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Товариші колгоспники і механіза
тори! Готуючи гідну зустріч 40-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, вчасно і на високому рівні 
агротехніки проведемо весняні польові 
роботи!

Вінницька область. Т варинники сільгоспартілі імені Леніна, 
Д жулинського району, зобов’язалися надоїти в цьому господарсько
му році по 4000 кілограмів молока від корови і одержати по 45 
центнерів свинини на кожні 100 гектарів орної землі. Від кожної 
корови вже надоєно більш як по 1500 кілограмів молока. Успішно 
йде також виконання зобов’язаний по здачі державі свинини.

На фото: в новому корівнику артілі імені Леніна. На перед
ньому плані (зліва направо)—доярка Л. С. Ядковська, зоотехнік 
колгоспу М. М. Ясинський і доярка Л. М. Чернега.

Фото Ю. Копита. (Прескліше РА Т А У ).

Чому в колгоспі імені Будьонного 
знизились надої молока

Сільськогосподарська артіль 
імені Б удьонного в минулі ро
ки посідала одн е з перших 
місць в районі по надоях мо
лока. Проте останнім часом мо
лочна продуктивність худоби 
різко знизилась. За 15 днів 
березня в с ільгоспартілі надоєно 
л ише по 63,3 літра молока на 
кож ну фуражну корову, а з по
чатку господарського року в 
тваринництві одержано на фу
ражну  корову т ільки  по 462
літри молока. Це на 223 л іт 
ри молока менше, ніж за від
повідний період минулого гос
подарського року в тварин н и
цтві.

Основна причина відставання 
колгоспу по надоях молока 
криється в тому, що худобі не 
створили м ідної кормової бази. 
Тваринам зараз не згодовують 
концентратів. У  раціон входять 
лиш е бадилля  кукурудзи, си
лос та жом.

На фермі не організовано на
леж ного догляду за тваринами.

Худобу не виганяю ть на про
гулян ку . несво є часно прова
дять запуск корів. Ці недоліки 
мало турбую ть зоотехн іка кол
госпу Юрія  П охи лу . Ветфельд
шер В. Ф рунза  рідко буває на 
фермі, особливо під час отелен
ня  корів.

Велике значення  для підви
щення кваліф ікац ії доярок ма
ють зоотехн ічн і курси. Проте 
такі курси в наш ому колгоспі 
працюють погано. Занят
тя з тварин никами проводять 
ся від випадку до випадку, 
а коли і проводиться , то т іл ь 
ки для форми.

Правління артілі повинне 
вжити найріш уч іш их заходів до 
того, щоб у сун ути ц і недоліки , 
різко підви щити надої молока, 
подолати відставання колгоспу 
по виробництву тваринницької 
продукції.

Б. СТОГУЛ, 
член сільськогосподар
ської артілі.

Що показала взаємоперевірка
Вже к ілька  років підряд зма

гаються м іж собою пурпурів- 
ськ і колгоспи імені Сталіна та 
«П ерем ога». Я к  с ільгоспартілі 
готуються до весно , я к викону
ють взяті соц іалістичні зобов’я 
зання у боротьбі за висок ий 
урожай і п іднесення тварин
ництва— ц і питання стали в 
центрі уваги під час взаємо
перевірки , що днями проведена 
в колгоспах.

Основну увагу було  приділе
но виявленню недолік ів. Та  це 
й неспроста. Адже до початку 
с івб и часу залишилось надто 
мало, а в колгоспах з п ідго
товкою до весни не все гаразд.

Ось, наприклад, у  колгоспі 
імені Сталіна ще не доведено 
до посівних кондицій 132 цент
нери кукурудзи. К укурудзу до 
сі не перебрали. З ц им при
мирилась агроном Г. Криворуч
ко. На поле вивезено т ільки  
700 тонн гною при плановому 
завданні 2800 тонн.

Не кращі справи і в к о л 
госпі П еремога». Голову прав
л іння  В. Воропай та агронома 
В. Будника мало турбує той 
факт, що для посіву невиста
чає насіння кукурудзи, що 
план вивезення гною викона
н ий лиш е на 32 проценти.

Виріш альну роль на весня
ній сівбі покликані відіграти 
механізатори тракторних бригад 
Ново-Миргородської МТС, які 
обслуж у ють колгоспи. Проте в
тракторній бригад і, де бригади
ром Григорій Новиков, досі не 
відремонтовані сівалки для по
сіву кукурудзи квадратно-гніз
довим способом. А цю роботу 
в колгосп і імені Сталіна треба 
буде провести на площ і бли зь
ко 300 гектарів. Заступник 
бригадира т. Рудий не орган і
зував механізаторів на вчасне 
завершення ремонту при чіпних 
знарядь.

Краще підготувались до по
льових робіт механізатори

бригади т. Осадчука. Сівалки 
та інші машини відремонтова
н і і готові до роботи. Та, на 
жаль, правління колгоспу П е
ремога погано турбується  про 
створення умов для роботи і 
відпочинку механізаторів. До
цього часу н е  п ід г о т о в л е н о  
тракторний вагончик, кухню . 
Завгосп М . З ал ізко  на ці недо
л іки не звертає уваги.

В елику орган ізаторську ро
боту в ці дні повніш і провади
ти спец іалісти с ільського  гос
подарства. Т а агрономи обох 
колгоспів В . Будник і Г. Кри
воручко ще часто працюють у 
відриві від колгоспників.

Керівники колгосп ів  покли
кані вжити не гайних заходів 
для  швидкого усун ен ня  недо
лік ів , щ о б у ли  виявлені п ід 
час взаємоперевірки.

Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
голова виконкому Пурпу
рівської сільради.

На честь 40- річчя 
Великого Ж овт ня

Добрими трудовими пода
рунками прогнуть зустріти 
сорокові роковини Великого 
Жовтня виробничники міжра
йонної майстерні капітально
го ремонту. Першість у соціа
лістичному змаганні ведуть 
слюсарі М. Янок, В. Качур, 
В. Синюта, токар П. Миро
нюк та інші. Вони вже 
виконали квартальний клан.

О. БІСЮК.

Кращий кіномеханік комсо
молець Олександр Зелінський 
користується заслуженим ав
торитетом і повагою серед 
хліборобів. Він добре демон
струє кінофільми. Своє квар
тальне завдання по кінооб- 
служуванню населення вико
нав до 15 березня.

М. БУРКО.

Кваліфікований майстер 
олійницького цеху Ново-Мир
городської промислової арті
лі „По ленінському шляху” 
Іван Григорович Мащенко 
сумлінно ставиться до вико
нання своїх обов’язків. Щ о
місяця перевиконує планові 
завдання. Півмісячний план 
березня І. Мащенко вже 
виконав на 65 процентів.

Б. ОСТРОВСЬКИЙ.

Питання про підготовку до 
40-річчя Великого Жовтня об
говорено на профспілкових 
зборах в Коробчинській се
редній школі. Колектив школи 
взяв на себе зобов’язання: 
посадити в селі 6000 декора
тивних та 200 фруктових де
рев, зібрати 5 тонн метало
лому, 2 тонни макулатури, 
радіофікувати школу, подати 
дійову допомогу колгоспам 
тощо.

   М . МУШКЕТ.

Палко підтримали звер
нення канізьких хліборобів 
колгоспники сільгоспартілі 
імені Свердлова. Першими 
сплатили сільськогосподар
ський податок за 1957 рік 
Н. С. Чорна, З . Ф. Слобо
дянюк, А. П. Кручак, В І . 
Фришко, М. Г. Локоцький 
та інші.

В. ВУРСОЛ.

Третя сесія Верховної Ради 
Української РСР

15 березня в К иєві зак інчи
ла свою роботу третя сесія 
Верховної Ради Української 
РСР, яка тривала три дні.

Верховна Рада заслухала і 
обговорила доповіді Голови Ра
ди М іністрів Української РСР 
депутата Н . Т . К альч ен ка  про 
Державшій план розвитку н а
родного господарства У Р С Р  на 
1957 рік, міністра фінансів рес
публіки депутата М . Т . Щ е 
тиніна  про Державний бюд
жет У кра їнсько ї РСР на 1957 
рік і співдоповідь Голови Бюд
жетної ком ісії депутата Л . С. 
В ан д ен к а  про план  розвитку 
народного господарства і Дер
жавний бюджет У к раїнської 
РСР на 1957 рік.

Депутати , що виступили в 
дебатах, одностайно схвалюва
л и подані урядом Української 
РСР проекти народногосподар
ського плану і бюджету. Н а
родні обранці п ідкреслювали 
особливу важливість рішень 
грудневого і лютневого Пл е н у 
мів ЦК КПРС для розвитку 
продуктивних  сил країни, роз
повідали про величезне п о л і
тичне і трудове піднесення, з 
яким трудящі України  йдуть 
назустріч 40 роковинам В ели
кого Ж овтня. Депутати розкри
вали невикористані резерви, кри
тикували хиби, які заважають 
в роботі.

Верховна Рада одноголосно 
прийняла Закон про Держав
ний план розвитку народного 
господарства Української РСР 
па 1957 рік.

Державний народногосподар
ський план республіки, розроб
лений на основі Директив X Х 
з ’ їзду КПРС по шостому п ’яти
річному плану з урахуванням 
рішень грудневого і лютневого 
Пленум ів ЦК КПРС, передбачає

д а л ьш ий планомірний розвиток 
всіх галузей  народного госпо
дарства при переважному зрос
танні важ кої промисловості, 
н еухильн е  підвищ ення матері
ального добробуту і к ультур и 
укра їнського народу.

Б іл ьш високими темпами 
розвиватимуться вугільна, ме
талургійна промисловість і про
мисловість будівельних матері
алів, де зростання становитиме 
8 ,5 — 9,5 проц. порівняно з 
1956 роком.

Здійснюються великі заходи 
по дальш ому п іднесенню сіл ь 
ського господарства. В цьому 
році намічається довести ва
ловий збір зерна в республіц і до 
1 ,8 млрд. пудів, виробити 242 
м ільйони центнерів цукрових 
буряків, 24,8 м ільйона тонн 
картоплі, 2 м ільй они 455 ти
сяч тонн м ’яса в живій вазі, 
13 м ільй он ів тонн молока і
багато інш их сільськогосподар
ських  продуктів. МТС і рад
госпи У к р а їни одержать в цьо

му році 35 тисяч тракторів (у  
переводі на 15-сил ь н і), десятки 
тисяч комбайнів р ізних марок 
і багато ін шої с ільськогосп о
дарської техн ік и .

В республіці значно зб іль 
шуються капітальні вкладення. 
Обсяг їх  на 1957 рік встановлює
ться в розмірі 17,6 млрд. кар
бованців— н а 2 ,7 млрд. карбо
ванців б ільш е, ніж  у 1956 
році. Основна частина цих ка
піталовкладень направляється 
у важку промисловість.

У  1 957 році передбачається 
дальше розширення житлового 
будівництва. В містах і робіт
н ичих селищ ах республіки має 
бути введено в дію ж илих бу 
дників загальною площ ею по
над 6,7 м ільйона квадратних 
метрів— н а 1,9 м ільйона квад
ратних метрів більш е, н іж у 
1956 році.

План на 1957 рік передба
чає дальший розвиток науки, 
культури, освіти і охорони 
здоров’я.

Верховна Рада одноголосно 
прийняла Закон про Держав
ний бюджет Укра їнсько ї РСР 
на 1957 рік і затвердила  звіт 
про виконання бюджету за 1955 
рік. По доходах бюджет затвер
джено в сум і 43 м ільярди 963 
м ільйони 726 тис. карбованців 
і по видатках— в сум і 43 м іл ь 
ярди 819 мільйонів 983 тис . 
карбованців. Порівняно з ми
н улим роком бюджет респ убл і
к и зростає майже на 18 про
центів.

Бюджет забезпечує необхід 
ними коштами всі заходи, пе
редбачені народногосподарсь
ким планом другого року шос
тої п ’ятирічки по дальшому 
розвитку промисловості, с іл ь 
ського господарства, к у л ь 
тури. На фінансування народ
ного господарства і соціально- 
к ультурних заходів р еспубліки 
виділяється б ільш я к 95 про
центів ус іх  видатків бюджету.

Верховна Рада розглянула  
й інш і п итання, що стояли на
порядку денному сесії. Прий
нято закони про внесення змін 
у статті 19, 13, 78 і 101 Кон
ституц ії У кра їнської РСР.

На сесії були утворен і пос
тійні ком ісії Верховної Ради: 
по промисловості і транспорту, 
по сільськом у господарству, по 
освіті і культур і, по охороні 
здоров’я  і соц іальному забез
печенню.

Обрано новий склад Верхов
ного Суду У кра їнської РСР. У  
зв’я зку з обранням Головою 
Верховного Суду У Р С Р  депу
тата Ф. К. Глуха , Верховна 
Рада ув ільнила його від обов’ 
язків міністра юстиції У кра їн 
сько ї Р СР.

Верховна Рада затвердила 
Укази, прийняті в період між 
другою і третього сесіями.

(Р А Т А У ).

Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 
України та районної Ради депутатів трудящих, 

Кіровоградської області.
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П А Р Т І Й Н Е  ЖИТ Т Я

Стінгазета— орган парторганізації
До ст ін них газет пишуть сот

ні трудівників. актив первин
них парторганізацій , ї х опора 
в боротьбі з недоліками, в роз
гортанн і змагання .

Партійна орган ізація колгос
пу імені М олотова (секретар 
І. Воропай) завжди керує, і 
спрямовує роботу стінної газе
т и . На партійних зборах за 
с л у х овують зві т  редактора. Ко
муністи беруть участь у пла
нуванні газети , обговорюють 
важл иві замітки

Регулярно виходить стінна 
газета  « Зоря комунізму »  в 
сільгоспартілі імені Лен іна. На 
ї ї  сторінках висвітлюються важ
ливі питання з ж иття колгос
пу. В стінній газеті є сатирич
н ий відділ «Здоровенькі б у 
л и » , в якому гостро критикую 
ться ледарі, бракороби, поруш 
ники трудової дисципл ін и . Пар
т ійна організація бореться за 
те, щоб в стіннівці завжди 
висвітлювались злободенні те
м и з життя бригад, ферм, л анок.

Глибоко висвітлює життя ме
ханізаторів стіннівка Ново-Мир
городської МТС « Механізатор».
Бюро первинної парторганізації 
домагається дійовості критич
них виступів. Часто обговорю
ються замітк и на  засіданнях 
бюро парторганізації, на проф
сп ілкових зборах, вживаються 
заходи, спрямовані на усун ен
ня виявлених недоліків.

Однак ще не скрізь так ке
рують роботою низової преси 
первинні парторганізації, У
колгоспах « Перемога», імен і 
Ж данова, імені Дзержинського, 
імен і Орджонікідзе газет и вихо
дять нерегулярно. Парторга
н ізації цих колгоспів г л ибоко 
не вникають у роботу редколе
гій , не скликають нарад с іл ь 
корівського активу. Секретарі 
парторганізацій Г. Головатенко, 
М. Самченко, А . Ніколаєв та
М. Керосір на засіданнях ред
колегій  не бувають, як  пла
нується робота не цікавляться.

У минулі ро ки в колгоспі 
імен і Куйбишева добро пра
цювали редколегії бригадних та

загальноколгосп ної стіннівок. 
Колгоспна газета випускалася 
в кількох примірниках, які 
вивішувалися в кожній бригаді, 
на фермах. Регулярно виходи
ли бойові та сатиричні лист
ки. Останнім часом нічого цьо
го немає. Бюро парторганізації 
і його секретар Д. Ботнаренко 
роботою стінгазет не керують,
цю важливу д ілянку пустили на 
самопл ив. Тому й не дивно, 
що стіннівка виходить тут
нерегулярно І лиш е в одному 
примірнику. Оформляється нас
піх і непродумано, за змістом 
не цікава. Редколегія (редак
тор І. Бринза) в своїй роботі 
не спирається на широкий ак
тив дописувачів. Що можна 
говорит и про д ійовість виступів 
стіннівки, коли критичні заміт
ки не обговорюються на засі
даннях партійного бюро, прав
л іння колгоспу.

Первинні парторганізації не
суть відповідальність за зміст 
стінгазети, за роботу редколе
гій , за їх  зв’язок з масами, з
широким активом дописувачів. 
Обов’язок парторганізацій —  
давати редколегіям ц інн і вка
зівки та поради і стежити за 
їх  виконанням. Головний ме
тод партійного кер івництва стін
газетами — ідейний вплив. Зміст 
газети залеж ить від того, на
скільки д іяльно беруть участь 
у ній комуністи, актив колгос
пу, села, підприємства.

Колгоспи та МТС району роз
починають весняні польові ро
боти. В цей відповідальний пе
ріод боротьби за врожай стін 
газети покликані йти в ногу
з життям, мобілізовувати кол
госпників та механізаторів на 
успіш не проведення сівби.

Стінгазета— к ровна справа
партійної орган ізац ії. Треба пов
сякденно керувати і спрямову
вати ї ї  роботу на піднесення 
сільськогосподарського вироб
ництва.

П. ЮПАШЕВСЬКИЙ, 
завідуючий відділом про
паганди і агітації райко
му КП України.

Чернівецька область. До складу 
лекторію села Т ернавка, Герцаїв- 
ського району, входить 21 чоло
вік—учителі, лікарі, агрономи, 
ланкові колгоспу. В минулому ро
ці вони провели 145 лекцій, які 
прослухало 12 тисяч чоловік.

На фото: вчитель середньої шко
ли села Тернавки Марчелл А й
з інгер і учениця 8-го класу Фе 
ліція Ам іхалакіоае готують спро
би до лекції на антирелігійну те
му.

Фото В. Карлова.
(Прескліше РАТАУ ).

У середній школі села Мартоноші 
Активний лектор

Вчитель середньої школи Іван Бо
рисович Рябоконь бере активну 
участь у роботі сільського клубу, 
допомагає організовувати вечори 
молоді, виступає перед колгоспни
ками з лекціями та бесідами.

Останнім часом Іван Борисович 
прочитав лекції „Дружба і товари
шування” , а також про міжнарод
не становище.

І. ГЕРЛОВАН.

Р обота г уртків
При середній школі працюють 

історичний, літературний та драма
тичний гуртки, які готують вечір, 
присвячений Першому Травню.

Активну роботу в гуртках про
водять учні В. Стегар та А. Дейнега.

І. РЯБОКОНЬ.

Шкільний інтернат
Вже три роки при школі працює 

інтернат. Учні забезпечені тут усім 
необхідним для навчання та відпо
чинку. У  приміщенні є письмові 
столи, ліжка, грає радіо Для шко
лярів готуються хороші страви.

С. БАЙБОРОША.

Виховувати дітей 
у комуністичному дусі

Діти — м айбутнє нашої Бать
к івщ ини.

Виховати молоду лю дину, 
підготувати ї ї  до майбутнього 
ж иття— таке завдання школи і 
с ім 'ї. С ім ’я  виступає першим 
пом ічником ш коли. Батьки по 
винні виховувати дітей у ко
муністичному дусі, створювати 
необхідні умови для  успіш ного 
навчання, здійснювати конт
роль за їх  роботою.

Виконати таке почесне зав
дання може лиш е та сім ’я, яка 
являється згуртованим дружним 
колективом, а дорослі ч лен и ї ї  
(батько, мати)  з повагою став
ляться  однії до одного. Така 
с ім 'я  цілком забезпечує дітям 
щасливе і радісне дитинство.

Дружна с ім 'я  колгоспника 
сільгоспартілі імені Куйбишева 
В . М ихненка. Вона становить 
трудовий колектив. Дві дочки 
Галина і Л ід ія активно, в м іру 
своїх сил і здібностей, допомага
ю ть батькам, беруть посильну
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участь у загальн ій  праці. До 
школи сестри приходять чисті, 
в піонерських галстуках, з ви
конаними завданнями. Завжди 
вони бадьорі, веселі. Добре 
вчаться, подають хороший прик
лад у поведінці.

Батьки поважають один од
ного, і тим самим забезпечу
ється єдина л ін ія  у вихованні. 
Вони відвідують ш колу, радять
ся з вчителями, як краще здій
снювати контроль за навчан
ням дітей.

Одного разу В. М ихненко на 
батьківських зборах сказав: 

—Любимо ми своїх дітей то
му, що в них бачимо свою ра
дість, своє щастя.

Батько Олени Паливоди за
гинув під час Великої Вітчиз
няної війни. Залиш илась вона 
з матір’ю. Л . П аливода по- 
справжньому займається вихо 
ванням своєї дитини. Працюю
чи в с ільгоспартіл і імені К уй 
б ишева ланковою, вона знахо

дить час, щоб відвідати ш колу, 
порадитися з класним керівни
ком і вчителями  п ро навчання 
і поведінку дочки.

Олена завжди виконує до
машні завдання. З повагою 
ставиться вона до старших. По
шаною користується Олен а Па
л ивода серед школярів.

Можна назвати ще багато 
сімей, де батьки правильно ви
ховують своїх дітей, тримають 
т існий зв 'язок  з ш колою.

Але, на ж аль, є такі батьки, 
які погано виховують своїх д і
тей вдома. Це особливо спо
стерігається тоді, коли між 
батьками є «с ім ей н і» сварки. 
Серйозні провини й хиби в мо
ральній поведінці батьків з ав
жди справляють тяжке вражен
ня на дітей і шкідливо відби
ваються на їх  моральному вихо
ванні.

К олгоспник К узьма П онома
ренко часто приходив додому 
напідпитку. Дружина йому до
коряла, плакала. Не було  того 
дня, щоб у хаті панував спо
кій, щоб єдина дитина п очула 
ласкаве батьк івське слово. Це

її гн ітило. В школу вона при
ходила неп ідготовленою до 
уроків. Дівчинка завжди цу 
ралася своїх товаришів, нама
галася бути самотньою. Ї й б у 
ло соромно за своїх батьків. 
Б оліло дитяче серце. П 'ян ки ,
сварки привели до того, що 
Кузьма Пономаренко за лишив 
сім ’ю. Чи подумав він про 
майбутнє дитини, про свій 
батьківський обов'язок?

Не займається вихованням 
свого сина тракторист Панчів
ської МТС В . Матях. Він час
то пиячить. Дома затіває б ій 
ки, лайки. Погана поведінка 
батька шкідливо позначаєть
ся н а вихованні дитини. Сип 
Василь, здібний х ло пець , вчи
ться погано, на уроці неуваж 
ний. Він грубо поводиться з 
своїми товаришами. Часті б ій 
ки батька негативно впливають
на повед інку дитини .

Х очеться нагадати батькам 
слова видатного радянського 
педагога А. С. Макаренка:
« Наші діти — ц е наша старість. 
Правильн е  виховання— ц е на
ша щасли ва старість, погане

вихован н я — ц е наше майбутнє 
горе, це наш і сльози , це наша 
провина перед іншими лю дьми, 
перед ус ією  к р а їн ою ».

Батьки повинні подавати ді
тям приклад сум лінного став
лення  до своїх обов 'я зк ів , ви
ховувати в дітей п олум ’яний 
патріотизм, чесн ість , правди
вість, повагу до старш их, лю 
бов до праці та інші м оральн і, 
якості, властиві радян ськ ії 
л юдині.

Д ійову допомогу ш колі у 
виховання дітей в комуністич
ному дусі покликані подати 
керівники установ, колгоспів 
та підприємств, вся громад
ськ ість. Питання про вихован
ня дітей в с ім 'ї необхідно за
слухову вати на виконкомах
с ільськ и х  Рад, на парт ійн их, 
профспілкових та комсомоль
ськи х зборах.

І. БАНТИШ, 
директор Панчівської се
мирічної школи.

Слідами наших виступів

„ З цим миритися не можна”
Огляд листів трудящих під таким 

заголовком було вміщено в райга
зеті за 7 березня 1957 року. Як 
повідомив редакції завідуючий рай
відділом культури В. Перев'язко, 
огляд листів обговорювався на на
раді культосвітніх працівників. Роз

роблено ряд заходів для поліпшен
ня роботи клубів, кінообслужуван- 
ня населення. В селах Кам’янці, 
Мартоноші та ряді інших кінофіль
ми демонструються двічі на тиж
день. Ряд кіноустановок одержав 
нову апаратуру.

Поради лікаря

Сказ— небезпечна хвороба
Сказ небезпечне за х ворю

вання, при якому поражається 
весь організм, особливо нерво
ва система. Сказом мож уть 
хворіти тварини, а також лю 
дина. Частіше захворювання 
на сказ спостерігається серед 
собак, вовків, лисиць, котів.
свиней, к рис, мишей, курей , 
велико ї рогатої худоби тощо.

Основними носіями сказу 
в природі є бродячі собаки, 
коти. Викликається сказ мікро
бом невеликого розміру, так 
званим вірусом, що ф ільтрує
ться. Збудник сказу в особли
во великих к ількостях знахо
диться в головному і спіш ному 
мозку, в нервах та слині хво
рих тварин.

Людина може заразитись цією 
небезпечною  хворобою че
рез у к у с або в тих випадках, 
коли на свіж у подряпину ш кі
ри чи на слизисту оболонку 
очей, носа і т. д. попаде сли
на або мозок хворої на сказ 
тварини. Заразитись можна і в 
тому випадку, коли взяти в 
руки будь-яку річ, змочену 
слиною тварини, хворої на 
сказ.

Надто небезпечні укуси хво
рої на сказ тварини особли
во в області голови, рук. Ось 
чому завжди слід остерігатись 
б родячих собак і котів. Твари
ни захворюють через 2 — 4 не
ділі п ісля  зараження, але  вже 
за 8 — 1 0 днів до появи пер
ших ознак хвороби вони ста
ють заразними.

У боротьбі з сказом вирі
шальне значення мають запо
біжні заходи. Щ об не допус
тити захворювання людей на

сказ, треба вміти розпізнавати 
хворих тварин. Відомі дві фор
ми сказу в тварин: б у й на і ти
ха. При захворюванні поведін
ка собаки стає незвичайною, 
дивною. Вона не зразу і в ’яло 
підходить до господаря, і нколи 
гавкає бе зпричинно. З годом на
ступаю ть параліч і, собака від
мовляється від ї ж і, хрипло гав
кає.

Дуже небезпечною є собака 
в період збудж ення. Бона стає 
злою, багато рухається, тікає 
від дом івки . На своєму ш ляху 
собака кусає зустрічних тварин, 
а також лю дей. В скажених 
собак із рота клубками тече 
слина у вигляді п іни.

При тихій  формі сказу збуд
ження немає. Вже з самого по
чатку хвороби в собак насту
пають параліч і кінцівок, щ елеп. 
Такі тварини гинуть швидше.

Хворі на сказ тварини п ід
лягаю ть негайном у знищ енню, 
їх  трупи слід  спалити або зако
пати в зем лю  на глиб ину до 
двох метрів. Бродячих собак і 
котів треба знищ увати. При за
підозрін н і захворювання на сказ 
будь-якої домашньої тварини
слід негайно повідомити вете
ринарним працівникам.

Сказ у людей протікає дуже 
тяжко. Ось чому слід негайно 
після у к у с у  тварин з'явитися 
до л ікаря . Чим скоріше почати 
л ікуван ня , тим б ільш е надії 
на те, що захворюванню вдас
ться запобігти .

Будьте обережні з твари
нами!

І. ВИСОВЕНЬ, 
головний лікар районної са
нітарно-епідемічної станції.
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