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Za tridesetletnico velike Oktobrske revolucije je Državna za
ložba Slovenije izdala monumentalno delo

Velika
proletarska revolucija
To pomembno delo, ki predstavlja sicer drugi zvezek mnogo
obsežnejšega dela »Zgodovina meščanske vojne", pa je vendar v
sebi zaključeno, so napisali znani sovjetski zgodovinarji Aleksan
drov, Mine, Pospelov, Jaroslavski in drugi, redakcija knjige pa
je bila v rokah kulturnih in političnih voditeljev Sovjetske zveze
Stalina, Gorkega, Molotova, Vorošilova, Kirova in Ždanova, ki so
imeli vodilno vlogo v dogodkih, opisanih v knjigi.
Knjiga „VELIKA PROLETARSKA REVOLUCIJA" nam riše,
kako se je odločilni upor pripravljal v Petrogradu, Moskvi in po
krajinah Rusije, kako se je upor v glavnih središčih začel, kako
je plamen proletarske revolucije zajel vse fronte, kako je revo
lucija premagala vse poskuse kontrarevolucije in kako je zma
govita revolucija ustvarila svojo ljudsko oblast, ki je prebila vse
preizkušnje v boju s kapitulanti, z lakoto in sabotažo, s kadetsko
protirevolucijo in z buržoaznim upravnim aparatom.
Vzporedno z velikimi dogodki Oktobrske revolucije, nam knji
ga riše vodilne ljudi boljševiške partije, junake Oktobrske re
volucije, ki so vsak n a svojem položaju z vsemi silami delali za
zmago delovnega ljudstva. Nad vsemi pa se dviga velikanska po
stava moža, ki je s svojo brezmejno predanostjo revoluciji, s svojo
genialno daljnovidnostjo in železno voljo ves čas pripravljal, vodil
in usmerjal revolucijo — postava Vladimirja Iljiča LENINA.
Knjiga je dragocen dar za vsakogar, kdor hoče pobiiže spo
znati VELIKO PROLETARSKO REVOLUCIJO, ki je na šestini
zemeljske oble odpravila izkoriščanje človeka po človeku in osvo
bodila delovno ljudstvo.
Knjiga obsega nad 600 strani. Naklada je zaradi pomanjkanja
papirja zelo omejena, zato naj knjigo vsakdo, ki jo želi imeti,
takoj nairočti.

Prirodoznanstvena
knjižnica

Da ustrežemo splošni želji po delih,
ki bi v poljudni obliki podajala
sodobna znanstvena spoznanja in
dognanja z vseh področij, smo usta
novili prirodoznamstveno knjižnico.
Naše naročnike želimo še posebej
opozoriti na to zbirko, k i bo prina
šala najboljša izvirna in prevodna
dela o vprašanjih, ki morajo zani
mati vsakogar, kdor hoče biti raz
gledan v znanosti našega časa.

V letu 1947-48 bomo v tej zbirki izdali sedem knjig:
1. M i r o s l a v Z e i : Iz življenja našega Jadrana. Nad vse zanimiva
podoba našega morja, sad dolgoletnega naravoslovčevega opazovanja.
V knjigi bo zbrano vse, kar moramo vedeti o Jadranu. Knjiga bo imela
okrog 300 strani.
2. D r. A n t o n M e 1 i k : Jugoslavija. Najboljši poznavalec naše do
movine nam daje v knjigi zemljepisni pregled Jugoslavije, pri čemer
daje poseben poudarek njeni gospodarski strukturi, ki je osnova naši
petletki. Knjiga bo obsegala okrog 450 strani.
3. A 1 e š S t r o j n i k : Knjiga o letalstvu. Poljuden pregled letalstva
od skromnih začetkov do silovitega razvoja v zadnjih letih. Avtor
izčrpno prikazuje glavne pogoje letenja in možnosti nadaljnjega raz
voja letalstva. Knjiga ima okoli 200 strani.
4. D r . L a v o Č e r m e l j : V svetu atomov. Nad vse zanimiva knjiga,
v kateri avtor riše razvoj sodobne fizike, ki je omogočil največje
odkritje sodobne znanosti, odkritje atomske energije. Knjiga bo ob
segala blizu 300 strani in bo ilustrirana.
5. J u r i j G a m o v : Življenje sonca. Naslov knjige pove prav za prav
premalo, kajti avtor riše razvojno pot sonca, ob tem pa odgovarja
tudi na mnoga druga vprašanja o vesolju okrog nas. Knjiga bo imela
okoli 250 strani. Prevedel jo je dr. Anton Peterlin.
6. C h a r l e s D a r w i n : Potovanje na ladji Beagle. Sloveča knjiga
velikega naravoslovca o potovanju, na katerem je zbral spoznanja, ki
so postavila temelj razvojni teoriji. Knjigo je prevedla Olga Grahorjeva; imela bo 450 strani.
7. G e o r g e B a n k o f f : Zgodba o penicilinu. Poljudna knjiga o od
kritju in današnji uporabi čudovitega zdravila, s katerim j e človeštvo
premagalo celo vrsto strašnih bolezni. Knjigo je prevedel, razširil in
popravil dr. Vladimir Brezovnik. Imela bo 168 strani in bo bogato
ilustrirana.

