


Tāpat kā citas mūsu gara dzīves noza- 
res, arī latvju skaņu māksla trimdā 
pamazām sakuplojusi jau tiktāl, ka ar 
tās vispārīgu atreferēšanu vispārīgā 
periodikā vairs nepietiek. Ir lietas, kas 
prasa plašāku, mērķtiecīgu dokumen- 
tāciju vienkopus.

“
“Latvju Mūzika”, Nr.1 (1968)



...pāris sarunās ar profesionāliem lat- 
viešu mūziķiem izrādījās, ka neviens 
par šo izdevumu nekā nezina. Padom- 
ju Savienībā valdība žēlojas, ka mūzi- 
ķi nelasot Pravdu, mums brīvībā nela- 
sa paši savu žurnālu. Apburts stāvok- 
lis!

“
I. Sakss, “Jaunā Gaita” (1970)



Būtu tiešām svētīgi, ka tieši kritiskā 
plāksnē žurnāls kļūtu agresīvāks, zi- 
not, ka tā rindās nekas netiek sponso- 
rēts, zinot, ka to lasa cilvēki, kam vis- 
vairāk interesē latviešu mūzikas lī- 
menis.

“
A. Jērums, “Ceļa Zīmes” (1970)



Skaists, gaumīgs, patīkams izdevums, 
labs iekārtojums, apdare. Vērtīgi raks- 
ti par mūziķiem, dziedoņiem, jubile- 
jas, nekrologi par mūžībā aizgājušiem 
dziesmu un mūzikas draugiem.

“
“Čikāgas Ziņas” (1987)



Ar interesi pārlapojot un palasot šo 
izdevumu, jāatzīst, ka mūziķi šai ziņā 
tālu tikuši, — pat priekšā pašai Preses 
biedrībai un citām profesijām. Ne 
velti šo izdevumu recenzē pat okupē- 
tās Latvijas žurnāls “Māksla”, pie tam 
visai labvēlīgi.

“
“Čikāgas Ziņas” (1987)



Diemžēl lielai daļai svešumā mītošo 
latviešu aizspriedumu nasta pret Pa- 
domju Latviju vēl ir tik liela, ka vis- 
iedarbīgāko un visdabiskāko līdzekli 
pret asimilācijas ofensīvu — ciešāku 
sadarbību ar dzimtenē ritošajiem 
nacionālās kultūras attīstības proce- 
siem — vēl joprojām nepieņem.

“
A. Darkevics, “Māksla” (1987)



Īstenībā nav mūzikāla temata, kam 
“Latvju Mūzikā” kāds autors nebūtu 
pieskāries.“

K. Lesiņš, “Universitas” (1988)



Šis īsteni ir vienīgais izdevums pasau- 
lē, kas tik plaši un vispusīgi dokumen- 
tē un izvērtē Latvijā un ārvalstīs dzīvo- 
jošo tautiešu būtiskākos mūzikas dzī- 
ves notikumus.

“
A. Bomiks, “Brīvā Latvija” (2004)
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