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У ПАДМУРКУ АДНОСІН — ДАВЕР І СЯБРОЎСТВА
Даверныя асабістыя кантакты паміж кіраўніцтвам
Беларусі і Кітая з кожнай новай сустрэчай на высокім
узроўні толькі мацнеюць. Плануецца, што ўжо ў
чэрвені адбудзецца візіт Прэзідэнта Беларусі ў
Кітай, горад Цындаа, дзе пройдзе саміт Шанхайскай
арганізацыі супрацоўніцтва, на палях якога плануецца
сустрэча кіраўніка беларускай дзяржавы са
Старшынёй Кітайскай Народнай Рэспублікі
Сі Цзіньпінам. Таму прыезд другой асобы ў іерархіі
КНР — намесніка старшыні КНР Ван Цішаня ў нашу
краіну з трохдзённым візітам выглядае цалкам лагічна.

Фота БелТА.

Адзін паштальён
варты
пяцярых
СТАР. 8

Як не нашкодзіць
шчытападобнай
залозе
СТАР. 11

Як і сустрэча высокага госця з Прэзідэнтам Беларусі ў
нефармальнай абстаноўцы: так вітаюць самых блізкіх і паважаных сяброў. У загараднай рэзідэнцыі кіраўніка нашай
дзяржавы Ван Цішань падзяліўся ўражаннямі ад наведвання
Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень»
і высока ацаніў перагаворы, якія прайшлі ва ўрадзе Беларусі.
Пасля Аляксандр Лукашэнка і Ван Цішань наведалі мясцовую
крыніцу і ў чайным доміку за кітайскай гарбатай з беларускім
варэннем абмеркавалі сітуацыю ў свеце і міжнародныя адносіны.
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Фёдар ПАВУКОЎ — жыхар вёскі Ляхі,
вучань Арэхаўскай школы
Ушацкага раёна, першы памочнік бацькам
па доглядзе гаспадаркі.
На адказнасці юнака — клопат і аб адзінай
у вёсцы рагулі.

ЦЫТАТА ДНЯ

«Мытная сістэма
ў 2018 годзе актыўна
працуе над навеламі як
у галіне заканадаўства,
так і ў сферы тэхналогій
мытнага афармлення.
За чатыры месяцы гэтага
года мы сабралі на $315 млн
больш у параўнанні
з аналагічным перыядам
мінулага года. Рост склаў
каля 15 %. Пры ўзрослым
патоку аўтамабіляў
беларускія мытнікі
паспяхова спраўляюцца са
сваімі задачамі.
За студзень — красавік
2018 года праз мытную
мяжу краіны прайшлі больш
за 2,6 млн аўтамабіляў і
каля 40 млн тон тавараў.
Сёлета каля 87 % партый
тавараў, што вывозіліся з
мытнай тэрыторыі ЕАЭС,
выпушчаны беларускімі
мытнікамі менш чым
за 10 хвілін».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Юрый СЯНЬКО, старшыня
Дзяржаўнага мытнага
камітэта:

Малады гаспадар
КАЛІ ДА ПАЖАРУ — АДНА КРОПЛЯ
Як абыходзіцца з «гаручым»?
Бензін, салярка, уайт-спірыт, разнастайныя аэразолі даўно і трывала ўвайшлі
ў наша жыццё. Але калі імі карыстацца
няправільна, то ёсць велізарныя шанцы
трапіць у зводку здарэнняў да ратаўнікоў. А паколькі адлік ідзе на секунды —
то яшчэ і зарабіць вялізныя апёкі.
На пазамінулым тыдні 40-гадовы мужчына
на прыватным падворку ў вёсцы Ляхавічы Дзяржынскага раёна спальваў смецце ў металічнай
бочцы. А каб яно лепш гарэла, вырашыў падліць
паліва ў агонь. Змесціва бутэлькі трапіла на вопратку — і адбылося ўзгаранне. 20 мая мужчына

паступіў у бальніцу з дыягназам «тэрмічныя апёкі полымем ніжніх канечнасцяў, пярэдняй брушной сценкі, левай рукі 1—3 ступені. Сумарна ён
апёк каля 10 % плошчы паверхні цела.
Літаральна ў тыя ж дні няшчасны выпадак
адбыўся ў Мінскім раёне. Тады 62-гадовы мужчына ў вёсцы Узбор'е атрымаў апёкі падчас
спальвання смецця. Праўда, гэтае здарэнне
ад бы ло ся з-за не пры кры тай не ахай нас ці.
У полымя ён закінуў ёмістасць з невядомай вадкасцю. І тут жа прагучаў выбух. З дыягназам
«тэрмічныя апёкі полымем верхніх і ніжніх канечнасцяў 1—3 ступені» яго шпіталізавалі ў

бальніцу. Але тут полымя апякло ўжо 20 %
паверхні цела.
Зусім свежы выпадак адбыўся 24 мая.
У прыёмны пакой Маладзечанскай цэнтральнай
раённай бальніцы прыйшоў пятнаццацігадовы
падлетак, які атрымаў апёкі цела. Пазней стала вядома, што ён распальваў у гаражы печ і
выкарыстоўваў гаручае. Пар
́ а ўспыхнула — так
падлетак і атрымаў траўму. На шчасце, гэтая
гісторыя скончылася адносна добра — хлопец
атрымаў тэрмічныя апёкі галавы 1-й ступені
(сумарна — 3 % цела) і быў адпушчаны дадому.
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НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся
з намі –
будзе
цікава!

