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STRANA TŘKTÍ t r 

Muscle Sitoals v severní 
jr 

největší projekt vodní síly na světě. 
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Splav hráze nyní rozestavené. 
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Hugh L. Cooper, jeden z inženýrů, jenž řídí práce 
na Muscle Shoals. 

Naháňka k jednomu z vodních kol, jímž bude vývoděno 30,000 koň
ských sil. Je dosti veliká, že nákladní automobil mohl by jí projetí. 
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""Povšechný pohled j*a konstrukční prá ci při Wilsonově hrázi od strojoven. 

Pčliletě výročí tragické Smrti 
gencriala R. M. Štefáiúka. — V 
těchto dnech z podnětu Památní
ku Odboje a za součinnosti vý
značných korporaci utvořil se v 
Praze výbor, který si obral za ú-
íoI uspořádati u příležitosti péti-
etého výročí tragické smrti gene
rála M. R. Stefánika vŠenárodní 
pietní projev, při něm/ bude vzpo
menuto života a zásluh nezapome
nutelného osvoboditele-Slováka. 
Slavnost konati se bude v předve
čer truchlivého výročí v sobotu 3. 
cvětna t. r. o 19. hodině. Promlu
ví na ní ministr dr. I. Markovič. 
Za úplného setmění pak uspořádá 
Památník Odboje na Staroměst
ském náměstí přednášku se světel
nými obrazy ze života generála 
M. R. Štefánika. Před slavno
stí kroužiti budou nad Staroměst
ským nám. vojenská letadla. V 
případě nepříznivého občasí r>ro-
jev bude oďožen o týden. 

"Měla bych pro vás irrf.itci lá>* 
chařky u dvanácti ivobodných pá
nů a šestnácti bezdětných manže
lek." 

Kuchařka: "Avaři si sami V* 
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Betonové kužele, jež rozrážeti budou im>Iněné vody, tak aby zvýšena byl^ 
jejich síla. - • * 
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X-vypravováni nai( babičky, napsal 
JAN JIŘ&VŠEK. 

Věna je Starým Českj/rti Osadníkům :-

Znali j®te naii babičku? — 
Asi sotva, neboť povídavá je
jí ú»ta dávno před půl stoletím 
t^ilkla nadobro ... 
! Představte si Ji Jako jednu 
I těch starodávných uvědomě
lých českých, stařen, žijících 
na selském statku "na výměn
ku". Při svém stáří byla čiper
ná jako koroptvička. Při přá-
dle lnu žádná mladice jí ne
předčila a při draní peří teprv 
ne. Její rychlé ruce jen se kmi 
taly — za chvíli měla na své 
zástěře tolik pápěrek, jako ji
né tři dračky dohromady. 

Byla ta naše babička velmi 
sečtělá, což bylo za její doby 
zvláštností, neboť velká vět
šina vesnických žen neuměla 
čisti ani psáti, leda z modliteb
ních knížek, čemuž se vždy 
dcera od matky naučila. —-
Naše babička uměla svůj "Po
loviční nebeklíč" celý nazpa
měť. Dědeček mnohdy v nedě
li, když babička vypravovala 
se do kostela, huboval: 

"Proč se, bábo, s tou knihou 
vláčíš, vždyť to umíš nazpa 
měť od desky k desce?" 

"To víŠ," bránila se babička, 
"půjdu jako na jarmark, je 
itě by lidé řekli, že se v kos
tele nemodlím!" A nedbajíc 
dědečkových námitek zabalila 
gtrůj "Nebeklíč" do červeného 
květovaného šátku, rozhlédla 
ae po světnici, zdali j« vše, jak 
ie na nedělní ráno slusi, v po-
řádVu, urovnala si svou zá 
stěrku, ba » její zrak «vezl se 

na špičky vyleštěných střeví
ců, a fpokojené se usmála: 

"Tak tu buď, dědoušku, s 
Pánem Bohem, než se vrátím." 
A vykročila. í-

"Pomodli se také sfa^mne!" 
volal za ní dědeček. 

A to se opakovalo pravidel
ně každou neděli a každý svá
tek, nebyla-li babička "rozšte-
mována", jak ona, k4yž jí na
bylo dobře, říkávala* •' 

"Nu tak — jaké pak bylo 
kázání, babko?" ptával se dě
deček, když babička vrátila se 
z kostela. A tu mladá hospo
dyně svolala děti i čeládku, 
která z jistých příčin nebyla 
v kostele: "Pojďte, 8>abička 
bude mít výklad." 

A panečku, ta to uměla! Sta 
ří i mladí rádi ten "výklad" z 
kázání, které babička v koste
le slyšela a jim živě tlumočila, 
poslouchali. Zvláště řekla-li 
babička, že kázal mladý ve
lebníček, těšili se na výklad, 
ftekla-li, že kázal starý i>an 
farář, byli všichni jaksi zara
ženi, zvláště mladší děvečka, 
neb starý pán byl veliký mra-
vokárce, a to jim nešlo do kří
dy — ba ani dědečkovi. Vyklá-
dala-li babička, že kázal pro 
ti nočním toulkám a parádě, 
ušklíbla a zakabonila se dě
večka. Jestliže řekla, že kázal 
nroti nemírnému pití a kouře
ní nebo karbanu, tu zamračil 
ce dědeček a zabručel sám pro 
rebe: \ 

"Přál?, že' mu hráli! Vždyť 

on také rád — to ať si říká 
kdo chce co chce!" A jakoby 
na vzdor sáhl po své dýmce a 
j-U se ji nacpávatú 

Mladá hospodyně stranou se 
usmívala a myslila sama u se
be: to by tu měl být hospodář, 

- ale on tam byl a doilýil to 
z první ruky. . . < 

Babička uměla též vyprávět 
krásné pohádky, každý z do 
mácích těšil se na dlouhé zi
mní večery. Když po úklidu 
dobytka a po večeři zasedlo se 
k přeslicím, tu bez pobízení 
babička jala se něco vyprávě-
ti, aby prý přadleny neusnuly. 
A nebylo by divu! Po celý den 
státi na "mlátě" při krutém 
mrazu — a večer v teplé svět
nici u přeslice, to se panečku 
oči klíží! Při babiččině vypra
vování nebylo možno usnouti 
neb každá její povídka byla 
zajímavá. Nádherné šaty prin
cezen, skvostné úbory princů 
rádhemě dekorované taneční 
síně v královských palácích 
zakletá princezna hlídaná dra 
kem s dev'ti hlavami, a jaké 
nesnáze a dobrodružství zaku 
sil jistý princ, který ji, tu prin 
ceznu, chtěl vysvobodit, a ko 
nečně jak se to podařilo lilou 
pému Honzovi, který ji pak 
doptal za manželku. A konečně 
ta hlučná veselka, že takové 
nebylo pamětníka. Panečku 
při takovém vyprávění mladé 
dívky neusínají. Každá by si 
přála být na m'stě té princez 
nu — kdyby třeba aspoň hlou 
oého Honzu za muže dostala 
Mladší děvečka, která byla 
živé povahy, mnohdy- o tom v 
ncci snila, zdálo se jí, že je 
princeznou, že oděna je v zla 
fom krwmolované šaty, že jez 
dí s něiakým nrincem ve zla 
»ém kočáře, a hned zase jako 
hv r»» místo prince vedle ní se 
děl Matěj, pacholek ze mlýna 

i 

kterého měla ráda. 
Chuděrka, aspoň áft V tom 

snu potěšila. Jaké bylo pro ni 
zklamán7, když procitla — byl 
čas JH do chléva dsjit krávy. 

• * 

Býl advent, kdy jto«á nejdel-
ší večery v roce. Venku se chu 
melil sníh a při tom mrzlo až 
šindele na střeše bouchaly. O-
kna byla zamazaná, mráz na 
nich tvořil fantastické květy, 
jakoby nejkrásnější vyšívané 
záclony. Meluzirta v komíně 
skučela a hvízdala, tak že louč 
v krbu plápolala a chvilkami 
dým její do světnice vyrážeL 
Hospodář právě vstoupil do 
světnice a u dveří na cihlové 
podlaze oklfpával sníh: 

"To je Sodoma!" pravil, 
"hřích by bylo psa ven do té 
sloty vyhnati." A starý Ořech 
jako by hospodáři rozuměl, 
kýváním ohonu mu děkoval a 
spokojeně se uložil u kamen 
pod lavici. 

Bylo právě po večeři. Žen
ské umyly stolní nádobí a jak
si loudavě usedaly k přeslic'm. 
Dědeček vyšplhal se na své o-
blíbené místo "na pekelec" a 
zapálil si dýmku. 

"Tak, děvčata," řekla vesele 
babička, když první vřetenem 
otočila, "jen s chutí do toho, 
ať jsi^ie letos brzy s přádlem 
hotovy, ať nejdéle na tučný 
čtvrtek slavíme "přástky", 
Pak s draním peř' budeme br
zy hotovy a budeme mít tro
chu ookoj." ,í 

"Jo, ono »m vám, babičko, 
lehko řekne trochu pokoj," 
iaksi nevrle řekla starší děveč
ka. "zase bude půst a hospo
dář ná« búde honit večer do 
kostela!" 

"A řekne wám,i dbyste po 
Vostele nezůstaly stát nod li
pou s chasníky, abyste šly rov
nou domů," ú sečně řek] pasák. 

"Ty drž hubu," obořila se 
na pasáka mladší děvečka, "a 
hleď si krbu, ať dobře vid'me 
na prádlo!" A udělila mu po
řádný štulec, z čehož si Fran
tík velmi málo dělal, byl tomu 
zvyklý — dostal jich denně 
nepočítaných. Byl také z těch 
<4hodných". Všechno na děveč
ky vyzvonil a ony si ho podá
valy z ruky do ruky. 

"Tak bude již pokoj?" o-
zva!a se babička. "Já už zač
nu, — mám nadrženo!" 

"Tak jen povídejte, babič
ko, už posloucháme," řekly 
všecky jakoby jedněmi ústy. 

"Tak co pak jsem chtěla 
dne: povídat? O, ano — již 
to mám!" otřela st zástěrkou 
ústa a začala: 

"V napolitánskej zemi žil 
jeden král, ten měl tři prince
zny. a všecky na vdávání..." 

"Babičko, tu jste povídala 
včera večer," ozvala se mladší 
děvečka. 

"Máš pravdu," odvětila ba
bička. "Já jsem dnes nějak 
zmatená!" A počMa přemý-
šíeti. 

"Já vám povím, babičko,— 
povézte nám něco ze své zku
šenosti, z vašeho mládí, jak to 
tenkrát chodilo, jak jste se 
strojily, jak jste tancovaly, 
měly-li jste taky chlapce toho 
času, jestli také zpívávali na 
návsi, a jestli také za vašich 
mladých let vám dávali hoši 
pouti a koledy a vy jim zase 
pomlásky, — něco takového se 
dá flyšet," žadonila mladší dě
večka, která byla tuze ohnivá 
a takové věci ráda posloucha
la, neboť boěí a tanec j» bylo 
nad vše! 

Starší děvečka, kteiá j'iž po
malu cdVvétala, měla jiné my 
klenky, jinou zálibu — měla 
za sebou trudné zkušenosti 
Ar byl velmi hezká, neměla i 

lásce žádné štěsť; napřed si 
moc vybírala, čas ubíhal a s 
časem pomalu vadla její krás
ná tvář, její krása oprchala a 
hoši, kterým dala košem, jí 
pak pohrdali. Konečně by by
la brala i z třech přebraných, 
ale bylo pozdě. — 

Ta nejraději slyšela, když 
babička vyprávěla o Jenovéfě 
a podobné —> při tom se as-
peň trochu vyplakala a tak 
svému srdci ulevila. 

Mladší děvečku nej\Tce za
jímaly povídky, které končily 
veselkou, to jí jen oči jiskři
ly, když babička líčila ženi
cha, nevěstu, jejich šat, hud
bu a taneční zábavu — kdežto 
starší děvečka si přála nanej
výš něco se stolu té svatební 
hostiny. 

Dnes večer hodlá babička 
vyprávět něco, v čem obě ty 
dívky najdou uspokojení. 

"Tak buďte tichy!" zvola
la babička. "Anča si přeje, 
bych vyprávěla něco z dáv
ných dob svého mládí, tak 
jsem si vzpomněla na událost, 
která snad vás bude zajímat." 

"Byla jsem ještě mala dív
ka, chodila jsem do školy. Nej 
milejší mou spolužačkou byla 
zvoníkova Mařka. Jedna bez 
druhé jsme se ani nehnuly. Ří
kaly nám "dvíčata". Bože, dě
ti zlaté, to bylo roztomilé stvo
řeníčko! Každý se divil, jak 
mohl se tak andělský zjev zro
dit pod doškovou střechou zvo
níkovou, který zároveň živil 
se počestným řemeslem ševcov 
ským. Zvonění měl od obce 
jen proto, že chata jeho stála 
jen přes cestu naproti zvoní 
ci, a obec mu platila jistý po
platek ročně a k tomu přidal 
mu každý sedlák otep slámy a 
střídavě záhon na brambory. 
Co dovedný obuvník vydělal si 
mirtr Pokorný Hezké peníze, 

tak že žij &e svou renou a je
diným dítkem Mařenkou šťatt 
ně a spokojeně. 

ávoji ženu, která byla mno
hem mladší a kterou si vz#i 
až když vysloužil "vojančinu^ 
horoucně miloval a na Mařeň* 
ku svou byl hrdým — a 
laké proč! Matka měla svcp| 
Mařenku vždy pěkné čistou >a 
ustrojenou, že vyhlížela jakj> 
"panenka z máku". — A ob 
ona, to já! Moje maminka sti^ 
jila mne na vlas jak byla Mft-
řenka, její matka co dovedná 
švadlena šila na nás obě, tak 
že vyhl'žely jsme obě jako "w 
škatulky". , ! 

Když šly jsme tak spolu sdb 
školy, lidé mohli na nás oči ne 
chat, to že jsme dvě hezká 
reztomilá děvčátka — —" \» 

"Aha! Bába už se začííM 3 ' 
chválit!" pro sebe zabručel Ha 
pekelci dědeček, což babička 
přeslechla; byl by dostal, c6 
by nerad. " 

"Proč nás, Mařku a mě, na^ 
zývali lidé dvojčaty," pokračo
vala babička, když si byla str
hanou niť na vřetenu naváza
la, "to nevím. Ačkoliv jsnto 
byly obě hezké» . . . '* 

"Zase už?" ozvalo sm • -|ie-
kelce. 

"Podobné jsme si nebyly leč 
tím, že jsme měly stejné šatič* 
ky a byly jsme stejně velíúfi* 
Já byla zlatohlávka a veliké 
nad chrpu modré oči. A Mař* 
ka byla brunetka a měla bo
hatě tmavé vlasy - - altí ty 
oči!. . ." 

Babička M zamyslila a vždy 
chla si z hluboká. 

"Jaké že měla Mařenka o-
či?" otázala se mladší děveč
ka. 

"Prazvláštní, moje drahá 
děvečko," řekla babička a po
kračovala : 

(Pokrajovaní '••• 


