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pbla un ltf pirmā oficiālā tikšanās 
francijā, abrenē 

1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā
Vairākām sabiedriskām organizācijām bija īpaša loma latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanā. to vidū – pasaules brīvo latviešu apvienība, latvijas tautas fronte, latvijas 
nacionālās neatkarības kustība. šo organizāciju politiskie lēmumi ietekmēja notikumu virzību 
trešās atmodas laikā, svarīgākie tika pieņemti pasaules brīvo latviešu apvienības, latvijas 
tautas frontes un latvijas nacionālās neatkarības kustības līderu kopējās apspriedēs.
šī publikācija piedāvā ieskatu pasaules brīvo latviešu apvienības protokolos, kas glabājas 
latvijas Valsts arhīva 2253. fondā.
Atslēgvārdi: latvijas Valsts arhīvs, pasaules brīvo latviešu apvienība (pbla), latvijas tautas 
fronte (ltf), atmoda, pbla valdes sēdes abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā protokols.

pasaules brīvo latviešu apvienības (pbla) politiskajai darbībai bija 
ievērojama nozīme gan latvijas valstiskās neatkarības idejas uzturēšanā 
trimdā, gan sadarbības veicināšanā ar latvijas tautas fronti (ltf) un latvijas 
nacionālas neatkarības kustību (lnnk). atsaucoties uz pbla ielūgumu, 
uz franciju, trimdas tautas augstskolu, 1989. gada maijā devās ltf 
delegācija – ltf Domes valdes priekšsēdētājs pēteris laķis, valdes locekļi – 
eduards berklavs, Jānis freimanis, Valdis šteins, domnieks arnolds klotiņš, 
ltf politiskās komitejas vadītājs Juris rozenvalds un vēl daži citi ltf 
aktīvisti.1 šī tikšanās uzskatāma par pirmo oficiālo pbla un ltf vadītāju 
plašāko tikšanos, kurai bija nozīmīga loma lr neatkarības atjaunošanas 
procesā. tieši tikšanās abrenē, pēc ltf oficiālo pārstāvju pārliecības, 
sagatavoja ltf politiskā kursa maiņu.2 taču, kā atzīst p. laķis, šī tikšanās 

vēsture
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tomēr bija vienas tautas divu atšķirīgu politiskās pieredzes veidotu pārstāvju 
tikšanās.3 ne vien emocionāli, bet racionāli politiski vērtējot, abrenes tikšanās 
sniedza impulsu 31. maija ltf Domes aicinājumam, kurā ltf Dome visās 
ltf grupās un nodaļās aicināja apspriest jautājumu par ltf iesaistīšanas 
cīņā par latvijas politisko un ekonomisko neatkarību, – tā par šo tikšanos 
rakstīja p. laķis. pbla valdes loceklis andris kadeģis savukārt norāda, ka 
pēc ltf, lnnk un pbla neformālās sastapšanās abrenē, francijā, abpusējas 
skepses daļējas pārvarēšanas un aptuvenas vienošanās par tālāku sadarbību, 
daži ltf pārstāvji atpakaļceļā uz rīgu, “kaut kur starp berlīni un Varšavu”, 
nolēma, ka ir laiks sākt atklātu cīņu par latvijas neatkarību. taču ir iespējams, 
ka tā ir vēlāk uzrakstīta fikcija. Viens otrs pbla pārstāvis atceras, ka ltf 
delegācijas vadītāji Jānis Dinēvičs un p. laķis līdz sanāksmes beigām cieši 
iestājās par “suverenitātes” statusu reformētas psrs sastāvā. pbla savukārt 
nolēma paplašināt informācijas biroja darbu minsterē un jūlijā aicināja 
Jāni riteni pārņemt biroja vadību. biroja pirmais uzdevums bija analizēt 
latvijas politisko kustību profilus, potenciālu un sadarbības apjomus, kā arī 
iespējamos pozitīvos un negatīvos efektus trimdas sabiedrībā.4 

šie zināmā mērā atšķirīgie vērtējumi par šo nozīmīgo tikšanos rosināja 
ielūkoties līdz šim nepublicētajos pbla protokolos, kas glabājas latvijas 
Valsts arhīva 2253. fondā. šogad paiet 20 gadu kopš tikšanās abrenē 1989. 
gada 13., 14., 17., 18. maijā. par atmodas laiku šajos gados izdoti atmiņu un 
dokumentu krājumi, pētījumi,5 taču joprojām detalizētai atmodas vēstures 
pētniecībai aktuāli ir publicēt svarīgākos, dažādas izcelsmes dokumentus. 
tas sakāms arī par pbla protokoliem. publicējam izvilkumu no pbla valdes 
sēdes protokola abrenē 1989. gada 13., 14., 17., 18. maijā. protokolā varam 
izsekot pbla valdes locekļu un ltf delegācijas pārstāvju viedokļiem par 
latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu. protokola publikācijā saglabātas 
stila īpatnības, izlaistas tematam neatbilstīgas vietas.
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protokols

pbla valdes sēde notiek latvijas tautas frontes, pasaules brīvo latviešu 
apvienības un latviešu tautas augstskolas abrene kopīgi rīkotā semināra 
laikā.

piedalās: pbla valdes priekšsēdis Dr. linards lukss;
pbla valdes priekšsēža vietnieks G. meierovics; 
pbla valdes locekļi: a. cipulis (lak ec)6, i. freimanis 

(lak ec), a. Ļauļa (laaJ)7, V. pavlovskis (ala)8, 
b. pinne (ala), J. ritenis (laaJ), G. siliņš (lnak)9 
un e. Voitkuns (laaJ).

Dažādu iemeslu dēļ nav varējuši piedalīties:
a. abakuks (lak ec), a. bērziņš (Dla)10, 
i. rupners un m. soikane-trapāne (ala). 

PBLA IP11 priekšsēde l. ruperte
pbla kf12 priekšsēdis t. bērziņš 
LBF13 pārvaldes priekšsēdis V. kārklis 
DV14 centrālās valdes priekšsēdis J. frišvalds 
lak ec prezidija vicepriekšsēdis J. muchks 
Zlcp15 valdes priekšsēde Z. blumberga-Vasariņa 
LNPL16 prezidija vicepriekšsēdis G. bērziņš 
ala valdes priekšsēža vietnieks u. klauss 
ltf Domes valdes priekšsēdētājs p. laķis
ltf pārstāvji J. freimanis un J. rozenvalds
lnnk vadītājs e. berklavs
LAP17 vadītājs J. Vidiņš
pbla sZi18 vadītāja m. sīmane
PBLA IB19 darbinieks a. balodis
Zlcp darba kopas vadītājs p. Vasariņš
ala ārējā informācijas biroja lietv. o. kalniņš
pbla ģenerālsekretāre t. krūmiņa u.c.

atklātās valdes sēdes daļās piedalās visi pbla valdes locekļi (atskaitot 13. 
maiju, kad vēl nav ieradušies b. pinne un V. pavlovskis), ip priekšsēde, kf 
priekšsēdis, lbf pārvaldes priekšsēdis un citi organizāciju pārstāvji un viesi. 
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slēgtās sēdes daļās piedalās tikai valdes locekļi, ģenerālsekretāre un vienā 
posmā lbf pārvaldes priekšsēdis.

Sestdien, 13. maijā
sēdi plkst. 20:30 atklāj un vada l. lukss, protokolē t. krūmiņa. Sēde ir 

atklāta.
l. lukss sveic sēdes dalībniekus un norāda, ka diemžēl valdes sēdes laiks 

būs ļoti ierobežots, jo latvijas tautas frontes (ltf) delegācija, arī Dr. J. Vidiņš, 
ir kavēti abrenē ierasties paredzētajā laikā. Divu pilnu darba dienu vietā 
valdes sēde notiks vairākos posmos. semināra, kā arī valdes sēdes oficiālā 
atklāšana pagaidām atlikta uz 14. maija pēcpusdienu.

lai valdei pietiktu laika izskatīt visus darba kārtībā paredzētos punktus, 
sēde jāuzsāk šovakar, kaut gan nav ieradušies b. pinne un V. pavlovskis. 
pirmais sēdes posms paredzēts centrālo organizāciju priekšsēžu, ip un 
kf ziņojumiem vai papildinājumi pie iepriekš izsūtītajiem rakstiskiem 
ziņojumiem.

Ziņojumi
1) pbla valdes priekšsēža ziņojums (rakstisks ziņojums pievienots 

protokolam).
l. lukss ziņo, ka:
[..]
– no J. rubeņa, m. plātes, i. Žukovska, D. Īvāna, V. šteina un m. cālītes 

sniegtās informācijas ir radies samērā nospiedošs iespaids par nākotnes 
izredzēm latvijā izvest cerētās reformas. neviena no ltf kongresā pieņemtām 
rezolūcijām līdz šim nav īstenojusies.

– lai sagatavotu iesniegumu eiropas Drošības un sadarbības konferenču 
dalībnieču valstu delegācijām par situāciju latvijā, pblai nepieciešama 
dokumentēta informācija. pēdējā laikā šāda informācija netiek pietiekoši 
saņemta.

– pba ir ierosinājusi katru gada ceturksni izdot kopēju aprakstu par 
situāciju baltijas valstīs. to izlietotu eiropas parlamenta delegāciju, eiropas 
ekonomiskās apvienības valstu un csce dalībnieču valstu informēšanai.

2) pbla valdes priekšsēža vietnieka ziņojums
G. meierovics ziņo, ka:
– vislielāko krīzi pagājušā gada beigās ir sagādājis pba informācijas biroja 
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vadītājs a. klimaitis, kas novirzījies no pba nospraustām vadlīnijām un sācis 
darboties ļoti patvaļīgi. latvijas tautas fronte (ltf) par savu pilnvaroto 
pārstāvi eiropas parlamentā ir izraudzījusi a. klimaiti, lai gan e. inkēnam 
gada sākumā paskaidrots, kāpēc trimdas latviešu organizācijām šāds 
izkārtojums nav pieņemams. eiropas parlamenta “baltic intergroup” locekļi 
(turpmāk baltiešu darba grupa) informēti par pba jaunajām attiecībām ar 
a. klimaiti, paskaidrojot atlaišanas pamatojumu. pie eiropas parlamenta 
uzsākta jaunu kontaktu meklēšana, jo četri no sešiem baltiešu darba grupas 
locekļiem nākošās vēlēšanās vairs nekandidēs.

– Daugavas Vanagu apvienība anglijā izkārtojusi trīs nedēļu garu G. meie-
rovica referātu ciklu latviešu centros, lai informētu sabiedrību par pbla 
darbību un sakariem ar nacionālpolitiski aktīvām grupām latvijā. šai laikā 
panākta laba sadarbība ar latviešu organizāciju pārstāvjiem anglijā.

– marta vidū Vašingtonā sasaukta pbla valdes minisēde, kurā cita starpā 
pārrunātas pbla turpmākas darbības prioritātes attiecībā uz tf atbalsta 
grupu dibināšanu ārzemēs.

– G. meierovics piedalījies ltf darbinieku un atbalstītāju sanāksmē no 
6. līdz 9. aprīlim Gananoque, kanādā, kur iepazinies ar ltf priekšsēdi 
D. Īvānu un citiem tf locekļiem. tf pārstāvju uzskati par turpmāko darbības 
gaitu latvijā ir bijuši dažādi, un tie izteikti ļoti piesardzīgi.

– u. Gravas iniciatīvā 21. aprīlī Ņujorkā ir notikusi preses konference ar 
ltf pārstāvju piedalīšanos. pbla konferenci ir atbalstījusi financiāli.

[..]
3.d) Zlcp ziņojums (rakstiskais ziņojums pievienots protokolam).
Z. blumberga-Vasariņa ziņo, ka:
– Zviedrijas latviešu centrālā padome no ārlietu ministrijas saņēmusi 

ziņu, ka praktisku lietu kārtošanai zviedru valdība rīgā un tallinā atvērs 
konsulāta filiāles. šo jautājumu ārlietu ministrija pārrunājusi ar ltf 
pārstāvjiem, kas tajā laikā bijuši stokholmā.

– tautas frontes delegācijām uz Zviedriju gandrīz vienmēr seko četru vīru 
komisija ar n. neilandu priekšgalā, kas izmanto tf uzsāktos sakarus pie 
zviedru valdības. šis process nav vēlams, bet nav iespējams to apstādināt.

[..]
3.e) lak ec ziņojums (rakstiskais ziņojums pievienots protokolam).
a. cipulis ziņo, ka:
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– 1988. g. minsterē notikusi eiropas baltiešu organizāciju sanāksme, kurā 
izstrādāti darbības plāni Hitlera/staļina pakta seku likvidēšanas akcijām 
1989. g.

– 1988. g. eiropas mērogā ir notikuši sekojošie pasākumi – kultūras dienas 
kastaņolā, eiropas vasaras skola abrenē un r. blaumaņa piemiņas plāksnes 
novietošana viņa nāves vietā somijā.

– š.g. 14./15. maijā notiek eiropas baltiešu organizāciju sanāksme londonā, 
kurā no latviešiem piedalās lak ec prezidija priekšsēdis J. ranka un lnpl 
priekšsēdis a abakuks.

– 23. augustā akciju izvešanai izveidota speciāla komiteja, kuru vada 
i. balodis un a. kadeģis. komitejas darbība koncentrēta divos virzienos 
1) pie rietumvācijas valdības un 2) 23. augustā bonnā, kur notiks baltiešu 
demonstrācijas un citas aktivitātes. baltiešu dienai bonnā nepieciešams pbla 
financiāls atbalsts.

– lak ec kopsēde (ar jauna prezidija un pbla locekļu ievēlēšanu) 
ir paredzēta š.g. 25./26. novembrī londonā. kopsēdes vēlais termiņš ir 
izskaidrojams ar to, ka Zlcp vēlēšanas šogad notiek vairāk nekā mēnesi 
vēlāk, nevis kā parasti. lak ec prezidijs cer, ka pbla savas vēlēšanas varēs 
izkārtot tā, lai jaunie pbla valdes locekļi eiropā tajās varētu piedalīties.

i. freimanis papildina a. cipuļa ziņojumu, norādot, ka 23. augusta 
rīcības komitejai no pbla ir jāsaņem vismaz Dm 6,000, lai sekmīgi izvestu 
paredzētās akcijas. lnpl priekšsēdis a. abakuks nav varējis uz sēdi ierasties 
darba apstākļu dēļ.

[..]

Svētdien, 14. maijā
sēdi atsāk 9:00. Šī sēdes daļa ir slēgta.

l. lukss ziņo, ka oficiālā semināra un sēdes atklāšana notiks, tiklīdz 
būs ieradušies tf pārstāvji un Dr. J. Vidiņš. Viņš lūdz sēdes tālāko vadību 
uzņemties G. meierovicam.

G. meierovics lūdz J. riteni un a. cipuli pierakstīt valdes lēmumus pēc 
pārrunātiem jautājumiem dienas kartībā.

G. meierovics aicina e. berklavu pastāstīt par ltf centieniem latvijā.
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e. berklavs saskata, ka tautas fronte ir radusies, “ne bez komunistiskās 
partijas piekrišanas”. partija to sekmējusi, lai padarītu neformālo organizāciju 
darbību sev pieņemamāku. partijas plāns nav sevišķi izdevies, jo tf sev 
piesaistījusi apmēram 200 000 locekļu, no kuriem lielākais vairums ir latvijas 
tautas patriotu. šie ļaudis no tf sagaida radikālu rīcību. tf valdes locekļu 
uzskati dažkārt ir ļoti atšķirīgi. Domstarpības galvenokārt izraisa jautājumi par 
pilsonības likumu, lpsr konstitūcijas maiņām un vēlēšanu likumprojektu.

attiecībā uz pilsoņu tiesību statusu tf politiskā komiteja ierosinājusi 
par latvijas pilsoņiem uzskatīt visus, kas šodien dzīvo latvijā. m. Vulfsons 
paskaidrojis, ka šāds atzinums radītu tautas frontei atbalstītājus arī no 
iebraucēju aprindām. lnnk turpretim atzīst, ka par latvijas republikas 
pilsoņiem uzskatāmi tie, kas 1940. g. 17. jūnijā bija latvijas pilsoņi un viņu 
tiešie pēcteči. abas puses beidzot ir vienojušās, ka pants par pilsonību 
pagaidām ir jāizņem no politiskās deklarācijas, kamēr nav panākta vienošanās 
par latvijas pilsoņa definīciju.

tf vadības vairākums domā, ka tautas frontei un neformālām 
organizācijām ir jāatbalsta tie deputātu kandidāti psrs tautas Deputātu 
kongresa vēlēšanās, kas nāk no partijas un vadības aprindām un reizē atbalsta 
arī tf. tādi esot i. Ķezbers, V. bresis un a. Čepānis. šim ieteikumam nav 
pievienojušās tf reģionālās nodaļas. kuldīgas tf nodaļa par savu kandidātu 
vienprātīgi izraudzījusi e. repši, bet Jēkabpils apgabalā par pretkandidātu 
V. bresim uzstādīts J. Dobelis. situācija ir tāda, ka tf kā organizācija veic 
vajadzīgu darbu, sevišķi tās reģionālās nodaļās, bet tf vadības sastāvs ir 
atmiekšķēts un liberalizēts.

seko jautājumi un e. berklava atbildes.
J. ritenis: ko lnnk darītu, ja šī organizācija tiktu slēgta?
e. berklavs: a. Gorbunovs ir ierosinājis radīt 40 cilvēku komisiju, kura līdz 

23. maijam izlems, vai lnnk ir tiesīga pastāvēt. komisijā nav ne juristu, ne 
politiķu, kas ir kompetenti spriest politiskā plāksnē par neatkarības kustības 
darbu. Ja komisija nolemtu lnnk slēgt, kustības biedriem būtu jāiestājas tf. 
tas šo organizāciju padarītu radikālāku.

J. ritenis: Vai starplaikā lnnk drīkstētu ielaisties tādās akcijās, kas varētu 
izsaukt represijas?

e. berklavs: esam pārliecināti, ka vardarbība nenotiks. lnnk ir ieguvusi 
tautas uzticību tāpēc, ka tā ir atklāti deklarējusi savu gala mērķi – brīvu un 
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neatkarīgu latvijas valsti. no šīs deklarācijas lnnk nevar atteikties. tomēr 
cenšamies, lai neizsauktu ekscesus, lai neizraisītu kādu speciālu stāvokli.

G. siliņš: Vai ir kāda organizācija, kas tautu sagatavo uz varbūtējām 
represijām?

e. berklavs: tādas programmas nav. neesmu optimists, bet dzīvoju 
pārliecībā, ka tuvākā laikā – kamēr Gorbačovam ir teikšana, nekas nenotiks.

a. cipulis: kā izvērtīsies latvijas augstākās padomes vēlēšanas?
e. berklavs: ir šaubas, vai ap vēlēšanas republiku līmenī šoruden notiks. 

maskava neesot tām gatava. starplaikā tf juristi mēģina uzlabot vēlēšanu 
likumprojektu, kas nepielaistu tādu iespēju, ka partija un komjaunatne 
uzstādītu un izvēlētu savus deputātus.

G. meierovics: ko tf pārstāvji vēlas panākt apmeklējumos ārzemēs?
e. berklavs: tf ir divi mērķi – popularizēt tf kustību un rast kontaktus ar 

brīvas pasaules valdībām. kontakti ir vēlami, bet tie varētu kļūt bīstami, ja tie 
pamudinātu vienu vai otru valdību domāt par atkāpšanos no inkorporācijas 
neatzīšanas.

J. ritenis: tf tieksme meklēt sakarus citās zemēs ir dabīga parādība. tik 
ilgi, kamēr tf var dabūt ielās 200 līdz 250 tūkstoši cilvēku, pasaulei nav 
šaubu, ka tf ir patreizējā “tautas balss”.

Z. blumberga-Vasariņa: tf pārstāvji pie valdību galvām ir jāved. Zviedru 
valdība labi saprot, ko vēlas trimdas latvieši un ko reprezentē tf darbinieki. 
nelaime ir tā, ka tf delegācijām vienmēr seko neilands u.c. Vai šī rīcība 
varētu būt apzināta?

e. berklavs: nedomāju, ka tf pārstāvji brauktu, lai sagatavotu ceļu 
neilandam un Ķezberam. pēdējie vienkārši izmanto situāciju.

i. freimanis: Vai režīms atbalsta latvijas tf sadarbību ar igauņu un 
lietuviešu tautas frontēm?

e. berklavs: nē.
o. kalniņš: kā Jūs raksturojat atmoDu? Vai lnnk ir iespējams atmodā 

izteikt savu viedokli?
e. berklavs: atmodai – cepuri nost! arī paDomJu Jaunatne ir 

pārvērtusies par tf laikrakstu, lai gan tā ir piesardzīgāka nekā atmoDa. 
literatŪra un māksla, kā arī lauku aVĪZe cenšas atbalstīt visu 
pozitīvo. partija līdz šim ir visagresīvāk uzbrukusi radio un televīzijai. 
“labvakar” programma ir pēdējā laikā tāpēc kļuvusi mazliet piesardzīgāka.
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i. freimanis: cik nopietni latvijas komunistiskā partijā notiek mēģinājumi 
pielāgoties Gorbačova līnijai?

e. berklavs: nekas nav redzami mainījies.
J. ritenis: Vai sveštautiešu ieplūšanu latvijā nebūtu iespējams ierobežot 

praktiskā veidā, izvairoties no teorētiskām debatēm? igauņi to ir panākuši, 
nepārdodot tiem, kas tikko ieceļojuši, pārtiku, drēbes u.t.t.

e. berklavs: latvijā ar praktiskiem rīcības soļiem pie mērķa nevaram tikt. 
igauņi ir saglabājuši lielāku patstāvību. Viņiem vadošos posteņos un sadzīves 
sfērās atrodas igauņi. latvijā tā nav.

a. cipulis: latvijā esot nodibināta organizācija – “latvija un latvieši 
pasaulē”.

e. berklavs: tādu organizāciju nezinu, bet tagad jau tās aug viena aiz 
otras. Dr. J. Vidiņš ir izstājies no H86 un nodibinājis partiju. pagaidām tai 
spēka nav.

e. Voitkuns: kuriem tf darbiniekiem maksā algu?
e. berklavs: tf priekšsēdētājam – 600 rubļu mēnesī; Domes atbildīgai 

sekretārei – 500 rubļu mēnesī; saimniecības jautājumu risinātājam – 400 rubļu 
mēnesī un arī dažādiem citiem darbiniekiem, kā, piemēram, tiem, kas strādā 
pie atmoDas. tf valdes locekļi nav atalgoti.

J. ritenis: no kurienes šī nauda nāk?
e. berklavs: no biedru naudām un ziedojumiem. pēdējā valdes sēde 

ziņots, ka tf kasē ir vairāk nekā 600 tūkstoš rubļu.
G. meierovics pasakās e. berklavam par sniegto informāciju un novēl 

Dieva palīgu turpmākā darbā.

seko 20 minūšu pārtraukums. ieradusies tf delegācija.
sēdi atsākot, notiek apsveicināšanās un tf delegācijas iepazīstināšana.
G. meierovics norāda, ka pbla sēdes turpinājumā tiks pārrunāta 

molotova/ribentropa pakta 50. gadadienas atzīmēšana. 

Šī sēdes daļa ir atklāta.
G. meierovics norāda, ka pasaules baltiešu apvienības (pba), kā arī 

pasaules brīvo latviešu apvienības galvenais mērķis ir atgūt brīvību un 
pašnoteikšanās tiesības baltijas valstīm. m/rt pakta 50. gadadienā baltieši 
vēlreiz atgādinās brīvajai pasaulei, ka baltijas valstu jautājums nav nokārtots. 
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baltieši sagatavos un iesniegs memorandu eiropas un citu zemju ārlietu 
ministrijām, norādot, ka 1939. g. 23. aug. m/r pakts, kas bija pamatā 1940. g. 
igaunijas, latvijas un lietuvas padomju okupācijai, ir starptautisks nozie-
gums, kura sekas nav likvidētas. 23. augustā bonnā notiks demonstrācijas un 
citas aktivitātes. par tām informēs a cipulis.

a. cipulis ziņo, ka 23. augusta aktivitātes notiek sadarbībā ar pbla, Vācijas 
latviešu centrālo padomi un Daugavas Vanagu organizāciju. pirmā akcija, 
kas uzsākta martā, ir skatkartīšu akcija. baltieši no visām pasaules malām ir 
aicināti nosūtīt Vācijas federatīvās republikas vadībai skatkartītes, pieprasot 
m/r pakta slepenā protokola lēmumu likvidēšanu. lck pārstāvji apmeklējuši 
visas Vfr parlamenta frakcijas un tās informējuši par baltiešu prasībām. 
parlamenta petīciju komisijai iesniegta prasība atzīt baltiešu tiesības uz 
pašnoteikšanos. cDu, csu un spD solījušas 1. septembra plenārsēde izskatīt 
baltiešu prasības. solījums ir “tīri simboliskā jomā”, jo katrs mēģinājums 
runāt par Vfr atbalstu baltijas tautu pašnoteikšanās jautājumā ir vienmēr 
ticis kategoriski noraidīts. 23. augustā bonnā notiks baltiešu demonstrācijas. 
tur vēlama arī tf un lnnk pārstāvju piedalīšanās. 

a. cipulis lūdz e. levitu pastāstīt par 23. augusta memorandu, kuru 
sagatavojuši jaunie latviešu juristi.

e. levits norāda, ka m/r pakta jautājumam ir trīs aspekti: juridiskais, 
politiskais un praktiskais. Juridiskais aspekts norāda, ka baltiešiem jāprasa 
paktu pasludināt no paša sākuma spēkā neesošu, jo pakts ir anulējies 1941. g. 
22. jūnijā. politiskais jautājums prasa, ko dotu šāda deklarātiska atziņa, kas 
norādītu uz to, ka m/r pakts novedis pie baltijas valstu teritorijas zaudēšanas? 
tas būtu politiski vēsturisks arguments, kas uzliktu spiedienu Vfr iestāties 
par baltijas valstu jautājumu. padomju savienību šāds atzinums iespaidotu 
minimāli. praktiski būtu jāpanāk, lai kāds no Vfr parlamentāriešiem 
uzprasītu ārlietu ministram Genšeram pareizo jautājumu. mēģinājumi ir 
bijuši jau 1980. un 1984. g., bet presē tie nav guvuši ievērību. iespējams tāpēc, 
ka jautājums nav bijis precīzi uzstādīts. politisku iemeslu dēļ parlaments 
nevar atzīt, ka m/r pakts ir bijis spēkā. atzīstot to, nozīmētu atzīt Hitlera 
politiku. tomēr ir iespējams, ka baltiešiem izdodas sameklēt vienu vai 
vairākus parlamentāriešus, kas būtu ar mieru šo lietu kustināt.

G. meierovics lūdz V. pavlovski ziņot par 23. augusta aktivitātēm asV.
V. pavlovskis ziņo, ka asV senāts pieņēmis baltiešu brīvības dienas 
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rezolūciju, kas aicina asV prezidentu pieprasīt padomju savienībai un abām 
Vācijām atsaukt m/r paktu. 

alas darbinieks m. Zvaners, kas pusi darba laika strādā pie asV ārlietu 
komisijas, ir informējis par m/r paktu un tā sekām. tuvākā laikā sagaidāms, 
ka senators Jesse Helms, ārlietu komisijas mazākuma partijas pārstāvju 
vadītājs, m/r pakta jautājumu pacels asV senātā.

pirms 23. augusta baltiešu delegācijas apmeklēs Vācijas konsulātus un 
iesniegs prasību atcelt m/r paktu. lai iegūtu preses uzmanību, pie dažiem 
konsulātiem notiks demonstrācijas.

ala ārējās informācijas birojs intensīvi nodarbosies ar asV laikrakstu, 
televīzijas un radio reportieru informēšanu.

ala atbalsta skatkartīšu akciju, ko ierosinājuši DV Vācijā.
ala atbalsta un atbalstīs lnnk rīkoto starptautisko konferenci 20./21. 

augustā rīgā.

par kanādas rosmēm ziņo G. siliņš:
lnak cenšas panākt paplašinātu baltiešu atbalsta grupas izveidošanu 

pie kanādas parlamenta. līdz šim tur darbojusies parlamentāriešu komisija, 
kas katru gadu parlamentā rīko baltiešu pieņemšanu. pieņemšanā kanādas 
valdības pārstāvis parasti atkārto valdības nostāju, ka tā neatzīst baltijas 
valstu iekļaušanu padomju savienībā.

lnak piedalās skatkartīšu akcijā un atbalsta lnnk rīkoto konferenci 
rīgā. Ja eventuāli izvirzītos vēl citi projekti no tf puses, tad arī tos lnak 
censtos atbalstīt.

par laaJ darbību ziņo a. Ļauļa:
arī austrālijas latvieši ir iesaistījušies skatkartīšu akcijā. 23. augustā 

notiks demonstrācija melburnā, bet 28. augustā kanberā (23. aug. austrālijas 
parlaments nav sesijā).

par baltiešu padomes austrālijā (bpa) sadarbību ar austrālijas parlamentu 
ziņo J. ritenis, bpa valdes loceklis.

J. ritenis norāda, ka bpa galvenais mērķis ir panākt austrālijas likum-
devēju labvēlīgu nostāju iepretīm baltijas tautām. reizi gadā kanberā notiek 
“baltiešu dienas”. baltiešu pārstāvji apmeklē ministru prezidentu, ārlietu 
ministriju un citus valdības pārstāvjus, lai pārrunātu baltiešu jautājumus un 
prasības. šogad bpa nolēmusi rīkot simpoziju, uz kuru aicināti piedalīties 
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baltijas valstu pārstāvji, austrālijas politiķi un zinātnieki. būtu vēlams, ka 
simpozijā, kas paredzēts novembra beigās, piedalītos arī pārstāvji no latvijas.

par 23. augusta aktivitātēm Zviedrijā ziņo Z. blumberga-Vasariņa:
Zlcp piedalās skatkartiņu akcijā. par citām akcijām tieši šajās dienās lems 

baltiešu apvienība eiropā, kas sanākusi uz sēdi londonā.

par tf nodomiem ziņo p. laķis, norādīdams, ka:
pirmkārt, tf sākot jau no dibināšanas pirmsākumiem jautājumu par m/

r paktu ir ievirzījusi oficiālu dokumentu līmenī. no 12. marta visās masu 
akcijās notiek prasība paktu anullēt.

otrkārt, 23. augustā ir paredzēts masu mītiņš un demonstrācijas. 
aktivitātes tiks saskaņotas ar lietuvu un igauniju.

treškārt, tf piedalās konferences sagatavošanā, kuras mērķis ir latvijas 
vēsturnieku un juristu fragmentāro informāciju apvienot vienā gala 
dokumentā.

e. berklavs piezīmē, ka lnnk masu akcijas atsevišķi nerīkos.
J. Vidiņš aizrāda, ka nav lietišķi runāt par pakta atsaukšanu, jo tas 

praktiski nekā nedotu. Darbība jāvada pakta seku likvidēšanas virzienā. H86 
savākusi vairāk nekā 70 000 parakstu dokumentam, kas pieprasa m/r seku 
likvidēšanu. šo dokumentu rietumos vajadzētu izmantot.

G. meierovics jautā p. laķim, vai padomju savienības vēsturnieki gatavojas 
norakstīt m/r paktu par “staļina noziegumu”. pēdējā laikā šādu viedokli 
paudušas rietumu avīzes.

p. laķis norāda, ka līdz šim padomju savienības vēsturnieki kritizējuši 
tikai staļina realizēto iekšpolitiku. tikai pusgadu atpakaļ ir sākuši parādīties 
pirmie mēģinājumi izvērtēt staļina ārpolitiku. attiecībā uz m/r paktu pirmais 
arguments, kas ilgi figurējis oficiālo vēsturnieku atziņā, ir bijis m/r pakta 
slepeno protokolu autentiskums, kas ticis apstrīdēts. ir pieļaujams, ka šis 
pakts tiks atzīts kā noziedzīgs. tajā pašā laikā ir jāņem vērā divi ļoti svarīgi 
apstākļi. Jautājums par šī pakta anulēšanu nekādu būtisku secinājumu 
neizsauktu. paktu atzītu par vēstures aktu. tad paceltos jautājums par citu 
datumu, kurā baltijas valstis tika iekļautas psrs. sāktos jautājumi par šo 
likumību. argumentācija, kas tiktu lietota, būtu: “vēsture paliek vēsture”, 
šodienas realitāte un politiskā situācija eiropā ir kas cits. tā ir domu gaita, 
kuru visbiežāk pauž vēsturnieki padomju savienībā.
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o. kalniņš jautā, vai 23. augustā rīgā būs divas konferences. Vienu rīkos 
lnnk, otru ltf? Vai tās tiks saskaņotas? ko tf plāno?

p. laķis paskaidro, ka ir plānota tikai viena konference, kurai tf vēlas 
maksimālo reprezentāciju. tieši šajās dienās tallinā notiek baltiešu asamblejs, 
kurā tiks precizēts šis jautājums. konferencē piedalīsies vēsturnieki, kas ir ar 
m/r pakta jautājumu nodarbojušies. tiem izsūtīti ielūgumi.

J. freimanis jautā, vai trimdas organizācijām būtu iespējams noskaidrot, 
kā nostājas pret m/r paktu austrumvācijas valdība? Vai ir cerības uz 
minimālu neitralitāti? Hitlera seku mantotājas ir abas Vācijas. ir arī jāatceras, 
ka jautājumi par m/r paktu noved pie Jaltas konferences, kurā staļins, Čerčils 
un rūzvelts izstrādāja pēckara stāvokli. latvijā nav šo konferenču precīza 
pieraksta. par latviju un igauniju nav neviena vārda. ir runāts par poliju. 
Vajadzētu noskaidrot juridiskos aspektus attiecībā uz Jaltas konferenci, jo tā 
ir, kas nosaka “status quo”, ne m/r pakts. kas attiecas uz to, ko darīt ar m/r 
paktu, tur visi esam vienās domās.

V. pavlovskis norāda, ka baltieši trimdā nav varējuši vienoties par Jaltas 
konferenci lietuviešu nostājas dēļ.

a. klotiņš saskata, ka galvenokārt jācenšas panākt, lai atbildīgās valdības 
paktu izsludina par spēkā neesošu no paša sākuma, kā to norādījis e. levits 
savā lekcijā. anulēšanas jēdziens ir kaut kas cits.

e. levits, atbildot uz J. freimaņa jautājumu, paskaidro, ka austrumvācijas 
oficiālais viedoklis ir, ka tai nav nekādu saistību ar vācu “Reich”. Visos 
jautājumos, arī iekšpolitikā, pēctecība netiek atzīta. no starptautisko 
tiesību viedokļa šī nostāja nav akceptējama. baltiešiem nevajadzētu atlaist 
austrumvāciju no atbildības.

J. ritenis secina, ka latvijas ciemiņi norādījuši, ka turpmākā darbībā 
jākoncentrējas uz m/r pakta seku likvidēšanu, bet tajā pašā laikā jāatceras, 
ka baltiešu stāvoklis nav saistīts tikai ar m/r paktu. ir jāķeras pie Jaltas 
jautājuma.

a. balodis paskaidro, ka p. laķis ir norādījis uz gluži to pašu viedokli, 
ko pakta jautājumā ir deklarējis a. Gorbunovs 26. aprīļa padomju Jaunatnē. 
tas ir: “ja paktu likvidētu, tas neko neizmainītu”. šim viedoklim nevaram 
pievienoties. Ja padomju savienība anulē vai uzskata paktu par spēkā 
neesošu, tad mums ir daudz lielākas tiesības apstrīdēt to stāvokli, kas pašreiz 
ir latvijā.
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J. ritenis norāda, ka tautu tiesības it kā balstās uz dažādām starptautisko 
tiesību normām. bet diemžēl nav tādas varas, kas spēj citus piespiest tās 
īstenot. Ja stāvoklis ir tāds, tad šai brīdī mēs no tiesībām pārejam uz politiku, 
un politikā viss ir stiepjams, kā arī pakļauts dažādo grupu spiedieniem un to 
rezultātiem. tātad jautājums ir: vai varam norādīt uz savām tiesībām un arī 
izdarīt vajadzīgo politisko spiedienu. bez tā nekas nenotiks.

e. levits norāda, ka starptautisko tiesību normām, tālākā nākotnē 
skatoties, ir politisks spēks. no m/r pakta neatkarājas baltijas valstu tiesības 
uz savu suverenitāti, bet tas dod papildus argumentāciju, ar kuru var uzturēt 
baltijas jautājumu dzīvu. tie, kas norāda uz realitātēm, kā piem. Gorbunovs, 
norāda tikai uz vienu daļu patiesības. proti, ja viens nozog otram grāmatu un 
patur to pie sevis, grāmata viņam ir – tā ir realitāte. bet, ja tas, kuram grāmata 
ir piederējusi, vienmēr un visur apgalvo, ka tā joprojām ir viņa grāmata un 
no savām tiesībām uz to neatsakās, tad izredzes ir to kaut kad dabūt atpakaļ. 
Ja turpretīm, viņš saka: “tā ir realitāte un es no grāmatas atsakos”, tad 
izredžu nav. baltiešu jautājums ir analogs. cits piemērs ir rietumvācija, kas 
arī neatsakās no savām tiesiskām pozīcijām un tiesībām uz apvienošanos. tā 
uztur šo jautājumu dzīvu. baltijas jautājums ir jāuztur starptautiskā apziņā. 
tur pielietojams m/r pakts.

e. berklavs ierosina latvijas un trimdas latviešiem pieņemt kopēju 
deklarāciju m/r pakta jautājumā.

G. siliņš norāda, ka kopēju deklarāciju izstrādās semināra politiska darba 
grupa savā sesijā.

seko pārtraukums līdz 17. maija pēcpusdienai. [..]

Trešdien, 17. maijā
sēdi atsāk 14:00. 
Šī sēdes daļa ir atklāta. sēdi vada G. meierovics, kas ierosina pieņemt 

sekojošu darba kārtību:
1) semināra politiskās nozares secinājumu analīze (a. balodis)
2) a. baloža izvērtējums par tf; G. bērziņa ziņojums par apstākļiem 

latvijā
3) minisēdes ieteikumu/ierosinājumu izvērtēšana:
a) pbla nostāja attiecībā uz tf un neformālām organizācijām;
b) palīdzības darba koordinācija uz latviju;
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c) pba darbība;
d) Dziesmu dienas 1992. g. [..]

1) semināra politiskās nozares secinājumu analīze
a. balodis ziņo, ka:
– m/r pakta seku likvidēšanas jautājumā ir bijuši dažādi viedokļi. 

rezultātā nolemts kopēju deklarāciju neizstrādāt. tf delegācija ir norādījusi, 
ka tā ir sasaistīta ar agrākiem lēmumiem, kas pieņemti tf Domē;

– par piemiņas dienām, kas kopēji atzīmējamas, minēti sekojoši datumi: 14. 
jūnijs, 11. un 18. novembris, kā arī 25. marts. arī šī ir bijusi mutiska vienošanās. 
tf ieteikumā pārrunāta no 1941. līdz 1953. g. represēto rehabilitēšana, kā arī 
vaininieku sodīšana;

– pārrunājot csce ietvaros rīkotās cilvēku tiesību konferences, konstatēts, 
ka vēlama latvijas pārstāvju piedalīšanās;

pārrunātas atmodas izplatīšanas iespējas. problēmas galvenokārt ir 
organizatoriskas dabas. runāts par informācijas apmaiņu un kādā veidā tas 
vislabāk izdarāms;

– alas un pbla pārstāvju nostāja attiecībā uz tf atbalsta grupām 
ir bijusi rezervēta. uz jautājumu, kāpēc tf uzskata atbalsta grupas par 
nepieciešamām, atbildēts: “tās dotu morālu un materiālu stimulu”. bez tam, 
ja tf latvijā aizliegtu darboties, atbalsta grupas rietumos darbu turpinātu. 
Diskusijas par šo tematu bijušas garas, bet par kopēju deklarāciju nav bijis 
iespējams vienoties;

– par tf pārstāvniecības izveidošanu Vašingtonā un pbla biroja atvēr-
šanu rīgā diskutēts bez konkrēta rezultāta. tf pārstāvniecība Vašingtonā 
būtu viegli izkārtojama, bet pbla biroja atvēršana rīgā būtu problemātiska.

[..]
politiskā darba grupā daudz diskutēts par jautājumu “neatkarība vai 

suverenitāte”. konstatēts, ka padomju interpretācijā šie nav identi jēdzieni. 
Vārds suverenitāte ņemts no padomju satversmes – konstitūcijas, kur runa ir 
par “suverēnu republiku savienību”. tf pārstāvji deklarējuši, ka tf mērķis 
nekad nav bijis izveidot federāciju , bet gan “atjaunot situāciju, kurā brīvi 
ievēlēts parlaments, kas tālāk noteiktu latvijas politiskās attīstības ceļu”. 
lnnk par gala mērķi uzskatījusi – brīvu un neatkarīgu un demokrātisku 
latvijas valsti. H86u viedoklis nav atšķīries no lnnk. Visi vienojušies, ka 
vārds “suverenitāte” ir “saduļķots”. [..]
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2) a. baloža izvērtējums par ltf; G. bērziņa ziņojums par apstākļiem 
latvijā

a. balodis saskata, ka:
– tf ir masu organizācija, kuras centrā galvenokārt darbojas konservatīvu 

uzskatu cilvēki. radikālo prasību pārstāvji nāk no lauku rajoniem un no tiem 
biedriem, kas sastāv lnnk.

– tf tiek runāts par: a)tiesisku valsti; b) privilēģiju likvidēšanu; c) tiesībām 
vietējiem iedzīvotājiem runāt līdz savas vides veidošanā un pārvaldīšanā; d) 
tiek runāts par demokrātiju, ar to tomēr saprotot – “komunismu ar cilvēcīgu 
seju”.

– tf rindās ir nacionālisti, kas prasa neatkarību latvijai. 30% ir kompartijas 
biedri un neiztrūkst tādi, kam sakari Valsts drošības komitejā.

– liela daļa tf vadības pieder pie tā sauktās padomju inteliģences, kas 
stagnācijas gados ir ieguvusi savu stāvokli un amatus un šodien tos nekādā 
ziņā negrib pazaudēt, tāpēc viņu nostāja ir piesardzīga.

– tf sākumā iecerēts apvienot visas tautības. iznākums ir savādāks – nelat-
viešu ir tikai 12%. lielākais vairums krievu pret tf ir izturējušies vienaldzīgi 
vai noraidoši. līdz ar to interfrontes rašanos var uzskatīt par nenovēršamu.

– partijas politika pret trimdiniekiem ārēji ir radikāli mainījusies, pie 
tam tas ir noticis tādā veidā, ka daudziem no mums radies iespaids, ka šīs 
pārvērtības it tf nopelns. trimdinieki ir “nolaiduši vairogu”. Visus tos, kas 
nāk no latvijas, trimda pieņem ar ārkārtīgu labestību. ir jāapzinās, ka viņu 
starpā nav tikai labi domājoši tautieši. VDk rūpīgi vāc un kolektē materiālus 
par to, ko tf šeit dara.

[..]
par saviem novērojumiem latvijā un trimdas darbības ieteikumiem ziņo 

G. bērziņš. Viņš domā, ka trimdas nacionālpolitiskā darbība, kas līdz šim 
bijusi aizsargāšanās pozīcijās, ir jāizved daudz agresīvākā veidā. par šādu soli 
viņš saskata pbla apsveikumu, kuru viņš nodevis 18. novembrī pie brīvības 
pieminekļa, kur pulcējušies no 20 000 līdz 30 000 cilvēku.

par situāciju latvijā G. bērziņš ziņo sekojošo:
– latvieši latvijā ir atguvuši savu pašcieņu. pašcieņa parādā ne tikai 

politiskā darbā, bet daudzos citos virzienos.
– politiskā darbībā pašreiz ir sasniegts tāds kā spēku līdzsvars. Vienā pusē 

stāv ltf, neformālās kustības ar lnnk priekšgalā, kā arī latviešu inteliģence, 
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bet otrā – interfronte. interfronte ir sevi nostādījusi pretim visai pārbūves 
kustībai. lai gan interfronte sagādā rūpes, daudzi to uzskata par pozitīvu 
tādēļ, ka tā krasi norāda, kāda ir opozīcija.

[..]
3.b) pbla nostāja attiecībā uz ltf un neformālām organizācijām
bez debatēm valde pieņem sekojošu rezolūciju:
“pbla ar lielu interesi vēro un seko ltf organizēšanai un darbībai latvijā 

un atbalsta visus ltf centienus, kas stiprina latviešu tautas stāvokli un veicina 
pilnīgas neatkarības atgūšanu latvijai. pbla atbalsta pasākumus, kas veido 
nacionālpolitisko sadarbību starp trimdu un latviju.

[..]
8. lēmumu apstiprināšana
atsākot sēdi, valde apstiprina un pieņem sekojošus lēmumus un 

ierosinājumus:

1. Nacionālpolitskā darbība uz Latviju
1a.) pbla valde formāli atbalsta pasaules brīvo latviešu apvienības/

latvijas tautas frontes/latviešu tautas augstskolas abrene kopēji rīkotā 
semināra darba grupu pieņemtās rezolūcijas: ekonomikas, kultūras un 
izglītības, kā arī politiskās sadarbības jautājumos. politiskās darba grupas 
ieteikumos ietilpst arī priekšlikums par 1939. gada 23. augusta Hitlera/staļina 
pakta seku anulēšanu.

1b.) pbla valde ar lielu interesi vēro un seko latvijas tautas frontes 
organizēšanai un darbībai latvijā un atbalsta ltf centienus, kas stiprina 
latviešu tautas stāvokli un veicina pilnīgas neatkarības atgūšanu latvijai. 
pbla atbalsta pasākumus, kas veido nacionālpolitisko sadarbību starp 
trimdu un latviju.

[..]
priekšsēža vietas izpildītājs:

/paraksts/ G. meierovics 
protokolētāja:

/paraksts/ t. krūmiņa
LVA, 2253. f., 1v. apr., 3. l., 64.–83. lp. Kopija.
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7 latviešu apvienība austrālijā un Jaunzēlandē.
8 amerikas latviešu apvienība.
9  latviešu nacionālā apvienība kanādā.

10 latviešu apvienība Dienvidamerikā.
11 pbla izglītības padome.
12 pbla kultūras fonds.
13 latvijas brīvības fonds.
14 Daugavas Vanagu centrālā valde.
15 Zviedrijas latviešu centrālā padome.
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Aija Kalnciema

das erste offizielle treffen des vereins freier letten 
der welt (pbla) und der volksfront lettlands (ltf) in 

frankreich, abrene, am 13., 14., 17. und 18. mai 1989

Die politische tätigkeit des Vereins freier letten der Welt (pbla) war von 
großer bedeutung für die aufrechterhaltung der idee von der staatlichen 
unabhängigkeit lettlands im exil sowie für die förderung der kooperation 
dieser organisation mit der Volksfront lettlands (ltf) und mit der bewegung 
für die nationale unabhängigkeit lettlands (lnnk). Der einladung 
der pbla folgend, begab sich eine Delegation der ltf im mai 1989 nach 
frankreich – zur Volkshochschule der exilletten in frankreich. im bestand 
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dieser Delegation waren: Vorsitzender des Vorstandes des rates der ltf 
pēteris laķis, mitglieder des Vorstandes: eduards berklavs, Jānis freimanis, 
Valdis šteins, mitglied des rates arnolds klotiņš, leiter der politischen 
kommission der ltf Juris rozenvalds und noch einige funktionäre der ltf. 
Dieses treffen gilt als die erste offizielle Zusammenkunft zahlreicher leiter 
der pbla und der ltf, die äußerst wichtig für die Wiederherstellung der 
unabhängigkeit lettlands war. Der meinung der offiziellen Vertreter der ltf 
nach, leitete das treffen in abrene die Änderung des politischen kursus der 
ltf ein. Gleichzeitig aber wurde diese Veranstaltung von p. laķis als eine 
begegnung der Vertreter eines und desselben Volkes, deren leben jedoch 
von zwei unterschiedlichen politischen erfahrungen geprägt worden war, 
bezeichnet. nicht nur emotionell, sondern auch rationell betrachtet, kann 
man sagen, dass die beim treffen in abrene gewonnenen erkenntnisse den 
rat der ltf veranlasste, am 31. mai alle Gruppen und abteilungen der ltf 
aufzufordern, die frage zur einschaltung der ltf in den kampf für die 
politische und wirtschaftliche unabhängigkeit lettlands zu erörtern.

protokolle der pbla, die sich im bestand nr. 2253 des staatarchivs 
lettlands befinden, lassen einsicht in die ereignisse nehmen, die sich vor 
20 Jahren abspielten. im laufe dieser Jahre sind zahlreiche sammlungen 
von Dokumenten und memoiren sowie abhandlungen über die Zeit des 
zweiten nationalen erwachens veröffentlicht worden. es ist jedoch immer 
noch wichtig, für eine genaue erforschung der Geschichte des erwachens 
die bedeutendsten Dokumente verschiedenster art herauszugeben. Dies gilt 
auch für die protokolle der pbla. im rahmen dieses beitrags wird ein auszug 
aus dem protokoll der pbla-sitzung in abrene am 13., 14., 17. und 18. mai 
publiziert. Das protokoll macht die meinungen der pbla-mitglieder und 
der Vertreter der ltf-Delegation über die Zurückeroberung der staatlichen 
unabhängigkeit lettlands deutlich.

Schlüsselwörter: staatliches archiv lettlands, Verein freier letten der Welt, 
Volksfront lettland, erwachen, sitzungsprotokoll des rates der pbla in 
abrene am 13., 14., 17. und 18. mai 1989.
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