
 
 
 
 
 
 
 
32.1.2. pieejami LNB un citās valsts un pašvaldību bibliotēkās - iespieddarbi un citi dokumenti vai 
elektroniskie izdevumi attiecībā uz kuriem ir spēkā autortiesības, un kuri saskaņā ar Autortiesību likuma 
23.panta otro daļu ir pieejami tikai no LNB un citu valsts un pašvaldību bibliotēku publiskajiem 
datoriem (Gaismas tīkla); 
 
.04.25 Austrālijas Latvietis 

radīt jaunas krievu apmetnes Baltijas jūras piekrastē. # Pēdējā brīvās pasaules latviešu ģimnāzijā — Augustdorfas nometnē. Vācijā 27. 

martā notika izlaiduma akts, skolu beidzot 3 audzēkņiem. Skolā, kas darbojas kopā ar latviešu tautskolu, mācās.7o audzēkņu un darbojas 8 
skolotāji. Pie ģimnāzijas 
1954.03.13 Austrālijas Latvietis 

pietrūcis drosmes savākt naudu, nodot to karalienei un lūgt, lai viņa to izlieto latviešu grāmatu iegādei Augustdorfas ģimnāzijas 

bibliotēkas paplašināšanai. Taču mēs, piemēram, būtu varējuši ar savāktiem ziedojumiem karalienes vārdā Melburnas vai Sidnejas 
ūniversitātē nodibināt stipendiju vienam latviešu 

KULTŪRAS MATERIĀLI MINSTERES ĢIMNĀZIJĀ  

1979.09.01 Akadēmiskā Dzīve 
Austra Rudzīte ziemeļniece 
KULTŪRAS MATERIĀLI MINSTERES ĢIMNĀZIJĀ Austra Rudzīte ziemeļniece 1957. gada pavasari, Augustdorfas latviešu ģimnāzijai 
pārceļoties uz Minsteri, turp pārveda arī tās bibliotēku, kas Augustdorfā bija atvērta 1947. gadā. Līdz tam skolā atradās tikai 
mācību grāmatas visos priekšmetos,  

 
ZIŅAS NO EIROPAS  

1951.12.12 Latvija Amerikā 
apmetināja strādājošos un invalidus, kas saņem pabalstus, bet darba nespējīgos un slimos aizsūtīja un Augustdorfas nometni. Tie 
latvieši, kas Esenē atraduši pastāvīgu darbu, līdz laikam, kad būs izbūvēts ciemats arī Esenē. pārcelti uz netālo Botropu un Lintorfu. 
Bija arī latvieši, kas paši sev sameklējuši 

MANA DRAUGA VĒSTULE  

1952.05.03 Latvija Amerikā 
licies uz lauriem. Zin, svētki nāk un tāpēc jāaizraksta. Pamatučeni esmu beidzis un tagad špegoju Augustdorfas ģimnāzijā. Tur ir 
baigi forši- Zin, ro rīta pusastoņos piecelies un tad lob uz ēšanu. Pēc tam sākas zubrīšanās. Kad tā cauri — pusdienas, un tad iet 
mājās. Bet mājās jau neies Ko darīs 

Daudzpusīgi ražīgs mūžs  

1967.04.01 Latvija Amerikā 
Māc. J. Vējiņš 
beigu posmā darbojās par mācītāju Berlīnē, Goslarā un apkārtnē, no 1945. — 1948. gadam Detmoldā un Augustdorfā, kur barakā 
ierīkoja arī baznīcu, bet pēc tam divus gadus strādāja Luterāņu pasaules federācijas bēgļu aprūpes daļā. Sākot ar 1960, gadu, kad 
ieceļoja ASV, māc. E. Ķiploks apkalpoja latviešu 

Liecības par mūsu labajiem un sliktajiem darbiem  

1950.11.15 Latvija 
M. Kaltmanis 
ainu pār mūsu likteņgaitām pēdējos 10 gados. Archīva materiāli savā laikā aizņēma vairākas telpas Augustdorfas nometnē, bet 
tagad svarīgākie saiņi jau sen novietoti drošībā aizjūras zemēs. Tā kā archīva darbs parasti norit klusībā un daudz kas tanī pat 
pilnīgi slepens, tad dažās rindās gribu pakavēties 

Ģimenes mājiņas ārzemniekiem  

1950.12.20 Latvija 
par iespēju pārvietoties uz šīm mājiņām. Tuvākas ziņas šinī jautājumā sniedz LCK labklājības nozare Augustdorfā. 
 

Talants meklē jaunus veidus  

1951.02.21 Latvija 
kompozīciju īstenošanas audumos. Visai šai pārskološanās akcijai tikums ir zināmā mērā laimīga nejaušība. Augustdorfa baraku 
nometni latviešu audējas darina latviskas segas un spilvenus. Zariņu ģimenei ar! saglabājušies daži adījumu gabali, kas izceļojot būtu 
Jānolikvidē", fl. nis Zariņš ar kundzi Martu 

Pēc IRO darbības izbeigšanas dibinās bēgļu aprūpes komiteju  

1951.03.24 Latvija 
pie kam mācības paredzētas katrai tautībai savā valodā. Analfabētiem izceļošana nav iespējama. Pie Augustdorfas ģimnāzijas 
nodibināts skolēnu internāts; tā pārziņa algošanai LCK piešķīra DM 50 mēnesī. P. Balodis ziņo, ka izdarīta revīzija LCK saimniecības 
nozarē, Latviešu pašpalīdzības fondā un 

Latviešu skatuves māksliniece — jubilāre 

1985.03.04 Latvija 
Pramalds Valters 
sabiedrības aprindās. 1948. gadā Mērbekas teātri pārceļ uz Blombergas pilsētiņu Lippes provincē, vēlāk uz Augustdorfas nometni pie 
Detmoldas, kur tas, sākoties emigrācijai, izbeidz savu eksistenci. Marianna Zīle, starplaika no Rūdolfa Mucenieka Šķīrusies, apprecas 
ar latvie- Su kara invalidu Graubiņu 

Aizmetiet savas mājas atslēgas 

1958.06.07 Latvija 



A. L 
kas izstaigāti kopā a :itiem bēgļiem, kurus no mājām iz Izinis sarkanais terrors. Filmā redzā na Augustdorfas nometne, igauņ das 
griezējs, polu virsnieki, gatavo ot bērnu rotaļlietas, ukraiņu korts Nav redzami latviešu bēgli, mūsu tau tas vārds pat ne reizi nav 
pieminēts Bēglu uzņēmību un neapklusinām 
1956.05.26 Austrālijas Latvietis 

mākslinieku ierunātām un bērniem piemērotām latviešu pasakām, uzņemties līdzekļu sagādes saskaņošan u Augustdorfas latviešu 

ģimnāzijai Vācijā, ieinteresēt latviešu jaunatni par lauksaimniecību un veicināt mazpulkus, mēģi- ALA kongress beidzās ar lielākām 
pārmaiņām valdē nekā jekad agrāk apvienības 

JAUNIEŠI SASAUCAS PĀRI ZEMĒM UN KONTINENTIEM  

1957.08.31 Austrālijas Latvietis 
gatavojās braukt uz 4. Eiropas latviešu jaunatnes kongresu Etlingenā. ■Solījums bija dots pag. vasarā Augustdorfā, vērojot latviešu jauniešu 

labo saskaņu. Man gadījās būt aculieciniekam, kad pulkvedis Janums ieradās jauniešu „raibajā vakarā" ar solīto segu. „Es gan skaidri 
neatceros, ka to būtu solījis 

1959.05.02 Austrālijas Latvietis 

: Jaunzēlandē studējošo mūsu tautiešu vārdi nesen bija publicēti — Latviešu Domās! * 1949. gads: Augustdorfas nometnē Vācijā 

komandants ir Vilis Eglīte u n viņa ziņnesis — Reinis Putniņš. 
1954.10.08 Latvju Vārds 
O. S 

vācu kultūras augstāko sabiedrību ar Raini. Apciemoti latv- studenti Anabergā. Latviešu sabiedrībai Augustdorfā viņas temats bijis "Mūsu 

kultūras uzdevums svešatnē". Mauriņas priekšlasijumu virkne Vācijā izbeigsies oktobra sākumā; pēc kam viņa dosies atpakaļ uz Zvju. Vācu 
preses atsauksmes par1957.07.25 Latvju Vārds 
J. L 

pat kvarteta, tas ir tā, it kā mežā būtu apklusuši visi putni." Vai ģimnāzija laimīga, ka tā no Augustdorfas pārcelta uz Minsteri? „Ai, nē! 

Vecā mītne bija tikpat kā uz laukiem. Tuvumā bija mežs. Protams, barakas bija nabadzīgas, bet tagad vecā kazarme ir ļoti drūma. Tīrība, 
kārtība laba. Šķiet 

J. JAUNSUDRABIŅA VAKARU CIKLS VESTFALĒ  

1951.05.31 Latvju Ziņas 
un patika par pavadītajam stundām. Tuvākie izplānotie rakstnieka darbu vakari notiks Detmoldā un Augustdorfā. —te.  

 

Darbos uz Angliju jau pārvesti 13000 DP  

1947.07.16 Tēvzeme: Latvian Newspaper 
pārvesto DP lielais vairums ir Baltijas valstu piederīgie un ukraiņi. Darbos uz Angliju šinīs dnenās no Augustdorfas nometnes izbrauca ap 90 cilvēku, 
lielākā dala bezbērnu ģimenes. No Oldenburgas nometnēm izbraukuši ap 100. starp tiem arī nometņu komandanti — Abakuks. Plūksna un Auniņš. 
Arī no Lērtes 

Alberta Spoģa lielā jubileja 

2009.11.07 Latvija Amerikā 
Dainis Mjartāns 
universitātē Pinebergā, Hamburgas, Bonnas un Madrides universitātēs. Ar 1957. gada 1. aprīli no Augustdorfas uz Minsteri tika pārcelta vienīgā 
pilna kursa Latviešu ģimnāzija brīvajā pasaulē. Tur A. Spoģis sāka strādāt un darbā aizritēja gandrīz 40 gadi. Viņš MLĢ ir mācījis vēsturi, filozofiju 

Nedēļas Apskats. Latvian weekly news 

Elzas Zīvertes stāsts par turneju Vācijā.  

1955.09.29 Latvju Vārds 

tās meitu, pianisti, Zālītes kundze ar savām pasāžām bija galīgi apžilbinājusi. Mūs brīdināja no Augustdorfas publikas, — tā esot briesmīgi 

kritiska. Bet lai nu arī tur karstums bija tik liels, ka pat mati bija kļuvuši slapji dziedot, par publikas atsaucību nevarēja žēloties, un Zālītes 
kundze 

Nu latgaļu dzeives 

1955.06.11 Latgolas Bolss 
A. Budže 

nūpitnū Latvijas atbreivöšonas lītu padareit par tukšu vördu un vēj tukšāku jēdzīni. Kod īsaskota Augustdorfas sanöksmes tārzējumūs 

redzi m , ka vysa tös darbeiba bejuse tukša streidēšonēs ap mandatim, vēļ tukšēka ap t. s. globalū, vyspasauļa apsavinošonu, bet pöri par 
vysu pasacēlis kaids daleibnīks 

Londonas skandals 

1955.09.10 Latgolas Bolss 
M. Valters 

īkļyut latvīša trymdas samūceitā dvēselē, tī pasaröda kongresūs, sapulcēs, tī aiztur jaunötnes sporu (Augustdorfas jaunötnes kongresā. 

Red.) un ceiņas kaisleibu - un tūs samoksoj nateiši pat nu Latvijas vaļsts leidzeklim. Jyus velejātēs par tū tyvök dārdēt? Teikšu tikai vīnu 
vördu: Aizejit lyudzu 

LATVĪŠI SVEŠUMĀ 

1948.04.22 Latgola 

Sirsneigi sveicini jums vysim! Anglijā 1948. g. 6.apr. 1.8. GUŅSGR AKSAUGUSTDORFAS NOMETNE Naseņ Augustdorfas nometnē 

piDetmoldas, bazneicas barakā izacēle gmjsgrāks, un napylnas stuņdes laikā* baraka nūdaga. Pūlu idzeivötöji nūmetnē beja ireikējuSi 
lobēkajā kūka barakā, skaistākajā vitā bazneicu 

Kas bija septiņu vīru komisija  

1951.11.08 Latvju Ziņas 

arī noslēpumaino septiņu vīru komisiju, kurai nodota LCK apgāda pārvaldīšana. ♦ 18. martā sanāca Augustdorfā LCK sēde, kurā piedalījās 

V. Janums, J. Celms, J. Niedra, V. Skaisttauks, P. Balodis un LCK juriskonsults K. Ozoliņš. Šai sēdē nolemts „pilnvarot J. Niedru vest sarunas 
un panākt vienošanos 

UPSALAS LATVIEŠU SKOLA  

1956.07.01 Trimdas Skola 
Vēra Skuja 

kādu latviešu skolu, nosūta tai latviešu grāmatu līdz ar sveicieniem. Pirmais sveiciens nosūtīts Augustdorfas ģimnāzijai — antoloģija „Dzīva 



dzeja". Pati skola arī saņem dāvanu — Upsalas latviešu biedrības dāvāto nacionālo karogu. Upsalas latviešu skola katru gadu piedalās 
Viduszviedrijas latviešu 

LATVIEŠU SKOLAS TRIMDĀ 

1954.05.01 Trimdas Skola 

pamazām ieplūst. Vācijas latviešu skolas šobrīd iedalās sekojošās grupās: 1) ģimnāzija, 2) pamatskola Augustdorfā ar 90 skolēniem un 11 

skolotājiem, 3) 26 papildskolas ar 306 skolēniem un 50 skolotājiem. Lielas rūpes sagādā Augustdorfas latviešu ģimnāzijas uzturēšana, jo 

no 11 nodarbinātiem skolotājiem 

Merbekas teātris sāk turneju  

1949.03.11 Nedēļas Apskats. Latvian weekly news 

. IZRĀDE Mērbekas teātris no Blombergas turneju pa britu joslu uzsāka 7. un 8. martā, viesodamies Augustdorfā. Sekos izrādes sardžu 

vīriem Firsenā 12. un 13. martā, tad Grēvenē, Sengvardenā, Oldenburgā v. t. t., līdz 31. 3. teātra ļaudis savā „Drednautā" iebrauks 
Spakenbergā. Te otrajā dienā  
        

 

Atvadu piezīmes ar saukļiem  

1949.06.03 Nedēļas Apskats. Latvian weekly news 
Ē. R 
tuvu dzelzs aizkaram — Saules nometnē Gēsthachtā. Tai pievienojās laikraksti Lībekā, Detmoldā un Augustdorfā. Tagad avīze pārceļas atkal 
tālāk. Trimdas saimei virzoties projām, kādreiz būs jāiet līdz arī tai. Arvien uz rietumiem. Bet zemes lode ir apaļa. Vai tai būs lemts atgriezties 
atpakaļ 

Knuts Lesiņš par pavalstniecību 1955.06.29 Laiks  - var lasīt internetā 

MALDI UN PATIESĪBA  

1952.03.12 Latvija Amerikā 
jāmaksā nauda, tā pati aprūpei vāktā nauda?! Vācijā LCK šīs mantas jāizņem no muitas, jāpārved uz Augustdorfu, jāizsaiņo, jāsašķiro, 
jāsasaiņo par jaunu un jānosūta nometnēm, lai pēc tam saņemtu nopietnu un krietnu nometnes komisijas priekšsēžā rakstu: ~Mēs domājam, 
ka ir nelietderīgi izšķiest 

„Uz durkļiem ilgi sēdēt nevar.. !"  

1949.04.30 Latvija 

pieņemšana angļu militārās pārvaldes galvenajā štābā Lemgo. Sestdien sūtnis paredzējis ierasties Augustdorfā, kur notiks LCK sēde, un 

piedalīsies ari LNP prezidija sēdē svētdien, 1. maijā, kam sekos visu baltiešu organizāciju pārstāvju un sūtņu apspriede. Daudzu tautiešu skati 
vēroja sirmo latviešu 

Atpūta Elandes salā 

1980.08.16 Latvija 
M. Stuarte 

Te jāpiemin, ka mdc. J. Sviķis jau piecdesmitajos gados ļoti daudz palīdzējis Latviešu ģimnāzijai Augustdorfa. Veselām mašīnu kravām 

pienāca no Zviedrijas ģimnāzijas internātam sūtīta gultas veļa, segas, apģērbi, mēbeles un rotaļlietas... Māc. J. Sviķa vairs nav, bet viņa 
iesāktais darbs tiek 

Kongress bez lozungiem 

1955.09.03 Latvija 
ANDREJS IRBE 

uzskata jauno paaudzi par atsvešinājušos no visi latviskā, vajadzēja ierasties augusti pirmajās dienās Augustdorfā uz Eiropas latviešu 

jaunatnes apvienība» (ELJA) otro kongresu. Kaut arī vairumu kongresa dalībnieku deva Vācija, tajā bija ieradušies pāTstāvji turpat vai no 
visām Eiropas brīvajām zemēm 
 UZ KOMŪNISTU AĢENTU KONTA 

1956.05.25 Jaunais Apskats 
Ž. Unāms 

arī LCP loceklis šo personu labi nepazina un nezii nāja vina gaitas. Sī diezgan bieži brauca arī uz Augustdorfu. Kad vēlāk daži apstākļi 

kļuva zināmi, šo person u no nometnes izraidīja un vēl tātad par viņu pastāv uzturēja : n*s aizliegums Oldenburgas apļ eabalā. Tagad šī 
persona strādā kādā sardžu 

Par ko neapmierināti kara invalidi 

1955.11.11 Jaunais Apskats 
Kārlis Štamers 

biedru naudās gadā jāsamaksā DM 6, bet vienīgo pabalstu — Ziemassvētku velti saņem DM 5 apmērā. Visi Augustdorfas invalidi nesaņem 

pat šo velti. Trūkst arī morālās aprūpes — invalidus neapsveic pat valsts svētkos. Vai invalidu morālā aprūpe būtu sāktā ķengāšana presē? Ja 
tā, tad ļoti dīvains aprūpe 

JAU 30 GADU!  

1980.11.01 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 
Vilis Hāzners 

galveno redaktoru apstiprinot Vili Hāzneru. Pirmais DV biļetens (kā to toreiz pieticīgi nosauca) iznāca Augustdorfā 1951. g. 21. februārī, kā 

otram redaktoram parakstoties Brunim Rubesam. Patiesībā Rubess bija arī šī numura īstais sagatavotājs. Līdz 1952. g. biļetens iznāca 
rotatora, pēc tam iespiedumtechnikā 
     

 

 
EIROPAS LATVIEŠU PRASĪBA AIZKAVĒ VISPASAULES APVIENĪBAS DIBINĀŠANU  

1955.04.23 Latvija Amerikā 
kuru ALAs vai dc vienojās ar LAK EC vicepriekš sēdi plkv. V. Janumu. Politisko par tiju pārstāvji Augustdorfas apsprie dē bijuši 
neapmierināti, ka BPLA nav ierādīta vieta politiskām parti jām. Bez tam Eiropas centrs uz stāda prasību, ka BPLA valdē va ievēlēt 
tikaf Latvijas pilsoņus.  
 
LATVIEŠI EIROPĀ  

1955.03.05 Latvija 
Nelsons, ss> sverot mūsu rieto draudzību dzimtene n trimda, ku arī kopējās cīņas \ idzeme. * Janvāri Augustdorfas fciniu.wi|as dir. A. 

http://www.periodika.lv/


Dreimanls sniedza Amerikas Balss raldltijssj Interviju par skolas darbu. Intervi|u AB p|r. raidīja pēc dalām dienām. Minētā raidītāja uzdevumā 
šinīs diena» pie KLB 

 
LCK STIPRINĀS TRIMDAS SAIMI VĀCIJĀ  

 1954.11.13 Latvija Amerikā pietiekami dibinātiem iemesliem. Plenārsēdes dalībniekus sveica līdzšinējais LCP pr-dis A. Silde, 
Augustdorfas novietnes dir. H. Gecels, X Liepiņš, DV pr-ks V. Janums, Augustdorfas latviešu kom. pr-dis E. Podiss un Augustdorfas latviešu 

ģimnāzijas direktors A. Dreimanis. Rakstveida apsveikumus Kā notiek izvietošana Anglijā  
 1947.05.06 Latvija Grēvenē līdz transportam uz transita nometni, bet pārējie grēvenieši 28. un 29. aprīlī pārvesti uz Augustdorfas 
nometni, galvenā kārtā ģimenes cilvēki. Ar to Augustdorfas nometnes latviešu skaits pieaug līdz 1000. Līdzšinējā Grēvenes latviešu grupas 
vadība ar A. Prfimu un V. Blankenburgu priekšgalā  

 
ALA novērtē LNAK ierosinājumus 
1956.05.04 Jaunais Apskats 
Dimantam, Valteram Nollendorfam ASV, Marutai Voitkus, Laimonim Zandbergam Kanādā, Rasmai Bajārei Augustdorfas ģimnāzijā, Ģirtam 
Ozolam Norvēģijā un Igrim Balodim Zviedrijā. ALA's Kultūras Fondam šogad* savākts jau 8.600 dol.  

 

Nostalģija 

1995.05.05 Austrālijas Latvietis 
Pēteris Purmalis, Minsterē 
latviešu ģimnāzijas 50. izlaidumu Bez angļu arrrujas uniformas ar īsi nogrieztām biksēm, mana atnākšana Augustdorfas latviešu gimnaznas internātā būtu 
bijusi pavisam bez problēmām. Un taisni tādēļ iesākums nemaz nebn'a tik neinteresanta. Toreiz lielajiem zēniem piemita paradums jaunpienācējam uzvilkt 

Augustdorfā sākušies "Jurģi"  

1957.02.02 Latvija 
Augustdorfā sākušies "Jurģi" lESTĀDES UN ĢIMNĀZIJA PĀRCELSIES SINTIS DIENĀS Augustdorfas novietnē, kur līdz šim atradās LCK, DV Rietumvācijas 
valde, Centrālā kartotēka, vienīgā latviešu ģimnāzij 

Kultūras dienas Augustdorfā  

1954.05.22 Latvija 
Kultūras dienas Augustdorfā Augustdorfas novietnes komiteja sadarbībā ar vietējo DV nodalu un ev.-lut. draudzes padomi 9.—15. maijam rīkoja Kultūras 
dienas. To ieva* dījumā 9. maija vakarā novietnes kino zālē notika 
 
AUGUSTDORFAS ĢIMNAZISTE ŅUJORKĀ 

1956.03.24 Latvija Amerikā 

Skolēni, kam nauda, tad pērkot sev kādu ēdamo. Tas liecina, cik nepieciešami ir latviešu 

ziedojumi Augustdorfas ģimnāzijai. Kas vēl Solveigai nav paticis Augustdorfā. ir izklaidēšanās 

trūkums. Augustdorfas nometne atrodas tālu no pilsētas, paretam tur notikušas kino izrādes un dažreiz skolas 

sarīkojum 
 

 
LATVIEŠU FILMAS PIRMIZRĀDE AUGUSTDORFĀ  

1950.05.13 Latvija 

LATVIEŠU FILMAS PIRMIZRĀDE AUGUSTDORFĀ Augustdorfas nometnes latvieši 3. maijā noskatījās 

ilgi gaidītās latviešu fUmas Kāds. kura nav pirmizrādi. Filmas scēnāriju pēc M. Zīverta lugas sarakstījis 

reiīsors Vilis Lapenieks un 
 

 
LCK KANCLEJA TAGAD AUGUSTDORFĀ  

1950.09.06 Latvija 

LCK KANCLEJA TAGAD AUGUSTDORFĀ LCK apvienotā koncleja tagad atrodas Augustdorfas nometnē. 

Adrese: (21a) Augustdorf'Detmold. Lager, Block 9. Kanclejas tālrunis — Detmold 02. Uz jauno adresi sūtāma 

visa LCK virzāmā korrespondenc 
 

 
Jāni Jaunsudrabiņu godinās Augustdorfā  

1952.08.16 Latvija 

Jāni Jaunsudrabiņu godinās Augustdorfā Atzīmējot Jāņa Jaunsudrabiņa 75 g. • mūža gadus, ka* piepildās 25. 

augustā, Latviešu kultūras fonda rīcības komiteļa rīko viņa godināšanas aktu Auguttdorfā 24. augustā pīkst. 

19. Tajā 
 

 
Augustdorfa televīzijā  

1953.11.14 Latvija : Latvian newspaper : Lettische Wochenzeitung 

Augustdorfa televīzijā PLĀNOTS RAIDĪJUMS AR L SEPIESI UN J. JAUNSUDRABINU Hamburgas 

televīzijas raidītajā uzdevumā kinooperators Valfrid« Leina« nis novembra sākumi Auqustdor 
 

AUGUSTDORFU LIKVIDĒ  

1948.10.23 Latviešu Ziņas: Latvian News 
AUGUSTDORFU LIKVIDĒ Kā mums no angļu zonās ziņo, Augustdorfas nometni pie Detmoldas, kur dzīvoja daļa LCK locekļu, likvidē kā baltiešu nometni un 
daļu iemītnieku pārceļ uz Blombergu (apmēram 150 
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Jaunsudrabiņš Augustdorfā  

1947.09.12 Nedēļas Apskats. Latvian weekly news 

Jaunsudrabiņš Augustdorfā Šinu dienās rakstnieki Jānis Jauntud rabīni viesojās Auguitdorfes nometnē, kur 

lejienei latviešu YMCA bija rīkojusi vioam veltītu vakaru. To ar īsiem apsveikumiem ievadīja rīkotāju 

par'tāvis 
 

 
AUGUSTDORFĀ ZIEMĀ 

1954.01.16 Laiks 

A. Šd 
AUGUSTDORFĀ ZIEMĀ Speciālziņojums no Augustdorfas Vācijā Kaut ari -katra augustdorfieša galdu 

neklāj galdauts, tad pārkāpjot barakas slieksnim, liekas, ka kāda 'gādīga roka izklājusi lielu un mīkst 
 

 
EIZENHAUERS RŪPĒSIES PAR MIERA SAGLABĀŠANU 

1952.08.16 Latvija Amerikā 

kālab viņš nespējot izvest nāciju un Rietumus no pašreizējās situā- Archibīskapa tēva sagaidīšana Augustdorfā 
 

 
Augustdorfā daļa latviešu paliek  

1957.08.03 Latvija 

Augustdorfā daļa latviešu paliek ARI ĀRZEMNIEKIEM MODERNI DZĪVOKĻI St gada pavasarī 

no Augustdorfas uz Minsteri pārcēlās LCK un latviešu skolas. Ziņas laikrakstos par šīm maiņām radīja 

maldīgo ieskatu 
 

 
AUGUSTDORFĀ ATKLĀTA TBC SLIMNĪCA 

1953.03.07 Latvija : Latvian newspaper : Lettische Wochenzeitung 

K. Ozoliņš 
bezdzimtenes ārzemnieku lietu kirtošdnai kārtējā sēdē 23. febr. sanāca nevis, ka parasts, Diseldorfā, bet 

gan Augustdorfas novietnē, ti īpaši izceļot ar sociälministrija* līdzekļiem bēgļu 

vajadzībām Augustdorfā izbūvētās tbc slimnīcas atklāšanu un nodošanu lietošanā. Slimnīca iekārtota |oti labi 

izremontēt 
 

Jauna rosība Augustdorfā  

1954.05.22 Austrālijas Latvietis 
Jauna rosība Augustdorfā VĒSTULE AUSTRĀLIJAS LATVIETIM NO RIETUMVACIJAS Ja pirms pusotriem gadiem skolēnu skaits Augustdorfaslatviešu 
ģimnāzijā un tautskolā bija krietni saplacis un vācieši ieteica skolu slēg 

DIBINĀSIM PATRONĀTU AUGUSTDORFAS ĢIMNĀZIJAI  

1954.07.01 Daugavas Vanagi 
DIBINĀSIM PATRONĀTU AUGUSTDORFAS ĢIMNĀZIJAI Daugavas Vanagu ziedojumi Augustdorfas ģimnāzijai 1953./54. mācības gadā. DV Saules nod. 
Mannheimā, Vācijā DM 30,00 DV Norčēpingas nod., Zviedrijā DM 130,40 DV Baltimoras apv 

Augustdorfas mums vairs nav 

1957.03.16 Austrālijas Latvietis 
Augustdorfas mums vairs nav Lielo mieru un klusumu, kas 1 valdījis Augustdorfas bēgļu no- ļl metnē vienpadsmit gadus, tagad t pārtraucis ellišķīgs troksnis 
un r ņirboņa. Tīrelim spurgdami un t rīstīdamies 
 
AUGUSTDORFAS ĢIMNAZIJAS saimniecība.  

1955.05.25 Latvju Vārds 

E. Āboliņš 
AUGUSTDORFAS ĢIMNAZIJAS saimniecība. Pag. māc. gadā skolā bija 107 skolnieki, no tiem internātā 

mitinājās 57, pārējie dzivo pie saviem vecākiem Augustdorfā. Internātā visus darbus, kā telpu tīrīšanu 
 

 
Vilhelms Tels Augustdorfā  

1948.05.13 Latgola 

Vilhelms Tels Augustdorfā Mērbekas latvišu teātris jau Otru reizi visojās Augustdorfas nūmetnē, snigdams 

lobökös izrödes, kai „Kazanovas mētelis", „Divpadsmytö nakts" un pādejā visiziödc .*. g. l. un 2.. maļā 
 

 
AUDZĒKŅU IZLAIDUMA AKTS AUGUSTDORFĀ  

1952.04.10 Latvju Ziņas 

AUDZĒKŅU IZLAIDUMA AKTS AUGUSTDORFĀ 31. martā, pēc vācu noteikumiem, noslēdzoties 

oficiālajam mācību gadam Augustdorfas latviešu tautskolu beidza sekojoši audzēkņi: Guntis Siecenieks, 

Vitauts Hāzners, Helmuts Freimanis 
 

Cūku medības Augustdorfā 

1948.08.13 Nedēļas Apskats. Latvian weekly news 
Cūku medības Augustdorfā Nedēļu pēc rīkojuma par cūku turēšanas aizliegumu nometnē Augustdorfā notika policijas kontrole. AtradSs daži DP, kas 
rīkojumam nebija sekojuši. Pie viņiem uzietās cūkas policija konfiscēj 

PĪRĀGUS ceps AUGUSTDORFĀ 
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1955.01.21 Preses Pīle 
PĪRĀGUS ceps AUGUSTDORFĀ Bonni. — Vadonis V. Janums pēc sekmīgi veiktas atraušanās kaujas DV vadības vēlēšanās, gatavojas izsludināt amnestiju 
visiem trimdas pīrāgu cepējiem, ja galveno ceptuvi no Ņujorkas pārceltu 
 LCK STIPRINĀS TRIMDAS SAIMI VĀCIJĀ  

1954.11.13 Latvija Amerikā 
pietiekami dibinātiem iemesliem. Plenārsēdes dalībniekus sveica līdzšinējais LCP pr-dis A. Silde, Augustdorfas novietnes dir. H. Gecels, X 
Liepiņš, DV pr-ks V. Janums, Augustdorfas latviešu kom. pr-dis E. Podiss un Augustdorfas latviešu ģimnāzijas direktors A. Dreimanis. 
Rakstveida apsveikumus 
 

Kā notiek izvietošana Anglijā 

1947.05.06 Latvija 
Grēvenē līdz transportam uz transita nometni, bet pārējie grēvenieši 28. un 29. aprīlī pārvesti uz Augustdorfas nometni, galvenā kārtā 
ģimenes cilvēki. Ar to Augustdorfas nometnes latviešu skaits pieaug līdz 1000. Līdzšinējā Grēvenes latviešu grupas vadība ar A. Prfimu un V. 
Blankenburgu priekšgalā 
  

 
Centrālā bēgļu savienība Vācijā sākusi darbu  

1952.09.27 Latvija 
K. Ozoliņš 
līdzekļus. Tāpat pozitīvi izšķirts jautājums par elektrisko emalkmectianiķu uc darbnīcu ierīkošanu Augustdorfas nometnē. Sī s darbnīcas paredzēts izbūvēt 
pēc Zviedrijas parauga, un tajās nodarbinās atveseļojušos tbc slimniekus, kādu Augustdorfā ir 550, kā arī invalidu« uc Darbnīcu izbūves financēšanai 

Eiropas latviešu jauniešu apvienības 3. kongresā Augustdorfā  

1956.08.25 Latvija Amerikā 
Eiropas latviešu jauniešu apvienības 3. kongresā Augustdorfā Attēlā: Kongresa laikā muzikāli literārajā vakarā savus dzejoļus lasa Ojārs Jēgens. Pirmais 
rindā ar ziediem Jānis Jaunsudrabiņš 
 

Skats LNP bibliotēku fonda grāmatu labirintos Augustdorfā  

1950.05.25 Latvija 

Ē. R 

Skats LNP bibliotēku fonda grāmatu labirintos Augustdorfā LNP bibliotēku fonds, kam atsaucīgi tautieši saziedojusi jau 

20.000 grāmatu un kura krājumi arvien turpina augt, nu jau ceturto mājvietu radis Augustdorfas nometnē, kur tam  

JAUNIEVĒLĒTĀ LCP sanāks oktobra beigās Augustdorfā  

1954.10.27 Latvija 
aprūpes un darba, izglītības un kultūrai, kā arī Brīvās pasaules latviešu apvienības jautājumi uc. Augustdorfa delegātiem sasniedzama, 
braucot līdz Detmoldes stacijai, no kurienes ik pilnā stundā atiet autobuss līdz Pivitsheide), bet tālāk līdz Augustdorfas nometnei jiiet kijām ap 
4 km. Bet līdz 

  

ALJA uzņēmusies Augustdorfas ģimnazijas krusttēva uzdevumus  

1953.01.17 Latvija : Latvian newspaper : Lettische Wochenzeitung 

ALJA uzņēmusies Augustdorfas ģimnazijas krusttēva uzdevumus AUGUSTDORFAS SKOLA PATEICAS Amerikas latviešu jaunatnes apvienības 

valde savā pirmajā darba sēdē nolēmusi uzņemties krusttēva pienākumus latviešu ģimnāzija 

BIJ. TALSU UN GRĒVENES UN TAG. AUGUSTDORFAS  

1952.04.24 Latvju Vārds 

BIJ. TALSU UN GRĒVENES UN TAG. AUGUSTDORFAS ģimnāziju absolventi un audzēkņi atsaucaties (sakarā ar dir. A. Dreimaņa 70 mūža 

gadiem) uz adresi: K. Zīverts Ostervāgen 16 B, 11, Solna, vai pa tālr. 27 12 71  

3. latv. jaunatnes kongress Augustdorfā, Vācijā 

1956.08.15 Latvju Vārds 

Andris Vītoliņš 

3. latv. jaunatnes kongress Augustdorfā, Vācijā Andris Vītoliņš Aizvadīts trešais Eiropas latviešu jaunatnes kongress. Pazīstamās tautas 

dziesmas rinda — sen gaidīju, driz aizgāja — še vietā. Daža laba meitene varbūt jau ilgi 

Zviedrijas skolnieku Ziemassvētku velte Augustdorfas ģimnazijai  

1954.01.14 Latvju Vārds 

Zviedrijas skolnieku Ziemassvētku velte Augustdorfas ģimnazijai Ar Augustdorfas ģimnāzijas inspektora E. Āboliņa iniciātīvu un māo. J. Sviķa 

gādību Zviedrijas palīdzības organizācija latviešiem bija radusi iespēju savākt un sūtīt skola 

   

Latvija 

1957.04.06 Latvija 
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Trel ja, B. Liepiņa, H. Freimanis, L. Pērkone un skolotājs gleznotājs Ģirts Arvaldis. Foto A. Preiss Augustdorfas latviešu ģimnāzijas 11. izlaidums, kur pēdējo 
reizi piedalījis šinīs dienās mirušais mācītājs A. Abakuks 
 

Vilim Hazneram 50 gadu 

1955.08.06 Austrālijas Latvietis 
L. Br 
citos amatos, kuriem dienas allaž par īsām. Aizvakar viņš ir Strasburgā, šodien Londonā, rītu atkal Augustdorfā, nemitīgā darbībā un cīņā par 
savu zēnu un visas mūsu tautas tiesībām un taisnību. Kaut mums būtu vairāk tādu cilvēku kā Vilis Hazners! L. Br. AUGUSTDORFAS nometne, 
kur atrodas LCK 
 

 
 
 
Latvija 

1949.07.09 Latvija 
kā arī E. Rirdāna karikatūru krājums Tētiņā Josifa 5.— Pieprasāmi Nedēļas Apskata apgādam, (21a) Augustdorf bei Detmold, Latvian DP 
Camp, un nometņu grāmatnīcās. Atkalpārdev. rabats. Bez tam pieņemam pieteikumus uz lasāmgrāmatu skolām Ceļa maize, kas iznāks tuv. 
laikā (Nr. 7*2) Nupat iznācis 

LATVIEŠU SKOLA VĀCIJĀ DRAUD IZIRT  

1951.10.06 Latvija 
M. Č 
. Mēbeles un darba rīki izsniegti arī Hangclaras studentu mītnes vajadzībām. lekārtots internāts Augustdorfas ģimnāzijai. No IRO saņemti un 
sadalīti skolu mācības piederumi, kas arī tagad vēl ir krājumā. Palīdzēts ar medikamentiem atsevišķiem tautiešiem, kā arī Fareles veco laužu 
mītnei aptiekas 
1957.02.16 Latvija 
mūsu Baltās Latvijas mākslas dārza I § ziedotā ābele Lilija Stengele — atsaucieties: Mūsu abonenti Augustdorfā kas drīzumā pārcelsies uz 
Minsten, pēc pārcelšanās lūgti nekavējoties paziņot savas jaunās adreses, lai nerastos traucējumi la 

KĀRLIS KANGERIS 
1984.03.01 Elja Informācija 
Kur un kad esi dzimis? Amati ELJA? Rosmes latviešu sabiedribā? A: Esmu dzimis 1948. gada 14. jūnijā Augustdorfā, Vācijā. Savas skolas 
gaitas sāku vietējas nometnes latvieSu pamatskolā un vēlāk turpināju Minsteres LatvieSu ģimnāzijā. Esmu studējis psīchologiju, socioloģiju un 
vēl dažādus citus "krikumus 
ikraksta piesūtīšanā. Tāpat paredzamo vai notikušo adreses 

visā pasaulē 

1953.02.01 Daugavas Vanagi. Biļetens 
gaidas aicināja vanadzes talkā līdzēt izvietot latviešu ģimenēs 3 latv. zēnus. Vitautu Cinatu no Augustdorfas nometnes savā gādībā uz 5 
mēnešiem uzņēma DV Korbijas vanadžu komiteja, rūpējoties par zēna uzturēšanu, apģērbšanu un skološanu. Divus brāļus — Horstu un 
Edgaru Millerus no Reines nometnes 
1995.03.01 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 
DV Minsteres nodaļa ir ievērojama ar to, ka ir piedzīvojusi 2 kristības. Kad to 1948. g. 2. aprīlī Augustdorfā dibināja 23 iniciatori — bijušie 
karavīri — tad tā, gluži dabīgi dabūja DV Augustdorfas nodaļas vārdu. Tās valdes pr-dis kļuva Juris Leimanis. Laika tecējumā nodaļā ir bijuši 
tuvu pie 100 
Daugavas Vanagi visā pasaulē 

1958.05.01 Daugavas Vanagi 
dibināšanas sanāksmē — Juliāns Zelmenis. Sevišķa rosība nodaļā sākās ar eversburģiešu pārnākšanu uz Augustdorfu 1951. gadā. Tad 
nodibinājās arī DV teātra trupa rež. J. Zariņa vadībā, vēlāk iestudējumus vei.cot Mariannai Zīlei. Šis ansamblis iepriecināja ne tikai 
Augustdorfas tautiešus ar vairākiem 
 

Pa Vācijas ceļiem ar Ērenpreis-Original sacīkšu divriteni 

1948.10.19 Tēvzeme: Latvian Newspaper 
sacentās divi pazīstami riteņbraucēji — daugavietis z. Dimza un marsietis J. TUlba. Dlmza, kas dzīvo Augustdorfā, startēja ar G. Erenpretea 
Origlnāisaclkiu divriteni, ko pats fabrikas īpainleks Ērenpreise atvedis Ifdz no T.atvilas BtMams vienmēr sporta draugs un labvēlis Frenp reiss 
savu uvērtlgo 

MĀJĀS un PASAULĒ  

1955.05.21 Latvija 
Irmu Vārpu. Augšā: Kā jau ziņojām, Lettiska Hjālpingsamlingen pārstāvis māc. Tore Lords apciemoja Augustdorfu. 
Uzņēmuma Augustdorfasģimnnazijas dir. A. Dreimanis, Zviedrijas viesis, māc. E. Rozītis, zviedru baritons H. Zagners un V. Āboliņa. Pa labi: 
Reitera koris Zviedrijā, kas 24. aprīlī Stokholmā 

ZVIEDRU SKOLNIEKI ATCERAS LATVIEŠUS  

1953.01.21 Latvju Ziņas 
palīdzības organizācija Lettiska Hjālpinsamlingen tikko pavadītajos Ziemsvētkos bija atcerējusies Augustdorfas latviešu ģimnāziju, nosūtot tai 
deviņas lielas kastes ar sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbiem, apaviem, gultas segām, palagiem, aizkariem un spilveniem. Drēbes bija 
savākuši Vērnamū pilsētas 
 

Vācijas skolotāju sanāksme lemj radikāli grozīt programmas  

 
1956.08.17 Londonas Avīze 
Vācijas skolotāju sanāksme lemj radikāli grozīt programmas Augustdorfā tūlīt pēc jaunatnes kongresa laikā no 7. —9. augustam notika plaša 
skolotāju sanāksme, ko bija noorganizējusi LCK Izglītības 

 

 

EIROPAS LATVIEŠU PRASĪBA AIZKAVĒ VISPASAULES APVIENĪBAS DIBINĀŠANU  

1955.04.23 Latvija Amerikā 

Vācijas skolotāju sanāksme lemj radikāli grozīt programmas  

1956.08.17 Londonas Avīze 
Vācijas skolotāju sanāksme lemj radikāli grozīt programmas Augustdorfā tūlīt pēc jaunatnes kongresa laikā no 7. —9. augustam notika plaša 
skolotāju sanāksme, ko bija noorganizējusi LCK Izglītības 
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kuru ALAs vai dc vienojās ar LAK EC vicepriekš sēdi plkv. V. Janumu. Politisko par tiju pārstāvji 

Augustdorfas apsprie dē bijuši neapmierināti, ka BPLA nav ierādīta vieta politiskām parti jām. Bez tam 

Eiropas centrs uz stāda prasību, ka BPLA valdē va ievēlēt tikaf Latvijas pilsoņus. Prof. P.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


