


Jūs jautāsit, ko mēs latviešu sociālde- 
mokrāti trimdā darām Latvijas atbrī- 
vošanas labā. 

Mēs darām visu iespējamo.

“
“Brīvība” (1955)



Cerēsim, ka “Brīvības” pirmais numurs, 
latviešu interešu dēļ, būs arī pēdējais!“

“Tālos Krastos” (1948)



Pārlasot “Brīvību”, rodas kopiespaids, 
ka latviešu sociāldemokrāti rok pārāk 
dziļu norobežošanās grāvi pret mūsu 
emigrācijas vairākumu.
“

J. Gr., “Latvju Ziņas” (1948)



Žurnāls konsekventi nostājas pret 
diktatūrām. Simpātiski. Bet nav star- 
pības starp šī žurnāla un diktatūras 
metodēm.
“

Dz. Sodums, “Ceļa Zīmes” (1949)



Būtu liels ieguvums, ja žurnāls “Brīvī- 
ba”, atbrīvots no partijas šaurā loka, 
varētu būt draudzīgs līdzcīnītājs un 
reizē arī šī žurnāla vadītāji, grūtā cīņā 
par mūsu visu augstāko mērķi – 
Latvijas brīvību.

“
A. Bērziņš, “Latvju Vārds” (1949)



…par žurnāla toni un laiku, kurā tas 
parādījies, var būt dažādās domās. 
Varbūt, ka tagadējos grūtos un posta 
pilnos laikos nevajadzēja tika asā tonī 
rakstīt. Viss žurnālā teiktais ir tomēr 
patiesība. 

“
V. Bastjānis, “Latvju Ziņas” (1949)



Žurnāla nosaukums “Brīvība” – attais- 
no sevi vienīgi ar to, ka tā izdevēji 
atļāvušies sev pilnīgu brīvību melot 
un izdarīt viltojumus. 
“

P. Stecenko, “Par Atgriešanos Dzimtenē” (1956)



“Brīvības” paustajām idejām, nostājai, 
viedoklim var piekrist un var nepiek- 
rist, apstrīdēt un uzticēties, taču 
neapšaubāmi “Brīvība” ir viens no 
svarīgākajiem izdevumiem latviešu 
trimdā, kurai ir vēsturiska nozīme gan 
trimdas preses veidošanā, gan tradī- 
ciju turpināšanā.

“
S. Griķe, “Brīvība” (1997)
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