
Gatavosimies lasītāju konferencei 
No š. g. 28. jūnija līdz no

,·embrim PSRS Kultūras Mi
Jistrija, VĻKJS CK un PSRS 
Rakstnieku Savienība visas 
ralsts mērogā organizē jaunat
nes lasītāju konferenci par tēmu 
<•Padomju literatūras jaunais va
ronis>>. Konferences uzdevums: 
plaši propagandet padomju rakst
nieku darbus par jaunatni un 
.!aunatnei, noskaidrot jaunatnes 
:ntereses un gaumi. 

Vissavienības konferences or
,;anizēšanā piedalās komjaunat
·;es organizācijas, blbliotekas, 
Jrese, radio, televīzija un rakst
lieku savienības. Konferences 
aikā rūpnīcās, mācību iestādēs, 
.dubos, bibliotekās notiks llterā
! vakari, disputi, t!kšanās ar 

··akstniekiem, aktieriem un lite
:\tūras kritiķiem. 

Novembrī notiks republikas 
;nēroga lasītāju konference, be.t 
decembri - visi konferenču ma- -
·�rlāli tiks nosūtīti uz Maskavu. 

Oktobra vidū, vienlaikus ar 
::gas pllsētas rajonu konferen

.�m. arī institūta aktu ziilē no
tiks plašs sarikojums, vcltīts te-
·na!: <<Padomju literatūras jau

::!ls varonis uz republikas teātru 
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1adomju autoru lugas: 1. Indrā
nes <<Lazdu laipu», B. Saulīša 
'Līdz pēdējai taisneb un A. An· 

'··ejeva <<lzšķiriet mūsu strīdu, 

;audis>> . Pasākumā piedalīsies arī 
grāmatu autori un aktieri, kas 
ttveido šo darbu galvenos vara· 
nus uz skatuves. Konferenci va-

. LPSR Kultūras . Ministrijas 
tkslas un mācību iestāžu pār
:ctes priekšniece Lilija Dzene. 
2Jā liela un interesanta pasā-

tuma. organizēšana uzt!cēta lnsti
üta komjaunatnes komitejai, 
ilbliotekai un studentu klubam. 

Bet akadēmisko grupu uzde
tums, gatavojoties konferencei, 
toskatīti�s attiecīgās izrādes. 
1ūtos iespaidus pārrunāt u:n iz-

virzīt no sava vidus parstllvjus, 
kas konferencē runātu savā un 
biedru vārdā. 

Pārdomājot lasīto un redzē
to, centieties saskatīt un izprast 
problēmas, kas risinātas augstāk· 
mlnētajo darbos, anallzēt tēlus, 
lai konferencē varētu izteikt sa-

. vas domas par to, cik veiksmīgl 
rakstniekam izdevies rtslnāt lece
rēto tēmu, kā pēc jūsu ieskatiem 
tā atsegta uz skatuves. 

Varbūt jums lr kādas vēlēša
nās vai ieroslnajuml, ko izteikt 
autoriem? Un kādas studentu dzī
ves puses jūs vēlētos, lai tiktu 
atspoguļotas dalļliteratūrā? 

Gatavoslmies lasītāju konfe
rencei! 

Biedrus, kas yēlas izteikties 
konferencē, lūdzam pieteikties 
btbliotekā pie masu darba sekto
ra vadītājas b. Golveres Ļeņlna 
ielā Nr. 1, 122. istabā. 

DZ. 'fOMSONE, 

RPI bibliotekas vaditllJa 


