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Hi, my name is Amerjit Sidhu and today I have a special guest that I
am going to be talking to and he is a special guest because he was
responsible for the emergence of the Indian cinema back in the 50s
and the 60s. As most of you probably know that the <inaudible>
communities in and around England and one particular area that we
are going to be concentrating on is Sparkbrook and the Moseley area
it’s called. This special person to connective part in bringing Indian
cinema to this country and I am absolutely indebted and proud to
say that I know him very well through my father and his name is
Avtar Singh Randhawa. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵ ਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਕਰੰਗਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੈਂ
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾਾਂ, ਤਾਰੁਫ ਕਰਦਾਾਂ ਵਕ ਅ ਤਾਰ ਵਸੰਘ ਰੰਧਾ ਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਿੱਥੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਾਂ ਭਾਅਜੀ
ਹਾਾਂਜੀ
ਐਂਡ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤਾਾਂ ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਅ ਤਾਰ ਵਸੰਘ ਰੰਧਾ ਾ
ਲੇ ਵਕਨ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਨਾਲ[00:01:17] ਓਹ ਯੈਸ ਯੈਸ
ਓਹ ਯੈਸ ਯੈਸ
ਸੋ ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਟਾਇਮ ਕਿੱਢਕੇ ਸਰੋਵਤਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ ਹਾਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਬਾਰੇ
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ ੀ ਹੈ
ਹਾਾਂਜੀ ਹਾਾਂਜੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਹਸਟੋਵਰਕਲੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਸੁਰਆਤ ਵਕਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇ ਵਕਨ
ਵਬਫੋਰ ਆਪਾਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੁ ਝ ਸਾਲਾਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤਕ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਬਚਪਨ ਤਾਾਂ ਵਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਥੋਂ ਤੁ ਸੀਂ
ਸਕਵਲੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਪੰਡ ਕੀ ਸੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਰ ਾਜ ਕੀ ਸੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀ
ਸੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਦਿੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਾਲੇ ਆ ਦੇਖਣੇ
ਾਲੇ ਆ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਦਲ ਦੀਆਾਂ ਉਸ ਟਾਇਮ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ
ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵ ਿੱਚ ਵਪੰਡ ਰਵਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸੀਗੇ ਪੜ੍੍ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਖਆਲ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮੁੰਡੇ ਨੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ
ਪੜ੍੍ ਦੇ ਪੜ੍੍ ਦੇ ਨੰ ੀ ਮੈਨੰ ਹਟਾ ਵਲਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍੍ ਣ ੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤਾ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ
ਮੇਰਾ, ਮੈਨੰ ਮੰਗਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੈਵਮਲੀ ਇੰਡੀਆ
ਵ ਿੱਚ ਸੀ ਪਣੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ੀ ਡੈਡੀ ਨੇ
ਰਿੱਵਖਆ ਮੇਰਾ ੀ ਰਿੱਵਖਆ। ਪਣੇ ੀ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨੌ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵਰਹਾ। ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਮਲਦੀ
ਪਾਣੀ ਾਲੇ ਜਹਾਜ ਵ ਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਸਾਨੰ ਸੀਟ ਵਮਲ ਗਈ ਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਨ੍ ਾਾਂ

Hi, my name is Amerjit Sidhu and today I have a special guest that I am
going to be talking to and he is a special guest because he was
responsible for the emergence of the Indian cinema back in the 50s
and the 60s. As most of you probably know that there were many
settlements of communities in and around England and one particular
area that we are going to be concentrating on is Sparkbrook and the
Moseley area it’s called. This special person to connective part in
bringing Indian cinema to this country and I am absolutely indebted
and proud to say that I know him very well through my father and his
name is Avtar Singh Randhawa. Now I will speak to you in Punjabi,
first of all I welcome you and would like to introduce that Avtar Singh
Randhawa has done work here for the Indian cinema, we have
information on this, so first of all, I am very grateful to you, Paaji
OK.
And I call you Taar Paaji, your name is Avtar Singh Randhawa, but I
know you as Taar Paaji.
Oh yes. Yes.
So Taar Paaji, I am very grateful to you that you have spared your time
to speak with the audience about the Indian cinema.
That is right, it is also my duty.
Yes. Yes, because historically people did not know where it starts
from, but before we talk about this, I want to take you back to your
childhood. To your childhood years, so that people know where you
came from and where you did your schooling, which is your village,
what are the traditions in your village, about your friendships, tell us
something about them. Tell us about your parents and tell the
audience what were your ambitions.
At that time my father was in this country, while we lived and studied
in a village in India. After that my father thought that he would call the
boy (me) here and stop my schooling. After that this is how he brought
me here, a man came whose family was in India, and he was from
Pune. And my father paid the fare for his children and mine. I stayed in
Pune for 6 or 9 months. I had to come by ship and tickets were not
available. Then we got the tickets and I came here with his family, I
came as their son, and he lived in my father’s neighbourhood, who

ਦੀ ਫੈਵਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਾ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹ ੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਵਮਲੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾਾਂ
ਚੌਦਾਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ
ਪਰ ਤੇਰਾਾਂ ਚੌਦਾਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਿੱਦਾਾਂ ਕਿੱਵਟਆ?
ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਹ ਦਿੱਸੋ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਰਾਰਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ, ਵਕਹੜ੍ੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਪੜ੍ੇ, ਵਕਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪੜ੍ੇ, ਵਕਿੱਦਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪੜ੍ੇ, ਇਹ ਚੀਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਦਿੱਸੋ
ਨਰਮਵਹਲ ਪੜ੍ਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਪੜ੍ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ ਹੀ ਇਿੱਕ
ਵਕਹੜ੍ਾ ਵਪੰਡ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸੈਦੋ ਾਲ
ਸੈਦੋ ਾਲ?
ਸੈਦੋ ਾਲ ਨਰਮਵਹਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸੈਦੋ ਾਲ ਤੇ ਨਰਮਵਹਲ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਵਗਆ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਪੰਵਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨਰਮਵਹਲ
ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਵਦੰਦਾ ਸੀ
ਦਸ ੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ
ਦਸ ੀ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਵਲਆ ਇਿੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇਰਾਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ
ਸੋ ਵਜਹੜ੍ੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵਜਹੜ੍ਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਗਏ
ਹੋਣੇ, ਸਾਇਦ ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀ

brought his family here. And I was about 13 or 14 years old at that
time.

Speaker 2

ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਗਏ

No I did not go to Bombay.

Speaker 1

ਫੇਰ ਵਕਿੱਥੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪਾਣੀ ਾਲਾ ਜਹਾਜ ਵਕਿੱਥੋਂ

Then where did you get the ship from?

Speaker 2
Speaker 1

ਪਾਣੀ ਾਲਾ ਜਹਾਜ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਫਵੜ੍ਆ ਸੀਗਾ
ਹਾਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਵਪਆ ਨਾ
ਆਹੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁ ਵਧਆਣੇ ਤੋਂ ਟਰ ੇਨ ਫੜ੍ਕੇ ਵਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ
ਗਏ ਪਣੇ , ਬੰਬੇ ਤਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਵਮਲੀ ਹੈ
ਸੀਟ ਵਮਲੀ ਹੈ ?

I took the ship from Bombay.
Yes, then you had to go to Bombay.
Yes, first of all I took the train from Ludhiana for Delhi, then from
Delhi to Pune, I went to Bombay last when I got the seat.

Speaker 1

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਤਾਾਂ ਵਦਲ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈਗਾਾਂ

Before that I did not go.
When you were going, what was going on in your mind?

Speaker 2

ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਵ ਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਸੀਗਾ ਵਕ ਮੈਂ

I was very happy at that time.

ਤੇ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ ਵਦਮਾਗ ਵ ਿੱਚ ਵਕ ਵਕਦਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋ ੇਗੀ,
ਅੰਗਰੇਜ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਕ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਵਕਦਾਾਂ ਦੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਿੱਥੇ ਆਏ ਤਾਾਂ
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾ ਵਕ ਇਹ ਵਕਦਾਾਂ ਦੀ ਆ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਵਹਲੀ ਾਰੀ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਿੱਗੀ ਪਵਹਲਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਫਰ ਵਜਹੜ੍ਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ
ਸਾਉਥਹੈਮਪਟਨ ਆਏ ਹੋਣੇ

And was there any image of England in your mind, of this place,
English people would be there.
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But before the age of 13 or 14, how were your childhood years spent?
First of all tell us, what did you do in the village, what pranks did you
do, what did you study, where you studied, tell about these things.
We studied in Nurmahal, before this we studied in our village.
Which is your village?
Saidowal.
Saidowal?
Sidewall is near Nurmahal and then after that I went to Nurmahal.
Before this there was a priest in our village who taught us up to the
fourth grade, then I was admitted to Nurmahal.
Did you go to the tenth grade there?
We did not go to the tenth grade and my father called me here and I
came in this country when I was about 13 years old.
So your journey, the route from your village, you must have went to
Bombay.

Got the seat?

At that time I did not know about England and when I arrived, then I
got to know about it.
So how much time did it take you when you first came, maybe you
came to Southampton from Bombay.
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Speaker 1

ਆਹ ਵਤੰਨ ਹਫਤੇ ਲਿੱਗੇ ਸੀ
ਵਤੰਨ ਹਫਤੇ ਲਿੱਗੇ ਸੀ! ਉਹ ਵਤੰਨ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁ ਸੀਂ?
ਵਤੰਨ ਹਫਤੇ ਵਸਪ ਦੇ ਵ ਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਾਲਾ ਜਹਾਜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬਾਹਲੀ ਆਉਂਦੀ
ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ
ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਕਿੱਦਾਾਂ ਵਕਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਿੱਤੇ , ਵਕਦਾਾਂ
ਉੱਥੇ ਕੈਵਬਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੈਵਬਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਜਹੜ੍ੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ
ਸੀਗਾ ਉਸ ਫੈਵਮਲੀ ਦਾ ਿੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਿੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਿੱਖਰਾ- ਿੱਖਰਾ,
ਸਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਕੈਵਬਨ ਿੱਖਰੇ
ਤੇ ਵਕੰਨੇ ਲੋ ਕ ਸੀਗੇ
ਵਸਪ ਿੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ
ਸਾਰੇ ਏਸੀਆਈ ਲੋ ਕ ਸੀਗੇ ?

It took 3 weeks.
3 weeks! What did you do during those 3 weeks?
3 weeks in the ship, in the ship we did not speak very good English,
seats were third class.

ਗੋਰੇ ੀ ਸੀਗੇ ਉਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਰਾਹ ਵ ਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਾਂਦੇ
ਸੀਗੇ, ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਦਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਇਿੱਥੇ ਟੈਲਬਰੀ ਵ ਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ ਲਿੱਗਾ
ਸਾਡਾ। ਉਥੋਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ
ਉਹ ਲੈ ਣ ਆਏ ਤੁ ਹਾਨੰ?
ਹਾਾਂ ਉਹ ਲੈ ਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਦੋ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ਲੈ ਣ ਆਏ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਨ ਦੀ ਕਾਰ
ਵਕਹੜ੍ੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੰ ?

There were also English people. They came from Bombay to this
country. Some people left in between, some had to go to a different
country. Then our ship reached Tilbury. There my father and uncle…

ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਨ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ
ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਸੀ?

Very old fashioned car.
Was that a Ford car?

ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਿੱਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵ ਿੱਚ
ਬੈਠਕੇ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਅਿੱਠ ਦਿੱਸ ਘੰਟੇ ਲਿੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਨੋ ਅ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਕੇ
ਬਰਵਮੰਘਮ ਆ ਗਏ।
ਸਨੋ ਅ ਪਵਹਲੀ ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁ ਸੀਂ?

It was a Ford car of black colour, nowadays these cars are not
available. And we came in that car, it took 8-10 hours, there was a lot
of snow, and we slowly slowly reached Birmingham.

ਪਵਹਲੀ ਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਨੋ ਅ।
ਕੀ ਮਵਹਸਸ ਹੋਇਆ ਤੁ ਹਾਨੰ?
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਵਗਆ, ਸੜ੍ਕਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਵਚਿੱਟੀਆਾਂ ਹੋ ਗਈਆਾਂ। ਮੈਨੰ ਕਵਹਣ ਮੇਰੇ
ਅੰਕਲ ਇਿੱਥੇ ਦੀਆਾਂ ਸੜ੍ਕਾਾਂ ੀ ਵਚਿੱਟੀਆਾਂ (ਜੋਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇ)
ਗੋਰੇ ੀ ਵਚਿੱਟੇ, ਸੜ੍ਕਾਾਂ ੀ ਵਚਿੱਟੀਆਾਂ
ਮੈਨੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਕ ਸੜ੍ਕਾਾਂ ਵਕ ੇਂ ਵਚਿੱਟੀਆਾਂ ਹੋ ਗਈਆਾਂ, ਕੋਹਰਾ ਵਪਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੜ੍ਕਾਾਂ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਚਿੱਟੀਆਾਂ ਤੇ ਦਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਲਆਾਂ ਦਾ ਫੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੰਢ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ

I saw snow for the first time.
What you feel?
After that there was fog, the roads were completely white. My uncle
told me, here the roads are also of white colour (laughing).

ਉਹ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ੀ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾਾਂ।
So I’m in conversation with Mr. Avtar Singh Randhawa. I am going to
be talking about the Indian cinema, but before we actually go into

What do you mean by third class, where did you sleep?
There were cabins, individual cabins, and there was a different cabin
of the family with whom I came, a different cabin for their children, all
had different cabins.
And how many people were there?
The ship was very large.
Were all people were Asian?

Did they come to pick you up?
Yes. They came to pick me up, my uncles, 2 uncles and my father; they
all came to pick me. They had a car, a very old fashioned car.
Which car was that, do you remember?

Did you see snow for the first time?

People are white and roads are also white.
I did not know that how the roads were white, because of the fog.
Roads were completely white and we used coal for fire. It was very
cold
Now I am talking to you about them. So I’m in conversation with Mr.
Avtar Singh Randhawa. I am going to be talking about the Indian
cinema, but before we actually go into the Indian cinema, how the
emergence of the Indian cinema, just trying to find some background

[00:07:19]

the Indian cinema, how the emergence of the Indian cinema, just
trying to find some background as to how he got into this country,
what was his thoughts at the particular time. So, ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਮੈਨੰ ਇਹ ਦਿੱਸੋ
ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਏ, ਪਵਹਲੀ ਾਰ ਘਰ ਦੇਵਖਆ ਵਕਦਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲਿੱਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਤਾਾਂ ਖੁਲੇਡੁ ਲੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਪੰਡਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੀ।
ਇਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ
ਵਲਆ, ਲਾਗੇ ਲੈ ਵਲਆ ਸੀਗਾ। ਇਸਦੇ ਵ ਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਬਟਾ ਵਸੰਘ ੀ
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟਾ ਵਸੰਘ
ਮੈਨੰ ਵਮਵਲਆ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀਗੇ

as to how he got into this country, what was his thoughts at the
particular time. So, Taar Paaji tell me when you came, and saw your
house for the first time, how did you feel because there (in India) in
the villages there were very big houses.

Speaker 2

ਵਕੰਨੇ ਕੁ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀਗੇ?
ਕੋਈ ਦਸ-ਬਾਰਾਾਂ

How many people lived there?
About 10-12.

Speaker 1

ਦਿੱਸ ਬਾਰਾਾਂ ਇਿੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵ ਿੱਚ?

10-12 in one house?

Speaker 2

ਇਿੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵ ਿੱਚ

In one house.

ਤੇ ਵਕਿੱਦਾਾਂ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ?
ਉਹ ਉਤੇ ਵਤੰਨ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਬੈਡ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਵਲਆ
ਲਾਗੇ ਹੀ। ਫੇਰ ਅਿੱਧੇ ਉਧਰ ਵਸਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ

And how did they live there?
There were 3 rooms, 2 people slept on a bed and then my father
bought another house, in the neighborhood. Then half of them moved
there. And because of this…
We remember this as our father told us that one person went to the
shift and a second person came and was sleeping on the bed.
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I met him.
They all lived together.

Speaker 2

ਸਾਨੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੰ ਵਜਦਾਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਜਾਣਾ ਵਸਫਟ ਵ ਿੱਚ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡ ਤੇ ਆਕੇ ਸੋ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਦਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇਦਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ

Speaker 1

ਵਕਉਂਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਿੱਥੇ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ

Because you father came here a long time ago.

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ੧੯੪੮ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵਕਉਂਵਕ ੧੯੪੭ ਵ ਿੱਚ ਉਹ
ਵਦਿੱਲੀ ਪੁਵਲਸਮੈਨ ਸੀ ਗੇ, ਥਾਣੇ ਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਬਵਣਆ ਤਾਾਂ ਰੌਲੇ ਪੈ
ਗਏ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ
ਵਲਆ। ਉੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਟਾ ਵਸੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥਾਣੇ ਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਇਿੱਧਰ ਨੰ ਚਾੜ੍ ਵਦਿੱਤਾ ਉਸਨੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾ

He came here for long long time and he came here in around 1948,
because he was a policeman, in Delhi in 1947. After that when
Pakistan formed and unrest started and he already left the job. And
made the passport for coming into this country. Uncle of Bhoota Singh,
policeman was there in your village and he made the passports. He
then sent him here. After that Bhoota…
Did you remember something about unrest
Something. Few things. I remember very little. Lot of unrest was there.
Lot of people killed. I stayed in maternal grandfather's village. My
maternal grandfather's village is Bathan which is very close to your
village. I went there and my father came here and I sent to school in
Haripur and I study class First there. After that unrest was there and
people sleep on the roofs with the stones so that they will throw the
stones if Muslims came. And then our family members came to bring

Speaker 1

Speaker 2
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Here, we, many people lived in a small house; my father bought
another house in the neighbourhood. All my uncles lived in this house,
Bhoota Singh also lived in this house, Bhoota Singh.

Speaker 1

Speaker 2

ਰੌਵਲਆਾਂ ਦਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁ ਝ
ਮਾੜ੍ਾ ਮਾੜ੍ਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜ੍ਾ। ਥੋੜ੍ਾ ਥੋੜ੍ਾ ਮੈਨੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ
ਨਾਨਕੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਵਕਆਾਂ ਦਾ ਵਪੰਡ ਬਾਠਾਾਂ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਬਲਕੁ ਲ ਨਾਲ।
ਉਥੇ ਵਗਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇਿੱਦਰ ਨੰ ਆ ਵਗਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੰ ਉੱਥੇ ਹਰੀਪੁਰ ਪੜ੍ਣ ਨੰ ਲਾ
ਵਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਵੜ੍ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਲੋ ਕ ਕੋਵਠਆਾਂ ਤੇ
ਸੌਣ ਲਿੱਗ ਪਏ। ਪਿੱਥਰ ਰਿੱਖਕੇ ਵਕ ਮਾਰਾਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤਾਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਣ
ਆ ਗਏ ਸਾਨੰ। ਸਾਰੇ ਟਿੱਬਰ ਨੰ ਲੈ ਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ੀ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਏ,

But it was not like that in our house, it was not like that in our house.

Speaker 1

ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਏ।
ਹਾਾਂ ਜੀ।
ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਤੇਰਾਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ?

us, to all our family. And some people of your village came with us,
Tara Singh, Lachman Singh, etc. We came to our village with them. I
remember all this.
So have you remembered all this?
Yes.
And when you came here you were thirteen years old?

Speaker 2

ਤੇਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੌਦਾਾਂ ਹੋਉਗਾ।

Thirteen or fourteen years old.

ਸੋ ਸਕਵਲੰਗ ਫੇਰ ਵਕਦਾਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸਕਲ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਗਏ?
ਇਿੱਥੇ ਸਕਲ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਮੈਂ
ਗਏ ਨਹੀਂ, ਵਬਲਕੁ ਲ ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਵਬਲਕੁ ਲ ਈ ਨਹੀਂ ਵਗਆ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੰ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਟਾ
ਰਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ?

So how was your schooling, did you go to school?
I did not go to school here.
Did you not go at all?
Not at all. My father kept me with him. Sometimes we went to
Coventry. Kept wheat flour and other grocery items.

ਆਟੇ-ਉਟੇ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਸਨ ਪਾਣੀ ਵਜਹੜ੍ੇ ਥੋੜ੍ੇ ਬਹੁਤ ਵਜਹੜ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਾਲੇ ਮੁਲੇ, ਮੈਨੰ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ <inaudible> ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਵਜਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ
ਵਜਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੰ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ,

Speaker 2

ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਸਰੇ ਭਰਾ, ਵਨੰਮਾ?
ਉਹ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵ ਿੱਚ

Wheat flour and grocery items, spices, and he kept me with him.
Sometimes we went to Wolverhampton, sometimes we went to some
other place, sometimes we went to some other place, he took me with
him.
And what about your other brothers, Nimba?
They live in India.

Speaker 1

ਇੰਡੀਆ ਵ ਿੱਚ, ਬਾ ਾ ੀ

Is Bawa also in India?
Yes. My daddy had an accident in 1956, he died. In 1958, I called my
mother. I also invited my brothers here, in this country, I taught them,
sent them to school, got them married, I did a lot for them.

Speaker 1

ਆਹੋ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ੧੯੪੬ ਵ ਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵਗਆ, ਉਹ ਮਰ ਵਗਆ ਸੀ। ੧੯੫੮ ਵ ਿੱਚ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਰਦਰਾਾਂ ਨੰ ਇਿੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ,
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਪੜ੍ਾਇਆ ਵਲਖਾਇਆ, ਸਕਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਆਹ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁ ਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਾਂ
ਦਾ
ਕੋਈ ਸਕਵਲੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਵਲੰਗ ਕੀਤੀ
ਵਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

Speaker 2

ਵਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰਦਰਾਾਂ ਨੰ ਕਰਾਈ

Not at all, I sent my brothers to school.

Speaker 1

ਪਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਫੇਰ ਵਕਦਾਾਂ ਵਸਿੱਖੀ ਤੁ ਸੀਂ

Then how did you learn English?

ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਮੀ ਇਿੱਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਵਸਿੱਖ ਜਾਾਂਦਾ
ਨਾਲ ਗੋਵਰਆਾਂ ਦੇ ਰਵਹਕੇ
ਗੋਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਕੇ। ਥੋੜ੍ੀ ਥੋੜ੍ੀ ਆਦਮੀ ਵਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਾਂਦਾ। ਬਾਲੀ ੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ,
ਦਰਵਮਆਨੀ ਵਜਹੀ, ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ।

Slowly slowly, a man learns English from other people.
By living with English people.
By living with English people. A man learns a little bit. We have not
learned much, just average, for the time to pass.

ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ ਹੁਰੀਂ, ਲਿੱਛਮਣ ਵਸੰਘ ਹੁਰੀਂ, ਇਹਨਾਾਂ ਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਆ ਗਏ।
ਮੈਨੰ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਹੈ।
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What is your father’s occupation?

Even then, no schooling?
I did not go to school.
Not at all?
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ਤੇ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦਾ ਸੌਂਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

And how did you get your interest in cinema?

Speaker 1

ਕਾਹਦਾ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਦਾ

Sorry What?
Cinema.

Speaker 2

ਵਸਨੇ ਮਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ

Cinema, my father…
How did you get your interest in cinema?
My father, I tell you, Coventry films were showing, in 1950, sorry in
1954, his name was Anant Ram, from Shampura. He arranged the film
show in the Coventry. They bought films from Pechhi. Pechhi was a
distributor. My father brought me and my uncles. At that time there
was snow. We went to see the show. We went to see an Indian film.
My father got the information where you could buy the films from. He
told everything, where the films came from. Then my father started
the Queens cinema in West Bromwich. He continued here for around
16-17 weeks. After that my father acquired St George’s cinema on full
time. At that time there were no other distributors and there were
also much less films. That cinema was not so successful and closed
down. After that, my father had an accident and died. And your father
got the information from my father about where the films came from.
He also came to see the films. My father gave him all the information.
There was a Wulfrun cinema in town, one show in a month. And there
was one show in a month. There was another person, Jeet Singh from
Lakhpura, he also got dates in that, he was also fond of cinema. After
that, your father got Regal cinema Darlastan for one show. That was
very successful. He ran that cinema for many years. Then other
distributors came slowly. He was very successful. Then Bingo had to
be opened. He said that I had to open the Bingo. There was the
Hockley cinema in Birmingham, Alhambra. That person which was
Lesley Taff. He did all the work. He gave the cinemas to Jaswant. In
Bilston there was Alhambra that was also given by him. He took the
lease and he transferred that in Jaswant’s name.

Speaker 1

ਵਫਲਮਾਾਂ ਦਾ ਵਕਥੋਂ ਸੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਤੈਨੰ ਮੈਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਵਫਲਮ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1950.. ਸੋਰਰੇ ੧੯੫੪ ਵ ਿੱਚ ,
ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏ, ਸਾਮਪੁਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਥੇ ਵਫਲਮ ਲਾਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵ ਿੱਚ।
ਪੋਚੀ ਕੋਲ ਵਫਲਮਾਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਚੀ ਵਡਸਟਰੀਵਬਉਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਗਆ,
ਮੇਰੇ ਅੰਕਲਾਾਂ ਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਗਆ। ਉਦੋਂ ਸਨੋ ਅ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋਅ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ
ਅਸੀਂ ੀ ਦੇਖਦੇ ਆਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਥੋਂ
ਵਫਲਮ ਆਉਣੀਆਾਂ, ਵਕਥੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ, ਸਭ ਕੁ ਝ ਦਿੱਵਸਆ, ਇਥੋਂ ਇਥੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੁ ਈਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ੇਸਪਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਸੋਲਾਾਂ
ਸਤਾਰਾਾਂ <inaudible> ਉਹ ਇਿੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੋ ਵਸਨੇ ਮਾ ਸੀ ਉਹ
ਫੁ ਿੱਲ ਟਾਇਮ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵਡਸਟਰੀਵਬਉਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਫਲਮਾਾਂ ੀ ਥੋੜ੍ੀਆਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਵਸਨੇ ਮਾ ਬਾਹਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਲਈ ਵਕ ਵਫਲਮ ਵਕਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਵਫਲਮ ਦੇਖਣ। ਉਸ ਨੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ੁ ਿੱਲਫਰਾਮ ਵਸਨੇ ਮਾ
ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ੁ ਿੱਲਫਰਾਮ ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਉਨ ਵ ਿੱਚ , ਇਿੱਕ ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਵ ਿੱਚ ਵਮਲਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ੁ ਿੱਲਫਰਾਮ ਉਦ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵ ਿੱਚ ਵਕਤੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਚਲਾਣੀ। ਉਹ ਜੀਤ ਵਸੰਘ
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿੱਖਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹ ੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵ ਚੋਂ, ਉਸ ਨੰ ੀ ਸੌਂਕ ਸੀਗਾ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੰ ਰੀਗਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਡਾਲਸਨ ਇਿੱਕ ਸੋ ਲਈ ਵਮਲ ਵਗਆ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਰਹਾ। ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ
ਵਡਸਟਰੀਵਬਉਟਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਉਦੇ ਵ ੰਗੋ ਖੋਲਣੀ ਸੀਗੀ।
ਕਵਹੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵਬੰਗੋ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੰ ਮੈਂ ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੋਰ ਬਰਵਮੰਘਮ ਦੇ ਵ ਿੱਚ, ਹੋਕਲੀ ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਅਲੰਬਰਾ। ਉਹ <inaudible> ਉਹ ਵਜਹੜ੍ਾ ਲੈ ਸਲੀ <inaudible> ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਸ ੰਤ ਨੰ ਵਸਨੇ ਮਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਦੰਦਾ ਸੀ। ਵਬਲਸਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲੰਬਰਾ ਸੀ
ਉਹ ੀ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੀਜ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਜਸ ੰਤ ਦੇ ਨਾਮ
ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ?

Speaker 2

ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇ ਫੋਂਡਰੀ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।

At that time I worked in a foundry.

Speaker 1

ਵਕਹੜ੍ੀ ਫੋਂਡਰੀ ਵ ਿੱਚ?

In which foundry?

Speaker 2

ਫੋਂਡਰੀ ਕਾਨਗਰੀ, ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਫੋਂਡਰੀ ਵ ਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਰਵਹਣਾ

Foundry Coneygre, sometimes I went to other foundaries and worked
there sometime.

Speaker 1
Speaker 2

Speaker 1

Speaker 2

[00:13:35]

[00:13:37]

[00:13:37]

[00:13:40]

[00:13:40]

[00:13:41]

[00:13:41]

[00:13:46]

What did you do at that time?
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ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਫੋਂਡਰੀ ਬਾਰੇ ੀ ਦਿੱਸੋ ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕੰਨਾ ਮੁਸਵਕਲ ਸੀ।

Tell our audience something about the foundry, how difficult it was.

ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਫੋਂਡਰੀ ਵ ਿੱਚ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ ਪਸੀਨਾ ਵਨਕਲਣਾ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵਨਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਫੇਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਨੰ ਹਲਕਾ ਵਜਹਾ
ਕੰਮ ਵਦਓ। ਕੋਰ <inaudible> ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਾਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਾਂ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਵਕੰਨਾ ਵਚਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਇਹ ਕਰੋ ਕਦੇ ਆਹ ਕਰੋ।
ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫੋਂਡਰੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਆਦਮੀ।

Speaker 2

ਤੇ ਵਕੰਨੇ ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਛੇ ਵਦਨ। ਪੰਜ ਵਦਨ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ।

There was very hard work involved in the foundry, lots of sweating,
daily. Work was very heavy and I was unable to work because I was a
child. Then I told them to give me some light work. There were small
jobs. I did that job for many years. When that job finished they told me
to do other jobs. We had to do these jobs in the foundries. It’s what we
had to do.
And how many days did you work?
6 days. 5 days and on Saturday 4 hours.

Speaker 1

ਤਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।

Then what did you do after that?

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਡੇ ਸੈਚਰਡੇ ਘਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਫਲਮ ਤੇਰਾ ਡੇਡੀ ਲਾਾਂਦਾ
ਸੀਗਾ।
ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇਖੀਆਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਵਫਲਮ ਵਕਹੜ੍ੀ ਸੀ
ਪਵਹਲੀ ਵਫਲਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਹਿੱਲ ਚਲਾਈ ਏ।

After that on Saturday, Sunday he stayed at home. Went to see the
show. Your father organised Film show.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁ ਝ ਤੁ ਸੀਂ ਵਲਖਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਯਾਦ ਐ।
ਪਵਹਲਾ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੱਲ ਚਲਾਈ, ਉਡਨਖਟੋਲਾ ਚਲਾਈ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਚਲਾਈ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈ ਰ
ਚਲਾਈ, ਤਾਨਸੈਨ, ਨਾਗਨ, ਵਪਆਸਾ, ਸੋਲ ਾਾਂ ਸਾਲ, ਹਮ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ, ਵਕਸਮਤ, ਝਾਾਂਜਰ, ਲੜ੍ਕੀ।
ਲੜ੍ਕੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਚਲਾਈ। ਲੜ੍ਕੀ ਵਫਲਮ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਧ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਵਫਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੜ੍ਕੀ ਵਫਲਮ ਚਲਾਈ
ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਫਲਮਾਾਂ ਚਲਾਈਆਾਂ।
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Speaker 1

ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਫਲਮ ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਯਾਦ ਹੈ?

You remember all this, in writing.
First he organised Mahal, Uran Khatola, Anarkali, Taxi Driver, Tansen,
Nagin, Pyasa, Solva Saal, Hum Sabh Chor Hai, Kismat, Jhanjhar, and
Ladki. Then your father organised Ladki. Ladki film was organised by
my father first. And then first of all Jaswant Singh Sidhu of Eastern
Film Society organised film Ladki. After that Jaswant Singh organised a
lot of films.
Which film you remember out of these, do you remember Anarkali?

Speaker 2

ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੈਨੰ ਯਾਦ ਐ, ਦਾਗ ਵਫਲਮ ਚਲਾਈ ਐ।

I remember all, Daag film was organised.

ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਗ
ਹਾਾਂ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਝਾਾਂਸੀ, ਝਾਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਬਹਾਰ, ਦੋ ਵ ਿੱਘਾ ਜਮੀਨ, ਨੌ ਜ ਾਨ। ਇਹ ਵਫਲਮਾਾਂ ਮੈਨੰ
ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਫਲਮਾਾਂ
ਲੇ ਵਕਨ ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਪਵਹਲੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਫਲਮ ਸੀਗੀ।

Old Daag.
Yes. Rani Jhansi, Jhansi Di Rani, Bahar, Do Bigha Zamin, Naujawan. I
remember these films. And many other films.

Speaker 1

ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲੀ ਮਹਿੱਲ ਵਫਲਮ ਸੀਗੀ।
ਇਹ ਮਹਿੱਲ ਵਫਲਮ ਸੀਗੀ ਵਜਹੜ੍ੀ ਤੁ ਸੀਂ ਦੇਖੀ

The first of all was Mahal.
It was the film Mahal that you saw.

Speaker 2

ਹਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਫਲਮ ਦੇਖੀ।

Yes, I first saw this film.

ਤੁ ਸੀਂ ਵਸਨੇ ਮਾ ਗਏ, ਤੁ ਸੀਂ ਕ ੀਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਗਏ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੀ ਅਕਸਪੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਸਨੇ ਮਾ
ਵ ਿੱਚ ਜਾਕੇ।

You went to the cinema, went to Queen cinema, what was your
experience after going to that cinema?
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Which films did you see, which was your first film?
Mahal was the first film organised by my father.
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But which is the first film out of these?
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Speaker 2

ਉਹ ਵਫਲਮ ਮਤਲਬ ਦੇਖਕੇ ਵਜਹੜ੍ੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦ ਵ ਿੱਚ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾ। ਇਿੱਕ-ਦੋ, ਦੋ-ਵਤੰਨ ਵਫਲਮਾਾਂ ਮੈਂ ਪਣੇ ੀ
ਦੇਖੀਆਾਂ। ਪਣੇ ਆਨ ਦੇਖੀ ਵਦਲੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਦੀ। ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਇਿੱਕ ਵਫਲਮ ਦੇਖੀ। ਉਦੌਂ ਉਹ
ਫੈਵਮਲੀ ਮੈਨੰ ਕਵਹੰਦੀ ਸੀ ਵਕ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਫਲਮ ਹੈ। ਓਂਧ ਕੈਂਪ ਸੀ ਟਾਉਨ ਦਾ ਨਾਮ,
ਵਮਲਟਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਪਵਹਲਾ ਵਮਲਟਰੀ ਾਲੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਆਣਾ ਦੋ ਆਣੇ ਨੰ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਆ ਨੰ ਵਟਕਟ ੇਚ ਵਦੰਦੇ ਸੀ।

Speaker 1

ਮਾਹੌਲ ਵਕਦਾਾਂ ਸੀਗਾ। ਫਰਜ ਕਰੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕ ੀਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ੀ ਵਸਨੇ ਮਾ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ੧੯੫੦ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ੧੯੫੫ ਵਦ ਕ ੀਨ ਸੀ, ਅਲੰਬਰਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਗਲ
ਸੀਗਾ, ਗੈਰਹਾ ਗੈਰਹਾ ਉਦੋਂ। ਲੇ ਵਕਨ ਲੋ ਕ ਉਹ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
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ਕੋਈ ਬਾਲਸਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵਡਡਨੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਰਵਮੰਘਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਸੀਗਾ।
ਵਕਦਾਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ?

We went to that cinema for operating the records. He said to us to go
to the cabin and operate the records before starting the film.
You are a DJ. You are a DJ. These days we call them DJs.
When those records finished, then we started other records. I did this
job. After that when the film got started, then I saw the film.
But when you saw films, how did this interest develop? By seeing
actors, actresses, or by listening to their dialogues or what you heard
was good?
Mostly I had not seen the actors, who they are, etc. I came to know
about them after coming here. I had seen 1-2, 2-3 films in Pune also. I
had seen Aan of Dilip Kumar in Pune. One film which I saw was Basant
Bahar. At that time, that family told me to enquire about the films. The
name of the town was Ondh camp, which was a military camp. First,
the military people saw the film and then sold the tickets to other
people for a cent or 2 cents.
How was the atmosphere? For example, you are talking about the
Queen cinema or are we talking about any other cinema in the 1950s,
in 1955 there was Queen, Alhambra, Regal, etc. But people came from
various places.
Someone came from Walsall, someone came from another place,
someone from Dudley, someone from Birmingham.
How did they come?
By buses. At that time, motors were not available so people came in
buses.

Speaker 1

ਉਹ ਬਿੱਸਾਾਂ ਚੜ੍ਕੇ। ਉਦੋਂ ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਆਉਂਦੇ
ਸੀ।
ਬਣ ਠਨਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ?
ਨਾ
ਵਕਦਾਾਂ ਦੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੀ, ਵਕਹੜ੍ੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੀ, ਵਸਿੱਖਾਾਂ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਾਂ
ਦੀ ਜਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਮਕਸ ਸੀਗੇ,ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ੀ ਸੀਗੇ, ਵਸੰਘ ੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਮਕਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਿੱਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਬੜ੍ਾ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਮਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵਪਆਰ ਮੁਹਿੱਬਤ ਵਜਆਦਾ ਸੀਗਾ।
ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦ ਵ ਿੱਚ ਗਲਾਸ ਗਲੁ ਸ ਪਿੱਬਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਂਡਰੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਫਲਮਾਾਂ ਚੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਤੇ ਪਿੱਬਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ।
ਬੰਵਦਆਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਬਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇ ਡੀਜ ਨੇ ਤਾਾਂ

Speaker 2

ਲੇ ਡੀਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਲੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਥੋੜ੍ੀਆਾਂ। ਵਕਤੇ ਵਕਤੇ ਸੀਗੀਆਾਂ
ਉਹ ਵਫਲਮਾਾਂ ਘਿੱਟ ਦੇਖਦੀਆਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ, ਘਰੇ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ ਸੀ।

There were not so many ladies, much less, much much less. Ladies
were at very few places, but they are not fond of films, they stayed at
home.
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ਉਥੋਂ ਉਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਲਾਣ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ ਕਵਹੰਦੇ ਕੈਵਬਨ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰ ਵਰਕਾਰਡ
ਲਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵਫਲਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੰ ਵਰਕਾਰਡ ਲਾ।
ਡੀਜੇ ਸੀ ਤੁ ਸੀਂ। ਯ ਆਰ ਡੀਜੇ। ਅਿੱਜ ਕਿੱਲ ਡੀਜੇ ਕਵਹੰਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਦਜਾ ਵਰਕਾਰਡ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵਫਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਫਲਮ ੀ ਦੇਖਣ ਲਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਸੌਂਕ ਵਕਦਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਟਰ ਦੇਖਕੇ, ਐਕਟਰਸ
ਦੇਖਕੇ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋ ਗ ਸੁਣਕੇ ਜਾਾਂ ਕੀ ਅਿੱਛਾ ਲਿੱਵਗਆ ਤੁ ਹਾਨੰ?

Did they arrive well-dressed?
Yes
Which type of community was there, Sikhs, Gujratis, or Muslims or
which type?
All mixed people, there were Pakistanis, Gujaratis, Singhs. People from
all the mixed communities came and they all loved each other.
When they met, did they meet with a lot of affection?
There was a lot of affection. After that they went to the pubs and
drank, lot of people drank, they worked in foundries. After watching
the films, they went to the pubs.
The men went to the pubs and what about the women?
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ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕਊ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ

And were there queues outside the cinema?

Speaker 2

ਵਕਊ ਲਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ

There were queues.

ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ੀ?
ਏਡੀ ਦਰ ਤਕ ਾਰੀ ਾਰੀ ਵਟਕਟ ਲੈ ਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਤਾਾਂ ਉਹ
ਦਰ ਾਜੇ ਖੋਲ ਵਦੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਿੱਕਦਮ ਵਨਕਲ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ

Outside, in those days also?
Long long queues, they bought the tickets and then entered the
cinema, when it was time to come out, they opened the doors and all
the people came out.
And how did you know which film was showing in which cinema? I am
talking about those days.
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ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਫਲਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਕਦਾਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਵਫਲਮ ਲਿੱਗਣੀ ਹੈ ?
ਮੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ।
ਉਦੋਂ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਵਕਹੜ੍ਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁ ਝ
ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਗਾ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੰਡੇ ਸ ੇਰ ਨੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਵਕ ਫਲਾਨੀ ਵਫਲਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਹ <inaudible> ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਗਣੀ ਆ, ਆਹ
ਾਲਡੋਫ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਗਣੀ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਵਫਲਮ ਐਸ ਟਰੀਐਨਗਲ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਗਣੀ ਆ, ਜਾਾਂ
ਲੁ ਕਸਰ ਚ ਲਿੱਗਣੀ ਆ, ਇਦਾਾਂ ਉਹ ੳਨਾਉਂਸ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਸੀ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਫੇਰ ੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨਾਾਂ ਤੇ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਫਲਮ ਹੈ ਜੀ ਇਿੱਦਾਾਂ।
ਤੇ ਵਜਹੜ੍ੇ ਪਵਹਲੇ ਜਮਾਨੇ , ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁ ਹਾਨੰ ੧੯੫੦ ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਰਲੀ ਵਸਕਸਟੀ
ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਾਂ ੧੯੭੦ ਦੀਆਾਂ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ੧੯੫੦
ਤੇ ੭੦ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜਹੜ੍ੇ ਇਿੱਥੇ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰਵਸਸ ਆਏ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁ ਝ ,
ਕੌਣ ਆਏ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਕਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਰਾਵਜੰਦਰ ਕੁ ਮਾਰ ਇਿੱਕ ਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਿੱਕ ਾਰੀ
ਆਰਜ ਵਫਲਮ
ਰਾਵਜੰਦਰ ਕੁ ਮਾਰ ਆਪਣੇ , ਸੁਨੀਲ ਦਿੱਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਕਪਰ ੀ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਕਪਰ
ਇਿੱਥੇ ੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਏਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ ੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਲੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ੀ ਆਇਆ
ਸੀਗਾ, ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਦੋ ੇਂ ਇਕਿੱਠੇ ਆਏ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦੋ ੇਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰ ਵਮਲੇ

At that time there was a radio in this country.
Which radio? Name of that radio?
I don’t remember the name. On Sunday morning, that radio
announced that this film is in this area. In this cinema, this will be in
Waldorf, this film in triangle, or in Luxor, this is the way they
announced, and people found out. And people are so fond of films, and
they themselves got to know about them by telephone. There were
telephones in the cinemas and people called there to enquire about
the films.
And now I am talking the about 1950s and early 1960s, and after that
we’ll talk about 1970s. But do you remember something about the
actors and actresses which came here in the 1950s to19 70s, who
came here, who you met?
Once Rajinder Kumar came, once.
Aarzoo film.
Our Rajinder Kumar came, Sunil Dutt came, Raj Kapoor also came
here. They also came in this cinema. Dilip Kumar also came, Saira
Banu and Dilip Kumar both came together.
And did you meet them.

ਹਾਾਂ ਵਮਲੇ
ਹਿੱਥ-ਹੁਥ ਵਮਲਾਕੇ ਗਿੱਲਾਾਂ ਬਾਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ

Yes we met.
Talked to them and shook hands.

ਸਾਨੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਵਦੰਦੇ ਤੇ ਦਰੋਂ ਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂ ਦੇ ਸੀ।
ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਿੱਦਾਾਂ ਹੀ ਸੀ
ਹੈਲਨ ੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੈਲਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਾਂ ੀ ਵਖਚਾਈਆਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋਆਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਵਕਥੇ ਹਨ।
ਝਾਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ੀ ਆਈ ਸੀ?

We saw them from a distance.
This is how it happened in those days.
Helen also came. We also took photos with Helen. I don’t know where
those photos are now.
Did Jhansi Di Rani also come?
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ਉਹ ੀ ਮਵਹਤਾਬ, ਉਹ ੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਫ ਮੋਦੀ ੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ,
These rare people of the late 50s and the 60s. These were the actual
actors who made it big in the early 50s and 60s and we were talking
about them and the way they came into this country and how they
actually promoted the films and it was a great honour to have them.
And for them to actually be in touch with the audience abroad and
suddenly here in England, it was a feature that they all came here
and they saw the people and the people that viewed their films.
That’s what we’re talking about at the moment. So I’m going to ask
Avtar Pataki to now proceed and talk about his involvement in the
Indian cinema as to how he got to where he is. So, ਹੁਣ ਤੁ ਸੀਂ ਮੈਨੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਆਏ। ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੰਮ ਵਕਦਾਾਂ
ਵਕਥੋਂ ਸੁਰ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ੀ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਵਹਲਾਾਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਸਾਡਾ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋ ਜ ਫਰ ੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੰ ਨਾਲ
ਰਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੰ ਹਮੇਸਾਾਂ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ
ਰੀਗਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਵਕਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਵਕਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਹੁਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ
ਬੜ੍ਾ ਵਪਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਆ ਸਹੋਤੇ ਹੁਰਾਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਨੰ ਸੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗਆ
ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਖੋਵਲਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਾਂ ਰਾਤ ਵਦਨ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਵਦਨ
ਇਿੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਘਰ ੀ ਲੇ ਟ ਜਾਣਾ ਦਿੱਸ ਵਗਆਰਾਾਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਗਲਾਸ ਗਲੁ ਸ ਪੀਕੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ। ਤੇ
ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੁਲਹੋਮਪਟਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਉਸ ਟਾਇਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਵਜਹੜ੍ੇ
ਆਪਾਾਂ ਨੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਸਨੇ ਮਾ Imperial Cinema was probably one
of the early cinemas on Mosely Road, probably started in the early
60s and it’s where the community came to live. And so, it was
important that there was something that they could attend and the
cinema was a focal point where people could come and on a
Saturday and a Sunday they could come and visit and see the films
and bring their families along and Avtar obviously spent a lot of this
time in the particular cinema along with my father and ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ
ਦਿੱਸੋ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵਕ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਕੀ ਚੀਜ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਮੁਹਰੇ ਇਿੱਕ ਪਿੱਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਸਾਪਸ ਸੀਗੀਆਾਂ ਬਹੁਤ।
ਆਪਵਣਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਪਵਣਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਡ ੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਾਂ
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਪਸ ਸੀਗੀਆਾਂ, ਵਮਵਠਆਈ ਦੀਆਾਂ ਸਾਪਸ ਸੀਗੀਆਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਚਾਹ ਉਥੇ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਸਨੇ ਮਾ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਇਮ ਰਵਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤਾਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਪੀਕੇ ਫੇਰ ਵਸਨੇ ਮਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

She also came, Mehtab also came and Sohrab Modi also came here.
You remember this…
These rare people of the late 50s and the 60s. These were the actual
actors who made it big in the early 50s and 60s and we were talking
about them and the way they came into this country and how they
actually promoted the films and it was a great honour to have them.
And for them to actually be in touch with the audience abroad and
suddenly here in England, it was a feature that they all came here and
they saw the people and the people that viewed their films. That’s
what we’re talking about at the moment. So I’m going to ask Avtar
Paaji to now proceed and talk about his involvement in the Indian
cinema as to how he got to where he is. So, now you tell me that you
have seen the films. First your father operated … and then you did this
job, then you came to the cinema. In which cinema did you have your
first job and when?
We started in Queen’s Cinema first
Where you go after that?
After that, Jaswant Singh, my father and your father was our close
friend. He kept me with him. My father had died. He always kept me
with him, sometimes brought me to Regal cinema, sometimes
somewhere, etc. We’ve had a very good relationship with Gurmeet,
with all. With Sahota I got my interest and when Imperial cinema had
been opened, we stay there day and night. Day and night. And we also
went home very late, around 10 -11 pm, after drinking, and after that
to Wolverhampton.
You are talking about Imperial cinema, tell our audience about that
time when Imperial Cinema was probably one of the early cinemas on
Mosely Road, probably started in the early 60s and it’s where the
community came to live. And so, it was important that there was
something that they could attend and the cinema was a focal point
where people could come and on a Saturday and a Sunday they could
come and visit and see the films and bring their families along and
Avtar obviously spent a lot of this time in the particular cinema along
with my father and tell me about the things which were around
Imperial cinema and what was there?
In front of the cinema there was a pub and around the cinema there
were shops.
Were these shops of our people or had our people developed them?
There were coffee shops, sweets shops and there was a friend of your
father. We first drink tea there and after that we opened the cinema
and Ali was with us.
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ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਮਊਵਜਕ ਵਜਹੜ੍ੀ ਚੀਜ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜ੍ੀ
ਚੀਜ ਹੈ, ਵਜਹੜ੍ੀ ਵਮਊਵਜਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਫਲਮ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਵਮਊਵਜਕ ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ ਕੁ ਝ ੀ ਨਹੀਂ। ਵਮਊਵਜਕ
ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਜਹੜ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਤਕੜ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਫੀ ਅਤੇ ਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੇ ਗਾਣੇ
ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਧੀਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ
ਵਜਆਦਾ।
ਅਤੇ ਵਕਉਂਵਕ ਵਮਊਵਜਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜ੍ਾ ਸੀ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਿੱਕ ਦੋ ਦੁ ਕਾਨਾਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਕੈਸਟਾਾਂ
ਵਰਕਾਰਡ ਜਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ੀ ਸੁਰਆਤ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਬਜਨਸ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਉਥੇ
ਹੋਈ।
ਉਹ ਵਫਲਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖਕੇ ਨਾ ਵਕ ਕਹੜ੍ੀ ਵਫਲਮ ਦੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕਾਰਡ ਲੈ
ਆਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਣੇ ਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਫੀਆਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱਚ।

Speaker 1

ਤੇ ਫੈਵਮਲੀ ਜਾਾਂ ਵਜਹੜ੍ੇ ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਾਂ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਉਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਵਜਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਨੇ ਮਾ ਉਥੇ ਸੀਗਾ।
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ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵ ਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੋ ਕ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ ਸਪਾਰਕਪੁਰ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ
ਆਲਮਰੋਕ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ ਵਖਲਰੇ ਪਿੱਧਰੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬਿੱਸਾਾਂ ਚੜ੍ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਾਂ
ਨੰ ਵਸਨੇ ਮੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵ ਿੱਚ ਵਜਆਦਾ ਸੀਗੇ।
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ਇਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ਕੁ ਝ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਸਪਾਰਕਵਹਲ ਹੋਇਆ ਸਪਾਰਕਬਰੁਕ ਹੋਇਆ, ਮੋਜਲੀ ਦਾ
ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਸਨੇ ਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵਸਨੇ ਵਮਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਸਨੇ ਮੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਵਸਨੇ ਮਾ ਇਿੱਕ ਤਾਾਂ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਚਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ਲਾਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੁ ਕਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ਲਾਾਂਦੇ
ਸੀਗੇ। ਆ ਡਰੀਮਲੈਂ ਡ ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਬਦ ਸਾਹ ਦਾ, ਆਬਦ ਸਾਹ ਇਹ ੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਸੀਗਾ।
ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਹੈ ਨਾ?
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਦੀ ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਮਕਸ ਸੀਗੀ ਤੇ
ਇਹ ਵਤੰਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਚਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਤੰਨ ਵਸਨੇ ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਿੱਕ
ਤਾਾਂ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਦਜਾ ਅਜਾਇਬ ਚੌਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਾਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਸਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਸਨੇ ਮੇ ਦੇ ਵਬਲਕੁ ਲ ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਪਕਚਰ ਹਾਉਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਟਨ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਾਲਟਸਨ ਚਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮ ਸੀਗੇ। ਇਹ ੩-੪ ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮ ਚਲਦੇ ਸੀ ੩ ਵਸਨੇ ਮੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਚਲਦੇ
ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਚਲਦੇ ਸੀਗੇ।

Shreekda.
His name was Shreekda, we called him ‘Ustaad’. He was a very nice
man.
And music is a very strong element in Indian cinema. If there is no
music in the film, then there is nothing there. In those days, music was
very strong.
Very strong, there were songs of Rafi and Lata in the films, hit songs,
people liked them very much. And entertainment was very good then.
And because music was so strong, there were 1-2 shops where music
cassettes played. And their business started from this.
They checked which film’s songs were good and after seeing this they
bought the records (cassettes) of those songs. And then they played
these songs in the coffee shops.
And the families or the people that were coming from India and
Pakistan at that time, they were mostly coming in that area because
the cinema was there.
No. They were going to all areas, some people were going to
Sparkbrook, some in Alum Rock, some people at other places, and they
were spread all over. They came here by buses. Cinemas were mostly
in this area.
Tell me about these areas like Sparkhill, Sparkbrook, area of Moseley,
and also tell me about the cinemas, which are those cinemas.
One is Imperial cinema; another is Triangle cinema where Pakistani
films were shown. Luxor cinema also shows Pakistani films.
Dreamland cinema is of Aabad Shah, also shows Pakistani films.
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ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ੀ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀਆਾਂ ਸੀ?

Because there was a large Pakistani community. Is it?
There was a large Pakistani community also there. People from all
types of communities were there. And these cinemas played Pakistani
films and the rest of the three were Indian cinemas. One is Imperial
and the other is of Ajaib Chauhan. He operated the cinema on Moseley
Road, which was very near to your father’s cinema. Its name was
Picture House. The other was Carlton cinema, this is also an Indian
cinema. There was Waldrof cinema, this is also an Indian cinema.
These 3-4 ran Indian cinemas and 3 cinemas are Pakistani, but were
running very good.
Did Pakistani films also run very well?
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ਬਹੁਤ ਚਲਦੀਆਾਂ ਸੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਵਫਲਮਾਾਂ

Pakistani films also ran very well
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ਸਰੀਕਦਾ
ਸਰੀਕਦਾ ਸੀ ਉਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੰ ਉਸਤਾਦ ਕਵਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜ੍ਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ।
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Have you remember any Pakistani films?
Yes. Chann Mahi, Khyber Pass, these are my own films, I bought them.
Ok, you said that you bought…

ਵਦਲ ਏਕ ਮੰਵਦਰ
ਵਦਲ ਏਕ ਮੰਵਦਰ ਤੁ ਸੀਂ ਖਰੀਦੀ?
ਹਾਾਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਸਿੱਧ ਸੀਗਾ। ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਧ ਬਕਾਏ ਨੰ ਵਫਲਮਾਾਂ
ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੰ। ਉਹ ਬਕਾਏ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਪੀ ਵਗਆ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਚਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਸ ੰਤ ਨੇ
ਕਿੱਢ ਲੈ ਣੇ । ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਾਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਕਿੱਢ ਲੈਂ ਦਾ ਸੀ।

Dil Ek Mandir.
Had you bought Dil Ek Mandir?
Yes. It was my money, and Sidhu operated it. I gave the films to
Jaswant Singh Sidhu and Bakaya for operating. Bakaya gulped all the
money. Jaswant took the money which he earned from the films. He
operated the cinema and withdrew the money from there.
And I remember that Rajinder Kumar, Raj Kumar and Meena Kumari
were there in Dil Ek Mandir. See, I remember this.

ਅਤੇ ਮੈਨੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਦਲ ਏਕ ਮੰਵਦਰ ਮੈਨੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਰਵਜੰਦਰ ਕੁ ਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁ ਮਾਰ ਤੇ ਮੀਨਾ
ਕੁ ਮਾਰੀ। ੇਖ ਲਓ ਮੈਨੰ ੀ ਯਾਦ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵਫਲਮ ਚਿੱਲੀ। ਬਲੈ ਕ ਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਚਿੱਲੀ ਬਹੁਤ
ਲੇ ਵਕਨ ਬਲੈ ਕ ਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅਿੱਛੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸੀ।
ਪਰ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਲਿੱਗਾ ਸੀ।
ਪਰ ਵਜਹੜ੍ਾ ਤੁ ਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਵਕਦਾਾਂ ਲਾਇਆ, ਵਕਦਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਜਹੜ੍ਾ ਤੁ ਸੀਂ?

Films ran very well. It was black & white. But it was a hit.
But black & white films were very good.
But I invested the money.
But the money which you invested, where from and how did you earn
this money?
I was doing work, I had a lot of money, I also loaded wheat flour, etc.
And I had a lot of money.

Speaker 1

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਉਟਾ ੀ ਵਸਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਸਕਲੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਤਾਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਹੀ ਸੀ।
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ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ।

Just did work.

ਜਦੋਂ ਵਫਲਮ ਖਰੀਦਕੇ ਪਵਹਲੀ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜਹੜ੍ੇ ਦੇਖਣ ਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਵਜਹਨਾਾਂ ਤੋਂ
ਵਫਲਮ ਤੁ ਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਵਕੰਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ?
ਉਹ ਕੋਈ ੩੦੦ ਦੀ ਕੋਈ ੪੦੦ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸਸਤੀਆਾਂ ਸੀ ਬਲੈ ਕ ਾਈਟ। ੩-੪੦੦
ਦੀਆਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀਆਾਂ ਵਮਲ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੀ ਤੇ ਵਜਹੜ੍ੀ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਮਵਹੰਗੀ ਵਮਲਦੀ ਸੀ। ਕਲਰ ਮੈਂ
ਲੈਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ੧-੨ ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਧ ਨੇ ਲਈਆਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਸਿੱਧ ਨੇ ਮੈਨੰ ਦੇ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਵਕ ਤੰ
ਚਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਰੇ ਕਰ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਤੇਰੇ ਲਿੱਗੇ ਆ ਵਫਲਮਾਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਇਦਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਸਰੀ
ਕਵਰਸਨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ਦੇ ਵਦਿੱਤੀ, ਉਹ ੀ ਮੈਂ ਚਲਾਾਂਦਾ ਵਰਹਾ। ਜਸ ੰਤ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੰ ਦੇ
ਵਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ੀ ਚਲਾਾਂਦਾ ਵਰਹਾ। ਥੋੜ੍ੇ ਪੈਸੇ ਕ ਰ ਹੋਏ ਪਰ ਵਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫੇਰ ਵਫਲਮਾਾਂ ਲੈ ਣੀਆਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ।
ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਟ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਪਏ।

Tell our audience how much money you paid for buying your first
film?

ਵਡਸਟਰੀਵਬਉਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ੀ ੩੦-੪੦ ਵਫਲਮਾਾਂ ਘਰ ਪਈਆਾਂ, ਗੈਰੇਜ
ਭਵਰਆ ਵਪਆ।
ਉਹ ਵਜਹੜ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਟਨਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਫਲਮਾਾਂ ਹੈਗੀਆਾਂ ?
ਅਜੇ ੀ ਹੈਗੀਆਾਂ। ਗੈਰੇਜ ਮੇਰਾ ਭਵਰਆ ਵਪਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਸੁਿੱਟਣ ਨੰ ੀ ਵਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

We distributed, I still have 30-40 films at my home, and the garage is
full.
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ਕੋਈ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਆਹੋ, ਚੰਨ ਮਾਹੀ, ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਇਹ ਮੇਰੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਸੀ।
ਚਲੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਸੀ
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You did not go to school that’s why you earned a lot.

Some films were of 300, some were of 400. At that time black & white
films were cheap, we get the films for 3-400 and colour films were
costly. I did not buy colour films. Jaswant Singh Sidhu bought 1-2
films, he gave those films to me for operating. And recovering my
money. And he gave me Balram Sri Krishan, I was also running that. It
was of Jaswant and your father, they gave it to me and I was running
that also. Some money was recovered but not much. After that we
stopped buying films.
Did you start distributing them?

And those films were in old tins?
I still have them. My garage is full of them. Now I don’t want to throw
them away.

[00:29:01]
[00:29:06]

[00:29:06]
[00:29:07]

Speaker 1

[00:29:08]
[00:29:10]

[00:29:10]
[00:29:37]

Speaker 1

Speaker 2

Speaker 2

[00:29:37]

[00:29:54]

[00:30:25]

[00:30:37]

ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ।
ਯੇ ਭੀ ਬਿੱਚ ਵਗਆ।
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Where you learn this from?
We ran the films in all the cinemas. Sometimes we went to Bradford,
sometimes somewhere else. We did these jobs. Sometimes we went to
the Coventry sometimes to Walsall, we went to that place where our
films were booked, we got the money, Ali drank whisky. Ali was a
great help to us. Ali was also with your father. He spent a lot of their
money. All of his expenses were covered by Jaswant Singh but he
helped a lot.
He was an interesting person. Because in those days, all the
communities had lot of affection with each other, either Pakistanis or
our Guajarati or our Sikhs.
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ਉਹ ਵਸਵਖਆ ਵਕਥੋਂ?
ਸਾਰੇ ਵਸਨੇ ਵਮਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਲਾਈਆਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਡਫੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵਕਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਰਿੱਸਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਵਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਫਲਮ ਬੁਿੱਕ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ੀ ਲੈ ਣ ਜਾਣਾ, ਸਰਾਬ ਪੀ ਲੈ ਣੀ ਅਲੀ ਨੇ । ਅਲੀ
ਦਾ ਬੜ੍ਾ ਸੁਿੱਖ ਸੀ, ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ੀ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਵਦੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ੀ ਬੜ੍ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
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Because you ran these films on old projectors.
Yes.

ਵਦਲਚਸਪ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਜੰਨੀ ੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਿੱਖਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਪਆਰ
ਮੁਹਿੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ।
ਵਪਆਰ ਮੁਹਿੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਇਮ ਹੀ ਇਦਾਾਂ
ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਪਆਰ ਮੁਹਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਜਸ ਵਦਨ ਵਕਊ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਕਵਹਣਾ
ਮੈਨੰ ਵਟਕਟ ਲੈ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਵਹਣਾ ਬਈ ਚਿੱਲ ਇਸ ਨੰ ਇੰਨੇ ਵਟਕਟ ਉਤੋਂ ਵਲਆਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਬਾਲੇ ਹੀ
ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਦਾਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਵਫਲਮਾਾਂ ਆਪਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪਾਾਂ ਵਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ , ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵਜਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰੋ,
ਕੁ ਝ ਵਫਲਮਾਾਂ ਹੈਗੀਆਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਮੈਂ ੀ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਆਾਂ ਵਜੰਨੀਆਾਂ ੀ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚਲਾਈਆਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਹਿੱਟ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਿੱਡੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਇਮ ਦੀਆਾਂ ਿੱਡੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ।
ਵਜੰਨੀਆਾਂ ੀ ਹੈਗੀਆਾਂ। ਉਸ ਟਾਇਮ ਦੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਹੈਗੀਆਾਂ।
ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਦਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਹੜ੍ੀ ਲਿੱਗੀ ਵਫਲਮ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਲੋ ਕੀ ਟੁ ਿੱਟ-ਟੁ ਿੱਟਕੇ ਆਏ ਦਰੋਂ ਦਰੋਂ
ਆਏ?
ਧਰਮ ੀਰ, ਧਰਮ ੀਰ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ ਵਕਊਜ। ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕਊ ਲਿੱਗ
ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਲੇ ਚ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ।
ਸੋਲੇ ਤਾਾਂ ਬਹੁਤ ਾਰ ਲਿੱਗੀ ਆ।
ਬਹੁਤ ਾਰੀ ਲਿੱਗੀ ਐ।
ਤੁ ਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਾਰੀ ਦੇਖੀ?
ਕੋਈ ਵਹਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਕੰਨੀ ਾਰ ਦੇਖੀ।
ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋ ਗ ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ।?
ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਾਇਮ ਵਮਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਹਣਾ ਸੋਲੇ ਬੁਿੱਕ ਕਰ ਵਦਓ, ਸੋਲੇ ਬੁਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਗਿੱਭਰ ਵਸੰਘ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁ ਝ
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ਵਕਉਂਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰੋਜੈਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾਈਆਾਂ
ਹਾਾਂ
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There was a lot of affection, all loved each other. That time was like
this, all lived with affection and love. When there was a queue, some
people would ask for tickets, we would take tickets to them outside.
told me to bring the tickets. We helped this way.
Here are some posters behind us, tell us about these films, some films
were also there…
We ran all these films and all these are super hits. Very big films, big
films of that time. Big films of that time.
Which was the super hit film among them?
Dharam-Veer, there were queues for Dharam-Veer. In Amar Akbar
Anthony, in Sholay there were queues.
Sholay was shown many times.
Many times.
How many times you have seen this?
Innumerable times.
Have you remembered all the dialogues?
When we got time, we booked Sholay. There was Gabbar Singh
(character in film).
You remember everything.
I remember it all.
‘Yeh bhi bach gya’ (Film dialogue).
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ਤੁ ਮ ਵਕਤਨੇ ਥੇ। ੋ ੨ ਥੇ। ਤੁ ਮ ਵਕਤਨੇ ਥੇ। ਹਮ ਤੀਨ ਥੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰ ਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ।
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ਸਾਰਾ ਕੁ ਝ ਯਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ੀ ਦਿੱਸੋ ਸਾਨੰ ਵਕ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਫੈਵਮਲੀਜ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਸੀਗੀਆਾਂ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ
ਉਹ ਵਫਲਮਾਾਂ ਤਾਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ-ਖੁਣਾ ਵਕਥੇ ਖਾਾਂਦੇ
ਸੀ? ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਜ ੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਮਕਲਾ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੀ, ਵਕ
ਵਸਨੇ ਮੇ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਵਜਦਾਾਂ ਸਮੋਸੇ ਸੀਗੇ।
ਵਸਨੇ ਮਾ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲੈਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਗੇ-ਸਾਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਪਾਵਕਸਤਾਨੀਆਾਂ ਦੇ
ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੌਫੀਆਾਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਾਂ ਦੇ ੀ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈ ਣੇ । ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜਾਯ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸੀ, ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਚੋਂ ਵਨਕਲਕੇ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜਾਯ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋ ਕ।
ਫੇਰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਐ ਹੁਣ ਮੰਵਦਰ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਆਪਾਾਂ ਪਰੇਅ ਕਰਨ ਆਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਲੇ ਵਕਨ ਇਿੱਕ ਜਮਾਨੇ ਦੇ
ਵ ਿੱਚ ਇਹੋ ਮੰਵਦਰ, ਇਿੱਥੇ ਵਫਲਮਾਾਂ ਵਦਖਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ
ੋਲਡਰੋਫ ਵਸਨੇ ਮਾ, ੋਲਡਰੋਫ ਵਸਨੇ ਮਾ। ਇਹ ਤੁ ਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੀ ਵਬਜਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਚਲਾਇਆ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ੮-੧੦ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੇਜ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦੇ ਦੋ ਸੇਅਰ ਸੀਗੇ। ੧ ਸੇਅਰ
ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੰ ਸੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੰ ਸੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵਫਲਮਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਸੌਂਕ
ਸੀ। ਜਸ ੰਤ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਧ ਨੇ ਸਾਨੰ ਸੌਂਕ ਪਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੰ ਸੌਂਕ ਹੋ ਵਗਆ ਅਸੀਂ ਵਕਹਾ ਚਲੋ
ਅਸੀਂ ੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵ ਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਾਂ। ਤੇ ਚਲਾਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਸਨੇ ਮਾ।
ਸਾਰੇ ਵਸਨਵਮਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵਜਆਦਾ ਸੀ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀ ਨ ੀਂ ਵਫਲਮ ਆਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ
ਬਰਾਾਂਡ ਵਨਊ, ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੰ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸੋ ਚਲਾਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ , ਫੇਰ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਰਪੀਟ ਸੀਗੀਆਾਂ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਟਕਟ ਤੇ ਦੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਨ
ਹਾਉਣ ਫੁ ਿੱਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਬੜ੍ੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁ ਸੀਂ ਰਾਤਾਾਂ ਨੰ ੀ ਵਦਖਾਲਣ ਲਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਾਗਰਨ ਜਦੋਂ
ਜਾਗਰਨ ਨਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਸੀ। ੨-੩ ਵਫਲਮਾਾਂ ਚਲਾਣੀਆਾਂ ਰਾਤ ਨੰ
ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਟਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂ ਦੇ। ੨-੩ ਵਫਲਮਾਾਂ ਮੈਂ ੀ ਫਰੀ ਚਲਾਈਆਾਂ।
ਬਲਰਾਮ ਸਰੀ ਕਵਰਸਨ ਫਰੀ ਚਲਾਈ, ਤੁ ਲਸੀ ਵ ਆਹ ਫਰੀ ਚਲਾਈ।
ਫਰੀ ਚਲਾਈ ਤੁ ਸੀਂ ਤਾਾਂ ਚਲਾਈ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੀ ਸੇ ਾ ਲਈ?
ਸੇ ਾ ਲਈ ਵਸਰਫ ਉਹ ਧਾਰਵਮਕ ਵਫਲਮ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵਕਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਲਈ ਫਰੀ
ਦੇਖ ਲਓ। ਵਟਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋ ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇਖਣ
ਲਈ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ ਘਿੱਟ ਆਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਦੇ ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਾਂਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਵਫਲਮ ਦੇਖਣ
ਲਈ। ਤੁ ਲਸੀ ਵ ਆਹ ਬਹੁਤ ਐਨ ਹਾਉਸਫੁ ਿੱਲ, ਬਲਰਾਮ ਸਰੀ ਕਵਰਸਨ ਹਾਉਸਫੁ ਿੱਲ, ਇਹ ਦੋ
ਵਫਲਮਾਾਂ ਫਰੀ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋ ਕ ਆਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੈਵਮਲੀਆਾਂ ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ
ਦੀਆਾਂ।
ਅਤੇ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁ ਸੀਂ ੋਲਡਆਫ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਇਆ?
ਕੋਈ ੮-੧੦ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ।

‘Tum kitne the. 2 the. Hum 3 the.’ (Film dialogue). Then he shot them.
‘Who phi Bach Gaya.’ (Film dialogue). So you remember all this. You
still remember all these things.
I remember everything.
Also tell us about the families which came to the cinema, was there
any other source of entertainment besides the cinema? Where did
they eat? Where did they eat in nearby areas, as you told about
Sharmikala, or whether they ate Samosas, etc. in the cinema only?
They also ate Samosas in the cinema and also went to nearby
Pakistani restaurants or other coffee shops, restaurants of Bengalis,
they ate there. And this, way they enjoyed a lot. After coming out from
the cinema, they ate outside and enjoyed.
Now here it is a temple where we come to pray. Sometimes in the past,
this is the place where films were shown and the name of this place
was Wolford cinema, Wolford cinema. When did you get this and why
and how did you run it as a business?
We ran this for 8-10 years, we managed it, then we were 2
shareholders. One share is mine because I had interest in running the
films. Jaswant Singh Sidhu created this interest. And we had interest in
this, so I said that we’d also be in this line, let’s see by starting this.
This cinema was doing very well. Very profitable of all the other
cinemas. When a brand new film came out, we ran one show of that
film on Saturday night in this cinema, and shows of the old repeated
films were shown two times on one ticket. It was a full house. It was
like that. This cinema was doing very well. Very profitable it was.
And during the early days did you show late shows as well? During
Jagran nights. 2-3 films played during the nights.
These were free. They did not buy tickets for them. I had also shown
2-3 films for free. We played Balram Sri Krishan for free, Tulsi Vivah
for free.
You played them free for the serving community?
Only for service, those were religious films. We said that these are free
for the community. They did not buy tickets for them, all the people
were Gujaratis, they came to watch these films. Our people were very
few, even Pakistani people also did not come to see religious films. The
cinema was full at the show of Tulsi Vivah, full at the show of Balram
Sri Krishan, these 2 films were free and all Gujarati people came, there
are lot of families of Gujaratis..
And for how long did you run the Waldrof cinema?
Around 8-10 years.
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ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਫੇਰ ੀਡੀਓ ਆ ਵਗਆ ੀਡੀਓ ਆ ਵਗਆ ਤੇ
ਵਕਹੜ੍ੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ੮੯-੯੧ ਕੁ ਝ ਇਦਾਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁ ਝ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਵਸਨੇ ਮੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਾਰੀ- ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਆਾਂਦੇ ਹੋ ਾਪਸ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਦਲ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਵਕ ਇਿੱਥੇ ਦੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਜਾਾਂ ਲੋ ਕ ਜਾਾਂ ਜਗ੍ਾ ਵਕਦਾਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਏ?
ਇਹ ਮਵਹਸਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਦੋਂ ਟਾਇਮ ਵਕਦਾਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਟਾਇਮ ਵਕਦਾਾਂ ਦਾ ਆ
ਵਗਆ, ਮਵਹਸਸ ਤਾਾਂ ਵਦਲ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਈ ਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਕੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਾਇਆ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਵਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਹੁਣ
ਵਸਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਚਲੇ ਵਗਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਵਗਆ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ ਚਲੇ
ਵਗਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ।
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਸਰੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਸਰੇ ਵਸਨੇ ਮਾ ਵ ਿੱਚ ੇਖਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ , ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਵਜਹੜ੍ੇ
ਅਿੱਜ ਕਿੱਲ ਿੱਡੇ ਿੱਡੇ ਵਸਨੇ ਮਾ ਬਣੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਘਿੱਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਤੇ ਵਫਲਮਾਾਂ ਆਾਂਦੀਆਾਂ ਵਜਹੜ੍ੀਆਾਂ
ਉਹ ਹੀ ੇਖ ਲਈ ਦੀਆਾਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮਾਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਾਂਦੇ ਹੁਣ , ਜੀ ਟੀ ੀ ਾਲੇ , ਬਹੁਤ
ਵਫਲਮਾਾਂ ਆਾਂਦੀਆਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ੀ ਲਾਾਂਦੇ ਆ, ਨ ੀਆਾਂ ੀ ਲਾਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਸਕਾਈ ਤੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਲਈ ਦੀਆਾਂ। ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਾਂਦਾ। ਵਜਹੜ੍ੀ ਵਜਹੜ੍ੀ
ਅਸੀਂ ਵਫਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁ ਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਾਂਦੀ ਏ ਵਕ ਮੈਂ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਿੱਥੇ, ਵਕਦਾਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਚਲਾਈਆਾਂ?
ਸਾਰੇ ਵਸਨੇ ਵਮਆਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਾਂਦੀ ਆ ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ
ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਸੋ ਅ ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਵਜਹੜ੍ੇ ੀ ਲੋ ਕ
ਸਾਨੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਚ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਵਕਤੇ ੀ ਹੋਣ
ਰਲਡ ਵ ਿੱਚ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ੀ ਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਵਜਹੜ੍ੀ ਸੁਰਆਤ ਇਿੱਥੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਫਲਮਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿੱਛੀਆਾਂ ਅਿੱਛੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਅਿੱਛੀਆਾਂ
ਅਿੱਛੀਆਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਫਲਮਾਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਾਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਵਸਨੇ ਵਮਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੀ
ਵਰਹਾ। ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਨੇ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਥੈਂਕਯ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਾਂ ਇਸ ਚੀਜ ਚ ਵਜਹੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੰ
ਵਦਿੱਤੀ ਆ। I am sure that you may have experienced what I have
experienced, some of the things about the Indian cinema that were
prevalent here in the early 50s and 60s and Avtar paaji's experience
of the Indian cinema I hope you shared it and enjoyed it. Thank you
very much indeed.

And what happened after that?
Then Videos came.
In which year?
It was around 89-91 or something like that, I do not remember. And
then slowly slowly, one by one, all the cinemas were closed.
When you return to this place, how do you feel, what do you see here,
has the community or the people or the place has changed and in
which way?
We feel that there is a big difference between that time and now. It
feels, after all we ran this cinema for many years. We had a lot of
friends, now these people are not here. If someone is here, he is very
old. Some people went to Pakistan, some went to India, some went
here, some went there, now these people are no longer here.
And when you go to the other cinemas to see other films… Have you
been to those big modern cinemas?
My boys go there, I do not go often. I see the films which came on the
satellite. Now they show lots of Indian films, ZeeTV shows lots of films,
old films, new films, on all types of Sky, we see them from home. And
old time has been recalled. These are films we have seen.
So, when you see the old films, do the memories of this place come
into your mind, what you did here, how you ran the films?
Memories of all the cinemas come into my mind, where we went. We
mostly stayed in Imperial.
So Avtar Paaji, I am very grateful to you. All the people who are
watching us, whether from England or from anywhere in the world,
they now have a little knowledge about the emergence of Indian
cinema here, which you have started, your father has started. After
that, you came this way and presented many good things, many good
films and served the community. And I am very thankful to you for
this.
After that your father has also served a lot. He spent all his life in
cinemas. He ran cinemas. We respect him a lot.
Thank you, I am very grateful to you for providing us with this
information. I am sure that you may have experienced what I have
experienced, some of the things about the Indian cinema that were
prevalent here in the early 50s and 60s and Avtar paaji's experience of
the Indian cinema I hope you shared it and enjoyed it. Thank you very
much indeed.
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Very good. ਹੋਰ ੀ ਬਹੁਤ ਵਸਨੇ ਮੇ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਰੈਂਡ ਪੈਲੇਸ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਅਲਾਇਡ
ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਕਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲੋ ਬ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਮੀ ਚਲਾਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ੩-੪ ਵਸਨੇ ਮੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ੀ ਚਲਾਏ ਆ। ਧਾਮੀ ਨੰ ਜਾਣਦਾ ਏ।
ਹਾਾਂ ਜੀ।
੩-੪ ਵਸਨੇ ਮੇ ਉਸਨੇ ੀ ਚਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜਹੜ੍ਾ ਬੇਕਨ ਵਸਨੇ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ੀ ਬਹੁਤ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੈਨੀ ਨੇ ਖੋਵਲਆ ਸੀ। ਇਹ ੧੦੦੦੦ ਦਾ ਵਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ , ਉੱਤੇ
੧੫੦੦੦ ਲਾਕੇ ੨੫੦੦੦ ਦਾ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਸਨੇ ਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਿੱਗ ਵਪਆ। ਬੇਕਨ ਬਹੁਤ
ਚਲਦਾ ਸੀ।
ਮੈਨੰ ਯਾਦ ਹੈ।
ਵਪਰੰਸ ਵਸਨੇ ਮਾ ੀ ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ। ਯੈਸ। ਬਹੁਤ ਵਸਨੇ ਮੇ ਚਲਦੇ ਸੀ।
Anything else do you feel… ਅ ਤਾਰ ਭਾਅਜੀ ਇਸ ਵਸਨੇ ਮੇ ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਾਲਡਰੋਫ ਵਸਨੇ ਮੇ
ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਵਜਹੜ੍ੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਫਲਮ ਤੁ ਸੀਂ ਵਦਖਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਖਆਲ ੧੯੮੧-੮੨ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਲੀ
ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੱਥਰ ਔਰ ਪਾਯਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਹ ਵਦਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿੱਵਗਆ ਵਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਫਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵਦਖਾਲ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਆਪਣੀ
ਵਜੰਦਗੀ ਦੇ ਵ ਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਜਮਾਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰ ਵਗਆ ਸਾਰਾ ਵਫਲਮਾਾਂ ਵਦਖਾਉਣ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ
ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗਾਾਂਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂਗਾ।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਦਲ ਤਾਾਂ ਬੜ੍ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਹ ਵਸਨੇ ਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਾਾਂਹ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਨੇ ਮਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਵਗਆ ਫੇਰ ਵ ਕਣੇ ੀ ਮੁਸਵਕਲ ਹੋ
ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵ ਕਦੀ ਘਿੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਵਦਲ ਨੰ ਬੜ੍ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਚਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ
ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਫੇਰ ਆਮ ਇਿੱਥੇ ਵਜਹੜ੍ੀ ਕਵਨਉਵਨਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਚਲਾਈ ਚਿੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਵਕਹਾ ਬਈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ੇਗਾ। ਤਾਾਂ ਬੰਦ ਮਜਬਰੀ
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਨੇ ਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਜਹੜ੍ਾ
ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ੀ ਇਦਾਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ੀ ਇਦਾਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮਾੜ੍ਾ-ਮਾੜ੍ਾ।
ਸੋ ਵਦਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗੀ।
ਸਿੱਟ ਲਿੱਗਦੀ ਆ, ਯੈਸ।
ਸੋ ਅਿੱਛੇ ਟਾਇਮ ੀ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ੀ ਯਾਦ ਆ।
ਉਹ ਅਿੱਛੇ ਵਜਹੜ੍ੇ ਟਾਇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈ ਦਾ।
ਬਿੱਸ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ।
ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਵ ਿੱਚ ੀ ਆਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਾਰ ਰਾਤ ਨੰ, ਕਦੇ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਾਲਡੋਫ
ਆ ਜਾਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਫਨੇ ਆਾਂਦੇ ਆ। ਵਕ ਇਦਾਾਂ ਵਫਲਮ ਚਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਸਨੇ ਮਾ
ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
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ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ੀ ਰਵਹਣ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਆਉਂਦੇ ੀ ਰਵਹਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਵਹੰਦੇ ਆ।
ਥੈਂਕਯ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਕਰੀਆ।
ਯੈਂਕਯ
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Very good. Many other cinemas were also running. Grand Palace,
Allied cinema, Beacon cinema, Globe cinema. Dhami ran all these
cinemas. Dhami ran 3-4 cinemas. Do you know Dhami?
Yes.
He ran 3-4 cinemas. And there was a Beacon cinema, it was operated
by many people. First of all Maini opened it. He bought is for 10,000
and spent another 15,000 on it and in total it cost him 25,000, after
that this cinema started running. Beacon ran it very well.
I remember.
Prince cinema was also running. Yes. Lot of cinemas were running.
Anything else do you feel… I think, Avtar Paaji. The last film which you
have shown in this Waldorf cinema was in 1981-82 and the name was
Pathar Aur Payal. And when you showed this, did you think at that
time that it would be your last film of your life? An age has been spent
in showing films. Were you thinking what you will do next?
At that time I was thinking, it was feeling very bad that this cinema
will be closed, what we’ll do next. Because once the cinema is closed, it
is difficult to sell it. At that time sale of properties was less. And it felt
very bad, if it stayed open, I’d feel better. Then community people said
to not it close and try to run it. But who will bear the losses? So we
have to close in constraint. All the cinemas were closed. Last was your
father’s Imperial, it was also the same. It was also closed like this.
After that Imperial was closed, this was running a little bit.
So it hurts.
Yes, it hurts.
So you remember bad times and good times too.
We just continue to remember the good times.
Just remember them.
They also came in dreams sometimes in the night, sometimes Imperial
came, sometimes Waldorf came, sometimes some other came in the
dreams, and dreams are still, coming that films are running like this.
That cinema was at that place, other cinema was at that place, dreams
do not stop, now what can you do?
It’s good that dreams are coming.
Yes, it’s good that dreams are coming, memories are there.
Thank you very much.
Thank you.
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ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪੁਿੱਛਣਾ ਸ ਾਲ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਨੇ ਮਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਵਦਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੀ ਮਵਹਸਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ ਬਾਰੇ (ਉਸ ਨੰ ਆਨ ਕਰ ਲੈ ਣ ਵਦਓ।)
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਜਹੜ੍ਾ ਹੁਣ ਮੰਵਦਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਦਲ ਬੜ੍ਾ ਹੈਪੀ ਆ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੰ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਟੇਕਦਾ
ਰਹਾਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੰ ਮੰਵਦਰ ਦੇਖਕੇ ਬੜ੍ੀ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਲ ਦ ਟਾਇਮ
ਸੋ ਵਜਹੜ੍ੀ ਚੀਜ ਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ੀ ਬਹੁਤ ਅਿੱਛਾ ਹੈ।
ਹਾਾਂ ਜੀ ਅੰਤ ੀ ਬਹੁਤ ਅਿੱਛਾ ਹੈ ਯੈਸ, ਯੈਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਆ ਵਜੰਨੇ ੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਆ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਯੈਸ।
ਥੈਂਕਯ
ਥੈਂਕਯ <inaudible> ਥੈਂਕਯ ਥੈਂਕਯ

I also want to ask you another question, in those days there was a
cinema here and now it is a temple, how do you feel about this? (let
him start)
Now I feel very happy because now it is a temple here. I respect all my
Gurus and will respect them. I am always very happy to see the
temple.
So the end of the thing which you have started is also very good.
Yes, the end is also very good, yes. Yes, we worship all of our Gurus,
yes.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.

