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Vēl lielāka rosība informācijas darbā sākās, kad jaunā IB vadību Minsterē 1980.gadā uzņēmās Jūlijs Kadelis, 

kas iepriekš bija darbojies kā PBLA valdes loceklis, pildot speciālus informācijas darba uzdevumus. Pa EDSA 

(Eiropas drošības un sadarbības apspriede) izvērtēšanas laiku Madridē Kadelis ar mūsu Dienvidamerikas 

spāniski runājošo palīgpersonālu vadīja PBLA biroju Madridē. Kadeļa režijā, 70 trimdas latviešiem 

līdzdarbojoties, pasaule varēja skatīt, kā par Latvijas brīvību uz Padomju Savienības karoga lija mācītāja Ķirsona 

asinis. 

Pēc šī labā sākuma, piecus gadus PBLA darbā dedzīgi strādājot, Kadelis panāca, ka Rietumu pasaule ar latviešu 
tautas traģēdiju sāka nodarboties nevis kā ar noklusējamu neērtību, bet kā ar dzīves problēmu, kas prasa pēc 
risinājuma. Tas tika panākts, izdarot divas lietas: 1) padarot Latvijas jautājumu aktuālu, atklājot pašreizējus, 
patlaban notiekošus okupētās Latvijas dzīves faktus, kurus aprakstīt bija ieinteresēta Rietumu prese, 2) iegūstot 
Rietumu preses uzticību un panākot atzītas preses aģentūras stāvokli PBLA informācijas birojam. 

Sevišķi jāuzsver, ka biroja darbā Kadeļa laikā negadījās kļūdas, jo viņš ziņoja tikai to, kas bija nepārprotami 

apstiprināts. Arī viņa ziņu vākšanas metode neprasīja liekus cilvēku pārbaudījumus vai upurus. Lai rastos 
žurnālisti, kas iegūtās ziņas padarītu dzīvas, birojs meklēja kontaktus ar izciliem žurnālistiem, pēc tam veidojot 
viņus par iejūtīgiem Baltijas likteņu sapratējiem un izgaismotājiem. 
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Baltiešu brīvības un miera kuģa (BBMK) saistītas personas ir veidojušas karjeras neatkarīgā Latvijā, un vairāki ir jau 

viņsaulē. Negaidītā un neizskaidrotā nāvē neilgi pēc šiem notikumiem mira gan Pasaules brīvo latviešu apvienības 

Informācijas biroja vadītājs Jūlijs Kadelis, kuram es biju palīdzējis ar materiālu sagatavošanu Baltiešu 

tribunālam Kopenhāgenā, 
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Vācijā čakli strādāja LNK jau minētā “GA” (Gaismas Akcija) atbalsta grupa piecu cilvēku sastāvā: Pāvils un Rita Brūveri, 

Paulis Kļaviņš, Ojārs Gobiņš un Jūlijs Kadelis – PBLA informācijas biroja vadītājs.  Viņi sarūpēja mūsu lūgtos tehniskos 

materiālus: speciālo foto-kino tehniku, filmas, u.c., kā arī mūs regulāri apgādāja ar aktuālu informāciju.  Tas bija 

nenovērtējams atbalsts.Viņi arī atsūtīja vairākus spiedogu tekstus uzsaukumiem ar ļoti aktuālu saturu, ar kuriem mēs vairākas 

reizes gadā sagatavojām tūkstošiem skrejlapu un tad vēlu vakaros sametām vairāku Latvijas pilsētu daudzu namu 

pastkastītēs.  Citas kampaņveidīgi izsūtījām pa iepriekš savāktām adresēm.  Tagad, kad konkrēti datumi no atmiņas jau 

pagaisuši, labs palīgs ir kāds oficiāls dokuments – LPSR Augstākās tiesas spriedums, tajā čekisti ir reģistrējuši lielu daļu 

mūsu akciju, to datumus un pilsētas, pat desmitiem savu ziņotāju vārdus, kuri arī saņēmuši mūsu “pastu”.  
 

Augustdorfas Latviešu Ģimnāzijas 
IX izlaidums 

Baltiešu brīvības un miera kuģis Stokholmas ostā pirms izbraukšanas. Foto Gunārs 

Nāgels. 
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