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G.ramatas 
draudzības apvarsņ1 

Sagaidot PSRS nodibināšanas 
GO . gadadienu, mūsu zemes iz
dcvni ecibas 1;1 idušas k\ajā dau
dzas da.iļlit C' ra!. Oras grāmatas, kas 
, · e ltītas šim icverojamajam no
li kumam. 

<<Rokas spiediens>>, Rīgā, Lies
ma, 1982. 

<<Sī grāmata izaugusi no mūsu 
dienām un no vēstures. Tai ir 
plašuma un dziļuma dimensi
jas. Tā atnākusi pa daudziem 
ceļiem, pār kuriem plešas drau
dzības apvārsnis, kas ietvents 
četros burtos - PSRS >> tā krā
jumu priekšvārdā raksturo A . 
Vējāns. Saturs i zkārtots četrās 
daļās. Pirmajā - latviešu rakst
nieku dzejoļi. kas veltīti mūsu 
Dzimtenei un PSRS tautu drau
dzībai. Otrajā - dažādu PSRS 
tautu dzej ni eku velitījumi Pa
domju Latv ijai. Trešajā. daļā ie
vietoti veltījumu dzejoli atseviš
ķiem cilvēkiem. Ce.turtā daļa ie
pazīstina ar īsiem tēlojumiem, 
aprakstiem un apcerējumiem prc
zā .. 

«CyJJ.~>6oiO cliRJaHbl OJJ.HOih>, Mo
CKBa, CoseTCKaR Poccun, 1982. 

Sajā krājumā ievietoti aprak
sti pa r piecpadsmit savienoto re-

publiku ievērojamiem cilvēkiem. 
Par savu tautu pārstāvjiem stā s· 
ta Cing izs Aitmatovs , Sergeis 
Borozdins, Vitauts Petkevic;, 
Imants Ziedonis u. c. 

Sērij ā <<Draudzības koks >> izn 
cis dzejoļu krājums «B ceM:,, 
ROJJbHoi1, Hosoi1 ... ». MocKsa, CO': 

pcMeHHHK, 1982. Grāmatā la>~: 
krievu un ukraiņu dzejnieku llh· 
joļus, veltīlus šo divu tautu drau· 
dzībai. Tematiski krājums sada· 
līts piecās nodajās, kurās atai· 
noti seni vēsturiski notikumi. Lle· 
lā Oktobra sociālistiskā revolū· 
cija , Krievija un Ukraina dir· 
desmitajos trīsdesmitajos gados, 
Li elais Tēvijas karš, pēckara pe· 
riods. 

«Co103 HepyrnJIMbiH~, MocKsa, 
XyAo*eCTBeHHan JJHTepaTypa, 19~2 . 

Sajā dzejoļu krājumā · ievie. 
li nozīmīgākic padomju litera· 
tūras darbi, kas vēsta par ta :: 
draudzību tin Dzimteni. l'vl ücc 
republiku krājumā pārstāv Mir· 
dzas Ķempes, Valda Luksa un Li· 
jas Brīdakas darbi. 

Ar minētajām grāmatām lasi· 
tāji var iepazīties mūsu biblio· 
tēkas daiļliteratūras abonementa. 

L U. 


