Jauna

daiļhteratüras grāmatu

Dallllteratūras clenltājl mūsu bibllotēkā var saņemt ptrmas gnimatas, Kas
lznak Jauna seriJa - .turna1a «ArzemJ u litcratura» btoliotēkā.
ReJu ISreaberiJU visi pazīstam
kā
zlnamlskl tantastisko stāstu un romā"
nu autoru.
1\rliJumli «d AHH aequoli
aecnw• (M., Ill~~) apkopoti olvpaosmlt
stastl - gan realisttsKi, gan tantastiskl, joti atstslrigl pec tēwam, bet tos
visus vieno raKstnieka poelisKals redzejums. 1\niJUmu vieno raKstnieKa trauksmes slgn81s par cilvēces n8Kotnl. Ar
so grān.atu !(eJa ISreooerlja aaqrades
sķaumes
mums atkli&.Jas visā savā
spozumā.

l'ārllta
Monata - . kanādlešu rakstvārds mums labi pazistams pec
grāmatām «Hrleza zemes taudiS»,

nieka
v1ņa

«VIkingu
kapa
«l'<evamoJlet vilkus•,
lāstso,
•Valis, ko nogaunat•
u. c.
Nupat esam saņēmu~l vel vtenu F. Monara gramatu
«onepe,LI, Mo>i 6paT,
anepe,Lil> (M., 1983). SaJā stāstu l<rā
Jumā
rakstnieks pleversles 1\anāoas
ZlemeJu mazo tautiņu - esklmosu un
1noia~tu grutibu un parbauoiJumu pilnas ozives te1ojumam.
F. M.onats paZist tunoras un muzigā sniegu zemes
likumus. Pats vlņs kopā ar meontektem
pledatijles brlezu meoibās, ztemoJis čumā, oalijles ar šiem vlrlsķiga
Jiem citvekiem gan bēdās, gan pneKos .
1\ādā sarunā tārlljs Monats saci]is:
- t.s jutu sevī vel dauoz spēka, tai
uzrakstitu grāmatas par to, ka cllvē
cel draud ne tikai apkartējās vides pie-

serija

sārņošana, dzivnleku pasaules tzsikums.
bet ne mazaKā mcrā. - cuvu:.es Plt sārņosana
ar rasismu,
muuarismu,
po.uog rariju, cilve-.nasanu .. . be' l:leJ ļt
no Sl strupceJa lr - cuvēces datjraucs
sp ē ks,
tas milzīgle lnteteKtuāue
un
ovesellskie spekl var pagnezt pasauli
uz 1aoul
Tresa grāmata no jaunās sērljas, kurai p1eversam uzmamou, IT ltaju rakstnieka, visa pasau•e pazistama kinoscenā.nsta
Toma Gverra «l;Tall nTHL\»
(M ., 1983).
l(rātumā Ievietoti va1raKi
stastl un luga «Leturtais kresls». T.
Gverra izteiKsmes stils lr Joti poetlsks .
ltiiJu dzeJnieKs l{oberto l{oversl par vlņu teicis vārdus: Tonlo uverra lr
vienigals ltāJu rakstnieks, kura oallra de ood lespeju saoztroet kntošu u•pu
troksni.
Lugas galvenā tēma - sievietes tema. Tādas stevletes, kura sace1as pret

auvi «.pun.JgJ aulomatizetaja maJi:l.», Kur

pec buübas lr tiKai >IS auwmatlslstēmas ķē des loceklis. Pati s&e vlete uz sKatuves neuznaK, bet tomer
ši luga ir par vlņu, par viņas ne1znc vušos dzivl, par apņemību ozlvol savāoak.
VIens un t ..s pats dztves notikums sievas un v1ra atmlņas kā atspulgs divos dažāoos spogujos saluzt

vlņa
ze!ās

atSĶirīgl.

Vel sajā gadā mēs saņemslm
Hermana 1\anta, J uhana ISorgena, Dželmsa Džolsa u. c. rakstnieku aarbus, Kas
iznāks seriJā žurnā1a «ArzemJU uteratura• bibllotēka.

