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Bērziņu ģimenes materiāli par bēgļu laiku Vācijā un emigrāciju uz Austrāliju
(1944 – 1949)
Papildināts un koriģēts dokuments 2021.g. 28.februārī
Kopsavilkums
Ceļš uz Freiberg
Arvīds Bērziņš kara laikā no 12.8.1940 – 24.9.44 bija galvenais grāmatvedis Jaunciema papīra un papes fabrikā un
frontei tuvojoties tika komandēts uz Austrumu Vāciju, Rīgu atstājot ap 1944.g. 12.oktobri.
Vācijā (Berlīnē) Arvīds ierodas 1944.g. 17.oktobrī,
no 1944.g. 12.okt. līdz 1945.g. febr. komandēts uz Schneidemuhli (tagad Pila, Polijā),
tad nelegāli pamet darbu un dodas pie ģimenes Freibergā.
Pārējā ģimene: Lūcija Bērziņa ar bērniem no Rīgas izbrauca 1944.g. 6.augustā ar kuģi Tanga un Vācija nonāca
Freibergā, mazā pilsētā starp Dresdeni (Dresden) un Hemnitsu (Chemnitz)
Freiberg
Freibergā 1944.g. aug. – 1945.g. 25.febr. (Roter Weg 18)
Freibergā esot, Guntis Bērziņš apmeklē vācu skolu.
Grossrudestedt
Grossrudestedt (pie Erfurtes) 1945.g. 26.febr. – 1945.g. jūn. (Neue Strasse 49, vēlāk 1990tajos gados Nr 1)
Giften
Giftenē (pie Hannoveres), Latviešu DP (“Displaced Person”) nometnē 1945.g. jūn. – 1945.g. okt.
(sākumā saimniecībā uz Giftener Str., no 19.7.45 līdz 31.10.45 Hildesheimer Str. 13 [2011.g. tā saucas Vierpass, apmēram Nr.1].

Giftenes nometnē Guntis Bērziņš apmeklē Latviešu skolu
Hanover
Hannoverē 1945.g.okt. – 1946.g. marta beigām (Senator Bauer Str. 31)
Hannoverē Guntim Bērziņam ir vācu mājskolotājs
[Elza Bička dzīvoja un ceļoja kopā ar Bērziņiem no Freiburgas līdz pat Pinebergai. Hannoverē Bērziņu ģimenei pievienojās arī Gunārs Bička un palika
ar viņiem kopā līdz pat Bērziņu aizceļošanai no Pinebergas.]

No laika starp 1944.g. sept. un 1946.g. aprīli ir tikai dokumenti, fotogrāfiju nav
Hamburgā (Zoo nometnē), kur dibināta Baltijas Universitāte 1946.g. apr. – 1946.g.dec.
Pinebergā (Pinneberg, pie Hamburgas), kur darbojās Baltijas Universitāte
1947.g. janv. – 1948.g. okt.
1946.g. Zoo nometnē Hamburgā, kur dibināta Baltijas Universitāte un 1947. un 1948.g. Pinebergā nometnē, kur darbojās
Baltijas Universitāte. Guntis Bērziņš mācās latviešu skolā, kur ar nepabeigtu
4. klasi beidzās viņa pilna laika izglītība latviešu valodā.
Ceļš uz Austrāliju
Wentdorf tranzītnometne (netālu no Bergedorf pie Hamburgas) 1948.g. nov. – 1949.g. febr. (fotogrāfiju par šo nometni nav)
Fallingbostel tranzītnometne (pie Hannoveres) 1949.g. febr. – 1949.g. 13.marts
Triestē 1949.g. 15.martā
No Triestes izbrauc ar kuģi Dundalk Bay uz Austrāliju 1949.g. 16.martā
iebrauc Sidnejā (No. 13 Darling Harbour) 1949.g. 16.aprīlī, plkst. 02.05 no rīta
(ziņas par iebraukšanu ņemtas no tās dienas laikraksta Sydney Morning Herald)

Arvīds Bērziņš (dz. 07.08.1907), tēvs Guntim Bērziņam.
No 1937.g.apr. – 40.g. aug. Arvīds strādājis par grāmatvedi Rīgā Lauksaimniecības kamerā. Bez tam viņš šai laikā bija
arī žurnāla “Darbinieks” redakcijas sekretāra vietas izpildītājs un korektors.
Kara laika no 12.8.1940 – 24.9.44 Arvīds bija galvenais grāmatvedis Jaunciema papīra un papes fabrikā, kas kara laikā
bija daļa no Ostland Faser-Gesellschaft m b. H., Rīga.
1944.gadā frontei tuvojoties Arvīds komandēts uz Austrumu Vāciju (tagadējo Poliju). Rīgu viņš atstāja īsi pirms
Padomju armijas ienākšanas, iespējams 12.oktobrī 1944.g. un iebrauca Berlīnē 17.10.44.
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Lūcija Bērziņa, dz. Felsberga (dz. 07.05.1907), māte Guntim Bērziņam
Lūcija no 1938-1941 bija angļu un vācu valodas skolotāja Franču licejā, Rīgā, no 1939-1944 lektore un privātdocente
angļu literatūrā Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē.
Lūcija ar bērniem no Rīgas izbrauca 1944.g. 6.augustā ar kuģi "Tanga". Kuģis vēlāk kļuva par Dānijas kara flotes kuģi
“Aegis”

Universitātes Rīgā (LU) izsniegta apliecība,
Universitātes Rīgā (t.i. LU) izsniegta atļauja Lūcijai Bērziņai izbraukt par vasaras brīvlaiku uz Vāciju,
fakultāte izsniegusi 1944.g. 25.jūlijā, rektors izsniedzis vāciski, 1944.g. 27.jūlijā

19440725001 LU fakult. atļauja ceļot uz Vāciju Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
LU (šajā laikā sauktai Universitāte Rīgā) Filoloģijas un filozofijas fakultātes izsniegta apliecība, ka fakultātei nav
iebildumu pret lektores Lūcijas Bērziņas-Felsbergas izbraukšanu par vasaras brīvlaiku uz Vāciju, izsniegta 1944.g.
25.jūlijā, to parakstījusi dekāns El Šturms un sekretārs J. Heinrichsone

19440727001 LU rektora atļauja ceļot uz Vāciju Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
LU (šajā laikā sauktai Universitāte Rīgā) rektora izsniegta apliecība vācu valodā, neiebilstot pret Lūcijas Bērziņas
došanos par vasaras brīvlaiku uz Vāciju, izsniegta 1944.g. 27.jūlijā, to parakstījis rektors prof. Dr. M. Prīmanis un
sekretārs A. Valdmanis.
Atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu ceļot uz Vāciju ar kuģi 1944.g. augustā

19440800002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu ceļot uz Vāciju ar kuģi 1944.g. augustā
Lūcija Bērziņa ar bērniem atstāj Rīgu ar kuģi Tanga 1944.g. 6.augustā

19440806001 Fails nodots LNB No nezināmas grāmatas
Kuģis Tanga, ar kuru Lūcija ar abiem bērniem Gunti un Baibu devās prom no Rīgas 1944.g. 6.augustā un nonāca
Dancigā Vācijā (tagad Gdansk, Polijā)
No Gunta Bērziņa rakstītās nepublicētās autobiogrāfijas:
Rīgu atstājam ar kuģi “Tanga”, 1944.gada 6. augustā no Andrejostas. Mammai bijām līdz abi bērni – Baiba un es un divi koferi, viens ar dažādām
mantām, ieskaitot Baibas “Balto grāmatu” bet otrs koferis tikai ar tomātiem un gurķiem. Baibai tobrīd bija tikai 6 mēneši un pieņemu, ka daudzas no
mantām pirmajā koferī bija bērniņa vajadzībām. Pašu izbraukšanu no Rīgas neatceros, bet atceros braucienu gar Kolkas ragu. Kurzemes krasts ap
Kolkas ragu bija redzams pelēks pie apvāršņa un cilvēki viens otram teica, ka tas esot pēdējais skats uz Latviju. Toreiz jau visi domāja, ka pēc dažiem
gadiem atkal atgriezīsies, jo domāja, ka būs tāpat kā 1. Pasaules karā, kad daudzi aizbēga uz Krieviju, bet pēc dažiem gadiem atgriezās Latvijā. Neviens
nevarēja iedomāties, ka paies 45 gadi iekams Latvija atkal kļūs brīva un, ka daudzi vairs nespēs vai nevēlēsies atgriezties Latvijā.
Ar šo kuģi no Latvijas izbrauca arī [mūsu dēla] Valža krusttēvs Ivars Šeibelis, kurš teicās, ka it kā mani atceroties. Es tā kā pa miglu atceros, ka laikam
tur bija citi bērni, bet īpaši nevienu neatceros.

Apliecība ka Arvīds Bērziņš Jaunciema Papīra un papes fabrika nestrādā un ir atbrīvots no darba,
izdota 1944.g. 17.augustā

19440817001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Jaunciema Papīra un papes fabrika nestrādā un ka Arvīds Bērziņš ir atbrīvots no darba.
[Faktiski fabrika nestrādāja, jo PSRS armija tuvojās Rīgai].
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Komandējuma rīkojums Arvīdam Bērziņam braukt uz Gröditz, Vācijā,
izdots Rīgā, 1944.g. 21.septembrī

19440921001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Rīkojums, ka laikā no 1944.g. 22.septembrim līdz 21.oktobrim Arvids Bersins (sic) tiek komandēts no Rīgas uz Gröditz
caur “Riesa Sa.” braucot cauri Liepājai, Mēmelei un Berlīnei. Viņam esot jāpiesakās Ostland Faser Ges. Berlīnē,
Halensee Joh. Georgstr. 19. Viņa ceļojuma nolūks esot ieņemt darbu celulozes rūpnīca Kubler & Niethammer Gröditz.
Arvīdam Bērziņam robežpārejas atļauja, izsniegta Rīgā, 1944.g. 21.septembrī

19440921002a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Robežpārejas atļauja, ļaujot Arvīdam Bērziņam pāriet robežu no “Ostland” uz “Reich”, braucot no Rīgas uz Berlīni laikā
no 1944.g. 22.septembra līdz 21.oktobrim.
Apstiprinājums Arvīdam Bērziņam par ieņemto darbu Rīgā, izsniegts 1944.g. 24.septembrī

19440924001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apstiprinājums, ka Arvīds Bērziņš nodarbināts “Papier- un Pappenfabriken, des Säge- und Hobelwerkes Jaunzeem bei
Riga” [Jaunciema Zāģētavas un ēvelētavas papīra un papes fabrika], kas agrāk bijusi “Säge- und Hobelwerkes der Papierund Pappenfabriken J. Mülmans Jaunzeem – Riga” no 1940.g. 12.augusta līdz 1944.g. 24.septembrim. Izrakstīts Rīgā,
1944.g. 24.septembrī.
Arvīds Bērziņš atstāj Rīgu ap 1944.g. 12.oktobri
1944.gadā frontei tuvojoties Arvīds Bērziņš tika komandēts uz Austrumu Vāciju (tagadējo Poliju). Lai gan komandējuma
dokumentā rakstīts, ka viņa aizbraukšanas diena ir 22.septembris, viņš vēl 24.septembrī saņem izziņu par savu darba
vietu Rīgā, kur viņš esot strādājis līdz 24.septembrim. Arvīds Guntim Bērziņam stāstījis, ka Rīgu viņš atstājis dienu
pirms Rīgā ienāca padomju armija, tātad laikam ap 1944.g. 12.oktobri. Pēc Vācijas laika dokumentiem redzams, ka
Berlīnē viņš iebraucis 1944.g. 17.oktobrī.

1944
No Gunta Bērziņa nepublicētas autobiogrāfijas:
Kuģis mūs aizveda uz toreizējo Dancigu (tagad Gdansk, Polijā) no kurienes ar vilcienu braucām tālāk. Vilciena braucienu mazliet atceros, jo logs bija
vaļā un es daudz laika pavadīju galvu izbāzis ārā, aizrāvies skatoties, ka vilciens brauc, līdz, kamēr kāds no kupejas man aizrādīja, ka tā nevajagot, jo
mani vējš pārāk sapūtīšot. Man jau acis arī bija palikušas sarkanas. Braucām cauri Leipcigai (Leipzig) un pieaugušie tur konstatēja, cik pamatīgi Vācija
ir sabumbota, jo Leipcigas stacija un sliedes bija smagi izpostītas un vilciens virzījās ļoti lēni pa pagaidu izveidotām sliedēm. Mūsu gala mērķis bija
Freiberga, maza pilsēta Vācijas austrumos, starp Drēzdeni (Dresden) un Hemnicu (Chemnitz), kur jau pirms kara bija aizbraukusi Edīte Reisnere, tēva
radiniece, kopā ar vīru. Freibergas apkārtnē bija raktuves un pilsētā bija slavens institūts, kas specializējās kalnu rakšanas zinātnēs un pats Reisners
laikam tur bija aizbraucis strādāt 1939.gadā, kad Hitlers visus vāciešus sauca “mājās” un liela daļa vācbaltu atstāja Latviju un pārcēlās uz Vāciju.
Reisners pats bija baltvācietis.
Freibergā sākumā laikam īsu laiku dzīvojām pie radinieces (ko neatceros) bet tad mums ierādīja vietu dzīvokļu mājā, laikam trešajā stāvā. Šķiet, ka bija
viena liela istaba un maza virtuves telpa. Baiba toreiz vēl gulēja bērnu gultiņā.

Atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu ceļojumam no Dancigas uz Freibergu,
izdota Dancigā, Vācijā, 1944.g. 8.augustā

19440808001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Varētu būt oficiālā izbraukšanas atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu ceļojumam no Dancigas uz
Freibergu, izdota Danzig, 1944.g. 8.augustā.
Ir arī zīmogs par 1 koferi (65 cm), kuru varbūt Bērziņi pirka Freibergā 1944.g. 15.septembrī.
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Otrā pusē ir dažādi zīmogi, arī par RM 200.00, kas varbūt izmaksāti Drēzdenē (?) un Freibergas zīmogs, kas datēts
1944.g. 14.augustā.
Arvīda Bērziņa vēstules Lūcijai Bērziņai, 1944.g. augustā un septembrī
Lūcija Bērziņa ar bērniem šajā laikā ir sasniegusi Freibergu, Vācijā,
Arvīds Bērziņš vēl dzīvo Rīgā, Dārzniecības ielā 21/23 un strādā vācu pārņemtajā Jaunciema papīra un papes fabrikā.
21.8.1944.
“Mums Rīgā dzīve vēl vienmēr rit diezgan normāli, vienīgi varbūt atskaitot to, ka ielas ir kļuvušas daudz klusākas, jo visi tagad tiek vai nu
sūtīti pie izrakumu rakšanas, vai iesaukti, vai arī pako somas un brauc uz Vāciju. Man jau arī, iespējams, ka būs drīz jāauj kājas uz karošanu. Mūsu
Putniņš jau aizgāja otrdien, Upītim jāiet parīt. Šos iesauktos gan pašreiz, pa lielākai daļai, sūta uz Čehiju apmācīt – vairāki kuģi jau ir aizgājuši.
Citi atkal brauc uz Vāciju paši. Šo vēstuli arī domāju aizsūtīt ar Elzu, kas brauc kopā ar citiem radiem uz Jūsu pusi. Mūsu kantora dāmas arī
šonedēļ laikam dosies ceļā, kaut gan daža laba vēl tagad ik stundas savus nodomus maina un vēl nevar pateikt, kur viņa pati paliks”.
28.8.1944.
“Tā kā neviens no iepriekš minētiem līdz šim vēl nekur nav aizbraucis un man nebija skaidrs, kur lai es Jums īsti adresēju šo vēstuli, tad viņa
ir jau drusku novecojusies. Šovakar esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka saņēmu beidzot Jūsu ziņu un zinu, kur Jūs esiet. Pēc visa spriežot Jūs laikam visu to garo
ceļu esat varonīgi veikuši. Gaidu ar nepacietību sīkākas ziņas.
Elzai liekās būs jāizbrauc šonedēļ, bet tā kā viņa man šodien neko nav teikusi, tad ar kuģi, kas aties rītdien viņai vēl laikam nebūs jābrauc.
Ar to dodas ceļā divas mūsu dāmas – A---. un Š---.
Tava draudzene M---. vēl nekur nav aizbraukusi un nezin vai viņa iztaisīsies. Te jau daudzi tagad visādām pārdomām nododas un lolo
cerības, ka vai vispār būs jābrauc. Kas to lai zin? Tu jau pēc avīžu ziņām droši vien zini, kā mums iet. Nupat vakar atgriezās Paulis K---., kam bija
bijusi nelaime, tai sestdienā pirms Tukuma ieņemšanas aizbraukt pie savas māsas uz Slampi un tā būt veselas 3 nedēļas padomju pilsonim. Viņš gan
saka, ka vairs otru reizi viņš ar krieviem negribot satikties un gatavojas brīvprātīgi iestāties Leģionā.
Mūsu dārzā viss aug diezgan labi un es katru dienu ņemu nost tomātus un lieku uz loga nogatavoties. Arī citas saknes aug nekas, lai gan visu
šo laiku ir diezgan sauss laiks un lietus lijis ir ļoti reti.
Mani interesē bez Jūsu dienas gaitām, kas man ir vistuvākās un par kurām gribu sīki jo sīki dzirdēt, arī tādas lietas: ko Jums pa pastu var
nosūtīt (pakas cik zinu nevar, bet varbūt sīkpakas un cik smagas) un kas Jums būtu vispirmā kārtā vajadzīgs. Tāpat man interesē, kā Jums naudas lietās
iet un vai varat tikt cauri? Tad ļoti svarīgi būtu zināt par uztura jautājumu šodienas ziņas [?] . Vai nav, kas no drēbēm aizmirsts un stipri esmu
nobažījies, kā Guntim ar apaviem.
PS Par manu braukšanu pašreiz vēl neko nevaru pateikt, jo stāvoklis vēl nav skaidrs. Mūsu fabrika vēl strādā ar vienu tvaiku un tad jau nevaru nekur
braukt”.
6. 9. 1944.
“Nupat pie mums izsludināja priekštrauksmi – diezgan neparasta lieta pašreiz pie mums, jo neviena trauksme nav bijusi kopš nedēļām,
vienīgais kādreiz pa retam pašauda. Kā no Jūsu vēstulēm redzams Jūs par apstākļiem pie mums neesiet sevišķi labi informēti. Dzīve pie mums rit it kā
nekas nebūtu bijis. Tas ir stipri sašaurinājis arī braucēju skaitu uz Vāciju. Jo tie, kas var braukt nebrauc un tie, kas gribētu braukt, kā piemēram [es], vēl
pagaidām netiek.
Trauksme arī pēc 5 minūtēm ir atkal atsaukta, tā kā nekas nav bijis. Sevišķi ko bažīties Tev par mums nav iemesla, jo kamēr vēl te tik daudz
karaspēka ir, nekādi pārsteigumi nevar notikt. Krieviem gūstekņus jau šurp nesūta. Pašreiz vienīgais, kas Rīgu ir satraucis ir Somijas jautājums, bet
cerams, ka tas arī vēl neko ļaunu nenozīmē.
-------Pie pašreizējās straujās pasaules notikumu attīstības es sāku bažīties vai Jums tur fronte arī nepienāks tikpat tuvu kā mums. Kad šī vēstule
sasniegs Tevi, tad jau gan laikam viss būs atkal citādāk nekā pašreiz. Notikumi jau tagad iet neiedomājami ātri – ja nebūtu jāizjūt viss tas uz mūsu pašu
ādas, būtu ļoti interesanti vērot un noskatīties.
------------------------M--- tomēr netaisās braukt, jo “nekā nevar paņemt līdz”.

Marijas Gailītes (dzimusi Bērziņa) vēstules kopija,
rakstīta brāļa Arvīda sievai Lūcijai Bērziņai Vācijā, 1944.g. 7.septembrī
Laimas Bērziņas piezīmes:
Vēstule rakstīta Jaunraunes Gaidās, kur, bēgot no krieviem, Gailīšu ģimenes atrada patvērumu pie Ozolu ģimenes. Lūcija Bērziņa ar bērniem Rīgu
atstāja 1944.g. 6.augustā un vēstules rakstīšanas laikā jau bija Freibergā, Vācijā. Arvīds Bērziņš Rīgu atstāja ap 1944.g. 12.oktobr, tātad šajā laikā vēl
bija Rīgā.
7.sept. 1944.g.
“--- Dzīvošana ir labā, salīdzinot ar citiem, pat ļoti laba. Ir daudz tādu, kas atbēguši tikai ar to, kas mugurā. Ko tādi lai saka. Mums jau vēl visa kā gana,
zirgi vezumus knapi varēja pavilkt. Grūti jau gan gāja pa tiem kalniem, bet par 4 dienām tomēr atbraucām. Bija gan pa ceļam arī tādi ļaudis, kas liedza
pat nakti uz savas zemes pārgulēt. Bet, paldies Dievam, tādu tomēr daudzi nav. Lielākā daļa ir laipni un pretimnākoši. Viss jau būtu labi, kaut tik tie
nelietas nemāktos vairs virsū. Vēl gan neesam neviens cerību zaudējis, vai tad tīri tā būs, ka latviešu tautai būs jāpazūd no pasaules. Varbūt vēl tomēr
varēsim kādu reizi mājās atgriezties. Nezin kā tur tagad izskatās. Kad izbraucām, tad palika latvieši, Lobes divīzija. Mums mājā [ Lubānas “Āboliņos”]
bija Imantas pulka štābs. Tie gan teica, ka uz septembri varēšot braukt mājās. Labi būtu ja vispār kādu reizi varētu atgriezties. ----”.

Marijas Gailītes vēstule rakstīta brālim Arvīdam Bērziņam Rīgā, 1944.g. 8.septembrī
Laimas piezīmes:
Vēstule rakstīta Jaunraunes Gaidās, kur, bēgot no krieviem, Gailīšu ģimenes atrada patvērumu pie Ozolu ģimenes. Arvīds Bērziņš Rīgu atstāja ap
1944.g. 12.oktobri, tātad šajā laikā vēl bija Rīgā.
8.sept. 1944
“---Tad Elza arī beidzot aizbrauca projām. Mums te arī dažs ar visu sirdi ir par braukšanu, bet es gan domāju, ka savā zemē labāk mirt kā svešumā. ---“.

5
Oficiālā uzturēšanās atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu,
izdota Freibergā, Vācijā 1944.g. 26.septembrī

19440926001a & b Oriģinālais dokuments un fails nododams LNB.
Varētu būt oficiālā uzturēšanās apliecība / atļauja Lūcijai Bērziņai ar bērniem Gunti un Baibu Freibergā, Roter Weg 18.
Izdota Freibergā, 1944.g. 26.septembrī.
Marijas Gailītes vēstule brāļa Arvīda Bērziņa sievai Lūcijai Bērziņai Vācijā, 1944.g. 5.oktobrī
Laimas piezīmes:
Vēstules rakstīta no Variebas ciema Kandavas novada Vānes pagastā, ap 30 km no Kandavas. (Šeit apdzīvotā vieta izveidojusies ap bijušās Variebes
(vāciski Warriben) muižas centru.) Gailīšu ģimene šeit nokļuvuši bēgot no krievu frontes un patvērumu atradusi pie Elzas brāļa Vernera Bičkas, kas ir
mežzinis Kurzemē. Marija prāto par iespējām bēgt tālāk uz Vāciju.
Variebā 5.okt. 1944.g.
“Mīļa mārša!
[Paskaidrojumi brūnā ir Laimas Bērziņas iestarpinājumi]
Kā redzi, tad esam atkal pārcēlušies tāļāk. No Jaunraunas arī pašā pēdējā brīdī izbēgām. Aiz muguras palika Valmiera, Smiltene un vēl kādas piecas
vietas degot. Vaviņa [Marijas māsa Valija Rutka] gan laikam palika turpat, jo zirgus apsita un ievainoja, viens vien esot palicis. Bija rakstījusi, ka šie
jau nekur vairs neaizbēgšot, lai nākot vai krievi vai kas. Mēs gan pēc deviņu dienu ceļojuma ieradāmies pie Vernera [Elzas Bičkas brālis Verners
Bička]. Te jau varētu atkal tīri labi dzīvot, ja tikai nebūtu jāvācas projām. Tēvs ar mammu [Marijas vīra vecāki Jānis un Īda Gailīši] un [Marijas vīra
brālis] Roberts [Gailītis] gan sakās vairs tāļāk nekur nebēgt. Bet es gan domāju ar savu ģimeni, ka pie krieva nav palikšana. Būs vien jābrauc ar zirgu uz
Vāciju. Kad saņem manu vēstuli, tad atraksti, ko lai daram. Verners jau laikam arī ir izņēmis braukšanas atļaujas. Vairs jau mums nekā ko zaudēt nav,
vienīgi vēl dzīvību varam glābt. Un tas man patlaban tomēr būtu svarīgi, jo – gaidu ģimenes pieaugumu. Sliktā laikā gan tas ir iznācis, bet negribu par
to žēloties. Tak varbūt Vācijā paliksim visi dzīvi. Visi radi jau arī tur ir aizbraukuši. Žēl gan savas dzimtās zemes, bet negribas arī tos mežoņus te redzēt
un tā mocības izbaudīt.
Esi tik laba, un vai pati vai cits kāds atrakstiet kā ar to braukšanu. Ir gan tagad ar tām bēgšanām un kaŗa trokšņiem uznācis tāds kā dzīves
apnikums, kā pagurums. Negribas neko darīt, ne par ko domāt. Labi, ka Verneram ir grāmatas, tad tikai guļu un lasu. Kāda nedeļa jau pāries kamēr
atspirgšu. Pa ceļam jau arī visādas briesmas redzējām, gan krievu uzlidojumus, gan citādi. Labi ka frontē bija klusu, citādi nezin vai dzīvi vairs būtu.
Vai Arvīds ir jau pie Jums, viņš taču arī esot aizbraucis.
Māsa.”

Freibergā, Vācijā sabumbo vecu raktuvi Rote Grube, 1944.g. 7.oktobrī
No Gunta Bērziņa nepublicētas autobiogrāfijas:
Lai gan Freiberga nekad netika bumbota, bumbvedēji dažkārt lidoja Freibergai pāri vai ļoti tuvu un tad tāpat kauca sirēnas, ja nu gadījumā notiktu
bumbošana. Tā kā Rīgu Padomju aviācija bija ļoti maz bumbojusi, mamma Freibergā nekad negāja pagrabā, kad bija gaisa uzlidojuma trauksmes. Tā
dažkārt arī tiku redzējis šis lidmašīnu armādas. Bumbvedēji lidoja ļoti augstu, pie 20,000 pēdu (6000 metru) augstuma un tādēļ lidmašīnas bija
redzamas tikai, kā mazi melni punktiņi, lidojot milzīgā skaitā, sastādītas regulāros kvadrātos, toties visapkārt bija dzirdāma tāda regulāra lidmašīnu
dūkoņa, kā draudīgs bišu strops.
Tā arī gadījās mūsu lielākais piedzīvojums Freibergā. Vēlāk dabūju zināt, ka tas bija 1944.g. 7. oktobris. Bija pusdienas laiks un sēdējām ar mammu un
Baibu pie pusdienu galda, kad atkal atskanēja pirmā trauksme. Bija skaista diena, ārā spīdēja saule un istabas logs bija vaļā. Drīz pēc otrās trauksmes
kļuva dzirdama bumbvedēju rūkoņa tālu gaisā un varēja arī dzirdēt, ka šauj vācu zenītartilērija. Toties, pēc īsa brīža konstatējām, ka starp
zenītartilērijas šāviņu trokšņiem, kas mums bija parasta skaņa, atskan arī mazliet citādi blīkšķi. Mamma aizgāja pie vaļējā loga un paskatījās augšā uz
lidmašīnām. Tad, nākamā brīdī viņa paķēra mūs abus bērnus un metās ar mums no dzīvokļa laukā un pa trepēm lejā. Bijām tikuši līdz pustrepei, kad
netālu atskanēja milzīgs sprādziens! Logam pustrepē izbira stikli, pa laimi mūs neskarot un mēs zibenīgi tikām līdz patvertnei, kas atradās mājas
pagrabā. Tur vācieši teica, ka laikam vairs negaidīja redzam mūs dzīvus. Vēlāk mamma stāstīja, ka pieejot pie loga viņa bija redzējusi, kā no
bumbvedējiem atdalās virkne bumbas un, tā kā lidmašīnas lidoja tik augstu, bumbām pagāja vairāk kā minūte pirms viņas sasniedza zemi. Tas bija bijis
pietiekams laiks mammai pagrābt mūs ar Baibu un tikt līdz pustrepei. Pēc trešās trauksmes izejot uz ielas konstatējām, ka bumba bija kritusi ielas otrā
galā, kur bija veca raktuve, kas laikam kara laikā tika izmantota, kā noliktava. Uz ielas bija izvilktas ugunsdzēsēju šļūtenes un šķiet noliktava bija
pamatīgi cietusi. Vecajā raktuvē tika nodarbināti kara gūstekņi un vietējie vācieši baumoja, ka tie esot slepeni paziņojuši sabiedrotajiem tieši kur
jābumbo. Tomēr, nesen šo uzlidojumu izmeklējot internetā un saziņā ar vienu vācu vēsturnieku, izrādās, ka bumbošana faktiski bijusi tikai gadījuma
lieta, jo bumbvedēju primārais mērķis – degvielas fabrika netālā Čehoslovākijā – bijis mākoņiem klāts, līdzīgi bijis ar sekundāro mērķi un tā Freiberga
gadījusies tuvumā, kā “iespēju mērķis” (angliski – “target of oportunity”). Kopš šī mūsu piedzīvojuma, katru reizi kad atskanēja trauksme, mamma
cītīgi gāja uz patversmi! Tomēr, tā arī bija vienīgā reize, kad Freiberga tika bumbota.
Šajā bumbošanā nelaimīgi, bet arī laimīgi veicās manai tantei Elzai Bičkai. Viņa bija ieradusies Freibergā kādu laiku pēc mums un dzīvoja citur pilsētā.
Pa dienu viņa strādāja un arī liktenīgajā bumbošanas dienā, kā ierasts, bija aizgājusi uz darbu. Vakarā pēc uzlidojuma, atnākot mājās, viņa konstatēja,
ka viena no bumbām, kas mesta uz Freibergu, bija trāpījusi tieši viņas mājai un no mājas pāri palikusi tikai drupu kaudze. Tomēr, Elza, kā jau jauna
lauku sieviete, bija neatlaidīga un tolaik arī spēcīga un viņa katru dienu cītīgi raka drupas līdz apmēram nedēļu vēlāk viņa tiešām uzdūrās sava dzīvokļa
atliekām un atraka, gan savas drēbes, gan rotas lietas, gan arī dokumentus, kas dažādu būvelementu pasargāti visi bija apputējuši, bet citādi neskārti.

19441007001 Fails nodots LNB. Informācija no interneta
Informācija no interneta par raktuvi Rote Grube, Roter Weg, Freiberg, kas 1944.g. 7.oktobrī tika sabumbota.
Aleksandrs Felsbergs aiziet mūžībā, Drezdenē, Vācijā1944.g. 7.oktobrī
Miršanas apliecība izrakstīta 1944.g. 15.novembrī
No Gunta Bērziņa nepublicētas autobiogrāfijas:
Diemžēl bēdīgāks stāsts ir par manu onkuli, mātes brāli Aleksandru Felsbergu (iesauktu par “Aleksu”), Helēnas Rogocz tēvu. Arī viņš bija nokļuvis uz
Vāciju kādu laiku pēc mums, un dzīvoja netālajā Drēzdenē, mītnē, kas laikam bija radīta bēgļiem no Baltijas valstīm. Kā viņš bija nokļuvis uz Vāciju
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mamma nezināja. Tajā pašā dienā, kad nobumboja Freibergu, 1944.g. 7. oktobrī, līdzīgi nobumboja Drēzdeni, arī pirmo reizi. Bumbvedējiem primārais
mērķis – degvielas fabrika – arī bija aizsegts mākoņiem un rezultātā vienas bumbvedēju grupas vadītājs nolēma uzbrukt sekundārajam mērķiem, kas
bija dzelzceļa mezgls Drēzdenē. Uzlidojums ilga tikai 10 minūtes un pilsētā nometa salīdzinoši maz bumbu. Tas skaitījās “mazs” uzlidojums. Gāja bojā
apmēram 300 cilvēku, kas bija maz salīdzinājumā ar lieliem uzlidojumiem daudzām citām Vācijas pilsētām. Viena no bumbām trāpīja baltiešu mītnei
un bojā gāja ap 20 cilvēku, galvenokārt latvieši, bet arī daži igauņi. Diemžēl viens no mītnē nonāvētajiem bija arī Aleks. Savā grāmatā pa šo laiku1 māte
raksta, ka viņa saņēmusi ziņu no Aleksa, ka viņš ir Drēzdenē un braukusi viņu tur satikt, bet ierodoties, viņai pateikts, ka viņš nonāvēts un viņai atdotas
viņa palikušās mantas.

Papier und Pappe Centrālās pārvaldes ziņojums, rakstīts Berlīnē 1944.g. 17.oktobrī,
par Arvīda Bērziņa pārcelšanu darbā uz Schneidemühl, Pomerānijā
un lūgums izsniegt viņam atļauju ceļojumam uz turieni.

19441017001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Papier und Pappe Centrālā pārvaldes Berlīnē ziņojums 1944.g. 17.oktobrī, ka Arvīds Bērziņš tiek pārcelts [iemesli nav
salasāmi] uz Tarnowker Mühle fabriku, Schneidemühl. Lūdz izsniegt Arvīdam Bērziņam atļauju ceļojumam uz
Schneidemühle.
Atļauja Arvīdam Bērziņam ceļot no Berlīnes uz Schneidemühl, Pomerānijā, izdota 1944.g.

17.oktobrī

19441017002a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Atļauja Arvīdam Bērziņam ceļot no Berlīnes uz Schneidemühl, Pomerānijā, kur viņš bija nozīmēts darbā pēc Rīgas
atstāšanas. Izrakstīta Berlīnē, 1944.g. 17.oktobrī.
Papier und Pappe ziņojums Tarnowker Mühle grāmatvedībai, par Arvīdu Bērziņu un viņa algu,
kā arī lūgums viņam un ģimenei piešķirt dzīvokli, izsniegts 1944.g. 17.oktobrī

19441017003 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Uzņēmuma Papier und Pappe ziņojums Tarnowker Mühle grāmatvedībai, ka Arvīds Bērziņš nodarbināts Tarnowker
Mühle no 1944.g. 12.oktobra ar algu 450 RM mēnesī un lūgums viņam, kā ārzemnieku bēglim latvietim, piešķirt dzīves
vietu viņa ģimenei ar apmēram divām istabām iekš “Roth’schen Hause Sorge”.
Pieraksts Arvīdam Bērziņam Tarnowke pie Schneidemuhle,1944.g. 20.janvārī

19441020001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Pieraksts Arvīdam Bērziņam Tarnowke pie Schneidemuhle1944.g. 20.janvārī. Viņa iepriekšējā adrese uzrādīta kā
Freibergā, jo ceļā no Berlīnes uz Schneidemuhle viņam bija dots īss atvaļinājums lai apciemotu ģimeni Freibergā.
Lūcijas Bērziņas brāļa Aleksandra Felsberga miršanas apliecība, izrakstīta Dresdenē, 1944.g. 15.novembrī

19441115001 Fails nodots LNB
Aleksandra Felsberga miršanas apliecība, izrakstīta Drēzdenē, 1944.g. 15.novembrī
Aleksandrs bija Lūcijas Bērziņas brālis un mira amerikāņu uzlidojuma laikā Drēzdenē, 1944.g. 7.oktobrī.

Lūcija Bērziņa “Pa svešiem lielceļiem – Atmiņu skicējumi”, LARAS grāmatu klubs 1991. Pārspiesta apgāds “Arka”,
Rīgā 1994.
1
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Mirušā Aleksandra Felsberga mantu saraksts, nodots Lūcijai Bērziņai 1944.g. 15.novembrī

19441115002 Fails nodots LNB
Mirušā Aleksandra Felsberga mantu saraksts, kas nodots Lūcijai Bērziņai pēc viņa nāves 1944.g. 7.oktobrī. Vācu iestāde
šīs mantas un arī viņa dokumentus nodeva Lūcijai Bērziņai, iespējams kopā ar miršanas apliecību.
Marijas Gailītes (dz. Bērziņa) vēstule brāļa Arvīda sievai Lūcijai Bērziņai Vācijā, 1944.g. 17.novembrī
Laimas Bērziņas piezīmes:
Šī otrā vēstule, kuru Marija raksta no Variebas ciema Kandavas novada, kur Gailīšu ģimene nokļuvuši bēgot no krievu frontes un patvērumu atraduši
pie Elzas brāļa Vernera Bičkas, kas ir mežzinis Kurzemē.
[Paskaidrojumi brūnā ir Laimas Bērziņas iestarpinājumi]
Variebā 17. XI. 44
Mīļa Lucija,
Rakstīju jau gan Tev līdz ko bijām šeit atbraukuši, bet nezin vai esi saņēmusi vai ne. Mums arī te pasts ilgu laiku negāja, tā ka
nevaru zināt vai esat kāds rakstījis vai ne. Bet nu atkal atjauno pasta satiksmi ar Vāciju tad arī steidzos dot Tev kādu ziņu par mums. Vēl jau dzīvojam
pagaidām tīri mierīgi, fronte esot kādi 30-40 km no mums. Nupat pa lielofensīvas laiku dārdēja visa pamale, bet tagad ir atkal klusu.
Dzīvošana ir laba, esam siltumā un paēduši kā paši, tā lopi. Kaut tikai Dievs dotu pārdzīvot arī ziemu tepat, tad jau neko labāku nevarētu
vēlēties. Vienu laiku jau gatavojamies gan uz Vāciju, bet nav nemaz tik viegli no savas dzimtenes šķirties. Vienmēr vēl ceram, ka varbūt vēl varēsim
tepat palikt. Būtu vasara, tad tā lieta būtu daudz vienkāršāka, bet kur tagad ar maziem bērniem var braukt, auksts, lietains un vējains. Ja tomēr galā citas
izejas vairs nebūs, tad gan mēs tie jaunākie riskēsim un dosimies pie Jums.
Kā tad tagad pa Vāciju iet? Ko tad citi radi un jūs paši darat? Verners [Bička] gaidīja arī no [māsas] Elzas [Bičkas] kādu ziņu, bet nekā
nesagaidīja. Kur tagad ir Arvīds, vai esat kopā vai ne? Ja šo vēstuli saņem, tad gan lūdzu rakstiet tūlīt, lai zinam kā pie Jums klājas. Tagad esam
izkaisīti katrs savā malā, tad gribas zināt kā kuŗam iet. Man tikai ir bezgala žēl, ka Vaviņa [Marijas māsa Valija Rutka] netika šurp atbraukusi, nezin vai
nesoļo ar bērniem jau austrumu virzienā. Ja būtu viņu satikusi, tad gan būtu pierunājusi, lai brauc kaut ar vienu zirgu. Nezin, vai vairs kādu reizi
redzēsimies. Nevar nemaz par to domāt, tā tūlīt jāraud. Šinī pagastā mēs esam vienīgie no mūsu stūra, laikam gan maz būs tādu, kas no lubāniešiem
šitik tālu atbrauca. ----“

Marijas Gailītes (dz. Bērziņa) vēstule brāļa sievai Lūcijai Bērziņai Vācijā, 1944.g. 25.novembrī
Laimas piezīmes:
Šī trešā vēstule, kuru Marija raksta no Variebas ciema Kandavas novada, kur Gailīšu ģimene nokļuvuši bēgot no krievu frontes un patvērumu atraduši
pie Elzas brāļa Vernera Bičkas, kas ir mežzinis Kurzemē. Tā īstenībā ir pielikums otrajai vēstulei, kuru viņa vēl nebija varējusi nosūtīt.
[Paskaidrojumi brūnā ir Laimas Bērziņas iestarpinājumi]
25.XI. 44.
“----- Dzīvojam no dienas dienā un gaidam kas notiks. Vienu otru reizi tā kā bail sametas kad frontē lielie trokšņi dzirdami. Tagad ir tā, ka laimīga
diena kas nodzīvota. Te jau runāja, ka visus bēgļus dzīšot uz Vāciju. Man tagad tāds prāts, ka ir gluži viena alga, kas notiek. Tāpat glābiņa vairs nekur
nebūs. Gribētos gan vēl cerēt, ka kādu reizi vēl visi satiksimies, bet kas to lai zina. Es tagad katru nakti par Zvidzienu un Āboliņiem vien sapņoju,
Vaviņu [Valiju Rutku] arī vienmēr redzu. Nezin vai tas uz labu vai ļaunu.
Vēl jau te pagaidām var mierīgi dzīvot, pa Grenčiem gan karavīru pilns, visa māja esot iztīrīta.”

1945
Marijas Gailītes vēstule Lūcijai Bērziņai Vācijā, 1945.g. 29.janvārī
Laimas Bērziņas piezīmes:
Šī ceturtā vēstule, kuru Marija raksta no Variebas ciema Kandavas novada, kur Gailīšu ģimene nokļuvuši bēgot no krievu frontes un patvērumu atraduši
pie Elzas brāļa Vernera Bičkas, kas ir mežzinis Kurzemē.
Marija raksta, ka otro meitu vēl neesot sagaidījusi, tātad Rasma dzimusi drīz pēc vēstules rakstīšanas, jo viņa dzimusi 1945.g. 29. janvārī.
[Paskaidrojumi brūnā ir Laimas Bērziņas iestarpinājumi]
29. I. 45.g.
“----- Dzīvojam vēl arvien pa vecam. Cik nu ilgi, kas to lai zina, bet pagaidām jau te vēl turamies. Bija paredzēts gan braukt uz Vāciju, bet nu jau tas
atkrīt. Jāturas pie dzimtenes kamēr vien var, lai tad notiek kas notikdams.
Kā iet pie Jums, vai esat vēl visi sveiki un veseli? Kā iet Arvīdam un bērniem? Man meita [Maruta Gailīte] gan ir dūšīga un
vesela, nevar nekur valdīt. Otru vēl neesmu sagaidījusi. Bail tikai, ka neiznāk tādā reizē, kad jāpaliek bez pajumtes. Kad būtu vēl silts laiks, tad jau
nekas. Bet nu jau arī pie mums salst diezgan dūšīgi.-----“

Arvīds Bērziņš nelegāli atstāj darbu Papīra un papes fabrikā, Tarnowke, netālu no Schneidemühl (tagad Pila)
pie Flatow (tagad Złotów) un dodas pie ģimenes Freibergā. 1945.g. 31.janvārī
Daļa no Arvīda Bērziņa stāstītā māsas dēlam Uldim Rutkim 1990.g. 4.novembrī: “Man iedeva atvaļinājumu aizbraukt pie ģimenes [Freibergā], apskatīt
ģimeni un tad man bija pēc kādām divām nedēļām vai tā jābūt darbā. Es tur [Tarnowke] arī strādāju kādu laiku, es laikam sāku kādā novembrī un es tā
līdz kādam janvārim vai tā es tur nostrādāju bet tad es sāku klausīties ka arvien skaļāk tie lielgabalu trokšņi sāk nākt tuvumā un es nodomāju šeit nav
labi. Un es vien nakti sapakoju koferus un es zināju kā tie vilcieni iet un es aizgāju uz to vietējo staciju, tāda maza stacija, un es aizbraucu uz to
Schneidemühl. Tas tāds liels centrs bija, tāds dzelzceļu centrs, un es skatījos ka tajā Schneidemühl tur iet visi vilcieni ar bēgļiem projām uz Berlīnes
pusi. Es domāju sak, es pēdējā brīdī esmu aizbraucis tālāk. Nu un tā es, man viens koferītis tikai vairs bija, un es jau kaut kā tiku uz tiem vilcieniem
virsū un, toreiz jau neviens par biļetēm un tādām lietām daudz nekrāmējās un es aizbraucu uz to Freibergu atpakaļ. Nu es domāju ka es tur janvārī vai
februārī ierados un tur jau tad visa fronte kustējās. Tur jau nāca bēgļi cauri un viss, un tad mēs sākām runāt, ka sak, šeit jau arī palikšana nekāda liela
nav. ---- Tas bija atkal pavasarī agrā, kādā martā vai aprīlī [faktiski 1945.g. 25.februārī], kad mēs kāpām atkal vilcienā un braucām uz rietumiem. Nu
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mums jau nekādas idejas nebija uz kurieni bet tikai uz rietumiem prom, jo mēs tā rēķinājām ka te ar vairs nekādas ilgas palikšanas nav. ------- Nu un tad
mēs braucām ar tiem vilcieniem, un tie vilcieni jau pilni ar bēgļiem bija. Tad beidzot kaut kur starp Veimāru un Erfurti mūs laikam izsēdināja no tiem
vilcieniem. Tas bija tajā Tīringā. Un teica lai mēs tur apmetamies kādās sādžās. Un mēs tur apmetāmies tādā sādžā Grossrudestedt. Un tad mēs tur
dabūjām pie viena vācu bauera otrā stāvā tādas vienu vai divas istabas”.

Apliecība Arvīdam Bērziņam par pārtikas taloniem Freibergā, 1945.g. 10.februārī

19450210001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Nodarbinātības dienesta 1945.g. 10.februāra apliecība, ka Arvīdam Bērziņam izsniegs pārtikas talonus 14 dienām, jo vēl
nav atrisinājies jautājums par viņa nodarbināšanu.
Bērziņu ģimene ierodas Grossrudestedt, 1945.g. 26.februārī
No Gunta Bērziņa nepublicētās autobiogrāfijas:
Kara frontei un Padomju armijai neatlaidīgi tuvojoties mani vecāki nolēma, ka jādodas tālāk uz Rietumiem un tā, drīz pēc Drēzdenes bumbošanas,
1945.g. 25.februārī, datumā, kuru atceros vēl tagad, devāmies ar vilcienu projām no Freibergas. Bijām pieci, visa mūsu ģimene, ieskaitot papu un Elza
Bička. Braucienu neatceros, bet braucienam beidzoties, tikām izvietoti mazā ciemā Grossrudestedt, apmēram 10 km. uz ziemeļaustrumiem no Erfurtes,
Tīringā (Thűring), Vācijas vidienē.

Uzņēmuma Papier und Pappe Centrālās pārvaldes vēstule Arvīdam Bērziņam par darba iespējām,
rakstīta Berlīnē 1945.g. 15.martā

19450315001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
1945.g. 15.martā rakstīta vēstule Arvīdam Bērziņam Gross Rudestedt (sik) ciemā (Neuestrasse 49, tagad Neuestrasse 2)
no Papīra un papes akciju sabiedrības galvenās pārvaldes Berlīnē. Ņemot vērā, ka vēstule rakstīta apmēram septiņas
nedēļas pirms kara beigām, vēstules teksts ir interesants
Datora tulkojums:
“Atsaucoties uz Jūsu vizīti un sarunu ar mūsu kungu Wark, mums ir Jūs jāinformē šodien, ka mūsu centieni, lai jums atrastu darbu
kādā no mūsu grupas rūpnīcām ir bijuši veltīgi.
Tāpēc mums ir no rīcībā Reiha pilnvarnieks par darbu, darba attiecības tiek panākts, neveiksmes darba pa Feindeinwirkund,
īstenošanu.
Tāpēc mēs iesakām jums griezties vietējā nodarbinātības birojā jūsu rīcībā un ceram, ka jūs ātri atradīsiet piemērotu darbu.
Par tālāku situācijas attīstību mēs Jums neko nevaram pateikt, bet mēs palīdzēsim Jums sazināties ar mums atbilstošajā laikā.
Par Jūsu pārējiem papīriem mums nav īsti skaidrības, jo transporta trūkuma dēļ mēs nevarējām tos paņemt līdz. par trūkums transporta
ņemt tos. Ja Jums vajadzīgi kādi īpaši dokumenti, vai ir kādas citas neskaidrības, lūdzu, dodiet mums zināt.
Jūsu algu par janvāri mēs Jums nosūtīsim pa pastu, neatvelkot AOK Flatow.
Novēlam jums visu to labāko Jūsu nākotnes centienos”.
Angliskais datora tulkojums:
“With reference to your visit and the interview with our Mr. Wark, we must inform you today that our efforts to accommodate you in
one of our Group factories were in vain.
We must therefore make use of the grout of the Reichsstreuhander of the work, which is solved by the failure of a work by the enemy,
and the working conditions.
We therefore recommend that you make yourselves available to the local employment office and that you will soon be able to find a
suitable effect.
On the more recent development of the situation Z.Zt. But we will help you to get in touch with us at the appropriate time.
We are unfortunately not exactly in the picture about the remaining of your papers, since we were not able to take them with us
because of the lack of means of transport. Should you require any special documentation, or if any other uncertainties exist, please let
us know.
Your salary for January we will send you the same mail without the deductions for AOK Flatow.
We wish you all the best for the future.”

Erfurtes pilsētas, apkārtnes un rajona kartes no Lūcijas Bērziņas bēgļu laikiem, 1945.g.

19450600001_1 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Erfurtes karte no Lūcijas bēgļu laikiem 1945.gadā.

19450600001_2 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.

9
Erfurtes apkārtnes karte no Lūcijas bēgļu laikiem 1945.gadā.

19450600001_3 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
1945.gadā iegūta Erfurtes apkārtnes karte, kurā Grossrudestedt ciems redzams starp Erfurti un Sömmerda, uz
ziemeļaustrumiem no Erfurtes.

19450600001_3a Fails nodots LNB.
Faile ar tuvplānu no iepriekšējās kartes (19450600001_3), kurā ar dzeltenu iezīmēts Grossrudestedt ciems starp Erfurti
un Sömmerda, uz ziemeļaustrumiem no Erfurtes.
Lūcija Bērziņa sāk strādāt militārā pārvaldē, Erfurtē, 1945.g. 22.maijā
No Gunta Bērziņa nepublicētas autobiogrāfijas:
Pateicoties mātes angļu valodas zināšanām, kādu laiku pēc amerikāņu ienākšanas viņa ieguva darbu, laikam kā tulks pie amerikāņu militārās pārvaldes,
kas atradās Erfurtē. Šeit viņai arī pastāstīja to, kas skaitījās noslēpums, ka Tīringa drīz pāries Padomju Savienības pārvaldīšanā. Sabiedrotie Jaltas
konferencē 1945.g. februāri bija vienojušies pēc Vācijas sakāves to sadalīt četrās okupācijas zonās – Angļu, Amerikāņu, Padomju un Franču – un bija
vienojušies par šo zonu robežām. Tomēr, Vāciju ieņemot amerikāņu armija bija virzījušies strauji uz priekšu un iestājoties pamieram bija ieņēmusi
lielāku rajonu nekā vienošanās paredzēja, ieskaitot Tīringu, kurā atradāmies mēs. Tika nolemts, ka arī Berlīne tiks sadalīta četrās zonās un tā kā to bija
ieņēmusi Padomju armija, tad bija paredzēta apmaiņa, kurā Tīringu nodos Padomju Savienībai apmaiņā pret okupācijas zonām Berlīnē, kuras
pārraudzītu trīs rietumu sabiedrotie – Anglija, ASV un Franciju. Virsnieks, kurš ASV militārajā pārvaldē bija mātes priekšnieks ne vien mātei pateica
šo noslēpumu, bet arī izgādāja transportu, lai mūsu ģimeni, kopā ar vienu citu latviešu ģimeni, Kalniņiem, aizvestu tālāk uz rietumiem. Atļauja mātei
un tēvam ar diviem bērniem izbraukt no Erfurtes bija izrakstīta braucienam un Kaseli un tālāk uz Oldenburgu, bet doma faktiski bija ka viņiem ir
atļauja doties uz rietumiem uz jebkuru vietu toreizējā iekarotajā Vācijā. Nebūtu mātes priekšnieks mums to pastāstījis mūsu ģimenes liktenis droši vien
būtu bijis ļoti citādāks, mēs būtu atgriezti Latvijā un ļoti iespējams pat sūtīti tālāk kaut kur uz Sibīriju.

Lūcijas Bērziņas oficiālā tulka aproce, 1945.g. 23.maijā

19450523001a & b Oriģinālā aproce un fails nodoti LNB
Lūcijas Bērziņas oficiālā tulka aproce, Erfurtes militārā pārvaldē, 1945.g. 23.maijā
Marķēta: No.35 OFFICIAL Allied Expeditionary Military Government, parakstījis H.N. Kolb (?), Military Government
Officer, 23/May/45
Pārtikas maciņš, pārtikas taloni un pastmarkas, taloni derīgi no 1945.g. 28.maija

19450528001a-d Oriģinālie materiāli nodoti LNB
Pārtikas kartiņas izsniegtas Grosrudestedt ciemā un derīgas no 28.5.1945 līdz 24.6.1945, kopā ar mazu īpašu maciņu
kartiņu turēšanai. Maciņā atradās arī Vācijas pastmarkas no kara laika, kā arī no pēckara laika.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā militārajā pārvaldē Erfurtē kopš 1945.g. 22.maija,
izdota Erfurt, 1945.g. 4.jūnijā

19450604001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā militārajā pārvaldē Erfurtē kopš 1945.g. 22.maija, izdota Erfurtē, 1945.g. 4.jūnijā,
parakstījis Martin Stern JK 1st LT. CE M.G.

10
Apliecības Lūcijai Bērziņai pārtikas, drēbju un kurpju talonu saņemšanai,
izdotas Grossrudestedt, 1945.g. 7.jūnijā

19450607001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība Lūcijai Bērziņai pārtikas talonu saņemšanai no 1945.g. 24.jūnija, izdota Grossrudestedt, 1945.g. 7.jūnijā

19450607002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība Lūcijai Bērziņai drēbju un kurpju talonu saņemšanai, izdota Grossrudestedt, 1945.g. 7.jūnijā
Apliecība, ka Bērziņu ģimenei un Elzai Bičkai izsniegtas pārtikas kartiņas, izdota 1945.g. 11.jūnijā

19450611001 a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Bērziņu ģimenei un Elzai Bičkai izsniegtas pārtikas kartiņas. Izdota 1945.g. 11.jūnijā
Anketa Bērziņu ģimenei un Elzai Bičkai izrakstoties no Grossrudestedt ciema, 1945.g. 11.jūnijā

19450611002a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Anketa Bērziņu ģimenei un Elzai Bičkai izrakstoties no Grossrudestedt ciema.
Atļaujas Bērziņu ģimenei izbraukt no Erfurtes un doties uz Kaseli un Oldenburgu,
izdotas 1945.g. 15.jūnijā

19450615001a-d Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Atļaujas Arvīdam Bērziņam un Lūcijai Bērziņai ar bērniem izbraukt no Erfurtes un doties uz Kaseli un arī uz Oldenburgu
laikā starp 1945.g. 15.jūniju un 30.jūniju. Interesanti, ka iemesls dots: brauc uz mājām.
Darba rekomendācija Lūcijai Bērziņai, izdota Erfurtē, 1945.g. 16.jūnijā

19450616001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijai Bērziņai rekomendācija tulka un tulkotāja darbam no militārās pārvaldes Erfurtē, izdota 1945.g. 16.jūnijā,
parakstījis Wayne O. Manning 1st. Lt. FA. Supply O.
Bērziņu ģimene ierodas DP nometnē Giftenē, 1945.g. 19.jūnijā
Uz Gifteni Bērziņu ģimene devās 1945.g. jūnijā; no 1945.g. g. 19.jūnija līdz 1945.g. 31.oktobrim dzīvoja latviešu DP nometnē, sākumā saimniecībā uz
Giftener Strasse un no 5.augusta mājā Hildesheimer Str. 13.

19450719001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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Daļa no tā laika Hannoveres pilsētas apkārtnes kartes, kurā ar zilu iezīmēts Giftenes ciems, dienvidaustrumos no
Hannoveres, pie Sarstedt.
Apliecības, ka Arvīds Bērziņš ir nodarbināts pie Militārās pārvaldes, Hannoverē,
no 1945.g. 19.-31.jūlijam līdz 1946.g. 31.janvārim

19450719002 un 19450801001 Oriģināli dokumenti un faili nodoti LNB
Apliecības, ka Arvīds Bērziņš ir nodarbināts pie Militārās pārvaldes (Military Government) 722 Detachment vienības no
19.7.1945 – 31.7.1945 un no 1.8.1945 – 31.10.1945. Adrese norādīta kā Hildesheimer Str. 13, Hannover.

19451101001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
Apliecība, ka Arvīds Bērziņš ir nodarbināts pie Militārās pārvaldes (Military Government) 722 Detachment vienības no
1.11.1945 – 31.1.1946 Adrese norādīta kā Senator Bauer Str., Hannover.
Hannoveres militārās pārvaldes darba rekomendācija Lūcijai Bērziņai, izdota 1945.g. 19.novembrī

19451119002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Hannoveres militārās pārvaldes izglītības nozare administratora G. W. Lovatt darba rekomendācija Lūcijai Bērziņai,
izdota 1945.g. 19.novembrī
Apliecība par Bērziņu ģimenes dzīves vietu Hannoverē, izdota 1945.g. 21.novembrī

19451121001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Anna Riekstiņa, Lūcija un Arvīds Bērziņi strādā Hannoveres militārajā pārvaldē un ka viņi dzīvo mājā
Senator Bauer Strasse 31, kuru pilsētas galva rekvizējis no īpašniekiem un nodevis militārās pārvaldes darbiniekiem un
viņu ģimenei. Mājā dzīvojot arī trīs Bērziņu ģimenes locekļi. Apliecība izdota 1945.g. 21.novembrī.
Apliecība par A. un L. Bērziņu nodarbinātību Militārā pārvaldē un viņu dzīves vietu Hannoverē,
izdota 1945.g. 21.novembrī

19451121002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Dokuments apliecinot ka “Anna Riekstins, Lucy Berzins un Arvids Berzins” ir nodarbināti pie Militārās pārvaldes 722
(K) nodaļas un dzīvo mājā ko rekvizējis pilsētas mērs Senator Bauer Str. (Hannoverē). Kopā ar viņiem dzīvojot trīs
Bērziņu ģimenes locekļi. Apliecība izdota 1945.g. 21.novembrī.

1946
Bērziņu ģimene Hamburgā (Zoo nometne) 1946.g. apr. – 1946.g.dec.

19460000001 Fails nodots LNB. Oriģinālais G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Hamburgas “Zoo” nometnes vārti, 1946.g.
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Arvīds Bērziņš Hamburgā 1946.g.

19460000003 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB
Arvīds Bērziņš Hamburgā 1946.g.
Otrā pusē foto studijas zīmogs: “Foto Hugo Schmidt, Hamburg 36, Köningstraße 14-16, Ruf 348880”
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: Šī fotogrāfija lietota arī Arvīda Bērziņa LV ārzemju pasē, kas izdota Londonā, 1947.g. 15.novembrī;
fotogrāfiju es datēju pēc Hamburgas foto studijas zīmoga bet varbūt fotogrāfija radusies Hamburgā kādu gadu vēlāk – 1947.gadā, kad Arvīds dzīvoja
Pinebergā, netālu no Hamburgas.]

19460000004 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Arvīds Bērziņš (labā pusē) kā Zoo nometnes “quatermasters” ar palīgu Blāķi, Hamburgā, 1946.g.
Gunta Bērziņa māsa Baiba Bērziņa Hamburgā 1946.g.

19460000005 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa Hamburgā 1946.g.
Guntis Bērziņš ar citiem bērniem Zoo nometnē 1946.g.

19460000007_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Ēriks Vēliņš, Guntis Bērziņš, Ivars un Jānis Daliņi (soļotāja Jāņa Daliņa dēli), Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g.

19460000008 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Anda Vēliņa, Baiba Bērziņa, Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā Hannoveres militārajā pārvaldē 1946.g. no 1.februāra līdz 30.aprīlim

19460201001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā Hannoveres militārajā pārvaldē no 1946.g. 1.februāra līdz 1946.g. 30.aprīlim. Viņas
adrese šajā laikā ir Hannover, Senator Bauerstr. 31.
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Lūciju Bērziņu iesaka Baltijas Universitātes sieviešu dekānes postenim, Hamburgā, 1946.g. 2.februārī

19460204001 Fails nodots LNB. No Evitas Feldentāles Okupācijas muzejā arhīva.
Vēstule Akadēmiskajam padomniekam (R. C. Riggle) no UNRRA Baltic University Acting Rector E.O. ieteicot Lūciju
Bērziņu Dean of Women postenim Baltijas Universitātē, rakstīta Hamburgā, 1946.g. 4.februārī. Diežēl šāds postenis
netika izveidots.
Vēstules teksts:
UNRRA Baltic University
Hamburg, Feb. 4th 46.
To:
Academic Advisor
Subject: Dean of Women
We propose as Dean of Women Mrs. Lūcija Berzins-Felsberga. Mrs. Berzins is lecturer of the English
language, 41 years old, married. She has experience not only as University teacher, but also as teacher in Women
Colleges, and thus she is especially qualified for the post of a Dean of Women. Besides there is already a room intended
for her in the plan of occupying the Zoo camp, as she, being a mother, cannot leave her children behind. This would
mean economy in the room question.
E.O.
Acting Rector
No vēsturnieces Evitas Feldentāles 2018.g. 16.maija e-pasta vēstules Guntim Bērziņam:
“Pēc mūsu pirmdienas sarunas vēlreiz pārlūkoju savu maģistra darbu un atradu to, ka Lūcija Bērziņa sākotnēji Baltijas Universitātē tika virzīta sieviešu
dekānes postenim. Vismaz šāda informācija atspoguļojas vēstulē, kas 1946. gada 4. februārī adresēta Akadēmiskajam padomniekam, kas arī tobrīd bija
R. Rigls. Zinu, ka pēc tam šāds postenis netika izveidots, jo vairāk informācijas par šo tēmu vēl neesmu atradusi, iespējams, ka papildus informācijas
arī nav.
Iespējams, ka šo var uzskatīt par Lūcijas Bērziņas un viņas ģimenes (tostarp arī Gunta) sākuma ceļu uz Hamburgu.…”

Atļauja Arvīdam Bērziņam braukt ar Militārās pārvaldes transportlīdzekļiem, izdota 1946.g. 22.februārī

19460222001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Arvīds Bērziņš, kā nodarbināts tulks, drīkst braukt ar Militārās pārvaldes (Military Government)
transportlīdzekļiem, izdota 1946.g. 22. februārī un derīga līdz 1946.g. 22.maijam.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā Hannoveres militārajā pārvaldē 1946.g. no 1. līdz 31.martam

19460301001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādā Hannoveres militārajā pārvaldē no 1946.g. 1.marta līdz 1946.g. 31.martam. Viņas
adrese šajā laikā ir Hannover, Senator Bauerstr. 31.
Apliecība, ka Arvīds Bērziņš strādā Hannoveres militārajā pārvaldē, 1946.g. 1.-31.martā

19460301002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība ka Arvīds Bērziņš ir nodarbināts pie Militārās pārvaldes (Military Government) 722 Detachment vienības no
1.3.1946 – 31.3.1946. Adrese norādīta kā Senator Bauer Str., Hannover.
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Lūcija Bērziņa ir BU profesore un strādā arī militārajā pārvaldē Hannoverā.
Apliecība par darbu BU, lai saņemtu atļauju atkārtoti braukt starp Hamburgu un Hannoveri

19460322001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība no Baltijas Universitātes, ka Lūcija Bērziņa ir profesore Baltijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, Hamburgā,
un ka līdz ar to viņai atkārtoti jāceļo no mājām Hamburgā uz Hannoveri un atpakaļ un līdz ar to viņai vajag atļauju lietot
pasta autobusu vai vilcienu. Apliecību parakstījis Baltijas Universitātes UNNRA Welfare Officer R. C. Riggle, 1946.g.
22.martā.
[Laimas Bērziņas piezīme 2012.g. janvārī: liekas, ka tekstā vajadzētu būt “no mājām Hannoverā uz Hamburgu un atpakaļ” jo līdz 31.martam Lūcija
strādāja militārajā pārvaldē Hannoverē un dzīvoja Hannoverā (skat. iepriekšējo dokumentu) un BU tajā laikā atradās Hamburgā.]

Hannoveres militārās pārvaldes apliecība par Lūcijas Bērziņas darba vietu, izdota 1946.g. 29.martā

19460329001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādājusi militārajā pārvaldē Hannoverē kā tulks un mašīnrakstītāja no 1945.g. 26.jūnija
līdz 1946.g. 30.martam
Apliecība ka Arvīds Bērziņš bija nodarbināts kā tulks pie Militārās pārvaldes,
izrakstīta Hannoverē, 1946.g. 29.martā

19460329002 Oriģinālais dokuments un fails nododams LNB.
Apliecība ka Arvīds Bērziņš bija nodarbināts kā tulks pie Militārās pārvaldes (Military Government) 722 Detachment
vienības no 9.7.1945 – 30.3.1946
Darba rekomendācija Lūcijai Bērziņai no militārās pārvaldes Hannoverē, izdota 1946.g. 30.martā

19460330001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Darba rekomendācija Lūcijai Bērziņai no militārās pārvaldes Hannoverē, izdota 1946.g. 30.martā, parakstījis D.S. Clarke
Capt. SO III Edn.
Arvīda Bērziņa reģistrācijas kartiņa Zoo nometnei, uzņemts 1946.g. 2.aprīlī

19460402001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Arvīda Bērziņa reģistrācijas kartiņa Zoo nometnei, Carolinen Str., Hamburgā, kur Bērziņu ģimene dzīvoja 1946.gadā.
Ierašanās datums: 1946.g. 2.aprīlis. Uzņemts “House 4”.
Atļauja Arvīdam Bērziņam ar ģimeni braucienam no Hannoveres uz Hamburgu, izdota 1946.g. 6.aprīlī

19460406001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Atļauja Arvīdam Bērziņam ar sievu un diviem bērniem vienvirziena braucienam no Hannoveres uz Hamburgu, laikā
starp 1946.g. 6.un 15.aprīli, lai varētu strādāt Baltijas Universitātē.
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Baltijas Universitātes oficiālā atklāšana kādreizējā Hamburgas Vēstures muzejā,
Hamburgā, 1946.g. 25. un 26.maijā
Šeit Baltijas Universitāte darbojās līdz tās pārcelšanai uz Pinebergu 1947.g. janvārī
No intervijas ar igauņu kino režisori Helgu Merits, kas 2015.g. pabeidza dokumentālu filmu The Story of The Baltic University, ievietota Internetā
2015.g. 17.oktobrī:
“… The story of The Baltic University is her [Merits] fourth documentary, which will have its World Premiere at EstDocs Film Festival, Toronto, Oct.
16-20, 2015. DOC member and EstDocs Programme Director Kalli Paakspuu interviewed Merits about the film…
… My father died at a young age—he had just turned 41—and, as I was only a very small child, I don’t have any memories of him. When my mother
passed away, I inherited his papers. Amongst these was his little study book of the Baltic University. I had never heard about this institute and therefore
wondered what kind of institute this had been. I asked around. I corresponded with Estonians of my father’s generation and one of them sent me a text
written by Robert Riggle. Mr. Riggle worked for UNRRA in 1945, in Hamburg, in the British zone, where the university was created and he was there
at the very beginning when the British authorities gave their consent to the founding of the university. Mr. Riggle was truly amazed that refugees who
had lost everything were not only thinking of creating a university, but were actually doing it. The city of Hamburg was ruined, but there was this idea,
there was the courage and the determination…
…If you think about this idea, of starting a university in a totally ruined city, when you think about the circumstances of the refugees who had lost
everything, you would say it was not possible. But the academics of the Baltic Countries made the impossible possible. The refugee camps were
depressing and for young people there was little chance to get a place at a German university. For a lot of the students of the Baltic Countries, The
Baltic University was their only change to start or continue their studies. It gave students a future.
When the British authorities gave their consent, the academics worked very, very hard, because everything had to be created out of nothing. There were
many setbacks, but they didn’t give up and continued their work. The university only lasted three years, but they achieved a lot within these three years.
When it had to close its doors on the 30th of September 1949, the Baltic University was a most successful and promising example of international
cooperation.
At the 50th anniversary celebration of the Baltic University in 1996, Gisela Böhrk, the German Bildungsministerin of Schleswig-Holstein, made clear
that she thought of the Baltic University as an example for ‘the House of Europe’…”

19460500001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes ieejas halle kādreizējā Hamburgas Vēstures muzejā ar grafiķa V. Krūmiņa gleznotajiem Baltijas
valstu vapeņiem un fakultāšu emblēmām, Hamburgā, 1946.g. varbūt ap maiju.
[Atšifrējums pēc grāmatas Baltijas Universitāte 1946-1949, 16.lpp.]

19460525001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lielbritānijas ministrs Hore Belisha Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g. 25.maijā
No kr: nezināms, Hore Belisha, prof. Fricis Gulbis (BU prezidents), Robert Riggle (nometnes komandants)
[Atšifrējums pēc Lūcijas Bērziņas stāstītā un grāmatas Baltijas Universitāte 1946-1949, 148.lpp.]

19460525001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lielbritānijas ministrs Hore Belisha Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g. 25.maijā
No kr: 2 nezināmi, Hore Belisha, prof. Fricis Gulbis (BU prezidents), Robert Riggle (nometnes komandants), 2 nezināmi
Bērziņu ģimene ar radiem Zoo nometnē 1946.g., varbūt ap jūniju

19460600001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Gunārs Bička, Elza Bička ar Baibu Bērziņu, Lūcija Bērziņa ar Gunti Bērziņu, Zoo nometnē, Hamburgā, varētu būt
1946.g. vasarā.

19460600001_4 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa Zoo nometnē, Hamburgā, varētu būt 1946.g. vasarā.
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Vēstule Lūcijai Bērziņai par grāmatas Angļu valodas pašmācība sastādīšanas un izdošanas līguma noslēgšanu,
rakstīta 1946.g. 19.jūnijā

19460619001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Detmoldā 1946.g. 19.jūnijā rakstīta vēstule Lūcijai Bērziņai Hamburgā no grāmatu izdevējiem Pētera Mantinieka un
Edgara Ķiploka aicinot parakstīt līgumu par grāmatas Angļu valodas pašmācība sastādīšanu un izdošanu.
Arvīda Bērziņa Hamburgas Universitātes apliecība, 1946.g. 11.augustā

19460811001a-d Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Hamburgas Universitātes apliecība izsniegta A. Bērziņam 1946.g. 11.augustā.
Robert Riggle rekomendācija Arvīdam Bērziņam doktorantūras studijām Hamburgas Universitātē,
1946.g. 26.augustā

19460826001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Rekomendācija no Robert C. Riggle, Principal Welfare officer UNRRA Team 74 Baltijas Universitātē Hamburgā
nometnē Pinnebergā, iesakot dot vietu Arvīdam Bērziņam Hamburgas Universitātē kur viņš vēloties turpināt darbu lai
iegūtu ekonomikas doktora grādu. UNRRA = United Nations Refugee and Relief Authority
Bērziņu ģimene Zoo nometnes skolā, Hamburgā, 1946.g. septembrī

19460900001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Skolas bērni ar angļu valodas skolotāju Zoo nometnē, Hamburgā, 1946.g. septembrī
Fonā redzama Zoo nometnes baraka.
Sēž (no kr): Ivars Daliņš, Gintautas Misiulis, Jānis Daliņš, Guntis Bērziņš.
Stāv 1.rindā: (no kr) Alvinas Misiulis, Sven Nielsen, V. Čapas, igauniete Helgi Öpik, Dace Pavasara
Stāv 2.rindā: angļu valodas skolotāja Maria Nedorezoviene, bērni Ēriks Vēliņš, Rimantas Valteris, Arunas Dirvianskis,
Inta Dzilna, Aina Siksna
No Helga Merits 2016.g. 14., 21. un 26.aprīlī rakstītām e-pasta vēstulēm Laimai Bērziņai:
“… Last night I searched for the musical programmes of the concerts given at the Baltic University and going through the papers I found this picture
given to me by Helgi Öpik… As I had so much information on the Baltic University, I couldn’t include the English school either. But this is a school
picture of the English school, of a party in September 1946. Helgi Öpik had written me the names: amongst them is Guntis Bērziņš and Dace Pavasars
and her parents. According to Helgi Mrs Pavasars is the woman with flowers in the middle at the right side of the picture…”
“…Helgi Öpik wondered about the class. Could it have been an English class? She still has the notebooks with the English exercises and the teacher on
the picture was the one who taught her English…”
“…perhaps the children had the English class together, as this would be the same class for all nationalities. Helgi wrote me that the common language
was German, but most children didn’t know any German. So the teacher had a really difficult job to do.
On the picture with the class teacher Helgi Öpik is the girl on the first row standing, the second from the right.
On the other picture she is sitting, 2nd row, fourth from the left, next to her mother…”
Laimas piebilde: Guntis saka, ka nekāda angļu skola Zoo nometnē neesot bijusi un vēlāk arī Pinebergā nebija. Pinebergā latviešu skolā mācīja arī angļu
valodu, varbūt tā bija arī Zoo nometnē un šai bildē ir angļu valodas klase ar angļu valodas skolotāju, kā to atceras Helgi Öpik. Datums, skolotājas un
daļa bērnu vārdu atšifrējums no Helgi Öpik, kuru Helga Merits atsūtīja Laimai Bērziņai 2016.g. maijā.

19460900001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.

17
Angļu valodas klase ar vecākiem un jaunākajiem brāļiem un māsām, klases sarīkojumā, Zoo nometnē, Hamburgā,
1946.g. septembrī
Fonā redzamas Zoo nometnes barakas.
Bērni sēž 1.rindā (no kr): Ivars Daliņš, nezināma, Ēriks Vēliņš, Alvinas Misiulis, Jānis Daliņš, Guntis Bērziņš, Gintautas
Misiulis, V. Čapas, Rimantas Valteris, Ramunas Valteris, Sven Nielsen, Peter Nielsen, Christa Vasilevski, Dace Pavasara
(pianiste, ar ziediem – viņa droši vien spēlēja sarīkojumā dziedāšanai un rotaļām), Baiba Bērziņa, Inta Dzilna
Sēž 2.rindā: Arunas Dirvianskis, angļu valodas skolotāja Maria Nedorezoviene, Aina Siksna, Helgi Öpik, Helgi māte
Alide Öpik, Tiiu Öpik, Rudīte Daliņa, Daina Pavasara, Jānis Vēliņš, Anda Vēliņa.
Stāv: Dzilnas kundze (?), Dirvianskis kungs, nezināma, Helmers Pavasars, Siksnas kundze, Valteris kundze, Lūcija
Bērziņa, Daliņa kundze, Arvīds Bērziņš, Suvikaski kundze.
Laimas piebilde: Datums, skolotājas un daļa bērnu vārdu atšifrējums no Helgi Öpik, kuru Helga Merits atsūtīja Laimai Bērziņai 2016.g. maijā.
Helgi Öpik fotogrāfijas otrā pusē rakstījusi: “Zoo Camp. English School + parents + younger siblings, September 1946 (School Party). Barracks in the
background.).

Apliecība, ka Arvīdam Bērziņam no 1.7.1946 maksās 360 RM mēnesī algu,
izdota Hamburgā, 1946.g. 20.septembrī

19460920001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība ka Arvīdam Bērziņam no 1.7.1946 maksās 360 RM mēnesī algu.
Prof. Dr. J. Kārkliņa apliecība angļu valodā,
ka Arvīds Bērziņš saņēmis LU Master of Economic Science grādu Rīgā, 1932.g. maijā,
domājams izdota 1946.gadā ap 24.septembri

19460924001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Kādreizējā LU prorektora un Ekonomikas un jurisprudences fakultātes dekāna Prof. Dr. J. Kārkliņa apliecība angļu
valodā, ka Arvīds Bērziņš saņēmis LU Master of Economic Science grādu Rīgā, 1932.g. maijā. Apliecībā uzskatīti visi
priekšmeti, kuros Arvīds nolicis eksāmenus, kā arī katra priekšmeta pasniedzējs. Kārkliņa parakstu apstiprinājis kā
pareizu Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un savukārt Vēliņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle,
Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University.
Prof. Dr. J. Kārkliņa apliecības apstiprināts tulkojums vācu valodā,
ka Arvīds Bērziņš saņēmis LU Master of Economic Science grādu Rīgā, 1932.g. maijā,
apstiprināta 1946.gadā ap 24.septembri

19460924001c & d LU diploma tulkojums vāciski Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
Kādreizējā LU prorektora un Ekonomikas un jurisprudences fakultātes dekāna Prof. Dr. J. Kārkliņa apliecības tulkojums
vācu valodā, ka Arvīds Bērziņš saņēmis LU Master of Economic Science grādu Rīgā, 1932.g. maijā. Apliecībā uzskatīti
visi priekšmeti, kuros Arvīds nolicis eksāmenus, kā arī katra priekšmeta pasniedzējs. Kārkliņa parakstu apstiprinājis kā
pareizu Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un savukārt Vēliņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle,
Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University. Vācu valodas tulkojumu kā atbilstošu
apstiprinājis notārs, Hamburgā, 1946.g. 24.septembrī. Bez šī apstiprinātā tulkojuma ir arī otrs eksemplārs vācu valodā
bez notāra apstiprinājuma.
Arvīda un Lūcijas Bērziņu DP anketas, izpildītas 1946.g. 18.oktobrī
Control Commission Germany (B.E.) und U.N.R.R.A. – Frageboden für DP

19461018001_1 Fails nodots LNB. No Austrālijas Arhīvā atrodamiem materiāliem
Arvīda Bērziņa izpildītā DP anketa dzīvojot Zoo-Camp, Hamburgā, 1946.g. 18.oktobrī
2.lpp. iztrūkst.
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19461018001_2a & b Fails nodots LNB. No Austrālijas Arhīvā atrodamiem materiāliem
Lūcijas Bērziņas izpildītā DP anketa dzīvojot Zoo-Camp, Hamburgā, 1946.g. 18.oktobrī
Arvīda Bērziņa studentu grāmatiņa studijām Hamburgas Universitātē,
kur viņš iestājies 1946.g. 8.novembrī

19461108001a-h Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Arvīda Bērziņa studentu grāmatiņa studijām Hamburgas Universitātē. Pārējās lapās nav nekādu ierakstu. Grāmatiņa
rāda, ka viņš iestājies 1946.g. 8.novembrī.

1947
Bērziņu ģimene Pinebergā pie Hamburgas 1947.g. janv. – 1948.g. okt.
Pinebergas nometnes karte pēc apm. 50 gadiem (izkopēta no Google Earth)

19470000000A Fails nodots LNB Fails no Google Earth
Vārtu rajons, kurā var skaidrāk redzēt administrācijas ēku

19470000000B Fails nodots LNB Fails no Google Earth
Pinebergas nometne un Baltijas Universitāte, ap 1947.g.

19470000000D

19470000000E

19470000000F Faili nodoti LNB. Oriģināli G. Bērziņa

Baltijas Universitātes ieejas vārti

BU galvenā iela
skatoties no vārtiem.

Aula Magna, Baltijas Universitātē, Pinebergā, ap 1947.g.

personīgajā arhīvā.

Lūcija, Guntis un Baiba Bērziņi, Pinebergā, 1947./48.g.

19470000001 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB
Lūcija Bērziņa, droši vien Pinebergā 1947.g.
(Fotogrāfija lietota darba apliecībai, kas izdota 1947.g. 29.decembrī)
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19470000002 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB
Guntis Bērziņš Pinebergā 1947/48.g.

19470000003 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB.
Guntis Bērziņš Pinebergā, varētu būt 1947.g.

19470000004 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB.
Baiba Bērziņa Pinebergā, varētu būt 1947.g.
Otrā pusē foto studijas zīmogs: “Foto Hugo Schmidt, Hamburg 36, Köningstraße 14-16, Ruf 348880”, kā arī zīmogs:
“Pinneberg Study Centre” un rokrakstā “BERZINS Baiba”.
Bērziņu ģimene Pinebergā, 1947.g.

19470000007_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Bērziņu ģimene Pinebergā 1947./48.g., pie 2. bloka, kur viņi sākumā dzīvoja kopā ar Gunāru un Elzu Bičkām.
No kr: Gunārs Bička, Elza Bička, Baiba, Lūcija, Guntis un Arvīds Bērziņi.
Bērni Pinebergas nometnē, 1947.g.

19470000009_3 Fails nodots LNB.
19470000009_4 Fails nodots LNB. Abi oriģināli G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Vērzemnieku un Bērziņu bērni Pinebergas nometnē 1947./48.g.
No kr: Juris (?) Vērzemnieks, Baiba Bērziņa, Maruta (?) Vērzemniece, Guntis Bērziņš

19470000010 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa un abi Vērzemnieku bērni Pinebergas nometnē 1947./48.g.
Aiz viņiem droši vien 2.bloks, kur Bērziņi sākumā dzīvoja.

19470000011 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Maruta (?) Vērzemniece, Baiba Bērziņa, nezināma. Pinebergas nometnē 1947./48.g.

19470000012 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Bērni Pinebergas nometnē 1947./48.g.
2. no kr. Baiba Bērziņa, pārējās nezināmas.
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Lūcijas Bērziņas CV angļu valodā, Pinebergā, 1947.g.

19470000014 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Pārskats par Lūcijas Bērziņas izglītību, darbiem un publikācijām.
Bez datuma bet, spriežot pēc uzdotajiem bērnu vecumiem, var secināt, ka tas rakstīts Pinebergā 1947.g.
Izglītība: 1935 LU Filoloģijas maģistra grāds
Nolikusi visus eksāmenus, lai iegūtu LU filoloģijas doktora grādu
Darbs: 1931 – 1940 angļu un vācu valodas skolotāja dažādās vidusskolās / ģimnāzijās Latvijā
1940 – 1944 LU lektore angļu un amerikāņu literatūrā
No 1946.g. aprīļa: Baltijas Universitātes docente (Associate Professor) angļu un amerikāņu
Literatūrā
Studijas ārpus Latvijas: 1928.g. vasarā “extra-mural” vasaras kursos Oksfordas Universitātē.
1934.g. aprīlis – septembris: pētniecības darbs Britu muzeja bibliotēkā
Publikācijas – Mācību grāmatas:
Walpole grāmata Jeremy, adaptēta Latviešu skolām, 1934.g.
Angļu gramatika, 1935.g.
Stevenson grāmata Treasure Island, adaptēta Latviešu skolām, 1936.g.
Angļu valodas pašmācība, 1946.g.
Raksti:
Par Virginia Woolfe, Aldous Huxley, modernā angļu drāma u.t.t.
Kritikas latviešu mēnešrakstos par dažādām grāmatām angļu valodā
Latviešu autoru darbu tulkojumi angļu valodā.

Lūcijas Bērziņas kakla rota, gatavota Pinebergā, ap 1947.g.

19470000015_2 Fails nodots LNB. Oriģinālā rota nodota Rakstniecības un mūzikas muzejam
Lūcijas Bērziņas kakla rota, gatavota Pinebergā, ap 1947.g.
Lūcijas Bērziņas kartiņa Guntim Bērziņam Pinebergas nometnē, domājams 1947.gadā

19470000017a & b Faili nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Domājams kartiņa rakstīta, kad Lūcija un Arvīds Bērziņi aizbrauca no Pinebergas nometnes uz Vācijas dienvidiem.
Kartiņa rakstīta no Eslingenes nometnes, kur iespējams viņi apciemoja draugus vai paziņas. Guntim stāv prātā, ka vecāki
vēlāk esot teikuši, ka viss brauciens viņiem izmaksājis trīs paciņas cigaretes. Tas arī iespējams, jo toreiz “dīpīšiem”
nometnē izsniedza regulāru cigarešu devu, bet Vācijā vēl tika lietotas Reichsmarkas, kam bija ļoti zema vērtība. Tolaik
vērtība bija cigaretēm, īpaši ārzemju cigaretēm, kuras droši vien bija tās kuras izsniedza nometnē. Diemžēl kartiņa nav
datēta, toties Guntis, Pinebergas nometnē krājot pastmarkas, noņēmis markas un tā nav redzams pasta zīmogs.

Anketas par valsts apdrošināšanu Arvīdam Bērziņam, Pinebergā, no 1947.g. 1.janvāra

19470101001_1a & b Apdrošināšana darba vietā Papīra kopija un fails nodoti Latvijas Nacionālai bibliotēkai.
Kopija no anketas darba (un laikam veselības) apdrošināšanai Arvīdam Bērziņam laikā no 1.1.1947 – 31.12.1947 un
1.1.1948 – 11.11.1948 kamēr viņš strādāja Pinnebergas nometnē (kur atradās Baltijas Universitāte). Viņa amats norādīts
kā “lagerleiter” (nometnes vadītājs). Šī dokumenta oriģināls nav atrasts.
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19470101001_2a & b Apdrošināšana darba vietā Oriģinālais dokuments un fails nodoti Latvijas Nacionālai
bibliotēkai.
Ankete Arvīdam Bērziņam laikam par valsts apdrošināšanu darba ņēmējiem laikā no 1.1.1947 – 31.12.1947 un 1.1.1948
– 11.11.1948 Anketē uzrādīts, ka Arvīdu nodarbina Land Kreis verwaltung Pinneberg Amt f. Inneres Kreis feststellung
statsörte 11.

Iedzīvotāja nodokļa atskaite Arvīdam Bērziņam laikā 1947.gadam

19470101002 Ienākumu nodokļa anketa Oriģinālais dokuments un fails nodoti Latvijas Nacionālai bibliotēkai.
Iedzīvotāja nodokļa atskaite Arvīdam Bērziņam laikā no 1.1.1947 – 31.12.1947 kurā viņš samaksājis 426 Rm nodokli un
1.1.1948 – 11.11.1948 kurā viņš samaksājis 367,17 Rm nodokli.
Ed. Šturma apliecība angliski, ka Lūcija Bērziņa bijusi Latvijas Universitātes lektore
no 1941.g. 23 jūlijam līdz 1944.g. augustam

19470228001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Dr. Ed. Šturma (Hamburgas D.P. Universitātes Filozofijas fakultātes dekāns, agrāk LU Filoloģijas un filozofijas
fakultātes dekāns) apliecinājums, ka 1941.g. 23.jūlijā Lūcija Bērziņa tika ievēlēta par LU lektori angļu un amerikāņu
literatūrā, un ka šajā amatā viņa strādāja bez pārtraukums līdz 1944.g. augustam.
Ed. Šturma parakstu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers, agrāk LU sekretārs Jānis
Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
Lūcijas Bērziņas dzimšanas un kristību datu tulkojums angļu valodā, apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijas Bērziņas dzimšanas un kristību datu tulkojums angļu valodā.
Tulkojums atspoguļo izrakstu no ev.- lut. Universitātes baznīcas dzimšanas un kristību reģistra Tērbatā, kas veikts
1924.g. 16.septembrī.
“Lucy Beatrice Felsberg dzimusi 1907 .g. 25.aprīlī plkst. 4.00 no rīta un viņu evaņģēliski kristījis prof. māc. Hahn
1907.g. 10.jūnijā.
Tēvs: Priv. doc. maģistrants Ernst Felsberg
Māte: Lūcy Gertrude dz. Coates.
Krustvecāki: 1) Charles Thomas Coates
2) Elisabeth Lumley
3) Rosina Catharine Rjumschin
Izraksts (Nr. 94) no ev.-lut. Universitātes baznīcas (vācu draudzes) Tērbatā, 1924.g. 16.septembrī.”
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle ar Hamburg D.P. University zīmogu.
Arvīda Bērziņas dzimšanas un kristību datu tulkojums angļu valodā, apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Tulkojums Iekšlietu izdotajai apliecībai, ka Arvīds Bērziņš kristīts Lubānas draudzē 1907.g. 7.oktobrī, pēc vecā
kalendāra, t.i. 20.oktobrī pēc jaunā kalendāra. Tulkojumu apstiprinājis kā pareizu Hamburgas D.P. universitātes kanclers
Jānis Vēliņš un viņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle, Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg
D.P. University.
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Arvīda un Lūcijas Bērziņu laulības apliecības tulkojums angļu valodā, apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314003 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Arvīda un Lūcijas Bērziņu laulības apliecības tulkojums. Laulības notika 1933.g. 8.aprīlī Rīgā. Tulkojumu kā pareizu
apstiprinājis Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un viņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle,
Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University, 1947.g. 14.martā.
Tulkojums apstiprinājumam, ka Arvīds Bērziņš strādājis A/S Eksportieris, 1926./1927.g.,
apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314004 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Tulkojums apstiprinājumam, ka Arvīds Bērziņš strādājis Latvijas Linu un labības tirdzniecības akciju sabiedrībā
“Eksportieris”, kā grāmatveža palīgs np 1926.g. 1.oktobra līdz 1927.g. 15.septembrim. Tulkojumu apstiprinājis kā
pareizu Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un viņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle, Principal
Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University.
Tulkojums apliecībai, ka Arvīds Bērziņš bijis Rēzeknes komercskolas skolotājs, 1931-1935.g.,
apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314005 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Tulkojums apliecībai, ka Arvīds Bērziņš bijis Rēzeknes komercskolas skolotājs no 1931.g. 1.septembra līdz 1935.g.
1.aprīlim. Tulkojumu kā pareizu apstiprinājis Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un viņa parakstu
apstiprinājis Robert C. Riggle, Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University, 1947.g.
14.martā.
Tulkojums apliecībai par Arvīda Bērziņa darbu Latvijas Lauksaimniecības kamerā, 1937.-1940.g.,
apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314006 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Tulkojums apliecībai no Latvijas Lauksaimniecības kameras, ka Arvīds Bērziņš atradies Latvijas Lauksaimniecības
kameras dienestā kā jaunākais grāmatvedis no 1937.g. 23.aprīļa līdz 1937.g. 1.decembrim un kā vecākais grāmatvedis no
1937.g. 1.decembra līdz 1940.g. 10.augusta. Bez tam Bērziņš no 1938.g. 1.janvāra līdz 1940.g. 1.augustam bijis žurnāla
“Darbinieks” redakcijas sekretāra v.i. un korektors. Tulkojumu apstiprinājis kā pareizu Hamburgas D.P. universitātes
kanclers Jānis Vēliņš un viņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle, Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289,
Hamburg D.P. University.
Lūcijas Bērziņas Latvijas pases izraksta tulkojums angļu valodā, apstiprināts Pinebergā 1947.g. 14.martā

19470314007 Fails nodots LNB. Oriģināls nav atrasts.
Lūcijas Bērziņas Latvijas pases izraksta tulkojums angļu valodā, kurā parādās ziņas par dēla Gunta dzimšanas datumu.
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
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Apliecība angļu valodā, ka Lūcija Bērziņa ieguvusi Latvijas Universitātes kandidāta grādu.
Grāds iegūts 1935.g. martā, apliecība izdota Hamburgā 1947.g. 14.martā

19470314008 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Prof. Dr. E. Pētersons (Hamburgas DP universitātes profesors, agrāk Latvijas Universitātes profesors) apliecina, ka
Lūcija Bērziņa izgājusi LU filoloģijas fakultātes pilnu kursu un nolikusi gala eksāmenus, prezentējot tēzi par “The
Sentimental Comedy”, un 1935.g. martā saņēmusi filoloģijas maģistra grādu.
Dr. E. Pētersona parakstu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers, agrāk LU sekretārs Jānis
Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
Saskaņā ar 1939.g. 27. septembra pārgrozījumiem un papildinājumiem Izglītības un kultūras nolikuma 299. pantā, viņas diplomā apzīmētais kandidāta
grāds tika pārdēvēts par maģistra grādu.
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: ir arī saglabājies oriģinālais diploms (nodots Raiņa muzejam), kas izdots 1938.g. 7.maijā. Grāds iegūts
1935.g. 2.martā un diploms ielikts arhīvā šajā datumā.]

Lūcijas Bērziņas 1935.g. 10.maijā izdotās vidusskolas skolotājas apliecības tulkojums angliski,
apstiprināts Hamburgā 1947.g. 14.martā

19470314009 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijas Bērziņas 1935.g. 10.maijā izdotās vidusskolas skolotājas apliecības tulkojums angliski, apstiprināts Hamburgā
1947.g. 14.martā.
Lūcijai Bērziņai ir tiesības mācīt ģermāņu filoloģijas priekšmetus un angļu valodu.
Izglītība: universitātes – 1935.g. beigusi studijas LU filoloģijas fakultātes ģermāņu filoloģijas nodaļā ar filoloģijas
kandidāta grādu 1935.g. un Angļu valodas institūta paidagoģijas nodaļā 1927.g.
Nokalpoto gadu skaits līdz 1933.g. 1.augustam: 2 g.”
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: ir arī saglabājies šīs apliecības oriģināls, kas izdots 1935.g. 10.maijā un ielikts arhīvā šajā datumā.]

Lūcijas Bērziņas apliecības par darbu Latgales tautas universitātē tulkojums angliski
oriģinālā apliecība izdota Rēzeknē, 1935.g. 4.septembrī,
tulkojums apstiprināts Hamburgā, 1947.g. 14.martā

19470314010 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Dokumenta tulkojums angliski, kas apliecina, ka Lūcija Bērziņa 1934./35. m. gadā strādājusi Latgales tautas universitātē
kā angļu valodas pasniedzēja un 1935.g. vasarā no 1.jūlija līdz 15.augustam sarīkotos angļu valodas kursos skolotājiem.
Apliecību izdevusi Latgales tautas universitāte, Rēzeknē, 1935.g. 4.septembrī.
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: ir arī saglabājies šīs apliecības oriģināls, kas izdots 1935.g. 4.septembrī un ielikts arhīvā šajā datumā.]

Latvijas Universitātes 1944.g. 19.jūnijā izdotās apliecības
par Lūcijas Bērziņas darbu Filoloģijas un filozofijas fakultātē 1943.gadā,
tulkojums angliski, apstiprināts Hamburgā 1947.g. 14.martā

194703140011Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Latvijas Universitātes (tajā laikā Rīgas Universitāte) Filoloģijas un filozofijas fakultātes 1944.g. 19.jūnijā rakstītās
apliecības tulkojums angliski, apliecinot ka Lūcija Bērziņa šajā fakultātē ir bijusi angļu literatūras lektore, visus mutiskos
eksāmenus doktora grādam ģermāņu filoloģijā (specializējoties angļu literatūras vēsturē) ir nolikusi.
Doktora grāda eksāmeni ietvēra sekojošos laukus:
1943.g. 9.jūnijā 4 speciāli jautājumi no angļu literatūras vēstures:
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a/ Richard Steele komedijas
b/ H. Fielding romānu tehnika
c/ R. Browning agrīnie darbi
d/ Th. Hardy dzeja
1943.g. 31.augustā 4 speciāli jautājumi no vācu un skandināvu literatūras vēstures:
a/ E. Mörike kā līriķis
b/ Fr. Griese romāni
c/ J. P. Jakobsen noveles
d/ Selma Lagerlöf darbi
1943.g. 30.septembrī Lūcija Bērziņa lika eksāmenu angļu valodas vēsturē un 27.novembrī ģermāņu mitoloģijā.
Parakstījuši fakultātes dekāns un sekretārs
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: ir saglabājusies arī oriģinālā apliecība, kas rakstīta vācu valodā Rīgā 1944.g. 19.jūnijā. Tā ielikta arhīvā šajā
datumā.]

Arvīda Bērziņa raksturojums par darbu Baltijas Universitātē no R. Riggle, 1947.g. 22.martā

19470322001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Ļoti izcils Arvīda Bērziņa raksturojumam no Robert C. Riggle, Principal Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg
D.P. University. Starp citu: “.. I soon became aware of the fact that a few individuals served as a foundation for the
entire structure of the organisation [Baltic University]. One of the most valuable of these individuals was Mr. Berzins,
who acted as Quartermaster for the University in complete charge of all food staff and problems, clothing stores,
accommodation stores, etc. However, because of his ability he was constantly given works to do that was outside the
prescribed area of a Quartermasters task. He always accepted this extraneous work with cheerfulness and carried it
through expeditiously…”
Tulkojums no R. Rutka rakstītā raksturojuma par Arvīda Bērziņa darbu Jaunciema
apstiprināts Pinebergā 1947.g. 24.martā

papīrfabrikā,

19470324001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Tulkojums Arvīda Bērziņa raksturojumam no R. Rutka, Jauciema Papīrfabrikas direktora. Tulkojumu apstiprinājis kā
pareizu Hamburgas D.P. universitātes kanclers Jānis Vēliņš un viņa parakstu apstiprinājis Robert C. Riggle, Principal
Welfare Officer, UNRRA Team 289, Hamburg D.P. University, 1947.g. 24.martā.
UNRRAs administrācijas izrakstīta apliecība
par Lūcijas Bērziņas labo raksturu un reputāciju, izrakstīta 1947.g. 25.martā

19470325001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
UNRRAs administrācijas izrakstīta apliecība par Lūcijas Bērziņas labo raksturu un reputāciju, izrakstīta 1947.g. 25.martā
Zoo nometnes komandants Robert Riggle, Hamburgā, 1947.g.
Portrets dāvināts Lūcijai un Arvīdam Bērziņiem 1947.g. 14.aprīlī

19470414001a & b Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Zoo nometnes komandants Robert Riggle, Hamburgā, 1947.g.
Otrā pusē veltījums Lūcijai un Arvīdam Bērziņiem: “For two dear friends, Mr. and Mrs Berzins from Robert Riggle,
April 14, 1947, Pinneberg, Germany”
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Apliecība Lūcijai Bērziņai pārtikas talonu saņemšanai, izdota Pinebergā, 1947.g. 23.aprīlī

19470423001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība Lūcijai Bērziņai pārtikas talonu saņemšanai, izdota Pinebergā, 1947.g. 23.aprīlī
Apliecība Arvīdam Bērziņam pārtikas talonu saņemšanai, izdota Pinebergā, 1947.g. 23.aprīlī

19470423002a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība par pārtikas kartiņu izsniegšanu Arvīdam Bērziņam, kurš dzīvo Baltijas Universitātē Pinebergā, izsniegta
1947.g. 23.aprīlī
Izvilkumi no Lūcijas Bērziņas Latvijas Universitātes studiju grāmatiņas angļu tulkojumā,
apstiprināti Hamburgā 1947.g. 28.aprīlī

19470428001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Izvilkumi no Lūcijas Bērziņas Latvijas Universitātes studiju grāmatiņas angļu tulkojumā.
Tulkojumu 1947.g. 14.martā apstiprinājis Hamburgas D.P. Universitātes kanclers Jānis Vēliņš. Jāņa Vēliņa parakstu
apstiprinājis UNRRA pārstāvis Robert C. Riggle.
[Laimas Bērziņas piezīme 2013.g. janvārī: Oriģinālā studiju grāmatiņa ir saglabājusies – Latvijas Universitātē Lūcija Bērziņa iestājusies 1925.g.
septembrī un studiju grāmatiņa ielikta arhīvā šajā datumā.]

Atteikums Arvīda Bērziņa lūgumam atļaut ģimenei emigrēt uz Jaunzēlandi, 1947.g. 29.aprīlī

19470429001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Vēstule Arvīdam Bērziņam no Jaunzēlandes Muitas ministrijas noraidot viņa lūgumu ļaut ģimenei emigrēt uz
Jaunzēlandi.
Kvīts papīra iegādei, Pinebergā, 1947.g. 23.maijā

19470523001 Kvīts papīra iegādei Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Kvīts apliecinot, ka no A. Bērziņa saņemts RM 1800, lai iegādātos 30 000 loksnes papīra grāmatai Angļu gramatika
(paraksts nav atšifrēts).

Arvīda Bērziņa norēķins nododot BU saimniecību 1947.g. 28.maijā

19470528001 BU saimniecības nodošana Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Arvīda Bērziņa parakstīts norēķins nododot BU saimniecību 1947.g. 28.maijā
Apliecība sakarā ar Lūcijas Bērziņas rakstāmmašīnu, izdota Pinebergā, 1947.g. 23.jūnijā

19470623001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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Apliecība, ka Lūcijai Bērziņai iegādājusies rakstāmmašīnu Continental No R 242548 par savu naudu, izdota Pinebergā,
1947.g. 23.jūnijā. Piezīme: 1949.gadā emigrējot uz Austrāliju Lūcija un Arvīds Bērziņi rakstāmmašīnu paņēma līdz.
Vēlāk, 1990.g. pārceļoties uz “Straumēniem” Lielbritānijā viņi rakstāmmašīnu pārveda uz turieni, bet viņiem aizejot
mūžībā dēls Guntis to pārveda uz Rīgu un ap 2016. gadu nodeva Latvijas Universitātes bibliotēkai.
Apliecības Arvīdam Bērziņam, ka viņš strādājis kā “Quartermaster” Hamburg DP University
izsniegtas Pinebergā, 1947.g. 23. & 24.jūnijā

Camp,

19470623002 19470624001 Oriģināli dokumenti un faili nodoti LNB
Apliecinājumi Arvīdam Bērziņam ka viņš “pilnībā apmierinoši” strādājis kā “Quartermaster” Hamburg DP University
Camp no 1946.g. 1.februāra līdz šodienai (23.6.1947). Apliecības izrakstījis W. Nuchtern, Administrative Assistant
UNRRA Area Team 903 Pinneberg, 1947.g. 23. un 24.jūnijā
Kvīts Arvīdam Bērziņam, kā “Quartermaster”, par naudas atlikumu, Pinebergā, 1947.g. 5.jūlijā

19470705001 Pašpārvaldes kvīts Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Kvīts izsniegta A. Bērziņam, kā Pinebergas nometnes “Quartermaster”, par 100 Reichsmarkām, kā atlikums no
iekasētām un tālāk neizmantotām pašpalīdzības mantām. Pinnebergā 5.7.47 Parakstījis nometnes latviešu pašpārvaldes
sekretārs (paraksts nav salasāms).
Raksts par Baltijas Universitātes studentu novietošanu ciematā ASV,
laikrakstā The Boston Herald, 1947.g. 7.augustā
19470807001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Raksts par BU studentu iespējamo novietošanu ciematā ASV, laikrakstā The Boston Herald, 1947.g. 7.augustā
Pastkarte no Pasaules skautu džamborejas dalībniekiem Francijā
Arvīdam Bērziņam Pinebergā, 1947.g. 19.augustā

19470819001a & b Fails nodots LNB. Oriģināls nodots Skautu un gaidu muzejam Ogrē
Pastkarte no Pasaules skautu džamborejas dalībniekiem Francijā Arvīdam Bērziņam Pinebergā:
“Jūsu saimnieciskā palīdzība deva spēku visu labi veikt. Paldies!” ar 33 parakstiem.
6. Pasaules skautu salidojums, Miera salidojums, notika 1947.g. 5. – 20 augustā, Moisson, Francijā.
No Gunta Bērziņa 2006.g. 18.decembra e-pasta vēstules Jurim Zemītim Sidnejā:
“Sakarā ar 80. gadu jubileju Brunim Rubesam, kurš kādreiz dzīvoja Toronto, es ieskanēju šo kartiņu no skautu džamborejas Francijā, 1947. gadā.
Skatoties parakstus, šķiet, ka arī Tu esi tur bijis un kartiņu parakstījis, un domāju, ka Tev varbūt šie attēli interesēs. Var redzēt arī J. Freija parakstu, kā
arī parakstu J. Ronis un U. Misiņš. Vai tie būtu mums pazīstamie no Sidnejas? Bez tam, redzami arī [Edgara] Dunsdorfa un pazīstamā filmu režisora
V[iļa]. Lapenieka paraksti, kā arī Linarda Luksa, kurš kādreiz bija PBLA priekšsēdis.
Kartiņa radās, jo skauti ceļā uz šo džamboreju pavadīja nakti Pinebergas nometnē, kurā mans tēvs bija "quartermaster", pa latviski laikam šodien teiktu
"sagādnieks". Cik atminos, viņš skautiem palīdzēja ar apmešanos un ēdienu, un tā radās šī kartiņa.”
No Jura Zemīša 2006.g. 19.decembra e-pasta vēstules Guntim:
“Kāds brīnišķīgs pārsteigums! Vai Brunis Rubess arī bija džamborejā? Neatceros. Bez jau minētiem ir arī Liepiņu Jāņa paraksts, Jaunās Gaitas
redaktora Laimoņa Zandberga, brisbenieša Tāļa Lundberga.
Vili Lapenieku mēs saucām par "senletiņu", jo Vilim bija gari mati. Tavs tēvs par mums gādāja ne tikai vienu dienu vien, bet mūsu sagatavošanās
nometne Pinnebergā bija veselas desmit dienas. Pārsūtīju kartiņu Freijam, Ronim un Misiņam. Nākošgad paies 60 gadu. Laiks skrien! Vēlreiz Tev mīļš,
mīļš paldies par jauko pārsteigumu.”
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Prof. Jāņa Kārkliņa, 70 g. jubilejas akts, Pinebergā, 1947.g. 21.septembrī
Jānis Kārkliņš(1877.g. 21.sept. –1955), LU profesors 1936-1944 un bijušais prorektors, tautsaimniecības speciālists,
bijis Tautas padomes loceklis, BU profesors tautsaimniecībā un komerczinībās 1946-1949

19470921001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Prof. Jāņa Kārkliņa, Sel., 70 g. jubilejas akts, Pinebergā, 1947.g. 21.septembrī
Centrā Jānis Kārkliņš, pa labi no viņa Arvīds Bērziņš. Aiz viņa, ar baltu ķīļu bārdiņu prof. Jēkabs (“Ješke”) Vītols. Pa
kreisi pie sienas – vīrietis, trīs sievietes, vīrietis, prof. Jānis Muižnieks (tumši mati, galva visaugstākā).
Guntis Bērziņš ar draugiem Pinebergā, 1947.g.

19471000001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Pie Pinebergas nometnes vārtiem 1947. g. rudenī. Droši vien Guntis Bērziņš ar Būcēnu Daumantu un Vitāliju spēlē
“hokeju”. Blakus vārtiem māja ar sarga posteni.
Guntis Bērziņš Pinebergas nometnē, 1947.g.

19471000003 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Guntis nes ēdienu (droši vien zupu) no nometnes virtuves Pinebergā, varbūt 1947.g. rudenī.
IRO administratora Robert C. Riggle rekomendācija Lūcijai Bērziņai, rakstīta Schlewig, 1947.g. 6.oktobrī

19471006001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
BAOR [British Army on the Rhine] IRO [International Refugee Organization] Area Office Resettlement Officer Robert
C. Riggle rakstītā rekomendācija Lūcijai Bērziņai, Schleswig, 1947.g. 6.oktobrī
Bērziņu ģimene iesniedz dokumentus International Refugee Organisation (IRO) reģistrācijai, 1947.g. 14.oktobrī

19471014001a-e Fails nodots LNB. Kopija no dokumentiem kas atrodas National Archives of Australia
Bērziņu ģimenes iesniegums International Refugee Organization “Application for Assistance PCIRO”, iesniegts
Pinebergā 1947.g. 14.oktobrī. Dokumenta beigās redzams “Papers in Order” paraksts 1947.g. 23.oktobrī, kā arī IRO
zīmogs 1948.g. 29.septembrī.
Kā radinieki uzdoti Elza Bička (adrese tajā laikā: Pinneberg Study Centre, 17 DPACCS, BAOR)
un Gunārs Bička (adrese tajā laikā: B.R.C. Hospital, Edmundsthal, Geestacht).
Lūcijas Bērziņas Latvijas ārzemju pase, izdota Londonā, 1947.g. 15.novembrī

19471115001a-f Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijas Bērziņas Latvijas ārzemju pase, izdota Latvijas valsts sūtniecībā, Londonā, 1947.g. 15.novembrī
Pase izdota Lūcijai Bērziņai un 2 bērniem: Guntis un Baibu Beata
Pamats: Iekšzemes pase ser. ZT No 012205, izdota 1933.g. 10.maijā no Rēzeknes apr. pol. I iec.
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Parakstījis Latvijas sūtniecības Londonā padomnieks T. V. Ozoliņš
Apceļojamas visās valstīs.
6.-9.lpp. bez ieraksta, tādas pašas kā 5.lpp. (nav ieskanētas)
12.-32.lpp. bez ieraksta, tādas pašas kā 10.lpp. (nav ieskanētas)
Arvīda Bērziņa Latvijas ārzemju pase, izdota Londonā, 1947.g. 15.novembrī

19471115002a-f; 19471119001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Arvīda Bērziņa Latvijas ārzemju pase, izdota Latvijas sūtniecībā, Londonā, 1947.g. 15.novembrī
Pamats: Iekšzemes pase ser. AK No 019162, izdota 1927.g. 13.okotbrī no Rīgas Prefekt. III iec. pr-ka zem A29040.
Parakstījis Latvijas sūtniecības Londonā padomnieks T. V. Ozoliņš. Apceļojamas visās valstīs.
6.-9.lpp. bez ieraksta, tādas pašas kā 5.lpp. (nav ieskanētas)
12.-32.lpp. bez ieraksta, tādas pašas kā 10.lpp. (nav ieskanētas)
Klāt arī T. V. Ozoliņa 1947.g. 19.novembrī rakstīta vēstule / rēķins par atsūtītajām pasēm.
Bērziņu ģimene Pinebergā, 1947.g. ziemā, varbūt decembrī

19471200001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa un Elza Bička Pinebergā, varētu būt 1947.g. ziemā.

19471200001_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba un Lūcija Bērziņas Pinebergā, varētu būt 1947.g. ziemā.

19471200002_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa Pinebergā , liekas ar Ziemassvētku eglīti, varētu būt 1947.g. decembrī pie nometnes administrācijas ēkas,
kur vēlāk Bērziņi arī dzīvoja (augšējā stāvā, kr. pusē)

19471200002_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa Pinebergā, liekas ar Ziemassvētku eglīti, varētu būt 1947.g. decembrī, pie 2. bloka, kur Bērziņi sākumā
nometnē dzīvoja.
Gunta Bērziņa draugs Daumants Būcēns, Pinebergā, 1947.g. ziemā

19471200003 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Daumants Būcēns Pinebergā pie nometnes administrācijas ēkas, varētu būt 1947.g. ziemā.
Arvīda Bērziņa darba apliecība Pinebergā, izdota 1947.g. 9.decembrī

19471209001 Pinebergas nometnes apliecība Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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Arvīda Bērziņa darba apliecība Camp Study Centre Pinneberg kā Lecturer of Cost-Accounting.
Izsniegta Pinebergā 1947.g. 9.decembrī un derīga līdz 1948.g. 9.martam. Divreiz pagarināta līdz 1948.g. 9.jūnijam un
10.decembrim.
Lūcijas Bērziņas darba apliecība Pinebergā, izdota 1947.g. 29.decembrī

19471229001a-d Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijas Bērziņas darba apliecība Camp Study Centre Pinneberg kā Associate Professor of English Literature.
Izdota Pinebergā 1947.g. 29.decembrī. Derīga līdz 1948.g. 29.martam.
Pagarināta līdz 1948.g. 31.decembrim.

1948
Arvīds Bērziņš Pinebergā ap 1948.g.

19480000001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Arvīds Bērziņš, varētu būt Pinebergā 1947./48.g.

19480000003 Fails nodots LNB. G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Arvīds Bērziņš, varētu būt Pinebergā 1947./48.g.
Lūcija Bērziņa Pinebergā, ap 1948.g.

19480000008 Fails nodots LNB. Oriģināls nodots Andrim Bērziņam.
Lūcija Bērziņa, varētu būt Pinebergā 1948.g.
Guntis Bērziņš Pinebergā ap 1948.g.

19480000009 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB
Guntis Bērziņš Pinebergā savā mazskautu formas tērpā, varētu būt 1947./48.g. otrā pusē zīmogs: “Pinneberg Study
Centre” un rokrakstā “BERZINS Guntis”.

19480000011 Oriģinālā fotogrāfija un fails nodoti LNB
Guntis Bērziņš, Pinebergā 1948.g.
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Baiba Bērziņa, Pinebergā 1948.g.

19480000013 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa Pinebergā 1948.g. Otrā pusē zīmogs: “Pinneberg Study Centre” un rokrakstā “BERZINS Baiba”.
Guntis Bērziņš ar draugiem Pinebergas nometnē ap 1948.g.

19480000014 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Ēriks Vēliņš un Guntis Bērziņš pie Pinebergas nometnes vārtiem, varētu būt 1948.g.

19480000015 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Puikas Pinebergā, varētu būt 1948.g.
Stāv (no kr): Ivars Daliņš, Ēriks Vēlinš, Jānis Daliņš, Kārlis Ābele, Daumants Būcēns
Priekšā sēž Vitālijs Būcēns, Guntis Bērziņš.

19480000016_6 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Vitālijs Būcēns, Daumants Būcēns, Guntis Bērziņš, Pinebergā, varētu būt 1948.g.
Aizmugurē tālumā redzama “auto kapsēta” [laukums ar bojātām un daļēji izjauktām automašīnām], kas bija puikām
iemīļotākā spēļu vieta.

19480000016_7 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Daumants Būcēns, Guntis Bērziņš, Vitālijs Būcēns, Pinebergā, varētu būt 1948.g.
Mazskauti Pinebergā, ap 1948.g.

19480000017_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Mazskautu nometne Pinebergas apkaimē 1947./48.g.
2. no labās Guntis Bērziņš, 3.no kr: Ivars Daliņš

19480000018_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Mazskautu nodarbībās Pinebergā. Guntis Bērziņš (stāv kr pusē) 1947./48.g.

19480000018_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
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Mazskautu nodarbībās, laikam kādā šķēršļu gājienā, Pinebergā 1947./48.g.
No labās: Guntis Bērziņš, Ēriks Vēliņš, Ivars Daliņš.

19480000018_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Mazskautu nodarbībās Pinebergā 1947./48.g.
2. no kr. (pieliecies) varētu būt vadītājs Jānis Liepiņš, tālāk pa labi (krekliņā) Ivars Daliņš, tad (formas tērpā) Ēriks Vēliņš
un Guntis Bērziņš, tad Vitālijs Būcēns. Otrs no rindas tuvākā gala Daumants Būcēns.

19480000018_4 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Mazskautu nodarbības Pinebergā 1947./48.g.

19480000018_5 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Kr. pusē droši vien Guntis Bērziņš, viņam priekšā Ēriks Vēliņš (abi formas tērpos)
Baiba Bērziņa ar draugiem, Pinebergā, ap 1948.g.

19480000032 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Bērni Pinebergas nometnē 1947./48.g.
Kr. pusē Maruta (?)Vērzemniece, pa labi Baiba Bērziņa, meitene vidū nezināma, bērns ratiņos varētu būt Vācijā
dzimušais 5. bērns Vērzemnieku ģimenē.

19480000033 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba Bērziņa (3. no kr. ar tumšu kleitiņu) kopā ar citiem bērniem Pinebergā ap 1948.g.
Meitene pa labi no Baibas varētu būt Maija Muižniece, viņai blakus Mirdza Muižniece, viņai priekšā droši vien Juris
Muižnieks, tālā pa labi Maruta (?) Vērzemniece. Pa kr. no Baibas, daļēji aizsegta, droši vien Anda Vēliņa.

19480000035 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Bērni Pinebergas nometnē 1947./48/g. Baiba Bērziņa 3. no labās.
Šķiet, ka Baibas klasīte svin kādam dzimšanas dienu.
Lūcija un Arvīds Bērziņi Baltijas Universitātē, 1946-48.g.
Ziņas no grāmatas Baltijas Universitāte 1946.g. – 1949.g.
Sāka organizēties pēc 1945.g. 8. maija, kad beidzās 2.pasaules karš.
1946.g. 8. un 9.janvārī ievēlēja BU pagaidu amatpersonas: prezidentu – prof. Frici Gulbi, trīs rektorus, igauni – prof. Dr. Ernst Julius Öpik, latvieti –
prof. Dr. Edgaru Dunsdorfu un lietuvieti – prof. Vladas Stanku. Vēlāk viņus šajos amatos apstiprināja.
1946.g. 9.janvārī “Deutscher Ring” telpās Hamburgā notika oficiālais dibināšanas akts.
Lekcijas sākās 1946.g. 14.martā sabumbotā Hamburgas muzeja telpās. Mācības spēki un studenti dzīvoja ZOO nometnes vecās barakās.
1947.g. sākumā BU bija jāpārceļas uz Pinebergu, bijušajās aviācijas kazarmās.
BU darbojās 9 semestrus līdz 1949.g. 30 septembrim, kad to oficiāli slēdza.
Lūcija: BU ārk. prof. angļu un amerikāņu literatūrā 1946. – 1949.
Arvīds: BU lekt. grāmatvedībā 1947. – 1949.
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Savā 1982.g. 15.dec. vēstulē Valdai Aldzerei (vēstule atrodama Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā), Lūcija aizrāda par kļūdu Universitas rakstā,
kas pārņemta no kļūdas Švābes enciklopēdijā, kurā viņa uzrādīta kā B.U. privātdocente. Faktiski viņa bija B.U. Associate Professor, kas laikam pareizi
tulkojumā esot ārkārtas profesore. Lūcija vadīja filoloģijas fakultātes angļu nodaļu. Viņa norāda uz Fridrichsona rakstu Archīvā VII 29.lpp. par ASV
univ. amata apzīmējumiem – pēc tiem vadījās arī Baltijas Univ.

19480000050 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Skats uz Pinebergas nometni, kurā atradās Baltijas Universitāte, 1947./48.g.

19480000051_1 19480000051_2 Faili nodoti LNB. Oriģināli G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes Aula Magna 1947./48.g.
Šeit bija 16 klausītavas, 3 zīmētavas, anatomijas institūts, medicīnas muzejs, zooloģijas un ģeoloģijas kabineti un ķīmijas
laboratorija.
Pirmās bildes otrā pusē Arvīda rokrakstā: B.U. Aula Magna.

19480000052 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes Administrācijas ēka, Pinebergā, 1947./48.g.

19480000053 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Arvīds un Lūcija Bērziņi (3.rindā, kreisā pusē), Pinebergā starp 1947. un 1949.g., varbūt ap 1948.g.

19480000054_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (stāv aizmugurē labā pusē) kādā mācību stundā, Baltijas Universitātē, Pinebergā 1947./48.g.
Priekšā centrā sēž Lidija Maulica (viņai priekšā tintnīca)

19480000055 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (2. rindā, 2. no labās) ar saviem studentiem Baltijas Universitātē, Pinebergā 1947./48.g.
Aiz viņas pa kreisi stāv Lidija Maulica.

19480000056 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (priekšā centrā) ar saviem studentiem Baltijas Universitātē, Pinebergā 1947./48.g.
[Grāmatā Baltijas Universitāte 1946-1949, 89.lpp. ir līdzīga bilde ar paskaidrojumu: Ārk. prof. L. Bērziņa-Felsberga ar sava priekšmeta studentiem.]

19480000057_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
BU Filozofijas un filoloģijas fakultātes mācībspēki un studenti, Pinebergā, 1947./48.g.
Lūcija Bērziņa otrā rindā labā pusē, pie apmales (ar melnu kleitu).
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Priekšējā rindā ar baltu ķīļveida bārdu prof. Jēkabs Vītols.
[Grāmatā Baltijas Universitāte 1946-1949, 89.lpp. ir līdzīga bilde ar paskaidrojumu: Filozofijas un filoloģijas fakultātes mācībspēki un studenti.]

19480000058 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes mācībspēki, Pinebergā, 1947./48.g.
1.rindas vidu (ar bārdu) Jēkabs Vītols (prof. tēlotājā ģeometrijā)
1.rindas labā pusē: Lūcija Bērziņa (ārk. prof. angļu un amerikāņu literatūrā)
2.rindā, 2. no labās: Lidija Maulica (lektore itāļu valodā,) (ar gaišu kleitu).
[Atšifrējums no Lūcijas Bērziņas stāstītā]

19480000059_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: prof. Vladas Stankas meita Elena Gabris (Filozofijas un filoloģijas fakultātes lektore angļu valodā), Haralds
Kundziņš (lektors arhitektūras vēsturē un iekštelpu arhitektūrā) un Lūcija Bērziņa, Baltijas Universitātē, Pinebergā ap
1948.g.

19480000059_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Sēž Elena Gabris un Lūcija Bērziņa, stāv vidū Haralds Kundziņš, Baltijas Universitātē, Pinebergā ap 1948.g.

19480000059_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (2. no kr), blakus viņai Elena Gabris, labā pusē Haralds Kundziņš, Baltijas Universitātē, Pinebergā ap
1948.g. Aizmugurē redzami trīs no nometnes dzīvojamiem blokiem.

19480000060 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Kāds sarīkojums Baltijas Universitātē, Pinebergā, 1947./48.g.
Lūcija Bērziņa 4.rindā, 3. no kr.

19480000061 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes saimniecības padomes sēde, Pinebergā, 1948.g.
2. no labās Arvīds Bērziņš, 4. no kreisās Prof. Edgars Dunsdorfs.

19480000062 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
J. Brauers aizbrauc uz ASV, Pinebergā, laikam 1948.g.
No kr: 3. Arvīds Bērziņš (ar melnu cepuri).
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Gunta Bērziņa Pinebergas pamatskolas Vācijā liecības, 1947. /48. m.g.
(tā laikam skaitījās pie Elmshornas pamatskolas)
3. klasē Guntis pabeidza visu gadu, bet 4.klasē tikai pirmo semestri,
jo 1948.g. 15.oktobrī ģimene pārcēlās uz Ventdorfas nometni pie Bergedorfas.

19480000064a & b Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Gunta Bērziņa liecība beidzot 3.pamatskolas klasi, Pinebergā, 1948.g.
Lūcijas Bērziņas CV rakstīts angliski 1948.g. 6.janvārī

19480106001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Lūcijas Bērziņas CV rakstīts angliski Pinebergā 1948.g. 6.janvārī
Šajā CV atzīmēts, ka Lūcija 1928.g. vasarā mācījusies “extra-mural” vasaras kursos Oksfordā.
Tulkojums no R. Rutka rakstītā raksturojuma par Arvīda Bērziņa darbu Jaunciema papīrfabrikā,
apstiprināts Pinebergā 1948.g. 19.janvārī

19480119001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
Angļu valodas tulkojums apliecinājumam no R. Rutka, Jaunciema Papīra fabrikas direktora, ka Arvīds Bērziņš strādājis
fabrikā no 1940.g. 12.augusta līdz 1944.g. 22.septembra, kā arī Arvīda Bērziņa raksturojums. Apstiprinājusi zvērinātā
tulkotāja Paula Mörer, Pinebergā 1948.g. 19.janvārī.
Lūcija Bērziņa Y.M.C.A. angļu valodas skolotāju kursos 1948.g. februārī

19480200001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (7. no kr.) kādā angļu valodas mācību stundā Horneburgā, pie Hamburgas, 1948.g. februārī
Otrā pusē: “Horneburg. Y.M.C.A. English Teachers’ Courses. February 1948.”
Prof. Edgars Dunsdorfs aizbrauc uz Austrāliju, laikam 1948.g. martā

1948030000 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Arvīds Bērziņš izvada prof. Edgaru Dunsdorfu, kurš aizbrauc uz Austrāliju, Pinebergā, 1948.g. laikam martā
Gunta Bērziņa Pinebergas pamatskolas liecība, Vācijā, 1948. / 49.m.g.
(tā laikam skaitījās pie Elmshornas pamatskolas)
3. klasē Guntis pabeidza visu gadu, bet 4.klasē tikai pirmo trimestri,
jo 1948.g. 15.oktobrī ģimene pārcēlās uz Ventdorfas nometni pie Bergedorfas.

19480415001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
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LU Ekonomikas departamenta mācību programma angliski un Prof. Dr. Kārkliņa apliecinājums,
ka Arvīds Bērziņš 1932.gadā beidzis šīs fakultātes Tirdzniecības apakšnodaļu,
Prof. Kārkliņa paraksts apstiprināts, 1948.g. 19.aprīlī

19480419001a-c Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB
Kādreizējā LU prorektora, Ekonomikas un jurisprudences fakultātes dekāna un Ekonomikas departamenta vadītāja Prof.
Dr. J. Kārkliņa parakstīts Ekonomikas fakultātes mācību programmas tulkojums angļu valodā un viņa apliecinājums, ka
Arvīds Bērziņš 1932.gadā beidzis šīs fakultātes Tirdzniecības apakšnodaļu. Prof. Kārkliņa parakstu 1948.g. 19. aprīlī
apstiprinājis Jānis Vēliņš, kā Hamburgas D.P. Universitātes kanclers.
Arvīda Bērziņa Latviešu skautu un gaidu kustības biedra veicinātāja karte,
izdota Lībekā, 1948.g. 5.maijā

19480505001 Skautu veicinātāja karte Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB
Latviešu skautu un gaidu kustības biedra veicinātāja karte Arvīdam Bērziņam, izsniegta Lībekā, 1949.g. 5.maijā.
Uzņemts biedros veicinātājos ar 1948.g. 4.februāri, samaksāta RM 10.- biedru nauda un RM 10.- ziedojums.
Lūcija Bērziņa māca angļu valodas skolotājus Vasaras kursos, Neustadt 1948.g. jūnijā

19480600002 Fails nodots LNB. Oriģinālais G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija Bērziņa (sēž priekšā 5. no labās) vasaras kursos, Neustadt, varētu būt 1948.g. jūnijā, kad Lūcija mācīja angļu
valodas skolotājus YMCA/YWCA kursos, Neustadt.
Baiba atzīmējusi otrā pusē: “VASARAS KURSS NEUSTADTE”.
Varētu būt: Neustadt a. Rübenberge pie Hannoveres.
Arvīda Bērziņa raksturojums par viņa darbu Jaunciema papīrfabrikā,
rakstījis Jozef Sametz, Kelheim, 1948.g. 1.jūnijā

19480601001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB
Arvīda Bērziņa raksturojums vācu valodā ko rakstījis Jozef Sametz, Kelheimā, Vācijā 1948.g. 1.jūnijā, aprakstot Arvīda
darbu un atbildību Jaunciema Papīra fabrikā un ieteicot viņu kā labu speciālistu fabriku iekšējā grāmatvedībā.
Latvian Arts Festival priekšsēža pateicības vēstule Lūcijai Bērziņai
par viņas darbu pie festivāla rīkošanas, rakstīta 1948.g. jūlijā

19480700001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB
Latvian Arts Festival komitejas priekšsēža vēstule Lūcijai Bērziņai (Assistant Festival Manager) par viņas darbu pie
festivāla rīkošanas Bad Oeynhausenā no 1948.g. 24.-30.maijam. Vēstule rakstīta British Army of the Rhine komandiera
Sir Charles F. Keightley vārdā, 1948.g. jūlijā.
Vēstule minēts, ka festivālā bijis balets, opera, Meerbeck koris un solisti, kā arī latviešu mākslas un daiļamatniecības
izstāde.
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Bērziņu ģimene atvadoties no kāda aizbraucoša kolēģa, Pinebergā, droši vien 1948.g. rudenī

19480900001_1 Fails nodots LNB. Oriģinālais G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Grupa Pinebergā, varbūt atvadoties no kāda kolēģa, droši vien 1948.g.
Lūcija Bērziņa uz trepēm 3. no kr., viņai priekšā Baiba un pa labi Guntis Bērziņi.
Pa kr. no Lūcijas: Ērika Vēliņa ar ziediem – varbūt, ka atvadījās no Vēliņiem.

19480900001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Grupa Pinebergā, varbūt atvadoties no kāda kolēģa, droši vien 1948.g.
Lūcija Bērziņa 2. no kr., pa labi un priekšā Baiba, tālāk pa labi Guntis Bērziņi.
Blakus Guntim: Elza Bička; durvīs ar ziediem: Ērika Vēliņa.
Lūcijas Bērziņas veselības apliecība, izdota Pinebergā, 1948.g. 3.septembrī

19480903001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Pinebergas Studiju centra mediķa apliecība, ka Lūcija Bērziņa ir fiziski un garīgi vesela, izdota Pinebergā, 1948.g.
3.septembrī
Atvadoties no Baltijas Universitātes prezidenta Friča Gulbja, Pinebergā, 1948.g. 9.sept.

19480909001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baltijas Universitātes prezidents Fricis Gulbis (3. no labās) Pinebergā atvadās aizbraucot uz Kanādu 1948.g. 9.septembrī.
Lūcija Bērziņa pa kr. no Gulbja.
Otrā pusē atzīmēts: “BALTIJAS UNIV PREZIDENTS GULBIS AIZBRAUC UZ ASV”.

19480909001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Cilvēku grupa Pinebergā, kas laikam atvadās no Friča Gulbja 1948.g. 9.septembrī.
Lūcija Bērziņa pēdējā rindā 2. no kr.

19480909001_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Prof. Friča Gulbja atvadīšanās aizbraucot uz Kanādu, Pinebergā, 1948.g. 9.septembrī
Priekšā, stāv vidū uz pirmā pakāpiena prof. Fricis Gulbis.
Stāv 2. rindā, labā pusē pie apmales, tumšā kleitā ar baltu krāgu Lūcija Bērziņā.
Stāv rindā aiz Lūcijas Bērziņas, 3. no labās, smaida (pa kreisi no vīrieša ar pīpi) Arvīds Bērziņš
Stāv divas rindas aiz Lūcija Bērziņas, labā pusē pie apmales, tumšā uzvalkā, tumšiem matiem prof. Jānis Muižnieks.

19480909001_4 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Prof. Friča Gulbja atvadīšanās aizbraucot uz Kanādu, Pinebergā, 1948.g. 9.septembrī
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Priekšā, stāv vidū uz zemes, ar apliktu kolēģa roku prof. Fricis Gulbis.
Stāv 2. rindā, labā pusē pie apmales, tumšā kleitā ar baltu krāgu Lūcija Bērziņā.
Stāv 2. rindā, 3. no kreisās, gaišā uzvalkā, ar baltu bārdiņu prof. Jēkābs (“Ješke”) Vītols
Stāv aiz Jēkaba Vītola , paliecies pa labi, tumšā uzvalkā Arvīds Bērziņš
Stāv divas rindas aiz Lūcija Bērziņas, labā pusē pie apmales, tumšā uzvalkā, tumšu šlipsi, tumšiem matiem, skatās pa
kreisi prof. Jānis Muižnieks.
Bērziņu ģimenes veselības pārbaudījumu anketas,
sakarā ar iesniegumu emigrācijai uz Austrāliju, ārsta izpildītas 1948.g. 28. un 30.septembrī

19480928001a, b, c & d Fails nodots LNB. Elektroniska kopija no dokumentiem Austrālijas Nacionālajā Arhīvā
Lūcijas Bērziņas veselības pārbaudījuma anketa, 1948.g. 28.septembrī.
1948.g. 25.okt. Veselības padome atzinusi, ka Lūcijas veselība ir pieņemama viņas virzīšanai uz emigrāciju.

19480930001_1a, b, c & d Fails nodots LNB. Elektroniska kopija no dokumentiem Austrālijas Nacionālajā Arhīvā
Arvīda Bērziņa veselības pārbaudījuma anketa, 1948.g. 30.septembrī.
1948.g. 25.okt. Veselības padome atzinusi, ka Arvīda veselība ir pieņemama viņa virzīšanai uz emigrāciju.

19480930001_2a, b, c & d Fails nodots LNB. Elektroniska kopija no dokumentiem Austrālijas Nacionālajā Arhīvā
Gunta Bērziņa veselības pārbaudījuma anketa, 1948.g. 30.septembrī.
1948.g. 25.okt. Veselības padome atzinusi, ka Gunta veselība ir pieņemama viņa virzīšanai uz emigrāciju.
Iesniegums Bērziņu ģimenes emigrācijai uz Austrāliju, 1948.g. 1.oktobrī

19481001001a, b, c & d Fails nodots LNB. Elektroniska kopija no dokumentiem Austrālijas Nacionālajā Arhīvā
Arvīda Bērziņa iesniegums ģimenes emigrācijai uz Austrāliju, iesniegts 1948.g. 1.oktobrī.
Tajā Arvīds apliecina, ka viņš divus gadus paliks darba vietā, kuru viņam Austrālijas valdība nozīmēs, un nemainīs to bez
Imigrācijas departamenta piekrišanas.
Klāt arī labas uzvedības apliecības Arvīdam un Lūcijai Bērziņiem no Pinebergas nometnes komandanta.
Iesniegumā atzīmēts, kas tas pieņemts 1948.g. 26.oktobrī un ar roku ierakstīts transports uz Austrāliju: Dundalk Bay
16.4.49.
Baltijas Universitāte rektora Prof. Dr. M. Eglīša atestāts par Lūciju Bērziņu,
Pinebergā, 1948.g. 5.oktobrī

19481005001 AL oriģināls nodots Latvijas Nacionālai bibliotēkai.
Baltijas Universitātes (Pinneberg Study Centre) rektora Prof. Dr. M. Eglīša rakstīts atestāts par Lūcijas Bērziņas darbu
Baltijas Universitātē, vadot angļu departamentu, lasot lekcijas un vadot seminārus. Rakstīts Pinebergā 1948.g. 5.oktobrī.
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Rekomendācija Arvīdam Bērziņam no Lawrence Corbett, Pinebergā, 1945.g. 6.oktobrī

19481006001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Arvīda Bērziņa raksturojums un rekomendācija, kuru rakstījis Pinebergas nometnes komandants Lawrence Corbett, Britu
militārās pārvaldes 17 DPACCS vienības komandieris par Arvīda darbu Pinebergas nometnē, kur atradās Baltijas
Universitāte.
IRO Procesa kartiņa / Processing card, izdota 1948.g. 6.oktobrī

19481006002a-d Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
IRO (International Refugee Organisation) kartiņa Arvīdam Bērziņam, ka viņš veicis dažādas medicīnas pārbaudes.
Kartiņā arī norādīts, ka viņš brauks uz Austrāliju veikt “Gen. Work”.
Izziņas par Bērziņu ģimeni, kas iesniegtas Austrālijas Imigrācijas departamentam 1948.g. 14.oktobrī

19481014001a & b Fails nodots LNB. Elektroniska kopija no dokumentiem Austrālijas Nacionālajā Arhīvā
Dati par Arvīdu Bērziņu un ģimeni, kas iesniegti Austrālijas Imigrācijas departamentam sakarā ar velmi izceļot no
Vācijas uz Austrāliju, iesniegti 1948.g. 14.oktobrī
Lūcija un Arvīds Bērziņi vedēji Valtera un Ausmas Medņu un Elmāra un Lidijas Medņu kāzās,
Pinebergā, Vācijā, 1948.g. 16.oktobrī
Laulāja prof. Kārlis Kundziņš

19481016001 Fails nodots LNB. No Elmāra un Lidijas Medņu meitas Astrīdas Mednes arhīva
Valtera un Ausmas Medņu un Elmāra un Lidijas Medņu kāzas, Pinebergā, 1948.g. 16.oktobrī
Abi brāļi Medņi – Fraternitas Cursica com!, Ausma Užana, Lidija Krēle un Biruta, vēlāk prec. Vilciņa – korporācijas
Zinta tautietes.
Priekšā (no kr): Ausmas tēvs Užāns, Ausma un Valters Medņi, vedēji Lūcija un Arvīds Bērziņi, Lidija un Elmārs Medņi,
Lidijas tēvs Vilhelms Krēlis, Lidijas mātes pusmāsa Elza Birze - Žukiņš.
Aiz Vilhelma Kreļa – liekas, ka būtu (piezīme: faktiski ir) Biruta Vilciņa.
2.rindā (no kr): līgavu māsas: 2. Solveiga Ērmane, 3. Malvīne Kanniņa, 4. Dzidra Strēle (Rozīte), 5. Biruta Blūma, 6.
Viviana Līdere (Jansona) un 7. Mirdza Šneidere [Atšifrējums no Lidijas medenes atmiņu grāmatas, 116.lpp.]
No Astrīdas Mednes 2012.g. 9.novembra e-pasta vēstules Baibai Bērziņai:
“Kāzas bija 16. oktobrī 1948 g. Par cilvēkiem klāti:
Tu zini, ka blakām tavai mammiņai (Lūcijai Bērziņai) ir Valters (Mednis). Blakām Ausmai (Mednei) ir viņas tēvs Užāna kungs.
Tu arī zini, ka blakām tavam papam (Arvīdam Bērziņam) ir Lidija Medne. Blakām Elmāram Mednim , manam papam, ir Vilhelms Krēlis, Lidijas
paps. Un blakām Vilhelmam ir Lidijas mātes māsa, Elza Birze "Žukiņš" (pusmāsa).
Es domāju, ka tieši aiz Vilhelma ir Ruta Vilciņa (neesmu droša), bet varbūt tu varētu prasīt Rutai, vai viņa varētu izskaidrot, kurš ir kurš, jo es vairāk
diemžēl nezinu…”

Arvīda Bērziņa raksturojuma tulkojums angliski par viņa darbu Jaunciema papīrfabrikā,
rakstījis Jozef Sametz, Kelheim, 1948.g. 1.jūnijā, tulkojums apstiprināts 1948.g. 3.novembrī

19481103001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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Tulkojums angļu valodā Arvīda Bērziņa raksturojumam ko veicis Jozef Sametz, Kelheimā, Vācijā 1948.g. 1.jūnijā,
aprakstot Arvīda darbu un atbildību Jaunciema Papīra fabrikā un ieteicot viņu kā labu speciālistu fabriku iekšējā
grāmatvedībā. Tulkojumu no vācu valodas apstiprinājis zvērināts angļu valodas tulks, 1948.g. 3.novembrī.
Galvojums Lūcijas Bērziņas Latvijā pirktajai rakstāmmašīnai, izdots Pinebergā, 1948.g. 9.novembrī

19481109001a & b Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
Apliecība angļu un vācu valodā, ka Lūcijai Bērziņai pieder rakstāmmašīna Continental Nr R 242548, kuru viņa pirkusi
no firmas A. Lippert & Co., Rīgā 1938.gadā, izdota Pinebergā, 1948.g. 9.novembrī.
Piezīme: 1949.gadā emigrējot uz Austrāliju Lūcija un Arvīds Bērziņi rakstāmmašīnu paņēma līdz. Vēlāk, 1990.g.
pārceļoties uz “Straumēniem” Lielbritānijā viņi rakstāmmašīnu pārveda uz turieni, bet viņiem aizejot mūžībā dēls Guntis
to pārveda uz Rīgu un ap 2016.g. gadu nodeva Latvijas Universitātes bibliotēkai.
Paziņojums no militārās pārvaldes Pinebergā, ka Lūcija Bērziņa saņēmusi atļauju emigrēt uz Austrāliju,
rakstīts 1948.g. 11.novembrī

19481111001 Oriģinālais dokuments un fails nodots LNB.
1948.g. 11.novembrī rakstīts paziņojums Zemes apdrošināšanas iestādei (?) [Landesversicherungsanstalt] Lībekā no
militārās pārvaldes Pinebergā, ka pārvaldē nodarbinātā Lūcija Bērziņa saņēmusi atļauju emigrēt uz Austrāliju un drīzumā
Vāciju atstās.
Paziņojums no militārās pārvaldes Pinebergā, ka Arvīds Bērziņš saņēmis atļauju emigrēt uz Austrāliju,
rakstīts 1948.g. 11.novembrī

19481111002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Militārās pārvaldes 17 DPACCS vienības komandiera (Corbett?) apliecība ka pārvaldē nodarbinātais Arvīds Bērziņš ir
pieņemts emigrēšanai uz Austrāliju un drīz atstās Vāciju.
Paziņojums Lūcijai Bērziņai par darba izbeigšanos Baltijas Universitātē, rakstīts 1948.g. 12.novembrī

19481112001a, b & c Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
1948.g. 12.novembrī rakstīta vēstule (kopā ar “War economy” aploksni) Lūcijai Bērziņai paziņojot, ka skolotāju skaita
samazināšanas dēļ viņai darbs Baltijas Universitātē beidzas 1948.g. 31. decembrī. Aploksne kurai stūrī norādīts, ka tā ir
Lielbritānijas kara ekonomijas aploksne, kas jāatver vienā malā un jālieto atkārtoti.
No Gunta Bērziņa autobiogrāfijas (1.9. Ventorfa):
Braukšana uz Austrāliju nenotika momentā. Sākotnēji 1948.g. novembrī mūs pārcēla uz Ventorfas (Wentorf) nometni, savus 10 km uz austrumiem no
Hamburgas, kur nodzīvojām vairākus mēnešus, ieskaitot 1948/49.g. ziemu.

YMCA rekomendācija apliecinot Lūcijas Bērziņas skolotājas prasmes,
rakstīta YMCA - YWCA Horneburg-Neustadt Training Centre, 1948.g. 4.decembrī

19481204001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Rekomendācija apliecinot Lūcijas Bērziņas skolotājas prasmes, mācot angļu valodas skolotājus YMCA/YWCA kursos
Neustadt un Horneburg. Rekomendāciju rakstījis YMCA Britu zonas Apmācību departamenta Training Director B. J.
Radzins 1948.g. 4.decembrī.
Kursi: Neustadt – 1948.g. no 8. līdz 15.janvārim
1948.g. no 16. līdz 27.jūnijam
Horneburg – 1948.g. no 3. līdz 9.februārim
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Arvīda Bērziņa reģistrācijas apliecība pie Nodarbinātības biroja Pinebergā,
atzīmēta no 1949.g. 14.janvārā līdz nedēļai, kas sākas 21.februārī

19490114001a & c Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Reģistrācijas apliecība, kuru Arvīdam Bērziņam izsniedzis Elmshorn Nodarbinātības birojs (Arbeitsamt Elmshorn
Nebenstelle Pinneberg), kas aptver arī Pinebergu. Tajā ir vairākas atzīmes: pirmā ierakstīta 1949.g. 14.janvārī, tad ir pāris
spiedogu nedēļā, kas sākas 21.februārī. Dzīves vieta apzīmēta kā Pinneberg DP Camp.
Lūcijas Bērziņas reģistrācijas apliecība pie Nodarbinātības biroja Pinebergā,
atzīmēta 1949.g. 15.janvārī un nedēļā pēc tam

19490115001a-c Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Reģistrācijas apliecība, kuru Lūcijai Bērziņai izsniedzis Elmshorn Nodarbinātības birojs, kas aptver arī Pinebergu. Tajā ir
tikai dažas atzīmes: pirmā liekas ierakstīta 1949.g. 15.janvārī, tad ir pāris spiedogu nedēļā, kas sākas 17.janvārī.
Arvīdam Bērziņam izziņa par darbu Baltijas Universitātē, izdota Pinebergā, 1949.g. 3.februārī

19490203001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecinājums angļu valodā no BU rektora Prof. Dr. M. Eglīša un BU Ekonomikas un jurisprudences fakultātes dekāna
Prof. J. Kārkliņa, ka Arvīds Bērziņš bijis “Accounting and Cost accounting” lektors Baltijas Universitātes Ekonomikas
departamentā no 1947.g. 19.ovembra līdz 1948.g. 15.novembrim. Savu vietu viņš pēc paša vēlēšanās atstājis, lai izceļotu
uz Austrāliju. Izrakstīts Pinebergā, 1949.g. 3.februārī.
Apliecinājums, ka Arvīds Bērziņš strādājis kā BU lektors
un viņam piešķirts gada atvaļinājums sakarā ar emigrēšanu uz Austrāliju,
izdots Pinebergā, 1949.g. 5.februārī

19490205001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecinājums angļu valodā no Baltijas Universitātes rektora Prof. Dr. A. Raun un Ekonomikas un jurisprudences
fakultātes dekāna Prof. J. Kārkliņa, ka Arvīds Bērziņš ir strādājis kā lektors Baltijas Universitātes Ekonomikas un
jurisprudences fakultātes Ekonomikas departamentā kopš 1947.g. 11.decembra un saistībā ar emigrēšanu uz Austrāliju
viņam piešķir viena gada atvaļinājumu no 1949.g. 1.marta.
Apliecības Lūcijai Bērziņai no Baltijas Universitāte,
rakstītas Pinebergā 1949.g. 9.februārī

19490209001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
1949.g. 9.februārī rakstīta apliecība, ka Lūcija Bērziņa strādājusi ka docente (Associate Professor) angļu un amerikāņu
literatūrā Baltijas Universitātes Filoloģijas fakultātē kopš 1946.g. 29.maija. Lūcijai Bērziņai piešķirts viena gada “leave
of absence” no 1949.g. 1.martā sakarā ar viņas emigrāciju uz Austrāliju.
Parakstījuši BA rektors Prof. Dr. A.Raun un Filoloģijas fakultātes dekāns Asoc. Prof. Dr. V. Maciunas.

19490209002 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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1949.g. 9.februārī rakstīts dokuments apliecinot, ka Lūcija Bērziņa strādājusi ka docente (Associate Professor) Baltijas
Universitātes Filoloģijas fakultātē no 1946.g. 29.maija līdz 1949.g. 1.martam.
Apliecināts, ka Lūcija Bērziņa pati izvēlējās atstāt savu vietu sakarā ar viņas emigrāciju uz Austrāliju.
Parakstījuši BA rektors Prof. Dr. M. Eglītis un Filoloģijas fakultātes dekāns Asoc. Prof. Dr. V. Maciunas.
Apliecība Lūcijai Bērziņai, ka viņai nav infekciju, izdota Wentorf pie Hamburgas, 1949.g. 23.februārī

19490223001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Dokuments, kas apliecina, ka Lūcijai Bērziņai nav infekciju, izdots IRO Regional Processing Centre, Wentorf pie
Hamburgas, 1949.g. 23.februārī.
No šī dokuments, kas laikam bija vajadzīgs pirms atļāva izceļot, var secināt, ka Bērziņu ģimene ceļu uz Fallingbostel
tranzītnometni sāka februāra beigās, resp. pēc 23.februāra.
Kvīts no BU rektora Prof. M Eglīša, ka saņēmis pie Arvīda Bērziņa deponēto naudu, izdota 1949.g. 23.februārī

19490223002 Kvīts naudas saņemšanai Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Kvīts no Baltijas Universitātes rektora Prof. M. Eglīša, ka saņēmis DM 1000 kas esot bijusi deponēta pie Arvīda Bērziņa.
Bērziņu ģimenes ceļa sākums no tranzīta nometnes Fallingbosteles Vācijā 1949.g. februāra beigās,
domājams ap 25.februāri
No Gunta Bērziņa nepublicētas autobiogrāfijas:
Ventorfā nodzīvojām līdz apmēram 1949.g. februārim, kad mūs pārcēla uz Fallingbosteles (Bad Fallingbostel) nometni, kas bija tranzīta nometne pirms
došanās uz Itāliju un kāpšanu kuģī braucienam uz Austrāliju. No atmiņas šķiet, ka Fallingbostelē nodzīvojām dažas nedēļas un no nometnes nav
palikušas nekādas atmiņas.

19490225001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Pārsēžoties no smagās mašīnas uz vilcienu, iespējams, lai dotos uz Fallingbostel tranzīta nometni (Bad Fallingbostel)
1949.g. februārī. Stacija nav zināma.

19490225001_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Pie loga stāv Lūcija Bērziņa, pa kr. no viņas Baiba Bērziņa, pārējie nav atpazīstami.
Vilciens, iespējams, dodas uz Fallingbostel tranzīta nometni 1949.g. februārī. Stacija nav zināma.
Apliecība Bērziņu ģimenei, ka viņi ir ceļā uz Austrāliju, izdota Fallingbostel, 1949.g. 10.martā

19490310001 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Apliecība Arvīdam, Lūcijai, Guntim un Baibai Bērziņiem, kas apliecina, ka tā izsniegta pret reģistrācijas kartiņu sakarā
ar attiecīgā cilvēka emigrēšanu uz Austrāliju. Dokuments izdots 1949.g. 10.martā Fallingbosteles nometnē (vieta starp
Hamburgu un Hannoveri).
Ceļa zīme Bērziņu ģimenei no Fallingbostel uz Triesti, 1949.g. 10.martā

19490310002 Kartiņa ceļam uz Triesti Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
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Kartiņa izdota Fallingbosteles nometnē ar norādi, ka Bērziņš Arvids, Lucija, Guntis un Baiba (sic) ceļojums uz Triesti ir
nolikts uz 1949.g. 10. martu. Bagāžai esot jābūt apzīmētai ar vārdu un piederības valsti. 1949.g. 7. martā pl. 15.00
jāierodas virtuvē uz medicīnas pārbaudi. (Gunta piezīme: Izbraukšanas datums īsti nesaskan ar Gunta atmiņu. Viņš
atceras, ka vilciens izbrauca no rīta un pēc dienas un nakts brauciena bija Minhenē, dienu un nakti brauca cauri Alpiem
un Itālijas ziemeļiem (ap 3:00 no rīta piestāja Veronā, kur vietējie pasažieriem pārdeva apelsīnus) un pēdējās dienas rītā
ieradās Triestē, kas bija 15.marts. Tātad izbraukšana no Fallingbosteles bija 13.martā.
Bērziņu ģimenes ceļš ar vilcienu no Fallingbostel nometnes uz Triesti.

19490314001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Skats no vilciena loga Bērziņu ģimenei braucot caur Alpu kalniem gar Inas upes ieleju, starp Minheni un Insbruku,
1949.g. 14.martā.
Bērziņu ģimene Insbrukas stacijā, Austrijā, 1949.g. 14.martā

19490314002_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba, Lūcija un Guntis Bērziņi Insbrukas stacijā, Austrija, 1949.g. 14.martā, ceļā no Fallingbosteles nometnes uz Triesti.

19490314002_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Baiba un Guntis Bērziņi, Insbrukas stacijā, Austrija, 1949.g. 14.martā, ceļā no Fallingbostel nometnes uz Triesti.
Bērziņu ģimene ar kuģi Dundalk Bay izbrauc no Triestes 1949.g. 16.martā

19490316001a & b Fails nodots LNB. Avīžraksta kopija un tulkojums no itāļu valodas G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Apraksts 1949.g. 16.marta laikrakstā Il Corriere di Trieste par kuģa Dundalk Bay izbraukšanu no Triestes uz Austrāliju,
1949.g. 16.martā. Šo laikraksta kopiju Guntis un Laima Bērziņi atrada bibliotēkā Triestē 1999.g. 16.martā, kad viņi tur
aizbrauca atzīmējot 50 gadus, kopš Guntis izbrauca no Eiropas uz Austrāliju. Blakus ir kādā Rīgas tulkošanas aģentūrā
pasūtīts raksta tulkojums no itāļu valodas.
Lūcijas, Gunta un Baibas Bērziņu kartītes ceļojumam ar kuģi Dundalk Bay,
1949.g. 16.martā

19490316003_1a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Lūcijas Bērziņas kartīte ceļojumam ar kuģi Dundalk Bay, uz kura viņa uzkāpa 1949.g. 15.martā

19490316003_2a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Gunta Bērziņa kartīte ceļojumam ar kuģi Dundalk Bay, uz kura viņš uzkāpa 1949.g. 15.martā

19490316003_3a & b Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Baibas Bērziņas kartīte ceļojumam ar kuģi Dundalk Bay, uz kura viņa uzkāpa 1949.g. 15.martā
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Birka ceļojumam uz Austrāliju, 1949.g. 16.martā

19490316004 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
Viena no birkām, kas katram pasažierim bija izbraucot no Vācijas caur Triesti uz Austrāliju. Bērziņu ģimenei birkas bija
no nr. 746 līdz nr. 749. Tāpat kā agrākos laikos vergiem!
Informācija par Austrālijas imigrantu programmu un kuģa “Dundalk Bay” braucieniem,
kas 1949.g. 16.martā atstāja Triesti un Bērziņu ģimeni aizveda uz Austrāliju.
19490316005 Informācija par DPs un Dundalk Bay Fails nodots LNB. Informācija no grāmatas, kas ievietota
internetā. Informācija saglabāta Word failā.
Informācija no grāmatas Peter Plowman, Passenger ships to Aust and NZ 1945-1990: Emigrant Ships to Luxury Liners,
NSWU Press, 1992 p.92, par shēmu, kas “Displaced Persons” veda kā imigrantus no kara izpostītās Eiropas uz
Austrāliju ar kuģi Dundalk Bay, kas atstāja Triesti 1949.g. 16.martā. Dotas arī vadlīnijas par to, kā informācija par
atbraukušajiem cilvēkiem saglabāta Austrālijas Nacionālajos arhīvos un, kā to var atrast un izprast. Beigās ir apraksts par
kuģi Dundalk Bay, tā vēsturei un likteni, un šī ceļojuma pasažieru skaitu u.t.t.
Informācija ir sekojošā:
Function and purpose
This series consists of Migrant Selection Documents for Displaced Persons who travelled to Australia on the ship Dundalk Bay departing Trieste, Italy
on 16 March 1949.
Displaced Persons Scheme
At the end of the Second World War many thousands of people who had been brought to Germany from occupied countries to labour in German
industry were unable or unwilling to return to their homelands because of occupation by the army of the USSR (mainly Poland and the Baltic countries
- Latvia, Lithuania and Estonia - as well as Hungary, Czechoslovakia, Ukraine, etc.) These people came under the care of the International Refugee
Organization (IRO); they were screened, given the status of Displaced Person and housed in camps in Germany, Italy and Austria.
On 21 July 1947, the Commonwealth Government entered into an agreement with the IRO covering the resettlement of European Displaced Persons (or
'DP's, as they were commonly referred to) in Australia.
Under this agreement, the IRO undertook responsibility for provision of transport and the care of the Displaced Persons until their disembarkation in
Australia. The Commonwealth undertook selection in Europe and responsibility for reception in Australia, placement in employment and care after
arrival.
Eligibility for selection was initially based on standards of age, physical fitness and the ability to do manual work. At first, Australia was only interested
in accepting single Baltic people, however restrictions on nationality were relaxed as the scheme progressed. As Australia's annual quota increased the
Department of Immigration accepted other nationalities which included Czechoslovaks, Yugoslavs, Ukrainians, Hungarians and Poles.
On 29 April 1949, the scheme was extended to include all European nationals whose Displaced Person status was recognised by the IRO. (The IRO
constitution requires eight pages in which to list the conditions of eligibility.)
All applicants within the worker age limits under this scheme undertook to remain in the employment found for them by the Commonwealth for a
period of two years from the date of their arrival, and their continued residence in the Commonwealth was subject to their observing this undertaking.
At the end of this period, these migrants could be granted indefinite admission to the Commonwealth.
Migrants under this scheme were eligible to receive health and medical service benefits, sickness and unemployment benefit, maternity allowance and
child endowment.
To ensure suitable arrangements for the reception of the DPs and their absorption into the community, the Commonwealth set up Reception and
Training Centres principally at Bathurst and Greta in NSW, Bonegilla in Victoria, and Northam in WA .
At these centres the DPs were medically examined and x-rayed and interviewed individually to assess their employment potential. During their stay in
the Reception and Training Centres, usually about three or four weeks, they were given a course of instruction in utilitarian English and the Australian
way of life, and were paid a special social service benefit from which an amount was deducted towards the cost of their upkeep.
When the IRO wound up its activities in 1951, the Commonwealth agreed to receive those Displaced Persons already accepted for migration whose
passages had still to be arranged. This continued until 1954, bringing the total number of arrivals under this scheme to approximately 170,700.
Physical characteristics of records
The record for each person consists of two main documents:
1. A screening card which shows the Displaced Person's name, date of birth, sex, nationality, educational standard, fluency of languages, IRO
eligibility, address of relative in Australia, religion, particulars of dependents, civil offences, literary test, date of arrival at the Processing
Centre and from where, the reason for coming to the Centre, employment in the past and suggested employment, signed undertaking,
acceptance, and signature of Selection Officer.
2. The International Refugee Organisation Medical Examination Form includes the Displaced Person's name, date of birth, colour of eyes and
hair, weight, height, name of camp and location, place of birth, signature and a medical questionnaire including x-ray negative. A passport
size photograph is usually attached to this document.
Control of the Records
The records were transferred to the custody of the National Archives at various times and in various arrangements, with no uniform system of control. It
has therefore been necessary for the National Archives to impose one.
The correspondence records of the Department of the Immigration indicate that it was standard practice to refer to individual Displaced Persons by their
Nominal Roll number.
The ship's nominal roll is a list of all the passengers (that is, all the Displaced Persons) who were on board when the ship sailed from its port of
departure. The roll is assembled under various categorisations, firstly the camp from which the person came and secondly by family or marital status,
the names being arranged in an alphabetical sequence within each of these categories. (Each person is individually listed whether a single person
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travelling alone or a member of a family group travelling together.) When the list was finalised a simple sequential number was imposed against each
name, from beginning to end, and this number is the person's Nominal Roll number.
The National Archives has adopted this number as the essential control for these records, the Nominal Roll number being the 'control symbol' for each
entry in RecordSearch. Where a succession of persons listed constitute a family group the documents for each of those persons have been placed in one
folder. They constitute one record item and are represented by one entry in RecordSearch, the control symbol in this case being not a single number but
a range of numbers. For example, a Control Symbol of '112-116' indicates a family group of five people with nominal roll numbers 112, 113, 114, 115
and 116.) Names and dates of birth of each person appear in the Title for that entry.
It often happened that there were some vacancies at the last minute due to the selected persons being unable to travel for whatever reason, usually ill
health. These vacancies were filled by taking people from a pool of reserves. The Reserves were added to the end of the nominal roll and numbered in a
new sequence with an R prefix .
The sequence of numbers, together with the sequence of Reserves, for one voyage constitutes a series.
(Many copies of the normal roll were created and sent to the Department's Central office in Australia from where they were widely distributed to
government departments and agencies involved in the program. Copies can therefore now be found in the archives of various agencies as well as in the
records of the Department of Immigration itself. A copy of the nominal roll for this voyage of the Dundalk Bay is on file A434, 1949/3/5824).
The Ship and the Voyage
A vessel of just over 7,000 tons at launching, the Dundalk Bay was built in 1936 in Germany for the North German Lloyd shipping line. Originally
named Nurnberg she operated a cargo service with limited passenger capacity between Bremen and the West Coast of America. At the outbreak of the
war she was requisitioned by the German navy and served in various roles, ultimately as a depot ship in Copenhagen. At war's end the ship was seized
by the Allies as a war prize and used for a time by the Royal Navy.
In 1948 the ship was sold to a Belfast company which operated the Irish Bay Line and was renamed Dundalk Bay. When, shortly after, the owners
obtained a contract with the IRO to transport emigrants from Europe, the ship was rebuilt at Trieste, with very basic accommodation for over 1000
being provided in the former cargo areas.
Dundalk Bay made a total of eight voyages bringing Displaced Persons to Australia, though one of them was primarily to New Zealand, only a few
disembarking in Australia. The first five voyages, all in 1949, were from Trieste; thereafter her home port in Europe was switched to Naples.
In 1951 Dundalk Bay reverted to her former role as a cargo ship. Sold to a British company in 1953 she was re-named Westbay in 1957 and was finally
retired from service in 1962 being broken up for scrap at Hamburg Germany at the end of that year.
Dundalk Bay made this voyage under charter to the IRO to bring Displaced Persons to Australia, sailing from Trieste, Italy on 16 March 1949 with
1024 New Australians on board under the Displaced Persons Scheme. Dundalk Bay called at Fremantle where two passengers disembarked.
Passengers Nominal Roll Nos 657 and 658, Mrs M. Roigas and child, Kersti were landed at Fremantle for the child to be admitted to the Princess
Margaret Children's Hospital.
Dundalk Bay arrived in Sydney Saturday, 16 April 1949 with 1022 passengers. Five children were conveyed to the Prince Henry Hospital, Little Bay
suffering from measles and chickenpox. These children were No 88, Anna Hallela; No 129 Tonis Korvemaa; No 208 Slobadan Radojevic; No 835
Ingrid Reni and No 844 Viestrur Siniuks.
The remaining passengers proceeded by special trains to the Department of Immigration Reception and Training Centre, Bathurst
Sources
Year Book of the Commonwealth of Australia, No. 39, 1953 and No. 42, 1956
A434, 1950/3/5824
Peter Plowman, Passenger ships to Aust and NZ 1945-1990: Emigrant Ships to Luxury Liners, NSWU Press, 1992 p. 92

Lūcijas Bērziņas vēstule Elzai Bičkai Pinebergā,
rakstīta uz kuģa Dundalk Bay, Triestā, Itālijā, 1949.g. 16.martā
Oriģināls nodots Raiņa muzejam, kopija nav saglabāta (grūti salasāma)
16.3.1949
Triestā
Mīļā Elza,
Rakstu Tev vēl īsu vēstulīti no Triestas, jo te var vēstules nodot, cik grib – neviens neprasa, cik esi nodevis. Esam uz kuģa. Nekāda liela
komforta jau nav un es nezinu, kā tās 28 dienas te nodzīvos. Kuģis nav liels un ir bijušais karavīru transporta kuģis, kas tagad pārbūvēts. Viss ir tīrs un
jauns, bet ērtību nav nekādu. Ļoti vienkāršs. Ir kopējās guļamtelpas – vīrieši pa sevi, sievietes pa sevi. Man ar abiem bērniem ir kopā ar kādām 50 citām
sievietēm vienā telpā. Par laimi esam pēdējā rindā pie ārējās sienas, pie logiem. Arī tāda maliņa te ir brīva, kur koferus nolikt. Vienam bērnam man bija
gulta citur – tālāk nost, bet virs manis bija viena no Pinnebergas studentēm – tad apmainījāmies gultām un nu esam visi trīs kopā. Arvīds ir vēl lielākā
kopējā telpā, pašā kuģa dibenā (tur būs karsti). Kuģī brauc gandrīz tikai ģimenes – sievietes un bērni, jo viens vilciena transports bija ar piederīgiem –
tikai sievietes. Nezinu, kamdēļ tādā kuģī ir ieliktas, jo vētras laikā te ar tik daudz maziem bērniem būs šausmas.
Vakar vakarā deva ēst – bija garšīgas vakariņas, bet nebija daudz (tase buljona, kartupeļu biezenis ar corned beef un mixed pickles, gabals
baltmaizes un virsū ābols. Kuģis ir angļu un apkalpe ir angļu. Ēšana laikam nebūs pārāk bagātīga.
Vakardien pusstundas laikā mūs pārveda no vilciena uz kuģa. Ar vilcienu pieveda pie paša kuģa, bet osta atrodas pie pilsētas un tā mūs ar
vilcienu veda pa pilsētas ielām. Ļaudis stāvēja bariem gar ielas malām un mūs apbrīnoja. Mūs apsargāja visa vietējā policija un bez tam vēl angļu un
amerikāņu karaspēka vienības. Iespaids bija tāds, ka brauc starptautiski noziedznieki. Vilciens pieturēja ielas vidū, mums lika izkāpt un mantas nolikt
uz bruģa, tās paķēra nesēji, sakrāva ratos un veda uz kuģi, mūs pašus neiedomājami ātri sapulcināja vienā lielā ēkā, kur tikpat ātri pārbaudīja numurus
un atkal steidzināja uz kuģa. Pusstundu pēc ierašanās bijām uz kuģa. No visām pusēm mūs fotografēja un filmēja. Savā ziņā bija amizanti, ja nebūtu tik
skumji.
Šorīt ir atkal brīnišķīgi skaista diena. Vakardien bija migla. Stāvajos krastos kā kāda pasaku pilsēta izplētās Triesta. Jūŗa vizuļo un mirgo.
Patlaban ir plkst. 7 no rīta - kad brauksi vēl nezinām, itkā pēc pusdienām.
Nezinu, vai varēšu Tev no ceļa vēstules sūtīt, jo mēs it kā nekur neturēsim, kuģis ir motora kuģis un ogles neuzņem. To Tu tad jau redzēsi.
Kad Tu brauksi pa šo pašu ceļu, tad braucienam vilcienā paņem kādu lielāku trauku (vai nu biskvītu bundžu, vai kādu spaini, ko var vilcienā
pamest) līdz priekš ūdens. Es jau rakstīju, ka Itālijā ir jādzīvo bez ūdens un ja nevar nomazgāt šad un tad rokas, tad ir pavisam riebīgi. Daži igauņi bija
apgādājušies tādiem spaiņiem – tiem visu ceļu bija ūdens. Piepildīja tos Austrijas stacijās un tad turēja koridorā pie kupejas durvīm.
Ar rokas bagāžu nekādu grūtību nebija. Visgrūtākais bija Falingbostelē, jo tur kāds kilometrs bija jāstiepj līdz mašīnām. Šeit uz kuģa varēja
uznest, cik gribēja. Vilcienā gan ar daudzām pakām ir neērti, jo nav kur nolikt (sānos plaukti).
Pavasari neesam redzējuši. Visur ir auksts un pelēks. Ziemeļu Itālijā arī vēl pelēks viss. Redzēju vienu ziedošu mandeļu koku, citi esot
redzējuši pāris trūcīgu ķirsīšu – tas ir viss. Šogad nebūs lemts pavasari tik drīz redzēt. Arī tas laikam pieder pie luksusa un no tā ir jāatradinās. Visur
tiek uzsvērts, ka esam emigranti. Tiem arī laikam pavasars nav vajadzīgs.
Skatos patlaban pa logu – skats tomēr ir brīnišķīgs. Mazliet traucē policijas laiva, kas mūs nepārtraukti apsargāja un kas šaudās pa mierīgo
ūdeni lielā ātrumā.
Sveicini pazīstamos pineberģiešus. Uz Kanbēru aizraksti uz Vēliņa adresi vēstuli, lai ir mums priekšā. Uzraksti visus Pinnebergas jaunumus.
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Sveiciens Gunāram. Visu labu. Lūcija

Lūcijas Bērziņas vēstule Elzai Bičkai Pinebergā,
rakstīta uz kuģa Dundalk Bay, Triestā, Itālijā, 1949.g. 16.martā
ar turpinājumu ceļā uz Port-Saidu 19.martā
Oriģināls nodots Raiņa muzejam, kopija nav saglabāta (grūti salasāma)
16.3.1949
Triestā
Mīļā Elza,
Esam Triestā uz kuģa. Kuģis ir mazs – tikai 9,000 tonnu. Komforta nav nekāda. Kopējas lielas guļamtelpas – sievietēm atsevišķi un
vīriešiem atkal atsevišķi. Kuģis ir vācu zemūdeņu apgādes kuģis, kas pārbūvēts. Viss gan ir tīrs un pilnīgi jauns. Kuģis brauc pirmo reizi pēc pārbūves
un visa komanda ir jauna.
Mūsu ierašanās Triestā bija sensācija. Mūs apsargāja ļoti daudz policijas, gan vietējās, gan arī angļu un amerikāņu karavīri. Ar vilcienu mūs
pieveda pie paša kuģa, vilciens gāja gar jūras malu, vienā pusē osta, otrā bulvāri. Ļaudis bulvāru malās stāvēja bariem un apbrīnoja mūsu vilcienu.
Mūsu vilciens pieturēja ielas vidū, mums lika izkāpt, nolikt mantas uz bruģa. Nesēji paķēra mūsu mantas un nesa uz kuģa, tā kā pašiem nemaz nebija
jāpūlas, noorganizēts viss bija lieliski. Mūs pašus vēl ieveda muitas ēkas zālē, ātri pārbaudīja dokumentus un steidzināja uz kuģi. Pusstundas laikā pēc
mūsu ierašanās Triestā, mēs jau bijām uz kuģa. No visām pusēm mūs fotografēja un filmēja.
Pirmais iespaids no kuģa bija bēdīgs. Mēs bijām gaidījuši luksus tvaikoni un izrādījās emigrantu transporta kuģis. Arī kārtības sākumā bija
maz – ēdiena reizēs stundām jāgaida rindā.
19.3.1949
“Dundalk Bay”
Ceļā uz Port-Saidu
Mīļā Elza,
Nu jau pāris dienas kamēr esam uz kuģa un pie sava kuģīša esam pieraduši. Ir daudz labāk, nekā sākumā rādījās. Kuģis ir moderns un iet ļoti
ātri. Šūpo ļoti maz. Iespaids tāds, ka brauc vilcienā. Braucam patlaban pāri Vidusjūrai un baudām dzīvi. Brauciens ir brīnišķīgs, jūra ir kā spoguls – ļoti
zila un mierīga, saule spīd, bet pārāk nekarsē. Līdz vakardienai laiks bija vēss un mēs staigājām ziemas drēbēs – tagad kopš vakardienas ir silts un visi
staigā vasaras drēbēs. Nometām vienu gabalu pēc otra un šodien esam sauļošanās drēbēs. Ēst dod labi. Sākumā likās, ka būs par maz – bet ēdiens ir
koncentrēts un 3 x dienā ir svaiga gaļa. Kad es tagad domāju par gaļas bundžām – man jau paliek slikti. Baltmaizi cep uz kuģa – katru dienu svaiga.
Ēdiens ir garšīgi sagatavots. Dod arī augļus (ļoti gardi Itālijas āboli). Uz kuģa ir kantīne – tā ir IRO pārziņā un darbojas slikti. Līdz šim bija maz preču,
no “Port-Saidas” būšot vairāk. Kam laimējās, kantīnē varēja dabūt apelsīnus (20 gab. par 1 dolaru). Mēs vakardien apelsīnus dabūjām. Katram (arī
bērniem) deva 7 dolarus. Tos visi tagad cenšas izdot.
Mūsu aizbraukšana no Triestas bija interesanta. Bija mums par godu sanākuši visi augstākie Triestas virsnieki – angļi. Uz krasta bija militārs
orķestris (60 cilvēku), kas visu rītu spēlēja! Bija reportieri un fotogrāfi. Triestas komendants ar savām dāmām un citiem virsniekiem mūs pavadīja
ātrlaivā un mums māja. Kāds kaŗakuģis, kas stāvēja ostā, pāris reizes izšāva. Uz krasta, aiz policijas kordona stāvēja milzīgs Triestas iedzīvotāju bars,
kas noskatījās mūsu aizbraukšanā. Savā ziņā tā bija demonstrācija.
Kad izbraucām no Adriatijas jūras, tad uznāca maza vētra. Puse sieviešu saslima ar jūras slimību. Arī Baibuks vienreiz noziedoja jūŗai. Mēs
citi turējāmies. Vējš drīz norima un sākās jauks laiks.
Kuģa ļaudis ir angļi un ir simpātiski. Vispopulārākais ir gaŗš virsnieks, kas skaitās “security officer” un vienmēr taisa jokus. Baibu viņš
rausta aiz bantes, Arvīdam sit pa plecu. Viņš brauc uz jūŗas jau 20 gadu un tagad gaidot kaŗu – jo kaŗš viņam patīkot.
Laiks uz kuģa paiet patīkami. Gaidām ēdamās reizes un guļam. Apskatāmies arī jūŗu.
Pagaidām beigšu. Nākamo reizi no Ādenas.
Sirsnīgs sveiciens Gunāram. Sveicini citus pineberģiešus.
Visu mīļu un labu.
Mīļš sveiciens no mums visiem
Lūcija

Suecas kanālā
Informācija no Lūcijas Bērziņas 1949.g. 23.marta vēstules Elzai Bičkai:
Suecas kanāla kuģis iebrauc 20.marta ap plkst 15.00 un nostāv tur visu nakti. 21.martā kuģis izbrauc no kanāla un iebrauc Sarkanā jūrā; 23.martā kuģis
jau trešo dieni brauc pa Sarkano jūru bet vēl nav sasniegta Ādene.

19490320001 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Braucot caur Suecas kanālu dažas dienas pēc Triestes atstāšanas, ap 1949.g. 20.martu.
Lūcijas Bērziņas vēstule Elzai Bičkai Pinebergā,
rakstīta uz kuģa Dundalk Bay, ceļojot pa Sarkano jūru ceļā uz Ādeni, 1949.g. 23.martā
Oriģināls nodots Raiņa muzejam, kopija nav saglabāta (grūti salasāma)
Dundalk Bay
23.3.1949
Mīļā Elza,
Esam patlaban ceļā uz Ādenu, uz Sarkanās jūras. Vakardien iebraucām tropiskā joslā. Karstums jau ir liels, bet pagaidām vēl ir ciešams. Šis
laikam nav karstākais gada laiks. Mums izdeva dažādus rīkojumus, kā jāizturas. Obligāti jāstaigā ar apsegtu galvu. Sauļoties nedrīkst. Maz jādzer u.t.t.
Sēžam visu dienu augšā uz klāja zem brezentiem un baudām zilo Sarkano jūru. Augšā karstums tāds, kā mūsu jūrmalā jūlija dienās. Pūš vējiņš. Jūŗa ir
kā spogulis – arī kā mūsu jūŗa, tikai krāsa ir savādāka – vairāk zila. Lejā – guļamtelpās karstums gan ir ļoti liels. Mums ir gultas pie paša loga un
ventilatoŗa – un tomēr naktīs ir ļoti karsts. Baibuks mocas ar slāpēm – mums citiem dzert negribas. Ēdam apelsīnus, ko sapirkāmies Port-Saidā.
Port-Saidā bija pēdējā osta, kuŗā pieturējām. Stāvējām kādas 5 stundas. Tiklīdz mūsu kuģis piestāja netālu noostas, tā tūliņ no visām pusēm
lielā ātrumā steidzās arābu laivas ar precēm. Mūsu D.P. metās precēm virsū un neprātīgā steigā pirka visu ko, maksādami 3 un 4 kārtīgas cenas. Viens
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otrs ātri vien atbrīvojās no saviem dolāriem arābiem par lielu prieku. Arābi tirgojās ar ādas izstrādājumiem – lielas skaistas iepirkšanās somas, rokas
somas, skaistas kurpes. Mūsu cilvēki maksāja 7 dolāri par iepirkuma somiņu (cena esot 3 dolāri), 5 dol. par kurpēm (esot jāmaksā 2 dolāri). Sieviešu
kurpes bija skaistas baltas ādas kurpes, arī čūskādas kurpes, tad kurpes ar biezām gumijas zolēm. Arābi no savām laivām met striķus uz kuģa klāja, pa
tiem viņš uzvelk kurvjus; ja kādam kāda prece interesē, tad viņš tikmēr kliedz no augšas, rāda ar pirkstiem, skaidrojas vācu un angļu un itāliešu valodās,
kamēr arābs no apakšas preci ieliek grozā un uzsūta augšā. Tad ieliek naudu kurvī un nosūta to lejā. Arābi kliedza un bļaustījās savās laivās, mūsu
cilvēki atkal augšā – troksnis bija tāds, ka ausis bija jātur ciet. Bija arī laivas ar augļiem vien – apelsīni, zemes rieksti, banāni, kokosrieksti. Mēs PortSaidā pirkām mazāk par citiem: Guntim nopirkām zandales (1 dol.), 2 baltas cepure (1 dolārs). Bez tam iemainījām manu kostīma žaketi –izbalējušo –
pret vienu mazu rokas somiņu (ar ēģiptiešu zīmējumiem virsū). Somiņa ir Baibai un viņa ir ļoti lepna uz to. Arvīds sava vecā uzvalka žaketi iemainīja
pret 22 apelsīniem. Bikses arābs vairs neņēma – bet žaketi vēl paņēma. Pret sarkanām cigaretēm dabūjām vienu kastīti ar cukurotiem zemes riekstiem.
Tas nu bija viss. Ap plkst. 2 pēcpusdienā no Port-Saidas braucām projām. Kad kuģis jau taisījās aizbraukt, tad arābi uz beigām vienu otru arī piekrāpa.
Paņēma dolārus un preci pretī nesūtīja. Tā piekrāpa Medņu jauno pāri, paņēma vienu zīda blūzīti un vienu dolāru un aizbrauca, pretī nekā nedevuši.
Bija arī visādi starpgadījumi, daži žīdi uz mūsu kuģa pirka dzeramos no arābiem – bet izrādījās, ka pudelēs konjaka vietā bija ūdens. Tad žīdi no kuģa
sāka arābu laivām laist virsū ūdeni ar šļaukām. Arābi atkal pretī meta tukšās pudeles. Viens otrs, kas gadījās kautiņa vietas tuvumā, vēl šodien staigā ar
zilu aci – dabūjis pa to ar pudeli. Ar arābu precēm jābūt uzmanīgam, no kuģa izskatās preces ļoti skaistas, bet kad nopērk, tad izrādās ka tik labas
nemaz nav. Skaistām somām rokturi drīz nāk nost un iekšā izrādās ādas vietā papīrs.
Iebraucām Suecas kanālā ap plkst. 3 un abās pusēs tuksnesis, bēdīgs skats. Gar kanāla malu iet liela šoseja un vilciena sliedes. Pa to brauc
elegantas mašīnas, bet arābi, kas kājām velks pa šoseju, izskatās bēdīgi. Noplīsuši, netīri. Kad redz baltos uz kuģa, tad vicina dūrēm un taisa
nepieklājīgus žestus. Aizvēsturiskās buru laivās – tā saucamajos “auna plecos” (laivas ar plakanu priekšgalu) viņi brauc pa kanālu. Vakars bija ļoti vēss,
viņi tinās savos burnusos un sala. Viņi liekās ārkārtīgi nabadzīgi. Braucām gaŗām arī arābu sādžām: būdas taisītas no māliem, logu vietā mazi caurumi
sienas. Apkārt netīrība. Nekādu koku. Pretstatā šīm arābu sādžām redzamas lepnas balto “stacijas” gar kanāla malu. Labi celtas un koptas ēkas, apkārt
palmas, motori ūdens pumpēšanai.
Nakts te uznāk ļoti agri un ļoti pēkšņi. Ap plkst. 6 saule noriet un pēc 10 minūtēm ir tumšs.
Suecā nostāvējām visu nakti, bet no pilsētas nekā neredzējām – bija tumšs. No rīta iebraucām Sarkanā jūŗā. Sākumā iznāk braukt pa līci,
abās pusēs klinšaini krasti. Klintis ir pavisam kailas, nekādu zaļumu neredz. Sarkanā jūŗā pretī brauc daudz tvaikoņu – satiksme ir ļoti dzīva. Mēs
braucām ātri un daudziem kuģiem pabraucām garām.
Tagad jau trešo dienu braucam pa Sarkano jūru un ja nebūtu guļamtelpās tik liels karstums, tad būtu brīnišķīgi. Man braukšana ar kuģi ir tā
iepatikusies, ka domāju, ka būs žēl no kuģa šķirties. Garlaicīgi nav nemaz, dienas aiziet ļoti ātri. Ja cita darba nebūs, tad mēģināšu tikt uz kāda kuģa –
par stjuardesi. Viņas ļoti labi nopelnot. Divas te uz mūsu kuģa stāsta, ka viņas ir ļoti apmierinātas ar savu darbu. Viena pirms 3 mēnešiem jau ir
braukusi pa šo ceļu.
Pagaidām visu mīļu un labu.
Nākamo vēstuli varbūt varēšu pēc 4 vai 5 dienām nosūtīt
Lūcija

Bērziņu ģimene uz kuģa Dundalk Bay ceļā uz Austrāliju 1949.g. martā vai aprīlī
Ādene

19490323001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Ādene

19490400001_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Kr. pusē Guntis Bērziņš, pa labi nezināms zēns, uz kuģa Dundalk Bay, 1949.g. aprīlī

19490400001_3 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija, Baiba un Arvīds Bērziņi uz kuģa Dundalk Bay, 1949.g. aprīlī

19490400002_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija un Baiba Bērziņas

47

19490400006_2 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
No kr: Valters Mednis, Arvīds Bērziņš, Visvaldis Vilciņš, uz kuģa Dundalk Bay, 1949.g. aprīlī

19490400007_1 Fails nodots LNB No Birutas Vilciņas arhīva
No kr: Visvaldis un Biruta Vilciņi, Arvīds, Lūcija un Baiba Bērziņi, Lidija un Elmārs Medņi, Valters un Ausma Medņi,
uz kuģa Dundalk Bay, 1949.g. aprīlī
Bērziņu ģimene iebraucot Sidnejas ostā, Darling Harbour No. 13, Pyrmont, 1949.g. 16.aprīlī.

19490416001_4 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Sidnejas tilts

19490416002_1 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Lūcija, Baiba un Guntis Bērziņi uz kuģa, aiz viņiem Sidnejas panorāma.

19490416003_5 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Kuģis Dundalk Bay, Darling Harbour, Sidnejā, 1949.g. 16.aprīlī. Neviens nav atpazīts.

19490416003_6 Fails nodots LNB. Oriģināls G. Bērziņa personīgajā arhīvā.
Guntis un Lūcija Bērziņi pie kuģa Dundalk Bay
IRO atsauksme par Arvīda Bērziņa darbu uz kuģa, Sidnejā, 1949.g. 16.aprīlī

19490416004 Oriģinālais dokuments un fails nodoti LNB.
International Refugee Organisation (IRO) pavadošā ierēdņa Sidnejā 1949.g. 16.aprīlī izsniegts dokuments, ka uz kuģa
Dundalk Bay ceļā uz Austrāliju Arvīds Bērziņš bijis “voluntary dormitory leader” un darbu veicis teicami.

