


X. Рубін

Піонерський культнегаодан
До питання про роботу районного керівника

Районний керівник прибув до села. Він 
приїхав, щоб ознайомитись на місці із ста
ном піонерської організації, допомогти Бо
катому-в його роботі, проінструктувати з 
тих питань, що для нього ще невідомі. Він 
приїхав, щоб допомогти піонерським заго
нам і ланкам краще і цікавіше організува
ти роботу, навчання, дозвілля.

До чого часто зводиться такий приїзд 
районного керівника піонерорганізації?

Він знайомиться з станом загонів і ла
нок. Віп виявляє, що «піонери ще багато 
копіюють у своїй роботі дорослих; збори 
проводять з президією, з резолюціями, до

повіддю; діти не знають нових ігор, пі
сень; під час перерв у школі —  шум, га
лас. Він розмовляє з дітьми і виявляє, що 
є чимало прекрасних ребят —  техніків, 
шахістів, музикантів, голубоводів. Робота 
гуртків організована погано. «Оголосили за-

и

пис до гуртка, хтось записував, обрали ста
росту, завели зошит обліку і... на цьому 
роботу гуртка припинили».

Районний керівник придивляється далі і 
виявляє: в школі є радіо, але воно мов
чить; в бібліотеці книжок хоч і небагато, 
але діти їх не читають; у школі є 2 
скриньки «Піонер-конструктор», але вони 
закриті в шафі в учительській, бо, як пояс
нює директор: «одну скриньку дав —  десь 
розгубили різні частини, дам ці —  і цих 
не стане».

Керівник, виявляє також багато ненор- 
мальноотей в організації дитячого дозвілля.

І ось починає він тут же па місці «до
помагати і виправляти хиби». Але як він 
це робить? Здебільшого ця «допомога» і 
«виправлення хиб» на місці обмежується 
балачками і «настановами». Найбільше ді
стається вожатому: «У тебе і те не так, і
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там не гаразд... Чому б ти того не зробив, 
чому б ти такого не організував?.. А ми 
про це вже давно говорили...» і т. д. і т. п.

Такі самі балачки районний керівник 
проводить і з директором школи, і з ок
ремими вчителями, і з піонерським акти
вом. Всі слухають, погоджуються, обіцяють 
взятись до роботи, виконати все, що роз
повів і порадив керівник, і на цьому (так 
буває здебільшого) закінчується допомога і 
живий інструктаж районного керівника.

Ясно, що це вожатого задовольнити не 
може. Особливо вожатого - новака, який 
недавно працює в загоні, дуже мало має 
досвіду в роботі з дітьми. Для такого во
жатого словесні «настанови» не тільки 
мало корисні, але часто і спантеличують 
його: «Стільки наговорив, що не знаєш, з 
чого починати».

Вожатий хоче, щоб йому краще показа
ли, ніж розказали.

Щоб перебудувати роботу районного ке
рівника і дати йому змогу не лише роз
казувати, а й показувати вожатому, як 
працювати, київський обком комсомолу ви
готовив піонерський культчемодан для ін
структорів обкому і для районних керів
ників.

У цьому чемодані (чемодан устатковано 
за конструкцією відомого художника - кон
структора ,т. Петрова) є такі речі:

1) Патефон і 10 платівок.
2) Шашки, шахи, доміно.
3) М’ячі (маленьких два і один вели

кий).
4 ) Волейбольний м’яч із сіткою.
5) «Піонер - конструктор».
6 ) Атракціони («влучання в  ціль», «на- 

кидування кілець» тощо —  разом 5 атрак
ціонів).

7) Дошка для стінгазети.
8 ) Пісні, написані великими літерами на 

спепіальних аркушах паперу, щоб можна 
вивішувати під час вивчення.

9) 2-3 пісенники і збірники ігор.
10) Останні нумери дитячих газет, жур

налів, дещо з методичної літератури.
Такий піонерський культчемодан е су

путником інструктора обкому і районноіч 
керівника під час виїзду до піонерських ва
гонів.

Відчинивши чемодан, районний керівній 
може на ділі показати вожатому чимал» 
цікавих форм роботи з дітьми. У нього під 
рукою є все потрібне, щоб весело й цікав* 
провести перерву в школі. Він може орга
нізувати з дітьми колективне вивчення но
вої пісні. Він може навчити піонерський 
актив (ланкових), як треба проводити на 
заняттях ланки різні гри, атракціони. Він 
може організувати голосне читання піонер
ської газети, слухання музичних творі» 
і т. д.

Районний керівник з таким чемоданом 
має змогу не тільки розказати, що і як 
робити, а й показати зразки роботи. А це 
для вожатого стане прекрасним інструкта
жем у його дальшій роботі.

Коли районний керівник, побувши 2-3 
дні в піонерзагоні, вивчить з піонерам! 
нову пісню, проведе зразково шкільну пе
рерву, навчить ланкових 3-4 іграм і атрак
ціонам, покаже, як треба розмітити волей
больний майданчик і разом з вожатим ор
ганізує волейбольну команду; —  це буде 
величезною практичного допомогою для во
жатого загону.

Чемодан можна весь час удосконалювати, 
поповнювати новим матеріалом.

Досвід київського обкому в організації 
піонерських культчемоданів вартий насліду
вання в усіх організаціях. Треба, нарешті, 
навчити районного керівника піонерів на 
ділі перебудувати свою роботу, ближче ста
ти до самих дітей, безпосередньо організо
вувати з ними цікаву роботу і живим яе- 
казом справді інструктувати вожатого.

15



В. Дапій, Д. Казиміров

Про драматичну самодіяльну  
роботу в школах

Зразковою можна вважати роботу тако
го теагуртка, де, на засадах особистої за
цікавленості, поставлена справа так, що 
зміст роботи та її форма сприяють розгор
танню бадьорої, цікавої роботи, вихову
ють у дітях висококультурні навички ми
стецький смак, збагачують уяву, сприяють 
розвиткові природних здібностей та твор
чому зростові дитини.

Огляди теа-самодіяльної роботи, переве
дені силами Центрального будинку ху
дожнього виховання дітей в Харкові і 
Києві, виявили багато хиб, які почасті є 
загальними для всього теа-самодіяльного 
руху-

Насамперед, треба спинитись на системі 
організації роботи гуртків.’ Здебільшого 
гурток існує від кампанії до кампанії, 
пожвавлюючи діяльність у дні підготовки 
до обслуговування свят і припиняючи ро
боту, коли. мине потреба у виставі. На
швидку добирають п’єсу, часто без кри
тичного підходу до неї, за 5-6 днів підго
тують її, і такого продукцією обслугову
ються шкільні свята. В таких випадках 
теаробота в школі стає за самоціль, часто 
Еедучи до нездорової професіоналізації, до 
штампу в роботі, до вироблення своєрід
ного «амплуа» в системі роботи над ро
лями окремих гурткіївців. Це все веде до 
відриву від колективу, до протиставлення 
'>0Оіби колективу, порушуючи основи сис
теми комуністичного виховашня.

Прикладом такої роботи є гуртки 6, 82, 
95 і 79 київських шкіл. Маючи постійний 
склад а 10-15 дітей, гарячково готуючи 
репертуар до чергового свята, гурток забу
ває, що наслідок їх роботи-вистава —му
сить бути добре підготовлена. А цього 
можна досягти лише після великої систе
матичної художньо - виховної роботи пад 
опануванням основних сценічних засобів: 
культури слова, жесту, міміки, уміння 
пильно рухатись у сценічному.оточенні.то- 
ще. До цього треба додати цілковите розу
міння а  оятаиувашіня образів, які дає п’єїа.

Маючи короткий строк для підготуван
ня п’єси, гурток працює, не заглиблю

ючись у завдання, які він має розв’язати по
казом п’єси на сцені, забуває про завдан
ня—виявити ідею п’єси. В наслідок цього 
спостерігаємо поверхове виконання ролей, 
механічне заучування тексту, а це веде до 
великих помилок які стають іноді шкід
ливими, викликаючи неправильну реакцію 
глядачів. Виконавці ролей радянських 
піонерів, замість того, щоб показати героіч- 
ну сміливість,' бадьорий образ нашого піо
нера, показали мляві, безсилі постаті у які 
говорять дуже тихо, надмірно хвилюються 
і замість симпатії до себе викликають жа
лість і посмішку. 79 школа (Київ), ставля
чи п’єсу «Країна невідома», де порівню
ються піонер Радянського Союзу і гімна
зист, так само неуважно підійшли до 
трактування образу піонера.

Виконовець ролі не знав, твердо тексту, 
робив нежиттьові інтонації, рухи; сміявся 
там, де сміх був зовсім непотрібний, і цей 
образ став таким же негативним, як і об
раз гімназиста, а політична цінність вис
тави була змазана через неуважне і нед
байливе плавлення до спрацювання образу 
виконавцем ролі піонера.

Ці приклади говорять про необхідність 
систематичної праці в тєагуртках надії о- 
глибленням культури слова,.руху.над.умін- 
ням виявити образ і иравильшо показати 
його глядачеві.

Основою кожного сценічного момента є 
дія, боротьба протилежностей, певна ідея, 
яка закладена в п’єсі й подається глядаче
ві через розгсртаня дії у співвідношенні 
дійових осіб та доповнюється, пояснюєть
ся словом (текстом п’єси). Проте, майже 
по всіх гуртках роблять навпаки. Виставу 
показують, як'«розмову дійових осіб», які 
механічно повторюють текст п’єси, меха
нічно пересуваються по сцені, пе збуджу
ючи відповідних емоцій у глядача.

В ї ї  школі була поставлена п’єса— ко
медія «Марна агітація ксьондза». В п’єсі 
мали показати, як представники духівниц
тва захищають інтереси капіталістів і як 
вони використовують несвідому частину 
жіноцтва для антибільшовицької пропнган-



дії. Через те, що керівник і члени драм
гуртка ще усвідомили собі цього завдання, во
ни припустили багато помилок у виставі. 
Щоб насмішити глядача,, вхни засобами 
фізичного впливу виявляли ідею боротьби
іпроти релігії. Піонери---ХОДЯЧІ СХСіМИ, що
говорять штампованими фразами — під
ставляють під ноги попові стілець, піп 
падає і викликає регіт глядачів. У цііі же 
п’еаі виконавець центральної ролі-іробїтни- 
ка не усвідомив образ більшовика, який 
наполегливо проводить більшовицьку лі
нію в побуті. Замість цього ло сцені хо
дить невиразна непереконлива постаті. 
Механічні фрази, механічні переходи і ру
хи непорек мливі і не викликають у гля
дача симпатії.

Все це говорить про серйозні хиби, які 
ми маємо в дитячій теаісамодіальностігко*' 
ли гостра політична зброя агітації і впли
ву—вистава драмгуртка—через недбайли
вість, поверховість та гарячковий підхід 
до роботи перетворюється на беззубе, 
аполітичне, а іноді &' шкідливе видовище. 
Керують теаігурткаїми: іноді люди, які час
то не мають будьяікої мистецької або лі
тературної освіти. Керівництво їх зводить
ся до розподілу релей і адміністративних 
функцій. У таких випадках шоигервожато- 
му треба думаїгатиоя ікваліфїіюо®аного ке
рівництва, систематичної планової роботи 
за певінюю програмою.

Іноді теа-гуїртки переносять до себе в 
школу реператуар, методи та прийо
ми роботи театрів для допослих. 20*та 
харківська школа взялась до ввегави «Ву
лиці радощів»—6архи. 10 харківська шко
ла ставить «Леон Кутюр’є» Б. Лавренєза. 
45,київська школа—«Дівчата нашої країни» 
і т. д. Ні в одноіму з них випадків не бу
ло досяішено задовільних наслідків. П’єси, 
розраховані на велику майстерність актора 
театру для дорослих та на складне оформ- 

■ > лення, були не під силу дітям. Керівники 
гуртків замість того, щоб систематично 
проводити художню-виховну роботу з ма
теріалом дитячого самодіяльного тенту 
та уривками з клшиків, переключи
лися на ранню.  '«фаховівацію» і ви
ховання «акторів», які починають ві- 

* дзкремлюватиіеь від учнівського колективу, 
переоцінюючи себе, ставлячи себе вище 
за інших дітей. У цих гуртках забули, що 
драмробота в школі повинна бути складо
вою частиною всього навчально-виховного 
процесу, має виховувати дітей художніми 
засобами, а не спеціалізувати їх у галузі 
театральної роботи.

Факти, наведені вище, свідчать, що на

20

продукцію і на форми роботи теа-СЕщпдщ- 
льних гуртків не звертають належної ува
ги, що роботу мало контролюють, ке
рівник гуртка будує роботу на готовому 
матеріалі і неприпустимо мало використо
вує дитячу творчість (зокрема роботу іму. 
зичного, хорового, літературного та ізо- 
гуртка), не дбає за розгортання творчої 
критики й самокритики в роботі гуртка, 
це поєднує свою роботу з роботою піопер- 
вожатого, не  ̂погоджує план своєї роботи з 
шкільними 'програмами й планами поза
шкільної роботи. Причиною багатьох хиб. 
є й те, що адміністрація та педколектив 
школи не звертають серйозної уваги на- 
позашкільну роботу в школі. Директор 
школи часто не передбачає в кошторисі 
школи коштів на драмроботу, не дбає 
про забезпечення теагуртка кваліфікованим 
керівником, у бібліотеці часто нема відпо
відної дитячої літератури для драмгуртка.

Але ми маємо й хороші зразки роботи 
дитячихі теа-самодіяльних гуртків у 90, 
51, 11, 82 київських школах, у 20, 45 
харківських школах. Тут керівники ви
користовують у роботі актуальний, цікавий 
і близький для школи літературний ма
теріал, переплітаючи його з піснями і 
танцями. Великим досягненим цих гурт
ків є те, що керівники ураховують ві
кові [особливості дитини, '[використову
ючи відповідний матеріали Режисерн-пе- 
дагоги згаданих шкіл ураховують запити 
та побажання дітей, щільно пов’язують 
свою роботу з роботою інших гуртків 
[(літературного, музичного, ізо-гуртка 
тощо), дбають про виховну роботу, ста
ранно опрацьовують виставу, влаштову
ючи обговорення продукції гуртка до і 
після вистави.

Прикладом зразкової роботи теа-само- 
діяльного гуртка є робота керівника 20 
харківської школи. Керівник гурт
ка — один з найстаріших праців
ників у галузі дитячої теа-самодіяль- 
ності — М. А. Розенштейн будує свою 
роботу, виходячи з глибокого знання 
своєї аудиторії, на кожну п’єсу, залеж
но від її складності, відводиться певна 
кількість часу', необхідного для високо
якісного підготування її. Вся робота за
здалегідь спланована і погоджена з за
гальним шкільним планом. Починаючи 
роботу над виставою, керівник читає п’є
су, обговорює її на зборах гуртка, залу
чає до участі в роботі інші гуртки. Де
тально і чітко з’ясовується ідея п’єси, 
обговорюється тема і сюжетна побудова,



виявляються образи персонажів і\ (гово
риться про ті проблеми, які ставить да
на п'єса. На цих зборах діти з охотою і 
завжди активно виступають, вносять свої 
побажання до '  роботи над п’єсою і об
мінюються думками щодо всього комп
лексу питань, які охоплює тема 4 ідея 
даної п’єси. Ці обговорення дають бага
то матеріалу для творчих спостережень 
і дискусій.

Розподіляють ролі. Діти самі висувають 
кандидатури на виконавців тієї чи тієї 
ролі. На більшу частину ролей призна
чається по 2 виконавці з тим, щокра- 
щий буде грати в першу чергу. Репети
ції починаються з детального опрацюван
ня тексту, характерів і образів дійових 
осіб.

Поруч з цим відбувається і навчально- 
виховна робота в гуртку. Керівник дає 
дітям ряд завдань ва темою вистави 
імпровізаційнщо характеру, проводяться 
спеціальні заняття з техніки руху, впра
ви з голосу, які мають завданням до
сягти чистої дикції і ясного, логічного 
звучання голосу у виконавця.

У 45 харківській школі до складу 
драмгуртка входила ізо-бри.ада, яка 
художньо оформляла виставу під керів
ництвом викладача та з участю ізо-гурт- 
ка писала декорації, виготовляла в май
стерні оформлення.

І 45, і 20 школа щільно пов’язували 
свою роботу з роботою музичних, хоро
вих гуртків, 'залучаючи їх до активної 
участі в роботі над виставою. Так, при
міром, вистава в 45 школі (керівник т. 
Лейпцігер) «Хлопчик Мотя» (єврейською 
мовою) відбувалася в супроводі скрипки 
та рояля. У 20 школі були виснути хо
рового ансамблю. Вистави цих гуртків, 
добре підготовлені, справляли суцільне 
художнє враження. Свідоме ставлення 
виконавців до своїх обов’язків, уміле пе
дагогічне керівництво сприяло т-ому, що 
вистава емоційно захоплювала глядачіз, 
справляючи велике мистецьке враження. 
Набуті дітьми навички в галузі техніки 
слова були добре деманепровані на заста
ві. Діти, граючи підчас дуже складні об
рази, розмовляли мовою живих людей. 
Увага, приділена керівником вправам з 
руху та координації поводження в сценіч
ному оточенні, також добре виділяла ви
конавців окремих ролей.

Не забув гурток і про менших товари
шів. Старші члени гуртка працювали з 
молодшими товаришами: ставили, під до
глядом керівника, інсценівки, проводили 
театралізовані гри в молодших класах,

допомагали витівникам організувати д:>- 
ввілля на перервах у школі.

Після того, як відбулася перша вис
тава даної п’єси, один раз обговорили 
наслідки роботи і взяли до уваги помил
ки й досвід проведеної роботи.

Щоб добитись високих якісних показ
ників у роботі теагуртка, керівникові тре
ба насамперед підвищувати спою квалі
фікацію. Керівник мусить пам’ятати, що 
художня теа-самодіяльна робота в школі 
є частина всієї навчально-виховної ро
боти. Завдання самодіяльного теагуртка 
в школі — виховувати художньо-грамот
ну людину, організовувати культурне 
дозвілля учня, виявляючи й розвиваючи 
його творчі художні здібності, всебічно 
сприяти комуністичному вихованню уч
нів мистецькими засобами. Керівник му
сить бути обізнаним з дитячою психікою, 
повинен дотримуватись реалістичного, 
правдивого виявлення ідеї твору, епохи, 
життєвого показу характерів, уникаючи 
театральщини.

Складаючи ллап роботи гуртка, треба 
мати на увазі, що самодіяльний гурток, 
комплектуючись за принципом добровіль
ності, складається не більш як з 30-35 
чоловік. Вікова' диференціація відограє 
велику роль у роботі й тому повинні бу
ти окремі теагуртки для учнів 3-4 класів, 
для учнів 5-6-7 класів і для учнів 8-9-10 
класів.

До роботи гуртка молодших класів 
входять інсценівки тзатральлі три, теа
тралізовані шаради, театралізовані байки 
й п’єси з шкільного й піонерського жит
тя, ритмічно-музичні заняття, сольні ви
ступи тощо. Перший етап роботи триває 
з початку навчання до Жовтневих свят, 
другий — до зимової перерви, третій — 
до закінчення навчального року. Почи
наючи роботу з найпростіших прикладів 
та завдань, треба її ускладнювати, і на 
кінець року треба поставити невеличку 
п’єсу з шкільного чн піонерського життя, 
показати одну театралізовану гру й кіль
ка індивідуальних виступів з декламаці
єю, танцями, співами. В наслідок річно
го перебування в гуртку кожен учень 
мусить набути пєені знання з галузі дра- 

• матургії, техніки слова, руху і значно по
ширити свій світогляд.

В середніх класах матеріал для теаро- 
боти складніший. Робота пов’язується з 
викладанням літератури, суспільствознав
ства, історії і географії. Гурток відгуку
ється на події в школі, в громадсько-по
літичному житті. До репертуару гуртка 
входять інсценізації літературних хворі*
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аа жевнв» темою, приміром: тема про
громадянську війну інсценівки 5 таких 
творів як «Перша кінна» Вішневського, 
«Бронепоїзд 14-46» Вс. Іванова, «Чапали» 
чи «Заколот» Фурмапова, з творів Сель- 
вінськог», Маяковського тощо.

Гурток складає також сюжетні сцена
рії, імпровізовані гри, пщради з примі
тивними оформленнями тощо. Розпочина
ються роботи над окремими п’єсами з 
журналів «Затейник», «Весела бригада» 
тощо.ІІе слід також забувати про роботу 
над малими формами, як от скетчі, кло
унади, декламаційні квартети сольні вис
тупи і т. ін.

Теагурток стає ініціатором культпохо
дів де кііі9, театру юного глядача, дитя
чих ранків у театрі для дорослих, ми
стецьких виставок тощо.

Гурток з  учнів старших класів може 
перейти до роботи над окремими урив
ками і  творів класичної драматургії, які

Б. Рогозіна
Д и р е к то р  в сеу к р а їн ськ о го  ТЮГ’у

Театр у
. П’ять раків наполегливо бореться Все

український показовий ляльковий театр за 
високі показники своєї майстерності і за 
поширення самої форми свого мистецтва. 
Центральними питаннями у цій боротьбі є 
ідейно - політична якість продукції і тех
ніка' -сценічної гри. Ці питання вирішують 
усе. І, як  ми бачимо, протягом поточного 
року продукція театру особливо піднесла 
його значення і авторитет.

П’єси для малят — «Лешка и кошка», 
«Про ведмедя», «Будь готовий», «Малень
кі ударники»; «Конек -  горбунок», «Три 
толстяка», — для середнього віку, «Запо
рожець за Дунаєм» і «Омелько Вахлай», 
естрада —  цей досить чималий і досить 
якісний репертуар дає змогу обслуговува
ти багато дітей і дорослих робітників і 
колгоспників. Велика рухливість театру, 
портативність оформлення більшості п’єс 
еоільшують ці можливості.

Досягненням цього року треба вважати 
також виготовлення «театру в чемодані».
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опрацьовуються за шкільною програмою, 
над окремими л’осами з репертуару те
атру юного глядача. Зрозуміло, в роботі 
треба виходити з можливостей даного 
гуртка і перероблювати ці п’єси так, щоб 
можна було поставити їх в умовах шко- 
ли. В галузі інсценізації літературних 
творів можна попрацювати над «Бурсою» 
Помяловського над «Дитинством» Горь- 
кого тощо. Треба також спробувати 
скласти сценарій і написати самим п’єсу 
за матеріалами своєї школи і піонерза- 
гону, використовуючи увесь досвід, здо
бутий за час роботи в гуртку.

Вся робота шкільного драмгуртка мав 
бути чітко спланованою, масовою і повин
на давати високоякісну продукцію. Пі- 
онервєжатому треба дбати за те, щоб ми
стецтво стало на допомогу школі в її нав
чальній і позашкільній роботі, в справі 
створення комуністичного світогляду під
ростаючого покоління.

чемодані
Ми винайшли і виготовили йог* модель 
і тепер поширюємо цей театр.

Чемодан, у якому вміщується все пе- 
трібне для п ’єси, розкладається і перетво
рюється на ширму лялькового театру. У 
ньому ляльки —  персонажі даної п ’єси, 
сама п’єса з режисерськими і методичними 
вказівками —  як ставити п’єсу, музичний 
текст п ’єси, декорації і бутафорія для да
ної п’єси. А весь чемодан молсе взяти на 
плечі доросла людина або за ручки двоє 
дітей.‘Іди до школи, до .колгоспу, в брига
ду на поле, до житлокоопу і без ніяких 
труднощів давай виставу!

Над заочним навчанням лялькового, те
атрального мистецтва також немало дове
лося попрацювати творчому колективові 
театру на чолі з художнім керівником —  
Іваном Миколайовичем Шахівцєм. Як за
очно навчитися водити ляльку? Для цьо
го опрацювали уроки лялькової майстер
ності на фотознімках. Під кожним фото в 
альбомі заочного навчання —  методичні



вказівки. П'єса в чемодані також розподі
лена на сцени і окремі мізансцени. Все 
це сфотографовано і спереду ширми —  
який вигляд повинна мати лялька на шир
мі, а ззаду ширми— які положення ляль- 
ководів, їхні місця і руки.

Одержавши такі докладні методичні вка
зівки (одну-дві опрацьовані п’єси), ляль- 
ковод - заочник оволодіє, звичайно, еле
ментарно першими навичками показу ля
льок, елементарними основами побудови 
лялькового спектакля. Виявивши ініціати
ву, він далі й сам зможе розвиватися і удо
сконалюватися в ції галузі. Адже нема ще 
навчальних закладів, шкіл, де навчалися б

ляльководи. У нашому театрі кожний но
вий жест ляльки народжується силою та
ланта і  ініціативою ляльковода.

Те саме ми спостерігаємо і в заочника. 
Заочник без труднощів навчається за на
шими інструкціями і попит на «театр у 
чемодані» збільшується з кожним днем.

Треба організувати масове виробництв» 
цих театрів і здешевити їх. Ми виготовля
ємо їх  порядком експериментальної робот» 
і чемодан з однією п’єсою коштує блпзьк» 
400 карбованців. А при масовому виготов
ленні можна набагато знизити цю цифру.

До кожного чемодана-ширми можна ще 
переслати додатково п ’єсу, ляльки другої і 
дальших п’єс —  у м’якому пакуванні, щ* 
також буде багато дешевше.

Посилаючи «чемодан», ми іноді відря
джаємо й інструктора - ляльковода. Ефект 
від цього, звичайно, багато більший. Якщ» 
були б кошти на масове виготовлення та
ких лялькових театрів, то потрібні були і  
також і кошти на живий інструктаж, хо
ча б на початкову роботу.

Комсомолові й ітіонерії треба підтрима
ти наше корисне починання у боротьбі з» 
організацію культурного відпочинку і ров- 
ваги дітей і їхніх батьків.


