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Par intere·santam
hipotēzēm
un zinatnis:kiem min ējumi em, kā
radusies dzīvība uz zemes un citam ·planētām, sava
gr a matā
stāsta fiz i,kas u:n mate ma.tikas zi·
natņu doktors Ļ evs Muhins. Viņ š
ir laboratorijas vadHajs PSRS
ZA Kosmisko .pētījumu i nstitütā,
nodarbojas ar dažādiem teorētis·
kiem un eksperimentaliem uzdevumiem . kas saiStiti ar dzīvības
tzcelšanās problēmam. Sī ir
Ļ.
Muhi.n a pirma populari zinātnis
kā gramata . Nodaļā
<<Arpuszemes saprats>> autors ra'ksta:
Pilnīgi
iespējams,
ka vēl mūsu
paaudzes laikā izd osies atminē! mīižīgo
miklv - vai mēs esam vientup Vi .~u
mā ? Cer ēs im, ka jau tuvākaj ā la1!..a izdosies atrisin ā t arī otru li e lu probl ē .
mu dzīv iis metēr ija s ra š anos.
~o
problēmu fllrisinašana būs cilveka ģč
nija triumfs!

6EPE30BCKHA M. 60f JIIO·
6HT AMEPMKY. M., 1980.

Gramatas autors - pa.zistamais poļu publi-cists .Maksimili·
a:ns Berezovskis, kurš dzīvo un
strada Amerikā . G rā ma.ta stasta

par

amerikaņ u dzīves veidu , par
jautājumi e m , kas satrauc jaunatni, pa.r dziļo dv ē sel e s krīzi, ko

pardzīvo Amerrkas
bur ž uāz i skā
sabiedrība. So gram atu var izl a.sīt ar interesi,
jo daud zkārt
apmkstītajām tēmā m Berezovskis
atra.dīs sav u pieeju.
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- Ļ oti grüti a:tzīties pašam
sev· savos maldos, · atzīties, ka
dz]ves gadi <pavadīti bezmērķīgi.
Bet kāda viegluma sajüta pār
ņem, ka·d atrodi sevī tik da udz
vīr iš ķibas, lai to izdarītu tā
par savu sarežģī.to, m a ldīš a nās
un patiesibas m ek l ēj umu pilno
dzWes ceju raksta grāmatas au- ·
tors J a uni·šķis. Ģimenē audz tnā
šana notika reliģ!skā garā, vēlāk
viņš kļuva •p ar mūku . Dzī ve pār
liecinaja autoru par to, ka cilvēka īstā laime ir d ar.bā, aiktīvā
dz1ves p ozīcijā . Stāstot par savu
!likteni B. Jaunišķis vēlējies, lai
cilv ēk i

neatkārtotu viņ a kļüdas,
lĪ!dzi reliģ isk os

lai nenestu . sev
aiz,p riedumus.
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