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Асноўныя шкоднікі
клубніц — сунічны
клешч, малінава-сунічны
даўганосік, сунічны
лістаед, сунічны
пільшчык, смаўжы.
Акрамя гэтых можна
вылучыць хрушча,
дакладней яго лічынкі,
і мядзведку.

Незвычайная зброя

МЕЧАЛОМ — КІНЖАЛ,
ЯКІ НЕ АПРАЎДАЎ СВАЮ НАЗВУ
Уся гісторыя зброі — гэта
ці гонка сродкаў паражэння са сродкамі абароны,
ці спроба адаптацыі адных сродкаў паражэння
да рэальнасці, якую задаў
рэзкі скачок у развіцці іншых. Адным з найбольш
яскравых прыкладаў зброевай творчасці можна лічыць кінжал з пагрозлівым
выглядам і назвай «мечалом».
Гэтак жа як дол на халоднай зброі служыць толькі для
скарачэння масы клінка (нават цяпер шматлікія «знаўцы»
працягваюць зваць дол нейкім
«кровасцёкам»), гэтак жа сама і грозная форма ляза кінжала-«мечалома» патрэбная
зусім не для раздзірання плоці
няшчаснай ахвяры. Нягледзячы на грозную назву, кінжал на
практыцы робіць зусім
не тое, пра што можна
было б падумаць. Аднак
пра ўсё па парадку.
Першыя Swordbreaker
або Degenbrecher з'явіліся ў краінах Заходняй
Еўропы яшчэ ў XV стагоддзі і працягвалі выкарыс тоўвацца аж да
XVІІ ста год дзя — на
пра ця гу ўсёй «За латой эпохі фехтавання».

У тэму

Гэта быў залаты век дуэлістаў.

Менавіта ў гэты час у краінах
Еўропы набрала папулярнасць
фехтаванне з дзвюх рук — неверагодна складаная тэхніка
валодан ня зброяй, якая насамрэч была лагічным развіццём школы фехтавання мяча

Пра прызначэнне кольца навукоўцы
ўсё яшчэ спрачаюцца.

і шчыта. На змену апошняму
прыйшоў кінжал, які выконваў
часцей абаронную, а не нападальную функцыю ў баі.
Само сабой, майстры бою і
збройнікі таго часу хацелі ўсяляк падняць эфектыўнасць кінжала як сродку абароны
ў бліжнім баі. Плёнам
аднаго з такіх пошукаў і
стаў мечалом — кінжал,
лязо якога ўсеяна зубцамі-захопамі. У большасці выпадкаў гэтыя
зубцы былі прарэзаны
ўглыб ля за на па ло ву
(а часам і больш яго
шырыні). Кожны зубец
меў трохвугольны шыпнаканечнік. Пры гэтым

Жанчыны пляткараць
не больш за мужчын

Цяпер лета — самы час для аднаго з любімых прысмакаў не
толькі амаль усіх дзяцей, але і
шматлікіх дарослых.

добрыя на смак, але ўжо страцілі свой
таварны выгляд або першапачаткова
былі не самай роўнай формы. У ходзе
эксперыментаў навукоўцы высветлілі,
што калі выцяжку з клубніц змяшаць
з тлустымі рэчывамі накшталт малочных вяршкоў, то атрыманая сумесь
застывае і амаль не растае пры высокіх тэмпературах. «Вінаватыя» ў гэтым поліфенолы — хімічныя злучэнні,
якія часта можна знайсці ў раслінах,
у прыватнасці, у гарбаце ў выглядзе
танінаў. Менавіта гэтыя поліфенолы
запавольваюць падзел вады і тлушчу,
што, у сваю чаргу, запавольвае раставанне.
Знайсці прымяненне падобнаму
адкрыццю аказалася справай няхітрай — марожанае Канадзава-айс,
якое празвалі па назве першай крамы, дзе яго пачалі прадаваць, цяпер
можна знайсці на ўсёй тэрыторыі, але,
пакуль на жаль, толькі Японіі.

Ня ўрымс лі вую ка ля жан ку, звяз доў ку Тац ця ну Ге ор гі еў ну
ЛАЗОЎСКУЮ шчыра віншуем з днём народзінаў, з прыгожай
круглай датай! Зычым
На многія леты — здароўя, дабра!
Хай кожны дзянёк будзе ў свята!
Хай дом за вярсту абыходзіць бяда,
Хай радасці будзе багата!
А да ўсяго — творчага натхнення, новых
цікавых камандзіровак, сустрэч і артыкулаў!
Звяздоўцы.

СЁННЯ
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.38
4.19
4.28
4.34
4.55
5.05

Месяц

Захад Даўжыня
дня

21.41
21.39
21.32
21.19
21.55
21.46

17.03
17.20
17.04
16.45
17.00
16.41

Калі разумець
пад плёткамі
хвалу або лаянку,
якія распаўсюджваюцца
пра кагосьці за вочы,
то жанчыны
і мужчыны выступаюць
тут на роўных.
Лічыцца,
што плёткамі займаюцца
больш жанчыны,
чым мужчыны,
і што пажылыя
пляткараць з большай
гатоўнасцю, чым людзі
маладзейшыя.
Даследчыкі з Каліфарнійскага
ўніверсітэта ў Рыверсайдзе
ў нейкай меры выкрываюць
абодва гэтыя міфы.
У эксперыменце ўдзельнічалі некалькі
сотняў мужчын і жанчын ва ўзросце ад
18 да 58 гадоў, на якіх надзявалі парта тыў ныя гу ка за піс валь ныя пры ла ды.
Фікса ва лі яны не аб са лют на ўсё, што
ка заў ча ла век, а толь кі не ка то рыя кавалачкі дыялогаў. Запіс потым ацэньвалі на прадмет «наяўнасці плётак», пры
гэтым неабходна ўдакладніць, што пад
плёткай разумелася любая размова, у
якой абмяркоўвалі нейкага старонняга
ча ла ве ка, які ад сут ні чаў, — неза лежна ад таго, лаялі яго, хвалілі ці казалі
ў нейтральным тоне. (Хоць, прызнацца,
само слова «плётка» ў нашай мове моцна нагружанае негатыўным сэнсам і мала
асацыюецца з нейтральным або станоўчым тонам.)
Карацей, як га во рыц ца ў ар ты куле
ў Рsусhоlоgісаl аnd Реrsоnаlіtу Sсіеnсе,
плётак набралася крыху больш за чатыры тысячы. Іх падзялілі ў залежнасці ад
таго, ішла гаворка пра нейкую знакамітасць або прос та пра знаёмых, на якую
тэ му плят ка ры лі, яко га полу і ўзрос ту
былі пляткары.

ЗАЎТРА

Першая квадра 10 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

СУНІЧНЫ КЛЕШЧ
Вельмі маленькае насякомае, убачыць якое можна толькі
ў лупу, з'яўляецца найбольш небяспечным шкоднікам клубніц.
Пасяляецца на маладых лістах,
якія яшчэ не разгарнуліся і высмоктвае з іх усе сокі. Радзей
гэты шкоднік пасяляецца на
бутонах, кветках і ягадах. Лісты становяцца зморшчанымі,
недаразвітымі, з ненармальна
жаўтлявым адценнем. Ягады з
кустоў, пашкоджаных кляшчом,
робяцца кіслымі. Ён размнажаецца ў другой палове лета. Перапаўзае з заражаных кус тоў
на вусы тым самым заражаючы расаду.
Як распазнаць ворага?
1. Варта звярнуць увагу на
ліс ты, якія ста но вяц ца не даразвітымі, зморшчанымі і жоўкнуць.
2. Кусты, пашкоджаныя кляшчом, становяцца карлікавымі, зні жа юць пло да на шэн не.
Агульная карціна выразна вымалёўваецца ў канцы плоданашэння.
3. З дапамогай лупы варта
агледзець маладыя лісты. На
заражаных можна разгледзець
шкоднікаў, якія збіраюцца ў вялікіх колькасцях у складках лістоў.
Шкоднік мае цела даўжынёй
ка ля 0,2 мм шкло па доб на га
жаўтлявага колеру. Лічынкі белага колеру. Актыўна размнажаецца пры вільготным, цёплым надвор'і. На працягу лета
развіваюцца чатыры пакаленні,
і са з'яўленнем маладых вусоў
клешч перабіраецца на іх.

Меры барацьбы

Iмянiны
Пр. Ісака.
К. Антаніны, Леакадзіі, Яніны,
Андрэя, Ануфрыя, Лявона, Яна.

ад клад на яго спа ліць.
Скошаныя кус ты багата паліць і падкарміць
угнаеннямі.
3. Ста рыя, за ража ныя план та цыі знішчыць, і не закладаць
новыя плантацыі побач
са старымі на працягу
4—5 гадоў.
4. Варта строга выконваць
агратэхніку, ранняй вясной збіраць і спальваць старое лісце,
не дапускаць загушчанасці, выполваць пус та зелле, рых ліць
глебу і праводзіць падкормкі
мінеральнымі ўгнаеннямі.
5. Ранняй вясной і пасля збору ўраджаю, скошвання і знішчэння старога лісця правесці
апырскванне інсектыцыдамі.
6. Высаджваць толькі здаровую расаду. Калі ёсць падазрэнні, што расада заражаная, —
правесці тэрмічную апрацоўку.
Абеззаражанне расады шляхам прагравання ў гарачай вадзе: карані расады трэба адмыць ад зямлі і патрымаць у
гарачай вадзе (46º) на працягу
12—13 хвілін, а затым спаласнуць прахалоднай вадой. Затым расаду густа распікіраваць
на адведзеным участку і добра
даглядаць: прыцяніць, падкарміць, паліваць. Калі яна прыжывецца і ўтворыць новыя лісты,
яе можна высаджваць на пастаяннае месца. Калі ёсць падазрэнне на заражэнне, то лепш
наогул не высаджваць.

МАЛІНАВА-СУНІЧНЫ
ДАЎГАНОСІК
Ма лень кі чор ны жу чок,
які пашкоджвае кветкі суніц.
Увесну самка адкладвае яйкі
ў бу тоны суквеццяў, падгрызае кветаножкі ў бу тонаў, якія
падсыхаюць і не развіваюцца.
Чарвячок па выхадзе з яечка,
сілкуецца бу тонам.
Ма ла дыя жуч кі сіл ку юц ца
няспелымі ягадамі, што выклікае іх недаразвітасць. У сярэдзіне лета жучкі перасяляюцца
на маліну.

Меры барацьбы

1. Каб не распаўсюджваць
кляшча, трэба вылучыць заражаныя ўчасткі і не браць з іх
расаду.
2. Пасля збору ўраджаю варта скасіць лісце клубніц і не-

1. Не саджайце маліну побач
з клубніцамі!
2. Увесну праводзіць апрацоўку прэпаратамі-інсек тыцыдамі.

12 ЧЭРВЕНЯ

1934

У выніку высветлілася, што ў цэлым
плёткі займаюць не такое ўжо вялікае месца ў жыцці людзей — на іх прыходзілася
каля 14 % усіх дыялогаў. Большая частка
плётак была нейтральнай: у 604 выпадках
(з 4003) аб адсутным чалавеку адзываліся
дрэнна, у 376 выпадках — добра. Гэта
значыць, хоць у плётках рэдка кагосьці
хваляць...
Асабістае жыццё знакамітасцяў абмяркоўваюць амаль у дзевяць разоў радзей,
чым сваіх знаёмых. І, як варта было чакаць, экстраверты пляткараць нашмат
часцей за інтравертаў.
У сэнсе ўзросту ў цэлым ніякіх адрозненняў не было, маладыя пляткараць не
менш актыўна, чым пажылыя, — але затое, як ні дзіўна, першыя часцей гавораць
за вочы нешта непрыемнае. Сапраўды
гэтак жа няма адрозненняў паміж багатымі і добра адукаванымі людзьмі, з аднаго боку, і беднымі і малаадукаванымі,
з другога, — тыя і іншыя пляткараць аднолькава.
Што да жанчын, то яны ўвогуле больш
за мужчын схільныя пагаварыць пра кагосьці за вочы, але гэта датычыцца толькі
нейтральных плётак. У адмоўных і станоўчых плётках мужчыны і жанчыны выступалі на роўных.
Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

год — нарадзіўся
(вёска Ушакі Чэрыкаўскага раёна) Алесь (Аляксандр
Сямёнавіч) Яскевіч, беларускі
літаратуразнавец, доктар філалагічных навук, прафесар. У 1964—2008 гадах
працаваў у Інстытуце мовы і літаратуры НАН
Беларусі. Аўтар манаграфій і літаратурна-крытычных кніг «Карані маладога дрэва», «Ад слова — да вобраза», «Грані майстэрства» і іншых.
Адзін з аўтараў «Гісторыі беларускай літаратуры
XX стагоддзя».
год — урачыста адкрыты стадыён
«Дынама» ў Мінску. У той жа дзень
у 1939 годзе ўпершы ню ў Мін ску на
стадыёне «Дынама»
адбыўся футбольны
матч на першынство
СССР.
год — у Віцебску адкрылася карцінная галерэя Ю. Пэна (дзейнічала
да чэрвеня 1941 года).
год — амерыканскае патэнтнае бюро выдала Люісу Хаслету першы
патэнт на процівагаз. Вынаходства называлася «лёгачным пратэктарам» і складалася з блока
з клапанамі на ўдых-выдых і войлачнага фільтра, які непасрэдна або праз трубку злучаўся
з гэтым блокам. Актыўная работа над удасканаленнем сродкаў абароны дыхальных органаў
чалавека пачалася ў перыяд Першай сусветнай
вайны, калі ў красавіку 1915 года на германафранцузскім фронце немцы правялі першую газавую атаку. Другая атака была праведзена імі
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СУНІЧНЫ ЛІСТАЕД
Часам на лісці клубніц з'яўляюцца пашкоджанні ў выглядзе
хадоў і скразных адтулін, выедзеных у мякаці ліста так, што
застаецца толькі ніжняя скурка.
Гэтыя пашкоджанні наносіць сунічны лістаед, жоўта-буры жук
даўжынёй 3—4 мм.
Жукі зімуюць пад расліннымі
рэшткамі. Рана вясной, выйшаўшы з зімоўкі, яны пачынаюць есці
лісце клубніц. А перад цвіценнем
адкладваюць яйкі ў ніжняй частцы лісцяў, а таксама на хвосціках і сцёблах. Праз 10—15 дзён
з яек вылупляюцца лічынкі і пачынаюць есці мякаць ліста. Праз
20—25 дзён лічынкі сыходзяць
неглыбока пад зямлю і там акукліваюцца. Маладыя жукі з'яўляюцца пасля плоданашэння.

Меры барацьбы
1. Увесну правесці апрацоўку
прэпаратамі-інсектыцыдамі.
2. Вялікае значэнне мае рыхленне глебы пад кустамі, якое
праводзіцца ў канцы плоданашэння, што выклікае частковую
гібель кукалак.

СМАЎЖЫ
Смаўжы пашкоджваюць расліны па начах, а часам і днём,
у сырое, пахмурнае надвор'е.
Асабліва церпяць моцна загушчаныя пасадкі, а таксама расліны, якія растуць у нізкіх месцах
і зарослыя пустазеллем.

Меры барацьбы
Для знішчэння смаўжоў лепш
за ўсё праводзіць апыленне пашкоджаных імі раслін і глебы
вакол іх свежагашанай вапнай,
размеленым суперфасфатам
або попелам.
Ад запаўзання смаўжоў градку
можна абараніць палоскай 15—
20 см з вапны, суперфасфату або
тоўчанага жалезнага купарвасу.
Але часта гэтыя меры не прыносяць ніякай карысці, асабліва ў
дажджлівае халоднае лета.

на Усходнім фронце супраць рускіх войскаў. У той
час для абароны ад газаў салдатам выдаваліся
марлевыя маскі, якія былі папярэдне змочаны ў
спецыяльным растворы. Аднак яны былі ненадзейным сродкам абароны. І менавіта ў гэты час
выдатнаму расійскаму хіміку Мікалаю Зялінскаму
прыйшла ў галаву думка выкарыстоўваць для
абароны ад газаў вугаль. Шляхам эксперыментальных даследаванняў яму ўдалося ўстанавіць,
што атрутныя рэчывы надзейна паглынае тэрмічна апрацаваны бярозавы вугаль. У 1916 годзе ў
дзеючую армію была накіраваная першая партыя
процівагазаў. У ходзе Першай сусветнай вайны іх
было выраблена каля 11 мільёнаў штук.
год — рамеснік Карл Эльзенер
запатэнтаваў сваё вынаходства —
знакаміты швейцарскі «армейскі нож». Ён карыстаецца вялікай папулярнасцю і лічыцца сімвалам
якасці, шматграннасці і надзейнасці.
год — УЦВК зацвердзіў дэкрэт СНК
«Аб арганізацыі і забеспячэнні вясковай беднаты». Згодна з дэкрэтам, Саветы на
месцах засноўвалі валасныя і сельскія камітэты
беднаты (камбеды). Выбіраць і быць выбранымі
ў іх маглі вясковыя жыхары, за выключэннем
кулакоў. На чале камітэтаў беднаты стаялі камуністы з рабочых і сялян, былыя салдаты. Камітэты ва ўмовах вострага харчовага крызісу
ажыццяўлялі строгі ўлік і размеркаванне хлеба,
прадуктаў першай неабходнасці, сельскагаспадарчай тэхнікі. Яны дапамагалі харчатрадам у
адабранні хлебных лішкаў у кулакоў, забяспечвалі харчаваннем Чырвоную Армію, вялі набор
сялян-беднякоў у яе, пераразмяркоўвалі зямлю
паміж сялянамі ў адпаведнасці з ўстаноўленай у
канкрэтнай мясцовасці нормай. У канцы 1918 —
пачатку 1919 года камітэты беднаты былі зліты
з мясцовымі Саветамі.
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1918

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Жыццёвыя хітрыкі.
Каб выдатна выглядаць на фота,
зрабіце яго гадоў дзесяць таму.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Аб'ява ў Егіпце.
«Для работы на будоўлі патрабуюцца
людзі. Не піраміда!».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк
дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Мая суперздольнасць — ведаць,
калі трэба кіўнуць у размове, якую я
не слухаю.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

У халасцякоў у кватэры ўсё валяецца
на сваіх месцах. А ў жанатых усё акуратна складзена чорт ведае дзе.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных
за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае
самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98,
Віцебску: 43 23 74, Гомелi: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.:
(017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

— Ну ты ж ясі
ў ложку...

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

Усход

другое, для таго каб правільна
і, самае галоўнае, эфектыўна
карыстацца мечаломам, фехтавальшчык павінен мець выдатныя навыкі. Па-трэцяе, прынцыповага адрознення ў сэнсе
эфектыўнасці абароны сродкаў
паміж гэтым кінжалам і звычайным няма. Усяго гэтага было дастаткова для таго, каб мечалом
так і не атрымаў распаўсюджання ў Еўропе. Варта таксама дадаць, што выкарыстоўваць гэты від зброі як звычайны кінжал
практычна немагчыма.
Дарэчы, у Японіі існавала
свая версія мечалома — гэта
дубінка дзютэ з гардой і невялі кім ме та ліч ным вы сту пам.
Фармальна дзютэ з'яўляецца
дубінкай, аднак часцей за ўсё
яе класіфікуюць яшчэ і як кінжал. Дадзены від зброі выкарыстоўваўся ў перыяд Эдо, і яго
асабліва любілі воіны-цені, якія
сталі сусветна вядомыя дзякуючы кінематографу, — знакамітыя японскія шпіёны ніндзя.

Чалавек

Марожанае,
якое не растае

Гаворка пра марожанае, і менавіта
ў летнія месяцы попыт на гэты ласунак
павышаецца ў разы, што і зразумела.
Але не так ужо і шмат задавальнення
есці марожанае, якое растае і цячэ па
пальцах хутчэй, чым ты яго паспяваеш есці. Японцы запэўніваюць, што
знайшлі спосаб уратаваць яго ад спёкі,
таму што іх супер-марожанае з Канадзава не растае!
Насамрэч яно, вядома ж, растае —
інакш бы яго проста нельга было есці.
Так што хоць рэклама сцвярджае, што
Канадзава-айс, а менавіта так называецца гэты новы від марожанага,
зусім не растае на спякоце, на самай
справе яно проста растае куды больш
павольна. Там, дзе звычайны пламбір
умомант пацёк бы па руках, Канадзава-айс зможа пратрымацца мінімум
хвілін пяць, нават калі вы будзеце есці
яго пад пякучым сонцам.
Вынайшлі такое марожанае зусім
выпадкова. На самай справе ў японскім даследчым цэнтры Bіotherapy
Development, дзе адбылося адкрыццё цуда-кампанента, спрабавалі высветліць, што можна зрабіць гэткага з
клубніцамі. У прэфектуры Міягі, дзе іх
шмат вырошчваюць, паўстала пытанне, як можна больш рацыянальна ўтылізаваць тыя ягады, якія яшчэ цалкам

паміж зубцамі рабіліся досыць
шырокія пазы.
Такая канструкцыя ляза кінжала стваралася для адзінай
мэты — выкарыстоўваць клінок
для захопу зброі праціўніка. Лязо шпагі, якое трапляла ў пазы
мечалома, было складана дастаць назад, яшчэ складаней
было адразу ж зразумець, што
менавіта адбылося. Акрамя гэтага зубцы кінжала забяспечвалі фехтавальшчыку, які заблакіраваў удар, дадатковы пункт
апоры, што дазваляла наглуха
зафіксаваць злоўленую зброю
і фактычна абяззброіць саперніка на некаторы час. Само сабой, нягледзячы на назву і грозны выгляд (як гэта ўжо было
падкрэслена), зламаць клінок
шпагі, шаблі, палаша ці кінжала мечалом не мог. Усё, што ім
можна было зрабіць, — ажыццявіць часовы захоп.
Задума мечалома аказалася
занадта смелай. Нягледзячы на
тое што кінжал сапраўды працаваў як трэба ў
працэсе фехтавання, у яго было шмат іс тотных недахопаў.
Па-першае, канструкцыя гэтай
зброі не вельмі
надзейная. Па-

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
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