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03.06.1913  

JMK ako 16 ročný odišiel z Nemšovej peši do Bilnice, vlakom do Brna a  

rýchlikom do Prahy a cez Drážďany, Lipska do Bremen,  odtiaľ loďou Sierra 

Nevada do NY. Do USA priplávali  20.06.1913.  

V USA pracoval na farme, pri železnici a Pullmanových železiarňach v štáte 

Ilionis.  
 

Počas pobytu v USA sa zapájal do práce v krajanských spolkoch a vstúpil do 

Slovenskej ligy,  prispieval do krajanských novín  a zaujímal sa o pomery v 

Europe a na Slovensku.  

 

Keď prišiel M. R. Štefánik z Francúzska, presadil u vlády spojených štátov, aby 

povolila vznik čs. armády.  
 

V meste NY 16.09.1917 bola manifestačná schôdza, kde bol prítomný aj predseda 

medzinárodnej komisie spojencov minister Henry Franklin Bouillon, ktorý 

prehlásil, že Česi a Slováci po vojne budú tvoriť samostatný štát.  

Druhý manifest bol 14.10.1917 v Chicagu. Prítomný tu bol náš Štefánik a zástupca 

Francúzska ako i traja českí rečníci. Prítomných bolo okolo 3000 ľudí. Privítanie 

hostí bolo takéto (citujem z otcovho zápisníka): 

 

„Hudba zahrala francúzsku hymnu Marseillaisu, obecenstvo povstalo a tlieskalo. 

Sláva a nazdar ozývalo sa v sieni. Keď všetci vyrečnili t. j. štyria, hostia opustili 

sieň. Odprevadení boli zase hymnou Marseillaisa. Po prejave Dr. Štefánika hudba 

zahrala a obecenstvo spievalo slovenskú hymnu Hej Slováci ešte naša slovenská 

reč žije.. Po reči Dr. Fischera bola hraná a spievaná česká hymna Kde domov 

muj.  Natúpil rečník Jozef Tvrzický, ktorý vyzýval každého Čecha a Slováka, aby sa 

hlásil pod Česko-Slovenský prápor. Ja som bol nadšený a nemohol som sa zdržať. 

Išiel som a vystúpil som na javisko druhý. Hromové sláva tleskot zahučalo sieňou. 

Dámy mávali rukami a muži išli aby sa tiež prihlásili do boja za slobodu. Ja z 

môjho presvedčenia videl som, že i mňa národ potrebuje, keď to bude treba aj svoj 

život položiť  za národ.“ 

 

02.11.1917 v Chicagu: 
 

Už zbýva len pár dní, aby som nastúpil cestu za cieľ a slobodu Slovákov do boja do 

Francie na pole válečné. Všetko som si dôkladne premyslel čo je byť vojak a čo je 

obeť za národ.  

 

04.11.1917 v Chicagu: 

Lúčil som sa s bratmi v Slovenskej Lige, kde za moju prácu podpredseda pán 

Gašpar Zriny navrhol, aby mi bol daný dar....za moju prácu v zbore a tiež ako 

prvému dobrovoľníkovi z nášho mesta. 
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14.10.1917  hodnost střelec legionár vzat do stavu jako do čs. zahr. vojska v 

Americe  vstoupivší nevojak (za Rakúska neodvedený) 

 

14.11.1917  převezen do Francie. Zařazen k franc. pěš. pl. č. 33 

 

07.03.1918  přeložen od franc. pěš. pl. č. 33 k čsl. Střeleckému pluku č. 21. 

Přidělen k 7. polní rotě.  

 

01.05.1918 přeložen  od čs. Střel.  pluku č. 21 k čs. střel. Pluku č. 22 Přidělen k 5. 

polní rotě.  

 

30.05. 1918 povýšen na desiatnika leg. pl.r.č.5 

 

12.06.1918 odjel na frontu Champ d Sttigni. Zúčastnil se boju v Aragonách. 

Dekorován franc. vál. křížem  

 

01.12.1918 povýšen na četaře leg. pl. r. č. 45 

 

04.12.1918 navrátil se s vojenskou misii do vlasti 

 

10.01.1919 přidělen službou k Ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska  
 

….pokračujú roky 1919 až 1948 

 

01.11. 1948 ako brigádny generál preložený do výslužby 

 

 

Popis činnej služby za mobilizácie a vo vojne 

 

Na franc. nemeckom bojisku : 

Od 14.10.1917 do 08.05.1918 ako dobrovoľník u franc.pešieho pluku 33 a čsl. 

Streleckého pluku 21 a 22 

Od 09.05.1918 do 29.05.1918 v kurze na fronte 

Od 30.05.1918 do 11.06.1918 veliteľ družstva 

Od 12.06.1918 do 17.11.1918 veliteľ poločaty 

Od 18.11.1918 pridelený Čs.NR a odoslaný 03.12.1918 do vlasti ako člen 

vojenskej misie. 

Od 10.12.1918 do 03.06.1919 pridelený k vojenskej leg. misii pri Ministertva  pre 

správu Slovenska. 

 

Za mobilizácie : 

veliteľ čaty 5/2 poľnej roty v Terezíne 

 

 



Použitý materiál :  

- Poznámky z mladosti a denník z USA od  09.05.1917 do 08.11.1917 – 

neuveriteľné postrehy a skúsenosti  mladého muža  

- KMEŇOVÝ  LIST 853/1917  J.M. Kristina 

 

 

Január 2021 

Vypracoval Dušan Kristin – syn J.M.K. 

 


