nabaga tētis (Oh, dad, poor dad, 
mamma’s hung you in the closet and I am feeling so sad), rež. – K. Gulbergs, dek. 
– L. Veikina; P. Šāfera divi viencēlieni Dvēseliskā auss un pasaulīgā acs, kuru no 
angļu valodas tulkojusi L. Gailīte, kas vada arī režiju, dek. – D. Jansone-Celinska. 
Tad Birknera pasaka Sarkangalvīte, Litas Zemgales pārstrādājumā, rež. – K. Gul-
bergs, dek. – J. Svilāns; L. Veikinas, J. Zemīša un U. Siliņa Kaleidoskops 1965, rež.  
L. Gailīte, L. Veikina, K. Ābeltiņš, K. Gulbergs, U. Siliņš un J. Zemītis, dek. –  
J. Svilāns.

Ar V. Šekspīra komēdiju Vindzoras jautrās sievas SLT piedalās 5. TF Melburnā. 
Rež. – K. Gulbergs, dek. – L. Veikina. Žūrijas komisija piešķir Paijas M. Ansulei,  
L. Veikinai, I. Nīcim un režisoram K. Gulbergam. 

1966. ir ražens gads – 8 uzvedumi! Bez T. Viljamsa lugas Trauslā stikla roze, 
rež. – K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš; Raiņa velnu nakts Spēlēju dancoju, rež. –  
I. Sveilis, dek. – V. Spoģe; A. Eglīša drāmas Sandra, rež. – K. Gulbergs; P. Ad-
amsa un G. Kartera Pelnrušķīte (no angļu valodas tulk. L. Veikina), rež. – K. Gul-
bergs, dek. – Dž. Krīvs; E. Harisa lugas Belinda (no angļu valodas tulk. L. Veikina), 
rež. – K. Ābeltiņš, dek. – J. Svilāns. Pārējie uzvedumi ir pašmājas autoru produkti.  
Sp. Klauvertam ir jauna luga – dziesmu spēle Umurkumurs, rež. – K. Ābeltiņš, 
dek. – V. Dzelzkalējs; tad Sp. Klauverta rēvija Kaleidoskops 1966, rež. – L. Gailīte,  
K. Ābeltiņš, autors, dek. – A. Lāce; U. Siliņa un viņa mātes E. Siliņas spalvai pieder 
bērnu lugas Karalis Gardēdis un Karalis Kartupelis. Par pēdējo A. Zariņš (Treji Vār-
ti, 1991) cita starpā raksta: (..) nepietiek ar sentimentu vien un sparu, bet vajag arī 
talantu un zināšanas. To lieku reizi pierādīja skolotājas Elzas Siliņas un viņas dēla 
Ulža rakstītā un SLT uzvestā luga Karalis Gardēdis.

SLT viesojas Melburnā un Adelaidē ar lugām Cilvēks grib spēlēt un Nabaga tētis. 
ALT viesojas Sidnejā ar M. Zīverta Durnā merga. 

Nodibināts Sidnejā Teātra draugu klubs.
Sp. Klauverets sarakstījis viencēlienu Tikai piecas minūtes, vēlāko Augstiene 

273.
Bostonā uzvests U. Siliņa skečs Senie kūri.
Ar SLT nozīmi 15 gados apbalvoti U. Āboliņš, I. Akmeņkalne, V. Bikše,  

H. Dukure, V. Ducmanis, J. Freijs, K. Gulbergs, A. Knope, Sp. Klauverts, Dž. Krīvs, 
Z. Nīce, I. Nīcis, A. Saiva, U. Siliņš, M. Siliņš, I. Sveilis, J. Svilāns, L. Veikina,  
L. Zemgale, J. Zemītis. Teātra nozīmi zeltā saņem goda biedrs K. Nīcis.

Ir 1967. gads, es rakstu savās atmiņās, un kontroversija no manis neatstājas kā 
dundurs no lopu bara. 1967. gada RD Sidnejā rīkotāji uzņēmuši programmā manu 
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lugu Ķemermiestiņā. Režisors – K. Gulbergs, dekorators – N. Buivids. Plašas de-
bates saceļ kādas lasītājas (skolotājas Gūtmanes) vēstule, ka lugas valoda esot 
vulgāra, daudzi skati piedauzīgi, bijušas redzamas visādas vaļības. Es atbildu, ka 
Ķemeru Anniņa nav Lācplēša Laimdota un, ka viņa nav tur, lai iedvesmotu strēl- 
niekus jaunām uzvarām.

V. Hausmanis savā grāmatā Latviešu teātris Austrālijā par mani cita starpā 
raksta. Par īsti neatvietojamu SLT oriģinālautoru kļuva U. Siliņš. (..) Viņš ir viena 
no spilgtākajām un daudzveidīgākajām personām ne tikai Austrālijas, bet visā lat-
viešu drāmā (..). Viņa lugās mijas visai dažādas noskaņas – no jautras un spriganas 
komēdijas līdz smalkai psiholoģiskai drāmai.

Otrs mans darbs – Kaleidoskops 1967, rež. – L. Veikina, K. Gulbergs, dek. –  
J. Svilāns, J. Čečins.

Raiņa un Aspazijas fonda ceļojošo balvu – Nameja zelta gredzenu – izpelnās  
I. Sveilis par Raiņa Spēlēju dancoju iestudējumu.

Vēl uzvesti E. Skujenieka luga Robinsons, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Čečins; 
F. Dīremata komēdija Meteors (tulk. E. Dēliņš), rež. K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš;  
N. F. Simpsona luga Bobo čuska (no angļu valodas tulk. L. Veikina), rež. –  
K. Ābeltiņš, dek. – A. Adens; M. Zīverta komēdija Kaļostro Vilcē, rež. – K. Gul-
bergs, dek. – V. Spoģe; Dž. Rīva bērnu luga Saules gaisma ar ūdeni trīs reizes dienā, 
rež./dek. – L. Veikina; H. Ibsena luga Spoki, rež. – K. Gulbergs, dek. – V. Spoģe.

Arī 1968. gads ir bijis darbīgs – 9 iestudējumi! SLT Jaunatnes ansamblis uzvedis 
B. Lāces Jaunais varonis un Aspazijas Sidraba šķidrauts. Režijas vadījis K. Gul-
bergs, skatuvi iekārtojis J. Čečins.

SLT uzvedumi: A. Siksnas problemātiskā luga jaunatnei ar latvisku sentimentu 
Rīgas maize, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns; M. Zīverta spēle vienā cēlienā 
Meli meklē meli, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Čečins; latviešu teātra 100 gadu atceres 
sarīkojumam veltītā L. Hoberga lustu spēle Žūpu Bērtulis, rež. – J. Svilāns, dek. – 
M. Ģenģeris; Raiņa sērdieņu dziesma Daugava, rež. – L. Veikina, dek. – Dž. Krīvs. 
Kaleidoskopu 1968 šogad veidojuši Sp. Klauverts, L. Veikina un B. Apine-Klarka, 
dek. I. Sveilis.

18. KD Sidnejā SLT uzved A. Brigaderes pasaku Princese Gundega un karalis 
Brusubārda, rež. – K. Gulbergs, dek. – V. Spoģe-Erdmane, bērnu un jaunatnes rītā – 
manu bērnu lugu Didzis un sargenģelis. Rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns.

Es Didzi un sargenģeli nekad nebūtu uzrakstījis, ja DV nebūtu izsludinājuši bēr-
nu lugu sacensības. (Bērnu luga tika piekārta tikai pēc A. Siksnas darba saņemšanas.) 
Desmit lugu konkursā uzvarēja A. Siksna, 2. vietā – es un 3. vietā – L. Auzāne-
Vītoliņa.

1969. gads. SLT uzsāk sezonu ar manu rēviju Kaleidoskops 1969, mēs ar  
A. Apeli vadam režiju, dek. – J. Čečins; otrs darbs saucas U. Siliņa fantāzija Šur-
turitnekuršistasitnekas, rakstīts pantā, rež. – L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns;  
Sp. Klauverts uzved savā režijā lugu Augstiene 273. dek. – Dž. Krīvs.

Citi uzvedumi: T. V. Hola un K. Voterhauza komēdija Melīgais Bilijs (no an-
gļu valodas tulkojusi L. Veikina). Ar šo uzvedumu SLT piedalās 9. TF Adelaidē un 
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izpelnās Paijas kā labākais ansamblis, kā labākie aktieri Paijas saņem L. Veikina,  
J. Ķauķis un par palīglomu – A. Saiva. Režisore ir L. Veikina, dekorators –  
U. Āboliņš; Brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki (dramatizējusi L. Zemgale), rež. K. Gul-
bergs, dek. – M. Gauja; Moljēra Tartifs, rež. – K. Gulbergs, dek. – V. Spoģe-Erd-
mane; R. Blaumaņa komēdija Trīnes grēki, rež. – K. Gulbergs, dek. – I. Krūmiņš.

SLT darbu 1970. gadā uzsāk ar SLT Jaunatnes ansambļa uzvedumu – L. Auzānes-
Vītoliņas komēdiju Raidstacija, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Čečins. Otrs iestudē-
jums ir E. Jonesko Plikgalvainā madonna (no fr. valodas tulkojis J. Čečins), režisors 
ir atkal K. Gulbergs.

Seko Sp. Klauverta, U. Siliņa un melburnietes E. Lēmanes rēvija Kaleidoskops 
1970. Ernas skeči ir rakstīti kā īsi viencēlieni, vairāk akcentējot melburniešu aktua- 
litātes. U. Siliņš piedalās ar 4 skečiem un, no atsauksmēm spriežot, uzgāž Melburnas 
mietpilsonībai aukstu ūdeni uz galvas. Rež. – Sp. Klauverts, dek. – J. Čečins.

Pārējie uzvedumi: Dž. Osborna luga Īgnumā atskatoties, rež. – K. Ābeltiņš, dek. 
– nav zināms; M. Zīverta drāma Āksts, rež. – H. Dukure, dek. – J. Svilāns; A. Eglīša 
luga Homo Novus. rež. – K. Gulbergs, dek. – U. Āboliņš un Ed. Vulfa mazpilsētas 
komēdija Svētki Skangalē, rež. – M. Siliņš, dek. – V. Dzelzkalējs.

1971. gadu SLT iezvana ar jaunatnes ansambļa uzvesto Raiņa Vienas nakts sap-
nis – Rīgas ragana, režisore ir Māra Eihmane, vēlākā Eihmane-Rozīte. Jaunatnes 
ansamblis vēl uzved R. Blaumaņa joku lugu Zagļi, K. Gulberga režijā. Skatuvi iekār-
tojuši L. Krīva un J. Čečins.

SLT ansamblis uzved T. Stoparda komēdiju Kad istabā līst (no angļu val. tulk.  
U. Siliņš), rež. L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns; S. Beketa lugu Godo gaidot (no fr. 
valodas tulk. E. Ķikure), rež. K. Gulbergs, dek. – V. Spoģe-Erdmane; R. Blaumaņa 
skatu lugu Ļaunais gars, rež. K. Gulbergs, skatuvi iekārtojis J. Čečins.

11. TF par Godo gaidot SLT saņem Paijas par labāko ansambli, K. Gulbergs 
par labāko režiju un galveno vīriešu lomu, K. Ābeltiņš un J. Ķauķis par labākajām 
palīglomām.

Kaleidoskops 1971 pieder manai spalvai, rež.– I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns.
1972. gads SLT vēsturē paliks kā iedrīkstēšanās laiks. Pēc pirmizrādes Sidne-

jā SLT dodas pirmā aizjūras turnejā, lai uzstātos deviņos latviešu centros ASV un 
Kanādā. SLT uzvedīs T. Villisa Sieviete rīta svārkā un U. Siliņa rēviju Ziemeļame- 
rikas Kaleidoskops. Turnejā piedalās I. un A. Apeļi, J. Grauds, J. Ķauķis, V. Līce,  
R. Ošiņa, U. Siliņš un režisors I. Sveilis. Dekorators ir V. Aleidzāns.

Nākamā luga ir Jaunatnes ansambļa uzvestā A. Eglīša komēdija Kosma kon-
firmācija, rež. J. Ķauķis, dek. A. Kariks. Kā nākamo Jaunatnes ansamblis uzved  
M. Zīverta Pirandello joku Sievas māte, rež. K. Gulbergs, skatuvi iekārtojis A. Ka-
riks un L. Zemgales dramatizēto Sarkangalvīti, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns.

Pēdējais jauniešu izvedums ir M. Zīverta komēdija Zaļā krūze, K. Gulberga reži-
jā un A. Karika dekorācijās.

Pamatansamblis uzved Ž. Anuī Antigone (no fr. val. tulkojis E. Dēliņš) un piedalās 
12. TF Adelaidē, kur saņem Paiju par labāko ansambli, par labākajām galvenām 
lomām – M. Ansule un K. Gulbergs, par labākajām atbalsta lomām – K. Ābeltiņš,  
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L. Zemgale, L. Ozere. Režisors ir K. Gulbergs, dek. – V. Aleidzāns; Sp. Klauverta 
dramatizējumu 18. nov. sarīkojumam Mēs gribam būt kungi, U. Siliņa Kaleidoskops 
1972. Abiem pēdējiem uzvedumiem rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns.

SLT valde 1972./73. darbības gadam: priekšsēdis K. Gulbergs, vice-priekšsēdis 
U. Siliņš, sekretārs Sp. Klauverts, administrators J. Ronis, grāmatvedis M. Siliņš, 
kasiere M. Krastiņa, bērnu programmu vadītāja L. Zemgale, garderobes pārzine  
T. Dzītare, mantzinis V. Aleidzāns. 

1973. gada SLT pirmais sarīkojums ir rēvija Kaleidoskops 1973. Autori:  
U. Siliņš, L. Veikina, A. Apele, B. Apine-Klarka, E. Rodze-Ķīsele, G. Janovskis,  
M. Steiga, režija: A. Apele un L. Veikina, dek. V. Aleidzāns.

Jaunatnes ansamblis uzved R. Fostera un V. Lova komēdiju Šis nams ir pār-
dodams, rež. – L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns.

13. TF Sidnejā SLT uzved R. Blaumaņa komēdiju Skroderdienas Silmačos, rež. 
– K. Gulbergs, dek. – A. Rutkovska. Paiju par labāko palīglomu saņem U. Siliņš.

Vēl SLT uzved M. Zīverta drāmu Tīreļpurvs, rež. K. Gulbergs, dek. – V. Aleidzāns, 
un Raiņa saulgriežu pasaku Zelta zirgs, rež. – K. Gulbergs, dek. – V. Aleidzāns.

1974. gads sākas ar Jaunatnes ansambļa uzvedumu E. Albija lugu Smilšu kaste, 
V. Singajevskas un V. Eglīša bērnu lugu Pauks un Šmauks un R. Blaumaņa Pēc 
pirmā mītiņa. Režisori: I. Sauka un K. Gulbergs, dekorators A. Kariks. Ar pirmām 
divām lugām ansamblis uzstāsies 13. Jaunatnes dienās.

SLT ansamblis darbu uzsāk ar E. Raisa lugu 0x0 ir un paliek 0, rēķini kā gribi, 
seko E. Jonesko luga Degunradzis (no fr. valodas tulk. E. Dēliņš) un Sp. Klauver-
ta Kaleidoskops 1974. Režisori: A. Apele, K. Gulbergs, I. Sveilis, dekoratori:  
V. Spoģe-Erdmane, J. Svilāns, A. Budļevskis.

14. TF Melburnā bija paredzēts tikai Austrālijas latviešu autoru darbiem un 
šim nolūkam tika sarīkota sacensība. Rezultātā 1. vietu dalīja E. Lēmane (Sola- 
terra) ar U. Siliņu (Pilsoņa Avota lieta), 14. TF Paijas palīglomās guva L. Veikina un  
K. Ābeltiņš. Pilsoņa Avota lieta režisore bija L. Veikina un dekorators U. Āboliņš.

Sidnejā viesojas ALT ar M. Ašāra lugu Tupesis un M. Zīverta Totems.
1975. gadu SLT uzsāk ar A. Brigaderes lugu Maija un Paija. Režisore – A. Apele, 

dekorācijas un gaismas – M. Apele un J. Grauds.
SLT Jaunatnes ansamblis uzved M. Birzes lugu Kalmāru konservi, rež. – I. Sau-

ka, dek. – P. Legzdiņš.
15 TF Adelaidē SLT piedalās ar L. Geršes (L. Gershe) komēdiju Taurenītis grib 

lidot. Režisore – L. Veikina, dekorators – V. Aleidzāns. SLT saņem KF balvu kā 
labākais ansamblis. E. Ķipste saņem Paiju par labāko galveno lomu un I. Nīča balvu, 
E. Medne saņem Paiju par labāko sieviešu lomu, L. Veikina par labāko palīglomu.

SLT ar U. Siliņa lugu Avota lieta (Pilsoņa Avota lieta) dodas 5 nedēļu ilgā turnejā 
uz ASV, Kanādu, Angliju, Zviedriju un Vāciju, rež. – I. Sveilis, dek. – U. Āboliņš. 
Luga pirms vairāk nekā gada bija jau vairākas reizes uzvesta Sidnejā, kā arī ar  
labiem panākumiem 1974. g. TF Melburnā. Jaunajā inscinējumā nomainījās daļa 
aktieru, un autoram bija viena otra loma jāpārraksta. Piemēram, čekists Čerņikovs 
tagad bija sieviete. Lai neatbaidītu ASV super-patriotus, tika atmests vārds pilsonis. 
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Anšlavs Eglītis par izrādi Losandželosā raksta: Tā ir tipiska dialogu luga. Siliņš iz-
veidojis skopu kodolīgu skatuves valodu. Izrāde veidojās stabili. (..) Patīkama šajos 
dažādu maldu un svārstību laikos ir izrādes stingrā nacionālā latviskā līnija. (Eglī-
tis, Anšlavs. Laikmetīga dialogu luga. Laiks. 1975. g. 24. septembris)

Lasot programmā ziņojumu par aktieru maiņu, izkārtojot ceļojuma iespējas, 
jādomā atkal lieku reizi, ka Austrālijas tautieši ir laikam sīkstāki un neatlaidīgāki 
latviešu teātra darbā par visiem izkaisītiem teātrniekiem dažādās zemēs. (Znotiņa-
Kalniņa, E. Sidnejas latviešu teātris viesojas Toronto. Latvija Amerikā. 1975. g. 20. 
septembris).

Nākamais uzvedums ir U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1975, rež. – I. Sveilis, dek. 
– A. Budļevskis.

SLT ierosmē izveidojas Latviešu teātra apvienība. I. Sveilis LAA teātra nozares 
vadītājs un PBLA KF loceklis.

SLT 25 gados:
Visvairāk spēlēto lugu autori: M. Zīverts ar 14 lugām, R. Blaumanis – 12,  

A. Eglītis un U. Siliņš – 6, A. Brigadere – 5, Rainis un Ž. Anuī – 4.
Visvairāk lugu iestudējuši: K. Gulbergs – 58, I. Sveilis – 32, K. Ābeltiņš – 12,  

L. Gailīte – 11, L. Veikina un U. Siliņš – pa 9, M. Siliņš – 7, A. Apele – 3.
Sagatavotas 164 izrādes. No tām 27 bijuši tulkojumi. 8 lugas tulkojis E. Dēliņš, 

L. Veikina – 7, U. Kaupmanis – 6, U. Siliņš – 2, pa vienai A. Apele, E. Ķikure,  
A. Dūte, Sp. Klauverts un I. Sveilis. 

Uz skatuves 25 gadu laikā kā tēlotāji un tehniskie darbinieki darbojušās 387 per-
sonas. SLT uzskatāms par aktīvāko kultūras dzīves veidotāju latviešu saimē Austrāli-
jā, kura ierosmē un uzvedumā radās 1. KD (1951), 1. RD (1960) un 1. TF (1961). 
SLT bija pirmais latviešu ansamblis, kas no Austrālijas devās ārzemju turnejā. SLT 
turnejas notika 1972. un 1975. gadā.

Austrālijas Teātru festivālos kopš 1965. g. SLT ieguvis 7 reizes labākā ansambļa 
balvu un 18 lomu tēlotāji saņēmuši Paijas par labāko tēlojumu. Par iestudējumiem 
Indulis un Ārija un Spēlēju, dancoju teātris saņēmis Raiņa un Aspazijas fonda ceļo-
jošo balvu – Nameja gredzenu.

SLT paspārnē darbojas Jaunatnes ansamblis un literārā sekcija, kas sniegusi 249 
literāros vakarus un 158 gleznu izstādes.

1976. gadu SLT ievada ar A. Brigaderes drāmu Karaliene Jāna, rež. K. Gulbergs, 
dek. – A. Budļevskis. Jaunatnes ansamblis piedalās 15. Jaunatnes dienās Adelaidē ar 
D. Hjuvita lugu Saldumi un ziedi Monikai, rež. – E. Ķipste, dek. – E. Štubis.

Vēl uzved A. Lindgrenas lugu Karlsons, kas dzīvo uz jumta, rež. – A. Apele, 
dek. – M. Apele un I. Rēbauma. Lielas pārrunas rada G. Priedes lugas Zilā uzvedums  
I. Sveiļa režijā, dek. – A. Budļevskis.

Beidzamais uzvedums ir R. Blaumaņa komēdija No saldenās pudeles, rež. –  
K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns.

1977. gadā SLT nāk tautās tikai ar 3 uzvedumiem: Sp. Klauverta rēviju Kaleido-
skops 1977, rež. – L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns un N. Kauarda komēdiju Kritušie 
enģeļi, rež. – I. Sveilis, dek. – A. Budļevskis. Ar šo lugu SLT piedalās 17. TF un  
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I. Sveilis saņem balvu ($100) par labāko režiju un L. Veikina un V. Līce – žūrijas 
atzinības balvu. (Jādomā, ka tās bija Paijas.)

Beidzamais SLT uzvedums – P. Šefera luga Piecu pirkstu vingrinājums (no angļu 
val. tulk. M. Ansule) Rež. – J. Ķauķis, dek. – J.Svilāns.

1978. darbības gads sākas ar smiekliem – A. Apeles Kaleidoskopu 1978, rež. –  
A. Apele, dek. – M. Apele.

Neskatoties uz grēkiem, M. Zīverta luga Lielā Grēcinieku iela, K. Gulberga 
režisēta un U. Āboliņa dekorēta, 19. TF tiek atzīta par labāko uzvedumu. SLT saņem 
balvu kā festivāla labākais ansamblis, L. Veikina – Paiju par labāko sieviešu galveno 
lomu un J. Grauds par labāko palīglomu. Seko J. Poruka drāma Hernhūtieši, rež. –  
K. Gulbergs, dek. – J. Svilāns, M. Zīverta komēdija Ķīnas vāze, rež. – I. Sveilis, dek. 
– A. Budļevskis, un Sp. Klauverta novembra nakts vīzija Cirvi cirtu ozolā. Rež. –  
I. Sveilis, dek. – A. Budļevskis.

1979. gads ir panākumiem bagāts. SLT uzved P. Kalderona de la Barka O Fortu-
na (Pedro Calderon de la Barc, no angļu val. tulk. M. Rozīte, E. Ķipstes pārveido-
jums), rež. – E. Ķipste, dek. – E. Štubis, ar ko piedalās 19. TF Melburnā, kur izpelnās 
labākā ansambļa balvu, E. Ķipstem piešķir Paiju par labāko režiju, un J. Ķauķim par 
labāko vīriešu palīglomu.

Pārējie SLT iestudējumi: N. S. Greja pasaku luga Nezvērs meklē laimi, rež. –  
L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns un E. Lejas rēvija Kaleidoskops 1979, rež. –  
K. Gulbergs, dek. – Dž. Krīvs, Aspazijas drāma Torņa cēlājs, rež. – L. Veikina, dek. 
– V. Aleidzāns, A. Apeles inscinējums un režija Rīga dimd, Sidneja dimd, dek. –  
M. Apele un G. Alhimoviča luga Olimpiade, rež. – I. Sveilis, dek. – A. Budļevskis.

Liels muzikāls pasākums ir A. Brigaderes dziesmu spēle Sprīdītis ar A. Janso-
na mūziku, V. Baumaņa dziesmu tekstiem. Režisors – K. Gulbergs, V. Spoģes-Erd-
manes dekorācijas un tērpi. Muzikālais vadītājs – H. Rutups, horeogāfe –  
B. Apine-Klārka.

Pirmajās PBLA dziesmu dienās SLT piedalās ar U. Siliņa rēviju Tu esi Gotlandē, 
mans draugs. Ansamblī darbojas arī divi ALT aktieri. Režisors – I. Sveilis.

SLT pazaudē Sp. Klauvertu. Tai pašā gadā aizsaulē aiziet arī M. E. Siliņš.
1980. gads sākas ar F. Arnolda un E. Baha komēdiju Spāniešu muša, rež. –  

A. Apele, dek. – M. Apele, seko A. Eglīša komēdija Bezkaunīgie veči, rež. – L. Veiki-
na, dek. – V. Aleidzāns, M. Zīverta luga Kopenhagenas dialogs, rež. – K. Gulbergs, 
dek. – Dž. Krīvs un J. Krādziņa viencēliens Starp pusnakti un rītu, rež. – M. Rozīte, 
dek. – Dž. Krīvs un E. Štubis.

1981. gads. Pieminot Sp. Klauvertu, SLT uzved viņa komēdiju Toms Kaspars, 
rež. – K. Gulbergs, dek. – Dž. Krīvs, seko H. Pintera luga Dzimumdiena, no angļu 
val. tulkojusi A. Apele. kas vada arī režiju, dek. – Dž. Krīvs. Ar šo lugu SLT piedalās 
21. TF Adelaidē, kur Paijas saņem I. Apelis par galveno vīriešu lomu, A. Apele par 
galveno sieviešu lomu, J. Ķauķis, J. Čečins par vīriešu palīglomām. SLT saņem bal-
vu par labāko ansambli. Nākamais uzvedums ir M. Zīverta mīms ar ideju Čūska, rež. 
A. Apele, dek. Dž. Krīvs.

Seko M. Rozītes dramatiskā montāža Rainis un Aspazija. Illūzijas, rež. –  
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E. Ķipste dek. – L. Treimane. Pēc izrādēm Austrālijā SLT viesojas Anglijā un Zvie-
drijā. 18. novembrī E. Ķipstem piešķir PBLA KF goda diplomu par profesionālu 
iestudējumu. Visbeidzot U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1981. Rež. – J. Veikina, dek. 
– V. Aleidzāns.

1982. gadā SLT ir atkal ceļa jūtīs. Ansamblis piedalās ar U. Siliņa lugu Kade 
pārnāksi, bāleliņ 22. TF Sidnejā un tad dodas viesizrādēs uz Amerikas Rietumkras-
ta Dziesmu svētkiem, Portlandē, Rež. I. Sveilis, dek. – V. Spoģe-Erdmane. Otrs 
dziesmu svētku uzvedums ir U. Siliņa rēvija Tu esi Portlandē, mans draugs.

Mājinieki uzved A. Eglīša komēdiju Karmen, Karmen, rež. – L. Veikina, dek. –  
V. Aleidzāns un A. Apeles rēviju Kaleidoskops 1982, rež. – A. Apele, dek. –  
J. Grauds.

Nākamo lugu – R. Romerila Mrs Thallyf – SLT uzved, lai palīdzētu rež. E. Ķip-
stem iekļūt teātra institūtā NIDA. Izrādes režija ir viņa iestāšanās eksāmens. Vis- 
beidzot R. Blaumaņa komēdija Trīnes grēki, rež. – K. Gulbergs, dek. – Dž. Krīvs.

1983. g. SLT uzvestās lugas: G. Griezes komēdija Tautieša Zupāna atmoda, rež. 
– A. Apele, dek. – M. Apele, T. Kepinska luga Duets vienai personai (tulk. no angļu 
val. L. Veikina), rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns, A. Landsberga luga Pieci stabi 
tirgus laukumā, rež. – A. Apele, dek. – D. Greste un visbeidzot E. Rodzes-Ķīseles 
rēvija Kaleidoskops 1983. rež. – E. Rodze-Ķīsele, dek. – Dž. Krīvs un A. Eglīša 
spēle Leo, rež. – K. Gulbergs, dek. – A. Silķēns.

Ar Duets vienai personai SLT ansamblis piedalās 23. TF Pertā.
1984. gadā SLT uzsāk sezonu ar U. Siliņa rēviju Kaleidoskops 1984, rež. –  

I. Sveilis, dek. – Dž. Krīvs. Arī nākamās lugas pieder ir U. Siliņa spalvai: komēdi-
ja Vēstules no dzimtenes, rež. – A. Apele, dek. – A. Misiņa, vingrinājums minorā 
Ir Akmeņi raud, rež. L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns un Tasmānijas Kaleidoskops, 
rež. autors. Ar pēdējiem diviem uzvedumiem SLT piedalās 34. KD Launčestonā, 
Tasmānijas salā.

Vēl uzved M. Zīverta Kurpurū, rež. – I. Sveilis, dek. – Dž. Krīvs, ar ko SLT 
piedalās 24. TF Sidnejā un A. Eglīša Pēc kaut kā cēla, nezināma, rež. – K. Gul-
bergs, dek. – V. Dzelzkalējs. Seko U. Siliņa E. Kestnera stāsta Emils un Berlīnes zēni  
dramatizējums, rež. U. Siliņš.

Vēl SLT uzved U. Siliņa farsu Precinieks, rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns un 
A. Eglīša komēdiju Jolanta Durbe. Ar šo lugu SLT viesojas Melburnā, Kanberā un 
3. PBLA Dziesmu dienās Minsterē, 1987. gadā.

SLT uzved arī U. Siliņa rēviju Tu esi Misterē, mans draugs, rež. – L. Veikina un 
autors. Beidzamais gada uzvedums ir U. Siliņa un A. Apeles Kaleidoskops Adelaidē. 

Par 37. KD lugu Sidnejā uzņemta U. Siliņa dziesmu spēle No Kurzemes bērniņš 
biju. Dek. – V. Spoģe-Erdmane, mūzikas aranžējumi un pavadījumi – I. Rinna.

Par sarīkojumu Austrālijas Latvieša redaktors Emils Dēliņš raksta: Lugas pa-
saules pirmiestudējums bija pierādījums latviešu teātra mākslas jaunradei trimdā, 
kurā vēl pēc 40 svešumā pavadītiem gadiem ir spirgta un spēcīga. SLT paveiktais 
darbs likās izcilas atzinības vērts. Cik mums ir latviešu teātra vienību, kas vienai 
izrādei spēj dot tādu un tik spējīgu dalībnieku pulku? Ārpus Sidnejas brīvajā pasaulē 
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tādu vienību ir ļoti, ļoti maz, ja vispār vēl kāda. Tikpat lielas atzinības cienīgs bija 
izrādes kvalitatīvais līmenis, ieskaitot diriģentes un komponistes Ingrīdas Šakūro-
vas-Rinnas orķestra un kora, kā arī dekorātores Vijas Spoģes-Erdmanes veikumus, 
kuri priecēja gan ausis ar tautas dziesmu melodiju iejūtīgo savijumu, gan arī acis ar 
skatuvē uzburto Kursas mežu pasakaino ainavu. Var tikai nožēlot, ka SLT nav iespē-
jams šo sava darba apbrīnas cienīgo rezultātu parādīt ārpus Sidnejas. Par vienu 
tomēr nepaliks šaubu: latviešu teātris Sidnejā nav muzeja eksponāts, bet dzīva, or-
ganiski augoša un vēl joprojām augt spējīga latviešu kultūras daļa. (Dēliņš Emils. 
Austrālijas latvietis, 1988. g. 15. janvārī)

Vēl SLT uzved M. Zīverta lugu Smilšu tornis, rež. – K. Gulbergs, dek. –  
Dž. Krīvs.

Jāatzīmē, ka 18. novembra svinībās rež. I. Sveilis par savu darbu teātrī saņem 
PBLA KF balvu.

1988. gadā gandrīz viss pulveris ir izšauts un SLT uzved tikai 3 lugas: G. Griezes 
komēdiju Vēlreiz Krautštatē, rež. – A. Apele, dek. – V. Spoģe-Erdmane, R. Blau-
maņa drāmu Indrāni, rež. – K. Gulbergs, dek. – Dž. Krīvs un U. Siliņa rēviju Kalei-
doskops 1988, rež. – L. Veikina, dek. – V. Aleidzāns.

1989. gadā SLT uzved L. Stumbres lugu Zīmējumi smiltīs. Rež. – I. Sveilis, dek. 
– V. Spoģe-Erdmane un L. Veikinas variāciju par T. Kepinska tēmu Duets vienai 
personai, rež. – I. Sveilis un dek. – V. Aleidzāns. Ar Zīmējumi smiltīs SLT piedalās 
arī 29. TF Adelaidē.

Vēl SLT uzved N. Kauarda komēdiju Mīlas virpulis (no angļu val. tulkojis  
U. Siliņš), rež. – I. Sveilis, dek. A. Knope un A. Eglīša lugu Spēle ar brāļiem, rež. – 
K. Gulbergs, dek. – J. Grauds.

1990. gadā SLT ir atkal zirgos un dodas viesizrādēs ar L. Stumbres lugu Zīmējumi 
smiltīs, L. Veikinas variācijām par T. Kepinska tēmu Duets vienai personai.

Mājinieki uzved H. Pintera lugu Namzinis (no angļu val. tulk. I. Rolava), rež. 
– K. Gulbergs, dek. – V. Dortiņš un G. Gudeta un J. Zvirgzdiņa latvju traģihroniku 
Jubilejas gads. Rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns.

1991. gadā SLT jauni ceļi zem kājām. SLT ansamblis, šoreiz A. Apeles režijā, 
ved uz Latviju viesizrādēs G. Grāsa (G.Grass) Onkulīt, onkulīt, dek. – D. Greste. 
Ansamblī 9 aktieri.

Mājnieki uzved: H. Gulbja komēdiju Mans mīļais, mans dārgais, rež. – K. Gul-
begs, dek. – V. Spoģe-Erdmane. Ar šo lugu SLT piedalās 31. TF Sidnejā. Vēl uzves-
ta: M. Zīverta komēdija Cenzūra, rež. – K. Gulbergs, Skatuvi iekārtojis V. Aleidzāns 
un U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1991, rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns.

1992. gadā SLT nāk tautās ar U. Siliņa bērnu lugu pantā Šurturitnekuršis- 
tasitnekas, rež. – I. Sauka-Brūvere, dek. – M. Koškins, A. Eikborna komēdiju Esiet 
pazīstami, rež. – K. Gulbergs, dek. – J. Grauds un M. Zālītes dramatisko poēmu Pil-
na Māras istabiņa, rež. – A. Apele, dek. – G. Jurjāns. Ar šo uzvedumu SLT piedalās 
32. KD Adelaidē. Tad vēl A. Apeles dziesmu un rotaļu sakopojums Skola kā nekad. 
Rež. – I. Brūvere, J. Grauds, dek. – V. Spoģe-Erdmane.

1993. gadā SLT uzved A. Eglīša drāmu Sandra, rež. – K. Gulbergs, apgaismotājs 
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– U. Misiņš. Ar šo lugu SLT piedalās 33. TF Melburnā. Tad vēl L. Stumbres luga Viss 
par mīlestību, rež. – I. Sveilis un G. Griezes komēdija Pensionāri. Rež. – L. Veikina, 
dek. – V. Aleidzāns.

1994. gadā arī ir tikai trīs uzvedumi: A. Eglīša komēdija Pa purna tiesu, rež. –  
L. Salduma, dek. – L. Misiņa, Johannas fon Vaszarijas komēdija Kurš melo? rež. –  
L. Veikina, dek. – M. Sieriņa. Ar šo lugu SLT dodas viesizrādēs uz Kanberu un Mel-
burnu. Tad vēl Kaleidoskops 1994, pēdējam autoru ir vesela guba, un R. Staprāna 
komēdija Pēdējā izrāde, rež. – I. Sveilis, dek. – V. Aleidzāns. Un tas no 1951.–1994.
gadam ir viss.

Šai laika posmā (1951–1994) SLT iestudējis 166 uzvedumus.

U. SILIŅA UN E. SILIŅAS LUGAS, DRAMATIZĒJUMI,  
U. SILIŅA U.C. AUTORU KALEIDOSKOPI

* Pilsoņa Avota lieta 
* Precinieks 
* Ir Akmeņi raud (Šī luga pārtulkota angliski, uzlabota un pārcelta atkal latviešu 

valodā. Obligāta lasāmviela baltu filologiem Latvijas universitātē.)
* No Kurzemes bērniņš biju
* Ķemermiestiņā
* Šurturtinekuršistasitnekas
* Vēstules no dzimtenes
* Didzis un sargenģelis
* Aijā, žūžū, lāča bērns (Šī luga nav publicēta.)
* Zem Dienvidu Krusta
* Kade pārnāksi, bāleliņ – 5 lugas
* E. & U. Siliņi Karalis Kartupelis
* E. un U. Siliņi Spēlēsim teātri (četras burtnīcas)
* Konservēts Latviskums, skeču krājums
* Letiņi Nezudīs, skeču krājums
* E. Kestners Emīls un Berlīnes zēni, dramatizējums
* M. Tvens Toms Sojers
* U. Siliņa Kaleidoskops 1962
* U. Siliņa un Sp. Klauverta Kaleidoskops 1963
* U. Siliņa un Sp. Klauverta Kaleidoskops 1964
* U. Siliņa, L. Veikinas, J. Zemīša Kaleidoskops 1965
* Spodra Klauverta sakopota raiba programma
* U. Siliņa Kaleidoskops 1967
* Sp. Klauverta, L. Veikinas, Apines-Klarkas Kaleidoskops 1968
* U. Siliņa Kaleidoskops 1969
* E. Lēmanes, Sp. Klauverta, U. Siliņa Kaleidoskops 1970 (ar nosaukumu  

Zobgalis)
* U. Siliņa, L. Veikinas, A. Apeles, B. Apines-Klarkas, E. Rodzes-Ķīseles,  
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G. Janovska rēvija Kaleidoskops 1973
* L. Veikinas no angļu valodas tulkotais un dramatizētais Kaleidoskopa materiāls
* Sp. Klauverta rēvija Kaleidoskops 1974
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1975
* Sp. Klauverta rēvija Kaleidoskops 1977
* A. Apeles rēvija Kaleidoskops 1978
* E. Lejas rēvija Kaleidoskops 1979
* U. Siliņa rēvija Tu esi Gotlandē, mans draugs
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1981
* A. Apeles rēvija Kaleidoskops 1982
* U. Siliņa rēvija Tu esi Portlandē, mans draugs
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1984
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1988
* U. Siliņa rēvija Tasmānijas Kaleidoskops
* U. Siliņa rēvija Tu esi Minsterē, mans draugs, 1984
* U. Siliņa rēvija Tu esi Minsterē, mans draugs, 1985
* U. Siliņa rēvija Straumēnu Kaleidoskops
* U. Siliņa rēvija Portlandes Kaleidoskops
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1991
* U. Siliņa rēvija Kaleidoskops 1994

***

Vēl nedaudz par Sidnejas latviešu teātri. Tajā nav tikai primadonnas un premjeri. 
Sāksim ar melnajiem, kā viņi paši sevi lepni dēvē – skatuves strādniekiem, skaņu 
meistariem un apgaismotājiem. Pie pēdējiem jāmin Guntis Bērziņš, Uldis Misiņš, 
V. Bikše, J. Grauds u.c. Katrai izrādei ir nozīmēts skatuves meistars. Teātrī darbo-
jas gara rinda scenogrāfu jeb dekoratoru. Un kurš uzdrošināsies aizmirst pieminēt 
suflieres – Gaidu Krīvu, Taņu Vītolu un Lidiju Cepli? Valdē bez direktora I. Sveiļa 
savā laikā strādājis arī J. Ronis, M. Siliņš, L. Zemgale, Sp. Klauverts, K. Gulbergs, 
U. Siliņš, V. Aleidzāns u.c.

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU TEĀTRU BRAUCIENI UZ ĀRZEMĒM

1972

U. Siliņš ciemos pie tautiešiem ar humora programmu Ciemos pie Ulda Siliņa,  
K. Ābeles balādēm, sadzīves feļetoniem, SLT slīdīšu izrādi LA, Sanfrancisko, Den-
verā, Ņujorkā, Piesaulē (Ņūhampšīrā), Bostonā, Medisonā, Portlandē, Sietlā, Toron-
to, Čikāgā, Kopenhāgenā, Lundā, Eskilstunā, Gēteborgā, Upsalā, Stokholmā.
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1972

ALT viesojas ASV un Kanādā ar M. Zīverta Totems un Ašāra Tupesis. Ansamblī 
– rež. G. Grauds, G. Kūlniece, G. Klauss, I. Klausa, V. Rube, Dz. Veide, E. Kuks.

1972

SLT viesojas ar Sieviete rīta svārkā un U. Siliņa Ziemeļamerikas Kaleidoskopu 
Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Denverā. Priedainē (Ņūdžersijā), Ņujorkā, Pie-
saulē (Ņūhampšīrā), Bostonā, Madisonā, Montreālā, Toronto, Mineapolē, Milvaukī, 
Grand Rapidos.

1975

SLT dodas turnejā ar U. Siliņa lugu Pilsoņa Avota lieta. (Lai neuztrauktu ASV 
mietpilsoņus, Pilsoņa Avota lieta ir pārkristīta par Avota lieta.)

Ansamblis viesojas: Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Linkolnā, Demoinā,  
Mineapolē, Milvaukī, Čikāgā, Bostonā, Toronto, Indianopolē, Ņujorkā, Priedainē, 
Stokholmā, Hamburgā, Ķelnē, Minsterē, Frankfurtē, Klīvlandē.

1975

U. Siliņš un J. Zemītis (SLT) saņem ielūgumu no PBLA Gotlandes Dziesmu 
dienu vadības uzvest U. Siliņa humoristiski satīrisko uzvedumu Tu esi Gotlandē, 
mans draugs.

Arī Erna Lēmane (ALT) saņem ielūgumu piedalīties dziesmu dienu ietvaros ar 
vienu no viņas lugām (Sola Terra).

U. Siliņa uzvedumā piedalīsies arī ALT aktieri.

1982

SLT ansamblis A. Apeles vadībā dodas viesizrādēs uz ASV un Kanādu ar  
M. Zīverta Čūsku un H. Pintera Dzimumdiena, sniedzot pavisam 16 izrādes seko-
jošos centros: Losandželosā, Kalamazū, Toronto, Indianopolē, Denverā, Demoinā, 
Linkolnā, Miniapolē, Filadelfijā, Čikāgā, Hamiltonā, Vašingtonā, Klīvlandē, Prie-
dainē un Ņujorkā (visos centros abas izrādes netiek uzvestas).

1984

PBLA Dziesmu dienu rīkotāji aicina U. Siliņu rakstīt un uzvest Tu esi Minsterē, 
mans draugs.

SLT uzved Dziesmu dienām arī M. Zīverta lugu Kurpurū.
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1986

PBLA Dziesmu dienu rīkotāji aicina SLT uzvest U. Siliņa Tu esi Minsterē, mans 
draugs II. SLT arī uzved A. Eglīša komēdiju Jolanta Durbe.

1988

Komponists A. Jansons ielūdz J. Zemīti un U. Siliņu piedalīties Princeses Gun-
degas uzvedumā ASV (ielūgumus saņem arī daži Austrālijas latviešu mūziķi).  
U. Siliņš tēlo karali un Melno burvi, J. Zemītis – Žņaudzēju. Izrādes notiek Ņujorkā 
un Linkolnā.

1988

SLT uzved M. Rozītes Rainis un Aspazija – illūzijas E. Ķipstes režijā un pēc 
izrādēm Austrālijā viesojas Zviedrijā un Anglijā.

U. Siliņš un L. Veikina (SLT) ir ielūgti uzstāties Anglijas Kultūras svētkos un 26. 
Vanagu dienās. Uzved U. Siliņa skečus Tautadziesmas un mēs, Būsim kontroversiāļi, 
Sirdsdraudzenes u.c.

1990

SLT viesojas ar T. Kepinska Duets vienai personai un L. Stumbres Zīmējumi 
smiltīs Alūksnē, Madonā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Talsos, 
Rīgā Nacionālajā teātrī.

1991

SLT dodas viesizrādēs 8 aktieru sastāvā ar G. Grasa lugu Onkulīt, onkulīt uz 
Staiceli, Rīgu, Limbažiem un Jelgavu. Rež. A. Apele.

1992

U. Siliņš saņem ielūgumu no Višķu nometnes 3x3 vadības strādāt par redaktoru.

199?g. U. Siliņš un L. Veikina (abi SLT) saņem ielūgumu no DV svētku vadības 
uzstāties ar U. Siliņa humoristiski satīrisko uzvedumu Straumēnu Kaleidoskops.

U. Siliņš uzstājas ar Latviešu karavīrs mūžības gaismā, rakstīts pantā. u.c.
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1994

U. Siliņš saņem ielūgumu no Latvijas 3x3 vadības strādāt par redaktoru 
Daugavpils Mežciema 3x3 nometnē.

Gads nav zināms

U. Siliņš ar dzīvesbiedri privātā vizītē uz Anglijas Latviešu dziesmu svētkiem 
Līdsā noklausīties viņa rakstīto un L. Zobenas komponēto Jaunie zvani apvienota-
jam jauktajam korim.

UZŅĒMĒJI

ADELAIDĒ

* Pašā priekšgalā ir miljonārs, Adelaides Building Company Inc īpašnieks  
K. Līdums

* J. Spalviņš, Chief manager Adelaide Steamship Co Inc.
* Liela rinda ar dažādiem grāmatveikaliem, kontraktoriem un sab-kontraktoriem, 

elektriķiem, galdniekiem, mūrniekiem, krāsotājiem, jumta un cauruļu licējiem, sētu 
būvētājiem u.c.

* Strautu grāmatveikals u.c. sīkāki uzņēmumi

BRISBANĒ

* Trūkst lielāku uzņēmumu.

KANBERĀ

* Trūkst lielāku uzņēmumu.

MELBURNĀ

* G. Šteinberga daiļamatniecības salons u.c. sīkāki uzņēmumi

PERTĀ

* K.Vilipa būvuzņēmums
* Santehniķa K. Bērziņa uzņēmums
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* E. Lanska būvuzņēmums
* G. Sarkana būvuzņēmums
* J. Jēpa grāmatvedība
* Ulmaņa konditoreja
* P. Mazaļevska auto remonta darbnīca
* L. Mieriņa foto studija
* Leona Ļebedeva foto studija
* G. Kaģa auto remonta darbnīca
* A. Gulāna auto remonta darbnīca

SIDNEJĀ

* V. Bērziņa maizes ceptuve Rīga. Viņam pieder arī divi pārtikas preču veikali 
* Karazubova pārtikas veikals Venta
* Liniņa pārtikas preču veikali
* E. Bergmaņa maiznīca
* A. Priedīša grāmatveikals Rīga
* Ed. Polikēviča juvelieru veikals Rota
* juvelieri Abram and Birze
* R. Gaņģa, V. Muzikanta drēbnieku darbnīcas
* frizētavas
* četras dārzniecības
* galdniecības
* P. Pētersona būvfirma
* M. Vagulāna transporta uzņēmums
* Kazapceva pārtikas preču veikals u.c.


